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Küresel bir köy halini almakta olan günümüz dünyasında artık çalışan 

faktörü en ön planda yer almaktadır. Örgütler sürdürülebilir rekabet yarışında 
başarıya ulaşabilmek için öncelik vermeleri gereken, hem birey hem de örgüt 
açısından olumsuz etkileri içerisinde barındıran ve önlem alınmadığı takdirde 
işletmenin varlığını tehlikeye düşürebilecek bir faktör olan konuların başında 
gelen mobbing olgusuna önem vermek zorundadırlar. 

Araştırmanın amacı, mobbing ve fiziksel şiddetin sağlık çalışanları üzerine 
etkisini belirlemektir. Çünkü hayatın vazgeçilmez bir parçası olan sağlık 
çalışanlarının içerisinde bulunduğu durum toplumu yakından ilgilendirmektedir. 
Tatmin olmuş bir sağlık çalışanı hastaneler için verimli bir personel iken toplum 
sağlığı içinse büyük bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmada öncelikle mobbing ve fiziksel şiddet kavramları ele alınmış ve bu 
olguların etkilerini incelemek üzere ilerleyen bölümlerde iş tatmini, yaşam tatmini 
ve örgütsel bağlılık kavramları incelenmiştir. Araştırmanın son bölümünde de 
alan çalışmasına yer verilmiştir. 6 bölüm ve 5 ölçekten oluşan anket soruları 84 
sorudan oluşmaktadır. 

Araştırma örneklemini Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet 
gösteren 8 kamu ve özel hastane oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu anketler 650 bireye uygulanmış 
olup, güvenilirliği saptanmış 595 tanesi kullanılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini 

 
 

  



 

II 

DEPARTMENT OF BUSINESS 
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY 
 

ABSTRACT 
 

MASTER'S THESIS 
 

THE EFFECTS OF MOBBING AND PHYSICAL VIOLENCE 
ON WORKERS: A FIELD STUDY AT HEALTY 

ORGANIZATION 

 
Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU 

 
 

Supervizor : Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN 
 

Year   : 2016, Pages: 179+XII 
 

Jury : Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN (Chairperson) 
                      : Assoc. Prof. Dr. Salih YEŞİL (Member) 
                      : Assist. Prof. Dr. İbrahim AKBEN (Member) 

 
Employee factor takes place at the forefront in today’s world being a global 

village. To succeed sustainable rivalry, organizations have to care about mobbing 
phenomenon which is among the leading factors including negative effect for both 
individual and organization and can put the business into danger unless measures 
are taken. 

The aim of the study is to determine effect of the mobbing and bullying on 
healthcare staff. Because, the situation of healthcare staff indispensable part of life 
closely interests the public. While a satisfied healthcare staff is a productive 
personnel for hospitals, he/she confronts us as a great service for community 
health care.  

In the study, firstly mobbing and bullying concepts were handled and to 
investigate the effects of these events, job satisfaction, life satisfaction and 
organizational commitment concepts were investigated in the following chapters. 
In the last section of the research, fieldwork was included. There are 84 questions 
in the questionnaire comprised of 6 categories and 5 scales. 

Search sample consists of 8 public and private hospitals active in the 
Mediterranean and Southeast Anatolia Region. Questionnaire technique was used 
for collecting data in the research. These questionnaires were applied to 650 
individuals and 595 of them whose reliability were confirmed were used. 

 
Key Words: Mobbing, Organizational commitment, Job satisfaction 
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1. GİRİŞ 
 
Son dönemlerde gerek akademik yaşamda, gerekse kamuoyunda adı sıklıkla 

geçen bir kavram ile karşı karşıyayız. Bu kavram hem günlük yaşantımızın hem de 
çalışma hayatımızın ayrılmaz ve yadsınamaz bir parçası olan “Mobbing” ya da 
“Psikolojik yıldırma” dır. 1960’lı yıllardan itibaren akademik literatüre giren 
kavramlardan birisi olan Mobbing’e günümüzde oldukça sık rastlanmaktadır.  

Küreselleşme ile birlikte her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde artık çalışan 
faktörü en ön plandadır. Bütün örgütlerin bu yoğun rekabet koşullarında ayakta 
kalabilmeleri için öncelik vermeleri gereken bireyler açısından oldukça olumsuz etkileri 
içerisinde barındıran ve faaliyet alanı ne olursa olsun bir organizasyonun üzerinde 
durması gereken konuların başında gelen mobbing olgusu, bastırma, sindirme, yok 
sayma gibi uygulamalarla gündeme gelen ve örgütsel çatışma, verimsizlik ve 
motivasyon kaybı gibi sorunlara yol açarak örgütün varlığını tehlikeye düşüren bir olgu 
olarak kabul edilmektedir (Tutar, 2004). 

Dünya dillerinde yıldırmanın yerleşik İngilizce karşılığı olan mobbing terimi, 
anlam olarak birebir karşılığının bulunmasındaki zorluklar ve bu konu üzerinde çalışan 
bilim adamlarının kavram karmaşasına meydan vermek istememeleri nedeni ile çevirisi 
yapılmadan aynen kullanılmaktadır. Böylece mobbing terimi, tıp dünyasında incelenen 
bir hastalık gibi literatüre girmiş ve birçok ülke tarafından aynı şeklide hiç 
değiştirilmeksizin kabul edilmiştir (Çobanoğlu, 2005:19). 

Birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de mobbing ile ilişkili konularda 
yapılmış bir takım araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar dikkate alındığında 
hastanelerdeki yoğun ve stresli iş ortamının, zor çalışma şartlarının, uzun mesai 
saatlerinin, yetersiz ücret ve görevde yükselme sırasında yapılan adaletsizliklerin 
yıldırmayı tetikleyen etkenler olduğu görülmektedir (Dündar, 2010:2). 

Bu çalışmanın amacı kamu ve özel sektördeki sağlık kurumlarında karşılaşılan 
mobbing ve fiziksel şiddet unsurlarının çalışanlar üzerine etkilerinin belirlenmesi ve bu 
etkiler ışığında elde edilen sonuçlar sayesinde daha şeffaf, iyi yönetilen, bilim üretebilen 
örnek sağlık kurumlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.  

Çalışmamız literatür ve anket çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 
Bu bağlamda çalışmamızın literatür aşamasında Mobbing, İş ve Yaşam Tatmini ve 
Örgütsel Bağlılık kavramlarına yer verilmiştir. Anket çalışması aşamasında ise 
araştırma yöntem ve veri kaynakları tanımlanmış, araştırma bulgularına yer verilmiş 
olup, sonuç ve öneriler sunulmuştur. 
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2. KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
Mansur (2008), “İşletmelerde Uygulanan Mobbingin (psikolojik şiddet) Örgütsel 

Bağlılığa Etlisi” adlı çalışmasında, Ankara’daki bir üniversite hastanesinde çalışan basit 
tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 320 idari personele yüz yüze görüşme yöntemi ile 
anket uygulamıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde mobbing ve örgütsel bağlılık 
arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamadığı gözlemlenmiştir. Ancak örgütsel bağlılığın 
alt bileşenlerinden duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ile mobbing arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmuş, devamlılık bağlılığı ve mobbing arasında ise anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 

Köse (2010), “Bir Üniversite Hastanesinde Hekim ve Hemşirelerin Algıladıkları 
Örgüt Kültürünün Mobbing Davranışlarına Etkisi” adlı çalışmasında, araştırma 
amacıyla örneklem alınan hastanede, 309 hekim ve 277 hemşireden gönüllü olarak 
alınan verilerin sonuçlarına göre, araştırmaya katılan hekim (%97) ve hemşirelerin 
(%90) büyük bir kısmı geçen yıl içinde en az bir veya daha fazla seferde işyerinde 
mobbing davranışına maruz kaldıklarını, hekimlerin ise hemşirelerden daha fazla 
mobbing davranışına maruz kaldıkları belirtmiştir.  

Atasoy (2010), “Sağlık Sektöründe Mobbing: Sakarya İlinde Kamu ve Özel 
Hastanelerde Çalışan Ebe ve Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama” adlı çalışmasında 
Sakarya ilindeki kamu ve özel hastanelerde çalışan ebe ve hemşirelerin en sık 
karşılaştıkları mobbing davranışının “hissettirmeden kontrol edilmek” olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu orana kamu hastanelerinde %16,3 özel hastanelerde ise %17,3 olarak 
saptanmıştır. 

Demirgil (2008), “İşletmelerde Mobbing Uygulamaları ile Örgütsel Bağlılık 
İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde yapılan 
analizlere göre; demografik bilgiler ile mobbing ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir 
ilişkiye rastlanmadığı saptanmıştır. Çalışmada işletmelerde mobbing uygulamalarına 
maruz kalma sıklığı arttıkça, çalışanların örgüte olan bağlılıklarında azalma olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu verilerin yanı sıra alt boyutlarda inceleme yapıldığında 
mobbing uygulamalarındaki artış ile devamlılık ve duygusal bağlılık arasında ters yönlü 
anlamlı bir ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur. Çalışanların kuruma olan 
bağlılıklarında meydana gelen artış, işten ayrılma niyetleri ve kuruma olan inançlarını 
kaybetme düşüncesinde azalış meydana getirmektedir. Mobbing uygulamaları artış 
gösterdikçe kişilerin işten ayrılma niyetlerinde de artış meydana gelmektedir ve kişiler 
kuruma olan inanç ve beklentilerini kaybetmektedirler. Yapılan çalışma sonucunda 
mobbing uygulamalarına maruz kalma sıklığı ile örgütsel bağlılık arasında ters yönlü 
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmaktadır. 

Tayyar (2008), “İşletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve Etkilerine 
Yönelik Bir Araştırma” adlı çalışmasını Ankara’da finans hast.ünde faaliyet gösteren bir 
kamu bankasında faaliyet göstermekte olan üst, orta kademe yönetici ve astlara üzerine 
uygulamıştır. Çalışmasında uygulama alanına giren işletme çalışanlarındaki iş stresi ve 
iş performansı ile işyerinde psikolojik yıldırma (mobbing) uygulamaları arasında 
anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmanın 
bulgularında bankaların çalışanlarının genel olarak psikolojik yıldırma davranışlarına 
maruz kalmadıkları gözlemlemiştir. Ayrıca çalışanların iş stresi ve iş performanslarının 
psikolojik yıldırma ile aralarında anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu ortaya koymuştur. 

Demir (2007), “İşyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri: ‘Bir Örnek Olay’” 
adlı çalışmasını Kocaeli ilinde özel bir hastanede ki çalışanlar üzerinde uygulamıştır. 
Çalışmasının amacını, işyerlerinde psikolojik teröre maruz kalan çalışanların ne gibi 
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tepki gösterdikleri ve bu teröre nasıl bir çözüm yolu bulduklarını ortaya koymak olarak 
belirtmiştir. Çalışmanın sonucunda çalışanların yıldırma davranışlarına maruz 
kaldıklarında öncelikli olarak yıldırmayı yapanla konuşup olayı netleştirmek ve çözüm 
bulunamadığı takdirde bir üst yetkiliye başvurma eğiliminde oldukları, bunun birlikte 
yıldırma (mobbing) yüzünden işlerini bırakmadıkları sonucuna varmıştır. 

Cayvarlı (2013), “Akademisyenlerin Üniversitelerdeki Psikolojik Yıldırmaya 
İlişkin Algılarının İncelenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği” adlı yüksek lisans 
tezinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinin üniversitelerde psikolojik 
yıldırmaya ilişkin algılarının incelenmesi ve akademisyenlerin psikolojik yıldırma 
algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan ve fakülte değişkenlerine göre farklılık 
gösterip göstermediğini incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre; akademisyenlerin 
psikolojik yıldırmayla yok denecek kadar az düzeyde karşılaştıkları, kadın 
akademisyenlerin erkek akademisyenlere oranla, bekâr akademisyenlerin ise evli 
akademisyenlere oranla daha fazla yıldırmaya maruz kaldıklarını saptamıştır. 29 yaş ve 
altı ile 30-39 yaş grubundaki akademisyenlerin psikolojik yıldırmaya 40-49 ve 60 ve 
üzeri yaş grubundaki akademisyenlere göre daha fazla karşılaştıklarını ortaya 
koymuştur. 

Üye (2009), “Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları İle 
Karşılaşma Durumlarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde, anketler İstanbul’da 
Anadolu yakasında yer alan bir özel, bir devlet ve bir üniversite hastanesinde çalışan 
272 hemşireye uygulanmış olup bu çalışma sonuçlarına göre; Hemşirelerin en yüksek 
oranda karşılaştıkları mobbing davranışları olarak fiziksel şiddet uygulanması, 
başkalarının yanında aşağılayıcı ve onur kırıcı konuşulması, sorumlu olmadığı 
konularda suçlanma, hakkında asılsız söylemlerde bulunulması ve ortak yapılan işlerin 
olumsuz sonuçlarından yalnızca kişinin sorumlu tutulması olduğunu ortaya koymuştur. 
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3.  MOBBING (PSİKOLOJİK ŞİDDET) 
 
3.1. Mobbing Kavramı, Tanımı ve Önemi 
 

Son yılarda yönetim psikolojisi ve endüstriyel psikoloji alanında araştırma yapan 
bilim insanları tarafından özellikle istifa ederek işyerinden ayrılan beyaz yakalı 
çalışanlar arasında, başlangıçta işyerinde rekabetin yol açtığı psikolojik baskılarla 
ortaya çıktığı düşünülen, ama varlığı ve boyutu daha önce bilinmeyen yeni bir 
işyerinden uzaklaşma durumu ve işyeri bağlantılı psikolojik bir problem saptanmış ve 
bu olgu “Psikolojik şiddet (mobbing)” olarak adlandırılmıştır (Tınaz, 2006:7). 

 
3.1.1. Mobbing (Psikolojik Şiddet) Kavramı 
 
 Bu başlık altında mobbing (psikolojik şiddet) kavramının ne anlama geldiği ve 
bu kavramla ilişkilendirilen diğer kavramlar ele alınmaktadır.  
 
3.1.1.1. Mobbing (Psikolojik Şiddet) Kavramının Tanımı 
 
 Kelime kökeni itibariyle incelediğimizde; “Mob” kelimesi, İngilizce kanun dışı 
şiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete anlamında, aşırı şiddetle ilgili ve kanun 
dışı kalabalığı ifade etmektedir ve Latince “Kararsız kalabalık” anlamına gelen “Mobile 
Vulgus” sözcüğünden türediğini ifade edebiliriz (Yücetürk, 2005:244). 
 Literatürde psikolojik şiddet ve yıldırma davranışlarını tanımlamak için 
“harassment”, “scapegoating”, “psychological terror” “bulluying”, “abusive behaviour” 
gibi çok sayıda farklı kavram olmasına rağmen içerisinde bulunulan durumu en iyi ifade 
eden ve en yaygın kullanılan kavram “mobbing”tir. 
 Mob kelimesinin İngilizce eylem biçimi olan “mobbing” ise “psikolojik şiddet”, 
“kuşatma”, “taciz”, “rahatsız etme”, “sıkıntı verme”, “işyerinde psikolojik terör”, “bir 
kişiye karşı birlik olma” gibi anlamları ifade etmektedir (Leyman, 1996: 18; Tutar, 
2004:9).  
 1980’lerde İsveçli psikolog Leymann, mobbing terimini işyerlerinde yetişkinler 
arasında bir grup şiddetini keşfettiğinde kullanmıştır. Mobbing kavramını Leymann 
tarafından işyerinde çalışanların birbirilerini rahatsız, huzursuz ve taciz etmeleri, kötü 
muamelede bulunmaları, kısaca birbirlerine psikolojik şiddet uygulamaları anlamında 
kullanmıştır. Mobbing, bir ya da bir kaç birey tarafından, diğer bir bireye ya da 
bireylere, sistematik biçimde düşmanca ve ahlak dışı uygulamalarla birlikte ortaya çıkan 
“psikolojik şiddet” ya da “psiko-terör” olduğunu vurgulanmaktadır (Aktop, 2006:16). 
 Mobbing ile ilgi birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde 
sıralayabiliriz: 
 Mobbingin günümüzde en yaygın olarak kullanılan tanımını ilk olarak Olweus 
yapmıştır. Güçlü bir mobbing uygulayıcısı veya uygulayıcılarının, güçsüz mobbing 
mağdurlarına yönelik sözlü veya fiziksel şekildeki sistematik saldırıları mobbing olarak 
adlandırılmıştır (Leymann, 1996: 165-168).  
 Olweus mobbing davranışlarını üç aşama ile değerlendirilmektedir (Olweus, 
1978’den aktaran Cowie vd., 2002:33-51): 

1. Taraflar arasında güç dengesizliği ile karakterize edilen insanların arasındaki bir 
ilişkidir 

2. Bir süreci kapsar ve zamanla tekrarlanır. 
3. Saldırgan bir tutumdur ve kasti olarak zarar vermeyi amaçlamaktadır. 
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 Mobbing (psikolojik şiddet); duygusal bir saldırıdır ve kişinin saygısız ve zararlı 
bir davranışın hedefi olmasıyla başlamaktadır. Bir kişinin, diğer insanları kendi rızası ile 
veya rızası olmadan başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli 
hareketlerde bulunması, ima, alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi 
yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkarmaya zorlamasıdır (Davenport, 
Swartz ve Elliott, 2003:15). 
 (Arpacıoğlu, 2005)’e göre, Mobbing; “Bir işyerinde başarısı, bilgisi ve olumlu 
tavırları sebebiyle bazı kişilere tehdit oluşturan bir çalışana, bir veya birkaç kişinin 
çeteleşerek uyguladığı, sistematik ve uzun süreli duygusal eziyet” olarak ifade ediyor. 
 Güngör(2008) ise, bireyi uzaklaştırmak amacıyla iş arkadaşları, astları veya 
üstleri tarafından sürekli olarak doğrudan veya dolaylı bir şekilde bireye saldırılması ya 
da kötü muamelede bulunulması şeklinde gerçekleştirilen olumsuz bir davranış biçimi 
olarak tanımlamaktadır. 
 Normal stres kaynaklarından farklı olarak işyerinde mobbing; meslektaşlar, ast 
pozisyonda olanlar veya yönetici konumunda bulunanlarca uygulanan, uzun süreli, 
sistematik olarak hedef kişiye yönelmiş, yoğun sıklıkla usandırma hareketlerine sahip 
kışkırtılmış bir çatışmadır (Karyağdı, 2007:4).  
 Belçika şiddet ve yıldırma faaliyetlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasına 
taşıyarak şu şekilde tanımlamıştır; “işletmenin veya kurumun içinde veya dışında 
bilhassa; davranışlar, sözcükler, tehditler, eylemler, el ve kol hareketleri veya yazılarla 
açığa vurulan ve işçinin veya yasa kapsamında olan bir başka kişin kişilik değerlerine 
veya ruhsal ve duygusal bütünlüğüne işin ifası sırasında zarar vermeyi amaçlayan ya da 
zarar veren; iş ilişkisi tehlikeye atan ya da tehdit edici, düşmanca, küçük düşürücü, 
aşağılayıcı veya rencide edici bir ortam yaratan tekrarlayıcı ve hukuka aykırı her fiildir” 
(Browne ve Smith, 2008:142). 
 
3.2. Terminoloji 

 
Son dönemlerde mobbing konusuyla ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında 

tartışmalar süregelmektedir. Mobbing olgusunun ortaya çıkmasından bugüne kadar 
farklı durum ve kişiler için farklı ülkelerde, farklı yazarlar tarafından farklı terimler 
kullanılmaktadır. Dünya genelinde mobbing terimi ve türevleri için hangi terimlerin 
kullanıldığı Tablo 3.1.’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.1. İş Yerlerindeki Saldırgan Tutumları Tanımlamada Farklı Araştırmacılar 
Tarafından Kullanılan Terimler ve Tanımlar (Einarsen 2000:382; Soares 2002:5) 

REFERASNS KAVRAM TANIM 

Brodsky 

(1976) 

Taciz 

(Harassment) 

Eziyet etmek, yıldırmak, yıpratmak ya da 
karşı taraftan tepki almak amacıyla biri 
tarafından gerçekleştirilen sürekli ve 
ısrarlı davranışlardır. 

Thylefors 

(1987) 

Scapegoating 

(Günah keçisi ilan etme 
ya da Suçlama) 

Bir veya birden fazla kişinin belli bir 
süre için bir veya birden fazla birey 
tarafından olumsuz davranışlara maruz 
kalması durumudur. 

Matthiesen, Raknes ve Rrökkum 
(1989) 

Yıldırma 

(Mobbing) 

Bir veya birden fazla kişinin devamlı bir 
şekilde olumsuz tepkilerde bulunarak 
çalışma ortamındaki bir veya birden fazla 
kişiyi etkileyen olumsuz tutumlarıdır. 

Leymann  

(1990) 

Yıldırma/Psikolojik terör 
(Mobbing/Psychological 

terror) 

Bir ya da birden fazla kişinin, hedefteki 
diğer insanlara karşı sistemli bir şekilde, 
düşmanca ve etik olmayan şekilde 
eylemlerde bulunmasıdır. 

Wilson  

(1991) 

İşyeri Travması 
(Workplace trauma) 

Bir işveren ya da üstü tarafından bir 
işgörene yönelik yapılan sürekli ve 
bilinçli yapılan kötü eylemlerdir. 

Adams  

(1992) 

Zorbalık 

 (Bullying) 

Bir bireye yönelik olarak küçük düşürücü 
ve onu alçaltıcı davranışların sürekli ve 
ısrarlı olarak devam etmesidir. 

Vartia  

(1993) 

Taciz  

(Harassment) 

Bir bireye karşı, bir veya birkaç kişi 
tarafından sürekli ve ısrarlı eylemlerine 
maruz kalması durumudur. 

Ashforth  

(1994) 

Zalim yönetim  

(Petty tyranny) 

Bir üstün astlara karşı olan yetkilerini 
keyfi ve aşağılayıcı olarak kullanmasıdır. 

Björkqvist, Österman ve Hjelt-Back 
(1994) 

Taciz (Harassment) Savunmasız bireylere karşı yöneltilen ve 
onların ruhsal acı çekmesini amaçlayan 
davranışlardır. 

Doyle  

(2001) 

İşyeri zorbalığı 
(Workplace bullying) 

Doğrudan ya da dolaylı yollarla, sözlü ya 
da fiziksel olarak iş başında ya da iş 
yerinde bireylere kasıtlı ve onları küçük 
düşürücü hareketlerdir. 

Hirigoyen 

 (2001) 

Moral taciz 

 (Harcèlement moral) 

Sürekli ve sistemli bir şekilde bireyin 
itibarını ya da psikolojik ve fiziksel 
bütünlüğünü bozmaya yönelik taciz 
sayılan tüm davranışlardır. 
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Literatürde görüldüğü üzere psikolojik şiddet ve yıldırmaya terimlerini 
açıklamaya yönelik çok farklı tanımlamalar yapılmış olsa da dünya da en çok kabul 
gören ve en yaygın olarak kullanılan terim “mobbing”tir. 
 
3.3. İşyerinde Mobbing (Psikolojik Şiddet) Davranışları 
 
3.3.1. İşyeri Şiddeti Olarak Tanımlanan Davranış Şekilleri 
 
 (Shallcross, 2003) Uluslararası Çalışma Örgütünün 2000 yılı raporlarında işyeri 
şiddeti tanımlanırken yalnızca fiziksel hareketlerle sınırlandırılmaması gerektiği bunun 
yanında pasif ve psikolojik hareketleri de içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğine 
dikkat çekmektedir (Alıntılayan Tınaz, 2006:43). İşyerlerinde şiddet olarak tanımlanan 
bu davranışlar şu şekilde belirtilmektedir; 

 Tecavüz, 
 Cinayet, 
 Silahla yaralama, 
 Soygun, 
 Dayak, 
 Tekmeleme,  
 Fiziksel saldırı, 
 Yumruklama, 
 Isırma, 
 Tükürme, 
 Sıkma, sıkıştırma, 
 Sinsice yaklaşma, 
 Din ve ırkla ilgili taciz, 
 Kabadayılık, 
 Zorbalık, 
 Mobbing 
 Yıldırmak, 
 Eziyet etmek, 
 Tehdit etmek, 
 Dışlamak, 
 Rahatsız edici mesajlar, 
 Kaba davranışlar, 
 İş araç – gereçleriyle ilgili engellemeler, 
 Düşmanca davranışlar, 
 Küfür etmek, 
 Lakap takmak, 
 Düşmanca tavır takınmak, 
 Bağırmak, 
 İma etmek 
 Kasıtlı sessizlik 
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3.4. Mobbing (Psikolojik Şiddet) Tipolojisi 
 
 Heinz Leymann, mobbing çalışmalarında 45 ayrı mobbing davranışı olduğunu 
belirtmiş ve bunları davranışın özelliğine göre 5 grupta toplamıştır. Bu davranışlar 
mağdur birey tarafından kabul edilebilecek davranışlar değildir.  Leymann’ın tipolojisi 
olarak tanımlanan 45 ayrı mobbing davranışı aşağıdaki biçimde sıralanmaktadır 
(Atasoy, 2010:32, Dilman, 2007:19-21, Aktop, 2006:25-26, Dündar, 2010: 13-15): 

 
1.Grup: Kendini Göstermeyi ve İletişim Oluşumunu Engellemek 
1. Amiri tarafından kişinin kendisini gösterme imkânları kısıtlanır. 
2. Sözü sürekli olarak kesilir. 
3. İş arkadaşları ya da beraber çalıştığı kişilerce, kendini gösterme imkanları 

kısıtlanır. 
4. Bağırılır ve devamlı azarlanır. 
5. Yaptığı eylemler sürekli olarak eleştirilir. 
6. Özel hayatı sürekli olarak eleştirilir. 
7. Telefon yoluyla rahatsız edilir. 
8. Sözlü olarak tehditler alır. 
9. Yazılı şekilde tehditler gönderilir. 
10. Jest ve mimiklerle kurulacak olan ilişki reddedilir. 
11. Etrafındaki insanlar birey ile konuşmazlar. 
2. Grup: Sosyal İlişki İmkânlarını Engelleyen Davranışlar 
12. İma etme yoluyla ilişki reddetme. 
13. Birey kimse ile konuşamaz, başka bireylere ulaşımı engellenir. 
14. İş arkadaşlarından ayrılmış bir yer verilir. 
15. İş arkadaşlarının birey ile konuşması yasaklanır. 
16. Birey sanki orada değilmiş gibi davranılır. 
17. İnsanlar bireyin arkasından kötü konuşur. 
3. Grup: İtibara Zarar Verici Davranışlar  
18. Gerçek olmayan söylentiler ortada dolaşır. 
19. Komik durumlara düşürülür. 
20. Akıl hastası gibi davranılır. 
21. Psikolojik tedavi görmesi için bireye baskı yapılır. 
22. Eğer bir engeli varsa bu engel ile dalga geçilir. 
23. Kişiyi gülünç komik duruma düşürmek için hareketleri taklit edilir. 
24. Dini inanışları ve siyasi görüşü ile dalga geçilir. 
25. Özel hayatı ile dalga geçilir. 
26. Irkı ile dalga geçilir. 
27. Özgüvenini negatif yönde etkileyecek bir işi yapmaya zorlanır. 
28. Çabaları yanlış ve aşağılayıcı şekilde yargılanır. 
29. Aldığı kararlar sürekli olarak sorgulanır. 
30. Küçük düşürücü isimlerle anılır. 
31. Cinsel içerikli imalarda bulunulur.  
4. Grup: Kişinin Yaşam Kalitesine ve Mesleki Durumuna Saldırı Davranışları 
32. Bireye yönelik hiçbir özel görev bulunmamaktadır. 
33. Verilen görevler geri alınır, bireyin kendisine yeni bir iş oluşturması bile 
engellenir. 
34. Yapılması için gereksiz / anlamsız işler verilir. 
35. Kapasitesinin altında yetenek gerektiren işler verilir. 
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36. İşleri sürekli ve kasıtlı olarak değiştirilir. 
37. Özgüvenini olumsuz yönde etkileyecek işler verilir. 
38. Özellikleri ve kabiliyetleri dışındaki işler verilerek itibarı zedelenmeye çalışılır. 
39. Maddi zarar getirecek genel zararlara sebep olunur. 
40. Yaşadığı yere ya da iş ortamına zarar verilir. 
5. Grup: Kişinin Sağlığını Olumsuz Etkileyecek Davranışlar 
41. Fiziki şartları ağır olan işleri yapmaya zorlanır. 
42. Fiziksel şiddet görmekle tehdit edilir. 
43. Göz korkutmak için küçük çaplı şiddet örnekleri gösterilir. 
44. Bireye fiziksel olarak zarar verilir. 
45. Direk olarak bireye cinsel tacizde bulunur. 

 
3.5. Mobbing (Psikolojik Şiddet) Süreci 
 
 Mobbing rahatsız edici eylemler şeklinde kendini gösteren, zamanla acı vermeye 
başlayan ve olayların bir döngü biçimde hız kazandığı bir süreçtir. Ancak mobbing 
süreci, devam etmesine müsaade edildiği kadar sürdürülür. Kurban olarak seçilen kişiye 
zarar verici bir uygulama şeklinde başlayan bu süreç, en ağır sonuca ulaşmadan önce, 
kendi içinde farklı safhalarda da son bulabilir (Tınaz, 2006:53). 
 Duygusal taciz süreci, insanların imajını, iş ahlakını ve yeterliliklerini küçültücü 
davranışlar içermektedir. Kurban olan birey, olumsuz, aşağılayıcı, yıldırıcı, tacizkar, 
kötü niyetli ve kontrollü bir gerilim stratejisiyle, kaygı ve endişe içinde bırakılmaya 
çalışılır. Olumsuz iletişim araçları yoluyla kurbanın aşağılanması, utandırılması ve 
küçük düşürülmesi amaçlanır (Tutar, 2004). 
 Mobbing süreci sosyal bir çatışma ile başlar. Bu çatışmanın, her koşulda bir 
mobbing oluşturması zaruri değildir. Bu tür mobbing çatışmalarının “uzlaşma” ile 
sonuçlanmaması halinde, taraflar arasında bir iktidar mücadelesine yol açacaktır. 
Çözüm getirilememiş çatışma, kendi iç dinamiklerini yaratma yönünde eğilim 
göstermektedir. Bu mücadele sırasında çatışmanın gerçek nedeni zamanla geri plana 
itilir, çatışma giderek kişiselleştirilir ve çalışanın kişiliği hedef noktasına getirilir. 
Taraflar birbirine zarar verecek davranışlar ortaya koymaya başlar. İletişim bu noktadan 
itibaren kesilmiştir, çalışma şartları ve örgüt iklimi çekilmez hale gelmiş, adeta 
zehirlenmiştir. Bu ikinci aşamada birey artık hiç kimsenin görüşmek konuşmak dahi 
istemediği literatürde “personanon grata” olarak nitelendirilen birey halini almıştır. 
Bireyin arkasından her türlü oyunlar oynanır, asılsız söylentiler çıkarılır ve çalışması 
sabote edilir. Mağdur ilk olarak kendisine sonra çevresindeki bireylere karşı 
yabancılaşmaya başlar. Bu süreç işe karşı kayıtsız kalma, bıkkınlık ve yılgınlık 
gösterme, performans düşüklüğü ile başlar ve işten ayrılmaya kadar gidebilir. Mağdur 
bireylerde uykusuzluk, iştahsızlık, depresyon, endişe, ağlama krizleri, unutkanlık, 
alınganlık, ani öfkelenme, yaşama arzunun kaybı, daha önce sevdiği şeylerden doyum 
almama gibi eylem ve düşünce değişiklikleri gözlenebilir. (Belikırık, 2008:28, Bozbel 
ve Palaz, 2007:70, Çobanoğlu, 2005:91-95, Tınaz, 2008:37). 
 Mobbing sürecinin gelişimi ile ilgili farklı aşamalar bulunmaktadır. Kimi 
yazarlar bu sürecin giriş – gelişme – sonuç şeklinde basit bir süreçten ibaret olduğunu 
belirtirken, kimi yazarlar ise sürecin daha komplike eylemler dizisinden oluştuğunu 
belirtmektedir. Mobbingle alakalı çalışmalar incelendiğinde çalışmaların büyük 
çoğunluğu mobbingin uygulanma süreci üzerine değil genellikle bireye karşı uygulanma 
nedenleri ve sonuçları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Mobbing sürecinin gelişimi 
ile ilgili farklı aşamalar bulunsa da, Akdeniz kültürünün özelliklerini daha iyi yansıttığı 
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düşünülen “İtalyan – Ege Modeli” süreci literatürde daha çok yer kaplamaktadır. Bu 
modele göre mobbing 5 basamaklı bir sürece sahiptir. Bu süreçler; 

a. Belirginleşmiş çatışma aşaması 
b. Mobbingin başlaması ve saldırgan eylem aşaması 
c. Yönetimin devreye girme aşaması 
d. Kurbanın psikolojik ve fizyolojik sağlığının kötüleşmesi aşaması 
e. Kurbanın işten ayrılma aşaması 

 
3.5.1. Belirginleşmiş Çatışma Aşaması 
 
 Mağdur, bu aşamada herhangi bir psikolojik veya fiziksel rahatsızlık 
hissetmediğinden dolayı, sürecin bu aşaması hali hazırda mobbing olarak 
değerlendirilmemektedir. Bu aşamada, çatışma ortamı olarak nitelendirilen, tetikleyici 
kritik bir olayın ortaya çıkması muhtemeldir (Leymann, 1996: 171; Tınaz, 2006:54). Bu 
aşamada devam eden tartışmalar iş boyutundan çıkarak özel veya şahsi meselelere 
taşınırsa, çatışma belirgin bir hal almaya başlayacak ve kısa bir süre içinde mobbing 
davranışına dönüşebilecektir (Çobanoğlu, 2005:92). 
 
3.5.2. Mobbingin Başlaması ve Saldırgan Eylem Aşaması 
 
 Mobbing süresince ortaya koyulan davranışların tamamının, mobbinge uğrayan 
kişiyi işyerinden uzaklaştırmak amacıyla yapılan saldırı amaçlı davranışlar olduğunu 
söylemek yanlış olacaktır. Bu safhada mağdur birey etrafında olan biteni idrak etmeye 
çalışmaktadır. Bu süreçle beraber, Mobbingi içeren eylemler, sürekli ve uzun bir süre 
düşmanca bir amaçla devam etmesi durumunda; normal günlük hayattaki iletişimimizin 
içindeki eylemler olarak kabul edilebilir. Bu şekildeki mobbing içeren eylemler, 
zamanla şekil ve şiddetini değiştirerek mağduru grup içinde yalnız bırakıp, 
cezalandırmaya yönelik saldırgan eylemlere dönüşebilir. Saldırgan eylemlerin ve 
psikolojik saldırıların başlaması Mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğinin 
sinyalleridir (Tınaz, 2006:54). 
 
3.5.3. Yönetimin Devreye Girmesi Aşaması 
 
 Mobbing süreci, yönetim kademesinin devreye girmesi ile birlikte resmi bir 
problem haline gelir (Leymann, 1996:171). Bu aşamada yönetim; aktif ve pasif olmak 
üzere iki türlü hareket tarzı ortaya koyabilecektir. Eğer yönetim aktif olarak müdahale 
ederse mobbing son bulur. Tam tersine yönetim, pasif kalırsa ve ortaya çıkan mobbing 
durumuna önyargıyla yaklaşarak, olayları yanlış yargılayıp suçu, terk edilen mobbing 
mağdurunda bulma ve problemi başından atma davranışı sergilerse, bu durumda söz 
konusu negatif döngüye katılmış olur (Davenport, Schwartz ve Elliot, 2005:20; Tınaz, 
2006:55). 
 İnsan kaynakları departmanı da genellikle yönetim departmanıyla aynı 
doğrultuda mobbing mağdurunun aleyhine tavır alır ve özellikle de mağdurun 
performans değerlendirmeleri adilane bir şekilde yapılmaz. Mobbing belirtileri ise 
karşımıza, işe geç gelme ve artan viziteler gibi hareketler olarak çıkmaktadır 
(Çobanoğlu, 2005:93). 
 Bu aşamada mağdur birey, örgütlü ve kurumsal bir güçle de baş etmek zorunda 
bırakılır ve örgütsel gücü arkasına alan kişi karşısında, kendisini çaresiz durumda görür 
(Tutar, 2004:18). Örgüt çalışanları işyerinde mobbing davranışlarına karşı yönetim 
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kademesinin sessiz kaldığını veya mobbing davranışının yönetimce desteklendiğini 
farkettikleri zaman, mobbing davranışlarını uygulamaktan çekinmezler. Bu sergilenen 
durum literatürde “Organization – motivated Violence (örgütün desteklediği şiddet)” 
olarak tanımlanmaktadır (O’leary ve Griffin, 1996:227). 
 
3.5.4. Kurbanın Psikolojik ve Fizyolojik Sağlığının Kötüleşmesi Aşaması 
 
 Bu aşamaya gelindiğinde mobbinge maruz kalmaktan dolayı git gide yalnızlaşan 
mağdur karşılaştığı sorunları çözebilmek amacıyla uzman psikolog ya da 
psikiyatristlerden destek almaya çalışabilir. Fakat bilhassa yeteli eğitimden yoksun 
kişilerin yönetime egemen olduğu durumlarda, kişinin durumu hakkında yanlış 
yorumlar daha da artabilecektir. Bu yanlış yorumlara bağlı olarak mağdurlar “Zor”, 
“Paranoyak”, veya “Akıl Hastası” olarak damgalanabileceği için bu aşama önem arz 
etmektedir (Davenport, Schwartz ve Ellior, 2005:20). Profesyoneller tarafından bireyin 
hikayesine inanmamaktan veya mağduriyeti tetikleyen sosyal olaylara ayrıntılı olarak 
bakmamaktan dolayı kurbana kolayca yanlış teşhis konulabilir. Şu ana kadar mobbing 
mağdurlarında en çok karşılaşılan yanlış teşhisleri; paranoyaklık, manik deprefislik ve 
karakter bozukluğudur şeklinde belirtmek mümkündür (Leymann, 1996:172). 
 
3.5.5. İşten Ayrılma Aşaması 
 
 Bu aşama mobbing sürecinin son aşamasıdır ve bu aşama genellikle de işten 
ayrılma, kovulma, istifa etme /ettirilme, erken emekliliğe zorlama ya da daha büyük 
travmatik ve şiddetli olaylarla sonuçlanabilir (Çobanoğlu, 2005:94). 
 
3.6. Mobbing (Psikolojik Şiddet) Türleri 
 
 Mobbingin (psikolojik şiddet) literatürde farklı türlere ayrıldığını gözlemlemek 
mümkündür. Bazı yazarlar mobbingi; “sıfır şiddet”, “çifte mobbing” ve “önceden 
planlanmış mobbing” olarak, bazıları 2 aşamalı olan “Dikey (hiyerarşik) mobbing” ve 
“Yatay(Fonksiyonel) mobbing” olarak ve diğer bir grup yazar ise mobbingi 
“Yöneticinin asta uyguladığı mobbing”, “Eş düzeyde çalışanlar arasında mobbing” ve 
“Astların yöneticilere uyguladıkları mobbing” olarak 3 aşamada ele almaktadır. Hiç 
şüphe yok ki firmaların bulunduğu hast., içerisinde faaliyetlerini yürüttükleri toplumun 
yapısı, ekonomik ve finansal dengeler, işgücü portföyü gibi unsurlar, işyerinde 
uygulanan mobbingin türlerinde değişikliğin görülmesindeki önemli unsurlardandır. 
Literatürde farklı türler olmasının yanı sıra biz çalışmamızda “yöneticilerin astlarına 
uyguladığı mobbing”, “ eş düzeyde çalışanlar arasında mobbing” ve “astların 
yöneticilerine uyguladıkları mobbing” türlerini ele alacağız. 
 
3.6.1. Yöneticinin Astlarına Uyguladığı Mobbing (Bossing) 
 
 Araştırmalar psikolojik taciz uygulayıcılarının genellikle (%71)  bu tür 
davranışlara maruz kalan bireylerden daha üst bir konumda olduğunu belirtmektedir 
(Akgeyik vd,2009:125). “Bossing” teriminden de anlaşılabileceği gibi, bu tür mobbing 
de tacizi uygulayan birey, işveren veya yönetici pozisyonundaki kişidir. Çoğunlukla asıl 
amaç işçinin sözleşmeyi kendi isteği ile feshederek işyerinden ayrılmasıdır. 
 Üst pozisyonunda bulunan bir amirin veya yöneticinin mesleki rolünün getirdiği 
konumdan yararlanarak yönetim yetkisini kötüye kullanmasıyla bağdaştırılabilecek 
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davranışlar söz konusu olduğunda bu mobbing sürecinin ortaya çıktığı söylenebilir. 
Yukarıdan aşağıya doğru mobbing yani yöneticinin astlarına uyguladığı mobbing 
uygulamasının en temel nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır (Tınaz,2008): 

 Ast pozisyonunda kendisinden daha başarılı olarak çalışan bireyin varlığı ile 
yönetici sosyal imajının tehdit edildiğini düşünebilir. 

 Kendisinden daha genç bir astın çalışması durumunda yönetici bu durumu kendi 
pozisyonu açısından tehdit olarak görebilir. 

 Yöneticinin başka mevkilerce kayırılan bir kişi olması durumunda, yönetici 
arkasındaki güce güvenerek kendisine uymayan bir astıyla istediği şekilde 
uğraşabilir. 

 Ast konumundaki bireyin kayırılması durumunda ise, yönetici astın kayırıldığı 
ve görevi için yeterli olmadığı, hak etmediği düşüncesiyle asta mobbing 
uygulayabilir. 

 Yöneticilerin astlarına mobbing uygulaması için politik şartlarda geçerli bir 
neden olarak görülebilir. 
Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre yöneticinin astlara karşı uyguladığı 

şiddet psiko-terör olarak adlandırılmakta ve bu oran %85,5’lere ulaşmaktadır. 
 
3.6.2. Eş Düzeyde Çalışanlar Arasında Mobbing 
 
 Eş düzeyde çalışanlar arasında uygulanan yatay mobbing olarak 
adlandırabileceğimiz süreçte, aralarında fonksiyonel ilişkilerin bulunduğu bir işyerine 
yeni gelen kişi veya işyerindeki bilinen ve kabul edilmiş dengeleri bozan kişi, diğer 
çalışanlar tarafından kurban seçilebilir. Bu mobbing türü genellikle yetkilerin ve 
yapılacak işlerin belli bir düzende paylaştırılmış olduğu geleneksel yapıdaki işyerlerinde 
gerçekleşir (Tınaz, 2008:134). 

Eş düzeyler arasında yani yatay düzeyde gerçekleşen mobbing olgusunun 
gelişiminde, mobbing mağdurunun diğer grup üyelerinden farklı özelliklere sahip 
olması önemli bir etkendir. Birey farklı bir dinin, cinsiyetin, ırkın mensubu olabilir veya 
iş dışındaki yaşamıyla farklı olması mobbingin başlamasına öncü olabilir. Bunun 
yanında mobbingin başlamasında rekabet, farklı bir kentten veya bölgeden gelmiş olma 
gibi nedenler de önemli rol oynamaktadır (Tınaz, 2012:141-142). 
 Diğer mobbing türlerinde ortaya konulan şiddet, şiddetin dozajı, nedenleri ve 
yansımaları daha açık ve net bir şekilde görülebilirken, eş düzeyde fonksiyonel 
birimler/kişiler arasında uygulanan şiddetin içeriği daha görünmez bir şekildedir. Bu 
kademedeki bireyler genellikle ortaya koydukları mobbing eylemlerini reddeder ve 
bunların rekabetin birer unsuru olduğunu belirtirler. 
 
3.6.3. Astların Yöneticilerine Uyguladıkları Mobbing 
 
 Yabancı literatürde staffing (Erdem ve Parlak, 2010:265) olarak adlandırılan, 
örgütlerde çok fazla karşılaşılmasa da işyerinde aşağıdan yukarıya doğru uygulanan 
mobbing (psikolojik şiddet), bir yöneticinin yetkisi astları tarafından tartışılır hale 
geldiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda mobbingi uygulayan bireyler genellikle bir 
kişiden fazladır. İşyerindeki bireylerin kuralları çiğnemesi veya kendilerine verilen 
görevleri yerine getirmemesi gibi durumlar ortaya çıkabilir ve yönetici, işyerindeki 
pozisyonu ve işyerindeki itibarını sarsmamak adına uzmanlardan yardım istemeyerek 
psikolojik tacize maruz kalabilmektedir (Karatuna ve Tınaz, 2010:50; Akgeyik 
vd.,2009:127). 
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Mobbingi uygulayan bireyler, mağdur pozisyonundaki yöneticiyi üst yönetime 
karşı zor duruma sokmak amacıyla, dışlama ve sabote etme davranışlarıyla mobbing 
uygular, talimatlara uymaz veya kasıtlı olarak yanlış eylemler yaparlar, kendilerinin 
bildiği şeyler asla yöneticiye bildirmezler (Tınaz, 2008:145). 

2005 yılında 512 yönetici ile Birleşik Krallıkta yapılan çalışma da, bu görüşü 
destekler niteliktedir. Buna çalışma sonuçlarına göre, 2002-2005 yılları arasında 
işyerinde mobbing (psikolojik şiddet) davranışlarına maruz kaldığını ifade eden yönetici 
oranı %39 olarak belirlenmiştir. Yine benzer bir çalışma 2008’de 867 yöneticinin 
katılımıyla yinelenmiş ve 2005-2008 yılları arasında işyerinde psikolojik şiddete maruz 
kaldığını belirten yönetici oranının %42 olduğu saptanmıştır. Yöneticiler ast, orta ve üst 
düzey yönetici kategorileri şeklinde değerlendirildiğinde, en yoğun olarak alt düzey 
yöneticilerin (%56) taciz edildiği saptanmıştır. Bunun yanı sıra, (%40) üst düzey 
yöneticilerin de 2005-2008 yılları arasında psikolojik taciz mağduru oldukları 
belirtmiştir (Karatuna ve Tınaz, 2010:51). 
 
3.7. Mobbingin Ortaya Çıkış Nedenleri 
 
 Günümüz iş dünyasında ve günlük yaşamımızda mobbing olgusu çok farklı 
şekillerde karşımıza çıktığından dolayı mobbingin ortaya çıkışını tek bir nedene 
bağlamak doğru olmayacaktır. Farklı örgütlerde, farklı zamanlarda ortaya çıkan 
davranışlar aynı sonucu ortaya koymayabilir. Örneğin; yüksek rekabetin olduğu 
durumlarda yapılan bazı eylemler bir işletmede performansı arttırabilirken, bir başka 
işletmede verimin düşmesine, işgörenin işten ayrılmasına neden olabilir. 
 Mobbing mağdurlarına göre mobbinge yol açan nedenlerden bazıları ve 
mağdurlar tarafından belirtilme oranları şöyle sıralanmaktadır (Güngör, 2008:39): 

 Mobbingi uygulayan birey (%62) 
 Örgüt iklimi (%49) 
 Yüksek düzeyde stres (%45) 
 Örgütsel sorunlar (%32) 
 Sosyal grubun mobbing mağdurundan hoşlanmaması (%32) 
 Mobbing mağdurunun kurallara adapte olamaması (%29) 
 Mobbing mağdurunun farklı olması (%27) 
 Mobbing mağdurunun performansının düşük olması (%2) 
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Şekil 3.1. Mobbing Nedenleri ve Sonuçları (Zapf, 1999:71). 

    
Şekil 3.1’e göre mobbing davranışlarının meydana gelmesinde, örgütsel ve 

sosyal faktörler kadar, saldırgan ve mağdurun rolü de önemli birer faktördür. Mobbing 
oluşum süreci, mobbing mağdurunda farklı rahatsızlıklara yol açabilir. Ancak bu 
rahatsızlıkların mobbing mağdurunda daha önceden bulunuyor olması da onun mobbing 
davranışına uğramasına neden olabilir. Yukarıdaki şekilde mobbing davranışının 
nedenleri ve sonuçları hakkında en temel bilgilere yer verilmektedir. Bu bilgiler, 
mobbing davranışının neden ve sonuçları arasındaki ilişkinin sağa veya sola doğru, 
doğrudan bir yol izlemediğidir. Örneğin mobbing mağdurunun sinirli, depresif veya 
saplantılı davranışları, içinde çalıştığı grup üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu etki, 
diğer grup üyelerinin, bir süre sonra bu davranışlara olumsuz tepkiler vermesine sebep 
olabilir. Diğer yandan, örgüt içindeki sosyal yapı da mobbing davranışına neden olabilir 
ya da örgütün sağlıklı olan sosyal yapısı mobbing davranışları sonucu bozulabilir 
(Toker, 2006:50). 
 Mobbingin nedenleri konusunda yapılan çalışmalar dikkate alındığında, 
mobbingin ortaya çıkış nedenlerini aşağıdaki gibi dört ana başlıkta toplamak 
mümkündür. Bu nedenler; 

a. Mobbingi Uygulayan Bireylerden Kaynaklanan Nedenler 
b. Mobbinge Maruz Kalan Bireylerden Kaynaklanan Nedenler 
c. Örgütten Kaynaklanan Nedenler  
d. Sosyal Nedenler  
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3.7.1. Mobbingi Uygulayan Bireylerden Kaynaklanan Nedenler 
 
 Mobbing(psikolojik şiddet) işyerinde mağdurun fiziksel ve ruhsal sağlığına, 
onuruna, kişilik haklarına, işle alakalı bilgi edinme haklarına, iş ortamındaki her türlü 
iletişim kanallarının işleyişine zarar vermek için belli aralıklarla ve düzenli olarak 
yapılan ahlak dışı saldırılarla ortaya konan bir savaştır. Tıpkı gerçek savaş durumunda 
olduğu gibi işyerindeki psikolojik savaş durumunda da amaç karşı tarafı daha önce 
bulunduğu durumdan çok daha kötü, savunmasız ve zayıf bir duruma düşürmektir 
(Bayram, Ergin ve Tınaz, 2008:37). 
 Tınaz (2006:57), mobbingi uygulayan bireylerin genel özelliklerini ortaya 
koymak için mobbing uygulayıcılarını; kendilerini mevcut durumlarından üstün 
göstermek isteyen, ikiyüzlü hareket eden, astlarına zulüm edebilmek için üstlerine karşı 
aşırı yaranmacı tavırlar sergileyen, onursuz ve sahtekar tavırlı kişiler olarak 
nitelendirmektedir. 

Mobbingi uygulayan birey kendisinden daha nitelikli veya performansı daha 
yüksek olan bir kişiyi rakip olarak görmekte ve riski ortadan kaldırmak amacıyla 
mobbingi kullanabilmektedir. Bu düşünce yapısındaki kişiler genellikle 
performanslarını kendilerinin bir önceki performanslarıyla değil, etraflarındaki diğer 
çalışanların performanslarıyla kıyaslayan kişilerdir. Herhangi bir tehdit sezdiklerinde ise 
kendilerini geliştirmek yerine başkalarını aşağıya çekme yolunu tercih ederler 
(Güngör,2008:19). 

Benlik değerinin korunması için mobbing bir çeşit savunma mekanizması olarak 
görülebilir. Bireyin benlik değeri, kişinin kendine ait bütüncül değerlendirmesinden 
hoşlanmasıdır. Birey karşısındaki insanı benlik değerine yönelik bir tehdit olarak 
algılarsa saldırganlaşabilir. Özellikle yöneticiler tarafından bu tarz benlik koruma 
davranışları uygulanır. Baskın karakter davranışı gösterme, yüksek benlik değerine 
sahip olma ve bu yüksek benlik değerini korumayı isteme en çok bu gruptan beklenir. 
(Minibaş ve Idig, 2009:25). 

Bazı araştırmalarda da mobbingin ortaya çıkma sebebini, mobbingi uygulayan 
bireylerin özgüvenlerinin yüksek olmasına ve çevresindekiler tarafından ulaşılamayacak 
bir kişiymiş gibi algılanmasına bağlamaktadırlar (Cemaloğlu, 2007:113).  

Leymann, insanların mobbing davranışlarında bulunmalarını dört temel nedene 
bağlamaktadır (Davenport, Schwartz ve Elliot,2003:51): 

  Kişiyi bir grup kuralını kabul etmeye zorlamak: Mobbingi uygulayan birey 
mobbingi, grubun uyumunu korumak adına; kişiyi grup kurallarına uymaya 
zorlamak ve uymadığı durumda ise grup dışı etmek için bir yöntem olarak 
kullanır. 

 Düşmanlıktan hoşlanmak: Mobbingi uygulayan birey kurum içindeki 
hoşlanmadığı kişiden kurtulmak için mobbinge yönelir. 

 Can sıkıntısı içinde zevk arayışı: Mobbingi uygulayan birey karşıdaki insana 
eziyet etmekten keyif almaktadır. 

 Önyargıları pekiştirmek: Mobbingi uygulayan birey; sosyal, cinsiyete dayalı ya 
da etnik ayrımlardan dolayı kurum içinde bireye yönelik oluşan önyargıları 
güçlendirerek bireyin damgalanmasını amaçlamaktadır. 
 
Araştırmalara göre mobbingi uygulayan bireylerin sahip oldukları belli başlı 

kişilik özellikleri vardır (Kök, 2006:437). Bunlar: 
 Antipatik kişiliklerdir, 
 Narsist kişiliğe sahiptirler, 
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 Tehdit altında benmerkezcidirler, 
 Kendi normlarını örgüt politikaları haline getirmeye çalışırlar, 
 Önyargılı ve duygusaldırlar. 

 
Çobanoğlu (2005) ise, mobbing uygulayan bireyleri, mobbing uygulamaya iten 

değişik ortamlar, kişilikler ve çeşitli etmenlerin var olduğunu belirtmektedir. Bu 
etmenleri aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür (Çobanoğlu,2005:24): 

 Cinsiyet farklılığı, 
 Parlak bir kariyer sahibi olmak, 
 Göz alıcı bir güzelliğe sahip olmak, 
 Üstün bir duygusal zekâya sahip olmak, 
 Farklı grupların varlığı, 
 Azınlık durumu, 
 Farklı dilleri konuşan kişiler, 
 Yaş faktörü; oldukça genç ya da yaşlı olmak. 

 
3.7.2. Mobbinge Maruz Kalan Bireylerden Kaynaklanan Nedenler 
 
 Mobbing(psikolojik şiddet), cinsiyet ve hiyerarşik yapılanma farkı 
gözetmeksizin, tüm kültürlerde ve tüm iş ortamlarında ortaya çıkabilecek bir olgudur. 
Bu nedenle, mobbing mağduru olma riski her birey için geçerlidir (Davenport, Schwartz 
ve Elliott, 1993:52; Tınaz, 2006:93).  
 Mobbing mağdurlarının özellikleri hakkındaki literatür taramaları mağdur 
bireylerin; içe dönük, itaatkar, kuşkucu, çekingen, endişeli, gelenekçi, düzenli ve 
sıradan bireyler olmaları gibi ortak noktalara işaret etmişlerdir. 
 Randall mobbing mağdurlarının mobbinge neden olabilecek kişilik özelliklerini 
gelişimsel açıdan ortaya koymuştur. Bu incelemelere göre, mobbing mağdurlarının 
korkak ve boyun eğer bireyler olmaları tutarsız disiplin ve otorite ile büyütülmelerinden 
dolayı ortaya çıkabilmektedir. Ebeveynlerin aşırı korumacı güdülerle yetiştirdiği 
çocuklarda ise depresif tutumlar, sosyal birlikteliklerden kaçınma, reddedilme korkusu, 
incinmekten korkma, mutlu durumlarda bile memnuniyet gösterememe gibi özellikler 
görülebilir. Bu çocuklar yetişkinliklerinde saflık duygularıyla bağımlı davranışlar 
gösterirler ve mobbing uygulayıcıları için potansiyel hedef olarak değerlendirilirler 
(Minibaş ve Idig, 2009:47). 

Zapf (1999), mobbinge maruz kalan bireylerin genellikle çalışma 
arkadaşlarından daha katı, hatasız, dürüst ve dakik olduklarını düşündüklerini 
belirtmektedir. Diğer yandan Einarsen, mobbinge maruz kalan bireylerin kendilerine 
olan güvenlerinin az olduğunu ve sosyal ortamlarda oldukça endişeli davrandıklarını 
iddia etmekte, Brodsky ise bu mağdur kişileri diğer bireylere göre daha vicdanlı, hayal 
gücü zayıf, kolayca kandırılabilen kişiler olarak tanımlamaktadır. Leymann (1996) ise, 
mobbing davranışının ortaya çıkmasında kişiliğin bir öneminin olmadığını, kişilik ile 
ilgili ortaya konan endişeli ve katı gibi gözlemlerin mobbingin ortaya çıkma nedeni 
değil, sonucu olduğunu ve yapılan bu çalışmalarda gözlenen unsurun daha çok mobbing 
davranışları sonucunda tahribata uğramış olan kişilik olduğunu savunmaktadır. Ancak 
Zapf (1999); Leymann’ın görüşünün aksini iddia etmekte, mobbing mağdurlarında 
gözlenen endişe ve depresyon hallerinin mobbing süreci başlamadan önce de var 
olduğunu belirtmektedir (Aydın, 2008:17-18). 
 Duygusal zekâ, işe bağlılık, yaratıcılık ve yenilikçilik ve diğer olumlu özellikler 
mobbinge olan eğilimi arttıran özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bazı 
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araştırmalar mobbing mağdurlarının %80’den fazlasının yüksek duygusal zekaya sahip 
olduğunu ve bu oranın %70’lik dilimini bayanların oluşturduğunu belirtmektedir. Bunu 
yanı sıra iş ahlakı ve örgütsel bağlılığı yüksek olan bireylerin de tıpkı duygusal zekası 
yüksek olan bireyler gibi yüksek oranda mobbinge maruz kaldığı ortaya konmaktadır. 
İster günlük hayatta olsun ister çalışma hayatında yenilik ve yaratıcılık söz konusu 
olduğu takdirde bireyler mevcut durumlarını korumak amacıyla bu faaliyetlerin önüne 
set çekmektedirler. Yenilikçi ve yaratıcı özellikleri ile mobbing uygulayıcısı için tehdit 
durumunda olan bireyler mobbing davranışına sıklıkla maruz kalmaktadır. 
 
3.7.3. Örgütten Kaynaklanan Nedenler  
 
 Mobbing konusu üzerinde çalışan araştırmacılar önemli bir tespit ortaya 
koymuşlardır. Bu tespit: “Mobbing uygulayanların kişiliklerini değiştiremeyiz. 
Mobbingi önlemek için tacizciyi teşvik eden sistemi değiştirmek zorundayız”. Bu 
yüzden mobbing çalışmalarının büyük bölümü örgütsel nedenlere yönelmiştir (Dilman, 
2007:36). 

Mobbing her işyerinde ve her türlü kuruluşta görülmesi muhtemel bir durumdur. 
Fakat mobbing konusunda yapılan araştırmalar küçük ve kar amacı gütmeyen örgütler 
ile sağlık ve eğitim kesiminde, büyük çaplı örgütlere göre çok daha fazla mobbing 
eylemlerinin görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu farklılığın nedeni, yönetimin 
yetersizliği ve performans ölçütlerinin belirsizliğidir. Oysaki kar amaçlı örgütlerde 
yönetim yeterli mali kaynağa ve birikime sahip olduğu gibi, mobbing ve benzeri 
olumsuz durumlara karşı daha tepkisel ve etkindir (Karyağdı, 2007:34-35). 
 Bir isletmenin her anlamda kötü yönetilmesi mobbinge zemin hazırlayan 
unsurların başında gelmektedir. Kötü yönetimin bazı göstergelerini; aşırı disiplin 
getirme anlayışı, verimliliği artırma baskısı, aşırı biçimde sonuçlara yönelme, yetersiz 
iletişim, açık kapı politikalarının olmayışı, eğitim eksikliği, ekip çalışmasının 
yetersizliği, yanlış personel seçimi seklinde saymak mümkündür (Çobanoğlu, 2005:41). 
Mobbing (psikolojik şiddet)’e neden olan bazı örgütsel nedenler şu şekilde ifade 
edilmektedir. 
 
3.7.3.1. Yönetim ve Liderlik Biçiminden Kaynaklanan Nedenler 
 
 İşletmelerin amaçları ekonomik temeller üzerine kurulu olan uzun dönemli kar 
elde etmek ve varlığını sürdürmektir. Ancak yöneticiler bazı durumlarda işletmenin 
stratejik - ekonomik hedeflerine çok fazla yoğunlaşıp işletmenin asıl varlık sebepleri 
olan bireyler ve sosyal sorumluluk ilkelerinden uzak kalabilmekte ya da onları göz ardı 
edebilmektedirler. İşletmelerin bu tutumu ise kötü yönetim olgusunun ortaya çıkmasına 
ve dolaylı olarak da mobbing faaliyetlerinin işletme içerisinde görülmesine sebep 
olmaktadır.   
 Kötü Yönetim, mobbingin temel amaçlarını, örgütte disiplinin sağlanması, 
verimliliğin arttırılması ve askeri örgütlerdeki gibi şartlı refleks oluşturulması olarak 
ifade etmiştir. Mobbing (psikolojik şiddet)’e ortam hazırlayan kötü yönetimin diğer 
özellikleri şöyle sıralanabilir (Ocak, 2008:39). 

 Yoğun hiyerarşik yapının varlığı, 
 İnsan kaynaklarına alanına yapılan harcamaların ciddi bir şekilde azaltılması, 
 İşletmede açık kapı politikasının olmaması, 
 Örgüt içi iletişimin yetersiz olması, 
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 Sorun çözme yeteneğinin eksikliği ya da etkisiz çalışma yönetimi ve şikâyet 
prosedürlerinin yeterli olmaması, 

 Liderliğin zayıf olması, 
 Günah keçisi anlayışının işletme içinde yaygınlaşması, 
 Takım çalışmasının yetersiz olması ya da olmaması, 
 Eğitim farklılıklarının dikkate alınmaması. 

 
3.7.3.2. İş Süreçlerinden Kaynaklanan Nedenler 
 
 İş süreçlerinden kaynaklanan nedenler konusundaki literatür çalışmaları 
incelendiğinde üç kavramla karşılaşmaktayız. Bunlar monotonluk, yalnız çalışma ve 
stres kavramlarıdır. 
 Monotonluk: Çalışma ortamı monoton olan bir örgütte, çalışanların performansı 
düşer, canları sıkılır, yapacak bir şey bulamadıklarından dolayı birbirleriyle uğraşmaya, 
birbirlerine bilerek veya bilmeyerek psikolojik şiddet uygulamaktadırlar (Ekiz, 
2010:49). 
 Yalnız Çalışma: Modern yönetim anlayışında ekip çalışmaları ile örgütsel ve 
yönetsel amaçlara daha çabuk ulaşılabileceği sıklıkla vurgulanmaktadır. Ancak 
örgütlerde işbirliği ve dayanışmanın örgütlerce desteklenmemesi durumu ekip 
çalışmalarını yetersiz kılmaktadır. Çalışanlarda biz havası değil ben havası 
yaratılmaktadır (Çobanoğlu, 2005:56). 
 Stres: Çalışma ortamında sürekli stres bulunması, örgütün her düzeyindeki 
çalışanı psikolojik şiddet davranışı gösterme eğilime itebilir. Yöneticiler, üst yönetimin 
baskısı nedeniyle astlarına tacizde bulunabilir ya da alt düzeydekiler, işyerindeki stresin 
nedeni olduğuna inandıkları bir kişiye karşı uygulanan duygusal tacize katkıda 
bulunabilirler (Ocak, 2008: 39-40).  
 
3.7.3.3. Örgütsel Değişimden Kaynaklanan Nedenler 
 
 Küreselleşme, büyüme ve küçülme stratejileri, şirket evlilikleri, satın almalar ve 
yeniden yapılanmalar gibi stratejik faaliyetler işletmeler için kaçınılmaz örgütsel 
değişim unsurlarıdır. 
 Araştırmacılar sürekli değişim olgusuna dar çerçeveden bakıldığını ve kısa 
dönemli çözümler arandığını bu yüzden başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu ve bunun 
faturasının örgütteki beşeri faktöre yüklendiğini ya da yönetimin başarısızlığından 
kaynaklanan stresin çalışanlara mobbing olarak döndüğünü belirtmektedirler (Rayner, 
Sheehan ve Barker, 1999:12). 
 
3.7.3.4. Hiyerarşik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler  
 
 Zapf (1999),  kontrol grupları ile mobbing mağdurlarının çalışma koşullarını 
karşılaştırmış ve mağdurların çalışma koşullarının, kontrol gruplarının çalışma 
koşullarından farklı karakteristikler taşıdığını fark etmiştir. Çalışma sonucunda 
mağdurların işleri üzerindeki kontrol gücünün daha az olduğunu ve taşıdıkları stresin 
daha yüksek olduğu belirtmiştir. Yanı sıra çalışanların, örgütsel sorunlardan, 
belirsizliklerden önemli derecede etkilendiğini ve bu durumun örgüt hiyerarşisinin üst 
ya da alt düzeylerinde mobbing davranışlarına yol açtığını belirtmiştir (Zapf, 1999:77). 
 Tüm bu süreçleri özetleyecek olursak, örgütlerde mobbinge sebep olabilecek 
bazı örgütsel faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Kocaoğlu, 2007:10-11). 
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Örgütsel politikalara ilişkin mobbing faktörleri: 
 Adaletsiz performans ve başarı değerlemeleri ve ücret yönetimindeki 

adaletsizlikler, 
 Örgütsel kuralların katı olması, çelişkili yöntemler, 
 Gerçekçi olmayan iş tanımları, 

Örgütün yapısal ve yönetsel özellikleri: 
 Merkeziyetçilik ve kararlardan dışlanma durumu, 
 Yükselme olanaklarının azlığı ve aşırı formaliteler, 
 Departmanlar arası karşılıklı bağımlılık, 
 Yürütme ve danışma departmanları arasındaki çatışma, 

Örgütsel süreçler: 
 Yetersiz iletişim ağı ve yetersiz bilgi, 
 Başarı düzeyi ile ilgili yetersiz geri bildirim olanakları, 
 Belirsiz ve çelişkili amaçlar, 
 Taraflı yönetim anlayışı, 
 Örgütsel liderliğin yokluğu 

 
3.7.4. Sosyal Nedenler  
 
 Örgütler de fertler gibi yaşayan organizmalardır ve kendine has örgüt kültürleri 
vardır. Bu kültür, büyük ölçüde toplumun sosyal, ekonomik ve ahlaki özelliklerinden 
yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Başka bir ifadeyle bir ülkenin felsefesi, inançları, 
insana verdiği önem, o ülkede faaliyet gösteren işletmelere de doğrudan yansımaktadır. 
İnsanların üretim faktörlerinden biri olarak görüldüğü toplumlarda mobbing(psikolojik 
şiddet) sendromu daha yaygın olarak gündeme gelmektedir (Çobanoğlu,2005:66). 
 Mobbingin ortaya çıkış nedenlerini sosyal ortamdan ayrı tutarak incelemek pek 
mümkün değildir, çünkü mobbingi uygulayan bireylerin, mobbing mağdurlarının ya da 
örgütlerin davranışları içerisinde faaliyette bulundukları sosyal ortama ve o toplumun 
değerlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Brodsky’ ye göre kötü muamele eğer 
kültürün bir parçası olarak uygun görülüyorsa ve toplum düzeyinde ödüllendiriliyorsa 
örgütte de bu kötü muamele örnekleri ortaya çıkar (Güngör, 2008:21). 

Bireyci ya da toplulukçu yapılar, farklı nedenlere dayalı olarak mobbingin 
oluşumuna katkıda bulunabilmektedirler. Mobbing davranışları bireyler arası iletişimin 
ve bağlılığın daha düşük olduğu bireyci toplumlarda daha kolay uygulayabilmektedir. 
Topluluğun amaçları ve çıkarlarının ön planda tutulduğu toplulukçu yapılarda ise gruba 
olumsuz etki yapan bireyleri uzaklaştırma yöntemi olarak mobbinge 
başvurulabilmektedir (Güngör, 2008:31). 
 
3.8. Mobbingin Sonuçları  
 
 Örgütlerde uygulanan mobbing(psikolojik şiddet) davranışları zararlı ve yıkıcı 
bir süreci meydana getirmektedir. Sürekli tekrarlanan psikolojik baskılar mobbingi 
uygulayan birey, mobbing mağduru, mobbing mağdurunun ailesi, örgüt ve toplum 
üzerinde fiziksel, sosyal ve örgütsel açıdan etkili olmaktadır (Dangaç, 2007:63, 
Özgener, 2004:10). 
 Mobbing mağduru bireyler artık işyerlerinde çalışamaz duruma gelirler. Örgütler 
de mobbing sonucu meydana gelen ekonomik ve sosyal sonuçlarla baş başa kalırlar. 
Örgüt için en önemli faktör olan insan kaynağının kaybedilerek başarılı iş sonuçlarının 
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ortaya çıkması, takım çalışması ruhunun ve saygınlığının yitirilmesi, işgören devri ve 
ağır ekonomik yükümlülüklerle savaşmak durumunda kalırlar. Mobbing sonrası ortaya 
çıkan bu olumsuz hava örgütü olduğu kadar, toplumu ve ülke ekonomisini de olumsuz 
etkilemektedir(Belikırık, 2008:49). 
 
3.8.1. Mobbingin Birey Üzerindeki Etkileri 
 
 Mobbing(psikolojik şiddet)’in hiç şüphesiz birey üzerinde yıkıcı birçok etkisi 
bulunmaktadır. Mobbing davranışına hedef seçilen kişi kendini alt üst olmuş, dışlanmış, 
küçük düşürülmüş ve yoğun stres altında hissetmektedir (Aktop, 2006:47). 
 Mobbingi uzun süre maruz kalan mağdur birey, mobbing davranışı sonunda 
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) yaşayabilir. Bu bozukluk savaş sonrası 
askerlerin, işkence görenlerin ya da büyük felaketler sonrası insanların yaşadıklarına 
benzer. Yaşanılan bu durum aşağıdaki belirtileri gösterir ve kişide yoğun korku ve 
ümitsizliğe neden olur (Davenport, vd., 2003:72, Yavuz, 2007:46). 

 Olayları tekrar tekrar yeniden yaşamak, 
 Aşırı tedirginlik, kolayca ürkmek, sinirlenmek, 
 Hayata karşı kaderci bakış, 
 Genel duygusal uyuşukluk, 
 Sürekli endişe hali, 
 Karabasanlar, 
 Uykusuzluk, 
 Konsantrasyon düşüklüğü, 
 Yoğun endişe ve panik atak, 
 Kontrol dışı hareketler, 
 İntihara veya cinayet işlemeye yatkınlık duygusu. 

Mobbingin tüm bireyler üzerindeki etkisinin aynı düzeyde değildir. Mobbing 
mağdurunun psikolojisine, deneyimlerine, mobbingin uygulanma süresine ve sıklığına 
bağlı olarak da bu etki değişebilmektedir. Bu nedenle bireyin mobbingden etkilenmesi 
de 4 farklı dereceye ayrılabilmektedir (Dilman, 2007:42-43, Üye, 2009:17-18, 
Dündar,2010:25-26, Köse, 2010: 45-46). 

1. Derece Mobbing; bu aşamada irkilme, ani nöbetler, ağlama, hemen sinirlenme, 
heyecanlanma, uyku azlığı gibi belirtilerin görülür ve mobbing mağdurunun iş 
arkadaşlarından gördüğü küçük düşürücü davranışlar bireyi üzer ve sıkıntı verir. 

2. Derece Mobbing; bu aşamada birey yaşanan bu durum karşısında kızgınlık 
duymaya başlar, mobbing davranışına karşı koymaya çalışır ya da olayı 
anlamaya gayret eder. Eğer hala başaramazsa mağdur iş yerinden soğumaya 
başlar ve kendine yeni bir iş aramayı düşünebilir. Ailesi ve arkadaşlarıyla olan 
ilişkileri etkilemez. 

3. Derece Mobbing; bu aşamada görülen sağlık problemleri yavaş yavaş kişiyi 
etkilemeye başlamıştır. Mobbing mağdurlarında tansiyon, uyku bozuklukları, 
sindirim sistemi rahatsızlıkları, depresyon, kiloda değişiklikler ve alkol alımına 
başlama gibi durumlar bu evrede sık sık görülür. 

4. Derece Mobbing;  bu son aşamada artık bireyin normal duygusal tepkileri 
kaybolmuştur. Mağdur eski gücüne kavuşamaz. Bireyde panik atak, şiddetli 
depresyon, kalp krizi ve hatta intihar girişimleri rastlanan durumlardır. Tıbbı ve 
psikolojik yardım artık zorunlu hale gelmiştir. 
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3.8.2. Mobbingin Örgüt Üzerindeki Etkileri 
 
 Mobbing(psikolojik şiddet) sürecinin birey üzerinde olduğu kadar, örgüt 
üzerinde de ağır yıkıcı etkileri vardır. Bu nedenle işyeri sahipleri veya yöneticiler, bu 
zararların şiddetinin bu denli ağır olabileceğini önceden görebilseler, bu süreci sona 
erdirmek için mücadele etmek için ellerinden geleni yapacakları konusunda şüphe 
yoktur. İşveren karşılaştığı öncelikli zarar maddi zarardır. Ancak maddi zararın yanında 
sosyal bir takım sonuçların da meydana gelmesi kaçınılmaz bir olgudur (Yavuz, 
2007:47). 
 Mobbing davranışlarının görüldüğü örgütlerde, işgören devri ve işe devamsızlık 
oranları yüksek, moral, bağlılık ve verimlilik oranları ise düşüktür. Kurum için kilit 
insanlar bu mobbing sürecinde kaybedilir, güven ve paylaşım zayıflar. Çalışanların 
dikkati, asıl amacı olan işten ve hedeflerden, entrikalara ve taklitlere kayar; ekip 
çalışması imkânsızlaşır. Duruma müşteri odaklı bakıldığında ise, müşteriye verilen 
hizmetin niteliğinde düşme görülmektedir (Baltaş, 2010). 
 Mobbingin örgütsel sonuçlarından bir tanesi de yabancılaşma olayıdır. Örgütsel 
yabancılaşma, iş görenlerin çalıştıkları örgütün amaçlarına, işlerinin gereği olan ilke ve 
kurallara, iş arkadaşlarına, hem kendilerine hem de çeşitli çevresel ve örgütsel sorunlara 
karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmalarını ifade etmektedir (Eroğlu, 2004:414). 
 Dangaç (2007: 74)’e göre Mobbing(psikolojik şiddet)’in örgütte çalışanın 
performansını düşüren nedenler şu şekildedir: 

 İşe devamsızlık ve işgören devir hızında artışı, 
 İşin nitelik ve niceliğinde düşüş, 
 Çalışan ekip faaliyetlerinden çok bireysel taktikler, entrikalar ile ilgilenilmesi, 
 İşe gelmeme oranında artış, 
 İşten ayrılan elemanlar ile birlikte bilgi birikiminde kayıp, 
 Çalışanlar arasındaki olumsuz iletişimden etkilenen dış çevre, 
 Personel üzerinde duygusal baskı, 
 Örgütte girişimciliğin engellenmesi, 
 Psikolojik sorunlar yaşayan mağdur aşağılanmış ve değersiz hissetmektedir, 
 Mağdur mobbing sürecinde her şeyden sorumlu tutulmaktadır. 

 
3.8.3. Mobbingin Toplum ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi 
 
 Mobbing davranışlarının insanlar ve örgütler üzerine etkileri gibi toplum ve 
ekonomi üzerine de etkileri bulunmaktadır. İnsanlar ve tıpkı canlı organizmalar diye 
tabir ettiğimiz örgütlerin karşılaştığı farklı durumlar içerisinde yaşadıkları toplumu ve 
toplumun dayandığı ekonomiyi de ciddi oranda etkilemektedir.  
 Tınaz (2006: 175-185); mobbing davranışlarının topluma ve ülke ekonomisine 
ilişkin sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır. 

 Sigorta masraflarında artış, 
 Sağlık harcamalarının artması, 
 İşsizlik oranlarındaki artış, 
 Vergi kayıpları, 
 Devletin sağladığı yardım programlarına(sübvansiyon) yönelen talebin 

çoğalması, 
 Erken emeklilik oranlarının artması, 
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 Mesleki yeterliliğini yitirmiş, psikolojik yönden tükenmiş, sağlıksız bireylerin 
boşta gezdiği bir toplum, 

 Mağdurun kaba ve şiddet kullanan bir birey haline gelmesi sonucunda boşanmış 
ve parçalanmış ailelerin bulunduğu toplum, 

 Mutsuz bireyler ve ailelerin yer aldığı ve çalışma barışının bulunmadığı bir iş 
yaşamı. 

 İtalya Mobbinge Karşı Dayanışma Derneği tarafından yapılan araştırma 
sonuçlarına göre bir firmada mobbinge maruz kalmış iki mağdurun altı ay içinde iş 
verimleri ortalama olarak %50 oranında düşüş göstermiştir. Üstelik bu düşüş sağlık 
giderlerini içermemektedir. Mağdurlardan birisi 8, diğeri de 10 hafta süre ile işten uzak 
kalmış, firmanın üretim kapasitesi ise %5 oranında azalmıştır. Bu noktada sosyal 
güvenlik kurumlarının ekonomik kayıplarını da hesaba katmak gerekmektedir. Sonuç 
olarak bu kurumlar vergi mükelleflerinin ödediği vergi ve kesintilerle varlıklarını 
sürdürmektedirler (Çobanoğlu, 2005:100). 

National Safe Workplace Enstitüsündeki uzmanların açıkladıkları verilere göre 
Birleşik Devletlerde işyeri şiddetinin çalışanlara toplam maliyeti 1992 yılında 4 milyar 
dolardan fazladır. Diğer yandan British Columbia Workers Compensation Board’a göre 
Kanada’da işyeri şiddeti ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 1985’den 
itibaren hastane çalışanları tarafından açılan ücret kaybı davaları %88 oranında artış 
göstermiştir. Diğer bir çalışmada Almanya’da psikolojik şiddetin 1000 çalışanlı bir 
girişime direkt maliyeti 112.000$ bunun yanında bu şiddetin getirdiği dolaylı maliyet 
ise 56.000$ olarak hesaplanmıştır (Chappell ve Martino,1998:6, Aktaran: Demir 
Kaymaz, 2007:84-85). 
 Mobbingin birey, aile, örgüt, toplum ve ülke ekonomisi üzerine olan etkilerini 
psikolojik ve finansal maliyetler olarak ele aldığımızda aşağıdaki tablo karşımıza 
çıkmaktadır (Davenport, vd., 2003:146): 
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Tablo 3.2. Mobbingin Psikolojik ve Parasal Maliyetleri (Davenport, vd., 2003:146). 
Etki Alanı Psikolojik Maliyetler Parasal Maliyetler 

 
 Stres  İlaçla ayakta tedavi 

 
 Duygusal Rahatsızlıklar  Terapi 

 
 Fiziksel Rahatsızlıklar  Doktor faturaları 

 
 Kazalar  Hastane faturaları 

BİREYLER  Sakatlıklar  Kaza masrafları 

 
 Tecrit edilme  Sigorta primleri 

 
 Ayrılık acıları  Avukat ücretleri 

 
 Mesleki kimlik kaybı  İşsizlik 

 
 Arkadaşlıkların kaybı  Kapasite altı çalıştırılma 

 
 İntihar/Cinayet  İş arama 

  
 Taşınma 

 
 Çaresiz kalma acısı  Ailenin gelir kaybı 

AİLELER  Karmaşa ve çatışmalar 
 Ayrılma ve/veya boşanma 

masrafları 

 
 Ayrılık ve/veya boşanma acısı  Terapi 

 
 Çocuklara etkileri 

 

 

 Ayrılık ve/veya boşanma 
masrafları 

 
  

 Hastalık izinlerinin artması 

 
 Anlaşmazlıklar 

 Yüksek personel hareketi 
maliyeti 

 
 Hastalıklı şirket kültürü  Düşük verim ve iş kalitesi 

KURULUŞLAR  Düşük moral  Uzmanlık kaybı 

 
 Kısıtlanmış yaratıcılık 

 Tazminat ve işsizlik 
maliyetleri 

  
 Yasal işlem/dava masrafları 

  
 Erken emeklilik 

  
 Sağlık ve sigorta masrafları 

 
 Politik kayıtsızlık  Vergi kayıpları 

TOPLUM/TOPLULUK  Mutsuz bireyler 
 Kamu yardımına talebin 

artması 

  
 

 Malulen emeklilik 
    
3.9. Mobbing (Psikolojik Şiddet) İle Mücadele Yöntemleri 
 
 Mobbing (psikolojik şiddet) ile başa çıkmada en önemli husus, soruna ilişkin 
farkındalığın, mobbing mağdurunun kendisi tarafından olduğu kadar, işveren, iş 
arkadaşları ve nihayet toplum tarafından aynı önemde sağlanmış olmasıdır. Mobbing 
konusu ile ilgili olan herkes, mobbing eylemlerini durdurmak amacıyla bir şeyler 
yapmalıdır (Dilman, 2007:52). 
 Mobbing(psikolojik şiddet) ile mücadele yöntemleri; kişisel mücadele 
yöntemleri ve örgütsel mücadele yöntemleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. 
 
3.9.1. Bireysel Mücadele Yöntemleri 
 
 Mobbing ile mücadele yöntemleri belirlenirken her birey için net olarak 
belirlenmiş duygu, düşünce ve tepki kalıpları bulunmamaktadır. Mobbingi uygulayan 
bireyin pozisyonu, mobbingin şiddeti, uygulanma süresi gibi faktörlerin yanı sıra 
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mobbinge maruz kalan bireyin demografik özellikleri, işe olan yeterliliği, sosyo-
ekonomik durumu ve mobbing davranışına karşı kendisini savunma durumu da 
mücadele yöntemlerini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. 
 Mobbing davranışlarının ortaya çıkabilmesi için saldırgan tarafından saldırıya 
uğramakta olan bir mağdurun olması gerekmektedir. Saldırgan mağdura uyguladığı 
baskıyı arttırdıkça mobbingin doğası gereği, mağdur kurbanlaşır ve tacizcinin onu 
sokmak istediği kalıba girmeye başlar. Mobbing mağduru kendisini yalnız, güçsüz, 
korkak ve çaresiz hisseder. Fakat bu süreç bir kısır döngüdür ve saldırgan başarıya 
ulaştığını gördükçe mağdura daha çok baskı uygulamaya başlayacaktır. Öğrenilmiş 
çaresizlik sendromundan kurtulup mobbingle baş ederek, mobbing sürecine kurban 
olmanın kaçınılmaz son olmadığı unutulmamalıdır. (Karyağdı, 2007:43-44).  

Mobbinge maruz kalan bireylerin bu durumla başa çıkmak için ilk yapması 
gereken bu durumu önce kendisine itiraf etmesi ve yaşanılan bu mobbing olayını kabul 
etmesidir. Kurbanın uğradığı bu mobbing davranışları sonucunda sessiz kalmamalıdır 
(Aktop, 2006:55). 
 Davenport ve diğerleri (2003:78) mobbing davranışına maruz kalan bireylerin, 
erken tepki vermelerinin en iyi seçenek olduğunu belirtmiş ve bu konuyla alakalı 
bireylere; gerçekte neler olduğunu iyice inceleyin, durumu açıklamaya çalışın, kendinizi 
koruyun, duruma dayanın, bir kaçış planı yapın, başka bir iş bulmasanız dahi istifa edin, 
çalışıyorken veya ayrıldıktan hemen sonra yasal yollara başvurun, deneyimlerinizden 
yararlanarak gelecekteki mobbing davranışlarını engelleyecek olumlu tavırlar takının 
gibi seçenekleri sunmuştur. 

Bireysel yöntemlerle mobbing ile başa çıkmak için mağdur kendi kişiliğini de 
geliştirmelidir, direncini arttıracak çabalar içinde olmalıdır. Bu amaçla atılabilecek bazı 
adımlar da şunlardır (Çakır, 2006:27-29, Demir Kaymaz, 2007:87-88): 

 Öz-saygının geliştirilmesi; Her bireyin mobbing davranışlarına yönelik 
dayanma gücü ve yöntemleri farklıdır. Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsanız 
mobbing davranışına karşı o kadar sağlam durursunuz. 

 Denge bölgeleri oluşturmak; Mobbing davranışları bireylerin yaşam 
düzenlerini bozmaktadır. Birey mobbing davranışlarının görüldüğü dönemlerde 
denge bölgeleri oluşturulmalı ve denge bölgeleri sayesinde her türlü 
istikrarsızlığı ve güvensizliği ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

 Mesleki beceri ve nitelikleri geliştirmek; Birey kişisel ve mesleki niteliklerini 
geliştirerek, mobbingin oluşturduğu psikolojik gerilimden mümkün olduğu 
kadar kendisini arındırabilir. Bu tavır, kurbanın kendisine karşı duyduğu güveni 
ve özsaygısını yükseltir. Özgüveni yüksek bir insan, her tür gerilime karşı daha 
yüksek direnç gösterir. 

 Ruh sağlığını korumak; Ruh sağlığı yerinde olan birinin mobbinge direnci 
daha yüksek olur. 

 Algılama stratejilerini güçlendirmek; Çeşitli mobbing eylemleri insanın 
kişilik süzgecinden geçer ve bu kişilik onun psikolojik şiddete tepkisinin ne 
kadar güçlü olacağının göstergesidir. Kimileri mobbinge karşı oldukça güçlü bir 
direnç gösterebilirken, kimileri çok basit mobbing karşısında bile yıkıma uğrar.  

 Değerleri açıklamak; Mobbinge karşı direnç göstermede kişisel değerlerin 
bilincine varmak ve yaşamın bu değerlerle uyum içinde olduğundan emin olmak 
etkin bir yoldur. Mobbing mağduru bu değerlerinden dolayı kurban seçildiğini 
unutmamalıdır. Birey mobbinge maruz kalan biri değerlerinden vazgeçerek, bu 
saldırıyı ortadan kaldıramaz. Mağdur kendini kurtaracak en güçlü silahın, sahip 
olduğu değerleri olduğunu bilmelidir. 
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 Wornham (2003: 32) ise mobbing davranışları ile mücadele önerisi olarak 
şunları belirtmektedir (Dangaç, 2007:76); 

 Mobbing davranışını başlamadan önce engelleme, 
 Bireyi telkin edici yaklaşım, 
 Destekleyici yaklaşım, 
 Mobbingi uygulayan bireyle konuşulmalı ve üst makamlara bildirilmeli 
 Mobbing olayı tarih, yer kayıt altına alınmalı, 
 Bireyle yüz yüze kalmamaya çalışmalı, topluluk içinde olmalı, 
 Profesyonel destek almalı. 

 
İşyerinde mobbing ile karşılaştığında ne yaptın? Konulu bir ankete göre 

(Belikırık, 2009:57); Mobbinge maruz kalan bireylerin %74,6’sı aile ve arkadaşlarıyla, 
%58,2’si ise meslektaşları ile konuşuyor.%52,8’i başka bir iş aramaya başlıyor, 
%49,2’si doktora gitmektedir. Bireylerin %35,3’ü insan kaynakları departmanına 
başvurmakta iken, %35,1’i resmi olmayan şikâyetlerde bulunmaktadır. Mobbingi yapan 
bireylerle yüzleşenlerin oranı ise %33,6 ile sınırlı kalmaktadır. 

 
3.9.2. Örgütsel Mücadele Yöntemleri 
 
 Yönetimin karşılaştığı en zor sorunların başında mobbingi önlemek gelmektedir. 
Her durum da geçerli olduğu gibi bu durum içinde belirli bir sistem içinde ilerlenmesi 
gerekmektedir. Mobbingin ortadan kaldırılmasında çeşitli yöntemler kullanılmakta; 
ancak hangi tür mobbing de hangi yöntemin uygulanacağının tespiti için mobbingin 
türünün iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Mobbingin analizinde ve çözüm yollarının 
belirlenmesinde görev alacak kişilerin, psikolojisi ve insan kaynakları yönetimi 
konusunda tecrübeye sahip kişiler olmaları gerekmektedir (Tutar, 2004:145). 
 İşletme yönetimlerinin mobbing davranışının meydana gelmemesi için dikkat 
etmesi gereken erken uyarı sinyallerinden bazıları aşağıdaki maddeler şeklinde 
sıralanabilir (Çobanoğlu, 2005:116-117) 

 Ortaya çıkan sorunlar belli bir kişiye mi yükleniyor? 
 Günlük izinlerde, ise geç kalma oranlarında ve viziteye çıkışlarda bir artış var 

mı? 
 Örgütte yoğun bir personel çevrimi var mı? 
 Bazı çalışanların başarısında ani düşüşler gözleniyor mu? 
 Çalışanlara görev değişikliklerinde yeterli uyum süresi ve eğitim sağlanıyor mu? 
 Örgüt için değerli elemanlar beklenmedik bir şekilde işten ayrılıyorlar mı? 
 Örgütte nedeni bir türlü anlaşılamayan huzursuzluk, verimsizlik ve moral 

çöküntüsü var mı? 
 İnsanlar toplantılarda fikirlerini açıklamaktan uzak duruyorlar mı? 
 İşletmeye açılan davalarda ve tazminat taleplerinde bir artış söz konusu mu? 

Örgüt yönetiminin duygusal taciz sendromunu önleyebilecek bir ortam 
hazırlaması için Davenport ve diğerleri (2003:116) on ili ilke ortaya koymuştur. 

 Örgütün amaçlarını ve çalışanlara nasıl davranacağına yönelik bir hedefi 
olmalıdır. 

 Örgütün yapısında net bir şekilde tanımlanmış raporlama düzeyleri olmalıdır. 
 Örgütün iş tanımları görev ve sorumluluklar şeklinde tanımlanmış olmalıdır. 
 Örgütün personel politikaları beklenen davranışları ve ahlak standartlarını da 

içeren, kapsamlı, kalıcı ve yasal olmalıdır. 
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 Örgütün disiplin konuları hızlı, tarafsız ve kalıcı nitelikte olmalıdır. 
 Çalışanlar örgütün hedef ve amaçlarını benimsemiş ve bu hedeflere ulaşmadaki 

rolleri konusunda eğitilmiş pozisyonda olmalılardır. 
 Örgütün işe alım politikasında, işe yeni girenler sadece teknik özelliklerine göre 

değil, duygusal zekâları da göz önüne alınarak seçilmiş olmalıdır. 
 İş eğitimi ve personel gelişimi örgüt içindeki bütün çalışanlar için çok önemli ve 

değerlidir. Eğitimde teknik bilgiler ile birlikte insan ilişkilerine de önem 
verilmelidir. 

 Örgütün iletişimi açık, dürüst ve zamanında olmalıdır. 
 Örgüt, hedeflerine ulaşmasında personel katılımını mümkün olan en üst düzeye 

çıkaracak yapılara sahip olmalıdır. 
 Örgüt, her düzeydeki sorunu çözebilmek için bir mekanizmaya sahip olmalıdır. 
 Sorunun gerçekten çözülüp çözülmediği örgüt tarafından takip edilmelidir. 

Henüz çözülmemiş sorunların duygusal tacize dönüşmesi böylece engellenmiş 
olur.  
Uyanık, sağduyulu ve cesur yöneticilerin bulunduğu tüm işletmeler, sendikalar 

ve konu ile ilgili tüm uzman kişi ve kuruluşlar, duygusal tacizin psikolojik ve ekonomik 
zararları onarılamaz hale gelmeden müdahale etmelilerdir. Erken dönemde yapılacak 
müdahale kurumları ve kişileri büyük maliyetlerden kurtarabilir ve çalışanların derin 
acılar çekmesini engelleyebilir (Dilman, 2007:62). 
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4. İŞ TATMİNİ 
 
 İnsan, günlük yaşamında vaktinin önemli bir bölümünü işinde geçiriyor ve bunu 
da en az 20-25 yıl devam ettiriyorsa, bireyin yaşamında mutlu olabilmesi için işinden de 
tatmin olması hem organik hem de psikolojik varlığı açısından şarttır (Telman ve 
Ünsan, 2004:12). 
 
4.1. İş Tatmini Kavramının Tanımı 
 
 İş, örgütsel düzeyde belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen, beraberinde 
kimi ilişkileri getiren ve ücret karşılığı girişilen mal ve hizmet üretme çabasıdır. Tatmin 
ise işe nazaran duygusal bir tepki biçimidir. Çalışanlar çalışma hayatları boyunca, 
yaptıkları işe çalıştıkları firmaya ve iş ortamlarına dair pek çok deneyimler kazanmakta, 
gördükleri, yaşadıkları, kazandıkları, mutlulukları ve üzüntüleri olmaktadır. Edinilen 
tüm bu bilgi ve yaşanılan duyguların sonucunda çalışanların yaptığı işe ya da çalıştığı 
firmaya karşı bir takım tutumları meydana gelmektedir. İş tatmini de bu tutumların 
genel bir sonucudur ve çalışanın fiziksel ve zihinsel açıdan iyi durumda olmasını ifade 
etmektedir (Oshagbemi, 2000a:88; Aktaran: İrfan Kaplan,2011s). 
 Neoklasik öncesi dönemlerde iş tatminine yönelik olarak herhangi bir ilgi 
bulunmamaktaydı. Önceki dönemlerde bireyler birer “ homo economicus” yani 
ekonomik varlıklar olarak düşünülmekteydi. Yöneticiler sadece işle ilgili olan 
problemlerle ilgilenmekteydiler. Yöneticiler tarafından çalışanlar birer makine olarak 
görülmekte, çalışanların duygu ve düşünce kalıpları, işyerine ve işe yönelik tutumları ve 
sosyal yaşantıları göz ardı edilmekteydi. 
 1924’de Elton Mayo ve arkadaşları ile başlayan ve Hawthorne Çalışmaları 
olarak bilinen araştırmalar bu bakış açısının değişmesinin önünü açmıştır. Davranışsal 
yaklaşımla (Human Relations Movement- İnsan İlişkileri Harekâtı) birlikte insan olgusu 
da git gide önem kazanmaya başlamıştır. Bu davranışsal yaklaşım kişisel ilişkilerin 
önemine, iş tatminine ve informal grupların önemine vurgu yapmış, iş tutumlarının ve 
bunların örgütlerdeki insan davranışıyla ilişkisinin çalışılması için önemli bir uyarıcı 
olmuştur (Lawler ve Porter, 1967:20; Aktaran: Aygen Oksay,2011). 
 1980’lerde ortaya çıkan katı küresel rekabet koşulları ile örgütler varlıklarını 
devam ettirebilmek için yeni ve sürdürülebilir stratejiler bulma yoluna girmiştir. 
Özellikle 1990’lardan itibaren yöneticilerin kullandığı anahtar kelimeler ‘çalışan 
tatmini’, ‘çalışan bağılılığı’ ve ‘müşteri tatmini’ olarak literatürde değişim göstermiştir. 
Hizmet işletmelerinin sayısındaki artış bu kavram değişikliğine yol açmıştır. 
İşletmelerin sayısındaki bu artış çalışanların müşterilerle daha sık karşılaşmasına neden 
olmuştur. Dolayısıyla da çalışanlar örgütlerin müşteri zihninde yaratmaya çalıştıkları 
imajın önemli bir parçası haline gelmiş ve işletme başarısında çok önemli bir rol 
oynamaya başlamıştır. Çünkü tatmin olmuş müşteri satın alma işlemini tekrarlar ve 
ağızdan ağza olumlu bir söylentinin yayılmasını sağlar. Bu tip hareketler de daha büyük 
pazar payı ve daha fazla kar olarak işletmeye geri döner (Bitner, 1990). 
 Günümüz yönetim anlayışında örgütler beşeri faktörlerin önemini kavrayıp 
‘insanı’ sahip oldukları en değerli kaynak olarak görmektedirler. Bu doğrultuda da 
çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Yöneticiler; çalışanların sadece 
ekonomik bir varlık olmadığını, aynı zamanda sosyal yönlerinin de bulunduğunu, 
ekonomik beklentilerinin dışında farklı sosyal ve psikolojik beklentilerini ve 
ihtiyaçlarını karşılamak için bir örgütte çalıştıklarını göz önünde bulundurmalıdırlar 
(Akıncı, 2002:2). 
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İş tatmininin, çalışanın duyguları ve edindikleri tecrübeleri ile doğrudan ilgili 
olması; çalışanların iş ve işyeri hakkındaki düşüncelerini etkileyen faktörlerin neler 
olduğu ve işleri hakkında neden farklı duygular besledikleri konuları araştırılmıştır. 
Yapılan bu araştırmalar ışığında iş tatmininin sadece çalışanların tüm ihtiyaçlarının 
karşılanması ile değil; çalışanların kendi hayatında nelere önem verdiğini ve önem 
verdiği şeyleri ne kadar çok istediğiyle de ilgili olduğu sonucunu ortaya çıkmıştır 
(İmamoğlu vd., 2004: 168). 
 İş tatmini kavramı 1935 yılında ilk olarak Hoppock’un ‘İş Tatmini’ isimli eseri 
ile ilgi odağı haline gelmiştir. Hoppock’un çalışmasının temelinde ‘çalışanlar mutlu 
mu?’ ve ‘bazı çalışanlar diğerlerinden daha mı mutlu?’ soruları vardır ve Hoppock 
çalışmasında bu sorulardan yola çıkarak bir şehirdeki yetişkinler ve 500 öğretmen ile 
yapmış olduğu röportajlara yer vermektedir (Buchanan ve Bryman, 2009:198). 
 Hoppock iş tatminini; Bireyin işinden tatmin olmasını sağlayan psikolojik, 
fizyolojik ve çevresel şartların bir birleşimi olarak tanımlamaktadır (Scott, vd., 
2005:102). 
 İş tatmini Bingöl’e göre, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları yanında, 
bireysel fizyolojik ve ruhsal durumlarının bir belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca, iş tatmini, işten elde edilen maddi çıkar ile işçinin birlikte çalışmaktan haz 
duyduğu iş arkadaşları ve bir eser ortaya koymanın sağladığı bir mutluluktur (Bingöl, 
1990:189). 
 İş tatmini, iş yaşamı ve birey arasındaki uyumun sonucu olarak meydana gelen 
memnuniyet duygusu ve kişinin işine karşı almış olduğu pozitif bir tutumdur (Ugboro 
ve Obeng, 2000:254). 
 Locke’a ait olan iş tatmini tanımı literatürde en sık kullanılan tanımlardan 
birisidir. Locke (1976:1304)’a göre iş tatmini bireyin işini veya iş tecrübelerini 
değerlendirmesi sonucu oluşan pozitif veya hoşnut ruh halidir (alıntılayan Saari ve 
Judge, 2004:396). 
 Fred Luthans çalışmalarında iş tatmininin üç önemli yönünün olduğunu ortaya 
koymuştur (Luthans, 1995:3). Luthans’a göre; 

 İş tatmini, hissedilebilir olduğundan duygusal yönü ağır basan bir kavramdır. 
 İş tatmini, genellikle çıktıların beklentileri ne derece karşıladığı ile 

ifadelendirilebilir. 
 İş tatmini, birbiriyle ilgili birçok tutumla birlikte meydana gelmektedir. Bunlar 

tutumlar genellikle iş, ücreti terfi olanakları, yönetim tarzı, çalışma arkadaşları 
vb. tutumlardır. 
Tatmin, arzu edilen bir obje ya da duygunun gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. 

Diğer bir deyişle tatmin ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşan mutluluk durumudur. 
Tatminsizlik ise beklenenin/istenilenin gerçekleşmemesi sonucu meydana gelen 
durumdur. Bu konu üzerine çalışan araştırmacıların çoğu tatmini ve tatminsizliği aynı 
kavramın iki uç noktası olarak kabul ederken; bir kısmı da iş tatminini ve tatminsizliğini 
farklı faktörlerden etkilenen iki ayrı kavram olarak belirtmektedirler (Telman ve Ünsal, 
2004:13-14). 
 
4.2.  İş Tatmininin Önemi 
 
 İşletmeler, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için faaliyette 
bulunurken ne kadar güçlü finansal duruma ve ne kadar fazla kaynağa sahip olurlarsa 
olsunlar, bu kaynakları etkin bir şekilde planlayıp, koordine edip kullanabilecek bir 
beşeri kaynağa sahip olmadığı sürece bu kaynaklar atıl duruma düşecek ve işletmeyi 
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zarara uğratacaktır. Unutulmaması gereken nokta işletmeler amaçlarına ulaşırken elinde 
bulundurduğu insan kaynağı havuzunu etkin ve verimli şekilde kullanmak zorundadır. 
İnsan kaynağının etkin ve verimli şekilde kullanılması için ise gereken unsur; bireylerin 
itici güçler yoluyla harekete geçirilmesinin sağlanmasıdır. Yani bireyin iş tatmininin 
sağlanması gerekmektedir.  
 Temel olarak iki ana nedenden olayı iş tatmini çok önemli bir hal almıştır. 
Birinci neden, çalışanların işleri hakkında ne düşündükleri kendileri ve işleri için önemli 
olmasıdır. İkinci neden ise, çalışanların işlerine karşı tutumlarının performans ve 
verimlilik üzerindeki etkisinin yöneticiler açısından önemli olmasıdır. Çünkü iş 
tatmininin direkt olarak sebep olduğu davranışlar; işten ayrılma, devamsızlık, 
performans, ruhsal ve fiziksel sağlıktır (Feldman ve Hugh, 1983:192, Aktaran; İrfan 
Kaplan:2011). 
 Bireyler farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları için iş tatminlerinin düzey ve 
oranlarında da farklılıklar meydana gelebilmektedir. Aynı birey ilgi ve beklentilerinin 
zamanla değişmesinden dolayı aynı şekilde işinden tatmin olmayabilir. İşe yeni 
başlayan biri ile kıdemli bir çalışan da farklı tatmin seviyesinde olabilir (Keleş, 2006:6). 
 İş tatmininin sağlanamaması sonucu işletmelerin karşılaşabileceği sorunlara 
aşağıdaki gibi örnek verebiliriz (Şimşek vd., 2001:137); 

 Yabancılaşma, stres, çatışma ve kırgınlıkların artması, 
 İşgören devir hızında yükseklik, 
 Daha düşük zihinsel ve bedensel sağlık 
 Yüksek devamsızlık oranları, 
 Düşük firma sadakati, 
 Grevlerin gündeme gelmesi, 
 Makine ve tesislere zarar vermeyi örnek gösterebiliriz. 
 
Yaşantımız üzerinde iş tatmininin etkileri son derece açıktır. İş tatmininin 

önemine ilişkin görüşler aşağıdaki gibidir (Lavkan, 1973:65); 
1. İnsanlar genellikle, çevredeki bireyler tarafından kabul edilmek isterler. 
2. İşinden dolayı tatmin olamayanlar psikolojik olgunluğa erişemezler. 
3. İşinden tatmin olamayanlar hayal kırıklığına uğrar ve mutsuz olurlar. 
4. İş, insan hayatının odak noktasıdır. 
5. İşsiz olanlar, mutlu olamazlar. Paraya ihtiyacı olmayanlar bile, oyalanmak ve 

mutlu olmak için çalışabilirler 
6. İşte çalışmayanlar zihnen zayıf kalabilirler. 
7. İş ve sosyal yasam birbirinden ayrılmaz parçalardır. Yaratıcı bir işte 

çalışmayanlar yasamaktan da zevk alamazlar. 
8. İşten dolayı tatminsizlik işten soğuma ve moral düşüklüğü yaratır.  

 
 Yöneticiler üç nedenle çalışanlarının iş tatminleriyle ilgilenirler. Birincisi, işten 
tatmin olmayan çalışanın iş yapmaktan kaçması veya işten ayrılıp başka bir iş bulmanın 
yollarını aramasıdır. İkicisi, iş tatmini yüksek olan birey daha sağlıklı olma durumudur. 
Üçüncüsü ise, iş tatmini yüksek olan bireyin mutluluğunu çalışma ortamının dışına da 
yansıtmasıdır. Sonuç olarak işten tatmin olmayan çalışanlar hem işyerinde hem de 
sosyal yaşamında mutsuz olmaktadırlar. Çalışanların iş tatminlerinin yüksek olması ise, 
yüksek üretkenlik, sağlıklı ve olumlu bir yaşam ve mutluluk getirir (Özkalp ve Kırel, 
2005:138-139). 
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4.3. İş Tatminini Etkileyen Faktörler 
 
 Bir kişinin iş tatmini, iş ile ilgili çeşitli faktörlerin meydana gelmesiyle 
oluşmaktadır. İşle ilgili çeşitli faktörleri değerlendirme ve işe ilişkin bir tutum 
geliştirme ise, faktörlerin tamamı ve kişinin kendisi ile ilgili bir durumdur. Bu nedenle 
aynı iş yerinde çalışan iki bireyden biri iş tatmini hissederken, diğer bireyin işiyle ilgili 
tatminsizlik yaşaması söz konusu olabilmektedir (Pool ve Pool, 2007). İş tatminini 
etkileyen çeşitli faktörler genel olarak ‘bireysel’ ve ‘örgütsel’ faktörler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. 
 
4.3.1. Bireysel Faktörler 
 
 Bireylerin doğdukları zaman, mekân ve içinde yaşadıkları toplulukların sosyal 
yapısına bağlı olarak sahip oldukları görece sabit olan yaş, cinsiyet, medeni durum, 
öğrenim durumu v.b. özellikleri olarak tanımlanabilecek olan demografik özellikler de 
bireysel faktörler arasında sayılabilir (Yelboğa, 2007:2). 
 
4.3.1.1. Yaş 
 
 Yaş olgusu birey için en önemli bir demografik özellik olduğu için araştırmalara 
sık sık konu olmuştur. Kimi yazarlar iş tatmini ile yaş arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu belirtirken, kimi yazarlar ise iş tatmini ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin 
bulunmadığını eserlerinde belirtmişlerdir. 
 O’Brien ve Dowling, Rhodes ve Petzall gibi çeşitli araştırmacılar tarafından bu 
konuya yönelik yapılan ilk çalışmalarda iş tatmini ve yaş arasında pozitif ve doğrusal 
bir ilişkinin bulunduğu, yani yaşın artması ile birlikte iş tatmininin de arttığı 
belirtilmiştir (Petzall vd, 2010, Aktaran: İrfan Kaplan). 

Luthans ve Thomas (1998) yılında yapmış oldukları çalışmada yirmili yılların 
başları ile kırklı yılların ortalarına kadar iş tatminin arttığını daha sonra tatmin 
düzeyinin düştüğünü belirtmişlerdir. 
 İş tatmini ile yaş arasındaki doğrusal ilişkinin varlığını kabul eden çalışmalara 
göre yaş arttıkça iş tatmini de artmaktadır (Kalleberg ve Loscocco, 1983:78-90). 

Bireylerde genç yaşlarda deneyimsizlik, uzmanlık alanının oluşmaması, aşırı 
beklentiler v.b. sorunlardan dolayı doyumsuz olabilme oranları yüksektir (Karkın, 
2004:91-98). 
 Hopkins’e göre, yaş ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır. 
Çalışanların iş yerlerine karşı olan tutum ve beklentilerinin zaman içinde değişiyor 
olması bu olumlu ilişkinin nedenidir. Çalışanların yaşı ilerledikçe alternatif iş bulma 
güçlüğü artacak ve bu duruma göre çalışanlar kendilerini ayarlayacaktır. Yaş ile birlikte 
ilerleyen bu gibi rol ve durum değişikliklerini de göz önünde bulunduran Hopkins, 
işgörenin tatmin edilebilme ihtimalinin yaşla birlikte arttığını öne sürmektedir 
(Hopkins, 1983:372). 
 
4.3.1.2. Cinsiyet 
 
 İş tatminiyle yaş arasındaki ilişkinin literatürdeki farklılıkları gibi iş tatmini ile 
cinsiyet arasındaki ilişki konusunda da farklılıklar bulunmaktadır. Kimi yazarlar 
kadınların erkeklerden daha düşük iş tatmini seviyesine sahip olduklarını ifade ederken, 
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kimi yazarlar ise kadınların erkeklerden daha yüksek iş tatmini seviyesine sahip 
olduklarını belirmektedirler. 
 Yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkeninin iş tatmininde bir etken olmasına 
rağmen hangi cinsin daha çok iş tatmini sağladığı konusunda tutarsız sonuçlar 
bulunduğu ortaya konmuştur (Söyük, 2007:77). 
 Bazı araştırmalarda farklı işlerde çalışmalarına rağmen kadın ve erkeklerin aynı 
düzeyde iş tatmini gösterdikleri belirtilmiştir. Örneğin, Greenhaus ve arkadaşlarınca 
(1990) yılında yapılan bir araştırmada erkeklerin daha yüksek rütbe ve maaşa meyilli 
olmaları, bayan çalışanlarında daha düşük seviyede büro işlerine meyilli olmalarına 
rağmen iş tatmininde anlamlı bir cinsiyet farklılığının bulunmadığını bildirmiştir. 
 1987 yılında Brush ve arkadaşlarınca yapılan çalışmalarda da daha düşük 
ödüllendirme, maaş ve terfi imkanlarına sahip olan bayanların daha düşük iş 
beklentilerine sahip olmaları beklenirken ereklere oranla aynı seviyede iş tatminine 
sahip oldukları ifade edilmiştir (Brush vd., 2007: 139-155). 
 Yapılan çalışmalarda kadın ve erkeklerin aynı iş özelliklerini eşit çekicilikte 
bulmalarına rağmen, kadınların işlerinde düşük beklentilere sahip oldukları ve böylece 
benzer durumlarda erkeklerden daha çok iş tatmini sağladıkları belirtilmiştir (Söyük, 
2007:77). Kadın ve erkek çalışanların beklenti düzeyleri birbirinden farklı olduğundan 
dolayı kadın ve erkek çalışanların iş tatmini düzeyleri de birbirinde farklı olacaktır. 
Kadınlar iş yerinde daha çok çalışma koşulları ve sosyal ilişkilere önem veriyorken, 
erkekler ise ücret, kariyer gelişmesi, ilerleme fırsatları gibi konulara daha fazla önem 
vermektedirler (Kırel, 1999:120).  
 
4.3.1.3. Medeni Durum 
 
 1957 yılında Herzberg ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda iş tatmini 
ile medeni durum arasında açık bir ilişkinin varlığının bulunmadığını ifade edilmiştir 
(Scott vd., 2005:102). 
 Federico ve Lundquist’e göre medeni durum ve iş tatmini arasındaki ilişkiye 
yönelik çalışmaların sonuçlarına göre evliler bekârlara oranla daha fazla iş tatminine 
sahiptirler (Kusluvan, 2003:360). 
 Kemaloğlu yaptığı araştırmada evli öğretim görevlilerinin bekarlarınkinden; 
çocuklu öğretim görevlilerinin çocuğu olmayanlarınkinden daha fazla iş doyumuna 
sahip oldukları sonucuna varmıştır (Bilge vd., 2007:34). 
 Çetinkanat (2000) ise medeni durumun, kaynaklarına bağlı olarak iş tatminini 
etkilediğini, bekârların yönetim biçimi, gelişme ve yükselme olanakları, fiziksel 
ortamdan kaynaklanan iş tatminlerinin evlilere; evlilerin ise ücret ve personelin 
yeterliliğinden kaynaklanan iş doyumlarının bekârlara oranla daha düşük olduğunu 
belirtmiştir. 
 
4.3.1.4. Eğitim Düzeyi 
 
 Yapılan kimi araştırmalarda iş tatmini ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir 
ilişki bulunurken, kimi araştırmalarda ise anlamsız bir ilişki ortaya konulmuştur. 
 İş tatmini ve eğitim seviyesi arasındaki ilişki bir belirsizlik taşımakta olup, 
aralarındaki ilişki net bir şekilde ortaya konulamamıştır. Bazı araştırmalara göre eğitim 
düzeyi daha yüksek olan çalışanların iş tatmin seviyeleri de daha yüksek olarak 
belirtilirken bazı araştırmalarda da eğitim seviyesi yüksek olan çalışanların daha düşük 
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iş tatmini seviyesine sahip oldukları şeklinde tam tersi sonuçların ortaya çıktığı 
belirtilmektedir (Nielsen ve Smyth, 2006:5). 
 Eğitim düzeyi yüksek çalışanların bazı durumlarda özellikle ücret beklentilerinin 
yüksek olması nedeniyle iş tatminsizliğine düştükleri görülmektedir. Bazı durumlarda 
da eğitimi yüksek çalışanların örgütsel ödüllere daha çok ulaşmaları ve daha yüksek 
ücret almaları söz konusu olduğundan yüksek bir iş tatmini yaşamaktadırlar (Keleş, 
2006:34). 
 İş tatmini ile eğitim arasındaki olumsuz ilişki, eğitimin iş beklentilerini ve 
isteklerini, işten beklenenlerden ve bu beklentiler sonucunda elde edileceklerden daha 
fazla arttırmasından kaynaklanmaktadır (Nielsen ve Smyth, 2008:1925).  
 
4.3.1.5. İş Tecrübesi 
 
 Bazı çalışmalarda, çalışanın iş tecrübesi ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişki 
bulunduğu ifade edilmiştir (Oshagbemi, 2000b:213-226). Bir başka ifade ile aynı alanda 
ve/veya aynı kurumdaki çalışma süresi fazla olan çalışanların iş tatminin de yüksek 
olduğu, dolayısıyla iş tecrübesinin iş tatmini üzerinde etkili bir faktör olduğu 
belirtilmektedir (Özgen vd, 2002:330). 
 
4.3.1.6. Hiyerarşik Seviye ve Unvan 
 
 Hiyerarşik seviye ve unvanında iş tatminini etkilediği çeşitli araştırmalarca 
kanıtlanmış bir gerçektir. 
 Gurin, Veroff ve Feld 1960’lı yılların başlarında yaptıkları araştırmada, yüksek 
statülü işlerde çalışan insanların, işlerinde daha düşük pozisyonlara sahip olan insanlara 
göre daha fazla “ego” tatmini sağladıklarını ortaya koymuştur (Demir, 2005). 
 Oshagbemi, İngiliz akademisyenler üzerinde yaptığı bir çalışma ile unvanın 
örgüt çalışanlarının iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmış, yaptığı çalışmasının 
sonucunda, unvanın iş tatmini ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Oshagbemi’ye göre genel iş tatmin düzeyi alınan unvanlarla birlikte artmaktadır 
(Oshagbemi, 1997:511-520). 
 Bilgiç, yaptığı araştırmasında iş tatmini ve kazanılan maaş arasında pozitif bir 
ilişki bulunduğunu, ancak maaşın doğrudan bir belirleyici olmadığını söylemiştir. Bu 
çalışmaya göre; yüksek maaş, üst düzey unvanlara eşlik ettiği için daha iyi çalışma 
koşullarının habercisi olmaktadır (Bilgiç, 1998). 
 
4.3.1.7. Kişilik Özellikleri  
 
 Bir iş hakkında duygu ve düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olmasını bir 
bireyin kişiliği etkilemektedir. Bu nedenle kişilik özellikleri ile iş tatmini arasında bir 
ilişkinin varlığı da meydana gelmektedir. Örneğin, sinirli ve çevresine uyum 
sağlayamamış kişiler daha sık iş tatminsizliği göstermektedir. Bu nitelikteki çalışanlar 
başkaları ile rahat ilişki kuramamaktadır. Çalışanların yaşama bakış açısı olumsuzdur 
(Sevimli ve İşcan, 2005:56). 
 Minnesota Üniversitesinden Richard Arvey ve meslektaşları tarafından yapılan 
çalışmada kişiliğin iş tatminini belirlemede yardımcı olduğu ve kişiliğin bir bölümün 
genetik olarak belirlendiğini düşünerek iş tatmininde genetik etkiler olup olmadığını 
belirlemeye çalışmışlardır. Bunun için erken yaşta birbirinden ayrılarak büyütülen 34 
tek yumurta ikizi birey incelenmiş, aynı genetik yapıya sahip fakat farklı durumsal 
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etkilere maruz kalan çiftlerin iş tatmin seviyesinin ne dereceye kadar diğerinin 
seviyesiyle aynı olduğu ölçülmüştür. Çalışma sonucunda genetik faktörlerin, ikizler 
arasındaki iş tatmin düzeylerindeki farklılıkların %30’una sebep olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Arvey, 1989:187-192, Aktaran: İrfan Kaplan). 
 
4.3.1.8. Sosyo-Kültürel Çevre 
 
 Bireyin içinde doğup büyüdüğü ve yaşamaya devam ettiği sosyo-kültürel 
çevrenin, bireye aşıladığı tutum ve değerler açısından işe karşı tutumlarını 
etkileyebileceği düşünüldüğünden dolayı bu alanda araştırmalar yapılmıştır. Kentsel 
kesimdekiler daha az çaba gerektiren kolay işleri tercih ederken, kırsal kesimdekilerin 
ise buna zıt bir tutumda oldukları sonucuna varılmıştır (Baysal, 1981:94). 
 
4.3.2. Örgütsel Faktörler  
 
4.3.2.1. Örgüt Yapısı 

 
İşgören morali ve tatmini üzerinde örgüt yapısı etkili olmaktadır. Örgütte 

çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının tam olarak belirtilmemiş olması, yetki 
devri, kumanda birliği gibi yönetim ilkelerinin yeterince uygulanamaması ya da 
aksaması ve ihmali gibi durumlarda, o örgütte çalışanların morali olumsuz 
etkilenmektedir (Koksal,1968:107). 
 
4.3.2.2. İş ve Özellikleri 
 
 Herzberg ve arkadaşlarına göre is; rutin ya da farklı, yaratıcı ya da eğlenceli, 
tamamıyla basit ya da tamamıyla zor olabilir (Matzagania, 2004, 64). Tüm bu faktörler 
isin niteliğine katkıda bulunurlar ve is tatmini üzerinde etkiye sahiptirler. 
 Beceri çeşitliliği, işe uygun bir müdahale, işin bütününü görmek ve bütüne 
bireysel katkısını bilmek, çalışanların başarı duygusunu zenginleştirerek iş tatmininde 
büyük artış sağlamaktadır (Feldman ve Hugh, 1983:198). 
 Çalışılan işin özelliklerinin bazı araştırmalarda iş tatmini üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu ifade edilmektedir. Bireylerin ifa ettikleri işlerde farklı beceri ve 
yeteneklerini kullanabilme imkânı bulmaları, bütünlüklü ve tanımlanabilir bir işi veya iş 
bölümünü başından sonuna kadar yapma sorumluluklarının olması ve yaptıkları işin 
sonuçlarının birlikte çalıştıkları veya dışarıdaki insanlar açısından etkili ve öneme sahip 
olması boyutları; bireylerin iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir (Luthans, 
1995:176). 
 Çalışan yaptığı işin düzenlenmesinde, denetiminde yeteneklerini kullanarak rol 
ve söz hakkına sahipse yaptığı işten tatmin duyacak ve aynı zamanda bu tatmin 
başarısını olumlu yönde etkileyecektir (Eronat, 2004:15). İş tatmini işin sürekli ya da 
geçici olma özelliği ile de ilgilidir. Kısa süreli işlerde çalışanlar, uzun sureli işlerde 
çalışanlara göre daha tatminsizdirler (Vechio, 1991:138). 
 
4.3.2.3. Monotonluk ve Teknoloji 
 
 Monotonluk bir işin aynı tempoda ve sürekli bir biçimde tekrarlanarak 
yapılmasının verdiği yorgunluk ve bıkkınlık durumları olarak tanımlanmaktadır (Silah, 
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2001). Çalışanlar için monotonluk sonucu ortaya çıkan yorgunluk ve bıkkınlık bir 
şikâyet ve tatminsizlik kaynağı olmaktadır. 

İşleri otomatik, yarı otomatik ve tam otomatik olmayan işler olarak üç 
kategoriye ayırabiliriz. Otomatik ve yarı otomatik işler monotonluğu arttırırken, 
karmaşık ve güç işlerin monotonluğu azalttığı belirtilmektedir. Konu ile ilgili yapılan 
birçok çalışmada çok basit işlerin monotonluğa sebep olduğu ve bunun sonucunda 
psikolojik yorgunluk verdiği belirlenmiştir (Orucu, 2003:70). 
 Kullanılan teknoloji farklılığı örgüt yapılarında değişikliklerin oluşmasına sebep 
olan faktörlerden birisidir. Kullanılan teknolojiye bağlı olarak farklı özellikler gösteren 
örgüt yapıları işgörenlerin davranışlarını ve tatminlerini de farklı düzeylerde 
etkilemektedir. Woodword’un yaptığı bir araştırmada birim teknolojide küçük ve 
samimi grupların oluştuğu, katılımın yüksek olduğu, iş ilişkilerinde katılığın olmadığı 
ortaya konmuştur. Kitle üretiminde ise görevlerin açık-seçik belirlendiği, emir-komuta-
kurmay çatışmalarının bulunduğu ve endüstriyel ilişkilerin genellikle iyi olmadığı 
belirlenmiştir. Süreç teknolojide de birim teknolojide bulunan sonuçlara benzer 
sonuçlara rastlanılmıştır (Koçel, 2003:277). 
 
4.3.2.4. Ücret ve Yan Ödemeler 
 
 Ücret, bireylerin örgütte çalışmaları karşılığında kazandıkları temel ödüldür ve 
aynı zamanda iş tatminini sağlayan faktörlerin başında gelmektedir.  
 Çalışanların aldığı ücretin yeterliliği, alması gerekene oranla normalliği ve 
ihtiyaçlarını karşılama derecesi çalışanların işe karşı tutumunu belirleyecektir. Çalışan 
çalıştığı işyerinin uyguladığı ücret sistemi ve terfi politikasının adil ve beklentilerine 
uygun olmasını istemektedir (Çalışkan, 2005:10). Çalışanın aldığı ücret, işin kişiden 
istediklerine, bireyin yeteneğine ve toplumun ekonomik yapısına göre adil ise çalışanın 
işine karşı tutumu olumlu olacaktır. Alınan ücretin iş tatmini açısından diğer kişilere 
göre dengeli olması yüksek olmasından daha büyük önem arz etmektedir (Sevimli ve 
İşcan, 2005:58). 

İş hayatında genelde çok az kişi aldığı ücreti yaptığı işe karşılık yeterli 
bulmaktadır. Genelde çalışanlar nadiren aldıkları ücret nedeniyle yüksek tatmine sahip 
olurlar. Ülkemizde ücret düzeyleri incelendiğinde, erkekler için kadınlardan, mavi 
yakalılar için beyaz yakalılardan evliler için bekârlardan daha önemli bir değişken 
olarak görülmektedir (Gözener ve Sayın, 2007). 
 
4.3.2.5. Ödüllendirme 
 
 İş tatminini arttırmada kullanılan ödüllendirme önemli bir araçtır (Asan ve 
Erenler, 2008:205).Adil bir sistem doğrultusunda çalışanların ödüllendirilmesi iş tatmini 
olumlu yönde etkilemektedir. Eğer işyeri oluşturacağı gerçekçi bir başarı/performans 
değerleme sistemi sonucu başarılı olanları ödüllendirirse ödülü hak edenlerin iş tatmini 
artacağı belirtilmektedir (Gürbüz, 2007:133). 

Çalışma ortamında ki işgörenlerin işle ilgili tutum ve davranışları ile ödül 
arasında bir bağ bulunmaktadır (Gerow, 1992:217-218). Eğer çalışanlar kendilerinden 
yapmaları istenilen davranışları sergilemeleri sonucu ödüllendirilirse bu davranışları 
pekişecek ve devam edecektir. Aksine ortaya konulan davranışlar ödüllendirilmezse bu 
durumda bu davranışlar azalarak terk edilecektir (Baysal ve Tekarslan, 1996:83). 
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4.3.2.6. Gelişme ve Terfi Fırsatları 
 
 “İşgören hâlihazırda bulunduğu görev kademesinden daha fazla sorumluluk 
gerektiren, daha yüksek ücretli, daha fazla ayrıcalıklı, daha geniş yetki ve hareket 
özgürlüğü tanıyan ve daha az gözetimin söz konusu olduğu bir üst pozisyonuna 
atanması durumunda, terfi olayı gerçekleşmiş olur” (Bingöl, 2003:440). 
 Terfi olanakları, iş tatminini ücretlere oranla daha fazla etkileyebilmektedir. 
Çünkü insanlar genellikle çalıştıkları işlerde başarılı olmak ve bir üst görev düzeyine 
terfi etmek isterler. Terfiler, bireyler için hem gelişme ve sorumluluk kazanma fırsatları 
sağlamakta; hem de bireyin sosyal statüsünü artırmaktadır (Robbins, 2001:82). 

İşletmede uygulanan yükselme politikasının adil olması işgörenler açısından 
önem taşımaktadır. Adaletli bir terfi sisteminin bulunması durumunda işgörenlerin 
tatmin olma olasılıklarının daha fazla olacağı belirtilmiştir (Nauman, 1993:153). 
 
4.3.2.7. İş Stresi 
 
 Gerilim, baskı, zorlanma, sıkıntıya düşme karşılığında da kullanılan stres, “bütün 
fizyolojik ve patolojik etmenlerin organizma üzerinde yaptığı kaba ve sert etki” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu çerçevede çoğu zaman stres olumsuz bir kavram olarak düşünülse 
de, bazen olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. (Türk vd., 2008:4-5). 

Bir örgütte çalışan bireyleri etkileyen farklı stres kaynakları bulunmaktadır. İş 
yükünün fazlalığı, zamanın sınırlılığı, denetimin niteliğinin düşük olması, yetkinin 
sorumlulukları karşılamada yetersiz oluşu, politik havanın güvensiz olması, rol 
belirsizliği, örgüt ve bireyin değerleri arasında olumsuzluk olması, engellenme, çalışan 
ile işi arasındaki uyumsuzluk, rol belirsizliği, rol çatışması, aşırı yüklenme, 
sorumluluğun getirdiği endişe, çalışma koşulları, insan ilişkileri ve yabancılaşma gibi 
etmenler işyerinde strese neden olan faktörlere örnek olarak verilebilir (Stoney ve Frey, 
1983:34). 
 
4.3.2.8. Yönetim Tarzı 
 
 Yönetim tarzı ve yöneticilerin varlığı/nitelikleri işgörenlerin işten tatmin 
sağlayıp sağlamamasında önemli bir etkiye sahiptir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008:1-18). 

Yapılan çoğu çalışmada işgörenlerin yaptıkları işe katılımlarının iş tatminini 
olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Kararlara katılan işgören işine, iş arkadaşlarına ve 
yönetime karşı olumlu duygular geliştirecek bu sayede iş tatmini yükselecektir (Erdil 
vd., 2004:19). Yöneticilerin işgörenlerini işe katması sonucunda çalışanlarda inisiyatif, 
yaratıcılık, yenilik geliştirme gibi özellikler ortaya çıkmaktadır ve bu da iş niteliklerini 
de olumlu etkilemektedir (Erkenekli,2000:26-27). Yapılan bir araştırmada, işinden 
memnun olanların yüzde 97’si yöneticisinin kendisini, “iş yapan bir kişi gibi değil de, 
her şeyden önce bir insan gibi” gördüğünü bildirirken, işinden memnun olmayanların 
ancak yüzde 33’u bu yanıtı vermiştir” (Ege, 2000). 
 
4.3.2.9. İletişim 
 
 İletişimi, genel hatlarıyla “bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi 
alışverişi” olarak tanımlamak mümkündür (Şimşek, 1999:183). Örgüt açısından 
bakıldığında, iletişimin örgütün tüm faaliyetlerinin arkasındaki temel süreç olduğu 
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görülmektedir. Bu sebeple iletişim “örgütü bir arada tutan sosyal bir yapıştırıcı” olarak 
kabul görmektedir (Greenberg, 2000:291). 

Downs ve Hazan yapmış oldukları çalışmalarda Communication Satisfaction 
Questionnaire-CSQ (İletişim Tatmin Anketini) oluştururken iş tatmini ile iletişim 
arasında anlamlı bir ilişkinin mevcut olduğunu ortaya koymuşlardır (Swerdlow ve 
Roehl 2003:360). Örgütlerde oluşturulan sağlıklı bir iletişim ortamı, yöneticilerin ve 
çalışanların karşılıklı ne istediklerinin bilinmesini ve bu doğrultuda işlerin 
gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Doğru ve eksiksiz bir iletişim sağlanamadıkça 
hiçbir şey istenilen şekilde gerçekleşmeyecek, örgüt içi motivasyon zayıflayacak ve 
çeşitli olumsuzluklar yaşanmasının önü açılacaktır (Eronat, 2004:26-30). 
 
4.3.2.10. Çalışma Arkadaşları ve Bireylerarası İlişkiler 

 
Birbirine yardım eden, birbirine dost olan işgörenler iş tatmininin kaynağını 

oluşturmaktadırlar. Birlikte çalışan bireylerde ortak çalışma grupları bireylere yardımcı 
olma, öneriler getirme, rahatlama, destekleme kaynağı olarak hizmet eder. İyi bir iş 
grubu işi daha zevkli hale getirmektedir (Bishop ve Scott, 1997:107). 
 
4.3.2.11. Takdir Edilme 
 
 Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgulardan birisi de, çalışanların başka 
bireyler tarafından takdir edilme duygusuna önem vermeleridir. Takdir edilmenin insanı 
başarıya götüren yolların basında geldiği belirtilmektedir (Eren, 2004:421). Çalışanların 
performansının gereğine uygun olarak takdir edilmesi, değerlendirilmesi ve 
ödüllendirilmesi, çalışanların yaptığı işlerden daima gurur duyması, sahip olduğu 
kariyerde ilerleme fırsatlarından tatmin olması iş tatminini olumlu yönde etkilediği 
ortaya konulmuştur (Chin, 2002:373). 
 
4.3.2.12. Örgüt Kültürü 
 
 Örgüt kültürünü; bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan değer, inanç, norm, 
algı ve semboller sistemi olarak ifade edebiliriz (İşcan ve Timuroğlu, 2007:120). 

İş tatmini ile örgütsel kültür arasındaki ilişki hakkında literatür taraması 
yapıldığında az sayıda çalışmanın varlığı dikkat çekmektedir. Örnek olarak, Odom 1990 
yılında örgütsel kültür ile işgören davranışının üç temel öğesi olan vatandaşlık, iş-grup 
bağlılığı ve iş tatmini arasındaki ilişkileri üzerine çalışma yapmıştır. Bu çalışma 
sonucunda, örnek olarak kullanılan taşıma örgütlerinde baskın olan bürokratik kültürün; 
örgütsel bağlılık, iş tatmini ve iş-grup bağlılığı yaratmadığı ortaya konulmuştur (Odom 
vd., 1990:157-169).  

Nystrom’un 1993 yılında yaptığı araştırmada sağlık bakım örgütlerinde, güçlü 
kültür içerisinde çalışanlarda, örgütsel bağlılık ve iş tatmininin yüksek olduğu açık bir 
şekilde vurgulanmaktadır (Mannion vd., 2005:58-59). 
 
4.4. İş Tatmini Teorileri 
 
 Çalışanların iş tatminlerini belirlemeye yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 
Yapılan bu çalışmalar sonucunda çok sayıda teori/kuram geliştirilmiş ve bu 
teori/kuramlar genel hatlarıyla iki başlık altında toplanmıştır. Bunlar 
içerik(kapsam)teorileri ve süreç teorileridir. 
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4.4.1. İçerik (Kapsam) Teorileri 
 
 Kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönlerde davranışa iten faktörleri 
anlatmaya çalışan teorilere içerik(kapsam) teorileri denilmektedir. 
 Kapsam Kuramları; insanların nasıl ve neden böyle davrandıkları sorularına 
cevap bulmaya çalışmışlardır (Şimşek,2011:185). İçerik teorilerinde; İhtiyaçlar 
Hiyerarşisi, Çift Faktör Kuramı, Başarı Güdüsü Kuramı, VİG (ERG) Kuramı’na 
değinilecektir. 
 
4.4.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi  
 
 Bireysel motivasyon konusunda literatürde en çok yer edinen ve en tanınmış 
teori Maslow’un geliştirdiği ihtiyaçlar teorisidir(Edgar ve Bowditch, 1973:64:68). Bu 
teori bireyin davranışlarının belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik olduğu ve bu açıdan 
davranışın sergilenmesinde ihtiyaçların önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir 
(Çetin, 2011:76). 

Abraham Maslow tarafından ortaya konan bu teori kişinin göstermiş olduğu her 
davranışın belirli ihtiyaçları gidermeye yönelik olduğu şeklindedir. Ancak Maslow bu 
ihtiyaçların bir hiyerarşi içinde olduğunu belirtir. Maslow en alt kademede bulunan 
ihtiyaç giderilmeden bir üst basamakta bulunan ihtiyaca geçilemeyeceğini savunur. Bir 
başka ifadeyle ihtiyaçların kişiyi davranışa sevk edebilmesi o ihtiyacın tatmin 
edilmesiyle ilgilidir. Yöneticiler işgörenin hangi ihtiyacının tatmin edilmesi gerektiğini 
anlayabilirse, o ihtiyaçların tatmin edilebileceği bir ortam yaratarak personeli istenilen 
yönde davranmaya itebilir (Koçel, 2007: 487). 

Bu yaklaşıma göre kişinin ihtiyaçları bir sıralama şeklinde organize 
edilmişlerdir. Yani bir ihtiyaç tatmin edildiğinde bir başka ihtiyaç ön plana çıkar; o da 
tatmin edildiğinde daha yüksek seviyede bir başka ihtiyaç organizmayı etkisi altına alır. 
Aslında bu ifade motivasyon teorisinde memnuniyet kavramının da yoksunluk kavramı 
kadar önemli bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır (Maslow, 1987: 17). Söz konusu 
ihtiyaç teorisi şekil 4.1’deki gibi gösterilebilir. 

 
Şekil 4.1. İhtiyaçlar hiyerarşisi 

 
 Bu teori ışığında bireysel ihtiyaçlar şekildeki gibi belirli bir hiyerarşik sırayla 
süregelen beş grupta toplanmaktadır. Bu gruplardan hiyerarşik seviyenin en altında 

Kendini 
Gerçekleştirme

Saygı İhtiyacı

Sosyal İhtiyaçlar

Güvenlik İhtiyaçları

Temel Fizyolojik İhtiyaçlar
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temel fizyolojik ihtiyaçlar yer aldığı görülmektedir. En alt kademedeki fizyolojik 
ihtiyaçları, bireylerin verdikleri önem sırasına göre güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, 
saygı görme ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı süreçleri takip etmektedir. 
Kendini gerçekleştirme bu kuramdan çıkan en tanınmış kavram olarak literatürde yer 
almaktadır. Maslow’a göre ortalama bir insan ancak %10’unu gerçekleştirmiştir. Yani, 
pek çoğumuz kendi potansiyelimizin çoğuna dokunmadan yaşamımızı sürdürmekteyiz. 
O halde yapılacak şey açıktır: eğitim, kaynak, özerklik, sorumluluk ve çaba gerektiren 
işler sağlayan bir iş çevresi yaratmamız gerekiyor. Bu tür bir örgüt kültürü işgörenlere 
yeteneklerini ve becerilerini yaratıcı bir şekilde kullanma şansı vermekte, 
potansiyellerinin daha fazlasından yararlanmalarına izin vermektedir (Şimşek, 
2011:187). 
 
4.4.1.2. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi 
 
 Herzberg tarafından ortaya konulan bu teori, en çok bilinen motivasyon 
teorilerindendir ve aynı zamanda, iş tatmini ile ilgili geliştirilen en önemli teorilerden 
biri olarak kabul edilmektedir (Toker, 2007:594). 

1950’li yıllarda 200 mühendis ve muhasebeci üzerinde yapılan çalışmada şu 
soru sorulmuştur; “işinizde ne zaman kendinizi son derece iyi, ne zaman son derece 
kötü hissettiğinizi ayrıntılı olarak açıklayınız?”. Herzberg, bu sorudan aldığı cevaplar 
doğrultusunda oluşturduğu modelin içeriğini motive edici faktörler ve sağlık (hijyen) 
faktörleri olarak iki listede toplamıştır (Şimşek, 2011:188). 

Birinci liste kişinin işiyle direkt ilgili olup; çalışana mutluluk veren veya güzel 
tutumlar sergileten faktörlerden meydana gelmektedir. İkinci lisede ise mutsuzluk veya 
kötü tutumlar söz konusu olduğunda var olan ve direkt işin kendisiyle ilişkili olmayan 
faktörler yer almıştır. Herzberg birinci grupta yer alan faktörleri motive edici faktörler 
olarak, ikinci grupta yer alan faktörleri ise sağlık(hijyenik) faktörler olarak 
adlandırmaktadır (Herzberg, 2003:91). 

Sağlık(hijyen) faktörleri, genel olarak iş çevresiyle ilgili faktörler olup, yokluğu 
veya varlığı iş tatminsizliğinin düzeyini belirleyen faktörlerdir (Worrell, 2004:13). 
Hijyen koşullarının iyi seviyelerde olması çalışanların tatminsizliğini büyük ölçüde 
ortadan kaldırırken, bunların varlığı tek başına çalışanların işten daha çok tatmin 
sağlamaları ve motive olmaları sonucunu doğurduğu ortaya konulmuştur (Şimşek, 
1999:68).  

Sağlık faktörlerinin başında; “çalışma şartları, maaş ve ücret, emniyet, iş 
koşulları, yan ödemeler, yönetim uygulamaları, kişilerarası ilişkiler ve işletme 
politikaları” yer almaktadır. Motive edici faktörler ise; “işin kendisi, başarma, fark 
edilme, yükselme, anlamlı ve zevk verici bir işte çalışma, sorumluluk alma ve görevi 
yerine getirmenin sonucu olarak elde edilebilecek ödüller” şeklinde ortaya çıkmaktadır 
(Şimşek, 2011:188). 
 
4.4.1.3. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi 
 
 1961 yılında David McClelland tarafından ortaya çıkarılan bu teori çalışanların 
gereksinimlerine odaklanmaktadır. Çalışanların gereksinimleri belirlenebilirse, iş 
tatminini sağlamak için bu gereksinimlerden yararlanılabileceği öne sürülmektedir 
(Çetin, 2011:78). 
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İhtiyaçların öğrenme ile sonradan kazanılacağını ileri süren McClelland, insan 
ihtiyaçlarını üç grupta toplamıştır. Bunlar, “başarı ihtiyacı, bağlılık ihtiyacı ve güç elde 
etme ihtiyacı” dır (Şimşek, 2011:191). 

Başarılı olma gereksinimi; zorlukların üstesinden gelme, mücadele etme ve 
mevcut gücü kullanmak için gösterilen çabalama eğilimine işaret etmektedir. Başarı 
gösterme ihtiyacı içinde olan kişi ise kendisine ulaşılması güç ve çalışma gerektirecek 
anlamlı amaçlar seçecek bunları gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve yeteneği elde 
etmeye çalışacaktır. Bu bireyler amaca yönelik bireyler olup, sorunlara çözüm bulma 
noktasında bireysel sorumluluk alma taraftarıdır (Koçel, 2001:516). 

Birlik veya bağlılık(ilişki kurma) güdüsünün temeli ise bireyin kendi dışındaki 
insanlar ve gruplar ile ilişki içinde bulunmasına dayanmaktadır. Bazı bireylerde 
başkalarıyla ilişki kurmak eğilimi kuvvetli iken, bazıların da bu eğilim zayıftır. Bireyleri 
arkadaş aramaya ve insanlarla ilişki kurmaya iten bir takım farklı sebepler vardır. 
Arkadaşlık kurma ihtiyacında olan bireyler genellikle; diğer insanlarla arkadaşlık ve 
duygusal ilişki içine girmek isterler, diğer insanlar tarafından sevilmek, tasvip edilmek 
isterler, sosyal faaliyetlerden zevk alırlar ve bir gruba katılarak kimlik duygusuna 
erişmek istemek gibi bazı özellikleri sergileyebilirler (Şimşek, 2011:192). 

Güç elde etme güdüsü, genel olarak insan tabiatının bir parçası olarak görülen ve 
insanın kendisine ve çevresine karşı sahip olduğu güçleri kontrol etmesinin kişiyi 
doyuma ulaştırdığı düşüncesi üzerine odaklanmaktadır (Çetin, 2011:79). 
 
4.4.1.4. Adelfer’in VIG(ERG) Teorisi 
 
 Clayton Adelfer tarafından 1972 yılında Abraham Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisi teorisi sadeleştirilerek, özellikle örgütlerdeki bireysel gereksinimlerin temel 
alındığı bir uyarlama yapılmıştır. 
 Bu teoride gereksinimlerin sıralaması daha basittir; ancak Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisinde olduğu gibi bireysel gereksinimlerin herhangi bir sıralaması 
yapılmamaktadır. Bu teoride ilk olarak alt sıradaki ihtiyaçlar tatmin edilmeli, daha sonra 
üst düzeydeki ihtiyaçlar tatmin edilmelidir (Koçel, 1995:442). VIG(ERG) yaklaşımı 
Maslow’un beş kategoriye ayırdığı hiyerarşik düzen yerine üç kategorili sınıflandırma 
üzerinde durmaktadır(Schermerhorn vd., 2000:112). Bu üç kategorili sınıflama; varoluş 
(existence), ilişki kurma(relatedness) ve gelişme(growth) şeklindedir. 
 
Tablo 4.1. Adelfer ve Maslow’un Kuramlarının Karşılaştırılması (Can, vd., 2011: 193) 
Modeller 1.Basamak 2.Basamak 3.Basamak 

Adelfer Varlık Sürdürme 

İhtiyaçları 

İlişki 

İhtiyaçları 

Gelişme 

İhtiyaçları 

Maslow Fizyolojik 

İhtiyaçlar 

Güven ve Sosyal 

İhtiyaçlar 

Saygınlık ve Kendini 

Gerçekleştirme 

 
Varoluş ihtiyacı, insanın varoluşuyla ilişkili olan ve Maslow’un teorisindeki ilk 

iki basamakta yer alan fizyolojik ve bazı güvenlik ihtiyaçlarına karşılık gelmektedir 
(Porter vd., 2003:8). 



İŞ TATMİNİ                                                                               Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU 

40 

 İlişki kurma ihtiyacı, duygu ve düşüncelerin paylaşımıyla ilişkili olmakta olup, 
Maslow’un hiyerarşisindeki güven ve sosyal ihtiyaçlara karşılık gelmektedir. Gelişme 
ihtiyacı ise başarı ve sorumluk özelliklerini barındırmakta iken, Maslow’un 
hiyerarşisinde yer alan saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına denk 
gelmektedir. 
4.4.2. Süreç Teorileri 
 
 Kapsam teorilerinin bireylerin hangi dışsal amaçlar tarafından nasıl motive 
edildiği ile alakalı olan teorilerdir. Süreç teorileri kapsamında Beklenti Kuramı, Porter 
ve Lawler Modeli, Eşitlik Kuramı, Pekiştirme Kuramı ve Bireysel Amaçlar ve İş 
Başarımı kuramı incelenecektir. 
 
4.4.2.1. Vroom’un Beklenti Kuramı(Teorisi) 
 
 Beklenti teorisinin temelleri Lewin ve Tolman’ın insan davranışının kasıtlı, 
amaca yönelik ve büyük ölçüde bilinçli niyetlere dayalı olduğunu savunan önceki 
çalışmalarına dayanmaktadır (Steers vd., 2004:382).  
 1964 yılında Vroom tarafından ortaya atılan beklenti teorisi; kişilerin istedikleri 
sonuçlara götürecek davranışlara çaba harcadığı fikri üstüne kurulmuştur (Mcshane ve 
Von Glinow, 2005:147). Diğer bir deyişle; bu teori kişinin gösterdiği çaba karşılığında 
arzuladığı bir ödülü alacağına ve de kendinden beklenen başarıyı 
gerçekleştirebileceğine inanması gerektiğini ileri sürer (Eren, 2001:530). 
 Beklenti teorisine göre bireyin belirli bir amaç için çaba göstermesi ve motive 
olması iki temel faktöre bağlanmaktadır. Bu faktörlerden birisi belli bir davranışın, 
amaca ulaşmada rol oynadığına yönelik bir beklentinin olması durumunu ifade etmekte 
iken diğer faktör ise, bireyin o amaca yönelik atfettiği önem derecesini ifade etmektedir. 
“Değer” olarak da ifade edilen önem, belirli bir amacı bireyin arzulama derecesi olarak 
da ifade edilebilir. Bu iki faktörün çarpımının sonucu ise bireyin tahmini motive olma 
derecesini vermektedir (Davis, 1988:781).  
 Beklenti kuramı formülü: “Motivasyon= Önem X Beklenti” şeklinde 
gösterilebilir. 
 Beklenti teorisine göre motivasyon sağlamak isteyen yöneticiler, kişilere eğitim 
olanakları sunmak, onlara güven duygusunu aşılamak, örgütsel engelleri ortadan 
kaldırmak gibi yollarla iş başarımını arttırmalı ve böylece beklentiyi olumlu şekilde 
etkilemelidir. Ayrıca yöneticiler çalışan bireyle çalışmayan bireye eşit muamele 
yapmayarak başarıyı ödüllendirip araçsallığı vurgulamalıdır. Ve nihayet yöneticiler 
kişilerin ihtiyaçlarını tatmin edecek, onların arzuladığı ödülleri kullanarak çekiciliği 
artırmalıdır (Aşan, 2001:233). 
 
4.4.2.2. Porter ve Lawler’in Beklenti Modeli 
 
 Bir takım örgütsel koşullar dikkate alınarak Vroom’un bekleyiş teorisi Lawler ve 
Porter isimli düşünürlerce geliştirilmiştir. Bu modelin ilk bölümü Vroom modelinin 
aynısıdır. Kişinin motive olabilme derecesinin valens ve bekleyiş tarafından 
etkilendiğini içermektedir (Koçel, 1995:651). Lawler ve Porter, Vroom’un çalışanların 
göstereceği çabanın, çalışanların elde edecekleri sonuçlara verdikleri değere ve 
çabaların bu ödülleri elde etmelerini sağlayacağı inancının derecesine bağlı olduğu 
görüşüne katılmışlardır (Baştemur, 2006:43). Ancak, çabanın her zaman performansla 
sonuçlanmayabileceğini vurgulayarak hem değerler ve beklenti arasındaki hem de çaba 
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ve motivasyon arasındaki ilişkilerin Vroom’un modelinden daha karmaşık olduğu 
görüşünü ileri sürmüşlerdir (Semerci, 2005:35). 
 Lawler-Porter Modelinin, Vroom’un beklenti teorisinden farklı olan yanı şudur: 
Bireyin yüksek düzeyde bir çaba göstermesi otomatikman yüksek bir başarıyla 
sonuçlanmaz. Bireyin motivasyonu, beklentisi tarafından eklenir ancak bu beklenti 
ortaya çıkaracağı yüksek çabanın yüksek başarı ile sonuçlanabilmesi için, aynı zamanda 
bireyin gereken bir takım yetenek ve bilgiye sahip olması ve buna uygun bir rol anlayışı 
taşıması gerekmektedir (Bingöl, 1990:194). 
 
4.4.2.3. Adams’ın Eşitlik Teorisi 
 
 Eşitlik Teorisi J. Stacy Adams tarafından General Electric işletmesinde 
motivasyon üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir motivasyon 
teorisi olarak geliştirilmiş olmasına rağmen; iş tatmini ve tatminsizliği ile ilgili önemli 
noktalara dikkat çekmektedir (Toker, 2007:95). 
 Adams yapmış olduğu incelemelerde kişilerin kendilerine verilen ödüllerle 
başkalarına verilen ödülleri sürekli karşılaştırdıklarını ve kendilerine uygun görülen 
ödüllerin benzer başarıyı gösteren kişilerle ne oranda eşit olduğunu saptamaya 
çalıştıklarını tespit etmiştir. Bu tespitten hareketle; Adams kişinin sarf ettiği emek ve 
karşılığında aldığı sonucu aynı iş ortamındaki başkalarının harcadığı emek ve sonuç ile 
karşılaştıracağını öne sürer. Bu karşılaştırma sonucunda çıkan oranın kişinin 
motivasyonunu ve tatminini etkilediğini ortaya koymuştur (Eren, 2001:538). 
 

 
BİREYİN ALDIĞI ÖDÜL            BAŞKALARININ ALDIĞI ÖDÜL 
               =     

BİREYİN HARCADIĞI EMEK           BAŞKALARININ HARCADIĞI EMEK 

Şekil 4.2. Eşitlik Teorisi 
  

Bir işi başarmak için sarf edilen emek, gayret, statü, yaş, eğitim vb. yukarıdaki 
oranlarda paydada yer alan “harcanan emek” kısmını oluştururken; ücret, terfi, 
sorumluluk artışı, statü sağlama vb. unsurlar da payda yer alan “ödül” kısmını 
oluşturmaktadır. Yukarıdaki dengenin bozulması durumunda eşitsizliği algılayan kişi bu 
eşitsizliğin giderilmesi için çeşitli davranışlar sergileme yoluna gidecektir. Bu 
davranışlar eşitsizliğin derecesine, kişinin olanaklarına ve gösterilecek davranışın 
kolaylığına göre farklılık gösterebilir. Eşitsizliğin giderilmesi için kişi ya kendine 
verilen ödülleri arttırma yolunu bulmaya çalışacaktır ya da işletmeye sunduğu girdi ve 
değerlerin miktarını azaltacaktır. Bunun yanı sıra dedikodu ve yıpratma faaliyetlerine 
girerek diğer kişilerin almış oldukları ödülleri azaltabilir ya da onların morallerini 
bozarak bireylerin örgüte sundukları girdilerin azalmasına neden olabilirler (Eren, 
2001:538). 
 
4.4.2.4. Amaç Teorisi 
 
 Locke tarafından 1960’lı yılların sonlarında ortaya konulan amaç teorisi, 
davranışın en temel nedenlerinden birisinin insanların bilinçli amaç ve niyetleri 
olduğunu, bu nedenle çalışanlara ulaşmaları gereken amaçlar belirlenmesinin, onları 
motive etmekte çok etkili bir yöntem olduğunu belirtmiştir(Keleş, 2006:24). Amaç 
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teorisinde, bir görev için belirlenen performans amaçlarının, kişinin o görevi ne kadar 
iyi bir şekilde yerine getireceğini belirlediğini vurgulamaktadır (Semerci, 2005:38). 
 İhtiyaçlar kişiler arası benzerlik gösterse bile Edwin Locke’a göre değerler böyle 
bir benzerlik göstermemektedir. Dahası değerler kişinin işine olan duygusal tepkisi 
üzerindeki en belirgin etkiye sahiptir. Bu nedenle de Locke’nin iş tatmin teorisinde 
değerlerin can alıcı bir önemi bulunmaktadır. Locke’a göre değerler ve amaçlar arasında 
çok sayıda ortak nokta bulunmaktadır. Her ikisi de içerik ve yoğunluk özellikleri 
gösterirler ki içerik özelliği “değer verilen şey nedir?” sorusuna; yoğunluk da “ ne kadar 
değer veriliyor?” sorusunun cevabını bizlere verir (Tietjen ve Myers, 1998:228). 
 Locke (1965)’a göre kolay amaçlar, daha sık ulaşıldığından ve daha yüksek 
düzeyde tatmin sağladığından, zor amaçlardan daha fazla tatmin doğurmaktadır. Ancak 
belirtmek gerekir ki, zor amaçlar ise kolay amaçlardan daha yüksek performans sağlar. 
Yaklaşık 400 kadar çalışma zor amaçların kolay amaçlara ya da belli belirsiz amaçlara 
oranla daha iyi performans ortaya çıkardığını göstermektedir (Locke ve Latham, 
1990:240).Yani, eğer amaçlar çok kolay olarak belirlendiyse kişi verimsiz fakat tatmin 
olur. Veya tam tersi bir şekilde çok zor amaçlar belirlendiyse, kişi verimli fakat 
tatminsiz olur. 
 
4.4.2.5. Pekiştirme Teorisi 
 
 Skinner ve Pavlov, pekiştirme teorisinde kişilerin elde ettikleri olumlu ya da 
olumsuz sonuçlara göre bir davranışı yeniden gösterip göstermeyeceği konusuna açıklık 
(S. Yıldırım, 2007:12). Teoriye göre bireyler kişisel olarak en çok ödüllendirilen 
davranışa yönelmektedirler ve bireylerin davranışları, ödüllerin kontrol altında tutulması 
yoluyla şekillenmektedir (Pekel, 2001:20). Diğer bir ifadeyle; çevre tarafından 
benimsenen ve ödüllendirilen davranışlar tekrar edilmekte, çevrenin benimsediği ve 
cezalandırdığı davranışlar ise tekrar edilmemektedir (Kökay, 2007:14). Ödüller bu 
teoride güçlendirici ve pekiştirici konumdadırlar. Zira amaç, ödüllendirilen davranışın 
sürekliliğini sağlayan bir faktördür (Yıldırım, 2007:13). 
 Skinner ve Pavlov, hayvanlar üzerinde yapmış oldukları araştırma ve 
incelemelerde, belirli bir davranışın sonucunda eğer organizma haz duymuşsa bu 
davranışı tekrar edecek, acı duymuşsa bir daha bu davranışı göstermeyecektir. Yani, 
ödüllendirme veya cezalandırma bir faaliyet yapmaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ancak organizma, sonucundan memnun olduğu davranışı tekrar etmek isteyecektir. 
Böylece davranış tekrar edildikçe iyice öğrenilmiş ve pekiştirilmiş olacaktır sonucunu 
bize vermektedir (Eren, 2004:540). 
 
4.5. İş Tatmininin Sonuçları 

 
İşgörenin fiziksel ve ruhsal sağlığını, örgütün çalışma ortamını ve verimliliğini, 

toplumun huzurunu, ekonomik gelişmesini, tasarruf ve sosyal israf anlayışını etkilemesi 
açısından iş tatmininin sonuçları göz ardı edilemeyecek kadar 
önemlidir(Akıncı,2002:6). Modern yönetim anlayışına göre, örgütlerin başarısı ve 
gösterdiği performans sadece karlılığı, pazar payı, ödediği vergi gibi maddi verilere 
dayanan değişkenlere göre değil, insan boyutu ile de ölçülmelidir. İş tatmini her şeyden 
önce işletmeler açısından sosyal bir sorumluluk ve etik bir gereklilik olmalıdır 
(Erdoğan, 1994:378). 
 Günlük yaşamın önemli bir bölümünü görev yaptığı örgütte geçiren çalışanın 
tatmin düzeyi, özel yaşamını ve sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. İş 
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tatmininin yüksek olmasının çalışan mutluluğuna katkıda bulunduğu, düşük olmasının 
ise çalışanın işine yabancılaşmasına neden olduğu, buna bağlı olarak da ilgisizliğin ve 
uyumsuzluğun ortaya çıktığı yapılan çalışmalarca genel kabul gören bir anlayıştır 
(Akıncı, 2002:7). 

Bertrand Russell (1930) mutlu olmak için bir işin şart olduğunu dile getirmiştir. 
Russell’a göre en sıkıcı iş bile avarelik etmekten daha tatmin edici bir durumdur. Çünkü 
iş kişinin zamanının büyük bir kısmını doldurur ve bireye başarı ve yükselmek için şans 
verir (Crow ve Hartman, 1995:37). İşte bu nedenle de iş yerinde mutlu olmak önemlidir. 
Örgütler genelde başarıya odaklanır ve sonuç olarak başarının mutluluk getireceğini 
düşünürler. Ancak başarı mutlulukla aynı değildir: başarı uzun dönemde örgütsel 
bağlılığa, sadakata veya motivasyona dönüşmezken, aksine mutluluk dönüşür. iOpener 
kurucu ortağı Jessica Pryce-Jones’a göre kişi eğer ilgisini çeken ve kendisine enerji 
veren işlerle uğraşmıyorsa mutlu olamaz. İşgörenler kendilerini mutlu eden işleri 
yaptıklarında daha verimli çalışırlar ve örgüte daha bağlı olurlar (Scott, 2008:16). 
 Kişinin işinden tatmin olması veya tatminsizlik duyması farklı sonuçlar 
doğurmaktadır. Örneğin işinden tatmin olan çalışanların iş yerinde kalma ihtimalleri ve 
iş arkadaşlarına ya da müşterilere yardımcı olma ihtimalleri daha yüksektir. Buna karşın 
tatminsizlik yaşayan personelin ise işe gelmeme veya işten ayrılma ihtimali tatmin olan 
bireye nazaran daha yüksektir (Martin, 1990; alıntılayan Mosedeghrad ve 
Yarmogammadian, 2006:12). 
 McShane (1984:71) 29 çalışmadan oluşan meta-analitik çalışmasında tıpkı diğer 
çalışmalarda olduğu gibi işinin çeşitli yönlerinden tatminsizlik duyan çalışanların 
devamsızlık yapma ihtimallerinin daha fazla olduğunu doğrulamıştır. Brooke ve Price 
(1989:15) ise işinden tatmin olan çalışanların daha az sıklıkta devamsızlık yaptıklarını 
ifade etmişlerdir. 
 Schneider ve Bowen (1985) ise olaya farklı bir açıdan bakarak çalışan tatmininin 
müşteri tatminini etkilediğini savunmuştur. Çalışmalarında çalışanların iş basitleştirme 
ve kariyer gelişimi konularında daha yüksek tatminin bulunduğunu rapor ettiği 
durumlarda, müşterilerin de daha yüksek hizmet kalitesi rapor ettikleri sonucuna 
ulaşmışlardır (Saari ve Judge, 2004:402). 
 İş tatmininin örgütlere; yüksek moral sağlamak, çalışanların işine bağlanması ve 
işyerinde bütünleşmenin sağlanması gibi katkıları da bulunmaktadır. 
 
4.6. İş Tatminsizliğinin Sonuçları 
 
 Birey iş tatminsizliğinin birey ve örgüt açısından çeşitli sonuçları olabilmektedir. 
Bunlar her iki tarafında çıkarına olmayan aksine birey açısından iş ve sosyal yaşamın 
etkilendiği, örgüt için ise bir takım olumsuz sonuçlarla dolu sürecin başlangıcını 
oluşturmaktadır. Çalışanlar işlerinden tatmin olmadıkları durumlarda tatminsizliklerini 
çeşitli şekillerdeki davranışlarıyla ortaya koyarlar. Örneğin, örgüt malını çalabilir, 
sorumluluklarının bir bölümünü göz ardı edip görevlerini yavaşlatma gibi davranışlar 
sergileyebilirler (Robbins, 2004:82). 

İş tatminsizliğinin sonuçlarını örgütsel ve bireysel sonuçlar olarak ikiye 
ayırabiliriz. 
 
4.6.1. İş Tatminsizliğinin Örgütsel Açıdan Sorunları 

 
İş tatminsizliğinin örgütsel açıdan sorunları; devamsızlık, işgören devri, iş 

uyuşmazlıkları, yabancılaşma olarak sıralanabilir. 
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4.6.1.1. Devamsızlık 
 
 Devamsızlık, izin ve yıllık tatiller dışında, işe gelmesi programlanmış olan bir 
işgörenin işe gelmeme durumudur. Devamsızlık halinde, normal şartlarda işe gelmesi 
gereken personelin çeşitli nedenler yüzünden işbaşı yapmamaları ve bunu alışkanlık 
haline getirme eğiliminde olmaları söz konusudur (Eroğlu, 2000:336). 
 M. Yıldırım’ın (1989) çalışmasında ortaya koyduğu gibi; düşük ücret, işletme 
politikası, işin monotonluğu, aşırı veya az iş yükü, haksızlığa uğrama, iş yerinin fiziksel 
koşulları ve vardiyalı çalışma gibi faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkan iş tatminsizliği 
neticesinde personel devamsızlık yapma eğilimi göstermektedir. 

Ağırlıklı olarak birey iş tatminsizliğinin bir sonucu olan devamsızlık durumu, 
sadece örgütler açısından iş ortamı ve atmosferine sıkıntılar getirmemekte bunun yanı 
sıra maddi anlamda da işletmelere büyük yük getirmektedir. Ortaya çıkan iş kaybı 
sonucu işletmeler müşterileri ya da ortak bağları bulunduğu gruplara karşı 
yükümlülüklerini zamanında yerine getirememekte ve maddi kayıplar 
yaşayabilmektedirler. Örneğin ABD’de günde yaklaşık olarak bir milyon iş görenin 
devamsızlık yaptığı ve bunun işletmelere bir yıllık maliyetinin ortalama 40 milyar dolar 
olduğu düşünülmektedir (George ve Jones, 2005:90). 
 
4.6.1.2. Personel Devri  

 
Personel devri, personelin bir kuruluşun kadrosunda istihdam edildikten sonra 

herhangi bir nedenle ayrılmalarını veya kuruluştan uzaklaştırılmalarını ifade etmektedir. 
Belirli bir zaman süresi içinde işten ayrılan personelin ortalama personel sayısına 
bölünmesi ile personel devri hesaplanmaktadır (Walker, 1992:119).  

Örgütlerin nitelikli iş gücünü kaybetmeleri sonucunda iki önemli maliyet ortaya 
çıkar (Andrews, 2003:3). Bunlar, işgörenlerin en başında örgüte kazandırılması 
amacıyla uygulanan eğitim ve geliştirme masrafları ve bu kişilerin örgütten ayrılmaları 
sonucu, örgütün mevcut boşluğu gidermek için harcamak zorunda olduğu giderler ile bu 
kötü durumun örgütte kalan diğer işgörenler üzerindeki olumsuz etkisi olarak 
sıralanabilir. 

Genel iş pazarının daha fazla alıcı olduğu dönemlerde, personelin tatminsizlik 
düzeyi ayrılma davranışlarını da etkilemektedir. Bireyler daha iyi iş fırsatları 
bulduklarında tatminsizliklerini net ve belirgin bir şekilde gösterme eğilimindedirler. Bu 
durumda, bireyler kendilerine daha uygun iş imkânı olduğunu bildiklerinde, işten 
gönüllü ayrılmalarında tatminsizlik duygularının daha da önemli bir rol oynadığı 
belirtilmektedir (Trevor, 2001:631). 

İş tatmini ile personel devri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmanın 
sonucunda iş tatmininin işten çıkma ve yeni iş arama konusunda en etkili neden olduğu 
ortaya konmuştur (Landy, 1986:478). İş tatmini ile personel devri arasındaki ilişki ters 
orantılı olarak saptanmıştır. İş tatmini arttıkça, personel devrinde de azalma 
oluşmaktadır. Ancak, bu ters orantının gücü, bir bakıma piyasada alternatif işlerin olup 
olmaması ile de yakından ilgilidir (Mitchell ve Larson, 1987:142). 
 
4.6.1.3. İş Uyuşmazlıkları 
 
 Personelin iş tatminsizliğinin bir belirtisi olan ve çalışma hayatındaki 
huzursuzluğu belirten grev ve lokavt gibi iş uyuşmazlıkları ekonomik ve sosyal etkileri 
nedeniyle toplumu oldukça yakından ilgilendirmektedir. İşletmeler açısından büyük 
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maddi kayıplara neden olabilecek bu gibi sonuçlar, iş tatminsizliğinin en belirgin 
göstergelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik grev, lokavt gibi eylemler 
toplum önünde yaşandığından, sadece maddi kayıplar değil, sosyal bir takım olumsuz 
sonuçlara da sebep olabilir. Bu nedenle işletmeler, personelin işinden yüksek tatmin 
elde etmesini sağlayacak ücret ve sosyal hakları personeline sağlamalıdır (Sertçe, 2010). 
 
4.6.1.4. Yabancılaşma 
 
 İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma 
ya da ayrılma duygusunu dile getiren yabancılaşma kavramı genel anlamda; “bireyin 
toplumsal, kültürel ve doğal çevresine olan uyumun azalması, özellikle çevresi 
üzerindeki denetiminin etkinsizleşmesi ve bu denetim ile uyum azalmasının giderek 
bireyin yalnızlığına ve çaresizliğine yol açması” olarak da ifade edilebilmektedir 
(Şimşek vd., 2006:573). 
 Genel olarak yabancılaşmanın en belirgin belirtileri; amaçsızlık ve gelecekle 
ilgili çabaların yetersizliği, başka kişilerle temastan kaçınma ve iletişim yetersizliği, 
kendi kendini zavallı görme ve çaresizlik, ilgisizlik ve can sıkıntısı, değişmelere 
direnme, sınırlı bir alternatif kullanma ile tercih ve kararlara yönelmeme şeklinde 
sıralanabilir. İşletmelerde görülen yabancılaşmanın en önemli sebebi, hayal kırıkları ile 
beraber, tatminsiz çalışma çevresi ve şartlarından kaynaklanan strestir. İşletmede 
olumsuz çalışma koşulları mevcutsa personel işyerine yabancılaşmakta ve yalnızca 
maddi kazanç elde etme amacı gütmektedir. Sonuç olarak da bu durumdaki personel 
örgütsel hedeflere ulaşılmasında gerekli çaba ve isteği göstermektedir (Eroğlu, 
2000:337). 
 
4.6.2. İş Tatminsizliğinin Bireysel Açıdan Sonuçları 
 
 İş tatminsizliği, bireysel açıdan önemli psikolojik ve beden sağlığını etkileyen 
sorunlara neden olmaktadır (Temir, 1996:14). Öte yandan iş tatminsizliği stres 
oluşumunun önemli nedenlerinden birisi olarak görülmektedir. Özellikle yoğun iş 
temposunun yaşandığı örgütlerde bireysel tatminsizlik yaşayan iş görenler, zamanla 
kendilerini sosyal yaşamlarının tümüne yayılan olumsuzluklar sürecinin içinde 
bulmaktadırlar. Bu durumda dolaylı olarak bireyin işten gönüllü olarak ayrılması, işe 
geç gelmesi ya da hiç gelmemesi ve iş ile ilgili davranış bozuklukları durumları ile 
doğrudan ilişkilendirilmektedir (Currivan, 1999:497). 
 İş tatminsizliğinin bireysel sonuçları; Psikolojik ve Fiziksel Rahatsızlıklar, 
Engellenme ve Stres Tepkileri olarak sıralanabilir. 
 
4.6.2.1. Psikolojik ve Fiziksel Rahatsızlıklar 
 
 Beklentilerin karşılanamaması sonucunda ortaya çıkan iş tatminsizliği, 
bireylerde davranış bozuklukları yaratmaktadır. Bu durumun sinirsel ve duygusal 
bozukluklara yol açtığı ve uykusuzluk, iştahsızlık, duygusal çöküntü ve hayal kırıklığı 
gibi rahatsızlıklara neden olduğu da bilinmektedir. İş tatminsizliği kişinin hayatında 
kısır döngüler yaratarak birçok olumsuz belirtilere neden olabilir (Miner, 1992:119). 
 Personelin işlerinde yaşadıkları iş tatminsizliği sürekli bir hal aldığında kişilerde 
yoğun bir stres tepkisinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Elbette buna bağlı olarak da 
kişilerin bedenlerinde bir takım fiziksel tepkiler ortaya çıkaracaktır. İş tatminsizliği ve 
stres bireyin ruhsal sağlığı yanında, bedensel sağlığını da olumsuz yönde etkileyip, 
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organik ve biyolojik bir nedeni bulunmayan, mide ağrıları, kalp rahatsızlıkları, yüksek 
ve düşük tansiyon, migren gibi birçok hastalıklara yol açabilmekte, yaşam uzunluğunu 
ciddi şekilde etkileyebilmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2003:151). 
4.6.2.2. Engellenme 
 
 “Hüsran” ya da “hayal kırıklığı” anlamında günlük konuşma dilinde kullanılan 
bu kavram, hedef merkezli bir davranışın karşılaştığı engel nedeni ile gösterilen 
psikolojik reaksiyon olarak tanımlanmaktadır (Slevin, 1995:61). 
 İşgörenler, var olan birçok bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama amacıyla 
işletmelerde çalışır ve birçok kademede görev alırlar. Amaçları, elde ettikleri 
kazanımlarla birlikte bireysel hedeflerine ulaşmak olsa da çalışanların örgüt ile paralel 
tahmin edilemeyen bireysel istek ve ihtiyaçlar zamanla çalışanlarda tatminsizlik ve 
güvensizlik duygusu oluşturmaktır. Bu durum da sonuç olarak hayal kırıklığına neden 
olmaktadır (Drafke ve Kossen, 1997:416). 
 Bireyler, kurdukları hayal ya da ortaya koydukları hedeflerin gerçekleştirilebilir 
olup olmamasını düşünmeden bu isteklerin hayata geçmesini beklerler. Hedeflerine 
ulaşabilmek için ise çalıştıkları örgütten en üst düzeyde destek ve yardım elde etmeyi 
umarlar. Örgütün kendi koşulları içerisinde sağladığı desteğin yeterli seviyede 
olmaması durumunda ise örgüte olan inançlarını yitirebilirler. Abartılı ve aşırı istek ve 
beklentilerin yerine gelmediğini gören kişiler böylelikle hayal kırıklığına 
sürüklenmektedir (Klaarreich, 1998:121). 
 Bireylerin çok sayıda ve sınırsız ölçüdeki ihtiyaçları ve amaçları olduğu, ancak 
bu hedef ve ihtiyaçları tatmine yarayan olanakların ve araçların sınırlı oluşu engellenme 
yaratan en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Eroğlu,2000:305). 
 
4.6.2.3. Stres Tepkileri 
 
 Stres kavramı, “bir kişinin duygularında, düşünce süreçlerinde veya fiziki 
şartlarında, kişinin çevresi ile baş edebilme gücünü tehdit eden gerilim durumu”(Davis, 
1988) olarak tanımlanmaktadır. Robbins ise, stres kavramını, sınırlanma, beklentilerin 
karşılanamaması sonucu ortaya çıkan olumsuz tepkiler şeklinde tanımlayarak (Robbins, 
2011:611), stresin belirgin olarak kişilerin beklentilerinin karşılanmamasının sonucunda 
ortaya çıkabilecek duygusal bir tepki olduğu ifade etmektedir. 
 İşgörenlerin bulundukları örgütlerde rol belirsizliği ve rol çatışması durumu ile 
karşı karşıya kalmaları onlar için bir stres faktörü olarak ortaya çıkabilir. Bu durum da 
doğrudan ya da dolaylı yollardan işyerinde tatminsizliğe neden olabilmektedir (Barling 
vd., 2005:11). 
 Bir örgütte çalışanları etkilediği düşünülen farklı stres kaynakları vardır. İş 
yükünün fazla olması, zamanın sınırlılığı, denetim niteliğinin düşük olması, verilen 
yetkilerin sorumlulukları karşılamada yetersiz oluşu, politik havanın güvensiz olması, 
rol belirsizliği, örgütsel ve bireysel değerler arsındaki olumsuzluk, engellenme, çalışan 
ile işi arasındaki uyumsuzluk, rol çatışması, aşırı yüklenme, sorumluluğun getirdiği 
endişe, çalışma şartları, insani ilişkiler ve yabancılaşma gibi faktörler işyerinde strese 
neden olan etkenler olarak sayılabilmektedir (Stoney ve Frey, 1983:69; Aktaran; Murat 
Özpehlivan:2015). 
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5. YAŞAM TATMİNİ 
 
Güncel ve önemli bir kavram olan yaşam kalitesi özne olarak; bireyi, boyut 

olarak; bireyin yaşamını, ekonomik koşullarını, sosyal çevresini hissediş olarak; bireyin 
öznel duygularını, memnuniyet ve memnuniyetsizliğini, olumlu ve olumsuz duygularını 
ele alan disiplinler arası bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır (Kangal, 
2009:29). 
 Yaşam tatmini çağlar boyunca insanlığın ilgi odağı olmuş konulardan biridir. 
Tarihte yaşam tatmini araştırması genellikle yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalarla 
sınırlı kalmıştır(Veenhoven, 1998). Buna karşın ergenler ve çocuklar arasında sağlık ve 
mutluluktaki bireysel farklılıkların sonuçları, saptamalar ve korelasyonlar 
araştırmacıların günden güne artan bir ilgisiyle karşılaşmış ve belgelenmeye 
başlanmıştır (Huebner,2003). 
 Teorisyenler bireylerin (algılanan yaşam kalitesi veya yaşam tatminini 
kapsayan) yaşam kalitesini yükseltmenin, insanlara kendi genel sağlık ve mutluluklarını 
ileriye taşımak için yetki vermeye çalışan sağlık tanıtımının temel taşı olduğunu ifade 
etmektedirler (Diener, 2000; Raphael, 1996). 
 
5.1. Yaşam Tatmini Kavramı 
 
 Yaşam tatmini kavramı ilk kez 1961 yılında Neugarten tarafından 
tanımlanmıştır. Yaşam tatminini tanımlamak için ilk olarak tatmin kavramını açıklamak 
gereklidir. Tatmin; beklentilerin, gereksinimlerin, istek ve dileklerin karşılanması olarak 
ifade edilmektedir. Yaşam tatmini genel olarak kişinin bütün yaşamını ve bu yaşamın 
tüm boyutlarını içerir. Yaşam tatmininden, belirli bir duruma ilişkin doyum değil, genel 
olarak tüm yaşantılarındaki doyum anlaşılmaktadır. Yaşam tatmini; mutluluk, moral 
gibi değişik açılardan iyi olma halini ifade etmektedir ve (Vara,1999) günlük ilişkiler 
içinde olumlu duygunun olumsuz duyguya egemen olması anlamına gelmektedir 
(Aksaray, Yıldız ve Ergün, 1998). 
 Neugarten tarafından ortaya atılan yaşam tatmini kavramını, yine Neugarten’in 
1974 yılında yaptığı çalışmasında beş etkene bağlamıştır; İnsanların günlük yaşamdaki 
etkinliklerinden zevk alması, yaşamın kişi için bir anlam taşıması, yaşamıyla ilgili 
amaçlarının olması ve geçmiş yaşamının sorumluluğunu kabul etmesi, yaşamı boyunca 
öngördüğü amaçlara ulaştığı inancına sahip olması, olumlu bir “ben” imgesine sahip 
olması ve yaşlılığında zayıflıkları ne olursa olsun, kendini değerli bir varlık olarak 
görebilmesi ve son olarak da yaşama karşı genelde iyimser bir tutum içinde olması 
(Kaya, 2006, s.3). 
 Yaşam tatmini kavramı; ihtiyaç ve yaşamsal beklentilerin hangilerinin hangi 
derecede karşılandığını yansıtan bilişsel sürecin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaşam tatminine, kişisel deneyimler dışındaki normların, yaşamla ilgili yargıların ve 
başarıların karşılaştırılması sonucunda ulaşılır. Yaşam tatmini kavramı öznel iyi 
olmanın bileşenini oluşturmaktadır (Yetim,1991). 
 Yaşam tatmini kişinin beklentilerinin, gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya 
çıkan sonucu gösterir. Yaşam tatmini, genel olarak kişinin tüm yaşamını ve bu yaşamın 
çok çeşitli boyutlarını içerir. Yaşam tatmini denildiğinde, belirli bir duruma ilişkin 
tatmin değil, genel olarak tüm yaşantılardaki tatmin anlaşılmaktadır (Özer ve Karabulut, 
2003, s.72). 
 Yaşam tatmini bireyin iş dışı yaşamı hakkındaki duygusal tepkisidir. Hayata 
karşı genel tutumudur. Bu tanım görüldüğü üzere tutum üzerine kurulmuş bir tanımdır. 
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Bu tanım yaşam tatminini bir tepkiden ziyade bir tutum olarak görmektedir 
(Özdevecioğlu, 2003,s.697). 
 Yaşam tatmini, kişinin mutluluğunun ve refahının sübjektif ve açık bir 
değerlendirmesidir. Sübjektiftir çünkü araştırmalarda insanlara basit bir şekilde 
hayatlarının bütününden tatmin olup olmadıkları sorulmaktadır. Aynı zamanda 
araştırmacılara önceden sosyal mutluluk ve huzurun bileşenlerinin ne olduğunu 
tanımlamamakta, her bir deneğin tatmin olup olmadıkları kendi yargılarına bırakıldığı 
için açıktır (Donovan ve Halpern, 2002, s.7). 
 Yaşam tatmininin yaşam kalitesinin göstergelerinden birisi olduğu açıktır. 
Yaşam tatmini fiziksel ve zihinsel sağlık ile birlikte insanların nasıl bir gelişme 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu konuda elde edilen veriler yaşam kalitesinin 
ölçülmesi, sosyal gelişmenin izlenmesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda 
politikaların oluşturulması ve iyi bir yaşam için gerekli şartların belirlenmesi gibi 
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Saris v.d., 1996, s.7). 
 
5.2. Mutluluk ve Öznel Esenlik Kavramları 

 
Yaşam tatmini çoğu zaman mutluluk ve öznel gönenç kavramları ile 

karıştırılmaktadır. Yaşam tatmini ile yaşanmakta olan hayatın ne kadar tatmin sağlayıcı 
olduğu saptanmaya çalışılırken mutluluk, yaşamın somut koşullarına daha az dayanır. 
Yaşamın somut koşullarına daha az dayalı olması da onun ayakları yere daha az basan 
bir kavram olmasını beraberinde getirmektedir (Dikmen, 1995:119). 
 
5.2.1. Mutluluk Kavramı  
 
 Günlük yaşamda oldukça sık kullanılan mutluluk kavramı tanımlanması güç ve 
farklı anlamlara gelen bir kavramdır. Bu nedenle sosyal psikologlar mutluluk yerine 
yaşam tatmini ya da öznel iyi oluş kavramlarını kullanmaktadır. Mutluluk, “bütün 
özlemlere, bütün isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan 
kıvanç durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bu açıklamalara göre mutluluk ile yaşam 
tatmini arasındaki en temel farkı yakalamak mümkündür. Yaşam tatmini bireyin son 
zamanlarda ve bizzat başından geçen olaylarına dayanırken, mutluluk ise geleceğe 
yönelik eylemlere bağlı olarak ele alınmaktadır. Mutluluk kavramı, belli bir hedefe hep 
ileride ulaşılması şeklinde bir sonuç ortaya koymaktadır (Keser, 2003). 
 Farabi mutluluğu, kendisi için istenen, hiçbir zaman kendisinin ötesinde insanın 
elde edebileceği daha büyük başka bir şeyin bulunmadığı, iradi, erdemli eylemlerle 
ulaşılacak bir yetkinlik hali olarak tanımlamaktadır (Durak, 2009, s.12). 
 
5.2.2. Öznel Esneklik (İyi olma) Kavramı 
 
 Öznel iyi olma, kişinin kendi yaşamını, hem bilişsel hem de duygusal olarak 
değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Öznel iyi olma Deiner tarafından daha çok 
bireyin fiziksel ve ruhsal durumuna ait göstergelere bağlı olarak tanımlamaktadır 
(Tabuk,2009, s.30-31). 
 Öznel iyi olması yüksek olan kişinin yaşam tatmini algısının yüksek olması 
çoğunlukla hoş duygular, haz duyguları içerisinde olması ve nadiren üzüntü, keder, öfke 
gibi olumsuz duyguları yaşaması beklenir. Bunun aksine öznel iyi olması düşük olan 
kişinden ise haz yaşaması daha sık öfke, gerginlik, tedirginlik gibi olumsuz duyguları 
yaşaması beklenmektedir (Yetim, 2001). 
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 İyilik bilinçliliğinin artması, sağlık durumundan memnun olma, iyi beslenme, 
olumlu ilişkiler, stres yönetimi, amaçlı bir yaşam, öz bakımını sürdürme ve çevresel 
duyarlılığın olması şeklinde tanımlanabilir (Tabuk, 2009, s.30-31). 
 
5.3. Yaşam Tatminine Etki Eden Faktörler 
 
 Bireylerin farklı algılama düzeyleri ve kapasitelerinden dolayı yaşam tatmini 
kavramının tanımlanmasında ve kapsamının belirlenmesi açısından bir belirsizlik söz 
konusudur. Bireye dayalı diğer faktörlerde olduğu gibi yaşam tatmini konusunda da 
literatürde farklı yaklaşımlara rastlamak mümkündür. 
 32 ülkede yaşam tatmini ile ilgili yapılan 245 çalışmanın sonuçlarına göre yaşam 
tatminine etki eden faktörler şu şekilde sıralanmıştır (Dockery, 2004, s.2): 

 Özgürlük ve demokrasinin kabul gördüğü ekonomik yönden zengin bir ülkede 
yaşamak 

 Fiziksel ve ruhsal olarak sağlam olmak 
 Kendi hayatının kontrolünü elinde bulundurduğunu hissettirmek 
 Politik istikrar 
 Azınlıktan ziyade çoğunluğun parçası olmak 
 Toplumdaki sosyal katmanın üst grubunda yer almak 
 Evli olmak, ailesi ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmak 
 Açık fikirli ve aktif olmak 
 Para kazanma ve politik olarak muhafazakâr olmak yerine sosyal ve moral 

değerlere sahip olmaya karşı istekli olmak. 
 
Yaşam tatmininin kişiden kişiye farklı algılanma durumuna bağlı olarak, 

literatürde farklı yaklaşımların yer aldığını yukarda bahsetmiştik, bu farklı 
yaklaşımlardan bir diğer ise aşağıdaki gibidir; 

 Günlük yaşamdan mutluluk duymak, 
 Yaşamı anlamlı bulmak, 
 Amaçlara ulaşma konusunda uyum, 
 Pozitif bireysel kimlik, 
 Fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, 
 Ekonomik, güvenlik ve sosyal ilişkiler (Keser, 2005). 

 
Yapılan diğer çalışmalarda ve literatürde yaşam tatminini etkileyen faktörler 

genel olarak 4 alt kategoride değerlendirilmiştir. 
 İşle ilgili faktörler; Bireyin örgütünde yaptığı işin niteliği, dışarıdan görünümü, 

aldığı ücret, örgütteki rolü, iş yükü,  yükselme imkânları, iş yerinde verilen 
eğitimler, işiyle ilgili tecrübeleri gibi faktörler bu kategoride yer almaktadır 
(Farrell ve Rusbult, 1981; Tabuk, 2009). 

 Kişisel faktörler; Bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, kişilik özellikleri, 
negatif veya pozitif duygusallıkları, beklentileri gibi faktörler bu kategoride 
bulunmaktadır (Tabuk, 2009, s.31-32). 

 Çevresel faktörler; Bu grupta bireyin alternatif iş bulma imkanları 
bulunmaktadır (Dastmalchian ve Adamson, 1991). 

 Toplumsal faktörler; Bireyin sosyal ağları, üye olduğu sosyal organizasyonlar, 
aile ve akrabaları ile ilişkileri, aile izolasyonu, hemşerilik gibi faktörler ise bu 
kategoride bulunmaktadır (Tabuk, 2009, s.31-32). 
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5.3.1. Yaşam Tatminini Etkileyen Demografik Faktörler 
 
 Bu değişken grubu, bireylerin olaylara veya durumlara pozitif veya negatif 
yaklaşım özelliklerini, iş değerlerini ve iş beklentilerini kapsamaktadır. Bireylerin 
kişilik özellikleri bireylerin yaşam tatmini algılamalarını etkileyecektir. Yetiştiği ortam 
gereği kazandığı kültür veya kazanamadığı bazı özellikler nedeniyle bireylerin yaşam 
tatmini algılamaları farklı olacaktır (Özdevecioğlu, 2003, s697). Yani yaşamı ve yaşam 
tatminini etkileyen birçok faktörden söz edilebilir. Bireylerin birbirlerinden farklı 
demografik özelliklere sahip olması da yaşam tatminine yönelik algılarında da 
farklılıklara yol açacaktır. Bireyin tatminine etki eden bazı faktörleri şu şekilde 
sıralayabiliriz. 
 
5.3.1.1. Yaş 
 
 Yaşam tatmini araştırmalarında yaş faktörü ile ilgili birbirinden farklı görüşlerle 
karşılaşılmaktadır. Bazı araştırmacılar yaşam tatmininin gençlerde daha fazla olduğunu 
ileri sürerken bazıları ise yaşlanma ile arttığını söylemektedirler. Bu durumu gençlikte 
gelecek yaşama dair beklentilerin çokluğu, yaşama sevinci gibi nedenler ileri sürerler. 
Yaşlılıkta ise bireyin kendini gerçekleştirmiş olması, beklentilerin azalması ve 
kanıksama gibi nedenlerden dolayı yaşam tatmininin artacağını ileri sürmüşlerdir. 
Özdevecioğlu bu ifadelerin aksine yaptığı çalışmada yaşam tatmininin belirli bir yaşa 
kadar arttığını, daha sonra ise azaldığını ifade etmiştir (Özdevecioğlu, 2003, 703). 
 
5.3.1.2. Cinsiyet 
 
 Bir araştırma sonucuna göre, erkeklerin yaşamlarını kadınlara göre daha ilgi 
çekici ve esnek bulduklarını ve yaşamlarında kendilerini yalnız hissetmediklerini, 
kadınların ise yaşamlarını erkeklere göre daha değerli bulduklarını ve eşlerinden 
yaşamlarını iyi olarak değerlendirdikleri belirtilmektedir (Özmete, 2004). 
 Yaşam tatmininde cinsiyet faktörü erkek ve kadınlarda farklılıklar gösterebilir. 
Günümüzde kadınlar çalışma yaşamına dâhil olmaya başlamakla kendi ekonomik 
özgürlüğünü kazanmakta, sosyal güvence ve toplumsal statüsünde elde etiği kazançlarla 
saygın bir birey olma yolunda ilerlemektedir. Ataerkil toplumlarda kadının daha çok ev 
işleriyle ilgilenmesi, çocukların bakımı, ev ve aile içi işlerle ilgilenmesi tabusu 
değişmektedir. Buna paralel olarak erkeğin ailedeki rolü de değişmektedir. Geçmişte 
özellikle çocuklarla ilgili meselelerde geride kalan erkek, günümüzde daha aktif olarak 
aile içi yaşamda aktif olmaya başlamıştır. Fakat yine de kadının ailedeki rolü 
yadsınamaz. Kadının yaşam tatmininin de bu gelişmelerle bağlantılı olarak değiştiği ve 
arttığı söylenebilir. Nitekim Özdevecioğlu yaptığı çalışmada literatüre katkıda 
bulunmakta ve kadınların iş ve yaşam tatmininin erkeklerden daha yüksek olduğunu 
ifade etmektedir (Özdevecioğlu, 2003,701). 
 
5.3.1.3. Eğitim Seviyesi 
 
 Yaşam tatmini kavramının eğitim seviyesiyle ilişkili olduğuna dair bulgulara 
rastlanılmaktadır. Bireyin eğitim seviyesinin sosyal statüsüne etki ettiği kaçınılmaz bir 
gerçektir. Eğitim seviyesi yüksek bireylerde genel yaşam kalitesinin arttığından söz 
edilebilir. Nitekim yapılan bir çalışmada da eğitim seviyesi ile yaşam tatmini arasında 
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pozitif bir ilişki bulunmuş, eğitim seviyesi arttıkça, yaşam tatmini düzeyinin de attığı 
ifade edilmiştir (Çakmak, 2008).  
 
5.3.1.4. Gelir Durumu 
 
 51-61 yaş arası 12.600 emekli ile yapılan emeklilik öncesi beklentileri ve 
emeklilik sonrası tatmini yıllık gelir durumuna göre belirlemeyi amaçlayan araştırma 
sonucunda, belli bir gelir düzeyinin üzerindeki emeklilerin tatmin düzeyi tüm 
durumlarda çok yüksek bulunmuştur. Özellikle emekliler sağlıkları daha iyi olduğunda 
ve daha fazla finansal kaynaklara sahip olduklarında ve yaşam boyu gelir garantisi elde 
ettiklerinde emeklilik yaşamlarından daha fazla tatmin olduklarını ifade etmişlerdir 
(Tabuk, 2009, s.35). 
 Gelir durumu bireyin yaşam tatminini etkileyen önemli unsurlardan birisidir. 
Bireyin gelir durumu, harcanabilir gelirinde artış, iş dışı yaşam olanaklarından daha 
fazla yararlanma gibi kazanımları bireye sağlamaktadır.  Bu kazanımlar bireyin öznel 
yaşam kalitesini yukarı çekeceği için yaşam tatmininin de artacağı açık bir şekilde 
söylenebilir. 
 
5.3.1.5. Çalışma ve İş Hayatı 
 
 Bu grupta otonomi, çalışma ortamının kişi üzerindeki etkisi, yüklenilen iş, işin 
rutinleşme derecesi, ücret, rol belirsizliği, iş güvenliği ve ödüllendirme imkanları 
bulunmaktadır. Yaşam tatmini, bireyin ve ailesinin hayatını devam ettirmede önemli 
olan işi ile yakından ilgilidir. Pek çok bireyin gündelik hayatının önemli bir kısmı 
işyerinde geçmektedir ve hatta bazı meslek gruplarında işgörenler iş arkadaşlarını veya 
yöneticilerini aile bireylerinden daha uzun süre görmektedir (Özdevecioğlu, 2003, 
s.697). 
 Bireylerin yaşamında önemli bir yere sahip olan iş ve işyeri yaşamı, yaşam 
tatmininde de önemli bir yere sahiptir. İş yaşamının bu denli olması nedeniyle, yaşam 
tatmini üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. İş tatmini, yaşam tatmini üzerinde en 
önemli faktörlerden biri, hatta en önemlisidir. İş tatmininin yaşam tatmini üzerindeki 
etkisinin, yaşam tatmininin iş tatmini üzerindeki etkisinden daha fazla olduğu ifade 
edilmektedir (Iverson, 2000, 807-810). 
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6. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 
 
 Dünyanın uluslararası bir köy haline geldiği, yapılan ticarette ülke sınırlarının 
ortadan kalktığı ve rekabet ortamının artarak devam ettiği bir ortamda, işletmeler ayakta 
kalabilmek amacıyla, işgören üzerine yapılan yeni yönetim yaklaşımları çok daha 
önemli hale gelmiştir. Bu yaklaşımlardan biri de her alanda yetişen çalışanlarını, 
kaybetmemek için oluşturulmaya çalışılan örgüte bağlılık olgusudur (Ardıç ve Çöl, 
2008:157). 
 Modern örgüt kültürünün işletmelerde daha geniş yer bulması ve bu kültüre 
sahip işletmelerde örgüt yapısı, çalışan ve müşterinin daha çok ön plana çıkması ile 
rekabetin boyutu değişmiş ve yeni rekabet ortamında çalışanların daha uzun süre 
işletmede tutulması önem kazanmaya başlamıştır. İşletmede bilgi birikimi elde eden 
çalışanları örgütte tutmak sadece ücret ile mümkün olmamakta, her zaman daha fazla 
ücreti verebilecek rakiplere çalışanları kaptırma riski bulunmaktadır. Ancak modern 
kültürün gerekleri yerine getirildiğinde; diğer bir ifadeyle çalışana çağın gereklerine 
uygun değer ve önem verildiğinde nitelikli işgücünün işletmeden ayrılmasının 
engellenebilmektedir (Özdevecioğlu, 2003:115). 
 
6.1. Örgütsel Bağlılık Kavramı 
 
 Bir kavram ve bir anlayış olarak bağlılık duygusu, toplum duygusunun 
bulunduğu hemen her yerde bulunmaktadır. Bağlılık; toplumsal içgüdünün duygusal bir 
anlatım biçimi şeklinde genel olarak belirtilebilmektedir. Bir başka tanımlamayla 
bağlılık, en yüksek derecede bir duygu olarak; başkalarına ya da bir düşünceye, 
kendimizden daha büyük bir şeye bağlılığı, bir örgütte veya işyerinde yerine getirmek 
zorunda olduğumuz bir yükümlülüğü ifade etmektedir (Ergun, 1975). 
 Örgütsel bağlılık konusu ilk olarak Whyte tarafından 1956 yılında incelenmiş, 
ondan sonra başta Porter olmak üzere, Mowday, Steers, Allen, Meyer ve Becker gibi 
birçok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalara konu olmuştur (Morrow and McElroy- 
1986, s;139). 
 Mowday ve arkadaşları (1982) örgütsel bağlılık alanında gerçekleştirdikleri 
literatür taraması sonucunda kavramın ne anlama geldiği hususunda kesin bir 
uzlaşmanın henüz sağlanamadığını belirtmişlerdir. Kavramın tanımı üzerinde bir 
uzlaşmanın sağlanamamasının en temel nedenlerinden birisinin örgütsel bağlılık 
konusuna, örgütsel davranış, örgütsel psikoloji ve sosyal psikoloji gibi farklı 
disiplinlerin ilgisinin gün geçtikçe artması ve bu alanlarda yetişmiş olan araştırmacı ve 
düşünürlerin konuya kendi bakış açılarını getirmeye çalışmaları olduğu belirtilmektedir 
(Sökmen, 2000; İnce ve Gül, 2005). 
 Örgütsel bağlılık ile ilgili literatürde yer alan bazı tanımlar şunlardır; 
 Örgütsel bağlılık; 

 “Bireyin belirli bir örgüt ile girdiği kimlik birliği ve bağlılığının birleşik 
gücüdür” (Leong, 1996). 

 “Zorlama olmaksızın, gönüllü ve bireysel algılamalarıdır” (Farnham ve Pimlott, 
1990). 

 “Çalışanın örgütü ile kurduğu kuvvetli kimlik birliğinin ve kendisini örgütün bir 
parçası olarak algılamasını derecesidir” (Schermerhorn vd., 1994). 

 “Bireyin çalıştığı örgüt ve örgütün yönetsel amaçlarına yönelik gösterdiği 
bütünleşme duygusu ve örgütün başarısı için çaba sarf etmeye, kararlara 
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katılmaya ve yönetsel değerleri içselleştirmeye kendini hazır hissetme 
düzeyidir” (Brewer, 1996). 

 “Bireyin başka bir örgütten aldığı daha yüksek bir ücret, statü, profesyonel 
özgürlük veya daha iyi meslektaş ilişkisi gibi tekliflere dahi olumlu bakmayarak 
çalıştığı örgütten ayrılmaya isteksiz olmasıdır” (Hrebiniak ve Alutto, 1973). 

 “Bireyin yaptığı işten tam olarak tatmin olmasa dahi işine devam etme isteği 
duyması ve kendini işine psikolojik olarak bağlanmış hissetmesidir” (Rusbult ve 
Farrel, 1983;İnce ve Gül, 2005). 

 “İşgörenin çalıştığı işletmede işine devam etme isteğinde olması, işyerine 
düzenli olarak gelmesi, işletmenin varlıklarını koruması ve işletmenin amaçları 
ile bütünleşmesidir” (Meyer ve Allen, 1997). 

 “Örgütsel amaç ve çıkarlar doğrultusunda, kişiyi belirli bir yönde davranış 
sergilemeye zorlayan normatif baskılar bütünüdür” (Wiener, 1982). 

 “Kişinin örgütsel amaçlar ve özellikleri içselleştirmesi ve örgüte adapte olmasını 
sağlayan örgüte yönelik hissettiği psikolojik ilgi ve bağlanmasıdır” (O’Reilly ve 
Chatman, 1986). 

 “Kişinin örgütte çalıştığı süre boyunca sarf ettiği emek, çaba. Zaman ve edindiği 
statü ve para gibi unsurları örgütten ayrılması durumunda kaybedeceği ve bütün 
yaptıklarının boşa çıkacağı endişesi sonucu oluşan bağlılıktır” (Becker, 1960). 

 “Çalışanların örgütle ilişkisi ile şekillenen ve onların örgütün sürekli bir üyesi 
olma kararını almalarını sağlayan davranıştır” (Sabuncuoğlu, 2007). 

 “Örgütün üyesi olarak kalma arzusu, örgüt için yüksek çaba harcama arzusu ve 
örgütün amaç ve değerlerine inanma unsurlarından oluşan bir bütündür” (Dubin 
vd.- 1975, s;411). 

 “Örgütte kalma isteği duyarak, örgütün amaç ve değerleriyle birincil hedef 
olarak maddi kaygılar gözetmeksizin özdeşleşmedir” (Gaertner and Nollen, 
1989: 975). 
Bu tanımların büyük çoğunluğunda bireyin çalıştığı örgütün amaç ve değerlerini 

kabullenmesi, bu amaçlara ulaşabilmek için kendisinden beklenilenden daha fazla çaba 
sarf etmesi, örgütüyle kimlik bütünleşmesini gerçekleştirmesi ve örgütteki üyeliğinin 
devamı için güçlü bir istek duyması gibi bağlılığı belirten ifadelere yer verilmiştir. 
Örgütsel bağlılık bireye, zamana ve mekâna göre farklılıklar gösteren, farklı 
değerlendirilebilen ve algılanabilen sübjektif bir yapıda olmakla birlikte (İnce ve Gül, 
2005), bir bireyin örgütüne bağlılık gösterip göstermediğini belirleyen şu önemli 
kriterlere literatürde yer verilmektedir (İbicioğlu, 2000; İnce ve Gül, 2005): 
 Örgütün amaç, hedef ve değerlerini benimseme: Kendi amaç, hedef, vizyon ve 

değerleri ile örgütsel amaç, hedef, vizyon ve değerlerin uyuştuğunu hisseden 
bireyin örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde gerçekleşecektir. 

 Örgüt için gerekli fedakarlıklarda bulunabilme: Bireyin benimsediği örgütsel 
amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için formel görev tanımı ile kendisinden 
beklenilenden daha fazla çalışması ve görev üstü olumlu davranışlarda 
bulunması örgütsel bağlılığın önemli göstergelerinden birisidir. 

 Örgüt üyeliği sürdürebilmek için kuvvetli bir arzu duyması: Bireyin daha iyi 
şartlar sunulmuş olsa dahi başka bir örgütün iş teklifini kabullenmek yerine, 
örgütle çalışmaya devam etmeyi gönüllü olarak istemesi, söz konusu bireyin 
örgütüne bağlılık duyduğunu belirtmektedir. 

 Örgütle özdeşleşme: Bireyin örgütsel amaç, hedef ve değerleri kabullenmesi ve 
örgütsel amaçları gerçekleştirebilmek adına kendisine hiçbir maddi yarar 
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sağlamayacak olsa dahi yüksek performans düzeyiyle çalışması ve fedakârlıkta 
bulunması durumudur. 

 İçselleştirme: Bireyin kişisel amaç ve değerleri ile örtüştüğüne inandığı örgütsel 
amaç ve değerleri içselleştirmeye başlaması olarak ifade edilmektedir. 
Yukarıdaki tanımlar örgütsel bağlılığın tek boyutlu olduğundan hareketle 

yapılmıştır ancak literatürde çok boyutlu tanımlarında yapıldığı görülmektedir. Porter 
ve arkadaşlarının (1974) sık kullanılan üç boyutlu tanımında; bağlılık (1) örgütün hedef 
ve değerlerine inanç duyulması ve bunların kabulü, (2) örgüt yararına yüksek düzeyde 
çaba gösterme isteği ve (3) örgütün bir üyesi olarak kalabilmek için güçlü istek 
duyulması, olarak belirtilmektedir. Bu üç boyutlu tanım, bağlılığın yalnızca duygusal 
değil, aynı zamanda davranışsal bir olgu olduğunu bizlere göstermektedir. Porter ve 
arkadaşlarının yanı sıra diğer bazı araştırmacılar (Etzioni, 1975; O’Reilly ve Chatman, 
1986; Allen ve Meyer, 1990) da örgütsel bağlılığı çok boyutlu olarak kabul edip her bir 
boyut için farklı tanımlar yapmışlardır. Dolayısıyla, literatürde örgütsel bağlılığın tek 
boyutlu değil çok boyutlu olduğu görüşü kabul görmekte ve bu boyutlar davranışsal, 
tutumsal, devam-devam etme isteği ve normatif-zorunluluk bağlılığı olarak 
belirtilmektedir (Bakan, 2011: 11-12). 
 
6.2. Örgütsel Bağlılığın Önemi 
 
 1960’lı yıllardan günümüze işletmeler köklü değişikliklere gitmektedirler. 
Martin ve Nicholls’a (1987) göre gelişmiş ülkelerde faaliyette bulunan işletmelerde 
işlerin örgütlenmesi ve yönetilmesine ilişkin yapılan düzenlemelerin her biri devrim 
niteliğindeki önemli düzenlemelerdir. Bu işletmelerde artık insanlara güvenilmekte, 
insanların görüşlerine önem verilip dinlenilmekte, yönetsel hiyerarşi gün geçtikçe daha 
basık bir yapı kazandırılıp yassılaştırılırken, iş grupları kendi kendini yöneten gruplar 
olarak iş yükünün belirlenmesi ve görevlerin dağılımını kendi kendine yapmaktadırlar. 
Örgüt hiyerarşisinde gerek yatay gerekse dikey düzlemdeki yapay ayrımlar ortadan 
kalkmaktadır. Kontrol sistemi sadeleştirilmekte, bürokrasi azaltılmakta, işlerin 
yapılmasına yönelik sorumluluklar daha alt kademelere göçertilmekte ve görevler 
yerine getirilirken gereksinim duyulan hareket özgürlüğü örgüt hiyerarşisinin her 
basamağında kendine yer bulmaktadır (Martin ve Nicholls, 1987). 
 Yönetsel düşünce ve uygulamalarda bir yandan bu gelişmeler yaşanırken diğer 
yandan da önemli bir oranda insan gücü yeteneğinin kullanılmadığı ve atıl olarak bir 
kenarda beklediği gözlemlenmektedir. Örneğin, İngiltere’de geniş katılımlı olarak 
yapılan bir araştırmada, katılımcıların %71’i tam kapasiteyle çalışamadıklarından dolayı 
kendilerini mutlu hissedemediklerini ve %73’ü ise şu anda olduklarından daha verimli 
bir şekilde çalışabileceklerini söylemişlerdir (Martin ve Nicholls, 1987). 
 İnsan kaynağının rekabet sağlayıcı gücünü algılayamamış firmalarda, işgörenler 
sınırlı kapasiteye sahip üretim faktörlerinden birisi olarak kabul görmekte ve ancak 
işlerin tamamen basitleştirildiği, hata yapma olasılığının iyice azaltıldığı ve eğitme 
gereksinimin çok az olduğu durumlarda başarıyla çalışabilecekleri kabul görmektedir. 
Bu durumda, ürün, süreç ve verimlilik gelişiminde işgörenden herhangi bir beklenti 
içerisine girilmemekte ve bütün güç yönetsel yeteneğe bırakılmaktadır. Sonuç olarak, 
işgörenler kendilerini güçsüz hissetmeye başlamakta, iş tatmin düzeyleri düşmekte ve 
kendine olan özgüvenleri iyice azaltılmaktadır. Bu durumda bireyin yaptığı işten mutlu 
olmasının mümkün olmadığı görülmektedir (Bakan, 2011). 
 Örgütsel bağlılık yeni bir konu olmayıp, 1950’li yıllardan itibaren 
araştırmacıların ilgisini çeken ve üzerinde birçok araştırma yapılmış bir konuların 
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başında gelmektedir. Konu ilk olarak 1956 yılında Whyte tarafından ele alınıp 
incelenmiş, 1974 yılında Porter’in geliştirdiği “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile 
ölçümlenmeye çalışılmıştır. 1956 yılından Whyte’ın çalışmasıyla akademik anlamda 
inceleme konusu yapılan örgütsel bağlılığa ilişkin günümüze değin birçok araştırma 
yapılmış olup, bu araştırmalarda örgütsel bağlılığın önemi, örgütsel bağlılığı etkileyen 
faktörler ve bağlılığın yarattığı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Literatür tarihinde 
oldukça eski ve üzerinde birçok araştırma yapılmış olan örgütsel bağlılık konusu halen 
hem araştırmacılar hem de uygulayıcılar adına önemini korumaya devam etmektedir  
(Bakan,2011). 
 Martin ve Nicholls (1987) “işyerindeyken yapılabileceğinin en iyisini yapmak” 
olarak ifade ettikleri örgütsel bağlılığın şunları içerdiğini ifade etmişlerdir: 
 Bireyin bütün zamanı yararlı ve yaratıcı olarak kullanması 
 Ekstra çaba gösterilmesi 
 Detayların göz ardı edilmesi 
 İşlerin ilk defasında en doğru şekilde yapılması 
 Değişimin kabullenilmesi 
 Yeni şeylerin denenmesine açık ve gönüllü olunması 
 Bireyin kendi yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmesi 
 Güven unsurunun suçlanılmaması ve kötüye kullanılmaması 
 Bireyin kendi yeteneklerinden gurur duyması 
 Öneriler geliştirilmesi 
 Her nerde gereksinim duyulursa gönüllü yardımda bulunulması. 
 Sürekli gelişmenin arzulanması 
 Yapılan işten memnun olunması 

Martin ve Nicholls (1987) bağlılığın önemini artıran ve bütün örgütleri örgütsel 
bağlılığı güçlendirme doğrultusunda yönlendiren şu temel güçlerden bahsetmektedirler: 
 Teknolojik gelişimlerin hızlanması 
 Küresel rekabet 
 Bilişim/iletişim devrimi 
 Hızlı büyüyen ve gelişen hizmet hast.ü 

 
Dolayısıyla örgütsel bağlılığın önemini ifade etmek için kavramın bireyle ve 

bireyin algılarının sonucu olarak sergilediği tutumlarla ilişkili olduğunu kabullenmek 
gerekir. Bu bağlamda örgütsel bağlılığın ne zaman başladığı sorusunun yanıtı 
arandığında çalışanın işe başlarken psikolojik sözleşmeyle işin ve örgütün gereklerini 
yerine getirme ve bunun karşılığında beklentilerinin karşılanması şeklinde bir psikolojik 
sözleşmeyi tek taraflı olarak onayladığı bu sözleşme ile örgüt kimliği ile kendi kimliğini 
birleştirmekte ve bir güç birliği meydana getirmektedir (Northcraft ve Neale, 1990:464). 
 
6.2.1. Yüksek Düzeydeki Örgütsel Bağlılığın Birey ve Örgüt Açısından İrdelenmesi 
 
 Örgütsel bağlılığın birey, iş grubu ve örgüt açısından muhtemel olumlu yönleri 
bulunmaktadır. Ancak insan faktörüne etki eden bütün olgular gibi örgütsel bağlılığın 
da muhtemel negatif yönlerinin çok üstünde olduğu bu nedenle de örgütsel bağlılığın 
güçlendirme yönünde çaba sarf edilmesi gerektiği tartışılmaz bir olgudur (Bakan, 2011). 
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Tablo 6.1: Örgütsel bağlılığın birey, iş grubu ve örgütler açısından sonuçları (Mowday 
vd., 1982: 138. (Aktaran; Bakan, 2011, ss; 46).) 

Analiz 

Düzeyi 

Muhtemel Sonuçlar* Potansiyel Aracı 

Değişkenler Pozitif Negatif 

 

 

 

Birey 

-Ait olma ve bağlanma duygusu (1) 

-Güvenlik (1) 

-Amaçlar ve yollar (1) 

-Pozitif self-imaj(1) 

-Örgütsel ödüller (2) 

-Diğer potansiyel işverenlere çekici 
gelme (4) 

-Düşük düzeyde 
hareketlilik ve kariyer 
yükselmeleri (2) 

-Düşük düzeyde kişisel 
gelişim ve büyüme (2) 

-Aile gerginliği (1,3) 

-Stres(1,3) 

1.İşle ilgili olmayan 
bağlılık 

2. Ödüllendirme ve 
kariyere ilişkin örgüt 
politikaları 

3. İş talepleri 

4. Pozisyonun 
görünebilirliği 

 

 

 

 

İş 

Grubu 

 

 

 

-Üyelik devamlılığı (5) 

-Grup etkinliği (4) 

-Kenetleşme (1,2) 

 

 

 

-Grup düşüncesi (3) 

-Düşük yaratıcılık ve 
uyumluluk (3) 

-Grup içi çatışma (2,4) 

1.Görevlerin karşılıklı 
bağımlılıkları 

2.Grup içi bağlılık 
dağılımları 

3.Grup üyesi olmayanlarla 
ilişkiler 

4. Grup-Örgüt amaçları 
uyumluluğu 

5.Örgütün transfer ve 
kariyer politikaları 

 

 

 

 

 

Örgüt 

-Aşağıdaki nedenlerden dolayı 
artan etkinlik: 

(.)Bireysel çaba 

(.)İşgören devir hızında azalmalar 

(.)İşe devamsızlıkta azalmalar 

(.)Geç gelmelerde azalmalar 

-Örgüt üyesi olmayanları örgüte 
çekme 

-Aşağıdaki nedenlerden 
dolayı düşük etkinlik: 

(.)İşgören devir hızında 
azalmalar 

(.)İşe devamsızlıkta 
azalmalar 

-Düşük düzeyde yenilik ve 
uyum 

 

*Her bir sonuçtan hemen sonra parantez içinde yazılmış olan rakamlar bu sonuçla sıkı ilişki 
içerisinde olduğu düşünülen ve tablonun en sağ sütununda belirtilen potansiyel aracı 
değişkenleri ile ifade edilmektedir. 
 

Birey açısından olumlu sonuçlar: Birey açısından bakıldığında işletme bireye 
bir iş imkân sağlayarak karşılığında yaşamının devam etmesini sağlayacak bir gelir elde 
etme fırsatı sunar. Ancak bazı yazarlara göre (Meyer ve Allen, 1997) işyerinde çalışana 
sağlanan ücret veya maaş yalnız başına örgütsel bağlılığı sağlamak açısından yeterli 
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olmayacaktır. Toplum tarafından prestij kaynağı olarak kabul edilen bir iş, kendini 
kanıtlamış başarılı insanlarla tanışma ve birlikte olma, yeni bilgi, beceri ve yetenekler 
kazanarak kişisel gelişimini sağlama gibi imkanların örgüt tarafından işgörene 
sunulması örgütsel bağlılığın sağlanmasında önemli rol oynayacaktır. Bu bağlamda, 
çalışan açısından bu imkânları kendisine sağlayan örgüte bağlı olmanın olumlu sonuçlar 
yaratacağı tartışmasız bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır  (Bakan, 2011). 

Bireysel açıdan örgütsel bağlılık aidiyet duygusunun gelişimi, güvenlik, daha iyi 
kariyer imkânları, yaşama ilişkin anlamlı hedeflerin belirlenmesi, pozitif imaj ve daha 
yüksek düzeyde tatmin edici içsel ödüller gibi avantajları bireye sağlamaktadır 
(Rowden, 2000). 

Örgüt açısından olumlu sonuçlar: Örgüt açısından bağlılık amaçlara ulaşılması, 
yaratıcılık, yenilikçilik, yüksek verimlilik, istenilen kalite düzeyi, minimize edilmiş 
personel devri, daha düşük eğitim harcamaları, daha yüksek iş tatmini ve örgütsel 
amaçların benimsenmesi gibi avantajları örgüte sağlamaktadır (Mowday vd., 1982; 
Randall, 1987; Rowden, 2000). 
 Örgütsel bağlılığın güçlü olmasının aşağıda örnekleri verilen nedenlerden dolayı 
örgüt açısından olumlu çıktılar üreteceği savunulmaktadır: 
 Örgütsel bağlılığı güçlü olan çalışanlar enerjilerinin büyük bir kısmını özel 

yaşantılarından çok kendi örgütleri için harcamaya gönüllü olacaklardır. 
 Örgütüne bağlılığı olan işgören, gerektiğinde fazla çaba harcamaktan 

kaçınmayacaktır. 
 Bazı finansal kayıplara uğrayacağını bilse dahi örgütüne bağlılığı güçlü bir 

işgören, başka bir örgüte transfer olmak yerine kendi örgütünde çalışmaya 
devam etmek isteyecektir. Bu da sonuçta yüksek işgören devir hızının yarattığı 
maliyetleri minimize edecektir. 

 Örgütüne bağlı bir işgören, örgütü amaçları ve değerleri ile diğer örgütlerin 
amaç ve değerlerinin çatışma içerisinde bulunduğu durumda, kendi örgütünün 
yanında yer alacak ve örgütünü diğerlerine karşı savunma durumunda olacaktır 
(White, 1987). 
İş grupları açısından olumlu sonuçlar: Örgüte bağlılık duyan işgörenlerden 

oluşan bir grubun karlılık ve verimliliği, bağlılığı düşük olan işgörenlerden kurulu bir 
gruba göre daha yüksek olacaktır. Yüksek bağlılığı olan işgörenlerde işten ayrılma veya 
işe gelmeme davranışlarına daha az rastlanıldığından, bu tür işgörenlerden oluşan bir 
grubun faaliyetleri hiç aksamadan devam edebilecektir. Ayrıca, güçlü bağlılığı olan 
işgörenler yüksek düzeyde performans sergilemeye gönüllü olduklarından dolayı, bu 
durum grubun etkinliğini de arttıracağı belirtilmiştir (Mowday vd., 1982). 

Örgüt açısından olumsuz sonuçlar: Örgütsel bağlılığın gerek birey, gerekse 
örgüt için birçok avantajlı yönleri bulunmasıyla birlikte, bazı yazarlara göre olumsuzluk 
olarak algılanabilecek yönleri de mevcuttur. Örgüt açısından ele alınacak olursa, orta 
düzeyde performansa sahip örgüt üyeleri örgütte kalmaya istekli oldukları ve örgütte 
kaldıkları sürece, örgütün yüksek performans sergilemesi engellenmiş olur. 
Performansları çok düşük olmadığından dolayı örgütten dışlanamayan ancak orta 
düzeyde performans sergileyen çalışanlardan dolayı daha yüksek performans 
sergileyebilecek olan elemanlar işe alınamamış olacaklardır. Randall (1987)’a göre 
çalışanın işletmeye bilinçli olarak değil körü körüne bağımlı hale gelmesi, bireyin 
mevcut statükoyu benimsemesine neden olabilir ki bu da sonuçta örgütün yenilikçi, 
yaratıcı ve değişime uyum sağlama kabiliyetini kaybetmesine yol açabilir. Diğer 
taraftan, eğer çalışan örgüte bağlılık neticesinde örgütten bir şeyler beklerse ve de bu 
beklentiler örgüt açısından yüksek maliyetli ve yerine getirilmesi çok zor olan 
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beklentiler ise, örgüt ile birey arasında uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar yaşanmasına 
sebep olabilecektir (Meyer ve Allen, 1997). 

Birey açısından olumsuz sonuçlar: Örgütsel bağlılığın olumsuz sonuçları birey 
açısından ele alınırsa, örgüte aşırı bağımlı hale gelmiş işgören zaman ve enerjisini 
büyük ölçüde örgüt için harcayacağından, özel yaşantısını ihmal etme durumuyla karşı 
karşıya kalabilir ki bu da sonuçta stres ve mutsuzluğu beraberinde getirecektir. Özellikle 
bireyin işinin çok çalışmayı gerektirdiği veya bireyin ailevi sorumluluklarının fazla 
olduğu durumlarda örgütsel bağlılık bireyin iş dışındaki ilişkilerini daha yüksek 
derecede etkiler. Örgüt ve aile beklentilerinin çatışma içerisinde olması daha birçok 
negatif sonuçları beraberinde getirir. Ayrıca, örgüte bağımlı hale gelmiş ve örgütsel 
amaçları kendi hedeflerinden daha önemli görmeye başlamış bir işgören, örgüt için 
bireysel gelişimini ihmal edebilir (Bakan, 2011). 

İş grupları açısından olumsuz sonuçlar: Yüksek düzeyde bağlılık birey 
açısından negatif sonuçlar doğurabileceği gibi, iş grupları için de bazı olumsuz 
sonuçların yaşanmasına yol açabilecektir (Mowday vd., 1982). Örneğin örgütsel 
bağlılığın güçlü olması grup için yaratıcılığı ve uyum sağlamayı negatif yönde 
etkileyebilir. Janis (1972) yaptığı araştırmada, yüksek örgütsel bağlılığın, grup 
içerisinde örgütün mevcut değer ve hedeflerini sorgulayan yeni fikirlerin gelişmesini 
engelleyebileceği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, bağımlı iş grubunun durağan üyelik 
özelliği yaratıcılık önünde büyük bir engel oluşturur. Personel devrinin düşük olduğu iş 
grupları yeni üyelerin kazandıracağı yeni düşünce ve yaklaşımlar gibi faydalardan 
yoksun kalmaktadırlar (Bakan, 2011). 
 
6.2.2. Düşük Düzeydeki Örgütsel Bağlılığın Birey ve Örgüt Açısından İrdelenmesi 
  
Birey açısından sonuçları: Düşük düzeydeki örgütsel bağlılık veya çok güçlü olmayan 
bir örgütsel bağlılık birey için faydalı sonuçlar doğurabilecek iken örgüt açısından 
zararlı çıktıları meydana gelebilecektir (Mowday vd., 1982). Yahut bu durum hem birey 
hem de örgüt için geçerli olmayabilir. Kesinlikle, birey açısından, düşük düzeydeki 
örgütsel bağlılık veya gittikçe zayıflayan bir örgütsel bağlılık bireye üyesi bulunduğu 
örgütten ayrılma konusunda fiziksel ve psikolojik açıdan bir özgürlük yaratır. 
Gerçekten, uzun süre bir örgütün üyesi olarak çalışmış olan bir birey gerek kendisinin 
örgüte yaptığı yatırımları gerekse de örgütün kendisi için yapmış olduğu yatırımları 
düşündüğünde örgütten ayrılmayı bir suç işlemek gibi görebilmektedir. Ancak ne zaman 
ki bireyin örgütüne olan bağlılığı gittikçe zayıflar ise kendini suçlu hissetmeden, daha 
özgür bir ortamda bu örgütten ayrılarak başka bir örgüte transfer olmayı kendisi için 
haklı bir sonuç olarak algılar (Bakan, 2011). 
 Düşük düzeyde örgütsel bağlılığın birey açısından her zaman faydalı sonuçlar 
yaratmamasının başka nedenleri de bulunmaktadır. Mowday ve arkadaşlarına (1982) 
göre bu tamamen bireyin bir örgütle kimlik bütünleşmesine ve/veya yaptığı işin 
devamlılığı ve kalıcılığına ne oranda önem verdiğine bağlı bulunmaktadır. Tabi ki, bu 
açıdan bireylerin birbirlerinden çok değişik algılar içerisinde olabilecekleri 
anlaşılmaktadır. Şayet üyesi bulunduğu örgütünü değiştiren birey profesyonel bilgi ve 
yeteneğini ne oranda kullanabildiğine önem verip bizzat örgütün kendisiyle çok 
ilgilenmiyorsa veya yeni örgüt eskisinden daha iyi konumda bulunuyorsa, örgüt 
değiştirmenin bu birey üzerinde yapacağı dezavantaj düşünüldüğü kadar büyük 
olmayacaktır. Yüksek düzeyde bir uzmanlığa sahip olmayan birey için ise durum 
tamamen farklı olup, başka bir örgüte transfer olmak bu birey için psikolojik açıdan çok 
zor gelebilecektir. Ancak, bu durumda da yine yeni örgütün eskisine oranla sunduğu 
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imkânlar ve çalışma ortamı açısından daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğu ön plana 
çıkabilecektir. Ayrıca, çalıştığı örgütte uzun süre çalışmaya devam etmek isteyen ancak 
örgüte gerekli yatırımları yapamamış olan birey için ise başka örgüte transfer olabilme 
yönünde sahip olduğu “özgürlük” bu az yatırım yapmanın maliyeti olarak karşımıza 
çıkabilir (Mowday vd., 1982). 
 Örgüt açısından sonuçlar: Düşük düzeydeki örgütsel bağlılığın örgüt açısından 
da birçok sonuçları bulunmaktadır. Ortaya çıkacak negatif sonuçlardan başlayacak 
olursak, düşük düzeydeki örgütsel bağlılık işgören devir hızı ve işe gelmemeleri 
artırarak ve işten ayrılmaların yerine yenilerinin alınması yönünde gereksinim 
yaratacaktır. Bütün bu işlemler ise örgüt açısından ekstra maliyet anlamına gelmektedir. 
İşe gelmeyen işgörenlerden ötürü rutin işleyen iş sisteminde aksamalar oluşacaktır. 
Ayıca işgören devir hızı ve işe gelmemelerden dolayı eğitim ve kişisel gelişim 
programları artırılacak ve bunlar yine maliyetlerin artmasına yol açacaktır. Tabii ki bu 
maliyetin hangi boyutta olacağı işten ayrılanların sahip olduğu bilgi, tecrübe ve 
uzmanlık düzeyine göre değişecektir. Şayet işten ayrılan bireyler gayet bilgili, tecrübeli 
ve güçlü bir uzmanlığa sahip iseler, bunların yerlerin dolduracak yeni elemanlara aynı 
veya benzer özelliklerin kazandırılması için organize edilecek eğitim ve geliştirme 
programlarının maliyetleri gayet yüksek olacaktır. Konu ile alakalı diğer çıktılardan 
birisi de, örgüt içerisinde var olan sosyal entegrasyonun zayıflayacağı, bunun yerine 
işgören devir hızı ve işe gelmeme sorunlarını aşacak katı bir bürokratik kontrol 
sisteminin oluşması durumudur (Price, 1977; Mowday vd., 1982). 
 Düşük örgütsel bağlılığın örgüt bağlılığın örgüt açısından yaratacağı negatif 
sonuçlardan birisi de, düşük örgütsel bağlılığın örgütün en üst düzeyindeki elemanlar 
arasında yaşanmasından dolayı ortaya çıkmasıdır. Üst düzey yöneticilerin örgüte düşük 
düzeyde bağlılık duymaları, daha alt düzeyde çalışanların moral ve performansları 
üzerinde önemli boyutta negatif bir etki yaratacaktır. Ast konumunda çalışanlar “madem 
yöneticilerimiz örgütü umursamıyorlarsa, biz niçin umursayalım?” türünde bir anlayışa 
sahip olacak ve bu anlayış onların davranışlarında kendine yer bulacaktır (Mowday vd., 
1982). 
 Düşük düzeydeki örgütsel bağlılık tabi ki örgütler için yalnızca negatif sonuçlar 
doğurmayacak, bazı olumlu çıktıları da beraberinde getirecektir. Yüksek işgören devir 
hızı ve işe gelmemeler olarak ortaya çıkan düşük örgütsel bağlılık bazı beklenmeyen 
faydalara da yol açacaktır. Örneğin, kötü performans sergileyen bazı işgörenlerin 
örgütten ayrılması, bunların yerine daha başarılı olanların alınmasına imkân 
tanıyacaktır. Yine, örgütü sevmeyen, örgütte yaptığı işten hoşlaşmayan işgörenlerin 
örgüt ile zayıf ilişkiler içerisinde olmaları, örgütü seven diğer işgörenlerden 
morallerinin yükselmesine ve daha kabul gören davranışlar sergilemelerine yol 
açabilecektir. Ayrıca, örgüte yeni üye olan bireylerin beraberinde getirecekleri yeni 
enerji ve taze düşünceler, yeniliklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Buna ek 
olarak, örgütün yeni üyeleri örgütteki gruplar içerisinde yaşanan çatışmaların dışında 
kalacakları için performans düzeyleri daha yüksek olacaktır. Buna ilaveten son olarak 
da, örgütte işgören devir hızının yüksek olması örgütte çalışmaya devam eden diğer 
işgörenlerin yeni yetenekler kazanmaları ve daha yüksek statülü bir göreve atanmaları 
imkanını yaratarak, çalışanların motivasyonlarını artıracak bir iş ortamının oluşmasını 
beraberinde getirecektir (Mowday vd., 1982). 
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6.3. Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar Ve Yaklaşımlar 
  
Örgütsel bağlılık alanında yapılan araştırmalarda, kavramın tanımı üzerinde bir uzlaşma 
sağlanamamış olmakla birlikte, gelinen son nokta; örgütsel bağlılığın tek boyutlu bir 
kavram olmayıp çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu gerçeğidir (Somers, 1995). 
Konunun tek boyutlu olarak ele alınmasının doğru olmayacağını ifade eden Mowday ve 
arkadaşları (1982) örgütsel bağlılık kavramını, tutumsal bağlılık ve davranışsal bağlılık 
olarak iki boyutta ele almışlardır (Bakan, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.1: Örgütsel Bağlılığın Sınıflandırılması (İnce, Mehmet ve Hasan Gül, 2005). 
 
6.3.1. Tutumsal – Duygusal Bağlılık Yaklaşımları 
 
 Tutumsal bağlılığa ilişkin varsayımlar incelenirken tutum kavramını 
tanımlamakta fayda vardır. Tutumu bireyin tepki veya ön eğilimi olarak nitelendirmek 
mümkündür ve bu tepki çevresindeki canlı veya cansız herhangi bir varlığa veya olaya 
karşı olabilmektedir. Tutumlar sayesinde bireyler çevrelerine uyum sağlamakta güçlük 
çekmez ve aynı zamanda kalıplaşan tutumlar bireyin sonraki davranışlarını yönlendirici 
gizli bir güce kavuşabilir. Bu durumda bireylerin davranışlarının gizli yönlendiricisi 
olarak tutumları tanımlayabiliriz (Baysal ve Tekarslan, 1996: 197-198). 
 Davranış araştırmacıları bağlılığın tanımını yaparken kavrama tutumsal yaklaşım 
açısından yaklaşmakta ve bağlılığı bireyin çalışma ortamını değerlendirmesiyle ortaya 
çıkan ve onu örgüte bağlayan duygusal bir tepki olduğunu ifade etmektedirler. 
İşgörenlerin örgütleriyle olan ilişkileri Tutumsal yaklaşımla bağlılığın odaklandığı 
konudur. Bu açıdan yaklaşıldığında bağlılık çalışanın kendi değer ve hedeflerinin 
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örgütün değer ve hedefleriyle uyumlu hale gelmesi olarak ifade edilebilmektedir (Meyer 
ve Allen, 1991: 62). 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.2: Örgütsel Bağlılıkta Tutumsal Bakış Açısı (Meyer and Allen, 1991). 
 
 Herhangi bir olaya veya kişiye karşı önceden alınan tavrı da ifade eden 
öğrenilmiş bir davranış olarak tutum, örgütlerde çalışanlar açısından değiştirilmesi en 
zor olan psikolojik öğe olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanlar, örgütteki günlük ve 
çalışma yaşamında kendisini etkileyen faktörlere karşı olan tutumunu değiştirmekte 
oldukça zorlanmaktadırlar (Koçel, 2003: 701). 
 Bireyin örgütün amaç ve değerlerine inanması, örgüt üyeliğini sürdürmek için 
istek duyması ve örgütün lehine daha fazla çaba göstermeyi istemesiyle ortaya çıkan 
tutumsal bağlılık durumu (Leong vd., 1996:1346), kısa ve uzun dönemde ulaşılmak 
istenilen örgütsel çıktıların elde edilmesi ve örgütsel başarının sağlanmasında önemli rol 
oynamaktadır. Bu rolü oynarken tutumsal bağlılık davranışları (Mottaz, 1989:144; 
Dodd-McCue,1996): 
 Performans düzeyinin arttırılması, 
 Örgütün amaçlarının daha iyi kavranılması, 
 Üretkenliğin arttırılması, 
 İşgücü devir hızının düşürülmesi, 
 Yaratıcılığın teşvik edilmesi, 
 Örgütle özdeşlenilmesi, 
 Örgütsel ve bireysel amaçlar arasında bütünleşmenin sağlanması gibi sonuçlar 

yaratır. 
Tutumsal bağlılığa ilişkin literatürde değişik yaklaşımlar bulunmakta olup, 

aşağıda bunlara yer verilmektedir. 
 
6.3.1.1. Kanter’in Yaklaşımı 
 
 Tutumsal bağlılık yaklaşımı savunucularından olan Kanter aynı zamanda 
örgütsel bağlılık konusunda sınıflandırma çalışmalarını başlatan araştırmacılardan 
biridir. Kanter (1968) örgütsel bağlılığı işgörenlerin sadakatle ve arzulu bir şekilde 
sosyal sisteme bağlanmaları, sosyal ilişkilerini istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kişilikleriyle birleştirmeleri olarak ifade etmektedir. Kanter’in bu yaklaşımı 
doğrultusunda örgütün belirli istek, ihtiyaç ve beklentileri bulunmaktadır ve bu 
beklentilerin karşılanması ancak işgörenlerin olumlu duygular beslemesi ve kendilerini 
örgüte adaması ile meydana gelebilecektir (Çakınberk, Derin ve Demirel, 2011: 101). 
 Kanter (1968) örgüt tarafından üyelerden talep edilen davranış biçimlerinin 
“devama yönelik bağlılık” “kenetlenme bağlılığı” ve “kontrol bağlığı” olmak üzere üç 
farklı bağlılık türünün ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtmektedir (Varoğlu, 1993; 
İlsev, 1997; İnce ve Gül, 2005). 
 Devama yönelik bağlılık; Bireyin, örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek 

olacağını fark ederek örgütte kalmasının kendisi adına daha faydalı sonuçlar 
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doğuracağına inanarak örgütün bir üyesi olarak çalışmaya devam etmesi ve 
örgütü için her türlü fedakârlığa katlanmaya istekli olması ve örgütün kalıcılığını 
sağlamaya ve sürekliliğine kendini adaması devama yönelik bağlılığı ifade 
etmektedir (Bakan, 2011). Bireyin örgütsel bağlılığın gerçekleşebilmesi için 
birey açısından ayrılmanın maliyetinin yüksek olması, örgütte kalmayı kendi 
adına daha karlı bulması ve kendisinden ayrılmayı güçleştirecek değerde kişisel 
fedakârlıklar ve yatırımların istenilmiş olmasının gerektiği belirtilmektedir (İnce 
ve Gül, 2005). 

 Kenetlenme bağlılığı; Kenetlenme bağlılığı ise bireyin bir gruba veya gruptaki 
kişi ve ilişkilere bağlılığını ifade etmektedir. Kanter (1968), kenetlenme 
bağlılığını önceki sosyal ilişkilerden feragat veya grubun kenetlenmesine 
yardımcı olacak simge ve sembolleri benimseme ve törenlere katılım gibi 
vasıtalarla bir örgütteki sosyal ilişkilere bağlanma olarak tanımlamaktadır (İnce 
ve Gül, 2005). Kenetlenme bağlılığını güçlendirmek için gruba yeni giren 
üyeleri oryantasyon eğitimi vermek, herkese tanıtmak, üniforma ve rozet gibi 
semboller kullanmak, rol belirsizliği veya rol çatışmasına yol açmayacak görev 
tanımları yapmak, kuruluş kutlamaları düzenlemek, ödüllerden herkesin adil 
şekilde faydalanmasını sağlamak ve sosyal faaliyetler düzenleyerek “ben” yerine 
“biz” olgusunu çalışanlara aşılamak önemlidir (İlsev,1997; Tekin, 2002; İnce ve 
Gül, 2005). 

 Kontrol bağlılığı; Kontrol bağlılığı, bireyin örgüte karşı olumlu normatif 
yönelimlere girmesi ve örgüt normlarına bağlanması olarak ifade edilmektedir 
(İnce ve Gül, 2005). Bu bağlılık türü, bireyin yaşamına yön veren ve anlamlı 
kılan daha yüksek bir gücün yani örgüt gücün varlığına inanmasıyla meydana 
gelir. Birey daha önceleri sahip olduğu ve davranışlarına yön veren normları bir 
kenara bırakarak, bütün mesleki düşünce sistemini örgütün amaç, norm ve 
değerlerine göre tekrar yapılandırmaktadır (İlsev, 1997). Bu yapılandırmaya 
gidilmesinin en temel nedeni örgütün beklenti içerisine girdiği davranış 
biçimlerinin ve uyulmasını istediği kuralların birey tarafından daha doğru ve 
ahlaki bulunması gerektiğidir. Dolayısıyla, kontrol bağlılığı, bireyin örgütün 
normlarını benimseyerek, örgütün beklediği davranışları göstermesi, örgütsel 
kurallara uyması ve otoriteye itaat etmesidir. Birey bunları bir baskı veya 
zorlama sonucu değil, aksine örgütün beklentileri ile kendi değerlerinin uyumlu 
olduğuna inanmasından dolayı hayata geçirir (Varoğlu, 1993; Sökmen,  2000). 

 
6.3.1.2. O’Reilly ve Chatman’ın Yaklaşımı 
 
 O’Reilly ve Chatman (1986) örgütsel bağlılığı, bireyin işine sarılma duygusu, 
sadakati ve örgütün değerlerine inancını kapsayan, örgüt ile birey arasında oluşan 
psikolojik bağ olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda, bireyin örgüte bağlılığı uyum, 
özdeşleşme ve benimseme şeklinde üç boyutta ele alınabilir (O’Reilly ve Chatman, 
1986; O’Reilly, 1995; Becker vd., 1996; Balay, 2000). 
 Uyum; Uyum boyutunda olan örgütsel bağlılıkta birey, örgütü içtenlikle ve 

inanarak değil yüzeysel olarak destekler. Bireyin örgüte karşı geliştirdiği 
bağlılık duygusunun ve bu amaçla sergilediği tutum ve davranışların asıl nedeni, 
belirli dışsal ödülleri elde etmek veya cezalardan korumaktır (İnce ve Gül, 
2005). Diğer bir değişle birey sergilediği davranışları bilerek isteyerek değil, 
zorunluluk duygusundan dolayı ortaya koyar. Örneğin, bir yöneticinin astlarına 
yetki ve makam gücünü kullanarak bazı görevleri emirler vererek yaptırması 
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durumunda, astın gösterdiği davranış tarzı örgütsel bağlılığın uyum boyutuyla 
ilgilidir. Bu bağlamda, yetkiyi elinde bulunduran yönetici için astların uyum 
boyutuyla bağlılık göstermesi avantajlı bir durum olup, emir ve talimatlarını 
pozisyon gücünü kullanarak astlarına çok kolay bir şekilde kabul ettirebilir. 
Handy’e (1985) göre uyum göreve değil kontrole dayanır ve kişiye seçim hakkı 
tanınmamaktadır (Balay, 2000). Uyum boyutuyla hareket eden birey, ücret, terfi, 
ikramiye gibi belli dış ödülleri elde etmeyi hedeflemektedir (Brockner vd., 
1992). 

 Özdeşleşme; Özdeşleşme boyutu, bireyin örgütün bir parçası, bir üyesi olarak 
kalma isteğine dayanmaktadır (İnce ve Gül, 2005). Özdeşleşme boyutunda 
birey, tatmin edici ve kendisini tanımlayıcı ilişkileri korumak amacıyla, örgütün 
bir üyesi olmayı ister (O’Reilly ve Chatman, 1986; O’Reilly, 1995). Birey 
örgütün veya daha spesifik olarak bir grubun üyesi olmaya hak kazanabilmek ve 
bunu sürdürebilmek için örgüt veya grubun üyeleriyle yakın ilişkiler içine 
girebilmek, sosyal ilişkiler kurabilmek ve devam ettirebilmek adına o kişilerin 
hareket ve davranışlarını benimseme gereksinimi duymaktadır (Becker vd., 
1996; Balay, 2000). Dolayısıyla, bireyin başkalarıyla sosyal ilişkiler kurabilmek 
ve sürdürebilmek, kendini ifade etmek ve iş tatmini sağlamak adına kendi 
davranış ve değerlerini onların davranış ve değerlerine göre ayarlamasına 
özdeşleşme adı verilmektedir (İnce ve Gül, 2005). Uyum ile özdeşleşme boyutu 
arasındaki benzerlik her ikisinin de dışsal ödül amaçlı olarak yapılması, farklılık 
ise bireyin tutumlarındaki değişiklik uyum boyutunda görünürde bir değişiklik 
iken özdeşleşme boyutunda görünürde değil gerçek bir değişikliktir. Özdeşleşme 
boyutunda birey örgütün değerlerini kendi değerleri gibi benimsememiş ve 
içselleştirmemiş olmasına rağmen, örgütün değerlerine saygı göstererek bunlara 
uygun davranışlar ortaya koymaktadır (Balay, 2000:95; Pinder, 1997:265). 

 Benimseme (İçselleştirme);Örgütün beklenti içerisinde olduğu tutum ve 
davranışlar ile kişinin kendi değerleri arasında gerçekte bir uyuşma söz konusu 
ise örgütsel bağlılık adına benimseme boyutu meydana gelmektedir (O’Reilly ve 
Chatman, 1986). Balay (2000) yaptığı incelemeler sonucunda örgütsel ve 
bireysel değerlerin uyuştuğu firmalarda işgörenlerin daha mutlu olduğu ve o 
örgütün üyesi olarak daha uzun bir süre kalmaya istekli davrandıklarını 
belirtmiştir. Benimseme boyutunda birey, örgütün değerlerini gerçekten 
ödülleyici ve kişisel değer yargılarıyla uyumlu görmektedir (O’Reilly ve 
Chatman, 1995; Balay, 2000). Birey örgütün değerlerini bir kez içselleştirdikten 
sonra, örgütün amaç ve beklentilerine uygun davranışları istekli bir şekilde uzun 
süre gösterme gereksinimi duyar. Örgütün değerlerini içselleştirmiş bireye 
bağlılığını güçlendirecek farklı uygulamalar içerisine girmeye, yeni etki 
kaynaklarını devreye koymaya çok da fazla ihtiyaç duyulmayacaktır. Çünkü 
birey gerek mevcut örgütsel değerleri gerekse gelecekte meydana gelebilecek 
değişimleri kolayca kabullenir ve bunlara uygun davranışlar sergiler. Birey, yeni 
bir fikri, değişimi, yöntemi, tutum ve davranışı kendisinin olarak kabul eder. Bu 
nedenle özellikle değişimin önem kazandığı günümüz küreselleşen iş 
dünyasında içselleştirme boyutu ile örgütsel bağlılığı sağlama örgütler için eski 
dönemlere nazaran çok daha büyük önem arz etmektedir (Bakan, 2011). 
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6.3.1.3. Etzioni’nin Yaklaşımı 
 
 Etzioni, örgütün üyeler üzerindeki güç veya yetkilerinin, üyenin örgüte 
yakınlaşmasından kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu yaklaşım, üç tür bağlılığı 
içermektedir (Balay, 2000; Gül, 2002: 43). 
 Etzioni yaklaşımında örgüt üyeleri örgüte yakınlaşma isteği duydukça örgütün 
üyeleri üzerindeki güç ve yetkileri de etkili olmaktadır. İşgörenler örgüte yakınlık 
hissetmediği ve örgüte yakınlaşma çabası göstermediği süreci örgütün üyeler üzerindeki 
güç ve yetkileri sınırlı kalmaktadır. Etzioni yaklaşımına göre bağlılık ahlaki, hesapçı 
veya yabancılaştırıcı olmak üzere üç şekildedir (Balay, 2000:19; Gül, 2002:43). Buna 
göre en olumsuz uçta negatif-yabancılaştırıcı, ortada nötr-hesapçı ve en olumlu uçta ise 
pozitif-ahlaki bağlılığı görmekteyiz. 
 Ahlaki Bağlılık: İşgörenler örgütün amaçları, değerleri ve normlarını 

içselleştirdikçe otoriteye özdeşleşme eğiliminde olacaktır. Örgüt üyeleri kendisi 
ve örgüt için faydalı amaçları takip etme isteğinde olduğundan örgütün 
normlarını, amacını, hedeflerini ve yaptığı işi değerli görmekte; her şeyden önce 
örgütüne değer verdiği için işini bu amaçla yerine getirmektedir. 

 Hesapçı Bağlılık: Bu bağlılık türünde örgüt üyeleri ile örgüt arasında karşılıklı 
yerine getirme söz konusudur. Örgüte bağlılığın temelinde örgüt üyelerinin 
davranışlarının karşılığında alacakları ödüller vardır. Ahlaki bağlılığa göre 
ilişkinin yoğunluk düzeyi daha düşüktür. Temel felsefesi Kanter’in devam 
bağlılığına benzer şekilde örgüt üyeleri verdiklerinin karşılığını aldıkları sürece 
örgüte bağlılık duymaktadırlar. Ya da örgüt açısından bakıldığında örgüt, 
üyelerine verdiği ücrete karşılık olarak onlardan davranışlar beklemektedir. 

 Yabancılaştırıcı Bağlılık: Önceki iki bağlılık türüne nazaran yabancılaştırıcı 
bağlılık türünde olumsuzluk ön plandadır. İşgören örgütte olumsuz durumlarda 
karşılaştığında örgüte karşı olumsuz tavırlar sergileme eğiliminde olur. Örgütte 
kalmaya devam etmekle birlikte örgüte bağlılık duygusu ortadan kalkmaktadır. 
Olumsuz davranışlar örgütün verdiği ceza olabileceği gibi yaptığı iş veya 
çalışma ortamı nedeniyle gördüğü zararlar da olabilir. Yabancılaştırıcı bağlılığa 
sahip işgören, örgüte bağlılık duygusunu kaybetmiştir ancak kendisini zorunlu 
hissettiğinden dolayı örgütte kalmaya devam etmektedir. 

 
6.3.1.4. Allen ve Meyer’in Yaklaşımı 
 
 Allen ve Meyer 1980’li yıllardan bu yana yaptıkları araştırmalarıyla örgütsel 
bağlık kaynaklarına büyük katkılar yapmışlardır. Örgüte bağlılığın çeşitli biçimlerde 
gerçekleşebileceğini ileri sürerek başta sadece tek bir boyutu incelemişlerdir. 1984’de 
organizasyon bağlılığını duygusal ve devam bağlılığı olarak ikiye ayıran Meyer ve 
Allen, 1990’daki çalışmalarında duygusal, normatif ve devam bağlılığı olarak 
sınıflandırıp 3’lü modeli geliştirmişlerdir (Meyer ve Allen, 1984; Allen ve Meyer, 1990; 
Meyer ve Allen, 1991; Saldamlı, 2009). 
 Tutumsal bağlılık konusunda literatürde en çok ilgi gösterilen yaklaşım Allen ve 
Meyer’e aittir. Allen ve Meyer tutumsal bağlılığı psikolojik bir durum olarak ele 
almakta ve tutumsal bağlılığın işgören-örgüt arasındaki ilişkiyi yansıttığını ifade 
etmektedirler. Bu yansıma işgörenlerin örgüt içindeki davranışlarıyla karakterize 
olmaktadır. En net yansımayı ise bireylerin örgütte kalmaya istekli olmaları şeklinde 
görebiliriz (İnce ve Gül, 2005:38). 
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Şekil 6.3. Üç Bileşenli Örgütsel Bağlılık Modeli (İnce ve Gül, 2005). 
 
 Devam Bağlılığı; Algılanan maliyet öğesine bağlı olarak oluşturulan yani, 

çalışanların örgütten ayrılmanın maliyetli olacağı ile ilgili algılama derecelerini 
ortaya koyan bağlılık boyutudur. Yan Bahis Teorisinden yola çıkarak geliştirilen 
bu boyut, kaynaklarda “devamlılık bağlılığı” veya “algılanan maliyet” olarak da 
ifade edilmektedir (Chen and Francesco, 2003; İnce ve Gül, 2005).  
Meyer ve Allen’in görüşüne göre devam bağlılığı işgörenlerin örgütten 

sağladıkları veya sağlamayı düşündükleri maddi, psikolojik ve soysal çıkarlarla 
ilişkilidir. İşgören beklentilerine uygun maddi, psikolojik ve sosyal çıkarlarını elde 
ettiğinde örgüte bağlılık duyacaktır. Devam bağlılığına sahip işgörenler örgütün hedef 
ve amaçlarına uygun davranışlarda bulunur ve bunun karşılığı olarak örgütten ücret, 
maaş, prim, ikramiye, unvan, statü, yönetime katılma imkânları gibi ödüller alır. 
İşgörenler sözü edilen maddi ödüllerin yanı sıra iş yapmaktan içsel tatmin duyma, 
örgütte edindiği arkadaşlık, iş dışında kendisine sağlanan saygınlık gibi manevi tatmin 
olanaklarına da sahip olmaktadır. İşgörenler elde ettiği maddi ve manevi kazançlarının 
örgütten ayrılması durumunda kaybedeceğini düşünür ve bu duygu ve düşünceler ile 
örgütte kalma yönünde istekleri artar (Eren, 2006:556). Devam bağlılığında işgörenin 
dikkate aldığı konu işten ayrılma maliyetidir ve bu maliyetin örgütte kalma 
maliyetinden yüksek olduğunu düşünmesi işgöreni örgütte kalmaya doğru 
yöneltmektedir (Lamsa ve Savolainen, 1999:36). İşgören işten ayrılma maliyetinde 
örgütteki kıdem ve kariyer gibi yatırımlarını dikkate almakta ve bu yatırımların 
kaybedilmesini göze almamaktadır. İşten ayrılma maliyetinde, bulunduğu şehri 
değiştirmede yaşayacağı güçlükler, hak edilen kazanım ve tazminatlar, yeni örgütte 
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ortama ve arkadaşlara uyum sağlama gibi sorunlar da dikkate alınmakta ve bu 
maliyetlerin bulunduğu örgüte devam maliyetinden yüksek olması örgütte kalmasına 
yol açmaktadır (Shaw, Delery ve Abdulla, 2003:1022). 
 Duygusal Bağlılık; Duygusal bağlılık örgütün hedef ve amaçlarının, strateji, 

politika, kural, ilke, norm ve değerlerinin işgören tarafından kabullenildiği, 
içselleştirildiği; örgütün faaliyetleri ve işlemlerinin gönülden desteklendiği; 
işgörenin kimliğini örgüt kimliği ile özdeşleştirdiği durumlarda oluşur. Duygusal 
bağlılığın oluşmasında en önemli faktörler işgörenin örgüte ve örgüt liderine 
inanması, saygı ve sevgi duyması; örgütün ve liderlerin ortaya koyduğu örgütsel 
vizyon, misyon, strateji ve kültürel değerleri paylaşmasıdır. Duygusal bağlılığa 
sahip işgören için örgüt, topum, çevre ve kendisi için vazgeçilmez bir varlık, 
hizmet edilip yüceltilmesi gereken bir kurum olarak karşımıza çıkar. Örgüt lideri 
ise model aldığı karizmatik bir otorite olarak nitelendirilir (Eren, 2012: 556-
557). 
Meyer ve Allen’in duygusal bağlılığı tanımlarken üzerinde durdukları en önemli 
konu işgören ve örgütün özdeşleşme ve bütünleşme düzeyidir. Duygusal 
bağlılığın örgütte yakın çevresine vermiş olduğu duygusal tepkilerle ilgili olduğu 
belirtilirken, bireyin yaptığı işe daha çok sarılma, iş arkadaşlarından, işten ve 
mesleğe bağlılıktan sağlanan tatminle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Balay, 
2000: 73). Duygusal bağlılığın yüksek olması, işgörenin ekonomik nedenleri 
dikkate almadan, sadece örgütün ortaya koyduğu amaç, hedef ve değerlere 
uygun davranışlar sergilemesini ve örgütün misyonunu gerçekleştirmesine 
yardımcı olmaya istekli olmasını sağlayacaktır. İşgörenlerin bu tavrı hem 
kendisinin hem de örgütün performansını arttırmakla kalmayıp örgütün başarılı 
olması durunda ise kendi sorumluluğu olduğu düşünmesine olanak sağlayacaktır 
(Baysal ve Paksoy, 1999: 227). 

 Normatif Bağlılık; Normatif bağlılık hisseden çalışanlar bu şekilde davranmaya 
zorunlu olduklarını hissettikleri için örgütlerinde kalmak eğilimi 
göstermektedirler. Bireyler yaptıkları faaliyetlerin doğru ve ahlaki olduğuna 
inanmaktadırlar (Obeng ve Ugboro, 2003). Normatif bağlılık çalışanın örgütüne 
bağlılık göstermesini bir görev olarak algılaması ve örgüte bağlılığın doğru 
olduğunu düşünmesi sonucunda geliştiğinden, diğer iki tür bağlılıktan farklı bir 
boyutu ortaya koymaktadır (Saldamlı, 2009). Bu tür bağlılığı güçlü olan birey, 
toplumsal değer ve normlarında etkisi ile örgüte olan bağlılığı, ahlaki bir 
sorumluluk olarak kabul eder örgütün kendisine ihtiyacı olduğunu düşünerek 
çalışmaya devam eder ve yaptıklarının doğru ve ahlaki olduğu yönünde bir 
inanış besler (Bennet ve Durkin, 2000; Mcdonald and Makin, 2000). 
Yaptıklarının doğru ve ahlaki olduğuna inanmaları nedeniyle çalışanlar kişisel 
menfaatlerini düşünmeden belirli davranışsal eylemleri gerçekleştirmektedirler 
(Balay, 2000). Çalışanlar istedikleri için değil, ahlaki buldukları için örgütte 
kalmaya devam ederler (Saldamlı, 2009). Bu bağlılık türünde çalışan, örgüte 
karşı sorumluluğuna olan inancından dolayı örgütte kalmaya mecbur olduğunu 
düşünmektedir (Halis, 2007). Örneğin; bazı çalışanlar örgütte kalma konusunda 
güçlü bir ihtiyaç ve zorunluluk hissederken, bazı çalışanlar bu yönde bir 
zorunluluk arzu etmeyebilirler. Meyer ve Allen, duygusal, devam ve normatif 
bağlılık ile ilgili ideal, arzu edilen veya ortalama düzeyinin hangi düzeyde 
olması gerektiğini belirtmemişlerdir. Ancak yapılan tüm çalışmalarda daha çok 
örgütsel bağlılığın, değişik unsurlar ile olumlu veya olumsuz ilişkisi olup 
olmadığı araştırılmıştır. Bağlılık konusunda arzu edilen durum, çalışanlarda 
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öncelikle yüksek duygusal bağlılık, daha sonra normatif bağlılık ve en son da 
devam bağlılığının olması şeklindedir (Halis, 2007). 
 

6.3.1.5. Penley ve Gould’un Yaklaşımı 
 
 Penley ve Gould, Etzioni’nin yaklaşımından hareketle; ahlaki, çıkarcı ve 
yabancılaştırıcı bağlılık modelinin örgütsel bağlılığı açıkladığını ancak yeterli ilgiyi 
görmediği yönünde görüş bildirmektedirler (Penley ve Gould, 1988:45). 
 Penley ve Gould (1988) örgütsel bağlılığın; ahlaki, çıkarcı ve yabancılaştırıcı 
olmak üzere üç boyutu olduğunu ifade etmiştir. 
 Ahlaki Bağlılık: Ahlaki bağlılık, bireyin örgütün amaçları, değerleri ve 

normlarını kabul etmesi ve onlarla özdeşleşmesinin bir sonucu olarak kendini 
örgüte adaması, örgütün başarısı için sorumluluk duygusu içerisinde olması ve 
örgütü gönüllü olarak desteklemesi şeklinde ifade edilmektedir (İlsev, 1997). 

 Çıkarcı Bağlılık: Çıkarcı bağlılık, bireylerin örgütsel amaçlara ulaşılması 
yönünde örgüte sağladıkları emek, zaman, bilgi ve deneyim gibi katkılar 
karşılığında örgütten elde edecekleri ödüler ve teşviklere bağlı olarak 
hissettikleri örgüte bağlılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Tekin, 2002). 
Çıkarcı bağlılığın bir alışveriş ilişkisi içermesi, ister örgüt ister işgören olsun 
kendisini sevdirme üstlerine daha fazla sorumluluk alabileceği mesajını iletme 
ve kendisini mümkün olan en iyi şekilde göstermedir. Örgüt açısından kendini 
sevdirme ise örgüt yöneticilerinin işgörenin yükümlülüklerini en iyi şekilde 
yerine getirmesi durumunda bunun farkına varıldığını gösterecek eylemlerde 
bulunmasını kapsamaktadır (İnce ve Gül, 2005:38). Bir bakıma karşılıklı 
çıkarlar doğrultusunda örgütten elde etmeyi amaçladığı maddi veya manevi 
ödüller karşılığında örgüte bağlılık duymayı birey bir araç olarak görmektedir 
(İlsev, 1997). 

 Yabancılaştırıcı Bağlılık: Yabancılaştırıcı bağlılık, bireyin örgütün gerek iç 
gerekse dış çevresi üzerinde bir kontrolünün olmadığı veya alternatif iş 
imkânlarının bulunmadığı algısına sahip olmasının bir sonucu olarak ortaya 
çıkan bağlılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Sökmen, 2000; Cengiz, 2001). 

 
6.3.2. Davranışsal Bağlılık Yaklaşımları 
 
 Davranışsal bağlılık yaklaşımı temelde sosyo-psikolojik perspektife 
dayanmaktadır. Davranışsal bağlılık üzerine araştırma yapan sosyal-psikologlar bireyin 
örgüte bağlanmasının nedeninin örgütün hedef, amaç, faaliyet veya işgörene 
davranışları olmadığı, bağlılığının nedeninin işgörenin geçmişteki yaptığı davranışları 
olduğu görüşünü benimsemektedir (Mowday, Peter ve Steers, 1982:25). 
 Tutumsal bağlılık örgütsel davranış alanında uğraş veren araştırmacılar 
tarafından kullanılırken, davranışsal bağlılık, bağlılığın dışavurumu açısından sosyal 
psikologlar tarafından incelenmektedir (İnce ve Gül, 2005). Davranışsal bağlılık 
çalışanın örgütle karşılıklı bir alışveriş içerisine girmesi, bu alışverişin çalışan açısından 
ortaya çıkardığı lehte durumların bir sonucu olarak örgütte kalmaya istekli olma, 
örgütten ayrılmama ve devamsızlık yapmama gibi bağlılık ifade eden davranışlar 
sergilemesi olarak yorumlanmaktadır (Mowday vd., 1982; Mottaz, 1989; DeCotiis ve 
Summers, 1987; Özyer, 2004; İlsev, 1997). Bu nedenle davranışsal bağlılık literatürde 
çıkarcı bağlılık olarak da yer almaktadır (Mathieu ve Zajac, 1990). 
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 Davranışsal yaklaşımda birey belirli bir faaliyette bulunmak üzere kendini 
bağımlı hisseder ve o faaliyetin yerine getirilmesi yönünde davranış sergiler. 
Dolayısıyla, bireyin sergilediği davranış, faaliyete olan bağlılığın bir sonucudur. 
Örneğin, örgütte kalmaya istekli olan bir birey örgüte yönelik pozitif bakış açısına sahip 
olur ve örgütle arasında bir uyuşmazlık yaşamaması için bu yönde bir davranış sergiler. 
Bu birey kendi davranışlarını kontrol altına alır veya örgütün kendisinden beklentilerine 
uygun davranışlar sergilemeye meyilli olmaktadır (Meyer ve Allen, 1997). 
 Bireyler örgütte işlerine devam ederek hem sorumluluklarını hem de örgüte 
yönelik yatırımlarını arttırmaktadırlar (Çetin, 2004). Birey zaman içerisinde örgüte 
bilgi, kıdem, çaba, zaman vb. açılardan çeşitli yatırımlarda bulunmuş ve bu yatırımları 
karşılığında da örgütten lojman, kıdem, statü, emeklilik birikimi vb. yan bahisler elde 
etmiştir. Bu bağlamda, birey zaman içerisinde örgüte yaptığı yatırımlar ve kazanımları 
kaybetmemek için başka bir örgüt tarafından biraz daha yüksek bir ücret teklif edilmesi 
gibi durumlarda dahi şu anda çalıştığı örgütten ayrılma düşüncesinde olmaz (Uygur, 
2004). Yaptığı yatırımlar ve elde ettiği kazanımlardan dolayı birey bir nevi kendisini 
örgütte kalmaya zorunlu hisseder. Dolayısıyla, birey örgütten ayrılmak yerine daha önce 
sergilediği davranışları devam ettirir. Zamanla bu davranışları göstermeye neden olacak 
tutumlar geliştirir ve bu tutumlar da davranışın rutin olarak tekrarlanma ihtimalini 
arttırmaktadır (Meyer ve Allen, 1991). 
 Davranışsal bağlılığa ilişkin literatürde geliştirilen Becker’in Yan Bahis 
Kuramına ve Salancik’in yaklaşımına yer verilecektir. 
 
6.3.2.1. Becker’in Yan Bahis Kuramı 
 
 1960 yılında Becker tarafından geliştirilen Yan Bahis Kuramı üzerinden uzun 
yıllar geçmesine rağmen günümüzde popülerliğini ve önemini hâlihazırda korumaktadır 
(Powell ve Meyer, 2003; İnce ve Gül, 2005). 
 Yan bahis yaklaşımında Becker örgütsel bağlılığa yeni bir tanım getirmekte ve 
işgörenin örgütte çalıştığı süre içinde harcadığı emek, zaman ve elde ettiği pozisyon, 
ücret gibi değerleri örgütten ayrılacağı zaman kaybedeceğini düşünmesi, bütün 
yaptıklarının boşa gideceği korkusuna kapılması ile oluşan bağlılığı örgütsel bağlılık 
olarak ele almaktadır. Becker’in yan bahis yaklaşımına göre, işgören örgütte duygusal 
bir bağlılık duymaz, örgüte bağlılık göstermezse kaybedeceklerini hesaba katar ve 
örgüte bağlanır veya örgüte bağlı gibi görünmeye devam etme yolunu seçer (Gökmen, 
1996: 1-2). 
 Becker’in (1960) geliştirdiği yan bahis kuramına göre, bireyin çalıştığı örgüt 
içerisinde sergilediği daha önceki davranışlarını haklı çıkarmak ve bu davranışlarında 
tutarlılık sergilemek için emek, bilgi, statü, deneyim, zaman, maddi ve manevi ödüller 
vb. gibi kendisi için önemli fakat davranışları ile doğrudan ilgili olmayan şeyler üzerine 
birey bahse girmektedir (Meyer ve Allen, 1984; Bulut, 2003). 
 Becker’in yaklaşımıyla işgörenlerin örgütsel bağlılıkları, tutarlı davranışlar 
sergilemenin bir sonucudur. Yan bahis kavramı karar ile sonuçların doğrudan ilişkili 
olmamasını ifade etmektedir. Örneğin, işgörenlerin örgütte kalma kararı, örgütle 
doğrudan ilgisi olmayan yatırımlarını koruma amacı taşımaktadır. Becker bu durumu 
yatırımlarını ortaya koyma, yatırımları üzerine bahse girme; fakat doğrudan ilişkili 
olmadığı için “yan bahis” olarak tanımlamaktadır. İşgörenin yatırımlarının büyüklüğü 
ne kadar fazla ise örgütsel bağlılığı da o kadar yüksek olacaktır. Sonuç olarak zaman 
geçtikçe işgörenin bulunduğu örgütteki yatırımları ve değeri artacak, bu yatırımlar 
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gözden çıkarıp yeni iş olanakları arama isteği azalacak ve bireyin örgütsel bağlılık 
düzeyi artma eğiliminde olacaktır (İlsev, 1997:30). 
 Tutarlı davranışlar, bireyin belirli bir zaman süresi içerisinde rutin olarak 
sergilediği değişik faaliyetleri kapsasalar dahi, aynı amaca hizmet ettiğine inanılan 
eylemlerdir (Uygur, 2004; İnce ve Gül,2005). Birey, örgütün amaç ve değerleri ile 
özdeşleştiği için değil, kendi amaçlarına ulaşmada en iyi yol olduğuna inandığından 
dolayı tutarlı davranışlarına devam etme gereksinimi duyar ve alternatif eylemlerde yer 
almayı kabullenmemektedir (İlsev, 1997). Yani, birey kendi kişisel ihtiyaç yapılarına 
uygun olduğu için daha önceleri sergilemiş olduğu tutarlı davranışları devam ettirmek 
ister. Bu yüzden, Becker’in kuramında devam bağlılığı olgusu temel olarak 
görülmektedir (Caruana ve Calleya, 1998). 
 Becker (1960) bireyin tutarlı davranışlar sergilemesini ve bu davranışları devam 
ettirmelerinin gerekçesini yan bahisle açıklamaktadır. Becker, bir bireyin tutarlı 
davranışlarına devam ederek yan bahisler yaptığını ve bu tutarlı davranışlarını 
sürdürerek yan bahse girmenin yarattığı maliyeti de sürekli artırdığını ifade etmektedir 
(Özyer, 2004). Dolayısıyla birey, uzun süre tekrarladığı ve kendisi için önemli 
maliyetler oluşturan davranışlarını terk ettiği zaman davranışları sonucu elde ettiği 
birçok kazanımlarını elden kaçıracağına ilişkin endişesinden ötürü bu davranışlara 
bağlılık duyar. Örneğin, birey çalıştığı örgüt için önemli olan ancak bu örgüt dışındaki 
herhangi bir örgütte kullanımı mümkün olmayan bir konu üzerinde uzun süre emek ve 
zaman harcayarak kendisini geliştirir ise, bu örgütte kaldığı müddetçe yaptığı emek ve 
zaman gibi yatırımların karşılığını ücret, ek gelirler, statü v.b. ödler olarak örgütten 
alacağının bilincindedir. Ancak şunu da bilmektedir ki, şayet bu örgütten ayrılacak 
olursa uzun süre boyunca elde etmeye çalıştığı öğrenimlerini hiçbir yerde kullanma 
imkânı bulamayacağından ötürü bu örgütte kendisine sunulan maddi ve manevi ödülleri 
de başka örgütlerde elde etmesi imkânsızlaşacaktır. Burada bireyin bahse yatırdığı 
şeyler emek, zaman, ücret, ek gelir ve statü gibi şeylerdir. Bireyin bahsi kaybetmemesi 
için davranışları arasındaki tutarlılığı devam ettirmesi gerekir. Dolayısıyla, birey bu 
durumda kendi ihtiyaçlarının tatmini için bu öğrenimleri kullanabilecek davranışları şu 
anki çalıştığı örgütte daha uzun süre sergileme zorunluluğunu hissedecektir. Yani, bu 
örgüt için önemli olan bir görevi yerine getirmek için sergilediği davranışlar ile başka 
bir örgüte transfer olma imkânını elinden kaçırarak birey bir bahse girmiş olur. Bahsi 
kazanması için yapması gereken örgütteki üyeliğine devam ederek tutarlı davranışlar 
göstermesidir (İlsev, 1997; Tekin, 2002; Uygur,2004). 
 Becker’e göre bireyin bilinci dışında gelişen ve bağlılığa neden olan değişik yan 
bahis kaynakları bulunmaktadır. Bunlar: 
 Toplumun Beklentileri: Birey, sosyal ve manevi yaptırımları nedeniyle 

toplumun bazı beklentilerinin kendi davranışlarını kısıtlamasına yol açacak bazı 
yan bahislere girer. Örneğin, sürekli iş değiştiren bireyin toplum içinde güvenilir 
olmayan birey olarak kabul edilmesinden dolayı, birey güvenilir olduğunu 
ispatlamak için daha iyi koşullar vaad eden birçok alternatif iş imkânını 
reddederek bir bahse girmiş olabilir (Becker, 1960; İlsev, 1997; Uygur, 2004). 

 Bürokratik Düzenlemeler: Örgütteki bürokratik işleyişin, bireye sağladığı 
maddi ve maddi olmayan ödüller bireyin bir bahse girmesine neden olabilir. 
Örneğin, çalışılan süre ile terfi imkânları arasında önemli bir ilişkinin bulunduğu 
bir işletmede çalışan birey, terfi olanağını elden kaçırmamak için alternatif bir iş 
teklifini kabul etmeyerek işletmede kalmayı seçebilir (Bakan, 2011). 

 Sosyal Pozisyona Uyum: Birey içinde bulunduğu sosyal duruma alışmış ve 
uyum sağlamış olduğu için bir yan bahse girmiş olabilir (İlsev, 1997; Uygur, 
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2004). Böyle bir durumda bireyin, içinde bulunduğu sosyal rolün gereklerini 
yerine getirmeye tamamen alıştığı için, artık başka bir role yeni baştan uyum 
sağlamakta zorluk çekeceğini düşünülmektedir (İnce ve Gül, 2005). Örneğin, bir 
üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuş bir bireyin 
bankacı olmak en büyük hayali olabilir. Ancak, bir türlü banka sınavlarını 
kazanamadığından dolayı serbest muhasebecilik yapmaya başlasa ve uzun süre 
muhasebeci olarak çalıştıktan sonra günün birinde hayalini gerçekleştirecek 
bankacılık kendisine teklif edilecek olursa bunu kabul etmeyebilir. Çünkü 
serbest muhasebeci olarak çalıştığı dönem içerisinde gerek yaptığı işin bizzat 
kendisinden hoşlandığı gerekse müşterilerle ilişkiler açısından davranışsal bir 
uyum sağlandığından, aynı mutluluğu ve uyumu bankacılıkta bulup 
bulamayacağını bilmediğinden, bankacılık teklifini olumsuz olarak 
cevaplayabilir (Bakan, 2011). 

 Sosyal Etkileşim: Birey örgüt içerisinde diğer üyelerle sosyal etkileşimler 
içerisindeyken kendisine özgü imgeler ve kanaatler yaratır. Eğer bu imgeler ve 
kanaatleri bozmak istemiyorsa onlara uygun davranışlar sergileme yoluna girer 
(İlsev, 1997; Uygur, 2004). Örneğin, kişi kendisini çalışkan birisi olarak 
göstermişse, performansı ile ödülü ararsında bir ilişki görmemesine rağmen 
çalışkan birisi olma imgesini yaşatabilmek için, örgütte yüksek performans ile 
çalışma davranışını sürdürebilir. 
Becker’e göre bireyin çalıştığı örgütü ile giriştiği yan bahisler ve bunlara yönelik 

yapılan yatırımlar zaman içerisinde giderek artacağından, bireyin yaşı ve kıdemi arttıkça 
yatırımları da buna paralel olarak artacak, kişinin örgütten ayrılması zorlaşacak, yani 
zamanla bireyin örgüte olan bağlılığı güçlenecektir (İnce ve Gül, 2005). 
 
6.3.2.2. Salancik’in Yaklaşımı 
 
 Salancik’in yaklaşımında bağlılık, bireyin davranışlarına bağlanması, tutumları 
ile davranışları arasında bir uyum sağlanması olarak işlenmektedir (İlsev, 1997). Birey 
daha önce sergilediği davranışlarına bağlanarak bunlarla uyumlu davranışlar ortaya 
koymaktadır (O’Reilly ve Caldwell, 1981; Oliver, 1990). Dolayısıyla, bireyin örgüte 
bağlılığını belirleyen en önemli unsurlardan birisi daha önce sergilediği davranışlarına 
olan bağlılığının gücü olarak ifade edilmektedir (Glisson ve Durick, 1988). Salancik 
bağlılığı; bireyin davranışlarına ve davranışları aracılığıyla faaliyetlerini ve örgüte olan 
sadakat ve ilgisini kuvvetlendiren inançlarına bağlanması olarak tanımlamaktadır 
(Mowday vd., 1982; İnce ve Gül, 2005). 
 Bireyin tutumlarına aykırı davranışlarda bulunmasıyla tutum ile davranış 
arasında uyumsuzluk meydana gelir (Sears vd., 1998). Örneğin, sayılarla uğraşmaktan 
hoşlanmayan birisinin bir işletmenin muhasebe departmanında çalışması durumunda 
tutumu ile davranışı arasında uyumsuzluk oluşmaya başlar. Ancak bu şahıs mevcut 
işinden başka bir iş bulma imkânına sahip değilse, sayılarla uğraşma konusundaki 
olumsuz tutumunu değiştirmeye ve böylece tutum ve davranışları arasında uyum 
yakalama yolunu seçecektir (Bakan, 2011). 
 Her davranışa aynı şekilde bağlanılması mümkün olmayıp, davranışa olan 
bağlılığı etkileyen özellikler aşağıdaki gibidir(O’Reilly ve Caldwell, 1981, 1989): 
 Kamuya açıklama (publicity-visibility): Bireyin örgüte üyeliğinin veya 

davranışlarının, diğer bireylere duyurulması ve gözlenebilme imkanının 
verilmesidir (Margaret, 1990; Tekin, 2002). Bireyin yaptığı davranış ailesi, iş 
arkadaşları veya dostları tarafından duyulmakta veya gözlemlenebilmekte ise, 
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birey bu davranışlarının sonuçları ile ilgili sorumluluğunu görmemezlikten 
gelmeyecektir (İlsev, 1997; Uygur, 2004). 

 Dışavurum(explicitness): Davranışın yapılması gerekliliği açık ve kesin bir 
şekilde dışa vurulmuş ise bu davranışa olan bağlılık yüksek olacaktır. Örneğin, 
birey bir işe girerken sözleşme imzalamışsa ya da o işin özellikleri ve çalışma 
süresini içeren bilgiler kendisine verildikten sonra işi seçmiş ise bu seçimini 
inkâr edemeyecektir. Yani işe girmeyi kabul ettiğini dışa vuran eylemlerde 
bulunmuşsa bu kararına ilişkin bağlılığı yüksek olacaktır (O’Reilly ve Caldwell, 
1981; İlsev, 1997; Uygur,2004). 

 Vazgeçebilirlik(revocability-irreversibility): Bazı eylemlerin sonucu ister hoşa 
gitsin isterse gitmesin geriye alınamaz. Dolayısıyla, ortaya konulduktan sonra 
iptal edilmesi veya vazgeçilmesi mümkün olmayan davranışlara olan bağlılık 
güçlü düzeyde olacaktır. Örneğin, birey bir işe girdikten sonra o işi 
değiştiremeyeceğine inanırsa, yaptığı işi başlangıçta sevmiyor olsa dahi zamanla 
sevmesini haklı çıkaracak olumlu tutumlar geliştirecek ve işine olan bağlılığı 
sağlama yoluna gidecektir (O’Reilly ve Cadwell, 1981; İlsev, 1997; Uygur, 
2004). 

 İrade (volition): Dışarıdan herhangi bir baskı ile karşılaşmaksızın bir davranış 
gönüllü olarak sergileniyor ise birey bu davranış ve sonuçlarına karşı kişisel 
olarak kendini sorumlu tutacaktır. Dışarıdan gelen olumsuz baskı negatif bir 
tepki yaratacak iken, içten gelen irade, davranışa karşı gönüllü bağlılık 
yaratacaktır. Bu yüzden, birey bu davranışı rutin olarak sergileme ihtiyacı 
hissedecektir (İlsev, 1997; Uygur, 2004). 

 
6.4. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler 
 
 Örgütsel bağlılığın örgütler açısından önem kazanmasıyla birlikte araştırmacılar 
açısından örgütsel bağlılığın nedenleri ve örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler daha 
fazla ilgi görmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar ile örgütsel bağlılığı etkileyen 
faktörler yaş, cinsiyet, iş tatmini, ücret, kıdem, iş tanımı, iş beklentileri, işin stresi,  
psikolojik sözleşme gibi kişisel faktörlerin yanı sıra profesyonelleşme ve yeni iş 
olanakları gibi dış faktörlerde yer almaktadır (Ceylan ve Şenyüz, 2003: 57). 
 Araştırmalar çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarını etkileyen çok sayıda 
faktörün olduğunu belirtmektedir. Bu alandaki literatür incelendiğinde, örgütsel 
bağlılığı etkileyen faktörlerin çok farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. 
Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler üç grup altında toplanarak ele alınabilir. Bu 
gruplar; kişisel faktörler, örgütsel faktörler ve çevresel faktörler olarak 
adlandırılmaktadır. Ancak tüm araştırmalarda işgörenlerin örgütsel bağlılıklarında aynı 
faktörlerin etkili olduğunu söylemek mümkün değildir. Farklı örgütlerde, farklı 
işgörenler ile yapılan çalışmalarda birbiri ile çelişen farklı sonuçlar meydana 
gelmektedir (Köse, 2014). 
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Şekil 6.4. Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler ve Sonuçları (Yüceler, 2009) 
 
6.4.1. Kişisel Faktörler 
 
 Kişisel faktörler ile örgütsel bağlılık arasında güçlü ilişkiler olduğuna vurgu 
yapan örgütsel bağlılık yazınında bir çok araştırma mevcuttur (Morris vd., 1993). 
 Kişisel veya demografik özellikler örgütsel bağlılığın nedenleri arasında en 
yoğun şekilde incelenen özelliklerin başında gelmektedir (Joiner ve Bakalis, 2006). Yaş, 
eğitim düzeyi, çalışma süresi ve cinsiyet gibi demografik özelliklerin yanı sıra, başarı 
gereksinimi gibi bireyin örgütten beklentilerin ne düzeyde karşılanıyor olduğu ve 
psikolojik sözleşme, örgütsel bağlılığın belirleyicilerinden olan kişisel faktörler olarak 
çalışmalarda yer bulmaktadır (Bakan, 2011). 
 
6.4.1.1. İş Beklentileri 
 
 İşgörenler ihtiyaç karşılamak ve hedeflerini gerçekleştirmek için örgütü bir araç 
olarak görmektedirler. Örgüt ile çalışanlar arasında yapılan sözleşmeler örgütsel 
bağlılığın başlangıcını oluşturmaktadır. Örgütlerin işgörenler için önemli olan bu ihtiyaç 
ve hedefleri karşılaması veya bu yetenek ve kapasiteye sahip olabilmesi örgütsel 
bağlılığı etkilemektedir. İşgören ile yapılan sözleşmenin uzun süreli olması aynı 
zamanda işgören tarafından iyi tanımlanmış bir görevin kabul edildiği anlamını 
taşımaktadır ve bu durumda işgören örgütün amaç, hedef ve değerlerini kabul ederek 
örgütün üyesi kalma davranışlarını ortaya koyar (Zaccaro ve Dobbins, 1989:267). 
 Örgüt tarafından beklentilerin iyi tanımlanması, çerçevesinin belirlenmesi, net 
olarak konması ve bu beklentilerin işgörenin beklentileri ile uyumlu olması örgütsel 
bağlılığı olumlu yönde etkileyecektir. İşgörenler kişisel amaç ve hedeflerin 
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karşılanabileceği bir iş çerçevesinde bulunduğu düşüncesine kavuşursa örgüte olan 
bağlılıkları giderek artacaktır (Cohen ve Vigoda, 2000: 389). 
 
6.4.1.2. Psikolojik Sözleşme 
 
 Örgüt ile işgören arasındaki sözleşme sadece yazılı olan bir sözleşme şeklinde 
değildir. Yazılı sözleşmede örgüt ve işgörenin hak ve sorumlulukları yer almaktadır. 
Ancak işgören açısından tek taraflı farklı bir sözleşme daha gerçekleştirilir. Psikolojik 
sözleşme adı verilen bu sözleşmede işgörenlerin mesleğine bağlılık düzeyine göre 
kariyer, yönetsel pozisyon gibi beklentileri, iş ortamı veya sosyal çevresinde saygı 
görme, örgüt yapısı ve faaliyetleri konusunda söz sahibi olabilme gibi beklentileri yer 
almaktadır. Örgütün de işgörenden yazılı olan sözleşme dışında beklentileri olabilir. 
Örneğin işgörenin örgütünü çevresinde yüceltmesi, gerektiğinde özveride bulunması, 
örgütü kendi çıkarlarının üzerinde veya en azından kendi çıkarlarına denk düzeyde 
değerli görmesi gibi çeşitli istekleri olabilir (Köse, Tetik ve Ercan, 2001: 219). 
 
6.4.1.3. Yaş 
 
 İşgörenlerin içinde bulundukları yaş dönemlerine göre örgüte karşı tutumları da 
farklılaşmaktadır. Her yaş döneminde işgörenin yaptığı işle ilgili davranışları, algıları, 
istekleri ve beklentileri farklıdır. Yaş ile örgütte çalışılan süre birbiri ile ilişkili 
faktörlerdir. Bu nedenle örgüsel bağlılığın önemli göstergelerinden birisi yaştır (Cohen, 
1993:145). 
 Angle ve Perry’e göre bireyin yaşı ilerledikçe alternatif ya da farklı bir eğitim 
alma imkânı azalacağından dolayı, bireyin örgüte bağlılığı artacaktır. Ayrıca yaş 
ilerledikçe bireylerin örgütte daha iyi pozisyonlarda görev almaları (Meyer ve Allen, 
1984) ve/veya tecrübelerinin artmış olmasından dolayı da örgütsel bağlılıklarının 
artacağı yönünde bir görüş bulunmaktadır (Meyer ve Allen, 1997). Ayrıca yaşlı 
çalışanlar uzun süre aynı işi yaptıklarından dolayı hem kendilerine hem de bilgi ve 
tecrübelerine güvenirler ve bu güven ortamında örgütsel bağlılıkları gençlere göre 
güçlenmiş olur (Balay, 2000; İnce ve Gül, 2005). 
 Yapılan bu açıklamaların aksine, Morris ve arkadaşları (1993) ise bir yandan 
genç bireylerin bir an önce mesleki yaşantıya adım atabilmek adına motivasyonlarının 
yüksek olması, diğer yandan yaşlıların ise karşılanamayan beklentilerinden dolayı 
gençlerin yaşlılara göre örgütsel bağlılıklarının daha güçlü olacağını ifade etmişlerdir. 
Benzer şekilde Meyer ve Allen (1984) gençlerin iş tecrübelerinin az olması nedeni ile 
alternatif iş imkânlarının az olduğunun farkında olabileceklerini ve bu yüzden de 
gençlerin örgütsel bağlılıklarının yüksek olabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir (Bakan, 
2011). 
 
6.4.1.4. Eğitim Düzeyi 
 
 Eğitim düzeyi, bireylerin hayata bakışları ve beklentilerini etkileyen önemli 
unsurlardan biridir. İşgörenlerin eğitim düzeylerine göre örgüte bakışları ve örgütten 
beklentileri de farklılaşmaktadır. Eğitimi için uzun zaman ayırmış, yüksek harcamalar 
yapmış, kısacası bedel ödemiş olan işgörenlerin örgütten beklentileri eğitim düzeyi 
düşük işgörenlere göre farklı olmaktadır. İşgörenler ödedikleri bedelin, harcadıkları 
zamanın karşılığını almak isteyecek, ödenen bedelin düzeyine göre de beklentiler 
arasında farklılıklar meydana gelecektir (Çakır, 2001:111). 
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 İşgörenlerin eğitim düzeyleri ile örgütten beklentileri arasındaki bu ilişki doğru 
orantılı olmakla birlikte örgütün beklentileri karşılaması çoğu zaman mümkün 
olmadığından eğitim düzeyi ile örgütsel bağlılık ters yönlü olmaktadır. Başka bir 
ifadeyle yüksek eğitim düzeyine sahip işgörenler yüksek beklentiler içerisine girmekte, 
örgüt beklentilerini yeterince karşılayamamakta, sonuç olarak da yüksek eğitim 
düzeyindeki işgörenlerin örgütsel bağlılıkları düşecek; eğitim düzeyi düşük, beklentisi 
düşük işgörenlerin ise örgütsel bağlılıkları bu durumda yüksek kabul edilecektir (Keleş 
ve Çelik, 2006:58). 
 
6.4.1.5. Cinsiyet 
 
 Örgütsel bağlılığın belirleyicilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan 
araştırmalarda ele alınan kişisel özelliklerden bir diğeri de cinsiyettir. Cinsiyet ile 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin son zamanlarda yapılan araştırmalarda yoğun bir 
şekilde ele alınmasının en önemli nedenlerinden birisi örgütlerde çalışan kadın sayısının 
gün geçtikçe artması (Aven vd., 1993) ve kadın çalışanlara yönelik araştırmaların 
olması gereken düzeyin çok altında seyretmesidir (Dick ve Metcalfe, 2007). Erkeklerin 
mi yoksa kadınların mı örgütlerine daha çok bağlılık duyduklarına yönelik yapılan 
araştırmalarda farklı bulgulara ulaşmıştır. Araştırmaların büyük çoğunluğu kadınların 
örgüte olan bağlılıklarının erkeklerden daha güçlü olduğu yönünde bulgulara 
ulaşılmıştır (Angle ve Perry, 1981; Gould, 1975; Grusky, 1966; Hrebiniak ve Alutto, 
1972, Sullivan, 1982; Marsden ve Kalleberg, 1993; Wahn, 1998; Colbert ve Kwon, 
2000; Opeyemi, 2004; Singh vd., 2004; Marchiori ve Henkin, 2004; Dixon vd., 2005). 
Bunun ana nedenleri, kadınların örgüt değiştirmeyi zor bir faaliyet olarak görmeleri, 
çalıştıkları örgütü çok sık değiştirmekten hoşnut olmadıkları (Angle ve Perry, 1981), 
örgüt üyeliğini kazanmak için erkeklere kıyasla daha fazla sayıda engelleri aşmak 
durumunda kalmaları, bu engellerin onların motivasyonlarını arttırdığı (Grusky, 1966) 
ve çok fazla ayrımcılık yaşamaları olarak ifade edilmiştir. 
 Bu ifadelerin aksine Loscocco (1990) ise erkeklerin işi her şeyden üstün 
tuttukları, kadınların ise iş yerine aile içindeki rollerini daha fazla önemsedikleri, ailesel 
değerleri örgütteki kariyer fırsatı ve örgütsel değerlerden daha hayati gördükleri, bundan 
dolayı da erkeklerin kadınlara kıyasla örgüte daha fazla bağlandıklarını belirtmişlerdir. 
Kadınlar her zaman aile yaşantılarına ve evle ilgili görev, sorumluluk ve rollerine 
erkeklere oranla daha fazla önem verdiklerinden örgütsel görev, rol ve kariyer 
beklentilerine yeterince zaman ayıramamakta ve bu da sonuçta örgütlerine olan 
bağlılıklarını erkeklere nazaran daha güçsüz bırakmaktadır (Gökmen, 1996; İnce ve 
Gül, 2005). 
 Araştırmaların bir kısmında ise bazı durumlarda erkeklerin bazı durumlarda ise 
kadınların örgütsel bağlılıklarının daha güçlü olduğu yönünde bulgular ortaya 
konmuştur. Örneğin, Cohen (1992) yaptığı araştırmada, çalışanların statülerini esas 
aldığında, mavi yakalı çalışanlar içerisinde kadınların, buna karşı beyaz yakalı 
çalışanlar içerisinde ise erkeklerin daha yüksek bağlılık gösterdikleri sonuçlarına 
varılmıştır (İnce ve Gül, 2005). 
 
6.4.1.6. Medeni Durum 
 
 Örgütsel bağlılığı etkileyen kişisel faktörlerden birinin de medeni durum olduğu 
ifade edilmektedir. Mathieu ve Zajac (1990:172) işgörenlerden evli olanların ailevi 
sorumlulukları nedeniyle ve bunun sonucu olarak ekonomik gerekçelerle devam 
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ettikleri işi bırakmayı istemedikleri, yeni iş bulma sürecinde işsiz kalacakları, ekonomik 
sıkıntılar yaşayacaklarından örgütlerine bekâr işgörenlerden daha fazla bağlılık 
gösterdikleri ileri sürülmüştür (Köse, 2014). 
 Bağlılık üzerinde etkisi olan önemli bir değişken olarak medeni durum kabul 
görmektedir (Popoola, 2006). Evli ya da ayrılmış olan bireylerin örgütlerinden 
ayrılmayı daha maliyetli bulacakları ve bu nedenle örgütsel bağlılıklarının daha yüksek 
olacağı ileri sürülmektedir. Evli olup aynı zamanda bakmakla yükümlü olunan yaşlı ya 
da çocuk bağımlılara sahip olmanın bağlılığın geliştirilmesinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu bilimsel çalışmalarca kabul edilmiştir (Chiu ve Catherine, 1999; İnce ve Gül, 
2005). Buna karşın, bekar olan bireylerin örgütlerine daha az bağlanma gereksinimi 
duyacakları ve daha iyi bir iş alternatifi elde ettiklerinde çok rahatlıkla örgütten 
ayrılabilecekleri savı kabul edilmektedir (Hrebiniak ve Alutto, 1972). 
 
6.4.1.7. Kıdem (Çalışma Süresi) 
 
 Örgütsel bağlılık ile çalışma süresi ile arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 
(Cohen, 1993; Mathieu ve Zajac, 1990; Popoola, 2006). İşgörenlerin içinde 
bulundukları örgütte uzun süre çalışmaları, yani kıdemlerinin yüksek olması örgütten 
elde edecekleri kazançları arttıracak, örgütten ayrılmaları durumunda bu kazançları 
kaybedeceklerinden örgütsel bağlılıklarının da artacağı kabul edilmektedir (Özkaya, 
Kocakoç ve Kara, 2006: 80). 
 Kıdemin örgütsel bağlılığa etkisi Becker’in yan bahis yaklaşımına 
dayanmaktadır. Daha önceden bahsedildiği üzere Becker’in yan bahis yaklaşımında 
örgütsel bağlılıkla doğrudan ilişkili olmayan yatırımlardan söz edilmişti ve örgütteki 
kıdemin artması ile birlikte kıdem tazminatları ve emeklilik birikimlerinin birer yatırım 
olarak düşünüldüğü; işgörenin örgütten ayrılması durumunda bu yatırımlarından 
vazgeçmesi anlamına geldiği belirtilmişti. Bu durumda işgörenin kıdemi arttıkça 
yatırımların değeri artacak, örgütten ayrılmanın maliyeti yüksek olacak, bu yüksek 
maliyete katlanmak istemeyen işgörenin örgütsel bağlılığı da yüksek seviyelere 
çıkacaktır (Mathieu ve Zajac, 1990:952). 
 
6.4.1.8. Kültürel Farklılıklar 
 
 Farklı kültürden insanların bir arada çalıştığı örgütlerde kültürel farklılıklar 
bireyin tutum ve davranışlarını belirleyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, bireyin yetiştiği kültür, örgüte olan bağlılığına etki edebilmektedir 
(White, 1987). Batı kültüründe yetişmiş bireyler genelde örgütlerine yüksek derecede 
bağlılık duygusu içerisinde olurken, doğu kültüründe yetişmiş bireyler ise ancak 
ekonomik güvence ve sosyal imkânlar sunabilen örgütlere daha fazla aidiyet 
duyabilmektedirler(White, 1987). 
 
6.4.1.9. Değerler 
 
 Değerler, bireyin işinin ve günlük yaşamının temel parçası olan ve onun 
yaşamına anlam kazandıran, ulaşılmak istenen idealler olarak; bireyin tercihlerine, 
kararlarına, alışkanlıklarına, becerilerine ve davranışlarına yansıtılmış olunan insan 
mükemmeliyetine ilişkin nitelikler, inançlar ve kanaatler olarak kabul edilmektedir 
(Özgener, 2000; Sığrı, 2007). 



ÖRGÜTSEL BAĞLILIK                                                           Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU 

76 

 Değerler kavramı örgütsel bağlamda tanımlanacak olunursa, bir örgütün 
üyelerince paylaşılan, üyelerin davranışlarını yönlendiren, örgütün kendisi ve 
çevresinde “kabul gören” temel normlar, varsayım ve inançlar bütünü şeklinde 
nitelendirilmektedir (Sığrı, 2007). 
 Dolayısıyla, örgütsel bağlılığı etkileyen hususlardan birisi de bireyin sahip 
olduğu değerlerdir. Özellikle işe yeni başlayan bir işgören için, yapacağı işin kendi 
bireysel değerleriyle uyumlu olması işgörenin gerek işe gerekse örgüte yönelik 
bağlılığını olumlu yönde etkileyecektir. Örgütsel değerler ile kişisel değerleri 
uyuşmayan bir işgören için örgütsel bağlılıktan söz etmek oldukça güç olacaktır. 
Değerler neyin iyi, değerli, doğru ve arzu edilir olduğunun belirleyicisidirler. Kişinin 
sahip olduğu değerlerin kolaylıkla değiştirilmesi mümkün olmadığından, örgütsel 
değerler ile bireysel değerlerin uyuşmadığı durumlarda bireyin örgüte bağlılık duyması 
neredeyse imkânsız olacaktır (Miner, 1988:234). 
 
6.4.2. Örgütsel Faktörler 
 
 Örgütsel bağlılığın belirleyicisi olarak literatürde çok sayıda örgütsel faktör 
belirlenmiş olup, bunlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir.  
 
6.4.2.1. İletişim 
 
 İnsanlar birbirleriyle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini ikna etme, bilgilendirme, 
yönetme, yönlendirme ve eğlendirme gibi durumların oluşması için gerekli ve önemli 
bir araç olarak kabul edilen iletişim sayesinde kurarlar. Bireysel, toplumsal ve örgütsel 
yaşamın vazgeçilmez bir aracı ve yaşamsal bir yükümlülük olan iletişim (Tutar, 
2003:43), insanların hem kendileriyle hem de toplumla olan ilişkilerinde onları 
hedeflerine ulaştırır (Yatkın, 2009). Dolayısıyla, iletişim toplumun üyeleri arasında 
sağladığı etkileşimle, düşüncelerde, değerlerde, davranışlarda ve amaçlarda benzerlik ve 
uzlaşma olasılığını artırmada da son derece önemli bir görev üstlenmektedir (Gürgen, 
1997; Yatkın, 2009). 
 Örgütler yaşamak için çevreleriyle olduğu gibi, dış çevreleri ile de sürekli 
etkileşim içinde olmak zorunda olduğundan bir örgütün toplum içindeki yerinin 
büyüklüğü iletişim yapabildiği alanla çevrilidir (Başaran, 1997; Biter, 2007). Örgütsel 
iletişim olmadan herhangi bir örgütsel eylemin ya da yönetim sürecinin başarılması 
neredeyse ihtimal dışıdır (Kaya, 1999; Durgun, 2006) ve iletişimin etkin bir şekilde 
yapılması işletmelerin başarısına önemli etkiler yapmaktadır (Ada, 2007). Bu bağlamda, 
örgütlerde etkin bir yönetim iyi bir iletişim süreciyle (Atak, 2005: 60), örgütsel düzenin 
başarısı iletişim düzeninin başarısıyla paralel olup, etkili ve sürekli işleyen bir iletişim 
düzeni, örgütün sağlıklı ve başarılı çalıştığının ifadesidir (Yatkın, 2009). İyi ve etkili bir 
iletişim süreci örgüt içerisinde motivasyon uyum, koordinasyon ve verimliliğin 
arttırılmasından (Can, 1999; Biter, 2007), örgüt çalışanlarının başarılı ve verimli bir 
şekilde yönetilmesine kadar hemen her aşamada önemli bir rol oynamaktadır (Geçikli, 
2004; Yatkın, 2009). 
 İletişim, örgütsel bağlılıkla çeşitli yönlerden ilişkilendirilmektedir. Örneğin, 
Allen’in (1992) yaptığı araştırmada toplam kalite yönetimini uygulayan firmalarda 
iletişim, örgütsel bağlılık değişkeninin %59’unu açıklamaktadır. De Rider (2004) görev 
ilişkili iletişimin örgütsel bağlılığın önemli bir nedeni olduğu bulgusuna çalışmaları 
sonucunda ulaşmıştır. Mathieu ve Zajac (1990) gerçekleştirdikleri meta analiz 
sonucunda liderin yaptığı iletişimin bağlılık üzerindeki önemine vurgu yaparak, yönetici 



ÖRGÜTSEL BAĞLILIK                                                           Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU 

77 

tarafından zamanında ve uygun şekilde yapılan iletişim etkinliklerinin işgörenin örgüte 
olan bağlılığını arttıracağını belirtmişlerdir (Bakan, 2011). 
 
6.4.2.2. Örgütsel Ödüller 
 
 Örgütsel ödüller işveren ile işgörenler arasındaki en önemli sözleşme 
konularından birisi olup (Chew ve Chan, 2008), işgörene ödenen ücret, yetenekli 
elemanların işe alınması ve örgütte üyeliklerinin devam etmesi açısından da en kritik 
roldedir (Willis, 2000). Bu nedenle, bazı firmalar yetenekli elemanlara sahip olmak için 
piyasa ücretlerinin oldukça üstünde bir değere ulaşacak düzeyde prim, bonus ve hatta 
bazı başarılı firmalar hisse senedi sahipliği, kar ortaklığı ve grup temelli güdüleyici 
ücret uygulamaların hayata geçirmektedirler (Parker ve Wright, 2000; Bassi ve Van 
Buren, 1999). Örgütsel ödüller temelde maddi ve maddi olmayan ödüller olarak ikiye 
ayrılırlar. 
 Birey ile örgüt arasında karşılıklı bir çıkar ilişkisi bulunmaktadır. Bireyler 
örgütten alacakları ücret, kariyer imkanı ve takdir gibi örgütsel ödüller karşılığında 
örgüte girerler. Bir başka deyişle, bireyler örgütsel amaçlar doğrultusunda sergiledikleri 
bedensel ve zihinsel çabaların ödüllendirilmesini umarlar. Örgüt de çalışanından, 
yüksek performans ve örgütsel kurallara uygun davranış sergilemesini bekler ve 
yaratılan katma değerden dolayı çalışana çeşitli ödüller sunmayı kabul ederler. Bu 
değişim ilişkisi devam ettiği sürece işgören örgüte güçlü bir bağımlılık gösterir. 
Dolayısıyla, başarıları ödüllendirilen bireyin örgüte olan aidiyet duygusu artar (Bakan, 
2011). 
 İşgörenlerin ödüllendirilme yöntemi örgütsel bağlılığı önemli oranda 
etkilemektedir. Ödüllendirme sisteminin örgütsel bağlılığı sağlaması ve güçlendirmesi 
için sunulan ödülün: 
 Grubu dağıtmayıp bir araya getirmesi 
 Örgütsel amaçlara ulaşılabilmesi adına çalışanların katılımını teşvik etmesi, 
 Örgütün başarısından çalışanlara da pay verilmesini sağlama 
 Benzer işletmelerle kıyaslandığında eşitlik ve adil olma özelliğine sahip olması, 
 Ödüle hak kazanan birey açısından güdüleyici bir güce sahip olması 
 Bütün işgörenlere aynı şekilde uygulanıyor olması, 

gibi özellikleri içerisinde barındırması gerekir (Martin ve Nicholls, 1987). 
 
6.4.2.3. Kariyer İmkanları 
 
 Bireylerin örgütlerine bağlılık nedenleri arasında kariyer tanımlama ve kariyer 
gelişiminin önemli bir yere sahip olduğu görüşü literatürde uzmanlarca savunulmaktadır 
(Baruch, 2006; Briscoe ve Finkelstein, 2009). Bu görüşte olanlara göre firma tarafından 
çalışanlara sunulan kariyer imkânları ile örgütsel bağlılık arasında ciddi bir ilişki 
bulunmaktadır. 
 Wallace’ye göre profesyoneller seçtikleri meslek dalında kariyer yapma 
beklentisi içerisindedirler. Özellikle profesyonel örgütlerde profesyonel çalışanlara 
sunulan yükselme olanakları profesyonel mesleklerine bağlı bir yükselme olduğu için 
birey kariyer basamaklarında yukarılara doğru tırmandıkça mesleki anlamda da kendini 
ilerlemiş hisseder. Örneğin, hukuk bürolarında çalışan bir avukata çalıştığı büroya ortak 
olma imkânının sunulması, bu avukata sunulan yükselme imkânının profesyonel 
mesleğine bağlı bir yükselme durumu olduğunu ifade eder (Nelson, 1988; Wallace, 
1995). 
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 Profesyonel olmayan firmalarda profesyonel çalışanlara meslekleriyle doğrudan 
ilişkilendirilemeyen alanlarda sunulan yükselme imkânı, bu çalışanların örgütsel 
bağlılıklarını güçlendirebilir ancak mesleki bağlılıklarını güçlendirmez, hatta mesleki 
bağlılıklarının zayıflamasına yol açabilir. Kendisine yönetsel kariyer imkânı tanınmış 
profesyoneller örgütsel konulara mesleki konulara nazaran daha fazla ilgi duymaya 
başlarlar (Wallace, 1995). 
 Örgütsel bağlılık ile kariyer imkanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu açıkça 
söylenebilirken, bir örgütte herkesin terfi imkanı elde edemeyeceği düşünülünce “acaba 
terfi edemeyenlerin örgütsel bağlılıkları bu durumda nasıl etkilenecektir?” sorusu akla 
gelmektedir. Finansal hizmet sunumu yapan bir örgütte, çalışanların erken ve orta 
kariyer durumlarını değerlendirmeye yönelik bir araştırma yapan Robertson ve 
arkadaşları (1991) erken kariyer değerlendirmesinde örgütsel bağlılık ile işgören devir 
hızı arasında güçlü bir ilişki olduğu ve kariyer olanaklarıyla ilgili negatif geribildirim 
alan işgörenlerin örgütlerine olan bağlılıklarının çok düşük ve örgütten ayrılma isteğinin 
yüksek olduğu sonucunu ileri sürmüşlerdir (Meyer ve Allen, 1997:76). 
 
6.4.2.4. Yönetim ve Yönetim Tarzı 
 
 Yönetim tarzı, örgüt üyelerinin örgütte bulundukları süre içerisindeki 
davranışlarına yön veren örgütün değerlerine ve amaçlarına bağlanma derecelerini 
etkileyen en etkili faktörlerden birisidir. Katılımcı, değişime açık, çalışanlara güvenen, 
yönetim tarzı, çalışanların beğenisini yaratan bir örgüt iklimi yaratarak olumlu 
davranışların sergilenmesine yol açar. Bu tür bir yönetim tarzı, örgütsel bağlılığın 
güçlenmesine neden olurken, çalışanına güvenmeyen, aşırı merkeziyetçi, katı kontrol 
mekanizmalarına sahip ve otonomiyi azaltan bir tarz ise örgütsel bağlılığı güçsüzleştirir, 
hatta ortadan kalkmasına neden olabilir. Merkezileşmiş bir örgüt yapısı içerisinde birey 
kararlara katılma fırsatını elde edemeyeceğinden dolayı örgütsel amaçlarla yakınlık 
kurma ve özdeşleşme şansına sahip olamayacak, tam aksine örgüte karşı 
yabancılaşacaktır (Robbins, 1994). Bu durumda bulunan bireyin örgüte bağlılığı 
zayıflayacaktır. Gaertner ve Nalen, esnek ve katılımcı yönetimin örgütsel bağlılığı 
pozitif yönde etkilediğini ortaya koyarken, Morris ve Steers ise merkezi olmama 
derecesi ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğunu yaptıkları çalışmalar 
sonucunda ileri sürmektedirler (Steers ve Porter, 1983:443). 
 Üst yönetimden memnun olan çalışanların, söz konusu memnuniyetlerinden 
dolayı örgütsel bağlılıklarının yüksek düzeyde olacağına ilişkin araştırma bulguları 
saptanmıştır (Sager ve Johnston, 1989; İnce ve Gül,2005). Katı, aşırı kontrolcü ve 
otokratik yönetim tarzı bağlılık duygusunu zayıflatırken, esnek ve katılımcı yönetim 
tarzı ise örgütsel bağlılığın giderek güçlenmesine yol açar (İnce ve Gül, 2005). 
 Çalışanların bağlılıklarını sağlamayı hedefleyen yönetimin ilk yapacağı faaliyet, 
kendilerini örgütsel amaçlara adamaya hazır olmalarıdır. Bu bağlamda yöneticiler: 
 Bilgiyi işgörenlerle paylaşmalı, 
 İşgörenlere karşı ne tür davranış sergileyeceklerini açıkça belirtmeli, 
 Katılımı sağlamalı, 
 Başarı ve sorumluluğu işgörenlerle paylaşmalıdırlar (Bakan, 2011:149). 

Örgütsel bağlılığın sağlanmasında yönetimin yetkinliği de önemli bir rol 
oynamaktadır. İşgören bağlılığı ile yönetimin yetkinsizliğinin bir arada bulunması 
imkansızdır. Eğer yönetim ne istediğini, ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmiyor ise, 
işgören de neye bağlılık duyacağından bihaber olacaktır. Eğer yönetim hiçbir görünür 
neden olmadan veya sebep belirtmeden aniden yön değiştirir veya değişim içerisine 
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girerse ve de planın önemli farklılıklar yaratacağı durumlarda planlamada başarısız 
olursa, işgörenlerde bağlılık yerine yabancılaşma davranışı belirecektir (Martin ve 
Nicholls, 1987). 
 
6.4.2.5. Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması 
 
 Rol, başkalarının bir işgörenden beklediği ve istediği işlem, aktivite ve 
eylemlerdir. Rol ile görev birbirinden farklı kavramlar olup, rolün görevden ayıran 
temel yönleri şöyledir: Rol için yapılan işlem ve eylemlerin bazıları işgörenin görevi ile 
ilgili olmayabilir; işgörenden rol bekleyenler kendi üstlerinden ziyade başka bireyler de 
olabilir (Ceylan ve Ulutürk, 2006). Rol davranışları ise çalışanların görevlerini yaparken 
gösterdikleri davranış olarak ifade edilmektedir (Özsoy vd., 2004). 
 Rol belirsizliği kısaca “bireyin kendisinden nasıl bir davranış sergilenmesinin 
beklendiğini tam olarak algılayamaması” olarak nitelendirilmektedir (Meyer ve Allen, 
1997). 
 İşletmelerde rol belirsizliğini artıran çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları: İşgörenin işini yaparken nelere yetkisinin olup nelere yetkisinin olmadığını 
bilmemesi; işinde kendisinden beklenen şeylerin neler olduğunu tam ve kesin olarak 
bilmemesi;  işiyle ilgili sorumluluklarının neler olduğunu bilmemesi; işiyle ilgili olarak 
açık, net ve planlı hedeflerin ve ulaşması gereken standartların bulunmaması; işinde 
zamanını en uygun şekilde kullandığından emin olmaması; görevinin ne olduğuna dair 
kendisine bildirilen şeylerin net olmaması şeklindedir (Ceylan ve Ulutürk, 2006). 
 Rol teorisine göre işgörenler birbiriyle çatışan taleplerle karşılaştıklarında ya da 
bir görevi yapmak başka bir görevi yerine getirmeyi güçleştiriyorsa, işgörenlerde rol 
çatışması meydana gelir (Addae vd., 2008). Bu bağlamda rol çatışması “bireyden 
birbiriyle çatışan iş taleplerinde bulunulması” (Boshoff ve Mels, 1995) veya “bireyden 
bilgi ve tecrübesine uygun olmayan görevleri yerine getirmesinin istenmesi” (Meyer ve 
Allen, 1997) ya da “bireyden iki ya da daha fazla işi yapması beklenirken bireyin 
işlerden birini yaparken diğerini gerçekleştirmede imkansız duruma gelmesi halidir” 
(Foote vd., 2005) şeklinde belirtilebilir. 
 Yapılan araştırmalar rol belirsizliği (Dubinsky ve Mattson, 1979; Zaccaro ve 
Dobbins, 1989; Johnston vd., 1990) ve rol çatışması (Dubinsky ve Mattson, 1979; 
Dubinsky ve Harrtley, 1986; Zaccaro ve Dubbins, 1989) ile örgütsel bağlılık arasında 
anlamlı bir negatif ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Rol çatışması bireyde sorumluluk 
azalması, kendi içine çekilme, gerginlik ve strese neden olur ki, bu durumda olan birey 
bir boşluk içerisine girerek birey ile örgütün yavaş yavaş arası açılmaya başlar (Mathiu, 
1991; DeCotiis ve Summers, 1987). Rol belirsizliği durumunda da birey örgütsel 
amaçlara ulaşabilmek için kendisinden hangi davranışların beklendiğini net bir şekilde 
bilmediğinden dolayı, üstlendiği rol ile örgütsel amaçlar arasındaki bağlantının 
azaldığını düşünerek örgüte olan bağlılığı düşecektir. Bununla birlikte, rol çatışması 
içerisinde bulunan bireyin örgütte sorumluluk duygusu ve örgüte katılımı 
azalacağından, rol çatışması bireylerin örgütsel bağlılığını zayıflatıcı bir etki meydana 
getirecektir (DeCottis ve Summers, 1987). 
 
6.4.2.6. Katılımcı Karar verme – Kararlara Katılma 
 
 Yönetimde karar alma veya verme, günümüz yönetim faaliyetlerinin en 
önemlilerinden birisi, hatta en önemlisi durumundadır (Bakan ve Büyükbeşe, 2005). 
Yönetim her zaman bir karar verme işlemidir. Karar verme, bir organizasyonun 
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yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel unsurların başlıcalarındandır (Ofluoğlu 
vd., 2006). İşletmelerin yaşamlarını sürdürmeleri, içinde barındırdığı bireylerin aldıkları 
kararların amaçlara uygunluğu veya uygunsuzluğu ile son derece yakından ilişkilidir 
(Emhan, 2007). Çünkü karar verme, organizasyonel amacı saptama ile başlayan 
karmaşık bir sürecin parçası (Ofluoğlu vd., 2006) ve yönetim sürecinin kalbi 
konumundadır (Özden, 2008). 
 Katılımcı karar verme “çalışanın kendi yaptığı iş ile ilgili kararları etkileyebilme 
derecesidir” (Teas vd., 1979). Yönetici bir konuda karar vermeden önce karardan 
etkilenecek astlarının görüşünü alarak, kararı onlarla birlikte şekillendirir. Bu 
uygulamanın temel mantığı, alınmasında söz sahibi olan çalışan, bu kararı sahiplenecek 
ve kararın başarıyla uygulanması yönünde kendisini daha sorumlu hissedecektir. 
Kararlar alınırken görüşlerine başvurulan işgören bir yandan kendisine önem 
verildiğinden diğer yandan alınan kararların amaçlarını daha iyi kavradığından, örgütün 
hedef ve değerlerini daha iyi benimseyecek, bunlarla kimlik bütünleşmesine girecek ve 
daha fazla çaba harcamaya istekli hale gelecektir. Ayrıca, kararlara katılım, çalışanların 
bireysel amaçları ile örgütsel amaçların dengelenmesi ve bütünleşmesi açısından önemli 
bir olanaktır. Bu nedenle katılımcı karar vermenin örgütsel bağlılığı etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmaktadır (Mowday vd., 
1982; Brewer, 1996; Wallace, 1995; Boshoff ve Mels, 1995). 
 
6.4.2.7. Örgüt Kültürü 
 
 Rekabet avantajı sağlamada örgütsel başarı üzerindeki etkisi nedeniyle örgüt 
kültürünün önemli bir konuma sahip olduğuna akademisyenler, yöneticiler ve yönetim 
danışmanları son yıllarda daha çok ifade etmektedirler (Rashid vd., 2003; Temiz, 2001; 
Kaya, 2008). 
 Literatürde Firma Kültürü, İşletme Kültürü Kurumsal Kültür, olarak da 
kullanılan örgüt kültürü; “belli bir grup tarafından kendisinin, gerek çevreye uyum 
gerekse iç bütünleşmesi sırasında öğrendiği, geçerliliği kanıtlanacak düzeyde olumlu 
sonuç vermiş olan ve bu nedenle yeni üyelere programları algılamanın, düşünmenin ve 
hissetmenin doğru yolu olarak öğretilen, bir takım varsayımlardır” (Schein, 1976; İşcan 
ve Timuroğlu, 2007) şeklinde ifade edilmektedir. Örgüt kültürü, bir örgütün üyeleri 
tarafından paylaşılan ve örgüte yeni üye olanlara net ve doğru bir şekilde öğretilen 
temel değerler, varsayımlar, anlayışlar ve normların yer aldığı bir set olarak ifade 
edilebilir (Dafy, 2005). 
 Örgütsel Kültür alanında çalışmalar yapan yazarlar (Deal ve Kennedy, 1982; 
Peters ve Waterman, 1982) örgütsel kültürün başta örgütsel performans ve bağlılık 
olmak üzere birçok açıdan örgüt üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu belirtmişlerdir 
(Bakan, 2011). 
 “Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık yaratma ve performansı artırma üzerinde 
önemli rol oynar” (Deal ve Kennedy, 1982; Lok ve Crawford, 2001; Peters ve 
Waterman, 1982) teorik bilgisine dayandırılarak özellikle farklı hast.lerde ve ülkelerde 
yapılan araştırmalar, bağlılık ve iş tatmini üzerine yenilikçi ve destekleyici kültürlerin 
güçlü, olumlu etkileri olduğu buna karşın bürokratik kültürün ise negatif etkiler yarattığı 
sonucuna varmışlardır (Brewer ve Clippard, 2002; Lok ve Crawford, 2001; Rashid vd., 
2003; Silverthorne, 2004). 
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6.4.2.8. Örgüt İklimi 
 
 Örgüt iklimi; örgütün kişiliği; örgüt kültürünün, örgütte yarattığı hava; grup 
üyelerinin örgütsel yapının özelliklerine yönelik bireysel algılarını ve doyum 
düzeylerini yansıtan bir olgu (Bilir ve Ay, 2007); örgüt hayatını karakterize eden 
hissiyatlar, yaklaşımlar ve davranış biçimleridir (Özçer, 2005; İşcan ve Karabey, 2007). 
Örgütü diğer örgütlerden ayırarak ona belli bir kimlik kazandıran, örgütteki personel 
tarafından işlerini yaparken bireysel anlamda dolaylı veya dolaysız olarak algılanan ve 
onların motivasyon ve davranışları üzerinde etkide bulunan bireysel, örgütsel ve 
çevresel nitelikteki ölçülebilir özelliklerin tamamı olarak nitelendirilebilir (Arslan, 
2004; İşcan ve Karabey, 2007). 
 Örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar arasında uyum sağlanmasına ve bireyin 
örgütsel amaçlarla bütünleşmesine neden olacağından, örgütsel iklimin örgütsel 
bağlılığı etkileyeceği ileri sürülmektedir (DeCotiis ve Summers, 1987). Örgütsel iklim 
bireyin tercihi olan bir çalışma ortamı yaratır ise, örgütsel bağlılığı güçlendirici bir etki 
oluşturur. Bütün çalışanlar tarafından paylaşılan ortak amaç ve vizyon oluşturma ile 
ilgili bir örgütsel iklim, örgütsel bağlılığı güçlendirmede olumlu sonuçlar oluşturacaktır 
(Zeffane, 1994; İnce ve Gül, 2005). 
 
6.4.2.9. Örgütsel İmaj 
 
 Gerek örgüt imajı, gerekse örgütsel bağlılık, örgütsel etkinlik ve başarı açısından 
çok önemli unsurlardır (Erkmen ve Çerik, 2007). İmaj, örgütsel işleyiş açısından iki 
nedenden ötürü önem taşımaktadır. Birincisi, örgütteki üyelerin bağlılıklarını ortaya 
çıkaran ve bu bağlılığın sürekliliğini sağlayan bilgiler sunar, ikincisi ise örgütün 
devamlılığını sağlar (Sabuncuoğlu, 2004; Erkmen ve Çerik, 2007). 
 Örgüt imajı, bir örgüt hakkında halkın kafasında oluşan izlenimlerin tümü; 
örgütle ilgili olarak tüketicinin zihninde bulunan fonksiyonel ve psikolojik özelliklerin 
bir toplamı; örgüt hakkında hayali bir bilgi kümesidir (Taslak ve Akın, 2005). Her 
üyenin örgütü hakkında edindiği imaj, bu üyenin örgütüne olan bağlılık duygusunu 
etkiler. 
 
6.4.2.10. Örgütsel Bütünleşme 
 
 Bireyler kendilerini tanımlarken yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek ve diğer 
kişisel özelliklerini kullandıkları gibi, aynı zamanda üyesi bulundukları örgüte 
atfettikleri özellikleri de kendilerini tanımlamak için kullanabilirler. Bu bağlamda, 
üyenin kendisini tanımlarken örgütsel özelliklerden etkilenmesi ve bu özellikleri 
kendisiyle ilişkilendirmesi durumunda üyesi bulunduğu örgütü ile bütünleşmeye 
başlamış olur. Örgütle bütünleşme düzeyi, üyelerin kendini örgütün bir parçası olarak 
hissetme derecesini, yani bağlılık düzeyini ifade etmektedir. Üyeler, örgütü tanımlayan 
özellikleri, kendilerini tanımlayan özellikler olarak gördükleri sürece örgüte olan 
bağlılıkları oluşmaya ve gelişmeye başlar. Dolayısıyla, örgütüyle kimlik bütünleşmesine 
girişmiş olan üye, bu örgütün amaçlarına ulaşması ve varlığını devam ettirebilmesi için 
gönüllü olarak örgüt üyeliğini sürdürme ve özveriyle çalışma ihtiyacı hissederler 
(Dutton vd., 1994). 
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6.4.2.11. Çalışanlara Duyulan Güven 
 
 Çalışanlara güven duyulması örgütsel bağlılığa neden olan önemli 
faktörlerdendir (Martin ve Nicholls, 1987). Eğer çalışanlara güvenilir ise, çalışanlar 
kendilerine duyulan bu güveni boşa çıkarmamak ve güvenin sürekliliğini sağlamak için 
çaba sarf edeceklerdir. Çalışanlarından kendilerine verilen görevleri yerine 
getirebileceklerine ilişkin beklentisi olan yöneticilerin bu beklentilerini karşılamak için 
işgörenler her türlü çabayı göstereceklerdir. Bu beklentilerin karşılanması hem 
çalışanlarına güven besleyen yöneticileri hem de beklentileri yerine getiren işgörenleri 
tatmin edecektir (Bakan, 2011). 
 
6.4.2.12. Örgütün Yapısı ve Büyüklüğü 
 
 Örgütsel bağlılık ile örgütsel yapı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. 
Örneğin, daha basık bir hiyerarşik yapı, ademi merkeziyetçi yönetim ve otonominin 
hakim olduğu örgütlerde örgütsel bağlılık artmaktadır. Sommer ve arkadaşlarına (1996) 
göre, büyük ölçekli örgütlerde çalışanlar birbirleriyle daha düşük düzeyde etkileşim ve 
yardımlaşma içerisinde bulunduklarından, bu çalışanların örgütsel bağlılıkları da düşük 
düzeyde gerçekleşmektedir. Örgüt büyüklüğü arttıkça bireylerin karar alma 
mekanizmalarına katılmaları daha da zorlaşacağından birey örgütsel amaçları daha az 
benimseyecek ve onlarla özdeşleşmekte sıkıntılar yaşayacaktır. Böyle bir durumda 
bireyin örgüte olan bağlılığı azalacaktır. Ancak, örgüt ölçek olarak büyüdükçe yetki 
devri veya yetkilendirme örgüt içerisinde etkin bir şekilde uygulanacak olursa, örgütün 
büyüklüğünün artmasına rağmen bağlılıkta bir zayıflama yaşanmayacaktır. Bir başka 
görüşe göre ise; büyük firmalarda ücret sistemleri daha iyi işlendiğinden veya kariyer 
planlaması daha profesyonel düzeyde gerçekleştirildiğinden örgüt büyüklüğü arttıkça 
bireylerin bağlılıkları zayıflamak yerine daha da güçlü bir duruma gelecektir (Robbins, 
1994). 
 
6.4.2.13. Liderlik Stili 
 
 Liderlik, bir örgütün başarı veya başarısızlığında önemli katkısı olan bir 
etkendir. Daft (2005) liderliği, paylaşılmış ortak amaçları gerçekleştirmek üzere 
gereksinim duyulan değişim ve çıktıları sağlamaya yönelik liderler ile üyeler arasındaki 
etki ilişkileri olarak ifade etmiştir. Liderlik, çalışanları yöneltmede kullanılan bir araç 
olup, başı çekme, rehber olma, yöneltme ve önder olma anlamında 
değerlendirilmektedir (Buluç, 1998). 
 Çalışanların refahını ve konforunu arttırmaya yönelik faaliyette bulunan liderlik 
stili, çalışanın örgütsel bağlılığına olumlu yönde katkıda bulunur (Johnston vd., 1990).  
 Yousef (2000), örgütsel bağlılığın liderlik davranışı, iş tatmini ve performans 
arasındaki aracı rolünü özellikle batılı olmayan ve çok kültürlü bir ülkede incelemiştir. 
Birleşik Arap Emirliğindeki farklı örgütlerden edinilen verilerin analizler, üstlerinin 
danışman veya katılımcı liderlik davranışları sergilediğini düşünenlerin örgütlerine daha 
bağlı, işlerinden daha tatmin ve performanslarının da daha yüksek olduğu bulgularını 
ortaya koymuştur.  
 Rowden (2000), ABD’nin güney doğusunda faaliyette bulunan altı işletmede 
çalışan 245 örneklem üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasındada, liderlik davranışları ile 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırmada liderin, örgüt üyelerinin 
gereksinimlerine duyarlı olması ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
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bulgularına ulaşılmıştır. Rowden bu sonucu yorumlarken hiç kimsenin kendi 
gereksinimlerine önem vermeyen, bunları karşılama yönünde faaliyette bulunmayan bir 
örgüte bağlılık duymayacağını ifade etmiştir. Rowden araştırmasında, ayrıca liderin bir 
vizyona sahip olması ve bu vizyona yönelik uygulamalarda bulunması ile örgütsel 
bağlılık arasında da anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bireyler kendileriyle aynı değerlere 
sahip örgütlere bağlılık hissi beslerken, değerleri kendi değerleri ile çatışan örgütlerden 
ise bir an önce ayrılma isteğinde bulunurlar. Dolayısıyla liderin ortaya koyduğu değerler 
çalışanlar tarafından da kabul gören değerler ise çalışanlar bu liderin bulunduğu örgüte 
karşı bağlılık hissedeceklerdir (Bakan, 2011). 
 
6.4.2.14. Örgütsel Destek  
 
 1990’lı yıllardan itibaren örgütsel destek (organizational support) konusu 
psikoloji ve yönetim alanlarındaki araştırmacıların oldukça fazla dikkatini 
çekmiştir(Eisenberger vd., 2004; Aube vd., 2007). 
 Örgütsel destek, çalışanların, örgütlerin başarıyı takdir ettiğine ve bunun 
karşılığında üyelerinin refah ve mutluluğunu arttırıcı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin 
düşünceleridir (Eisenberger vd., 1990). Çalışanların yarattıkları katma değeri 
önemseyen ve onların beklentilerini karşılamaya çalışan örgütlerde, örgütsel desteğin 
açığa çıkacağı belirtilmektedir (Eisenberger vd., 1986). Başka bir ifadeyle, çalıştıkları 
örgütün kendi çıkarlarını gözettiği ve beklentilerini karşıladığı yönünde algıya sahip 
olan işgörenlerin, örgütlerine olan destekleri yüksek düzeyde ortaya çıkmakta ve 
işgören-örgüt ilişkisinin kalite düzeyinde iyileşmeler oluşmaktadır (Liu, 2009). 
 Eisenberger ve arkadaşları (1986) örgütsel desteğin yüksek düzeyde olması 
işgörenin beklentilerini arttırır ve beklentilerini karşılanan işgören örgütten aldığı 
desteğin karşılığını verebilmek adına örgütüne yüksek düzeyde bağlılık hisseder. Bunun 
sonucunda da, örgütsel amaçlara ulaşmak için fazla çaba gösteren işgören örgüt 
tarafından ödüllendirilir. Bu nedenle, yüksek örgütsel desteğin güçlü örgütsel bağlılığa 
neden olacağı ileri sürülmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002; Rhoades vd., 2001; 
Van Knippenberg ve Sleebos, 2006). 
 
6.4.2.15. Örgütsel Adalet  
 
 Örgütsel adalet, adil ve ahlaki uygulama ve işlemlerin örgüt içerisinde egemen 
kılınması ve teşvik edilmesini içermektedir (İşcan ve Naktiyok, 2004), yapılan 
faaliyetlerden ortaya çıkan maliyet ve yararların bireyler ve gruplar arasında ne ölçüde 
eşit dağıtıldığı ile ilgili karar ve davranışlar üzerine yoğunlaşır (İşcan ve Karabey, 
2007). Bu bağlamda, adalet kavramı örgütlerde ödeme, ödül, özendirme vb., 
kaynakların dağıtımı ile ilişkili olarak ilgilenilmeye başlanan bir kavram olup, örgütsel 
adalet, bireylerin örgüt içindeki adaleti algılamalarına verilen bir isim (Titrek, 2009), 
çalışanların çalışma ortamı ve yöneticileri ile ilgili adalet algılarını ifade eden kapsamlı 
bir olgudur (Çakar ve Yıldız, 2009). 
 Yapılan bazı araştırmalarda örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında pozitif 
bir ilişki olduğu belirtilmiştir (Dailey ve Kirk, 1992; Sweeney ve Mcfarlin, 1993). 
Dolayısıyla, kaynakların adil dağılımı ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki mevcuttur 
(Brewer, 1996). Örgütsel ödül ve kaynakların adil şekilde dağıtılmadığı yönünde bir 
algıya sahip olan bireylerin örgütsel bağlılıklarında olumsuzluk görülecektir (Organ, 
1988). Çalışanlar örgüt kaynaklarından eşit düzeyde yararlanarak hem görevlerini daha 
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başarıyla tamamlamak hem de ortaya çıkan sonuçlardan performansları ölçüsünde 
faydalanmayı arzularlar (Bakan, 2011). 
 
6.4.2.16. Çalışanları Sonuçlardan Sorumlu Tutmak 
 
 Yapılan işin sonuçlarından sorumlu tutulmanın örgütsel bağlılığı etkileyeceği 
ifade edilmektedir (Martin ve Nicholls, 1987). Hiçbir işletme, üst yönetim kontrol 
yetkisinin tamamını örgüt hiyerarşisinde daha alt düzeylere bırakmaz. Üst yönetimin bu 
anlamda yapması gereken, açıkça ve kolayca ölçülebilecek amaçları belirlemek ve 
hangi stratejik alanlardaki kararların yalnızca üst yönetim tarafından alınabileceğine 
açıklık kazandırmaktır. Belirlenen stratejik alanlar dışındaki alanlara ilişkin kararlar ve 
uygulama sonuçlarının kontrol yetkisi alt kademelere devredilmelidir (Martin ve 
Nicholls, 1987).  
 “İşin ilk seferde yapılması” programları ve kalite çemberleri gibi program ve 
uygulamalar hem sorumluluğu işi yapan işgörenlere devretmekte hem de yapılan işten 
övünç duyulmasını ve işi yapana güvenilmesini sağlamaktadır. Sorumluluk, övünç ve 
güven duygusu ise örgütsel bağlılığın güçlenmesine sebep olmaktadır (Martin ve 
Nicholls, 1987). 
 
6.4.2.17. Eğitim ve Oryantasyon 
 
 Eğitim, birey ve örgütün gelişimini sağlamaya yardımcı olan en önemli beşeri 
yatırımdır. Eğitim faaliyetleriyle bireye, işe özel yetenekler geliştirme, örgütün 
beklediği performans düzeyine ulaşması için bireyin eksikliklerini giderme, gelecekte 
oluşabilecek değişimlere karşı bireyi hazırlama imkanı verilmiş olur (Wetland, 2003; 
Gold, 2001). 
 Liu (2007) yaptığı araştırmada, işgörenin çalıştığı örgütte aldığı eğitimden 
memnuniyeti ile örgütsel bağlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Tannenbaum ve arkadaşları (1991) yaptıkları bir araştırmada, eğitim sonrasında örgütsel 
bağlılığın arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Eğitim programının bu programa katılan 
bireylerin beklenti ve isteklerini karşılama düzeyi, eğitim deneyiminden memnuniyet ve 
eğitim performansı ile eğitim sonrası örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişkinin 
olduğu bulunmuştur. Saks (1995) yaptığı araştırmada, eğitimin örgütsel bağlılık 
üzerindeki etkisinin, eğitim alan kişilerin kendilerine örgüt tarafından verilen görevleri 
etkin şekilde yapabileceklerine yönelik özgüvenin oluşma düzeyine bağlı olduğu 
kanısına varmıştır(Meyer ve Allen, 1997:74-75). 
 Tannenbaum ve arkadaşları (1991) eğitimin örgütsel bağlılık üzerinde olumlu 
etkiler yaratmasının yanı sıra, örgütsel bağlılığın da eğitim başarısı üzerinde etkili 
olacağını ileri sürmüşlerdir. Bu araştırmacılar, örgütsel bağlılık ile işgörenlerin eğitim 
için hissettikleri motivasyonları arasında güçlü bir pozitif korelasyonun varlığını ortaya 
koymuşlardır. Bu durum, eğitimden duyulan memnuniyet ve eğitim performansını 
olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla, üzerinde daha fazla araştırma yapmaya 
gereksinim duyulmakla birlikte, mevcut bilgiler, örgütsel bağlılığın eğitim 
deneyimlerinden etkilendiğini ve buna karşılık olarak işgörenin gelecek eğitim 
programlarına katılımı için cesaretlendirildiği de söylenebilir (Meyer ve Allen, 
1997:75). 
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6.4.2. Örgüt Dışı Faktörler 
 
 Örgütsel bağlılığı etkileyen örgüt dışı faktörler arasında profesyonellik, hast.ün 
içinde bulunduğu durum, yeni iş bulma olanakları, ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal 
durumu ve işsizlik oranı gibi faktörler ileri sürülmektedir (İnce ve Gül, 2005).  
 Morrow ve Goetz profesyonelliği, işgörenin mesleği ile özdeşleşmesi ve mesleki 
değerleri kabul ederek içselleştirmesi olarak tanımlamaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere profesyonellik örgütle değil meslekle ilişkili bir olgudur (Cengiz, 2001:14). 
Profesyonel işgörenlerin örgütsel çatışma yaşaması veya profesyonelliğin örgütsel 
çatışma ile ilişkisi sosyologların üzerinde durduğu konulardır. Çünkü bu çatışma 
örgütsel bağlılığı, performansı ve diğer iş çıktılarını yakından ilgilendirmektedir 
(Shafer, 2002: 263). 
 Mesleki bağlılıkla ilişkili olduğu ifade edilen profesyonelliğin aynı zamanda 
örgütsel bağlılıkla doğru orantılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Burada örgütsel 
bağlılık ile ters orantıdan söz edilebilir. Örneğin hukuk, mühendislik ve tıp gibi teknik 
alanlarda profesyonellik özelliklerine sahip işgörenler mesleki ile örgüt arasında tercih 
yapma pozisyonundadırlar. Profesyonel işgörenlerin her zaman mesleklerini tercih 
edecekleri, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmek için eğitimleri ve mesleki 
gelişimlerine önem verecekleri düşünüldüğünde örgütün ikinci planda kalacağı, hatta 
çelişki yaşanması durumunda örgütü gözden çıkarabileceği görüşü savunulmaktadır. 
Ancak burada örgütün mesleki gelişim için imkanlar tanıması, mesleki gelişime destek 
olması durumunda mesleki bağlılık yerine örgüte bağlılık artış gösterecektir (Gunz ve 
Gunz, 1994:802). 
 Örgütsel bağlılık sınıflandırmalarında dile getirilen devam bağlılığı veya 
işgörenlerin beklentilerinin karşılanma durumlarıyla ilişkili olan yeni iş arama 
davranışları, işten ayrılma niyetleri konusunda araştırmacılarda görüş birliği olduğunu 
göstermektedir. Sözü edilen davranış ve ikincil davranışlar daha çok örgüt dışı faktörler 
olarak kategorize edilmektedir (Gilbert ve Ivancevich, 1999: 385-397). 
 Yeni iş olanaklarını elde etkileri halde örgütten ayrılma niyetinde olmayıp 
örgütte kalmaya istekli davranan işgörenler ile yeni iş olanaklarına ulaşamadığı için 
örgütte kalma mecburiyetinde olan işgörenler arasında örgütsel bağlılık açısından 
farklılık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Buna sebep olarak da işgörenlerin 
eğitim durumları gösterilse de; yani eğitim düzeyi yüksek olanların daha fazla yeni iş 
bulma olanakları elde edeceği düşünülse de sonuç olarak yeni iş olanaklarına rağmen 
örgütte kalmayı tercih etme, mecbur kalınması durumuna göre daha olumlu bir 
yaklaşımdır (Leong, Furnham ve Cooper, 1996:1360). 
 İşgörenlerin işten ayrılma niyetleri onların yeni iş arama davranışlarına 
yönelmelerine neden olmaktadır. Yeni iş arama davranışları da örgütsel bağlılığı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü burada geri planda işten ayrılma niyeti 
bulunmaktadır ve bu niyetin oluşmasına neden olan faktörler bizatihi örgüte bağlı 
olunmadığını ortaya koymaktadır (Sager ve Johnston, 1989: 30-41). 

Örgütsel bağlılığı etkilediği düşünülen en önemli örgüt dışı faktörlerden birisi 
ulusal kültürdür. Örgütsel bağlılık ile ulusal kültür arasında bir ilişki olduğunu 
savunanlar çalışanların tutum, davranış ve performanslarının kültürel farklılıklara bağlı 
olarak farklılık göstereceği görüşünden yola çıkmışlardır (Nedding, 1990). Lok ve 
Crawford (2004), ulusal kültür üzerine yapılmış araştırmaları inceledikten sonra ulusal 
kültürdeki farklılıkların örgütlerin yapısı ve yönetimi üzerinde varlıklarını 
hissettirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Örneğin, Güney Kore, Çin ve Tayvan’da faaliyet 
gösteren firmaların büyük çoğunluğu kurucusu ve ailesinin sahipliğinde olan 
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firmalardan oluşmaktadır. Bu firmalarda yüksek güç mesafesi, kolektivizm, bürokratik 
kontrol ve merkezi karar verme anlayışı hâkimdir. Terfi olanakları aile bağına veya 
firma sahibi olan aileyle olan ilişkilere göre şekillenir (Chen, 2001; El Kahal, 2002; Lok 
ve Crawford, 2004). Bu ülkelere karşın batı ülkelerinde firmalar sahiplik açısından 
halka açılmış ve profesyonel birimde yönetilmektedirler. Örgüt yapısı daha basık, 
bireyciliği ön plana çıkaran, daha az bürokratik, merkezi karar vermeyle birlikte 
çalışanlarına daha fazla karar verme yetkisi veren firmalardan oluşmaktadır. Terfi 
imkanları bireyin bilgi ve deneyimlerine bağlı olarak verilmektedir (Chen, 2001; El 
Kahal, 2001; Lok ve Crawford, 2004). Dolayısıyla örgütsel bağlılığı incelerken ulusal 
kültürün etkisini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

 
6.5. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları 
 
 Çalışanların örgüte bağlılık dereceleriyle ilişkili olarak literatürde olumlu birçok 
örgütsel ve bireysel sonuç yer almaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda çalışanların örgüte 
karşı yüksek derecede bağlılık duyguları taşıması, örgütün hedefleri ve değerleri ile 
çalışanların kişisel hedefleri ve değerleri arasında uyumluluğun oluşmasına, iş 
performansının artmasına, işe devamsızlık davranışlarının azalmasına ve işgücü 
devrinin azalmasına yol açabilmektedir  (Becker vd., 1996; Schappe, 1988; Siu, 2003; 
Somech ve Bogler, 2002). 
 Düşük örgütsel bağlılık seviyesinde, çalışanlar ile örgüt açısından hem olumlu 
hem de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu seviyede çalışanların yaratıcılığı ve 
yenilikçiliği artarken; kendisini örgüte ait hissetmemekte ve örgütten ayrılma durumuna 
düşebilmektedir. Bunun yanında örgütsel bağlamda bu seviyede bağlılık gösteren 
çalışanların işten çıkarılması yeni işgörenlerin alınmasını beraberinde getirirken; 
olumsuz bir gelişme ise örgütte iş devir hızının yükselmesine yol açabilecektir (Çetin, 
2011). 
 Örgütsel bağlılık konusunda Randall (1987) tarafından yapılan bir çalışmada 
çalışanların örgüte karşı sergiledikleri üç bağlılık düzeyi belirlenmiş ve bu düzeyler 
bağlamında örgüte yönelik olumlu ve olumsuz sonuçlar ele alınmıştır. Yapılan 
çalışmada örgütsel bağlılık seviyeleri yüksek, orta ve düşük bağlılık olarak sıralanmakta 
ve Tablo 6.2.’de bunlara ilişkin öngörülen bireysel ve örgütsel sonuçlar görülmektedir. 
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Tablo 6.2. Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Öngörülen Sonuçları (Doğan ve Kılıç, 
2007’den aktaran: Çetin, 2011.) 

 Bireysel Örgütsel 
Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz 

D
üş

ük
 Ö

rg
üt

se
l B

ağ
lıl

ık
 

 
 

*Bireysel yaratıcılık, 
yenilikçilik ve 

özgünlük 
 
 

*İnsan kaynaklarının 
daha verimli 

kullanımı 

 
*Yavaş mesleki 

gelişme ve ilerleme 
 
 

*Dedikodu sonuçlu 
bireysel maliyetler 

 
 

*Olası ihraç, ayrılma 
veya örgütsel 

amaçları bozma 

 
*Düşük performanslı 
işgörenlerin örgütten 
ayrılması ile örgüte 

yeni işgörenler alma ve 
örgütsel morali 

yükselterek işgücü 
devir hızını azaltma 

 
*Örgüt içi 

dedikoduların örgüt 
için yararlı olabilecek 

sonuçları 

 
*Yüksek iş devri, gecikme, 

devamsızlık, örgütte kalmaya 
isteksizlik, düşük iş kalitesi, 
örgüte sadakatsizlik, örgüte 

karşı yasa dışı faaliyetler 
 
 

*Sınırlı rol üstü davranış, rol 
modeline zarar verme, zarara 
yol açıcı dedikodu, işgören 

üzerinde sınırlı örgütsel 
kontrol 

O
rt

a 
Ö

rg
üt

se
l B

ağ
lıl

ık
 

 
*İleri düzeyde 

sahiplenme duygusu, 
güvenlik, yeterlilik, 

sadakat ve görev 
 
 

*Yaratıcı işgörenler 
 
 

*Bireysel kimliğin 
örgütten ayrı 

tutulması 

 
*Sınırlı mesleki 

gelişme ve ilerleme 
fırsatları 

 
 

*Bağlılık düzeyinin 
düşük, ılımlı veya 

yüksek olup 
olmadığının 
kolaylıkla 

anlaşılamaması 

 
*Artan işgören kıdemi 

 
 

*Sınırlı ayrılma isteği 
 
 

*Sınırlı iş devri 
 
 

*Yüksek iş tatmini 

 
*İşgörenlerin daha fazla görev 
alma ve örgütsel vatandaşlık 

davranışlarının 
sınırlandırılması 

 
*İşgörenlerin görevleri 

dışındaki bireysel beklentileri 
ile örgütsel beklentileri 

dengelemesi 
 

*Örgütsel etkinliliğin azalması 

Y
ük

se
k 

Ö
rg

üt
se

l B
ağ

lıl
ık

 

 
*İşgörenlerin mesleki 

gelişim ve 
yeterliliklerinin 

artması 
 
 

*Olumlu 
davranışların 

ödüllendirilmesi 
 
 

*İşgörenlerin işlerini 
tutkuyla yapmalarının 

sağlanması 

 
*Bireysel gelişme, 

yaratıcılık, 
yenilikçilik ve 

hareket olanaklarının 
bastırılması 

 
* Değişime karşı 
bürokratik direnç 

 
*Sosyal ve ailevi 
ilişkilerde gerilim 

 
*İşgörenler 
arasındaki 

dayanışmanın 
yetersizliği 

 
*Görev dışında 

örgütün bir araya 
gelmesi için sınırlı 

zaman ve enerji 

 
*Güvenli ve istikrarlı 

işgücü 
 
 

*Daha yüksek üretim 
için işgörenlerin 

örgütsel beklentileri 
kabul etmesi 

 
 

*Görev ve performans 
açısından işgörenler 

arasında yüksek 
rekabet 

 
 

*Örgütsel amaçların 
karşılanabilmesi 

 
*İnsan kaynaklarının verimsiz 

kullanılması 
 
 

*Örgütsel esneklik, 
yenilikçilik ve uyum 

yoksunluğu 
 
 

*Geçmişteki politika ve 
süreçlere aşırı güven duyma 

 
 

*Aşırı çaba gösteren 
işgörenlere öfke ve düşmanlık 

besleme 
 
 

*Örgüt yararına yasadışı ve 
etik olmayan eylemlere 

girişme 
 
 Orta örgütsel bağlılık seviyesinde çalışanların tecrübelerinin yüksek olduğu 
fakat örgüte olan bağın güçlü olmadığı bir durum söz konusudur. Bu seviyede çalışanlar 
örgütün tümü değil bazı değerleri için bağlılık göstermekte ve örgütün çeşitli süreçlerine 
karşı çıkarak bireysel kimliklerini korumak istemektedirler. Diğer yandan örgütsel 
bağlamda çalışanların iş tatmini ve tecrübelerinin artması olumlu bir durum olarak 
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görülürken; artan bireysel beklentiler örgütsel etkililiği azalttığı ifade edilmektedir 
(Çetin, 2011). 
 Yüksek örgütsel bağlılıkta ise çalışanlar örgüte karşı güçlü bir bağlılık ortaya 
koymaktadırlar. Bu durum çalışanların örgüt tarafından ödüllendirilmelerine ve iş 
performansının artmasına imkan verirken; çalışanların yaratıcılıklarının azalmasına, 
değişime karşı bir direncin de gelişmesine neden olmaktadır. Diğer yandan örgütsel 
sonuçlar incelendiğinde; genel olarak performansta bir artış yaşayan ve güvenli ve 
istikrarlı bir işgücüne sahip olan örgüt, aynı zamanda örgütsel esnekliği azaltmakta ve 
yüksek performans gösterenlere karşı bir baskı oluşturabilmektedir (Çetin, 2011). 
 Örgütsel bağlılık birçok işe ilişkin ve örgütsel davranışlar üzerinde önemli 
etkilere sahiptir. Aşağıda bunlardan bazılarına yer verilecektir. 
 
6.5.1. Stres 
 
 İş yerinde varlığı her an için hissedilen iş stresinin birey ve örgüt açısından 
nedenleri ve sonuçları konusunda literatürde çok sayıda kitap, teknik rapor, araştırmaya 
dayalı yayınlar ve tezler mevcuttur (Ellison, 2004; Newton vd., 1995). 
 Stres, belli ölçülerde normal, yararlı ve yaşam sürecinde gerekli bir durum 
olarak bilinmekle (Şahin, 2005) birlikte zararlı olan ve genellikle stres terimi ile 
özdeşleştirilen yıkıcı stres işyerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Bu 
sonuçlardan bazıları; güdülenmenin kaybolması, devamsızlık, kalitenin düşmesi, işten 
ayrılma isteği,  işten soğuma, işi yavaşlatma, performansın niteliğinin ve verimliliğinin 
düşmesi, çalışanlarda şikayetlerin artması, yaratıcılığın azalması, çeşitli hastalıklar ve 
ölümdür (Pehlivan, 2010; Karahan vd., 2007; Gümüştekin ve Gültekin, 2009). 
Dolayısıyla işyerinde stresin motivasyon, iş tatmini, moral, performans, kalite ve 
iletişimi olumsuz yönde etkileyeceği, iş kazaları ve işgören devir oranını ise arttıracağı 
ifade edilmektedir. Söz konusu sorunlar ise örgütün etkinlik ve verimliliğini de 
etkilemektedir (Vakola ve Nikolaou, 2005). 
 Örgütsel bağlılık ile stres arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma 
yapılmıştır. Araştırmaların bir kısmında örgütsel bağlılık ile psikolojik, fiziksel ve iş 
stresi arasında negatif ilişkiye rastlanmıştır (Begley ve Czajka, 1993; Jamal, 1990; 
Ostroff ve Kozlowski, 1992). Reilly ve Orsak (1991) araştırmalarında, örgütsel bağlılık 
ile stres bağımlı değişkenleri arasında negatif ilişkiler olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Bu çalışmalarda, örgütsel bağlılık duygusunun bireyde güven yaratarak çalışanı stresin 
ortaya çıkardığı maddi ve manevi olumsuz sonuçlardan koruduğu belirtilmiştir (Leong 
vd., 1996; Suliman, 2002). 
 Mathieu ve Zajac (1990) tarafından yapılan bir araştırmada ise yukarıda 
söylenenlerin aksine, örgütsel bağlılık ile stres arasında pozitif bir ilişkinin olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlarda örgütsel tehlikelerden 
ve sorunlardan daha kolay etkilene söz konusu olduğu için, bu çalışanlar daha hassas 
konumda bulunmakta ve bu da stresten daha fazla etkilenmelerine neden olmaktadır 
(Bakan, 2011). 
 
6.5.2. Performans 
 
 Çalışmalar, örgütsel bağlılık ve performans arasındaki ilişkinin, bağlılık 
düzeyindeki değişmeye dayandığına dikkat çekmektedir. Locke vd., (1988) tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmanın bulgularına göre; güvenilen bir otorite tarafından tayin 
edilen amaçların işgörende, daha sıkı çalışma isteği uyandırdığı; arkadaş grubuna 
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bağlılığın, yönetim desteğiyle birlikte performansı daha da arttırdığı saptanmıştır. 
Bulgular ayrıca, davranışsal bağlılığın teşvik ve ödüllerden etkilendiğini, bunun da daha 
üst düzeyde örgütsel bağlılık ve artan performans ile sonuçlandığını ifade etmiştir 
(Balay, 2000: 139). 
 Örgütsel bağlılık ile performans arasında pozitif ilişkinin ortaya çıkması 
beklenmekte olup, yapılan araştırmalarda hem bu düşünceyi destekleyen hem de aksini 
ifade eden bulgulara rastlanılmıştır. Bu yüzden, örgütsel bağlılık ile performans 
arasındaki ilişki henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmamış olup, gelecekte bu konuda 
araştırmalar yapılmaya devam edilmelidir. Ayrıca, bazı yazarlara göre (Guest, 1992; 
Legge, 1995) örgütsel bağlılık daha fazla gayret sağlamaya yol açabilir, ancak beklenti 
kuramının da savunduğu gibi gayretin artması mutlaka performansın da aynı düzeyde 
artacağı anlamına gelmeyebilir. Çünkü gayret ile performans arasındaki ilişkiyi 
etkileyen çok sayıda ara değişken mevcuttur. Örneğin, hareketli bant sistemi ile üretim 
yapan otomotiv hast.ünde, bir işçinin tezgâhına otomobil belirli bir zaman dilimi için 
gelip durmakta ve daha sonra verilen zaman dolduğunda bant harekete geçerek 
otomobil ilgili bireyin tezgâhından ayrılmaktadır. Dolayısıyla birey daha fazla gayret 
sarf etmeye gönüllü dahi olsa bandın hızını değiştirmek kendi elinde olmadığından, 
performansını artıramamış olacaktır (Bakan, 2011). 
 Meyer ve Allen (1997), normalde örgütsel bağlılık ile performans arasında 
pozitif bir ilişkinin yaşanması gerektiği, ancak bazı çalışmalarda bu ilişkinin niçin 
ortaya çıkmadıklarını araştırdıklarında bunun nedeni olarak; performans ölçümünün 
işletmelerde ne kadar ciddiye alındığı, kullanılan performans kriterlerinin örgütsel 
bağlılığı ölçümlenen çalışanlar tarafından ne ölçüde önemli bulundukları ve çalışanların 
motivasyonlarının göstergesi olan kriterlerin esas alınması gibi bulgulara ulaştıklarını 
ortaya koymuşlardır (Bakan, 2011). 
 
6.5.3. İşten Ayrılma İsteği 
 
 Kuramsal olarak, örgüte bağlılığın en önemli davranışsal sonuçlarından birisi, 
işgücü devir hızı oranının düşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanım gereği, bağlılık 
düzeyleri yüksek işgörenler, örgütte daha fazla kalmayı ve örgütün amaçları 
doğrultusunda çalışmayı arzu ederler ve sonuç olarak ayrılma olasılıkları düşüktür. 
Yapılan araştırmalarda örgüte bağlılık ile iş gücü devri arasında istatistiksel olarak 
önemli derecede ilişki olduğu görülmüştür. İşgörenlerin örgüte bağlılıklarını ve işten 
ayrılma davranışlarını zaman içerisinde inceleyen araştırmalarda, örgüte bağlılığın 
zaman içerisinde geliştiğini ve buna bağlı olarak bağlılık düzeyleri düşük olan 
işgörenlerin ayrılmaları yaklaştıkça bağlılık düzeylerinin iyice düştüğü gözlenmiştir. Bu 
çalışmalarda, örgüte bağlılığın işgörenlerin işten ayrılma davranışlarını öngörmede iş 
doyumundan daha etkili bir değişken olduğu belirtilmiştir (Çırpan, 1999: 68). 
 Çalışanların bağlılıkları işten memnun olmalarına diğer bir ifadeyle, örgütlerine 
yaptıkları yatırımların karşılığını alabilmelerine bağlıdır. Çalışanlar örgütlerine 
yaptıkları yatırımların karşılığını alamadıklarına inandıkları zaman işten ayrılmak 
taraftarı olacaklardır (İnce ve Gül, 2005: 97). 
 
6.5.4. Devamsızlık 
 
 Örgütsel bağlılığın sonuçları veya iş davranışları üzerindeki etkileri konusunda 
en fazla araştırma yapılmış olan konulardan birisi devamsızlık durumudur. Bağlılığın 
devamsızlıkla ilişkileri konusunda yapılan araştırmalarda birbirinden farklı 
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korelasyonlar bulunmuştur. Bağlılık ile devamlılık arasında çok güçlü olmamasına 
rağmen bir ilişki mevcuttur, ancak bağlılık çalışanların devamlılık göstermelerini 
sağlayan tek faktör olarak ele alınmamaktadır (İnce ve Gül, 2005:96). Kuramsal olarak, 
örgüte bağlılık düzeyleri yüksek bireylerin işe devam konusunda daha güdülenmiş 
olacaklarını net olarak söyleyebiliriz. 
 Meyer ve Allen (1997) bir işgörenin işe gelmemesine neden olacak birçok 
faktörün olabileceğini ancak örgütsel bağlılık ile ilişki kurulması gereken devamsızlık 
türünün, gönüllü devamsızlık olması gerektiğini ifade etmiştir. Bir başka deyişle, 
işgören işe gelme veya gelmeme yönünde karar verme konusunda bir seçim yapma 
durumunda ise, işe gelmesini engelleyecek hiçbir neden ortada yokken işe gelmemeyi 
tercih ediyorsa, bu gönüllü devamsızlık durumudur. Bunun yanı sıra hastalık, ailevi 
sorunlar gibi nedenlerle işgören devamsızlık yapıyorsa bu gönülsüz devamsızlıktır. 
Meyer ve Allen’a (1997) göre bu ikinci tür devamsızlık ile örgütsel bağlılık arasında bir 
ilişki kurmaya çalışma anlamsız bir çabadır. 
 
6.5.5. Düzenli İşe Devam Etme (İşte Hazır Bulunma) 
 
 Üyesi bulunduğu örgütün hangi amaç ve hedeflere ulaşmak istediğini bilen ve bu 
amaç ve hedefleri kabullenen bireyin örgüte olan bağlılığı yüksek olacaktır. Örgütün 
amaç ve hedeflerini kendi amaç ve hedefleriymiş gibi kabullenen birey, bu amaçlara en 
hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için en yüksek performans göstermeye kendisini hazır 
hissedecektir. Bu bağlamda, örgütsel bağlılık literatüründe, örgütün amaçlarını 
benimseyip bireyin bu amaçlara ulaşmada katkı sağlayabilmesi için işe her gün düzenli 
bir şekilde devam etme yönünde kendini motive edeceği ifade edilmektedir (Mowday 
vd., 1982; Steers ve Rhodes, 1978). Hatta birey işyerinde kendisine verilen görevden 
hoşnut olmasa dahi, işe düzenli devam etme yönünde motivasyonunun süreklilik 
göstereceği de ifade edilmiştir. Örgütsel bağlılığın bireyin işe düzenli devam etme 
isteğini olumlu yönde etkilediğine ilişkin çeşitli araştırma verileri de çalışmalarda 
mevcuttur (Bakan, 2011). 
 
6.5.6. İş Tatmini 
 
 İş tatmini, endüstriyel ve örgütsel psikoloji tarihinde en yoğun çalışılan 
kavramlardan birisidir (Spector vd., 1997). Genel olarak, çalışanların işlerine ilişkin 
duygularının bir reaksiyonu olarak tanımlanan iş tatmini kavramı, çağdaş yönetim 
anlayışının önemli faktörlerinden birisi olup (Sevimli ve İşcan, 2005), çalışanların işine 
devamlılığı, bağlılığı, işini çekici bulması ve verimliliği için çok önemli bir değişkendir 
(Toker, 2007). 
 İş tatmini yüksek olan bir çalışan daha yüksek morale sahip olur ve bunun 
neticesinde işyerine olan yarar artış gösterir (Sevimli ve İşcan, 2005), işe ve işyerine 
karşı yabancılık duygusundan kendisini büyük ölçüde kurtarır, yaptığı iş anlam kazanır 
ve işyerinin amaçları ile daha kolay bütünleşme gösterir (Dicle, 1989; Sevimli ve İşcan, 
2005).İş tatmini çalışanın mutluluğunu artırmakla beraber, çalışanın verimli 
çalışmasına, müşteriye daha kaliteli hizmet sunmasına, defolu ve hatalı ürün oranının 
azalmasına, işgücü devir oranının düşmesine yol açar (Gül vd., 2008) ve örgütte sağlıklı 
ve verimli bir ortam olduğunun önemli bir kanıtıdır (Gökçe, 2005; Toker, 2005). İş 
tatmininin olmadığı durumlarda yüksek işgören devir hızı, devamsızlık ve işten ayrılma 
niyeti artmakta, örgütsel bağlılık zayıflamakta, yabancılaşma, stres, zihinsel ve bedensel 
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rahatsızlıklar ile verimsizlik gibi değişkenler artış göstermektedir (Şimşek vd., 2001; 
Gül vd., 2008). 
 Dolayısıyla, genel olarak düşünüldüğünde, örgütsel bağlılık ile iş tatmini 
arasında önemli bir ilişki bulunmakta olup, ilişkinin yönünün iş tatmininden örgütsel 
bağlılığa mı yoksa örgütsel bağlılıktan iş tatminine doğru mu olduğu açısından 
literatürde farklı yaklaşımlar yer almaktadır (Legge, 1995). 
 
6.5.7. Örgütsel Vatandaşlık 
 
 Birçok işgören çalışmak, kendisine verilen görevleri yerine getirmekten çok 
daha fazla ve daha kapsamlı bir anlama gelmektedir (Meyer ve Allen, 1997). Bu 
nedenle örgütsel vatandaşlık gibi kavramlar yönetim literatüründe sıkça tartışılan 
kavramlar haline gelmiştir. 
 Örgütsel vatandaşlık davranışı, bireyin örgüt içerisindeki resmi rolünün ötesinde 
kendi isteğine bağlı olarak gösterdiği, örgüt içerisindeki diğer insanlara yardım etmeyi 
amaçlayan ve örgütün formal ödül sistemi tarafından açıkça ele alınmayan, şirketin 
verimliliğini ve etkinliğini arttıran, çalışanların ekstra rol davranışları olarak ifade 
edilmektedir (Yener ve Akyol, 2009; Titrek vd., 2009). Literatür araştırmalarına göre, 
örgütsel bağlılığı güçlü olan bireylerin, örgütsel bağlılığı zayıf olan bireylere oranla 
örgütsel vatandaşlık kapsamına giren tutum ve davranışları daha net olarak 
sergiledikleri araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. 
 
6.5.8. Verimlilik, Kalite ve Rekabet 
 
 Örgütsel bağlılık verimliliği, kaliteyi olumlu yönde etkiler ve sonuçta örgütün 
rekabet edebilme seviyesini arttırmaktadır (Lawler vd., 1995; Jernigan, 2002).  
 Verimlilik, örgütsel etkinliğin yalnızca bir yönü olup, örgütsel girdinin ne 
kadarının üretim süreci sonucunda ürün olarak çıktığını ve ne kadarının da sistemce 
emildiğini gösterir. Tüm örgütler verimliliklerini artırmak istediklerinden, verimliliği 
artırabilmek için üretim ve hizmetlerde yeni teknolojileri kullanmak, bilgi 
teknolojilerinden her kademede yararlanabilmek ve örgütün insan kaynaklarını 
geliştirme yükümlülüğü altındadırlar. Aynı zamanda sağlıklı ve etkili bir iletişim, 
bireylerin yaptıkları işten duydukları doyum düzeyini yükselterek verimliliğin 
artırılmasına sebep olacaktır (Öztürk, 1994). 
 
6.5.9. Motivasyon 
 
 Günümüz küresel iş dünyasında hangi türden olursa olsun bütün işletmelerin 
başarısı, işgörenlerin verimliliğine ve örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışmalarıyla 
ilişkilidir. İşletmede çalışanların her biri kendisine verilen görevi yerine getirmek için 
çaba harcamaya istekli olmadıkça yönetsel etkinliklerden sonuç alınamaz. İnsanlar 
kendilerine verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirme konusunda istekli 
davranmalıdırlar (Şimşek vd., 2005). Dolayısıyla, etkili bir örgüt yönetimi yüksek 
düzeyde motive olmuş işgörenlerle sağlanabileceğinden, yöneticiler işgörenlerini, 
örgütsel amaçları gerçekleştirecek şekilde davranmaya ve bilgi, yetenek, deneyim ve 
güçlerini tam olarak bu doğrultuda harcamaya yöneltmek zorundadırlar (Ölçer, 2005). 
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6.5.10. Örgütsel Değişim 
 
 Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda dünya gittikçe daha dinamik 
yapıya bürünmektedir. Bunun sonucunda örgütlerin durağan olması imkânsızlaşmış ve 
değişim ve dönüşüm kavramları ön planda tutulmaya başlanmıştır. Değişim, artan 
müşteri talepleri ve teknolojik değişimlere yanıt olabilecek biçimde örgütün yaptığı 
sürekli ayarlamalar iken, dönüşüm bir örgütün iş modellerinde, ürün veya hizmet 
yelpazesinde, liderlik, yapı veya kültürde oluşan önemli kesintileri veya parçalanmaları 
ortaya koymaktadır. Değişime oranla dönüşüm işyerinde daha derin psikolojik etkileri 
ortaya çıkarır ve genellikle farklı, düzenli, kurallı, artar özellikte ve sürekli aşamalı bir 
yapıya sahiptir. Değişim bilinen bir duruma doğru yapılan bir yolculuk iken, dönüşüm 
bilinmeyen bir duruma yolculuktur. Bu nedenle dönüşüm, geçmişten kopup, mevcut 
uygulamaları yıkıp yerine yenilerinin adapte edildiği bir dönüm noktasını ifade 
etmektedir (Marks, 2006; Raukko, 2009). 
 Örgütsel bağlılık bireyin örgütün değer ve hedeflerine inanması ve bu uğurda 
istekli olarak çaba sarf etmesi olarak düşünülürse, örgütüne bağlı olan bir birey örgütü 
için faydalı sonuçlar doğuracağına inandığı değişimleri daha kolay kabul etme 
düşüncesi içerisinde olacaktır (Lau ve Woodman, 1995). Benzer şekilde, örgütsel 
bağlılığı güçlü olan birey örgüt için zararlı gördüğü değişimlere karşı aşırı direnç 
gösterir. Bu görüşlerle örtüşür bir şekilde, yapılana araştırmalar örgütsel bağlılığı güçlü 
olan çalışanların örgütsel değişimi daha kolay kabullendiklerini araştırmacılar 
belirtmişlerdir (Guest, 1992; Lau ve Woodman, 1995; Iverson, 1996; Cordery vd., 
1993).  
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7. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 
 Bu bölümde araştırmanın evren ve örneklemine, veri toplama aracına ve 
verilerin toplanmasına yer verilmiştir. 
 
7.1. Araştırma Hakkında Genel Bilgiler 
 
7.1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 
 Araştırmanın amacı günlük yaşantımızın en önemli ve vazgeçilmez 
paydaşlarından olan sağlık çalışanlarının psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıp 
kalmadıklarını ve bunun sonuçlarının bireylerin iş tatmini, yaşam tatmini ve örgütsel 
bağlılığa olan etkilerini incelemek ve buradan yola çıkarak daha iyi bir çalışma ortamı 
oluşturmak ve bireylerin daha iyi ve sağlıklı yaşamalarına katkı sağlayabilmektir. Aynı 
zamanda örgütsel bağlılık ve psikolojik şiddet davranışlarının açıklanmasında kişisel, 
ortamsal ve tutumsal faktörlerin etkilerinin bütüncül bir model çerçevesinde 
araştırılmasıdır. 
 Araştırmanın önemini ortaya koyan asıl etken, son dönemlerde sağlık 
çalışanlarının maruz kaldıkları psikolojik ve fiziksel şiddetin tavan yapmış olması ve bu 
konudaki bilimsel çalışmaların yetersiz oluşudur. Literatür taraması sonucu elde edilen 
veriler, sağlık çalışanları ve şiddet temalı çalışmaların genellikle tek il örnekleminde ve 
ortalama 200 kişiye uygulandığını göstermektedir. Bu çalışma Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki 4 ilde faaliyet gösteren 8 kamu ve özel hastanede çalışan 595 
kişiye uygulanması açısından ciddi bir önem arz etmektedir. 
 Ayrıca araştırmanın önemi konusundaki diğer bir hususa önceki literatür 
bölümlerinde değinilen kavramsal çerçeve dikkat çekmektedir. Dikkat çekilen bu nokta; 
sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmamaları, örgüte bağlı olmaları ve iş 
tatminlerinin sağlanmasının yarattığı olumlu sonuçlar sadece kendileri açısından değil; 
hastaları, diğer sağlık personellerini, çalıştıkları sağlık kurumunu ve toplumu da ciddi 
şekilde etkilemektedir.  
 
7.1.2. Araştırmanın Yöntemi 
 
 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemin seçilme nedenlerinden birisi mobbing, örgütsel bağlılık ve iş/yaşam tatmini 
yazınında kabul görmüş bir yöntem olmasıdır. Diğer bir neden ise; anketi cevaplayan 
bireylerin sağlık personeli olduğu göz önüne alınmış, hasta bakımı ve işlerin 
aksamaması adına araştırmaya katılacak deneklerin fazla vaktini almadan onların 
psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıp kalmadıklarını ve bunların etki düzeylerini 
ölçebilmektir.  
 
7.1.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
 
 Kamu ve özel hastanelerdeki mobbing ve fiziksel şiddet uygulamaları ve 
bunların bireyler üzerine olan etkilerine yönelik olarak yapılan bu araştırmanın evrenini, 
Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin çalışanları oluşturmaktadır. 
Araştırmamızın örneklemini ise, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet 
gösteren 8 adet kamu ve özel hastane oluşturmaktadır. 
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 Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan 650 anket sağlık çalışanlarına 
dağıtılmış, toplanan anketlerin ancak 595 tanesinin değerlendirmeye uygun olduğu 
tespit edilmiştir.  
 
7.1.4. Araştırmanın Kısıtları 
 
 Araştırma değerlendirilirken aşağıdaki kısıtların dikkate alınması gerekmektedir. 
Bunlar; 
 

 Araştırma örneklemi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 8 kamu ve 
özel hastanede yapıldığından dolayı, örneklem sayısı geniş olup bölgenin genel 
durumunu yansıtıyor olsa dahi Türkiye genelini tam olarak yansıtmamaktadır. 

 Araştırma kapsamına Göz Hastaneleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri dahil 
edilmemiştir. 

 Araştırma kapsamına Aile Sağlık Merkezleri dâhil edilmemiştir. 
 Anket formu hastane kurallarından dolayı hastanelerdeki bütün departmanlara 

uygulanamamıştır (Bazı teknik ve steril odalar) 
 Anket formu çalışanlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı tüm sağlık 

personeline uygulanamamıştır (Hasta bakıcıların okuma-yazma bilmemesi) 
 Araştırma bulguları sadece sağlık çalışanlarının belirli bir zaman dilimindeki 

durumlarını ortaya koyan kesitsel bir çalışmanın sonucudur. Dolayısıyla 
toplumsal gelişmeler ve hastane yönetimlerinin tutumları farklı zamanlarda 
farklı bulguların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. 

 
7.1.5.  Veri Toplama Araçları  
 
 Araştırmada daha önce başka araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçekler 
kullanılmış olup, bu ölçekleri bazıları doğrudan, bazıları ise Prof. Dr. Mustafa 
TAŞLIYAN tarafından güvenilirlik ve geçerlilikleri test edilerek revize edilerek 
kullanılmıştır. Araştırma toplam 6 bölüm ve 5 ölçekten oluşmaktadır. Araştırmada 
kullanılan ölçekler;  
 

1- Mobbing ve Fiziksel Şiddet Ölçeği 
2- İş Tatmini Ölçeği 
3- Yaşam Tatmini Ölçeği 
4- Örgütsel Bağlılık Ölçeği 
5- Mobbing ve Fiziksel Şiddete Verilen Tepki Ölçeği 

 
Hazırlanan anket formu 6 bölüm ve 84 sorudan oluşmaktadır. 

 Birinci bölüm, çalışanların demografik özellikleri hakkında tanıtıcı verilere 
yönelik soruları içermektedir. 

İkinci bölümde çalışanların mobbing ve fiziksel şiddete maruz kalma düzeylerini 
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Bu bölümdeki sorular oluşturulurken, 
Leyman (1996)’nın LIPT Questionnaire (Leymann Inventory of Psychological Terror) 
ve Einarsen ve Raknes (1997) ölçekleri kullanılmıştır. Bu iki ölçeğin bazı sorularının 
aynı cevapları almaya, aynı sonuçlara ulaşmaya yönelik olduğunun düşünülmesi, 
araştırmanın amacı ve hipotezlerin bağdaşmaması, anketin özgün halindeki ifadelerde 
kültürel farklılıklar içeren sorular tespit edilmesi sonucu ve anketin cevaplayıcı bireyler 
tarafından daha sağlıklı ve güvenilir olarak cevaplanabilmesi açısından soru sayısının 
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31’e düşürülmesi uygun bulunmuştur. Bu bölümdeki sorular 5’li Likert ölçeğine göre 
tasarlanmıştır. Bu sisteme göre ifadeler “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, 
“Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde 
ölçeklendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde çalışanların iş tatmin düzeylerini belirlemeye yönelik sorular 
bulunmaktadır. Bu bölümdeki soruları oluşturulurken, Gödelek (1988:89) ve Güler 
(1990:94) tarafından geliştirilen ölçek soruları kullanılmıştır. 14 sorudan oluşan bu 
ölçek 5’li Likert ölçeğine göre tasarlanmıştır. Bu sisteme göre ifadeler “Hiç 
Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve 
Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde ölçeklendirilmiştir. 

Dördüncü bölümde çalışanların yaşam tatmin düzeylerini ölçmeye yönelik 
sorular bulunmaktadır. Bu bölümdeki soruları oluşturulurken, Diener, Emmons, Larsen 
ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe’ye uyarlaması Köker (1991) 
tarafından yapılan Yaşam Doyum Ölçeği (The Satisfaction with Life Scale- SWLS) 
soruları kullanılmıştır. 5 sorudan oluşan bu ölçek 5’li Likert ölçeğine göre 
tasarlanmıştır. Bu sisteme göre ifadeler “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, 
“Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde 
ölçeklendirilmiştir. 

Beşinci bölümde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik 
sorular bulunmaktadır. Bu bölümdeki sorular Meyer ve Allen (1984), tarafından 
geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Organizational Commitment Questionere)”ne 
göre oluşturulmuş olup 5’li Likert ölçeğine göre tasarlanmıştır (Meyer ve Allen, 
1984:375). Bu sisteme göre ifadeler “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, 
“Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde 
ölçeklendirilmiştir. 

Altıncı bölümde çalışanların mobbing ve fiziksel şiddete karşı verdikleri 
düzeylerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Bu bölümdeki sorular, Yıldırım, 
A. ve Yıldırım, D. tarafından geliştirilen “İşyerinde psikolojik şiddet davranışları ölçme 
ve geliştirme” ölçeği kullanılarak oluşturulmuştur. Bu sisteme göre ifadeler “Hiç 
Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve 
Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde ölçeklendirilmiştir. 
 
7.1.6. Veri Girişi ve Analizi 

 
Çalışmanın önemli bölümünü oluşturan alan araştırması sonucunda elde edilen 

verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 (Statistical Package For The Social Sciences) 
paket programına kullanılmış ve veri kaybı ya da yanlış kodlama hatalarına karşı 
sağlaması yapılmıştır. 

 
7.2. Araştırmanın Bulgu ve Yorumları 
 
 Bu bölümde, araştırmanın amacına yönelik olarak anket aracılığı ile toplanan 
verilerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiştir. 
 
7.2.1. Anket Formu Ölçeklerinin İç Tutarlılık (Güvenilirlik) Analizi 

 
Bu bölümde anket sorularının yer aldığı ölçekler güvenilirlik testine tabi 

tutularak değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Tablo 7.1. Güvenilirlik Analizi 
                                                                                 Cronbach’s Alpha                  Toplam Faktör Sayısı 

Mobbing Ölçeği                                                                         ,961                                               31 
İş Tatmini Ölçeği                                                                       ,926                                               14 
Yaşam Tatmini Ölçeği                                                              ,874                                                  5 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği                                                            ,933                                               14 
Mobbing ve Şiddete Karşı Tepki Ölçeği                                  ,725                                                 8 
 
 Sosyal Bilimlerde uygulanan testler için hesaplanan güvenilirlik katsayısının 
0,70 ve daha yüksek olması test puanlarının güvenilirliği için genel olarak yeterli 
görülmektedir. Çalışma anketinde kullanılan ölçek formlarının güvenirlilik (Cronbach’s 
Alpha) değerlerine baktığımız zaman ölçeklerin 0,70 barajının üzerinde oldukları ve 
oldukça güvenilir olduklarını söylenebilir (Seçer, 2013). 
 
7.2.2. Ankete Katılan Bireylerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi 
 
 Bu bölümde, ankete katılan 4 ilde 8 kamu ve özel hastanede görev yapan 
bireylerin demografik bilgilerine ilişkin bulgulara yer verilecektir. Bu bulgular cinsiyet, 
yaş, medeni durum, doğum yeri, yetişilen ve yaşanılan yer, eğitim durumu, mesleki 
çalışılan birim ve kaç yıldır çalıştıkları ile ilişkili sorulardan elde edilmiştir. 
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Tablo 7.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Tablosu 
Değişkenler                                    Kamu Hastanesi              Özel Hastane                 Toplam 
                      N          %         N               %      N            % 
Cinsiyet Erkek    81    33,9 

Kadın 158    66,1 
Toplam 239   100,0 

      112              31,5 
      244              68,5 
      356            100,0 

   193 32,4 
   402 67,6 
   595 100,0 

Yaş 16-25         30    12,6 
26-30          65    27,2 
31-39         86    36,0 
40 +         58    24,3 
Toplam                239 100,0 

      164 46,1 
        93  26,1 
        54 15,2 
        45 12,6 
      356 100,0 

   194 32,6 
   158 26,6 
   140 23,5 
   103 17,3 
   595  100,0 

Medeni  
Durum 

Bekâr         54      22,6 
Evli       185   77,4 
Toplam        239 100,0 

      190 53,4 
      166 46,6 
      356 100,0 

   244           41,0 
   351           59,0 
   595         100,0 

Eğitim  
Durumu 

İlköğretim           7    2,9 
Lise         51   21,3 
Ön lisans   77   32,2 
Lisans         71   29,7 
L.üstü         33   13,8 
Toplam       239 100,0 

        20                5,6 
      133              37,4 
      109              30,6 
        53              14,9 
        41              11,5 
      356            100,0 

      27            4,5 
    184          30,9 
    186          31,3 
    124          20,8 
      74          12,4 
    595        100,0 

Mesleğiniz Doktor         25   10,5 
Hemşire       122   51,0 
T.Sekreter   50   20,9 
Teknisyen   27    11,3 
H. Bakıcı   15     6,3 
Toplam              239  100,0 

        45              12,6 
      118              33,1 
        99              27,8 
        67              18,8 
        27                7,6 
      356            100,0 

      70          11,8 
    240          40,3 
    149          25,0 
      94          15,8 
      42            7,1 
    595        100,0 

Çalıştığınız Birim Acil    33  13,8 
Servis 105  43,9 
Poliklinik   58  24,3 
Özel Dal   17    7,1 
Diğer   26   10,9 
Toplam            239  100,0 

        33                9,3 
        79              22,2 
        94              26,4 
        36              10,1 
      114              32,0 
      356            100,0 

      66           11,1 
    184    30,9 
    152    25,5 
      53             8,9 
    140    23,5 
    595  100,0 

Doğum  
Yeri 

Köy-Kasaba          56    23,4 
İlçe    58    24,3 
İl    94    39,3 
B.şehir    31     13,0 
Toplam  239   100,0 

        52             14,6 
        77             21,6 
      167             46,9 
        60             16,9 
      356           100,0 

    108   18,2 
    135   22,7 
    261   43,9 
       91          15,3 
     595   100,0 

Yetiştiğiniz  
Yer 

Köy-Kasaba          30    12,6 
İlçe    44     18,5 
İl  119     50,0 
B.şehir    45     18,9 
Toplam  238   100,0 

        36             10,1 
        57             16,0 
      171             48,0 
        92             25,8 
      356           100,0 

       66          11,1 
     101        17,0 
     290     48,8 
     137     23,1 
     594   100,0 

Yaşadığınız  
Yer 

Köy-Kasaba          5       2,1 
İlçe   11       4,6 
İl   71     29,7 
B.şehir 152     63,6 
Toplam  239   100,0 

        15               4,2 
        29               8,2 
      161             45,4 
      150             42,3 
      355           100,0 

       20           3,4 
       40           6,7 
     232     39,1 
     302     50,8 
     594   100,0 

Toplamda 
 Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz? 

0-1yıl 12       5,0   
2-5 yıl   52     21,8 
6-10 yıl   66     27,7 
11-20 yıl   69     29,0 
20 yıl +   39    16,4 
Toplam  238  100,0 

        68             19,1 
      149             41,9 
        69             19,4 
        51             14,3 
        19               5,3 
      356           100,0 

       80          13,5 
     201     33,8 
     135     22,7 
     120     20,2 
       58            9,8 
     594   100,0 

Bulunduğunuz 
Pozisyonda  
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz? 

0-1 yıl                 43    18,1 
2-5 yıl 106   44,7 
6-10 yıl    41   17,3 
11-20 yıl    34   14,3 
20 yıl +     13     5,5 
Toplam  237 100,0 

        98             27,9 
      189             53,8 
        45             12,8 
        14               4,0 
          5               1,4 
      351           100,0 

     141   24,0 
     295   50,2 
       86          14,6 
       48            8,2 
       18            3,1 
     588   100,0 

  
 Katılımcıların kişisel özellikleri ve mesleki özelliklerinin bulunduğu tek bir tablo 
hazırlanmış olup tabloda hem kamu hastanelerinde hem de özel hastanelerde çalışan 
bireylere ait veriler sunulmuştur.  
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 Tablo 7.2.’ye göre kamu hastanelerinde çalışan katılımcı sayısı 239, özel 
hastanelerde çalışan katılımcı sayısı 356 olmak üzere toplam katılımcı sayısı 595 
kişidir. 
 Cinsiyet dağılımlarına göre Tablo 7.2.’ye bakacak olursak; kamu hastanelerinde 
çalışan katılımcıların %33,9’u (81 kişi) erkeklerden ve %66,1’i (158 kişi) ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Özel hastanelerde ise çalışan katılımcıların 31,5’i (112 kişi) 
erkeklerden ve %68,5’i (244 kişi) ise kadınlardan oluşmaktadır. Kamu ve özel 
hastanelerdeki toplam oran ise; %32,4 erkek (193 kişi) ve 67,6 kadın (402 kişi) 
şeklindedir. 
 Katılımcıların yaşa göre dağılımlarına bakacak olursak; kamu hastanesinde 
çalışan bireylerin %12,6’sı (30 kişi) 16-25 yaş arası, %27,2’si (65 kişi) 26-30 yaş arası, 
%36’sı (86 kişi) 31-39 yaş arası ve %24,3’ü (58 kişi) ise 40 yaş ve üzeri bireylerden 
oluşmaktadır. Özel hastanelerdeki yaş dağılımlarında ise durum; %46,1’i (164 kişi) 16-
25 yaş arası, %26,1’i (93 kişi) 26-30 yaş arası, %15,2’si (54 kişi) 31-39 yaş arası ve 
%12,6’sı (45 kişi) 40 yaş ve üzeri bireyler şeklindedir. Kamu ve özel hastanelerdeki 
toplam oran ise; %32,6 (194 kişi) 16-25 yaş arası, %26,6 (158 kişi) 26-30 yaş arası, 
%23,5 (140 kişi) ve %17,5 (103 kişi) 40 yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadır. Yaş 
aralıklarının bu baremde seçilmesinin çeşitli nedenleri vardır. 16-25 yaş baremi sağlık 
lisesi, ön lisans ve lisans öğreniminden yeni mezun olmuş bireyleri kapsamakta ve yeni 
iş hayatına atılan örneklemi temsil etmektedir. 26-30 yaş baremi çalışanın tecrübesinin 
arttığı ve iş hayatına alıştığı dönem olarak nitelendirilirken, 30-39 yaş baremi bireyin 
tecrübesinin artmasının yanı sıra pozisyon ve unvandaki değişimlerinin de yaşandığı yaş 
aralığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Bu sonuçlara göre kamu hastanelerinde çalışan katılımcıların büyük 
çoğunluğunu 30 yaş ve üzeri bireylerin oluşturduğu, özel hastanelerdeki çalışan 
katılımcıların büyük çoğunluğunun kamu hastanelerinde çalışanların aksine 16-30 yaş 
aralığında olduğu söylenebilir. 
 Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımlarına bakacak olursak; kamu 
hastanelerinde çalışan bireylerin %22,6’sı (54 kişi) bekâr, %77,4’ü (185 kişi) evlidir. 
Özel hastanelerde çalışan bireylerin %53,4’ü (190 kişi) bekâr, %46,6’sı (166 kişi) 
evlidir. Kamu ve özel hastanelerdeki toplam oran ise; %41 (244 kişi) bekâr, %59 (351 
kişi) evlidir. 
 Bu sonuçlara göre kamu hastanelerinde çalışan bireylerin büyük çoğunluğunun 
evli, özel hastanelerde çalışan bireylerin ise büyük çoğunluğunun ise bekâr olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu noktada da yaş ile medeni durum arasındaki ilişki ortaya çıkmaktadır. 
Özel hastanelerde çalışan bireylerin yaş aralıklarının daha düşük olması durumu medeni 
durum ile paralel olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eğitim durumu değişkenine göre Tablo 7.2.’ye bakıldığında; kamu 
hastanelerinde çalışan bireylerin 2,9’u (7 kişi) ilköğretim, %21,3’ü (51 kişi) lise, 
%32,2’si (77 kişi) ön lisans, %29,7’si (71 kişi) lisans ve %13,8’i (33 kişi) yüksek lisans 
eğitimine sahiptir. Özel hastanelerde çalışan bireylerin %5,6’si (20 kişi) ilköğretim, 
%37,4’ü (133 kişi) lise, %30,6’sı (109 kişi) ön lisans, %14,9’u (53 kişi) lisans ve 
%11,5’i (41 kişi) yüksek lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Kamu ve özel hastanelerdeki 
toplam oran ise; %4,5 (27 kişi) öğretim, %30,9 (184 kişi) lise, %31,3 (186 kişi) ön 
lisans, %20,8 (124 kişi) lisans ve %12,4 (74 kişi) yüksek lisans düzeyinde eğitime 
sahiptir. 

Yukarıdaki sonuçlara göre; kamu hastanelerinde çalışan bireylerin büyük 
çoğunluğu ön lisans ve lisans düzeyinde eğitime sahipken, özel hastanelerde çalışan 
bireylerin büyük çoğunluğu ise lise ve ön lisans düzeyinde eğitime sahiptirler. 
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Katılımcıların mesleklerine göre dağılımlarına bakacak olursak Tablo 7.2.’ye 
göre; kamu hastanelerinde ankete katılan çalışan bireylerin %10,5’i (25 kişi) Doktor, 
%51’i (122 kişi) Hemşire, %20,9’u (50 kişi) Tıbbı Sekreter, %11,3’ü (27 kişi) 
Teknisyen ve %6,3’ü (15 kişi) Hasta Bakıcı olarak görev almaktadır. Özel hastanelerde 
ankete katılan çalışan bireylerin %12,6’sı (45 kişi) Doktor, %33,1’i (118 kişi) Hemşire, 
%27,8’i (99 kişi) Tıbbi Sekreter, %18,8’i (67 kişi) Teknisyen ve %7,6’sı (27 kişi) Hasta 
Bakıcı olarak görev almaktadır. Kamu ve özel hastanelerde ankete katılan bireylerin 
meslek dağılımlarının toplam oranı ise; %11,8 (70 kişi) Doktor, %40,3 (240 kişi) 
Hemşire, %25 (149 kişi) Tıbbi Sekreter, %15,8 (94 kişi) Teknisyen ve %7,1 (42 kişi) 
Hasta Bakıcı olarak görev almaktadır. 

Katılımcıların hastanede çalıştıkları birime göre dağılımlarına bakacak olursak; 
kamu hastanelerinde ankete katılan bireylerin %13,8’i (33 kişi) Acil, %43,9’u (105 kişi) 
Servis, %24,3’ü (58 kişi) Poliklinik, %7,1’i (17 kişi) Özel Dal ve %10,9’u (26 kişi) 
Diğer Dallar(Ameliyathane, FTR, Anestezi, Radyoloji v.b.) departmanlarında görev 
almaktadır. Özel hastanelerde ankete katılan bireylerin %9,3’ü (33 kişi) Acil, %22,2’si 
(79 kişi) Servis, %26,4’ü (94 kişi) Poliklinik, %10,1’i (36 kişi) Özel Dal ve %32’si (114 
kişi) Diğer Dallar (Ameliyathane, FTR, Anestezi, Radyoloji v.b.) departmanlarında 
görev almaktadır. Kamu ve özel hastanelerde ankete katılan bireylerin çalıştıkları 
birimlerin toplam oranı ise; %11,1 (66 kişi) Acil, %30,9 (184 kişi) Servis, %25,5 (152 
kişi) Poliklinik, %8,9 (53 kişi) Özel Dal ve %23,5 (140 kişi) Diğer Dallar 
departmanlarında görev almaktadır. 

Katılımcı hastane çalışanlarının doğum yerlerine göre dağılımlarına bakacak 
olursak; kamu hastanelerinde ankete katılan çalışan bireylerin %23,4’ü (56 kişi) Köy ve 
Kasaba, %24,3’ü (58 kişi) İlçe, %39,3’ü (94 kişi) İl ve %13’ü (31 kişi) Büyükşehirlerde 
doğmuştur. Özel hastanelerde ankete katılan çalışan bireylerin %14,6’sı  (52 kişi) Köy 
ve Kasaba, %21,6’sı (77 kişi) İlçe, %46,9’u (167 kişi) İl ve %16,9’u (60 kişi) 
Büyükşehirlerde doğmuştur. Kamu ve özel hastanelerde ankete katılan bireylerin 
doğum yerlerinin toplam oranı ise; %18,2 (108 kişi) Köy ve Kasaba, %22,7 (135 kişi) 
İlçe, %43,9 (261 kişi) İl ve %15,3 (91 kişi) Büyükşehirlerde doğmuştur. 

Katılımcı hastane çalışanlarının yetiştikleri yere göre dağılımlarına bakacak 
olursak Tablo 7.2.’ye göre; kamu hastanelerinde ankete katılan çalışan bireylerin 
%12,6’sı (30 kişi) Köy ve Kasaba, %18,5 (44 kişi) İlçe, %50’si (119 kişi) İl ve %18,9’u 
(45 kişi) Büyükşehirlerde yetişmiştir. Özel hastanelerde ankete katılan çalışan bireylerin 
%10,1’i (36 kişi) Köy ve Kasaba, %16’sı (57 kişi) İlçe, %48’i (171 kişi) İl ve %25,8’i 
(92 kişi) Büyükşehirlerde yetişmiştir. Kamu ve özel hastanelerde ankete katılan 
bireylerin doğum yerlerinin toplam oranı ise; %11,1 (66 kişi) Köy ve Kasaba, %17 (101 
kişi) İlçe, %48,8 (290 kişi) İl ve %23,1 (137 kişi) Büyükşehirlerde yetişmiştir. 

Katılımcı hastane çalışanlarının yaşadıkları yere göre dağılımlarına bakacak 
olursak; kamu hastanelerinde ankete katılan çalışan bireylerin %2,1’i (5 kişi) Köy ve 
Kasaba, %4,6’sı (11 kişi) İlçe, %29,7’si (71 kişi) İl ve %63,6’sı (152 kişi) 
Büyükşehirlerde yaşamaktadır. Özel hastanelerde ankete katılan çalışan bireylerin 
%4,2’si (15 kişi) Köy ve Kasaba, %8,2’si (29 kişi) İlçe, %45,4’ü (161 kişi) İl ve 
%42,3’ü (150 kişi) Büyükşehirlerde yaşamaktadır. Kamu ve özel hastanelerde ankete 
katılan bireylerin yaşadıkları yerlerin toplam oranı ise; %3,4 (20 kişi) Köy ve Kasaba, 
%6,7(40 kişi) İlçe, %39,1 (232 kişi) İl ve %50,8 (302 kişi) Büyükşehirlerde 
yaşamaktadır. 

Yukarıdaki “Doğum yeri, Yetiştiğiniz yer ve Yaşadığınız Yer” değişkenlerine ait 
analiz sonuçlarına bakıldığı zaman toplamda Köy ve Kasaba’da doğan 108, yetişen 66 
birey varken Köy ve Kasaba’da yaşayan sayısı 20 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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İlçe’de doğan 135, yetişen 101 kişi varken İlçe’de yaşayan sayısı 40 kişidir. Köy ve 
Kasaba ve İlçe analizlerinin aksine il ve büyükşehir analizleri kendi içerisinde paralellik 
göstermektedir. İl merkezinde doğan261, yetişen 290 birey varken İl merkezinde 
yaşayan sayısı 232 olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyükşehir’de doğan 91, yetişen 137 
kişi varken, büyükşehirde yaşayan birey sayısı 302 kişi olarak belirlenmiştir. Bu 
sonuçlar bize yaşam tarzlarının ve ekonomik dengelerin değiştiğini, ticaret ve çalışma 
olanaklarının merkezinin köy ve ilçelerden il merkezleri ve büyükşehirlere kaydığını ve 
bu sebeple ciddi bir göçün olduğunu göstermektedir. 

 Katılımcı hastane çalışanlarının toplamda kaç yıldır çalıştıklarına yönelik 
dağılımlarına bakacak olursak; kamu hastanelerinde çalışan katılımcı bireylerin %5’i 
(12 kişi) 1 yıl ve altı, %21,8’i (52 kişi) 2 ve 5 yıl arası, %27,7’si (66 kişi) 6 ve 10 yıl 
arası, %29’u (69 kişi) 11 ve 20 yıl arası ve %16,4’ü (39 kişi) 20 yıldan daha fazla 
süredir çalışmaktadır. Özel hastanelerde çalışan katılımcı bireylerin %19,1’i (68 kişi) 1 
yıl ve altı, %41,9’u (149 kişi) 2 ve 5 yıl arası, %19,4’ü (69 kişi) 6 ve 10 yıl arası, 
%14,3’ü (51 kişi) 11 ve 20 yıl arası ve %5,3’ü (19 kişi) 20 yıldan daha fazla süredir 
çalışmaktadır. Kamu ve özel hastanelerde çalışan katılımcı bireylerin toplamda kaç 
yıldır çalıştıklarına yönelik dağılımların toplam oranı ise; %13,5 (80 kişi) 1 yıl ve altı, 
%33,8 (201 kişi) 2 ve 5 yıl arası, %22,7 (135 kişi) 6 ve 10 yıl arası, %20,2 (120 kişi) 11 
ve 20 yıl arası ve %9,8 (58 kişi) 20 yıldan daha fazla süredir çalışmaktadır. 

 Katılımcı hastane çalışanlarının bulundukları pozisyonda kaç yıldır çalıştıklarına 
yönelik dağılımlarına bakacak olursak; kamu hastanelerinde çalışan katılımcı bireylerin 
%18,1’i (43 kişi) 1 yıl ve altı, %44,7’si (106 kişi) 2 ve 5 yıl arası, %17,3’ü (41 kişi) 6 ve 
10 yıl arası, %14,3’ü (34 kişi) 11 ve 20 yıl arası ve %5,5’i (13 kişi) 20 yıldan daha fazla 
süredir bulundukları pozisyonda çalışmaktadırlar. Özel hastanelerde çalışan katılımcı 
bireylerin %27,9’u (98 kişi) 1 yıl ve altı, %53,8’i (189 kişi) 2 ve 5 yıl arası, %12,8’i (45 
kişi) 6 ve 10 yıl arası, %4’ü (14 kişi) 11 ve 20 yıl arası ve %1,4’ü (5 kişi) 20 yıldan 
daha fazla süredir bulundukları pozisyonda çalışmaktadırlar. 

 Yukarıdaki “Kaç yıldır çalışıyorsunuz ve Bulunduğunuz pozisyonda kaç yıldır 
çalışıyorsunuz” değişkenlerine ait analiz sonuçlarını incelediğimiz zaman; Kamu 
hastanelerinde özel hastanelere nazaran kadro, pozisyon ve unvan değişikliklerinin daha 
yavaş olduğu söylenebilir. Bu analize yönelik diğer bir yorum ise; özel hast.deki işgören 
devir hızlarının yüksek olmasıdır.  
 
7.2.3. Ankete Katılan Bireylerin Mobbing ve Fiziksel Şiddet Davranışlarına İlişkin 
Frekans Analizi 
 
 Bu bölümde ankete katılan kamu ve özel hastanelerde çalışan bireylerin 
mobbing ve fiziksel şiddete maruz kalma ve davranışlarına ilişkin davranışların yer 
aldığı frekans tablosu yer almaktadır. Bireyin işyerindeki performansını etkileyecek 
bilgilerin saklanması, insanların bireyle iletişime geçmemesi, iş arkadaşları tarafından 
alay konusu haline getirilmesi, özel görevlerin bireye verilmemesi, bireyin görüş ve 
fikirlerinin dikkate alınmaması, bireye şiddet girişimlerinde bulunulması ve bireyin 
cinsel tacize uğraması gibi farklı değişkenlerin yer aldığı frekansların tablosu 
aşağıdadır.
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Tablo 7.3. Ankete Katılan Bireylerin Karşılaştıkları Mobbing ve Fiziksel Şiddet Davranışlarına İlişkin Frekans Tablosu 
1(Hiç Katılmıyorum), 2(Katılmıyorum), 3(Kararsızım), 4(Katılıyorum), 5(Kesinlikle Katılıyorum) 

 1 2 3 4 5   X 
MOBBING VE FİZİKSEL ŞİDDET DEĞİKENLERİ F         %   F        %   F       % F         %  F         %  
1- İş yerimde performansımı etkileyecek bilgiler benden saklanıyor 279       46,9   128     21,5 100    16,8 56        9,4 32        5,4 2,04 
2- Bilgi ve becerilerimi sunma konusunda sınırlandırılıyorum 248       41,7 156     26,2 71      11,9 72      12,1 48        8,1 2,18 
3- Başarılarım göz ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor 197       33,1 134     22,5 73      12,3 94      15,8 97      16,3 2,59 
4- İş arkadaşlarım tarafından özel hayatım eleştiriliyor 294       49,4 149     25,0 66      11,1 47        7,9 39        6,6 1,97 
5- Sözlü olarak tehdit ediliyorum 294       49,4 142     23,9 54        9,1 64      10,8 41        6,9 2,01 
6- Jest ve mimiklerle tehdit ediliyorum 297       49,9 140     23,5 67      11,3 47        7,9 44        7,4 1,99 
7- İnsanlar benimle iletişime geçmiyor 345       58,0 160     26,9 43        7,2 27        4,5 20        3,4 1,68 
8- Birisinin arkadaşı olmakla suçlanıyorum 372       62,5 148     24,9 35        5,9 19        3,2 21        3,5 1,60 
9- Orada yokmuşum gibi davranılıyor 347       58,3 161     27,1 44        7,4 29        4,9 14        2,4 1,65 
10- İş arkadaşlarımdan izole edilmiş çalışma ortamı oluşturuluyor 327       55,0 156     26,2 62      10,4 32        5,4 18        3,0 1,75 
11- İnsanlar hakkımda dedikodu yapıyor 273       45,9 128     21,5 92      15,5 63      10,6 39        6,6 2,10 
12- Beni alay konusu yapıyorlar /Ağır şakalara maruz kalıyorum 354       59,4 154     25,9 39        6,6 25        4,2 23        3,9 1,68 
13- İş arkadaşlarım hata ve eksikliklerimle eğleniyorlar 351       59,0 157     26,4 41        6,9 27        4,5 19        3,2 1,66 
14- İş arkadaşlarım dinim ve politik inanışlarımla eğleniyorlar 376       63,2 143     24,0 39        6,6 19        3,2 18        3,0 1,58 
15- Özgüvenimi negatif etkileyecek işleri yapmak için zorlanıyorum 345       58,0 155     26,1 47        7,9 26        4,4 22        3,7 1,69 
16- İş arkadaşlarım tarafından davranışlarım sorgulanıyor 314       52,8 163     27,4 68      11,4 38        6,4 12        2,0 1,77 
17- İş arkadaşlarım tarafından sözüm sürekli kesiliyor 316       53,1 181     30,4 59        9,9 23        3,9 16        2,7 1,72 
18- Aşağılayıcı isimlerle sesleniyorlar (lakap takıyorlar) 378       63,5 144     24,2 38        6,4 15        2,5 20        3,4 1,57 
19- Dış görünüşüm ile dalga geçiliyor 369       62,0 145     24,4 39        6,6 24        4,0 18        3,0 1,61 
20- Özel görevler asla bana verilmiyor 325       54,6 164     27,6 51        8,6 31        5,2 24        4,0 1,76 
21- Kapasitemi aşan iş yüküyle karşı karşıya kalıyorum 268       45,0 156     26,2 61      10,3 60      10,1 50        8,4 2,10 
22- Anlamsız ve değersiz işler bana veriliyor 308       51,8 167     28,1 53        8,9 46        7,7 21        3,5 1,83 
23- Görüş/fikir ve önerilerim dikkate alınmıyor 276       46,4 146     24,5 91      15,3 50        8,4 32        5,4 2,01 
24- Özelliklerimle ilgili olmayan işler veriliyor ve bu yüzden değersiz görülüyorum 307       51,6 177     29,7 67      11,3 21        3,5 23        3,9 1,78 
25- Yaptığım işler abartılı bir şekilde kontrol ediliyor 266       44,7 180     30,3 63      10,6 40        6,7 46        7,7 2,02 
26- Hatalarım diğer çalışanların yanında sürekli hatırlatılıyor 301       50,6 177     29,7 56        9,4 29        4,9 32        5,4 1,84 
27- İşyerim ya da evime zarar verildi 421       70,8 132     22,2 18        3,0 7          1,2 17        2,9 1,43 
28- Fiziksel şiddet ile tehdit ediliyorum 378       63,5 133     22,4 32        5,4 30        5,0 22        3,7 1,63 
29- Şiddet girişimleri tarafından cesaretim kırılıyor 334       56,1 143     24,0 41        6,9 43        7,2 34        5,7 1,82 
30- Fiziksel acı ve zarar gördüm 362       60,8 147     24,7 39        6,6 28        4,7 19        3,2 1,64 
31- Cinsel tacize uğradım 420       70,6 117     19,7 31        5,2 12        2,0 14        2,4 1,45 
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 Tablo 7.3’e bakıldığında ankete katılan hastanelerde çalışan sağlık 
personellerinin mobbing ve fiziksel şiddet davranışlarına yönelik 31 ayrı soruya ne 
düzeyde maruz kaldıklarına ilişkin verdikleri cevapların ortalama puanları ve yüzdeleri 
görülmektedir. 
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin “en çok 
maruz kaldığı” mobbing davranışları oransal olarak şu şekildedir.  
 

1- Başarılarım göz ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor (ortalama: 2,59) 
2- Bilgi ve becerilerimi sunma konusunda sınırlandırılıyorum (ortalama: 2,18) 
3- İnsanlar hakkımda dedikodu yapıyor (ortalama: 2,10) 
4- Kapasitemi aşan iş yüküyle karşılaşıyorum (ortalama: 2,10) 
5- İş yerimde performansımı etkileyecek bilgiler benden saklanıyor (ortalama: 

2,04). 
  
 Mobbing ve Fiziksel Şiddet başlığı altında yer alan sorulardan, “Başarılarım göz 
ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor”, değişkenine katılımcıların %33,1’i (197 kişi) Hiç 
Katılmıyorum, %22,5’i (134 kişi) Katılmıyorum, %12,3’ü (73 kişi) Kararsızım, %15,8’i 
(94 kişi) Katılıyorum ve %16,3’ü (97 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Bilgi ve becerilerimi sunma konusunda sınırlandırılıyorum”, değişkenine 
katılımcıların %41’i (248 kişi) Hiç Katılmıyorum, %26,2’si (156 kişi) Katılmıyorum, 
%11,9’u (71 kişi) Kararsızım, %12,1’i (72 kişi) Katılıyorum ve %8,1’i (48 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “İnsanlar hakkımda dedikodu yapıyor”, değişkenine katılımcı hastane 
çalışanlarının %45,9’u (273 kişi) Hiç Katılmıyorum, %21,5’i (128 kişi) Katılmıyorum, 
%15,5’i (92 kişi) Kararsızım, %10,6’sı (63 kişi) Katılıyorum ve %6,6’sı (39 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Kapasitemi aşan iş yüküyle karşı karşıya kalıyorum”, değişkenine katılımcıların 
%45’i (268 kişi) Hiç Katılmıyorum, %26,2’si (156 kişi) Katılmıyorum, %10,3’ü (61 
kişi) Kararsızım, %10,1’i (60 kişi) Katılıyorum ve %8,4’ü (50 kişi) Kesinlikle 
Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “İş yerimde performansımı etkileyecek bilgiler benden saklanıyor”, değişkenine 
katılımcı hastane çalışanlarının %46,9’u (279 kişi) Hiç Katılmıyorum, %21,5’i (128 
kişi) Katılmıyorum, %16,8’i (100 kişi) Kararsızım, %9,4’ü (56 kişi) Katılıyorum ve 
%5,4’ü (32 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin “en az 
karşılaşılan” mobbing davranışları oransal olarak şu şekildedir. 
 

1- İş arkadaşlarım, hasta veya hasta yakınları tarafından işyerim ya da evime 
zarar verildi. (ortalama: 1,43) 

2- İş arkadaşlarım, hasta veya hasta yakınları tarafından cinsel tacize uğradım. 
(ortalama: 1,45) 

3- Aşağılayıcı isimlerle sesleniyorlar (lakap takıyorlar). (ortalama: 1,57) 
4- İş arkadaşlarım benim dinim ve politik inanışlarımla eğleniyorlar. (ortalama: 

1,58) 
 Mobbing ve Fiziksel Şiddet başlığı altında yer alan sorulardan, “İş arkadaşlarım, 
hasta veya hasta yakınları tarafından işyerim ya da evime zarar verildi”, değişkenine 
katılımcıların %70,8’i (421 kişi) Hiç Katılmıyorum, %22,2’si (132 kişi) Katılmıyorum, 
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%3’ü (18 kişi) Kararsızım, %1,2’si (7 kişi) Katılıyorum ve %2,9’u (17 kişi) Kesinlikle 
Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
  “İş arkadaşlarım, hasta veya hasta yakınları tarafından cinsel tacize uğradım”, 
değişkenine katılımcı hastane çalışanlarının %70,6’sı (420 kişi) Hiç Katılmıyorum, 
%19,7’si (117 kişi) Katılmıyorum, %5,2’si (31 kişi) Kararsızım, %2’si (12 kişi) 
Katılıyorum ve %2,4’ü (14 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Aşağılayıcı isimlerle sesleniyorlar (lakap takıyorlar)” değişkenine katılımcıların 
%63,5’i (378 kişi) Hiç Katılmıyorum, %24,2’si (144 kişi) Katılmıyorum, %6,4’ü (38 
kişi) Kararsızım, %2,5’i (15 kişi) Katılıyorum ve %3,4’ü (20 kişi) Kesinlikle 
Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “İş arkadaşlarım benim dinim ve politik inanışlarımla eğleniyorlar”, değişkenine 
katılımcı hastane çalışanlarının %63,2’si (376 kişi) Hiç Katılmıyorum, %24’ü (143 kişi) 
Katılmıyorum, %6,6’sı (39 kişi) Kararsızım, %3,2’si (19 kişi) Katılıyorum ve %3’ü (18 
kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 
7.2.3. Ankete Katılan Bireylerin İş Tatmini Değişkenlerine İlişkin Frekans Analizi 
 
 Bu bölümde ankete katılan kamu ve özel hastanelerde çalışan bireylerin iş 
tatmini değişkenlerine ilişkin analizlerin yer aldığı frekans tablosu yer almaktadır. 
Bireye sağlanan işin güvencesinin tatmin derecesi, kişisel gelişme ve yükselme 
olanakları, yönetimin tutumu, kazandığı para ve adaletlilik duygusu, bireyin işyerinde 
kendisine ait, bağımsız düşümce ve davranışları uygulayabilme olanakları gibi çeşitli 
değişkenlerin yer aldığı frekansların tablosu aşağıdadır. 
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Tablo 7.4. Ankete Katılan Bireylerin İş Tatmini Değişkenlerine İlişkin Frekans Tablosu 
1(Hiç Katılmıyorum), 2(Katılmıyorum), 3(Kararsızım), 4(Katılıyorum), 5(Kesinlikle 
Katılıyorum) 

 1 2 3 4 5 X 

İŞ TATMİNİ DEĞİŞKENLERİ 
F        
% 

F        
% 

F       
% 

F       
% 

F       
% 

 

1- İşimin bana sağladığı güvenliğin derecesi beni tatmin 
etmektedir.  

132 
22,2 

98 
16,5 

154 
25,9 

129 
21,7 

82 
13,8 

2,88 

2- Aldığım maaş (ücret) ve terfilerin miktarı beni tatmin 
etmektedir  

210 
35,3 

122 
20,5 

113 
19,0 

89 
15,0 

61 
10,3 

2,44 

3- İşimin sağladığı kişisel gelişme ve yükselme olanağı beni 
tatmin etmektedir  

151 
25,4 

118 
19,8 

140 
23,5 

113 
19,0 

73 
12,3 

2,72 

4- İş arkadaşlarım ve etkileşimde bulunduğum kişiler ile 
çalışmaktan memnunum  

55 
9,2 

44 
7,4 

102 
17,1 

241 
40,5 

153 
25,7 

3,66 

5- Yöneticimin bana gösterdiği adil davranış ve saygı 
derecesi beni tatmin etmektedir  

114 
19,2 

64 
10,8 

159 
26,7 

145 
24,4 

113 
19,0 

3,13 

6- İşimi yaparken hissettiğim takdir edilme duygusu beni 
memnun etmektedir  

106 
17,8 

80 
13,4 

132 
22,2 

157 
26,4 

120 
20,2 

3,17 

7- İş sırasında birlikte çalıştığım arkadaşlarımı tanıma şansı 
vardır  

49 
8,2 

43 
7,2 

105 
17,6 

262 
44,0 

136 
22,9 

3,66 

8- Yöneticimden gördüğüm destek ve rehberlik beni tatmin 
etmektedir  

120 
20,2 

75 
12,6 

162
27,2 

156 
26,2 

82 
22,9 

3,00 

9- Yaptığım işin karşılığında aldığım paranın adaletlilik 
derecesinden memnunum  

207 
34,8 

93 
15,6 

140 
23,5 

104 
17,5 

51 
8,6 

2,49 

10- İşimde kendime ait, bağımsız düşünce ve davranışları 
uygulayabiliyorum  

123 
20,7 

103 
17,3 

146 
24,5 

144 
24,2 

79 
13,3 

2,93 

11- İşyerimin gelecek beklentilerimi gerçekleştirebilme 
derecesinden memnunum  

150 
25,2 

98 
16,5 

147 
24,7 

142 
23,9 

58 
9,7 

2,76 

12- İşyerimdeki çalışma arkadaşlarıma yardım etme 
fırsatlarına sahibim  

66 
11,1 

47 
7,9 

95 
16,0 

274 
46,1 

113 
19,0 

3,53 

13- İşyerimdeki yarışma fırsatı beni tatmin etmektedir  
148 
24,9 

111 
18,7 

171 
28,7 

111 
18,7 

54 
9,1 

2,68 

14- İşyerimdeki yönetimin tutumu beni tatmin etmektedir  
155 
26,1 

99 
16,6 

135 
22,7 

135 
22,7 

71 
11,9 

2,77 

  
 Tablo 7.4’e bakıldığında ankete katılan hastanelerde çalışan sağlık 
personellerinin iş tatmini değişkenlerine yönelik 14 ayrı soruya ne düzeyde tepki 
gösterdiklerine ilişkin verdikleri cevapların ortalama puanları ve yüzdeleri 
görülmektedir. 
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin “en çok 
katıldıkları” iş tatmini değişkenleri oransal olarak şu şekildedir.  

1- İş arkadaşlarım ve etkileşimde bulunduğum kişilerle çalışmaktan 
memnunum. (ortalama: 3,66). 

2- İş sırasında birlikte çalıştığım arkadaşlarımı tanıma şansı vardır. (ortalama: 
3,66) 

3- İşyerimdeki çalışma arkadaşlarıma yardım etme fırsatına sahibim. (ortalama: 
3,53). 

4- İşimi yaparken hissettiğim takdir edilme duygusu beni memnun etmektedir. 
(ortalama: 3,17). 

5- Yöneticimin bana gösterdiği adil davranış ve saygı derecesi beni tatmin 
etmektedir. (ortalama: 3,13). 

İş tatmini başlığı altında yer alan sorulardan “İş arkadaşlarım ve etkileşimde 
bulunduğum kişilerle çalışmaktan memnunum”, değişkenine katılımcı bireylerin 
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%9,2’si (55 kişi) Hiç Katılmıyorum, %7,4’ü (44 kişi) Katılmıyorum,%17,1’i (102 kişi) 
Kararsızım, %40,5’i (241 kişi) Katılıyorum ve %25,7’si (153 kişi) Kesinlikle 
Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“İş sırasında birlikte çalıştığım arkadaşlarımı tanıma şansı vardır”, değişkenine 
katılımcı hastane çalışanlarının %8,2’si (49 kişi) Hiç Katılmıyorum, %7,2’si (43 kişi) 
Katılmıyorum, %17,6’sı (105 kişi) Kararsızım, %44’ü (262 kişi) Katılıyorum ve 
%22,9’u (136 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

 “İşyerimdeki çalışma arkadaşlarıma yardım etme fırsatına sahibim”, değişkenine 
katılımcı hastane çalışanlarının %11,1’i (66 kişi) Hiç Katılmıyorum, %7,9’u (47 kişi) 
Katılmıyorum, %16’sı (95 kişi) Kararsızım, %46,1’i (274 kişi) Katılıyorum ve %19’u 
(113 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
  Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin “en az 
katıldıkları” iş tatmini değişkenleri oransal olarak şu şekildedir.  

1- Aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir. (ortalama: 2,44) 
2- Yaptığım işin karşılığında aldığım paranın adaletlilik derecesinden 

memnunum. (ortalama: 2,49) 
3- İşyerimdeki yarışma fırsatı beni tatmin etmektedir. (ortalama: 2,68). 
“Aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir”, değişkenine ankete 

katılan hastane çalışanlarının %35,3’ü (210 kişi) Hiç Katılmıyorum, %20,5’i (122 kişi) 
Katılmıyorum, %19’u (113 kişi) Kararsızım, %15’i (89 kişi) Katılıyorum ve %10,3’ü 
(61 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

 “Yaptığım işin karşılığında aldığım paranın adaletlilik derecesinden 
memnunum”,değişkenine katılımcı hastane çalışanlarının %34,8’i (207 kişi) Hiç 
Katılmıyorum, %15,6’sı (93 kişi) Katılmıyorum, %23,5’i (140 kişi) Kararsızım, 
%17,5’i (104 kişi) Katılıyorum ve %8,6’sı (51 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını 
vermiştir. 

 “İşyerimdeki yarışma fırsatı beni tatmin etmektedir”, değişkenine ankete katılan 
hastane çalışanlarının %24,9’u (148 kişi) Hiç Katılmıyorum, %18,7’si (111 kişi) 
Katılmıyorum, %28,7’si (171 kişi) Kararsızım, %18,7’si (111 kişi) Katılıyorum ve 
%9,1’i (54 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 
7.2.4. Ankete Katılan Bireylerin Yaşam Tatmini Değişkenlerine İlişkin Frekans 
Analizi 
 
 Bu bölümde ankete katılan kamu ve özel hastanelerde çalışan bireylerin yaşam 
tatmini değişkenlerine ilişkin analizlerin yer aldığı frekans tablosu yer almaktadır. 
Yaşamım birçok açıdan idealimdekine yakın, yaşam koşullarım mükemmel, 
yaşamımdan memnunum, yaşamdan istediğim önemli şeyleri elde ettim ve yaşamıma 
yeni baştan başlayabilsem hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim gibi çeşitli 
değişkenlerin yer aldığı frekansların tablosu aşağıdadır. 
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Tablo 7.5. Ankete Katılan Bireylerin Yaşam Tatmini Değişkenlerine İlişkin 
Frekans Tablosu 

1(Hiç Katılmıyorum), 2(Katılmıyorum), 3(Kararsızım), 4(Katılıyorum), 5(Kesinlikle 
Katılıyorum) 
 1 2 3 4 5 X 

YAŞAM TATMİNİ DEĞİŞKENLERİ 
F        
% 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

F 
% 

 

1- Yaşamım birçok açıdan idealime yakın  
133 
22,4 

123 
20,7 

175 
29,4 

118 
19,8 

46 
7,7 

2,69 

2- Yaşam koşullarım mükemmel  
140 
23,5 

127 
21,3 

178 
29,9 

110 
18,5 

40 
6,7 

2,63 

3- Yaşamımdan memnunum 
73 
123 

83 
13,9 

165 
27,7 

198 
33,3 

76 
12,8 

3,20 

4- Şu ana kadar, yaşamdan istediğim önemli 
şeyleri elde ettim 

79 
13,3 

119 
20,0 

160 
26,9 

173 
29,1 

64 
10,8 

3,04 
 

5- Yaşama yeniden başlayabilsem, hiçbir şeyi 
değiştirmezdim  

194 
32,6 

126 
21,2 

126 
21,2 

98 
16,5 

51 
8,6 

2,47 

 
 Tablo 7.5’e bakıldığında ankete katılan hastanelerde çalışan sağlık 
personellerinin yaşam tatmini değişkenlerine yönelik 5 ayrı soruya ne düzeyde tepki 
gösterdiklerine ilişkin verdikleri cevapların ortalama puanları ve yüzdeleri 
görülmektedir. 
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin “en çok 
katıldıkları” yaşam tatmini değişkenleri oransal olarak şu şekildedir. 
  

1- Yaşamımdan memnunum. (ortalama: 3,20) 
2- Şu ana kadar, yaşamdan istediğim önemli şeyleri elde ettim. (ortalama: 3,04) 
 
Yaşam tatmini başlığı altında yer alan sorulardan “Yaşamımdan memnunum”, 

değişkenine ankete katılan hastane çalışanlarının %12,3’ü (73 kişi) Hiç Katılmıyorum, %13,9’u 
(83 kişi) Katılmıyorum, %27,7’si (165 kişi) Kararsızım, %33,3’ü (198 kişi) Katılıyorum ve 
%12,8’i (76 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Şu ana kadar, yaşamdan istediğim önemli şeyleri elde ettim”, değişkenine ankete 
katılan hastane çalışanlarının %13,3’ü (79 kişi) Hiç Katılmıyorum, %20’si (119 kişi) 
Katılmıyorum, %26,9’u (160 kişi) Kararsızım, %29,1’i (173 kişi) Katılıyorum ve %10,8’i (64 
kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir.  
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin “en az 
katıldıkları” yaşam tatmini değişkenleri oransal olarak şu şekildedir. 
  

1- Eğer yaşamımı yeni baştan yaşayabilsem, hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim. 
(ortalama: 2,47) 

2- Yaşam koşullarım mükemmel. (ortalama: 2,63). 
 

“Eğer yaşamımı yeni baştan yaşayabilsem, hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim”, 
değişkenine ankete katılan hastane çalışanlarının %32,6’sı (194 kişi) Hiç Katılmıyorum, 
%21,2’si (126 kişi) Katılmıyorum, %21,2’si (126 kişi) Kararsızım, %16,5’i (98 kişi) 
Katılıyorum ve %8,6’sı (51 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

 “Yaşam koşullarım mükemmel”, değişkenine ankete katılan hastane çalışanlarının 
%22,5’i (140 kişi) Hiç Katılmıyorum, %21,3’ü (127 kişi) Katılmıyorum, %29,9’u (178 kişi) 
Kararsızım, %18,5’i (110 kişi) Katılıyorum ve %6,7’si (40 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını 
vermiştir.  
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7.2.5. Ankete Katılan Bireylerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine İlişkin Frekans 
Analizi 
 
 Bu bölümde ankete katılan kamu ve özel hastanelerde çalışan bireylerin örgütsel 
bağlılık düzeylerine ilişkin analizlerin yer aldığı frekans tablosu yer almaktadır. 
Kariyerimin geri kalanını bu örgütte geçirme beni mutlu eder, örgütün problemlerini 
kendi problemim gibi hissederim, örgütte kalmak benim için gerekliliktir, örgütten 
ayrılamayacak kadar az alternatifim var, örgütüme çok şey borçluyum ve örgüt benim 
bağlılığımı hak ediyor gibi çeşitli değişkenlerin yer aldığı frekansların tablosu 
aşağıdadır. 
 

Tablo 7.6. Ankete Katılan Bireylerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine İlişkin 
Frekans Tablosu 

1(Hiç Katılmıyorum), 2(Katılmıyorum), 3(Kararsızım), 4(Katılıyorum), 5(Kesinlikle 
Katılıyorum) 

 1 2 3 4 5 X 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DEĞİŞKENLERİ 
F        
% 

F        
% 

F       
% 

F       
% 

F       
% 

 

1-Kariyerimin geri kalan kısmını bu örgütte geçirmek beni 
mutlu eder. 

116 
19,5 

92 
15,5 

208 
35,0 

118 
19,8 

59 
9,9 

2,85 

2-Bu örgütün problemlerini gerçekten kendi problemlerim 
gibi hissederim. 

89 
15,0 

67 
11,3 

162 
27,2 

199 
33,4 

76 
12,8 

3,17 

3-Bu örgütün benim için özel bir anlamı vardır. 
96 

16,1 
94 

15,8 
168 
28,2 

164 
27,6 

71 
11,9 

3,03 

4-Su anda, bu örgütte kalmak benim için bir istekten çok bir 
gerekliliktir. 

93 
15,6 

98 
16,5 

164 
27,6 

166 
27,9 

72 
12,1 

3,04 

5-Su anda, istesem bile bu örgütten ayrılmam benim için çok 
zordur. 

104 
17,5 

97 
16,3 

164 
27,6 

150 
25,2 

78 
13,1 

3,00 

6-Simdi isimden ayrılmak istediğime karar verirsem, 
hayatımda pek çok şey alt üst olurdu. 

87 
14,6 

78 
13,1 

185 
31,1 

145 
24,4 

98 
16,5 

3,15 

7-Bu örgütten ayrılmayı göze alamayacak kadar az 
alternatifim olduğunu hissediyorum. 

111 
18,7 

101 
17,0 

197 
33,1 

110 
18,5 

73 
12,3 

2,92 

8-Eğer bu örgüte kendimden bu kadar çok şey katmamış 
olsaydım, başka bir yerde çalışmayı göz önünde 
bulundurabilirdim. 

104 
17,5 

105 
17,6 

197 
33,1 

118 
19,8 

69 
11,6 

2,90 

9-Bu örgütten ayrılmanın olumsuz sonuçlarından birisi de 
mümkün alternatiflerin azlığıdır. 

110 
18,5 

108 
18,2 

168 
28,2 

144 
24,2 

63 
10,6 

2,90 

10-Örgütüme çok şey borçluyum. 
119 
20,0 

104 
17,5 

197 
33,1 

127 
21,3 

46 
7,7 

2,79 

11-Menfaatime olsa bile, örgütümden ayrılmanın doğru 
olmadığını düşünüyorum. 

105 
17,6 

105 
17,6 

188 
31,6 

129 
21,7 

66 
11,1 

2,90 

12-Örgütümden simdi ayrılırsam, kendimi suçlu hissederim. 
131 
22,0 

132 
22,2 

171 
28,7 

93 
15,6 

66 
11,1 

2,71 

13-Bu örgüt benim bağlılığımı hak ediyor. 
111 
18,7 

82 
13,8 

200 
33,6 

135 
22,7 

65 
10,9 

2,93 

14-Örgütümden hemen ayrılmazdım çünkü burada 
çalışanlara karşı sorumluluğum var. 

93 
15,6 

86 
14,5 

167 
28,1 

157 
26,4 

90 
15,1 

3,10 

 
 Tablo 7.6’ya bakıldığında ankete katılan hastanelerde çalışan sağlık 
personellerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik 14 ayrı soruya ne düzeyde tepki 
gösterdiklerine ilişkin verdikleri cevapların ortalama puanları ve yüzdeleri 
görülmektedir. 
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 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin örgütsel 
bağlılıklarının “en yüksek” olduğu değişkenler oransal olarak şu şekildedir. 
  

1- Bu örgütün problemlerini gerçekten kendi problemlerim gibi hissederim. (ortalama: 
3,17) 

2- Şimdi işimden ayrılmak istediğime karar verirsem, hayatımda pek çok şey alt üst 
olurdu. (ortalama: 3,15) 

3- Örgütümden hemen ayrılamazdım çünkü burada çalışanlara karşı sorumluluğum 
var. (ortalama: 3,10). 

 Örgütsel bağlılık başlığı altında yer alan sorulardan “Bu örgütün problemlerini 
gerçekten kendi problemlerim gibi hissederim”, değişkenine katılımcı hastane 
çalışanlarının %15’i (89 kişi) Hiç Katılmıyorum, %11,3’ü (67 kişi) Katılmıyorum, 
%27,2’si (162 kişi) Kararsızım, %33,4’ü (199 kişi) Katılıyorum ve %12,8’i (76 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Şimdi işimden ayrılmak istediğime karar verirsem, hayatımda pek çok şey alt 
üst olurdu”, değişkenine katılımcı hastane çalışanlarının %14,6’sı (87 kişi) Hiç 
Katılmıyorum, %13,1’i (78 kişi) Katılmıyorum, %31,1’i (185 kişi) Kararsızım, %24,4’ü 
(145 kişi) Katılıyorum ve %16,5’i Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Örgütümden hemen ayrılamazdım çünkü burada çalışanlara karşı 
sorumluluğum var”, değişkenine katılımcı hastane çalışanlarının %15,6’sı (93 kişi) Hiç 
Katılmıyorum, %14,5’i (86 kişi) Katılmıyorum, %28,1’i (167 kişi) Kararsızım, %26,4’ü 
(157 kişi) Katılıyorum ve %15,1’i (90 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin örgütsel 
bağlılıklarının “en düşük” olduğu değişkenler oransal olarak şu şekildedir. 
  

1- Örgütümden şimdi ayrılırsam kendimi suçlu hissederim. (ortalama: 2,71) 
2- Örgütüme çok şey borçluyum. (ortalama: 2,79) 
3- Kariyerimin geri kalan kısmını bu örgütte geçirmek beni mutlu eder. (2,85) 
 
“Örgütümden şimdi ayrılsam kendimi suçlu hissederim”, değişkenine katılımcı hastane 

çalışanlarının %22’si (131 kişi) Hiç Katılmıyorum, %22,2’si (132 kişi) Katılmıyorum, %28,7’si 
(171 kişi) Kararsızım, %15,6’sı (93 kişi) Katılıyorum ve %11,1’i (66 kişi) Kesinlikle 
Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Örgütüme çok şey borçluyum”, değişkenine katılımcı hastane çalışanlarının %20’si 
(119 kişi) Hiç Katılmıyorum, %17,5’i (104 kişi) Katılmıyorum, %33,1’i (197 kişi) Kararsızım, 
%21,3’ü (127 kişi) Katılıyorum ve %7,7’si (46 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Kariyerimin geri kalan kısmını bu örgütte geçirmek beni mutlu eder”, değişkenine 
katılımcı hastane çalışanlarının %19,5’i (116 kişi) Hiç Katılmıyorum, %15,5’i (92 kişi) 
Katılmıyorum, %35’i (208 kişi) Kararsızım, %19,8’i (118 kişi) Katılıyorum ve %9,9’u (59 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 

 
7.2.6. Ankete Katılan Bireylerin Mobbing ve Fiziksel Şiddete Karşı Verdikleri 
Tepki Düzeylerine İlişkin Frekans Analizi 
 
 Bu bölümde ankete katılan kamu ve özel hastanelerde çalışan bireylerin 
mobbing ve fiziksel şiddete karşı verdikleri tepki düzeylerine ilişkin analizlerin yer 
aldığı frekans tablosu yer almaktadır.  
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Tablo 7.7. Ankete Katılan Bireylerin Mobbing ve Fiziksel Şiddete Karşı Tepki 
Değişkenlerine İlişkin Frekans Tablosu 

1(Hiç Katılmıyorum), 2(Katılmıyorum), 3(Kararsızım), 4(Katılıyorum), 5(Kesinlikle 
Katılıyorum) 

 1 2 3 4 5 X 

MOBBING VE ŞİDDETE TEPKİ DEĞİŞKENLERİ 
F        
% 

F        
% 

F       
% 

F       
% 

F       
% 

 

1- Ciddi olarak işten ayrılmayı düşünüyorum 
259 
43,5 

134 
22,5 

110 
18,5 

34 
5,7 

58 
9,7 

2,15 

2- Kurum içinde görev yerimi değiştirmeyi düşünüyorum 
229 
38,5 

120 
20,2 

119 
20,0 

66 
11,1 

61 
10,3 

2,34 

3- Uğradığım haksızlığı, ilgili kişiyle yüz yüze konuşarak 
çözmeye çalışıyorum 

67 
11,3 

84 
14,1 

67 
11,3 

204 
34,3 

173 
29,1 

3,55 

4- Maruz kaldığım olumsuz davranışları üst makama 
bildiriyorum 

77 
12,9 

82 
13,8 

92 
15,5 

205 
34,5 

139 
23,4 

3,41 

5- İş yerinde olumsuz davranış sergileyen kişilere karşı 
yargıya başvurmayı düşünüyorum 

130 
21,8 

139 
23,4 

120 
20,2 

101 
17,0 

105 
17,6 

2,85 

6- Eleştiri almamak için işime daha çok özen gösteriyorum 
37 
6,2 

53 
8,9 

38 
6,4 

211 
35,5 

256 
43,0 

4,00 

7- Daha planlı ve daha çok çalışıyorum 
39 
6,6 

31 
5,2 

36 
6,1 

240 
40,3 

249 
41,8 

4,05 

8- Zaman zaman intihar etmeyi düşünüyorum 
460 
77,3 

45 
7,6 

34 
5,7 

14 
2,4 

42 
7,1 

1,54 

 
 Tablo 7.7.’ye bakıldığında ankete katılan hastanelerde çalışan sağlık 
personellerinin mobbing ve fiziksel şiddet davranışlarına karşı verdikleri tepkilere 
yönelik 8 ayrı soruya ne düzeyde tepki gösterdiklerine ilişkin verdikleri cevapların 
ortalama puanları ve yüzdeleri görülmektedir. 
 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin mobbing ve 
fiziksel şiddete karşı verdiği tepkilerin “en yüksek” olduğu değişkenler oransal olarak 
şu şekildedir. 
  

1- Daha planlı ve daha çok çalışıyorum. (ortalama: 4,05) 
2- Eleştiri almamak için işime daha çok özen gösteriyorum. (ortalama: 4,00) 
3- Uğradığım haksızlığı, ilgili kişiyle yüz yüze konuşarak çözmeye 

çalışıyorum. (ortalama: 3,55) 
 

 Mobbing ve Fiziksel Şiddete Karşı Verdiğiniz Tepki başlığı altında yer alan 
sorulardan “Daha planlı ve daha çok çalışıyorum”, değişkenine katılımcı hastane 
çalışanlarının %6,6’sı (39 kişi) Hiç Katılmıyorum, %5,2’si (31 kişi) Katılmıyorum, 
%6,1’i (36 kişi) Kararsızım, %40,3’ü (240 kişi) Katılıyorum ve %41,8’i (249 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Eleştiri almamak için işime daha çok özen gösteriyorum”, değişkenine 
katılımcı hastane çalışanlarının %6,2’si (37 kişi) Hiç Katılmıyorum, %8,9’u (53 kişi) 
Katılmıyorum, %6,4’ü (38 kişi) Kararsızım, %35,5’i (211 kişi) Katılıyorum ve %43’ü 
(256 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Uğradığım haksızlığı, ilgili kişiyle yüz yüze konuşarak çözmeye çalışıyorum”, 
değişkenine katılımcı hastane çalışanlarının %11,3’ü (67 kişi) Hiç Katılmıyorum, 
%14,1’i (84 kişi) Katılmıyorum, %11,3’ü (67 kişi) Kararsızım, %34,3’ü (204 kişi) 
Katılıyorum ve %29,1’i (173 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
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 Kamu ve Özel hastanelerde görev alan sağlık çalışanlarının verdiği cevaplarla 
elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre bireylerin mobbing ve 
fiziksel şiddete karşı verdiği tepkilerin “en düşük” olduğu değişkenler oransal olarak şu 
şekildedir. 

1- Zaman zaman intihar etmeyi düşünüyorum. (ortalama: 1,54) 
2- Ciddi olarak işten ayrılmayı düşünüyorum. (ortalama: 2,15) 
3- Kurum içinde görev yerimi değiştirmeyi düşünüyorum. (ortalama: 2,34) 

 
 “Zaman zaman intihar etmeyi düşünüyorum”, değişkenine katılımcı hastane 
çalışanlarının %77,3’ü (460 kişi) Hiç Katılmıyorum, %7,6’sı (45 kişi) Katılmıyorum, 
%5,7’si (34 kişi) Kararsızım, %2,4’ü (14 kişi) Katılıyorum ve %7,1’i (42 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Ciddi olarak işten ayrılmayı düşünüyorum”, değişkenine katılımcı hastane 
çalışanlarının %43,5’i (259 kişi) Hiç Katılmıyorum, %22,5’i (134 kişi) Katılmıyorum, 
%18,5’i (110 kişi) Kararsızım, %5,7’si (34 kişi) Katılıyorum ve %9,7’si (58 kişi) 
Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir. 
 “Kurum içinde görev yerimi değiştirmeyi düşünüyorum”, değişkenine katılımcı 
hastane çalışanlarının %38,5’i (229 kişi) Hiç Katılmıyorum, %20,2’si (120 kişi) 
Katılmıyorum, %20’si (119 kişi) Kararsızım, %11,1’i (66 kişi) Katılıyorum ve %10,3’ü 
(61 kişi) Kesinlikle Katılıyorum yanıtını vermiştir.  
 
7.2.7. Ankete Katılan Bireylerin Verdikleri Cevaplara İlişkin Çapraz Tablo 
Analizleri 
 

Bu bölümde katılımcı sağlık çalışanlarına yöneltilen sorular arasındaki ilişkiler 
çapraz tablolama (Crosstabs) yöntemiyle Spearman Korelasyon katsayısı kullanılarak 
analiz edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 
 

Tablo 7.8. Cinsiyet ve Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir 
Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                   Cinsiyet 

Hast.   Erkek Kadın Toplam 
 Aldığım Maaş ve 

Terfilerin Miktarı Beni 
Tatmin Etmektedir 
 

1 19 60 79 
2 17 40 57 

Kamu 3 14 22 36 
 4 19 20 39 

5 12 16 28 
 Toplam  81 158 239 
 Aldığım Maaş ve 

Terfilerin Miktarı Beni 
Tatmin Etmektedir 

 

1 35 96 131 
2 15 50 65 

Özel 3 30 47 77 
 4 17 33 50 

5 15 18 33 
 Toplam  112 244 356 

 Aldığım Maaş ve 
Terfilerin Miktarı Beni 
Tatmin Etmektedir 

 

1 54 156 210 
2 32 90 122 

Toplam 3 44 69 113 
 4 36 53 89 

5 27 34 61 
 Toplam  193 402 595 

Kamu hast. P: ,004                                Özel hast. P: ,021                             Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Cinsiyet ile Aldığım maaş ve 
terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler 
bazında incelendiğinde; erkeklerin kadınlara oranla aldıkları maaş ve terfi 
miktarlarından daha fazla tatmin oldukları gözlenmektedir. 

 
Tablo 7.9. Cinsiyet ve İşimin Sağladığı Kişisel Gelişim ve Yükselme Olanağı Beni 

Tatmin Etmektedir Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                   Cinsiyet 
Hast.   Erkek Kadın Toplam 

 İşimin Sağladığı Kişisel 
Gelişim ve Yükselme 
Olanağı Beni 
Tatmin Etmektedir 
 

1 19 46 65 
2 19 43 62 

Kamu 3 19 28 47 
 4 13 26 39 

5 11 15 25 
 Toplam  81 158 239 
 İşimin Sağladığı Kişisel 

Gelişim ve Yükselme 
Olanağı Beni 
Tatmin Etmektedir 

 

1 25 61 86 
2 13 43 56 

Özel 3 23 70 93 
 4 29 45 74 

5 22 25 47 
 Toplam  112 244 356 

 İşimin Sağladığı Kişisel 
Gelişim ve Yükselme 
Olanağı Beni 
Tatmin Etmektedir 

 

1 44 107 151 
2 32 86 118 

Toplam 3 42 98 140 
 4 42 71 113 

5 33 40 73 
 Toplam  193 405 595 

Kamu hast. P: ,207                                  Özel hast. P: ,014                               Toplam Hast. P: ,011 
 

Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Cinsiyet ile İşimin sağladığı kişisel 
gelişim ve yükselme olanağı beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel 
hastaneler bazında incelendiğinde; oransal olarak erkeklerin kadınlara nazaran işlerinin 
sağladığı kişisel gelişim ve yükselme olanağından daha fazla tatmin duydukları 
gözlemlenmiştir. 
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Tablo 7.10. Cinsiyet ve Şu Anda Bu Örgütte Kalmak Benim İçin İstekten Çok 
Gerekliliktir Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                   Cinsiyet 

Hast.   Erkek Kadın Toplam 
 Şu Anda Bu Örgütte 

Kalmak Benim İçin 
İstekten Çok Gerekliliktir 

1 7 32 39 
2 14 36 50 

Kamu 3 23 32 55 
 4 24 49 73 

5 13 7 20 
 Toplam  81 156 237 
 Şu Anda Bu Örgütte 

Kalmak Benim İçin 
İstekten Çok Gerekliliktir 

1 16 38 54 
2 7 41 48 

Özel 3 38 71 109 
 4 32 61 93 

5 19 33 52 
 Toplam  112 244 356 

 Şu Anda Bu Örgütte 
Kalmak Benim İçin 
İstekten Çok Gerekliliktir 

1 23 70 93 
2 21 77 98 

Toplam 3 61 103 164 
 4 56 110 166 

5 32 40 72 
 Toplam  193 400 593 

Kamu hast. P: ,004                                  Özel hast. P: ,087                               Toplam Hast. P: ,002 
 

Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Cinsiyet ile Şu anda bu örgütte 
kalmak benim için istekten çok gerekliliktir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler 
bazında incelendiğinde; oransal olarak erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek düzeyde 
gereklilik hissettiklerini söylemek mümkündür. Özel hastanelerde değerlerin anlamsız 
çıkmasının sebebi olarak da işgören devir hızlarının yüksek olması gösterilebilmektedir. 
 

Tablo 7.11. Cinsiyet ve Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz Değişkenleri Arasındaki Çapraz 
Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                   Cinsiyet 
Hast.   Erkek Kadın Toplam 

  
 
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1 Yıl ve Altı 5 7 12 
2-5 Yıl Arası 17 35 52 

Kamu 6-10 Yıl Arası 21 45 66 
 11-20 Yıl Arası 26 43 69 

21 Yıl ve Üzeri 12 27 39 
 Toplam  81 157 238 
  

 
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1 Yıl ve Altı 15 53 68 
2-5 Yıl Arası 37 112 149 

Özel 6-10 Yıl Arası 21 48 69 
 11-20 Yıl Arası 27 24 51 

21 Yıl ve Üzeri 12 7 19 
 Toplam  112 244 356 

  
 
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1 Yıl ve Altı 20 60 80 
2-5 Yıl Arası 54 147 201 

Toplam 6-10 Yıl Arası 42 93 135 
 11-20 Yıl Arası 53 67 120 

21 Yıl ve Üzeri 24 34 58 
 Toplam  193 401 594 

Kamu hast. P: ,956                                  Özel hast. P: ,000                               Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Cinsiyet ile Kaç yıldır 
çalışıyorsunuz değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; genel 
duruma bakıldığı zaman cinsiyet temelli olarak özel ve kamu hastaneleri arasında 
belirgin bir fark olmamakla birlikte kamu hastanesinde görev alan çalışanların ömür 
boyu güvence duydukları bir işe sahip olmalarından dolayı çalışma sürelerinin daha 
uzun olduğu gözlemlenebilmektedir. Sonucun anlamsız çıkmasının sebebi ise dağılımın 
belirli bir noktaya yoğunlaşmış olması olarak gösterilebilmektedir. 

 
Tablo 7.12. Cinsiyet ve Bulunduğunuz Pozisyonda Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz 

Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                   Cinsiyet 
Hast.   Erkek Kadın Toplam 

 Bulunduğunuz 
Pozisyonda 
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1 Yıl ve Altı 12 31 43 
2-5 Yıl Arası 34 72 106 

Kamu 6-10 Yıl Arası 14 27 41 
 11-20 Yıl Arası 15 19 34 

21 Yıl ve Üzeri 6 7 13 
 Toplam  81 156 237 
 Bulunduğunuz 

Pozisyonda 
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1 Yıl ve Altı 24 74 98 
2-5 Yıl Arası 63 126 189 

Özel 6-10 Yıl Arası 14 31 45 
 11-20 Yıl Arası 7 7 14 

21 Yıl ve Üzeri 4 1 5 
 Toplam  112 239 351 

 Bulunduğunuz 
Pozisyonda 
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

1 Yıl ve Altı 36 105 141 
2-5 Yıl Arası 97 198 295 

Toplam 6-10 Yıl Arası 28 58 86 
 11-20 Yıl Arası 22 26 48 

21 Yıl ve Üzeri 10 8 18 
 Toplam  193 395 588 

Kamu hast. P: ,098                                  Özel hast. P: ,029                               Toplam Hast. P: ,005 
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Cinsiyet ile Bulunduğunuz 

pozisyonda kaç yıldır çalışıyorsunuz değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında 
incelendiğinde; Tablo 7.12’nin Tablo 7.11 ile paralellik gösterdiği gözlemlenirken, 
hastanelerin kadın çalışan ağırlıklı bir sektör olduğu göz önüne alındığında, kadınların 
bulundukları pozisyonlarda daha sık değişikliğin yapıldığı ortaya konulmuştur. 
 

Tablo 7.13. Yaşınız ve Medeni Durumunuz Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
Yaşınız 

Hast.         16-25         26-30         31-39           40 +     Toplam 
 Medeni Durumunuz? Bekâr 23 22 6 3 54 
Kamu Evli 7 43 80 55 185 

 Total 30 65 86 58 239 
 Medeni Durumunuz? Bekâr 130 44 10 6 190 
Özel Evli 34 49 44 39 166 

 Total 164 93 54 45 356 
 
Total 

Medeni Durumunuz? Bekâr 153 66 16 9 244 
Evli 41 92 124 94 351 

Toplam 194 158 140 103 595 
Kamu hast. P: ,000                                         Özel hast. P: ,000                                    Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Yaşınız ile Medeni durumunuz 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; kamu hastanesindeki 
bireylerin %77’sinin evli olduğu, özel hastanelerdeki bireylerin ise %47’sinin evli 
olduğu gözlemlenirken, güvencesi olan mesleğin evlilik üzerindeki etkisi ortaya 
konmuştur. 

 
Tablo 7.14. Yaşınız ve Eğitim Durumunuz Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

Yaşınız 
Hast. 16-25 26-30 31-39 40 + Toplam 
 
 

 
Eğitim 
Durumunuz? 

İlkokul 0 2 2 3 7 
Lise 12 17 13 9 51 

Kamu Ön Lisans 10 12 30 25 77 
 Lisans 7 29 23 12 71 

Lisansüstü 1 5 18 9 33 
 Toplam 30 65 86 58 239 

 
 

 
 Eğitim 
Durumunuz? 

İlkokul 2 5 7 6 20 
Lise 76 33 18 6 133 

Özel Ön Lisans 65 38 6 0 109 
 Lisans 19 15 9 10 53 

Lisansüstü 2 2 14 23 41 
 Toplam 164 93 54 45 356 

 
 

 
Eğitim 
Durumunuz? 

İlkokul 2 7 9 9 27 
Lise 88 50 31 15 184 

Toplam Ön Lisans 75 50 36 25 186 
 Lisans 26 44 32 22 124 

Lisansüstü 3 7 32 32 74 
 Toplam 194 158 140 103 595 

Kamu hast. P: ,199                              Özel hast. P: ,000                                    Toplam Hast. P: ,000 
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Yaşınız ile Eğitim durumunuz 

değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; kamu hastanesinde 
yaş ile eğitim durumu oranlarının homojen dağıldığı gözlemlenirken, özel hastanelerde 
bireylerin yaşlarının daha genç ve eğitim durumlarının genellikle lise ve ön lisans 
düzeyinde dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. 
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Tablo 7.15. Yaş ve Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir 
Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
 Yaşınız 

Hast.   16-25 26-30 31-39 40+ Toplam 
  

Aldığım Maaş ve 
Terfilerin Miktarı 
Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 9 23 34 13 79 
2 5 13 24 15 57 

Kamu 3 11 15 7 3 36 
 4 4 7 12 16 39 

5 1 7 9 11 28 
 Toplam  30 65 86 58 239 
  

Aldığım Maaş ve 
Terfilerin Miktarı 
Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 68 40 17 6 131 
2 30 19 11 5 65 

Özel 3 32 19 11 15 77 
 4 20 13 10 7 50 

5 14 2 5 12 33 
 Toplam  164 93 54 45 356 

  
Aldığım Maaş ve 
Terfilerin Miktarı 
Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 77 63 51 19 210 
2 35 32 35 20 122 

Toplam 3 43 34 18 18 113 
 4 24 20 22 23 89 

5 15 9 14 23 61 
 Toplam  194 158 140 103 595 

Kamu hast. P: ,126                                Özel hast. P: ,001                                       Toplam Hast. P: ,000    
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Yaşınız ile Aldığım maaş ve 

terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; yaş ilerledikçe 
bireylerin tatminsizlik durumlarında azalma gözlemlenmiştir. 

 
Tablo 7.16. Yaşınız ve Mesleğiniz Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

                                                Yaşınız 
Hast.         16-25           26-30           31-39            40 +        Toplam 
 
 

 

 
 
 
Mesleğiniz? 

Doktor 1 2 10 12 25 
Hemşire 9 35 48 30 122 
T.Sekreter 12 19 16 3 50 

Kamu Teknisyen 7 3 7 10 27 
 H.Bakıcı 1 6 5 3 15 

  Toplam 30 65 86 58 239 
 
 

 
 
Mesleğiniz? 

Doktor 0 2 14 29 45 
Hemşire 69 32 12 5 118 

Özel T.Sekreter 60 28 11 0 99 
 Teknisyen 33 23 7 4 67 

H.Bakıcı 2 8 10 7 27 
  Toplam 164 93 54 45 356 

 
 

 
 
Mesleğiniz? 

Doktor 1 4 24 41 70 
Hemşire 78 67 60 35 240 

Toplam T.Sekreter 72 47 27 3 149 
 Teknisyen 40 26 14 14 94 

H.Bakıcı 3 14 15 10 42 
  Toplam 194 158 140 103 595 

Kamu hast. P: ,001                               Özel hast. P: ,002                               Toplam Hast. P: ,000 
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Yaş ile Mesleğiniz değişkenleri 

arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları 
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kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; kamu hastanelerinde hemşire ve tıbbi 
sekreterlerin genellikle 26-40 yaş aralığında olduğu gözlemlenirken, özel hastanelerde 
genellikle 16-30 yaş aralığında oldukları gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 7.17. Eğitim Durumunuz ve Mesleğiniz Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
Eğitim Durumunuz 

Hast.   İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü Toplam 
  

 
Mesleğiniz 

Doktor 0 0 0 4 21 25 
Hemşire 0 12 48 55 7 122 

Kamu T.Sekreter 0 30 12 5 3 50 
 Teknisyen 0 3 15 7 2 27 

H.Bakıcı 7 6 2 0 0 15 
 Toplam  7 51 77 71 33 239 
  

 
Mesleğiniz 

Doktor 0 0 0 7 38 45 
Hemşire 0 60 34 24 0 118 

Özel T.Sekreter 1 47 36 14 1 99 
 Teknisyen 0 18 39 8 2 67 

H.Bakıcı 19 8 0 0 0 27 
 Toplam  20 133 109 53 41 356 

  
 
Mesleğiniz 

Doktor 0 0 0 11 59 70 
Hemşire 0 72 82 79 7 240 

Toplam T.Sekreter 1 77 48 19 4 149 
 Teknisyen 0 21 54 15 4 94 

H.Bakıcı 26 14 2 0 0 42 
 Toplam  27 184 186 124 74 595 

Kamu hast. P: ,000                                    Özel hast. P: ,000                                       Toplam Hast. P: ,000     
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Eğitim durumunuz ile Mesleğiniz 

değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; lise, ön lisans ve 
lisans düzeyi eğitime sahip olan bireylerin genellikle hemşire, tıbbi sekreter ve 
teknisyen oldukları gözlemlenmiştir. İlköğretim mezunu 27 bireyin 26’sı hasta bakıcı 
pozisyonunda görev almaktadır. 
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Tablo 7.18. Eğitim Durumunuz ve İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler 
Benden Saklanıyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
Eğitim Durumunuz 

Hast.   İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü Toplam 
 İşyerimde 

Performansımı 
Etkileyecek 
Bilgiler Benden 
Saklanıyor 

1 2 21 27 34 16 100 
2 2 15 20 21 6 64 

Kamu 3 1 9 17 9 5 41 
 4 1 4 8 4 3 20 

5 1 2 5 3 3 14 
 Toplam  7 51 77 71 33 239 
 İşyerimde 

Performansımı 
Etkileyecek 
Bilgiler Benden 
Saklanıyor 

1 5 65 54 29 26 179 
2 5 28 12 13 6 64 

Özel 3 4 19 25 6 5 59 
 4 4 16 9 4 3 36 

5 2 5 9 1 1 18 
 Toplam  20 133 109 53 41 356 

 İşyerimde 
Performansımı 
Etkileyecek 
Bilgiler Benden 
Saklanıyor 

1 7 86 81 63 42 279 
2 7 43 32 34 12 128 

Toplam 3 5 28 42 15 10 100 
 4 5 20 17 8 6 56 

5 3 7 14 4 4 32 
 Toplam  27 184 186 124 74 595 

Kamu hast. P: ,238                                    Özel hast. P: ,021                                       Toplam Hast. P: ,024     
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Eğitim durumunuz ile İşyerimde 

performansımı etkileyecek bilgiler benden saklanıyor değişkenleri arasındaki ilişkide 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel 
hastaneler bazında incelendiğinde; işyerimde performansımı etkileyecek bilgiler benden 
saklanıyor seçeneğini işaretleyen 88 bireyin %25’inin (22 kişi) lisans ve lisansüstü 
eğitime sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 7.19. Eğitim Durumunuz ve Yaptığım İşler Abartılı Bir Şekilde Kontrol Ediliyor 

Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

Eğitim Durumunuz 
Hast.   İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü Toplam 

 Yaptığım İşler 
Abartılı Bir Şekilde 
Kontrol Ediliyor 

1 4 15 33 31 15 98 
2 2 19 24 19 7 71 

Kamu 3 0 10 10 8 7 35 
 4 1 4 4 8 3 20 

5 0 3 6 5 1 15 
 Toplam  7 51 77 71 33 239 
 Yaptığım İşler 

Abartılı Bir Şekilde 
Kontrol Ediliyor 

1 5 50 58 25 30 168 
2 7 50 28 15 9 109 

Özel 3 2 10 7 7 2 28 
 4 2 8 6 4 0 20 

5 4 15 10 2 0 31 
 Toplam  20 133 109 53 41 356 

 Yaptığım İşler 
Abartılı Bir Şekilde 
Kontrol Ediliyor 

1 9 65 91 56 45 266 
2 9 69 52 34 16 180 

Toplam 3 2 20 17 15 9 63 
 4 3 12 10 12 3 40 

5 4 18 16 7 1 46 
 Toplam  27 184 186 124 74 595 

Kamu hast. P: ,554                                    Özel hast. P: ,000                                       Toplam Hast. P: ,001     
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Eğitim durumunuz ile Yaptığım 
işler abartılı bir şekilde kontrol ediliyor değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler 
bazında incelendiğinde; kamu hastanesinde görev tanımlarının çok net belirli olması ve 
değişkenliğin az olmasından dolayı dağılımın homojen olduğunu, genel duruma 
baktığımız zaman ise oransal olarak ilköğretim mezunu bireylerin yaptıkları işlerin 
abartılı bir şekilde kontrol edildiğini söyleyebiliriz. 
 

Tablo 7.20. Mesleğiniz ve Bulunduğunuz Pozisyonda Kaç Yıldır Çalışıyorsunuz 
Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
Mesleğiniz 

Hast.   Doktor Hemşire T.Sekreter Teknisyen H.Bakıcı Toplam 
 Bulunduğunuz 

Pozisyonda  
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

0-1  0 23 14 5 1 43 
2-5  11 57 20 6 12 106 

Kamu 6-10  5 16 13 5 2 41 
 11-20  8 18 2 6 0 34 

20 + 1 7 0 5 0 13 
 Toplam  25 121 49 27 15 237 
 Bulunduğunuz 

Pozisyonda  
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

0-1  3 40 28 22 5 98 
2-5  23 61 56 34 15 189 

Özel 6-10  12 11 11 7 4 45 
 11-20  4 4 2 1 3 14 

20 + 3 1 0 1 0 5 
 Toplam  45 117 97 65 27 351 

 Bulunduğunuz 
Pozisyonda  
Kaç Yıldır 
Çalışıyorsunuz 

0-1  3 63 42 27 6 141 
2-5  34 118 76 40 27 295 

Toplam 6-10  17 27 24 12 6 86 
 11-20  12 22 4 7 3 48 

20 + 4 8 0 6 0 18 
 Toplam  70 238 146 92 42 588 

Kamu hast. P: ,148                                    Özel hast. P: ,047                                       Toplam Hast. P: ,003     
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Mesleğiniz ile Bulunduğunuz 

pozisyonda kaç yıldır çalışıyorsunuz değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; özellikle özel 
hastanelerde oransal olarak bakıldığı takdirde görev yapan hemşire ve tıbbi sekreterlerin 
0-1 yıl ve 2-5 yıl aralığında bulundukları pozisyonda görev aldıkları gözlemlenmiştir. 
Bu da bize özel hastanelerde işgücü devir hızının yüksek olmasının yanı sıra kademeler 
arası geçişin yavaş olduğu sonucunu vermektedir. 
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Tablo 7.21. Mesleğiniz ve İnsanlar Benimle İletişime Geçmiyor  Değişkenleri 
Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
Mesleğiniz 

Hast.   Doktor Hemşire T.Sekreter Teknisyen H.Bakıcı Toplam 
 İnsanlar 

Benimle 
İletişime 
Geçmiyor 

1 15 67 26 14 5 127 
2 7 37 15 7 7 73 

Kamu 3 2 9 5 4 0 20 
 4 1 5 1 2 2 11 

5 0 4 3 0 1 8 
 Toplam  25 122 50 27 15 239 
 İnsanlar 

Benimle 
İletişime 
Geçmiyor 

1 36 74 63 37 8 218 
2 5 29 23 19 11 87 

Özel 3 3 9 5 4 2 23 
 4 1 4 4 5 2 16 

5 0 2 4 2 4 12 
 Toplam  45 118 99 67 27 356 

 İnsanlar 
Benimle 
İletişime 
Geçmiyor 

1 51 141 89 51 13 345 
2 12 66 38 26 18 160 

Toplam 3 5 18 10 8 2 43 
 4 2 9 5 7 4 27 

5 0 6 7 2 5 20 
 Toplam  70 240 149 94 42 595 

Kamu hast. P: ,140                                    Özel hast. P: ,000                                       Toplam Hast. P: ,000     
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Mesleğiniz ile İnsanlar benimle 

iletişime geçmiyor değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır (p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; ankete katılan 595 bireyin 505’i 
iletişimsizlik gibi bir problemleri olmadığını belirtirken, iletişim problemi yaşan 
bireylere oransal olarak baktığımız takdirde hasta bakıcıların iletişim problemi 
yaşadıkları gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 7.22. Mesleğiniz ve Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir 

Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

Mesleğiniz 
Hast.   Doktor Hemşire T.Sekreter Teknisyen H.Bakıcı Toplam 

 Aldığım Maaş ve 
Terfilerin 
Miktarı Beni 
Tatmin 
Etmektedir 

1 6 40 23 4 6 79 
2 6 33 9 6 3 57 

Kamu 3 1 15 11 9 0 36 
 4 6 21 3 6 3 39 

5 6 13 4 2 3 28 
 Toplam  25 122 50 27 15 239 
 Aldığım Maaş ve 

Terfilerin 
Miktarı Beni 
Tatmin 
Etmektedir 

1 4 49 37 32 9 131 
2 4 24 19 14 4 65 

Özel 3 19 24 19 11 4 77 
 4 8 17 14 6 5 50 

5 10 4 10 4 5 33 
 Toplam  45 118 99 67 27 356 

 Aldığım Maaş ve 
Terfilerin 
Miktarı Beni 
Tatmin 
Etmektedir 

1 10 89 60 36 15 210 
2 10 57 28 20 7 122 

Toplam 3 20 39 30 20 4 113 
 4 14 38 17 12 8 89 

5 16 17 14 6 8 61 
 Toplam  70 240 149 94 42 595 

Kamu hast. P: ,470                                    Özel hast. P: ,010                                       Toplam Hast. P: ,011     
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Mesleğiniz ile Aldığım maaş ve 
terfilerin miktarı beni tatmin ediyor değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; yaklaşık olarak 
doktorların %50’si, hemşire ve tıbbi sekreterlerin %20’sinin aldıkları maaş ve terfilerin 
miktarından tatmin oldukları gözlemlenmiştir. Hastanelerde doktorlardan hasta 
bakıcılara doğru devam eden hiyerarşik düzeyin tatmin durumlarına da yansıdığı 
görülmektedir. Aynı zamanda anket dışı hastane yöneticilerine sorulan sorulara verilen 
cevaplar baz alınarak, özel hastanelerde performansa dayalı ücret sistemlerinin çok daha 
önceden ve çok daha etkin kullanıldığı bilgisine göre, özel hastanelerdeki dağılımın 
daha homojen olduğu söylenebilmektedir. 

 
Tablo 7.23. Çalıştığınız Birim ve Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin 

Etmektedir Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

Çalıştığınız Birim 
Hast.   Acil Servis Poliklinik Özel Dal Diğer Toplam 

 Aldığım Maaş 
ve Terfilerin 
Miktarı Beni 
Tatmin 
Etmektedir 

1 6 34 24 7 8 79 
2 5 29 9 4 10 57 

Kamu 3 6 15 8 3 4 36 
 4 13 11 11 2 2 39 

5 3 16 6 1 2 28 
 Toplam  33 105 58 17 26 239 
 Aldığım Maaş 

ve Terfilerin 
Miktarı Beni 
Tatmin 
Etmektedir 

1 14 28 25 13 51 131 
2 3 11 17 5 29 65 

Özel 3 5 16 28 14 14 77 
 4 4 18 15 3 10 50 

5 7 6 9 1 10 33 
 Toplam  33 79 94 36 114 356 

 Aldığım Maaş 
ve Terfilerin 
Miktarı Beni 
Tatmin 
Etmektedir 

1 20 62 49 20 59 210 
2 8 40 26 9 39 122 

Toplam 3 11 31 36 17 18 113 
 4 17 29 26 5 12 89 

5 10 22 15 2 12 61 
 Toplam  66 184 153 53 140 595 

Kamu hast. P: ,019                                    Özel hast. P: ,011                                       Toplam Hast. P: ,001     
 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Çalıştığınız birim ve Aldığım maaş 

ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler 
bazında incelendiğinde; çalışılan birim farkı olmaksızın bireylerin aldıkları maaş ve 
terfi miktarlarına yönelik tatminsizliklerinin tatmin durumlarına göre daha yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir. 
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Tablo 7.24. İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor ve 
Başarılarım Göz ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz 

Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                                 İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden 
Saklanıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Başarılarım Göz Ardı 

Ediliyor ve Hatalarım 
Abartılıyor 

1 57 15 5 10 13 100 
2 7 32 9 10 6 64 

Kamu 3 1 7 10 11 12 41 
 4 3 3 2 6 6 20 

5 2 1 1 3 7 14 
 Toplam  70 58 27 40 44 239 
 Başarılarım Göz Ardı 

Ediliyor ve Hatalarım 
Abartılıyor 

1 114 24 18 10 13 179 
2 4 37 7 14 2 64 

Özel 3 7 9 17 11 15 59 
 4 0 5 4 14 13 36 

5 2 1 0 5 10 18 
Toplam  127 76 46 54 53 356 
Başarılarım Göz Ardı 
Ediliyor ve Hatalarım 
Abartılıyor 

1 171 39 23 20 26 279 
2 11 69 16 24 8 128 

Toplam 3 8 16 27 22 27 100 
 4 3 8 6 20 19 56 

5 4 2 1 8 17 32 
 Toplam  197 134 73 94 97 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşyerimde performansımı 

etkileyecek bilgiler benden saklanıyor ve başarılarım göz ardı ediliyor ve hatalarım 
abartılıyor değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; Araştırmaya 
katılan bireylerin büyük çoğunluğu çalıştıkları kurum fark etmeksizin işyerlerinde 
performanslarını etkileyecek bilgilerin kendilerinden saklanmadığını ve başarılarının 
göz ardı edilip, hatalarının abartılmadığını belirtmiştir. Bu paralellik aralarındaki 
ilişkinin anlamlılığını sağlamıştır. Ayrıca ankete katılan 595 bireyden 191’i işyerimde 
performansımı etkileyecek bilgiler benden saklanıyor derken, bu 191 bireyin 64’ü ise 
başarılarım göz ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor seçeneğini işaretlemiştir. 
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Tablo 7.25. İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor ve Özel 
Görevler Asla Bana Verilmiyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Özel Görevler Asla Bana 

Verilmiyor 
1 61 23 10 2 4 100 
2 23 33 4 3 1 64 

Kamu 3 15 10 10 3 3 41 
 4 9 6 1 0 4 20 

5 5 3 4 1 1 14 
 Toplam  113 75 29 9 13 239 
 Özel Görevler Asla Bana 

Verilmiyor 
1 147 25 4 2 1 179 
2 19 38 3 3 1 64 

Özel 3 27 15 8 6 3 59 
 4 14 8 5 8 1 36 

5 5 3 2 3 5 18 
Toplam  212 89 22 22 11 356 
Özel Görevler Asla Bana 
Verilmiyor 

1 208 48 14 4 5 279 
2 42 71 7 6 2 128 

Toplam 3 42 25 18 9 6 100 
 4 23 14 6 8 5 56 

5 10 6 6 4 6 32 
 Toplam  325 164 51 31 24 595 
Kamu hast. P: ,000                             Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşyerimde performansımı 

etkileyecek bilgiler benden saklanıyor ve özel görevler asla bana verilmiyor 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; katılımcı hastane 
çalışanlarının büyük çoğunluğu bilgilerin kendilerinden saklanmadığını ve özel görevler 
konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirmiş ve bu iki değişken arasındaki 
paralellik, ilişkisel olarak anlamlı bir fark ortaya koymuştur. 
 

Tablo 7.26. İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor ve 
Anlamsız ve Değersiz İşler Bana Veriliyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Anlamsız ve değersiz işler 

bana veriliyor 
1 64 21 7 6 2 100 
2 17 36 4 6 1 64 

Kamu 3 16 9 10 5 1 41 
 4 8 6 3 2 1 20 

5 5 1 2 5 1 14 
 Toplam  110 73 26 24 6 239 
 Anlamsız ve değersiz işler 

bana veriliyor 
1 141 27 4 3 4 179 
2 18 40 5 1 0 64 

Özel 3 25 14 13 6 1 59 
 4 10 9 4 9 4 36 

5 4 4 1 3 6 18 
Toplam  198 94 27 22 15 356 
Anlamsız ve değersiz işler 
bana veriliyor 

1 205 48 11 9 6 279 
2 35 76 9 7 1 128 

Toplam 3 41 23 23 11 2 100 
 4 18 15 7 11 5 56 

5 9 5 3 8 7 32 
 Toplam  308 167 53 46 21 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşyerimde performansımı 
etkileyecek bilgiler benden saklanıyor ve anlamsız ve değersiz işler bana veriliyor 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları; Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğun böyle bir şikâyeti 
olmadığı gözlemlenirken, bireylerin yaklaşık olarak %10’unun performanslarını 
etkileyecek bilgilerin saklandığını ve anlamsız ve değersiz işlerin kendilerine verildiğini 
belirtmiştir. 

 
Tablo 7.27. İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor ve Ciddi 

Olarak İşten Ayrılmayı Düşünüyorum Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                                İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Ciddi Olarak İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 57 17 10 4 12 100 
2 21 23 15 3 2 64 

Kamu 3 16 10 6 3 6 41 
 4 8 4 4 2 2 20 

5 5 2 4 1 2 14 
 Toplam  107 56 39 13 24 239 
  

Ciddi Olarak İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 100 29 24 10 16 179 
2 19 28 9 5 3 64 

Özel 3 15 12 21 3 8 59 
 4 14 6 11 3 2 36 

5 4 3 6 0 5 18 
Toplam  152 78 71 21 34 356 
 
Ciddi Olarak İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 157 46 34 14 28 279 
2 40 51 24 8 5 128 

Toplam 3 31 22 27 6 14 100 
 4 22 10 15 5 4 56 

5 9 5 10 1 7 32 
 Toplam  259 134 110 34 58 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşyerimde performansımı 

etkileyecek bilgiler benden saklanıyor ve ciddi olarak işten ayrılmayı düşünüyorum 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; katılımcı bireylerin 
çoğunluğunun işyerlerinde performanslarını etkileyecek bilgilerin kendilerinden 
saklanmadığını ve bu yüzden de ciddi olarak işten ayrılmayı düşünmedikleri 
gözlemlenmektedir. Bu sonuçlara göre; bireyler için performanslarını etkileyecek 
bilgilerin kendileri ile paylaşılması örgütsel bağlılıklarını arttırıcı bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 7.28. İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor ve 
Kurum İçinde Görev Yerimi Değiştirmeyi Düşünüyorum Değişkenleri Arasındaki 

Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                                İşyerimde Performansımı Etkileyecek Bilgiler Benden Saklanıyor 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Kurum İçinde Görev 
Yerimi Değiştirmeyi 
Düşünüyorum 

1 38 16 25 10 11 100 
2 15 17 16 14 2 64 

Kamu 3 12 9 8 7 5 41 
 4 6 3 3 3 5 20 

5 4 2 3 2 3 14 
 Toplam   75 47 55 36 26 239 
  

Kurum İçinde Görev 
Yerimi Değiştirmeyi 
Düşünüyorum 

1 106 20 24 12 17 179 
2 26 27 10 1 0 64 

Özel 3 9 15 18 10 7 59 
 4 8 9 8 7 4 36 

5 5 2 4 0 7 18 
Toplam  154 73 64 30 35 356 
 
Kurum İçinde Görev 
Yerimi Değiştirmeyi 
Düşünüyorum 

1 144 36 49 22 28 279 
2 41 44 26 15 2 128 

Toplam 3 21 24 26 17 12 100 
 4 14 12 11 10 9 56 

5 9 4 7 2 10 32 
 Toplam  229 120 119 66 61 595 
Kamu hast. P: ,095                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşyerimde performansımı 

etkileyecek bilgiler benden saklanıyor ve kurum içinde görev yerimi değiştirmeyi 
düşünüyorum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; Tablo 
7.28’in Tablo 7.27’ye paralellik gösterdiği gözlemlenirken, bireyler performansını 
etkileyecek bilgilerin kendilerinden saklanması durumunda işten ayrılmadan bir önceki 
aşama olarak kurum içerisinde görev yerini değiştirmeyi düşünme ihtimalleri 
gözlemlenmiştir. 
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Tablo 7.29. Bilgi ve Becerilerimi Sunma Konusunda Sınırlandırılıyorum ve Özel 
Görevler Asla Bana Verilmiyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                 Bilgi ve Becerilerimi Sunma Konusunda Sınırlandırılıyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Özel Görevler Asla Bana 
Verilmiyor 

1 65 13 7 2 4 91 
2 20 39 6 3 1 69 

Kamu 3 13 8 9 1 3 34 
 4 10 11 3 2 3 29 

5 5 4 4 1 2 16 
 Toplam  133 75 29 9 13 239 
  

Özel Görevler Asla Bana 
Verilmiyor 

1 131 21 2 3 0 157 
2 33 43 6 5 0 87 

Özel 3 16 10 6 3 2 37 
 4 18 9 6 9 1 43 

5 14 6 2 2 8 32 
Toplam  212 89 22 22 11 356 
 
Özel Görevler Asla Bana 
Verilmiyor 

1 196 34 9 5 4 248 
2 53 82 12 8 1 156 

Toplam 3 29 18 15 4 5 71 
 4 28 20 9 11 4 72 

5 19 10 6 3 10 48 
 Toplam  325 164 51 31 24 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Bilgi ve becerilerimi sunma 
konusunda sınırlandırılıyorum ve özel görevler asla bana verilmiyor değişkenleri 
arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları 
kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; ankete katılan bireylerin büyük 
çoğunluğu bilgi ve becerilerimi sunma konusunda sınırlandırılmıyorum ve özel görevler 
bana veriliyor demektedir. Bu iki değişken kendi arasında paralellik göstermesinden 
dolayı anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.  

 
Tablo 7.30. Bilgi ve Becerilerimi Sunma Konusunda Sınırlandırılıyorum ve Anlamsız 

ve Değersiz İşler Bana Veriliyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                                 Bilgi ve Becerilerimi Sunma Konusunda Sınırlandırılıyorum 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Anlamsız ve Değersiz İşler 
Bana Veriliyor 

1 66 9 7 6 3 91 
2 19 40 3 6 1 69 

Kamu 3 14 8 9 3 0 34 
 4 7 12 4 6 0 29 

5 4 4 3 3 2 16 
 Toplam  110 73 26 24 6 239 
  

Anlamsız ve Değersiz İşler 
Bana Veriliyor 

1 131 16 4 3 3 157 
2 31 46 6 1 3 87 

Özel 3 18 10 7 2 0 37 
 4 9 13 8 12 1 43 

5 9 9 2 4 8 32 
Toplam  198 94 27 22 15 356 
 
Anlamsız ve Değersiz İşler 
Bana Veriliyor 

1 197 25 11 9 6 248 
2 50 86 9 7 4 156 

Toplam 3 32 18 16 5 0 71 
 4 16 25 12 18 1 72 

5 13 13 5 7 10 48 
 Toplam  308 167 53 46 21 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Bilgi ve becerilerimi sunma 
konusunda sınırlandırılıyorum ve anlamsız ve değersiz işler bana veriliyor değişkenleri 
arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları 
kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; Tablo 7.30’un Tablo 7.29’a paralellik 
gösterdiği gözlemlenmektedir. Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğu anlamsız ve 
değersiz işlerin kendilerine verilmediğini ve bu yüzden de bilgi ve becerilerini sunma 
konusunda sınırlandırılmadıklarını belirtmişlerdir. 

 
Tablo 7.31. Bilgi ve Becerilerimi Sunma Konusunda Sınırlandırılıyorum ve 

Özelliklerimle İlgili Olmayan İşler Veriliyor ve Bu Yüzden Değersiz Görülüyorum 
Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                 Bilgi ve Becerilerimi Sunma Konusunda Sınırlandırılıyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Özelliklerimle İlgili 
Olmayan İşler Veriliyor 
ve Bu Yüzden Değersiz 
Görülüyorum 

1 63 18 7 2 1 91 
2 21 36 7 3 2 69 

Kamu 3 14 11 9 0 0 34 
 4 7 10 8 2 2 29 

5 5 5 2 1 3 16 
 Toplam  110 80 33 8 8 239 
  

Özelliklerimle İlgili 
Olmayan İşler Veriliyor 
ve Bu Yüzden Değersiz 
Görülüyorum 

1 130 19 6 2 0 157 
2 32 47 5 2 1 87 

Özel 3 12 14 9 1 1 37 
 4 12 11 9 6 5 43 

5 11 6 5 2 8 32 
Toplam  197 97 34 13 15 356 
 
Özelliklerimle İlgili 
Olmayan İşler Veriliyor 
ve Bu Yüzden Değersiz 
Görülüyorum 

1 193 37 13 4 1 248 
2 53 83 12 5 3 156 

Toplam 3 26 25 18 1 1 71 
 4 19 21 17 8 7 72 

5 16 11 7 3 11 48 
 Toplam  307 177 67 21 23 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Bilgi ve becerilerimi sunma 
konusunda sınırlandırılıyorum ve özelliklerimle ilgili olmayan işler veriliyor ve bu 
yüzden değersiz görülüyorum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında 
incelendiğinde; bu iki yargıyı cevaplayan bireyler özellikleriyle ilgili işler kendilerine 
verildiği ve değersiz görülmedikleri için bilgi ve becerilerini sunma konusunda 
sınırlandırılmadıklarını düşünmektedirler. 
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Tablo 7.32. Başarılarım Göz Ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor ve İnsanlar 
Hakkımda Dedikodu Yapıyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                 Başarılarım Göz Ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

İnsanlar Hakkımda 
Dedikodu Yapıyor 

1 60 11 7 9 21 108 
2 4 28 9 14 5 60 

Kamu 3 1 12 8 6 7 34 
 4 3 6 3 7 8 27 

5 2 1 0 4 3 10 
 Toplam  70 58 27 40 44 239 
  

İnsanlar Hakkımda 
Dedikodu Yapıyor 

1 101 20 15 12 17 165 
2 9 36 11 9 3 68 

Özel 3 12 10 14 13 9 58 
 4 3 7 5 10 11 36 

5 2 3 1 10 13 29 
Toplam  127 76 46 54 53 356 
 
İnsanlar Hakkımda 
Dedikodu Yapıyor 

1 161 31 22 21 38 273 
2 13 64 20 23 8 128 

Toplam 3 13 22 22 19 16 92 
 4 6 13 8 17 19 63 

5 4 4 1 14 16 39 
 Toplam  197 134 73 94 97 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Başarılarım göz ardı ediliyor ve 

hatalarım abartılıyor ve insanlar hakkımda dedikodu yapıyor değişkenleri arasındaki 
ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve 
özel hastaneler bazında incelendiğinde; katılımcı bireylerin yaklaşık %32’si yönetim 
tarafından başarılarının göz ardı edildiğini ve hatalarının abartıldığını belirtirken, 
insanların haklarında dedikodu yapmadıkları yönünde ciddi de bir kanıya sahip 
oldukları gözlemlenmektedir. 
 

Tablo 7.33. Başarılarım Göz Ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor ve Kapasitemi 
Aşan İş Yüküyle Karşı Karşıya Kalıyorum Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                 Başarılarım Göz Ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Kapasitemi Aşan İş Yüküyle 
Karşı Karşıya Kalıyorum 

1 58 9 4 8 10 89 
2 3 35 9 9 6 62 

Kamu 3 3 2 9 5 8 27 
 4 2 8 2 9 7 28 

5 4 4 3 9 13 33 
 Toplam  70 58 27 40 44 239 
  

Kapasitemi Aşan İş Yüküyle 
Karşı Karşıya Kalıyorum 

1 104 21 21 16 17 179 
2 13 47 11 13 10 94 

Özel 3 5 5 9 12 3 34 
 4 4 3 4 10 11 32 

5 1 0 1 3 12 17 
Toplam  127 76 46 54 53 356 
 
Kapasitemi Aşan İş Yüküyle 
Karşı Karşıya Kalıyorum 

1 162 30 25 24 27 268 
2 16 82 20 22 16 156 

Toplam 3 8 7 18 17 11 61 
 4 6 11 6 19 18 60 

5 5 4 4 12 25 50 
 Toplam  197 134 73 94 97 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Başarılarım göz ardı ediliyor ve 
hatalarım abartılıyor ve insanlar hakkımda dedikodu yapıyor değişkenleri arasındaki 
ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve 
özel hastaneleri bazında incelendiğinde; ankete katılan bireylerin yaklaşık 1/3’ü 
başarılarının göz ardı edildiğini ve hatalarının abartıldığını belirtirken, bu bireylerin 
büyük çoğunluğunun kapasitelerini aşan iş yüküyle karşı karşıya kaldıkları için hata 
yaptıklarını ve bu hataların abartıldığını belirtmişlerdir. 

 
Tablo 7.34. Başarılarım Göz Ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor ve Aldığım Maaş 
ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                 Başarılarım Göz Ardı Ediliyor ve Hatalarım Abartılıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Aldığım Maaş ve Terfilerin 
Miktarı Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 16 13 7 16 27 79 
2 11 18 8 12 8 57 

Kamu 3 14 9 7 3 3 36 
 4 16 15 1 6 1 39 

5 13 3 4 3 5 28 
 Toplam  70 58 27 40 44 239 
  

Aldığım Maaş ve Terfilerin 
Miktarı Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 47 21 13 20 30 131 
2 22 14 9 13 7 65 

Özel 3 25 19 19 9 5 77 
 4 19 18 4 7 2 50 

5 14 4 1 5 9 33 
Toplam  127 76 46 54 53 356 
 
Aldığım Maaş ve Terfilerin 
Miktarı Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 63 34 20 36 57 210 
2 33 32 17 25 15 122 

Toplam 3 39 28 26 12 8 113 
 4 35 33 5 13 3 89 

5 27 7 5 8 14 61 
 Toplam  197 134 73 94 97 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,100                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Başarılarım göz ardı ediliyor ve 

hatalarım abartılıyor ve Aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları incelendiğinde; başarılarım göz ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor 
diyen bireyler ile aldığım maaş ve terfi miktarından tatmin oluyorum diyen birey 
sayıları arasındaki paralellik örgütsel bağlılığın tetikleyicisi olan ekonomik faktörleri ön 
plana çıkarmaktadır. 
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Tablo 7.35. İş Arkadaşlarım Tarafından Özel Hayatım Eleştiriliyor ve İnsanlar Benimle 
İletişime Geçmiyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                         İş Arkadaşlarım Tarafından Özel Hayatım Eleştiriliyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

İnsanlar Benimle  
İletişime Geçmiyor 

1 86 20 4 11 6 127 
2 15 43 8 4 3 73 

Kamu 3 3 4 7 3 3 20 
 4 2 2 3 2 2 11 

5 3 1 3 1 0 8 
 Toplam  109 70 25 21 14 239 
  

İnsanlar Benimle  
İletişime Geçmiyor 

1 154 25 19 6 14 218 
2 15 52 10 6 4 87 

Özel 3 8 0 9 6 0 23 
 4 6 2 3 3 2 16 

5 2 0 0 5 5 12 
Toplam  185 79 41 26 25 356 
 
İnsanlar Benimle  
İletişime Geçmiyor 

1 240 45 23 17 20 345 
2 30 95 18 10 7 160 

Toplam 3 11 4 16 9 3 43 
 4 8 4 6 5 4 27 

5 5 1 3 6 5 20 
 Toplam  294 149 66 47 39 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım tarafından özel 

hayatım eleştiriliyor ve insanlar benimle iletişime geçmiyor değişkenleri arasındaki 
ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve 
özel hastaneler bazında incelendiğinde; katılımcı bireylerin %15’i insanlar tarafından 
özel hayatım eleştiriliyor derken, bu bireylerin yaklaşık %50’si ise insanların 
kendileriyle iletişime geçmediğini belirtmişlerdir. Bu da bize insanların özel 
hayatlarında meydana gelen problemlerin iş hayatındaki iletişim durumuna 
yansımasının olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 7.36. İş Arkadaşlarım Tarafından Özel Hayatım Eleştiriliyor ve Cinsel Tacize 
Uğradım Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                         İş Arkadaşlarım Tarafından Özel Hayatım Eleştiriliyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 İş Arkadaşlarım, Hasta veya 

Hasta Yakınları Tarafından 
Cinsel  
Tacize Uğradım 

1 96 32 14 12 10 164 
2 8 34 8 2 2 54 

Kamu 3 4 3 3 5 1 16 
 4 1 0 0 1 0 2 

5 0 1 0 1 1 3 
 Toplam  109 70 25 21 14 239 
 İş Arkadaşlarım, Hasta veya 

Hasta Yakınları Tarafından 
Cinsel  
Tacize Uğradım 

1 165 34 27 16 14 256 
2 8 42 6 3 4 63 

Özel 3 7 1 5 1 1 15 
 4 4 2 2 2 0 10 

5 1 0 1 3 6 11 
Toplam  185 79 41 25 25 355 
İş Arkadaşlarım, Hasta veya 
Hasta Yakınları Tarafından 
Cinsel  
Tacize Uğradım 

1 261 66 41 28 24 420 
2 16 76 14 5 6 117 

Toplam 3 11 4 8 6 2 31 
 4 5 2 2 3 0 12 

5 1 1 1 4 7 14 
 Toplam  294 149 66 46 39 594 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım tarafından özel 
hayatım eleştiriliyor ve insanlar benimle iletişime geçmiyor değişkenleri arasındaki 
ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve 
özel hastaneler bazında incelendiğinde; ankete katılan hastane çalışanlarının büyük 
çoğunluğu iş arkadaşlarım, hasta/hasta yakınları tarafından cinsel tacize uğramadım 
demekte ve bu bireylerin büyük çoğunluğu yine iş arkadaşlarım tarafından özel hayatım 
eleştirilmemekte demektedir. Bireylerin yaşadıkları/yaşamadıkları olaylarla özel 
hayatlarının eleştirilme/eleştirilmeme durumları paralel gitmektedir. Daha net 
açıklayacak olursak ankete katılan bireylerin %15’i (85 kişi) iş arkadaşları tarafından 
özel hayatlarının eleştirildiğini belirtmektedir. Bu 85 bireyin 15’i iş arkadaşları, hasta 
veya hasta yakınları tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Yani 
cinsel tacize maruz kalan bireylerin özel hayatlarının iş arkadaşları tarafından 
eleştirildiğini söyleyebiliriz. 

 
Tablo 7.37. Sözlü Olarak Tehdit Ediliyorum ve Şiddet Girişimleri Tarafından Cesaretim 

Kırılıyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                           İş Arkadaşlarım, Hasta veya Hasta Yakınları Tarafından Sözlü Olarak Tehdit Ediliyorum 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Şiddet Girişimleri 

Tarafından Cesaretim 
Kırılıyor 

1 77 12 7 11 4 111 
2 9 32 9 9 3 62 

Kamu 3 4 8 3 3 2 20 
 4 4 3 2 13 6 28 

5 2 2 2 4 8 18 
 Toplam  96 57 23 40 23 239 
 Şiddet Girişimleri 

Tarafından Cesaretim 
Kırılıyor 

1 167 31 14 7 4 223 
2 15 46 8 8 4 81 

Özel 3 9 5 5 2 0 21 
 4 4 3 4 3 1 15 

5 3 0 0 4 9 16 
Toplam  198 85 31 24 18 356 
Şiddet Girişimleri 
Tarafından Cesaretim 
Kırılıyor 

1 244 43 21 18 8 334 
2 24 78 17 17 7 143 

Toplam 3 13 13 8 5 2 41 
 4 8 6 6 16 7 43 

5 5 2 2 8 17 34 
 Toplam  294 142 54 64 41 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım, hasta/hasta 

yakınları tarafından sözlü olarak tehdit ediliyorum ve insanlar benimle iletişime 
geçmiyor değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; katılımcılar 
sözlü olarak tehdit edilmediklerinden dolayı şiddet girişimlerine maruz kalmadıklarını 
da düşünmekte ve iki değişken arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 7.38. Sözlü Olarak Tehdit Ediliyorum ve İşyerimdeki Yönetimin Tutumu Beni 
Tatmin Etmektedir Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                           İş Arkadaşlarım, Hasta veya Hasta Yakınları Tarafından Sözlü Olarak Tehdit Ediliyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 İşyerimdeki Yönetimin 

Tutumu Beni  
Tatmin Etmektedir 

1 19 17 5 16 10 67 
2 13 13 7 7 3 43 

Kamu 3 30 12 8 9 6 65 
 4 19 13 1 7 2 42 

5 15 2 2 1 2 22 
 Toplam  96 57 23 40 23 239 
 İşyerimdeki Yönetimin 

Tutumu Beni  
Tatmin Etmektedir 

1 45 18 10 10 5 88 
2 26 19 2 3 6 56 

Özel 3 36 15 12 5 2 70 
 4 58 22 6 5 2 93 

5 33 11 1 1 3 49 
Toplam  198 85 31 24 18 356 
İşyerimdeki Yönetimin 
Tutumu Beni  
Tatmin Etmektedir 

1 64 35 15 26 15 155 
2 39 32 9 10 9 99 

Toplam 3 66 27 20 14 8 135 
 4 77 35 7 12 4 135 

5 48 13 3 2 5 71 
 Toplam  294 142 54 64 41 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,005                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım, hasta/hasta 

yakınları tarafından sözlü olarak tehdit ediliyorum ve işyerimdeki yönetimin tutumu 
beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında 
incelendiğinde; işyerindeki yönetimin tutumuna yönelik memnuniyet çok net olmayıp 
dengeli dağılmış olsa dahi, bireylerin işyerinde sözlü olarak tehdit edilmemelerinden 
dolayı anlamlı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Ancak yönetimin tutumundan memnun olan 
206 katılımcının yaklaşık %10’unun sözlü olarak tehdit edildiği gözlemlenmiştir. Bu 
veriler yönetim desteğinin çalışan bireyler açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
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Tablo 7.39. Sözlü Olarak Tehdit Ediliyorum ve Olumsuz Davranış Sergileyen Kişilere 
Karşı Yargıya Başvurmayı Düşünüyorum Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                           İş Arkadaşlarım, Hasta veya Hasta Yakınları Tarafından Sözlü Olarak Tehdit Ediliyorum 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Olumsuz Davranış 

Sergileyen Kişilere Karşı 
Yargıya Başvurmayı 
Düşünüyorum 

1 27 1 4 7 9 48 
2 21 18 3 8 3 53 

Kamu 3 24 15 10 12 5 66 
 4 11 14 5 6 5 41 

5 13 9 1 7 1 31 
 Toplam  96 57 23 40 23 239 
 Olumsuz Davranış 

Sergileyen Kişilere Karşı 
Yargıya Başvurmayı 
Düşünüyorum 

1 57 17 4 2 2 82 
2 42 30 3 6 5 86 

Özel 3 29 6 8 7 4 54 
 4 28 22 3 6 1 60 

5 42 10 13 3 6 74 
Toplam  198 85 31 24 18 356 
Olumsuz Davranış 
Sergileyen Kişilere Karşı 
Yargıya Başvurmayı 
Düşünüyorum 

1 84 18 8 9 11 130 
2 63 48 6 14 8 139 

Toplam 3 53 21 18 19 9 120 
 4 39 36 8 12 6 101 

5 55 19 14 10 7 105 
 Toplam  294 142 54 64 41 595 
Kamu hast. P: ,417                       Özel hast. P: ,028                                          Toplam Hast. P: ,026 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım, hasta/hasta 

yakınları tarafından sözlü olarak tehdit ediliyorum ve olumsuz davranış sergileyen 
bireylere karşı yargıya başvurmayı düşünüyorum değişkenleri arasındaki ilişkide 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel 
hastaneler bazında incelendiğinde; oransal açıdan bakıldığı zaman kamu hastanesinde 
çalışan bireylerin sözlü olarak tehdit edilme durumları özel hastanede çalışan bireylere 
göre daha yüksektir. Bunun yanı sıra özel hastanelerde olumsuz davranış sergileyen 
kişilere karşı yargıya başvurma eğiliminin oransal olarak daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. Sözlü olarak tehdit edilme değerlerin kamuda yüksek çıkmasının ana 
nedeni olarak bireylerin işlerinden duyduğu güvenliğin derecesi söylenebilir.  
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Tablo 7.40. İnsanlar Benimle İletişime Geçmiyor ve Ciddi Olarak İşten Ayrılmak 
İstiyorum Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                       İnsanlar Benimle İletişime Geçmiyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Ciddi Olarak  

İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 71 26 5 3 2 107 
2 15 29 6 3 3 56 

Kamu 3 21 11 4 1 2 39 
 4 5 4 1 3 0 13 

5 15 3 4 1 1 24 
 Toplam  127 73 20 11 8 239 
 Ciddi Olarak  

İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 108 31 8 3 2 152 
2 47 22 4 3 2 78 

Özel 3 35 20 9 4 3 71 
 4 8 7 2 3 1 21 

5 20 7 0 3 4 34 
Toplam  218 87 23 16 12 356 
Ciddi Olarak  
İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 179 57 13 6 4 259 
2 62 51 10 6 5 134 

Toplam 3 56 31 13 5 5 110 
 4 13 11 3 6 1 34 

5 35 10 4 4 5 58 
 Toplam  345 160 43 27 20 595 
Kamu hast. P: ,011                      Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İnsanlar benimle iletişime 

geçmiyor ve ciddi olarak işten ayrılmayı düşünüyorum değişkenleri arasındaki ilişkide 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; 
katılımcı bireylerin iletişim gibi bir problemlerinin olmadığı ve bu yüzden işten 
ayrılmak gibi bir düşünceye sahip olmadıkları gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 7.41. Orada Yokmuşum Gibi Davranıyorlar ve İş Arkadaşlarımdan İzole Edilmiş 

Çalışma Ortamı Oluşturuluyor Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                       Orada Yokmuşum Gibi Davranılıyor 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 İş Arkadaşlarımdan  

İzole Edilmiş Çalışma 
Ortamı Oluşturuluyor 

1 109 4 3 0 1 117 
2 8 58 3 6 1 76 

Kamu 3 2 8 13 2 2 27 
 4 3 5 2 2 2 14 

5 1 1 2 1 0 5 
 Toplam  123 76 23 11 6 239 
 İş Arkadaşlarımdan  

İzole Edilmiş Çalışma 
Ortamı Oluşturuluyor 

1 189 15 2 4 0 210 
2 16 59 1 4 0 80 

Özel 3 11 7 14 3 0 35 
 4 4 4 2 5 3 18 

5 4 0 2 2 5 13 
Toplam  224 85 21 18 8 356 
İş Arkadaşlarımdan  
İzole Edilmiş Çalışma 
Ortamı Oluşturuluyor 

1 298 19 5 4 1 327 
2 24 117 4 10 1 156 

Toplam 3 13 15 27 5 2 62 
 4 7 9 4 7 5 32 

5 5 1 4 3 5 18 
 Toplam  347 161 44 29 14 595 
Kamu hast. P: ,000                      Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Orada yokmuşum gibi davranılıyor 
ve iş arkadaşlarımdan izole edilmiş çalışma ortamı oluşturuluyor değişkenleri arasındaki 
ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve 
özel hastaneler bazında incelendiğinde; Tablo 7.41’in Tablo 7.40’ın bir devamı 
niteliğini taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Katılımcılar iş arkadaşlarından izole edilmiş 
bir çalışma ortamı yaratılmadığını ve bu sebepten dolayı orada yokmuşum gibi 
davranılıyor düşüncesine kapılmadığını belirtmekte ve paralellik gösteren bu iki 
değişken arasında anlamlı sonuç çıkmaktadır. 
 

Tablo 7.42. İş Arkadaşlarımdan İzole Edilmiş Çalışma Ortamı Oluşturuluyor ve Şu 
Anda Bu Örgütte Kalmak Benim İçin İstekten Çok Gerekliliktir Değişkenleri 

Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                İş Arkadaşlarımdan İzole Edilmiş Çalışma Ortamı Oluşturuluyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Şu Anda Bu Örgütte 

Kalmak Benim İçin 
İstekten Çok Gerekliliktir 

1 23 7 5 2 2 39 
2 18 20 7 3 2 50 

Kamu 3 28 16 6 4 1 55 
 4 32 29 8 4 0 73 

5 15 3 1 1 0 20 
 Toplam  116 75 27 14 5 237 
 Şu Anda Bu Örgütte 

Kalmak Benim İçin 
İstekten Çok Gerekliliktir 

1 32 10 6 3 3 54 
2 21 21 4 1 1 48 

Özel 3 64 18 15 7 5 109 
 4 57 22 9 4 1 93 

5 36 9 1 3 3 52 
Toplam  210 80 35 18 13 356 
Şu Anda Bu Örgütte 
Kalmak Benim İçin 
İstekten Çok Gerekliliktir 

1 55 17 11 5 5 93 
2 39 41 11 4 3 98 

Toplam 3 92 34 21 11 6 164 
 4 89 51 17 8 1 166 

5 51 12 2 4 3 72 
 Toplam  326 155 62 32 18 593 
Kamu hast. P: ,288                       Özel hast. P: ,084                                          Toplam Hast. P: ,034 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarımdan izole edilmiş 

çalışma ortamı oluşturuluyor ve şu anda bu örgütte kalmak benim için istekten çok 
gerekliliktir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; kamu ve 
özel hastanelerde çalışan bireylerin iş arkadaşlarımdan izole edilmiş çalışma ortamı 
oluşturuluyor değişkenine verdikleri cevaplar genellikle hiç katılmıyorum ve 
katılmıyorum yönündedir. Her birey her anlamda tatmin olduğu şartlarda çalışmak 
isterken, bazı durumlarda bireyler tatmin olmadıkları ortamlarda da çalışmak zorunda 
kalabilmektedirler. Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğunun örgütte kalmak 
benim için zorunluluktur seçeneğini işaretlemesi yapılan yorumu kanıtlar niteliktedir. 
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Tablo 7.43. İş Arkadaşlarımdan İzole Edilmiş Çalışma Ortamı Oluşturuluyor ve Şu 
Anda İstesem Bile Bu Örgütten Ayrılmam Benim İçin Çok Zordur Değişkenleri 

Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                                İş Arkadaşlarımdan İzole Edilmiş Çalışma Ortamı Oluşturuluyor 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Şu Anda İstesem Bile Bu 

Örgütten Ayrılmam Benim 
İçin Çok Zordur 

1 16 7 5 4 2 34 
2 15 21 5 2 2 45 

Kamu 3 31 16 6 2 1 56 
 4 35 26 9 3 0 73 

5 19 5 2 3 0 29 
 Toplam  116 75 27 14 5 237 
 Şu Anda İstesem Bile Bu 

Örgütten Ayrılmam Benim 
İçin Çok Zordur 

1 44 14 7 1 4 70 
2 22 21 5 2 2 52 

Özel 3 67 13 16 8 4 108 
 4 42 23 6 5 1 77 

5 35 9 1 2 2 49 
Toplam  210 80 35 18 13 356 
Şu Anda İstesem Bile Bu 
Örgütten Ayrılmam Benim 
İçin Çok Zordur 

1 60 21 12 5 6 104 
2 37 42 10 4 4 97 

Toplam 3 98 29 22 10 5 164 
 4 77 49 15 8 1 150 

5 54 14 3 5 2 78 
 Toplam  326 155 62 32 18 593 
Kamu hast. P: ,042                       Özel hast. P: ,302                                         Toplam Hast. P: ,047 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarımdan izole edilmiş 

çalışma ortamı oluşturuluyor ve şu anda istesem bile bu örgütten ayrılmam çok zordur 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). 
Analiz sonuçları incelendiğinde; literatürde ve iş yaşamında karşılaştığımız özel 
hastanelerdeki işgören devir hızını yüksekliğini kanıtlar nitelikteki bulgular tablo 
sonucunda görülmektedir. Aynı zamanda Tablo 7.43’ün Tablo 7.42’yi destekler 
nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. 

 
Tablo 7.44. Özgüvenimi Negatif Olarak Etkileyecek İşleri Yapmam İçin Zorlanıyorum 

ve Kapasitemi Aşan İş Yüküyle Karşı Karşıya Kalıyorum Değişkenleri Arasındaki 
Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                 Özgüvenimi Negatif Olarak Etkileyecek İşleri Yapmam İçin Zorlanıyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Kapasitemi Aşan İş Yüküyle 

Karşı  
Karşıya Kalıyorum 

1 80 4 2 1 2 89 
2 17 36 5 2 2 62 

Kamu 3 9 3 12 1 2 27 
 4 6 17 2 3 0 28 

5 14 10 2 4 3 33 
 Toplam  126 70 23 11 9 239 
 Kapasitemi Aşan İş Yüküyle 

Karşı  
Karşıya Kalıyorum 

1 166 9 1 1 2 179 
2 27 59 6 2 0 94 

Özel 3 10 6 11 4 3 34 
 4 9 8 5 8 2 32 

5 7 3 1 0 6 17 
Toplam  219 85 24 15 13 356 
Kapasitemi Aşan İş Yüküyle 
Karşı  
Karşıya Kalıyorum 

1 246 13 3 2 4 268 
2 44 95 11 4 2 156 

Toplam 3 19 9 23 5 5 61 
 4 15 25 7 11 2 60 

5 21 13 3 4 9 50 
 Toplam  345 155 47 26 22 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                         Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Özgüvenimi negatif olarak 
etkileyecek işleri yapmam için zorlanıyorum ve kapasitemi aşan iş yüküyle 
karşılaşıyorum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır (p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; Ankete katılan hastane çalışanlarının 
500’ü özgüvenimi negatif olarak etkileyecek işleri yapmak için zorlanmıyorum ve 
ankete katılan 404 kişi ise kapasitemi aşan iş yüküyle karşı karşıya kalmıyorum 
seçeneğini işaretlemiştir. Bu durum bize hastanelerde çalışan sağlık personellerinin 
yöneticileri tarafından genel olarak etik dışı iş uygulamalarına maruz kalmadıklarını 
göstermektedir. Ankete katılan bireylerden 110 tanesi kapasitemi aşan iş yüküyle 
karşılaşıyorum derken bu bireylerden 26 tanesi özgüvenimi negatif olarak etkileyecek 
işleri yapmak için zorlanıyorum seçeneğini işaretlemiştir. 
 
Tablo 7.45. Özgüvenimi Negatif Olarak Etkileyecek İşleri Yapmam İçin Zorlanıyorum 
ve Şu Anda İstesem Bile Bu Örgütten Ayrılmam Çok Zordur Değişkenleri Arasındaki 

Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                 Özgüvenimi Negatif Olarak Etkileyecek İşleri Yapmam İçin Zorlanıyorum 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Şu Anda İstesem Bile Bu 

Örgütten Ayrılmam 
Benim İçin Çok Zordur 

1 21 6 4 1 2 34 
2 16 22 4 2 1 45 

Kamu 3 28 13 10 4 1 56 
 4 43 23 3 2 2 73 

5 17 6 1 2 3 29 
 Toplam  125 70 22 11 9 237 
 Şu Anda İstesem Bile Bu 

Örgütten Ayrılmam 
Benim İçin Çok Zordur 

1 47 11 3 2 7 70 
2 20 22 6 3 1 52 

Özel 3 70 19 11 5 3 108 
 4 45 24 3 4 1 77 

5 37 9 1 1 1 49 
Toplam  219 85 24 15 13 356 
Şu Anda İstesem Bile Bu 
Örgütten Ayrılmam 
Benim İçin Çok Zordur 

1 68 17 7 3 9 104 
2 36 44 10 5 2 97 

Toplam 3 98 32 21 9 4 164 
 4 88 47 6 6 3 150 

5 54 15 2 3 4 78 
 Toplam  344 155 46 26 22 593 
Kamu hast. P: ,281                       Özel hast. P: ,081                                         Toplam Hast. P: ,048 
 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Özgüvenimi negatif olarak 

etkileyecek işleri yapmam için zorlanıyorum ve kapasitemi aşan iş yüküyle 
karşılaşıyorum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; kamu 
ve özel hastanelerde çalışan bireylerin özgüvenimi negatif olarak etkileyecek işler 
yapmaya zorlanıyorum değişkenine verdikleri cevaplar genellikle hiç katılmıyorum ve 
katılmıyorum yönünde olduğu görülmektedir. Ankete katılan bireylerin aynı şekilde şu 
an istesem bile bu örgütten ayrılmam çok zordur değişkeni üzerinde homojen bir 
dağılım sergiledikleri gözlemlenmektedir. Bireyler özgüvenlerini etkileyecek bir iş 
yapmak için zorlanmaları halinde örgütten ayrılmanın çok zor olmadığını ifade 
etmektedirler.  
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Tablo 7.46. İş Arkadaşlarım Tarafından Davranışlarım Sorgulanıyor ve İşimin Sağladığı 
Kişisel Gelişme ve Yükselme Olanağı Beni Tatmin Etmektedir Değişkenleri Arasındaki 

Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                             İş Arkadaşlarım Tarafından Davranışlarım Sorgulanıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 İşimin Sağladığı Kişisel 

Gelişme ve Yükselme 
Olanağı Beni  
Tatmin Etmektedir 

1 26 17 14 6 2 65 
2 24 26 9 3 0 62 

Kamu 3 23 11 11 2 0 47 
 4 22 12 3 1 1 39 

5 15 4 3 3 1 26 
 Toplam  110 70 40 15 4 239 
 İşimin Sağladığı Kişisel 

Gelişme ve Yükselme 
Olanağı Beni  
Tatmin Etmektedir 

1 51 16 10 7 2 86 
2 23 29 1 2 1 56 

Özel 3 55 13 12 10 3 93 
 4 41 26 3 4 0 74 

5 34 9 2 0 2 47 
Toplam  204 93 28 23 8 356 
İşimin Sağladığı Kişisel 
Gelişme ve Yükselme 
Olanağı Beni  
Tatmin Etmektedir 

1 77 33 24 13 4 151 
2 47 55 10 5 1 118 

Toplam 3 78 24 23 12 3 140 
 4 63 38 6 5 1 113 

5 49 13 5 3 3 73 
 Toplam  314 163 68 38 12 595 
Kamu hast. P: ,035                       Özel hast. P: ,095                                          Toplam Hast. P: ,005 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım tarafından 

davranışlarım sorgulanıyor ve işimin sağladığı kişisel gelişme yükselme olanağı beni 
tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; 
ankete katılan bireylerin 186 tanesi işinin sağladığı kişisel gelişim ve yükselme 
olanağından memnun iken, katılımcı bireylerin 50’sinin davranışları sorgulanmaktadır. 
Bu durum bize, çalışanların mümkün mertebe kendi işlerine ve bireysel başarılarına 
konsantre olduklarını, dışarıdan yapılan müdahalelere rağmen tatmin düzeylerini 
koruduklarını ifade etmektedir. Özel hastaneler bazında sonucun anlamsız çıkmasının 
nedeni ise, işyerlerinin bireylere sağladığı güvenliğin derecesinin özel sektörde daha 
düşük çıkması gösterilebilir. 
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Tablo 7.47. İş Arkadaşlarım Tarafından Davranışlarım Sorgulanıyor ve Yöneticimden 
Gördüğüm Destek ve Rehberlik Beni Tatmin Etmektedir Değişkenleri Arasındaki 

Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                             İş Arkadaşlarım Tarafından Davranışlarım Sorgulanıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Yöneticimden Gördüğüm 

Destek ve Rehberlik  
Beni Tatmin Etmektedir 

1 21 12 10 5 2 50 
2 13 18 10 1 1 43 

Kamu 3 36 17 17 6 0 76 
 4 24 19 1 2 1 47 

5 16 4 2 1 0 23 
 Toplam  110 70 40 15 4 239 
 Yöneticimden Gördüğüm 

Destek ve Rehberlik  
Beni Tatmin Etmektedir 

1 43 9 9 6 3 70 
2 9 20 1 1 1 32 

Özel 3 45 25 9 6 1 86 
 4 63 27 8 10 1 109 

5 44 12 1 0 2 59 
Toplam  204 93 28 23 8 356 
Yöneticimden Gördüğüm 
Destek ve Rehberlik  
Beni Tatmin Etmektedir 

1 64 21 19 11 5 120 
2 22 38 11 2 2 75 

Toplam 3 81 42 26 12 1 162 
 4 87 46 9 12 2 156 

5 60 16 3 1 2 82 
 Toplam  314 163 68 38 12 595 
Kamu hast. P: ,003                       Özel hast. P: ,010                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım tarafından 

davranışlarım sorgulanıyor ve yöneticimden gördüğüm destek ve rehberlik beni tatmin 
etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; ankete 
katılan bireylerin büyük çoğunluğu iş arkadaşlarım tarafından davranışlarım 
sorgulanmamakta derken; katılımcıların %40’ı (238 kişi) yöneticisinden gördüğü destek 
ve rehberlikten tatmin olmaktadır. Yöneticisinden gördüğü destekten memnun olmayan 
195 kişinin %10’unun iş arkadaşları tarafından davranışlarının sorgulanması ise ciddi 
bir problem olarak karşımıza çıkmakta ve işletmede ortaya çıkan bireysel problemlere 
karşı işyerinin/yöneticinin kayıtsız kaldığını bize göstermektedir. 
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Tablo 7.48. İş Arkadaşlarım Tarafından Davranışlarım Sorgulanıyor ve İşimin Geleceğe 
Yönelik Beklentilerimi Karşılayabilme Derecesinden Memnunum Değişkenleri 

Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                             İş Arkadaşlarım Tarafından Davranışlarım Sorgulanıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 İşimin Geleceğe Yönelik 

Beklentilerimi 
Karşılayabilme 
Derecesinden Memnunum 

1 21 16 15 5 2 59 
2 20 19 7 4 0 50 

Kamu 3 30 16 11 4 0 61 
 4 22 17 6 2 2 49 

5 17 2 1 0 0 20 
 Toplam  110 70 40 15 4 239 
 İşimin Geleceğe Yönelik 

Beklentilerimi 
Karşılayabilme 
Derecesinden Memnunum 

1 55 18 10 5 3 91 
2 19 24 2 2 1 48 

Özel 3 50 19 10 6 1 86 
 4 53 26 4 9 1 93 

5 27 6 2 1 2 38 
Toplam  204 93 28 23 8 356 
İşimin Geleceğe Yönelik 
Beklentilerimi 
Karşılayabilme 
Derecesinden Memnunum 

1 76 34 25 10 5 150 
2 39 43 9 6 1 98 

Toplam 3 80 35 21 10 1 147 
 4 75 43 10 11 3 142 

5 44 8 3 1 2 58 
 Toplam  314 163 68 38 12 595 
Kamu hast. P: ,001                       Özel hast. P: ,324                                          Toplam Hast. P: ,004 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım tarafından 

davranışlarım sorgulanıyor ve işimi geleceğe yönelik beklentilerimi karşılayabilme 
derecesinden memnunum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır (p<0,05). Analiz sonuçları kamu ve özel hastaneler bazında 
incelendiğinde; oransal olarak özel hastanelerde çalışan bireylerin memnuniyet 
düzeylerinin daha düşük olduğu gözlemlenirken, genel tablo itibariyle de; çalışanlar iş 
arkadaşları tarafından davranışlarının sorgulanmadığını aynı zamanda da işlerinin 
gelecekteki beklentilerini karşılamaya yönelik ortalama bir beklenti içerisinde 
olduklarını belirtmişlerdir. İki değişken arasındaki paralellik anlamlı bir sonuç ortaya 
koymuştur. Yani işyerlerinde bireylerin davranışları sorgulanmıyor ve bireyler 
geleceklerine yönelik adımlardan genel anlamda memnuniyet duyuyorlar. 
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Tablo 7.49. Kapasitemi Aşan İş Yüküyle Karşı Karşıya Kalıyorum ve Eleştiri Almamak 
İçin İşime Daha Çok Özen Gösteriyorum Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                              Kapasitemi Aşan İş Yüküyle Karşı Karşıya Kalıyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Eleştiri Almamak İçin İşime 

Daha Çok Özen Gösteriyorum 
1 8 1 2 0 3 14 
2 5 16 2 5 2 30 

Kamu 3 5 5 0 1 6 17 
 4 28 30 11 17 9 95 

5 43 10 12 5 13 83 
 Toplam  89 62 27 28 33 239 
 Eleştiri Almamak İçin İşime 

Daha Çok Özen Gösteriyorum 
1 18 4 0 1 0 23 
2 8 10 4 0 1 23 

Özel 3 9 7 2 1 2 21 
 4 44 36 13 20 3 116 

5 100 37 15 10 11 173 
Toplam  179 94 34 32 17 356 
Eleştiri Almamak İçin İşime 
Daha Çok Özen Gösteriyorum 

1 26 5 2 1 3 37 
2 13 26 6 5 3 53 

Toplam 3 14 12 2 2 8 38 
 4 72 66 24 37 12 211 

5 143 47 27 15 24 256 
 Toplam  268 156 61 60 50 595 
Kamu hast. P: ,108                       Özel hast. P: ,217                                          Toplam Hast. P: ,014 

Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Kapasitemi aşan iş yüküyle 
karşılaşıyorum ve eleştiri almamak için işime daha çok özen gösteriyorum değişkenleri 
arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları 
incelendiğinde; Kapasitemi aşan iş yüküyle karşılaşıyorum diyen 110 bireyin 88 
tanesinin eleştiri almamak için işime daha çok özen gösteriyorum ifadesini kullandığı 
görülmektedir. Ciddi oranda kapasitemi aşan iş yüküyle karşılaşıyorum diyen birey 
olmasından dolayı “işe uygun eleman” politikasına dikkat edilmesi gerektiği bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. 
 

Tablo 7.50. Anlamsız ve Değersiz İşler Bana Veriliyor ve Şu Anda İstesem Bile Bu Örgütten 
Ayrılmam Benin İçin Çok Zordur Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                       Anlamsız ve Değersiz İşler Bana Veriliyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Şu Anda İstesem Bile Bu 

Örgütten Ayrılmam Benim 
İçin Çok Zordur 

1 15 5 7 6 1 34 
2 12 25 3 4 1 45 

Kamu 3 27 16 7 5 1 56 
 4 38 22 6 7 0 73 

5 17 4 3 2 3 29 
 Toplam  109 72 26 24 6 237 
 Şu Anda İstesem Bile Bu 

Örgütten Ayrılmam Benim 
İçin Çok Zordur 

1 41 15 4 2 8 70 
2 19 22 6 4 1 52 

Özel 3 61 22 15 8 2 108 
 4 47 24 1 5 0 77 

5 30 11 1 3 4 49 
Toplam  198 94 27 22 15 356 
Şu Anda İstesem Bile Bu 
Örgütten Ayrılmam Benim 
İçin Çok Zordur 

1 56 20 11 8 9 104 
2 31 47 9 8 2 97 

Toplam 3 88 38 22 13 3 164 
 4 85 46 7 12 0 150 

5 47 15 4 5 7 78 
 Toplam  307 166 53 46 21 593 
Kamu hast. P: ,034                       Özel hast. P: ,105                                          Toplam Hast. P: ,012 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Anlamsız ve değersiz işler bana 
veriliyor ve şu anda istesem bile bu örgütten ayrılmam benim için çok zordur 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır(p<0,05). 
Analiz sonuçları incelendiğinde; katılımcıların %40’ı (228 kişi) şu anda istesem bile bu 
örgütten ayrılmam benim için çok zordur derken, büyük çoğunluğu ise anlamsız ve 
değersiz işler bana verilmiyor demektedir. Bu sonuçlara göre bireylere anlamsız işler 
verilmediği ve bireylerin örgütten ayrılmalarının çok zor olmamasından dolayı iki 
değişken arası analizde anlamlı sonuç çıkmıştır. Ayrıca Tablo 7.42 ve 7.43’ü destekler 
nitelikte olan bu sonuçlara göre çalışanlar işyerlerinde olumsuz durumlarla karşılaşsalar, 
işten ayrılmak isteseler dahi bazı zorunluluklardan dolayı işlerinde kalmaya devam 
etmektedirler. 

 
Tablo 7.51. Anlamsız ve Değersiz İşler Bana Veriliyor ve Aldığım Maaş ve Terfilerin 

Miktarı Beni Tatmin Etmektedir Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                                       Anlamsız ve Değersiz İşler Bana Veriliyor 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Aldığım Maaş (ücret) ve 

Terfilerin Miktarı Beni 
Tatmin Etmektedir 

1 35 19 9 13 3 79 
2 20 28 3 4 2 57 

Kamu 3 17 9 8 2 0 36 
 4 23 10 5 1 0 39 

5 15 7 1 4 1 28 
 Toplam  110 73 26 24 6 239 
 Aldığım Maaş (ücret) ve 

Terfilerin Miktarı Beni 
Tatmin Etmektedir 

1 71 25 11 11 13 131 
2 33 25 4 3 0 65 

Özel 3 47 16 10 4 0 77 
 4 24 22 2 2 0 50 

5 23 6 0 2 2 33 
Toplam  198 94 27 22 15 356 
Aldığım Maaş (ücret) ve 
Terfilerin Miktarı Beni 
Tatmin Etmektedir 

1 106 44 20 24 16 210 
2 53 53 7 7 2 122 

Toplam 3 64 25 18 6 0 113 
 4 47 32 7 3 0 89 

5 38 13 1 6 3 61 
 Toplam  308 167 53 46 21 595 
Kamu hast. P: ,059                       Özel hast. P: ,079                                          Toplam Hast. P: ,011 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Anlamsız ve değersiz işler bana 

veriliyor ve aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir değişkenleri 
arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları 
kamu ve özel hastaneler bazında incelendiğinde; oransal olarak kamu hastanesinde 
çalışan bireyler özel hastanelerde çalışan bireylere göre aldıkları maaş ve terfi 
miktarlarından daha fazla tatmin duyuyor, yine kamu hastanesinde çalışan bireyler özel 
hastanede çalışan bireylere nazaran daha fazla anlamsız ve değersiz iş yapmak zorunda 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Hem kamu hastanesi hem de özel hastanelerde çalışan 
bireylerin yarısından fazlası aldıkları maaş ve terfilerin miktarından tatmin 
olmamaktadırlar. Diğer yandan, genel olarak katılımcıların 150’si aldığım maaş ve 
terfilerin miktarı beni tatmin ediyor derken, 67 birey ise anlamsız ve değersiz işler bana 
veriliyor demiştir. Bu sonuca göre, çalışanları en iyi motive edici unsurlardan birisi olan 
para faktörü, birey anlamsız ve değersiz iş yapsa dahi genel tatmin düzeyini ciddi bir 
şekilde etkilediğini göstermiştir. 
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Tablo 7.52. Görüş/Fikir ve Önerilerim Dikkate Alınmıyor ve Ciddi Olarak İşten 
Ayrılmayı Düşünüyorum Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                       Görüş/Fikir ve Önerilerim Dikkate Alınmıyor 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Ciddi Olarak İşten Ayrılmayı 

Düşünüyorum 
1 67 18 13 7 2 107 
2 7 29 8 9 3 56 

Kamu 3 12 11 11 1 4 39 
 4 1 3 4 4 1 13 

5 10 3 5 4 2 24 
 Toplam  97 64 41 25 12 239 
 Ciddi Olarak İşten Ayrılmayı 

Düşünüyorum 
1 97 27 15 6 7 152 
2 31 33 11 2 1 78 

Özel 3 28 13 16 9 5 71 
 4 9 4 4 3 1 21 

5 14 5 4 5 6 34 
Toplam  179 82 50 25 20 356 
Ciddi Olarak İşten Ayrılmayı 
Düşünüyorum 

1 164 45 28 13 9 259 
2 38 62 19 11 4 134 

Toplam 3 40 24 27 10 9 110 
 4 10 7 8 7 2 34 

5 24 8 9 9 8 58 
 Toplam  276 146 91 50 32 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testine göre; Anlamsız ve değersiz işler bana veriliyor ve 

aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki 
ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçlarına göre; 
genel tabloya bakıldığında bireylerin fikirlerinin dikkate alınmama ve ciddi olarak işten 
ayrılmayı düşünme gibi bir durumlarının olmadığı ama ciddi olarak işten ayrılmayı 
düşünüyorum diyen 92 bireyin 26’sının aynı zamanda görüş/fikir ve önerilerim dikkate 
alınmıyor diyen bireylerden oluştuğu görülmektedir. 

 
Tablo 7.53. Özelliklerimle İlgili Olmayan İşler Veriliyor ve İş Arkadaşlarım ve 

Etkileşimde Bulunduğum Kişilerle Çalışmaktan Memnunum Değişkenleri Arasındaki 
Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
Özelliklerimle İlgili Olmayan İşler Veriliyor ve Bu Yüzden Değersiz Görülüyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 İş Arkadaşlarım ve 

Etkileşimde Bulunduğum 
Kişilerle Çalışmaktan 
Memnunum 

1 10 3 6 3 1 23 
2 3 11 8 0 2 24 

Kamu 3 16 17 10 3 1 47 
 4 44 45 7 1 2 99 

5 37 4 2 1 2 46 
 Toplam  110 80 33 8 8 239 
 İş Arkadaşlarım ve 

Etkileşimde Bulunduğum 
Kişilerle Çalışmaktan 
Memnunum 

1 19 3 4 4 2 32 
2 7 8 2 0 3 20 

Özel 3 21 15 14 2 3 55 
 4 71 54 10 5 2 142 

5 79 17 4 2 5 107 
Toplam  197 97 34 13 15 356 
İş Arkadaşlarım ve 
Etkileşimde Bulunduğum 
Kişilerle Çalışmaktan 
Memnunum 

1 29 6 10 7 3 55 
2 10 19 10 0 5 44 

Toplam 3 37 32 24 5 4 102 
 4 115 99 17 6 4 241 

5 116 21 6 3 7 153 
 Toplam  307 177 67 21 23 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Özelliklerimle ilgili olmayan işler 
veriliyor ve iş arkadaşlarım ve etkileşimde bulunduğum kişilerle çalışmaktan 
memnunum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; genel tabloya bakıldığı zaman 
katılımcıların 394 tanesi iş arkadaşlarım ve etkileşimde bulunduğum kişilerle 
çalışmaktan memnunum der iken, katılımcıların 44 tanesi ise özelliklerimle ilgili 
olmayan işler veriliyor ve değersiz görülüyorum ifadesini işaretlemiştir. Bu sonuç bize; 
iş şartları, maaş, terfi gibi değişkenlerin yanı sıra etkileşimde bulunulan kişilerin de 
çalışanlar açısından örgütsel bağlılığı etkileyen bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
Tablo 7.54. İş Arkadaşlarım, Hasta/Hasta Yakınları Tarafından Fiziksel Şiddet İle 

Tehdit Ediliyorum ve Şiddet Girişimleri Tarafından Cesaretim Kırılıyor Değişkenleri 
Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
İş Arkadaşlarım, Hasta veya Hasta Yakınları Tarafından Fiziksel Şiddet İle Tehdit Ediliyorum 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Şiddet Girişimleri 

Tarafından  
Cesaretim Kırılıyor 

1 104 6 1 0 0 111 
2 13 46 0 2 1 62 

Kamu 3 7 2 10 1 0 20 
 4 10 4 2 12 0 28 

5 0 3 0 8 7 18 
 Toplam  134 61 13 23 8 239 
 Şiddet Girişimleri 

Tarafından  
Cesaretim Kırılıyor 

1 214 3 3 2 1 223 
2 17 60 3 1 0 81 

Özel 3 8 3 10 0 0 21 
 4 3 4 3 3 2 15 

5 2 2 0 1 11 16 
Toplam  244 72 19 7 14 356 
Şiddet Girişimleri 
Tarafından  
Cesaretim Kırılıyor 

1 318 9 4 2 1 334 
2 30 106 3 3 1 143 

Toplam 3 15 5 20 1 0 41 
 4 13 8 5 15 2 43 

5 2 5 0 9 18 34 
 Toplam  378 133 32 30 22 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Özelliklerimle ilgili olmayan işler 

veriliyor ve iş arkadaşlarım ve etkileşimde bulunduğum kişilerle çalışmaktan 
memnunum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; katılımcı bireylerin büyük 
çoğunluğunun fiziksel şiddet ile tehdit edilmediği için şiddet girişimleri tarafından da 
cesaretlerinin kırılmadığı ortaya çıkmakta ve bu iki değişken arasındaki paralellik bize 
anlamlı bir sonuç vermektedir. Bunun yanı sıra genel sonuca bakacak olursak iş 
arkadaşlarım, hasta veya hasta yakınları tarafından fiziksel şiddet ile tehdit ediliyorum 
diyen 52 birey bulunurken, bu bireylerin 44 tanesini de şiddet girişimleri tarafından 
cesaretim kırılıyor ifadesini işaretlemiştir. İki değişkende birbiri ile paralellik 
gösterirken, şiddet girişimleri tarafından cesaretim kırılıyor ibaresi, fiziksel şiddet ile 
tehdit ediliyorum ibaresinin sonucu konumundadır. 
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Tablo 7.55. İşimin Bana Sağladığı Güvenliğin Derecesi Beni Tatmin Etmektedir ve 
Yaptığım İş Karşılığında Aldığım Paranın Adaletliliğinden Memnunum Değişkenleri 

Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                    İşimin Bana Sağladığı Güvenliğin Derecesi Beni Tatmin Etmektedir 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Yaptığım İş Karşılığında 

Aldığım Paranın 
Adaletlilik Derecesinden 
Memnunum 

1 39 19 12 11 8 89 
2 7 18 7 11 1 44 

Kamu 3 4 7 31 5 4 51 
 4 3 5 3 21 3 35 

5 1 3 3 1 12 20 
 Toplam  54 52 56 49 28 239 
 Yaptığım İş Karşılığında 

Aldığım Paranın 
Adaletlilik Derecesinden 
Memnunum 

1 63 13 18 14 10 118 
2 4 19 11 9 6 49 

Özel 3 6 8 51 19 5 89 
 4 3 6 16 36 8 69 

5 2 0 2 2 25 31 
Toplam  78 46 98 80 54 356 
Yaptığım İş Karşılığında 
Aldığım Paranın 
Adaletlilik Derecesinden 
Memnunum 

1 102 32 30 25 18 207 
2 11 37 18 20 7 93 

Toplam 3 10 15 82 24 9 140 
 4 6 11 19 57 11 104 

5 3 3 5 3 37 51 
 Toplam  132 98 154 129 82 595 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşimin bana sağladığı güvenliğin 

derecesi beni tatmin etmektedir ve yaptığım iş karşılığında aldığım paranın adaletlilik 
derecesinden memnunum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; katılımcıların 211’i işimin 
sağladığı güvenliğin derecesi beni tatmin etmektedir derken bu bireylerin 108’i ise 
aldığım paranın adalet derecesinden memnunum demektedir. Bu veriler paralellik 
gösterirken bize; yapılan iş karşılığında alınan paranın bireylerin güvenlik derecesinin 
yadsınamaz bir parçası olduğunu göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ                                                  Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU 

145 

Tablo 7.56. İşimin Bana Sağladığı Güvenliğin Derecesi Beni Tatmin Etmektedir ve 
Kariyerimin Geri Kalanını Bu Örgütte Geçirmek Beni Mutlu Eder Değişkenleri 

Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

                                                          İşimin Bana Sağladığı Güvenliğin Derecesi Beni Tatmin Etmektedir 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Kariyerimin Geri Kalanını Bu 

Örgütte Geçirmek Beni Mutlu 
Eder  

1 19 15 6 6 5 51 
2 10 11 10 16 2 49 

Kamu 3 10 17 27 10 8 72 
 4 10 8 9 16 3 46 

5 5 1 2 1 10 19 
 Toplam  54 52 54 49 28 237 
 Kariyerimin Geri Kalanını Bu 

Örgütte Geçirmek Beni Mutlu 
Eder  

1 32 3 15 7 8 65 
2 8 16 10 7 2 43 

Özel 3 24 15 58 27 12 136 
 4 8 10 12 31 11 72 

5 6 2 3 8 21 40 
Toplam  78 46 98 80 54 356 
Kariyerimin Geri Kalanını Bu 
Örgütte Geçirmek Beni Mutlu 
Eder  

1 51 18 21 13 13 116 
2 18 27 20 23 4 92 

Toplam 3 34 32 85 37 20 208 
 4 18 18 21 47 14 118 

5 11 3 5 9 31 59 
 Toplam  132 98 152 129 82 593 
Kamu hast. P: ,002                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İşimin bana sağladığı güvenliğin 

derecesi beni tatmin etmektedir ve kariyerimin geri kalanını bu örgütte geçirmek beni 
mutlu eder değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır(p<0,05). Analiz sonuçları göre; genel hatlarıyla tablo incelendiği zaman verilerin 
dağılımı konusunda homojenliğin olduğu gözlemlenirken, literatürde de olduğu gibi 
bireyler güvenlik derecesinin yüksek olduğu örgütlerde kariyerlerini devam ettirmek 
isterler. 

 
Tablo 7.57. Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir ve 

Yöneticimin Bana Gösterdiği Adil Davranış ve Saygı Beni Tatmin Etmektedir 
Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
                                                                 Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Yöneticimin Bana Gösterdiği 

Adil Davranış ve Saygı 
Derecesi Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 33 5 2 0 4 44 
2 11 15 2 4 2 34 

Kamu 3 14 19 23 9 7 72 
 4 12 13 7 20 1 53 

5 9 5 2 6 14 36 
 Toplam  79 57 36 39 28 239 
 Yöneticimin Bana Gösterdiği 

Adil Davranış ve Saygı 
Derecesi Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 59 5 2 2 2 70 
2 9 11 8 0 2 30 

Özel 3 26 18 34 4 5 87 
 4 20 19 18 35 0 92 

5 17 12 15 9 24 77 
Toplam  131 65 77 50 33 356 
Yöneticimin Bana Gösterdiği 
Adil Davranış ve Saygı 
Derecesi Beni Tatmin 
Etmektedir 

1 92 10 4 2 6 114 
2 20 26 10 4 4 64 

Toplam 3 40 37 57 13 12 159 
 4 32 32 25 55 1 145 

5 26 17 17 15 38 113 
 Toplam  210 122 113 89 61 595 
Kamu hast. P: ,000                            Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Aldığım maaş ve terfilerin miktarı 
beni tatmin etmektedir ve yöneticimin bana gösterdiği adil davranış ve saygı derecesi 
beni tatmin etmektedir değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; Değişkenler arasında analiz 
sonuçlarına göre anlamlı ilişki çıkmış olsa da, adil davranış ve saygı derecesinin bireyin 
aldığı maaş ve terfilerin tatmin oranına yansımadığı gözlemlenmektedir.  
 

Tablo 7.58. Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir Kariyerimin 
Geri Kalanını Bu Örgütte Geçirmek Beni Mutlu Eder Değişkenleri Arasındaki Çapraz 

Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

Aldığım Maaş ve Terfilerin Miktarı Beni Tatmin Etmektedir 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Kariyerimin Geri Kalan 

Kısmını Bu Örgütte 
Geçirmek Beni  
Mutlu Eder 

1 26 14 0 6 5 51 
2 16 16 5 10 2 49 

Kamu 3 22 13 23 8 6 72 
 4 13 12 5 13 3 46 

5 2 2 1 2 12 19 
 Toplam  79 57 34 39 28 237 
 Kariyerimin Geri Kalan 

Kısmını Bu Örgütte 
Geçirmek Beni  
Mutlu Eder 

1 48 6 3 3 5 65 
2 16 19 5 2 1 43 

Özel 3 47 19 48 16 6 136 
 4 12 11 17 23 9 72 

5 8 10 4 6 12 40 
Toplam  131 65 77 50 33 356 
Kariyerimin Geri Kalan 
Kısmını Bu Örgütte 
Geçirmek Beni  
Mutlu Eder 

1 74 20 3 9 10 116 
2 32 35 10 12 3 92 

Toplam 3 69 32 71 24 12 208 
 4 25 23 22 36 12 118 

5 10 12 5 8 24 59 
 Toplam  210 122 111 89 61 593 
Kamu hast. P: ,000                      Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; Aldığım maaş ve terfilerin miktarı 

beni tatmin etmektedir ve kariyerimin geri kalanını bu örgütte geçirmek beni mutlu eder 
değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır(p<0,05). 
Analiz sonuçları incelendiğinde; genel hatlarıyla kariyerimin geri kalanını bu örgütte 
geçirmek beni mutlu eder diyen bireylerin sayısı 177 iken, bu bireylerin 80’inin ise 
aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni tatmin etmektedir cevabını verdiği 
görülmektedir. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere bireylerin örgütsel bağlılıkları 
üzerinde maaş ve terfi miktarının ciddi bir yaptırımı vardır. Aynı zamanda bu sonuçlar 
Tablo 7.51’deki sonuçlarla da paralellik göstermektedir. 
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Tablo 7.59. İş Arkadaşlarım ve Etkileşimde Bulunduğum Kişilerle Çalışmaktan 
Memnunum ve Bu Örgütün Benim İçin Özel Bir Anlamı Vardır Değişkenleri 

Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

İş Arkadaşlarım ve Etkileşimde Bulunduğum Kişilerle Çalışmaktan Memnunum 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Bu Örgütün Benim İçin Özel 

Bir Anlamı Vardır 
1 10 6 3 10 9 38 
2 3 12 12 27 3 57 

Kamu 3 4 2 21 23 9 59 
 4 4 4 10 36 14 68 

5 2 0 0 2 11 15 
 Toplam  23 24 46 98 46 237 
 Bu Örgütün Benim İçin Özel 

Bir Anlamı Vardır 
1 16 5 3 19 15 58 
2 3 4 7 15 8 37 

Özel 3 6 3 37 41 22 109 
 4 5 5 8 54 24 96 

5 2 3 0 13 38 56 
Toplam  32 20 55 142 107 356 
Bu Örgütün Benim İçin Özel 
Bir Anlamı Vardır 

1 26 11 6 29 24 96 
2 6 16 19 42 11 94 

Toplam 3 10 5 58 64 31 168 
 4 9 9 18 90 38 164 

5 4 3 0 15 49 71 
 Toplam  55 44 101 240 153 593 
Kamu hast. P: ,000                     Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; İş arkadaşlarım ve etkileşimde 
bulunduğum kişilerle çalışmaktan memnunum ve bu örgütün benim için özel bir anlamı 
vardır değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; katılımcıların 393 tanesi etkileşimde 
bulunduğum kişilerle çalışmaktan memnunum der iken, bu bireylerden 192 tanesi de bu 
örgütün benim için özel bir anlamı var demektedir. Sosyal çalışma ortamı da bireylerin 
örgütsel bağlılığını etkilemektedir. 
 
Tablo 7.60. Yöneticimin Bana Gösterdiği Adil Davranış ve Saygı Derecesi Beni Tatmin 

Etmektedir ve Yaptığım İşin Karşılığında Aldığım Paranın Adaletliliğinden 
Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 

1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 
Yöneticimin Bana Gösterdiği Adil Davranış ve Saygı Derecesi Beni Tatmin Etmektedir 

Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Yaptığım İşin Karşılığında 

Aldığım Paranın Adaletlilik 
Derecesinden Memnunum 

1 33 11 16 16 13 89 
2 5 15 13 8 3 44 

Kamu 3 3 6 31 7 4 51 
 4 0 1 8 20 6 35 

5 3 1 4 2 10 20 
 Toplam  44 34 72 53 36 239 
 Yaptığım İşin Karşılığında 

Aldığım Paranın Adaletlilik 
Derecesinden Memnunum 

1 59 9 19 14 17 118 
2 5 12 15 10 7 49 

Özel 3 3 6 45 22 13 89 
 4 2 2 5 45 15 69 

5 1 1 3 1 25 31 
Toplam  70 30 87 92 77 356 
Yaptığım İşin Karşılığında 
Aldığım Paranın Adaletlilik 
Derecesinden Memnunum 

1 92 20 35 30 30 207 
2 10 27 28 18 10 93 

Toplam 3 6 12 76 29 17 140 
 4 2 3 13 65 21 104 

5 4 2 7 3 35 51 
 Toplam  114 64 159 145 113 595 
Kamu hast. P: ,000                      Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 
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Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; yöneticimin bana gösterdiği adil 
davranış ve saygı derecesi beni tatmin etmektedir ve yaptığım işin karşılığında aldığım 
paranın adaletlilik derecesinden memnunum değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; Yaptığım işin 
karşılığında aldığım paranın adaletlilik derecesinden memnun değilim diyen 300 bireyin 
%50’si aynı zamanda yöneticilerinin kendilerine gösterdiği adil davranış ve saygı 
derecesinden tatmin olmamaktadır. Bireyler için muhakkak yöneticileri tarafından adil 
davranış ve saygı görmek çok önemlidir ancak bireylerin büyük çoğunluğu bu adil 
davranış değişkeninin yaptıkları iş karşılığı aldıkları paraya da yansımasını gerektiğini 
düşünmektedir. 
 

Tablo 7.61. Yaptığım İşin Karşılığında Aldığım Paranın Adaletlilik Derecesinden 
Memnunum ve Kariyerimin Geri Kalanını Bu Örgütte Geçirmek Beni Mutlu Eder 

Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

Yaptığım İşin Karşılığında Aldığım Paranın Adaletlilik Derecesinden Memnunum 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
  

Kariyerimin Geri Kalanını 
Bu Örgütte Geçirmek 
Beni Mutlu Eder 

1 27 11 6 4 3 51 
2 21 15 6 5 2 49 

Kamu 3 26 6 27 7 6 72 
 4 11 9 7 18 1 46 

5 3 3 4 1 8 19 
 Toplam  88 44 50 35 20 237 
  

Kariyerimin Geri Kalanını 
Bu Örgütte Geçirmek 
Beni Mutlu Eder 

1 42 8 7 4 4 65 
2 17 12 8 5 1 43 

Özel 3 37 19 50 26 4 136 
 4 11 6 18 29 8 72 

5 11 4 6 5 14 40 
Toplam  118 49 89 69 31 356 
 
Kariyerimin Geri Kalanını 
Bu Örgütte Geçirmek 
Beni Mutlu Eder 

1 69 19 13 8 7 116 
2 38 27 14 10 3 92 

Toplam 3 63 25 77 33 10 208 
 4 22 15 25 47 9 118 

5 14 7 10 6 22 59 
 Toplam  206 93 139 104 51 593 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; yaptığım işin karşılığında aldığım 

paranın adaletlilik derecesinden memnunum ve kariyerimin geri kalanını bu örgütte 
geçirmek beni mutlu eder değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; Kariyerimin geri kalanını bu 
örgütte geçirmek beni mutlu etmez diyen 208 bireyin sadece 28 tanesinin yaptıkları iş 
karşılığında aldıkları paranın adaletlilik derecesinden memnun oldukları 
gözlemlenmiştir. Bu sonuç bize yine, paranın örgütsel bağlılığa etki eden en önemli 
faktörlerden birisi olduğunu belirtmiştir. 
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Tablo 7.62. İşyerimde Kendime Ait Bağımsız Düşünce ve Davranışlarımı 
Uygulayabilme Olanağına Sahibim ve Kariyerimin Geri Kalanını Bu Örgütte Geçirmek 

Beni Mutlu Eder Değişkenleri Arasındaki Çapraz Tablo 
1=Hiç Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum 

İşyerimde Kendime Ait Bağımsız Düşünce ve Davranışlarımı Uygulayabilme Olanağına Sahibim 
Hast.  1 2 3 4 5 Toplam 
 Kariyerimin Geri Kalanını 

Bu Örgütte Geçirmek 
Beni Mutlu Eder 

1 19 14 7 5 6 51 
2 9 23 6 8 3 49 

Kamu 3 15 11 32 9 5 72 
 4 8 5 11 19 3 46 

5 1 3 3 4 8 19 
 Toplam  52 56 59 45 25 237 
 Kariyerimin Geri Kalanını 

Bu Örgütte Geçirmek 
Beni Mutlu Eder 

1 28 11 5 10 11 65 
2 8 17 10 7 1 43 

Özel 3 28 9 60 32 7 136 
 4 1 7 6 43 15 72 

5 5 2 6 7 20 40 
Toplam  70 46 87 99 54 356 
Kariyerimin Geri Kalanını 
Bu Örgütte Geçirmek 
Beni Mutlu Eder 

1 47 25 12 15 17 116 
2 14 40 16 15 4 92 

Toplam 3 43 20 92 41 12 208 
 4 9 12 17 62 18 118 

5 6 5 9 11 28 59 
 Toplam  122 102 146 144 79 593 
Kamu hast. P: ,000                       Özel hast. P: ,000                                          Toplam Hast. P: ,000 

 
Spearman Korelasyon testi sonuçlarına göre; yaptığım işin karşılığında aldığım 

paranın adaletlilik derecesinden memnunum ve kariyerimin geri kalanını bu örgütte 
geçirmek beni mutlu eder değişkenleri arasındaki ilişkide istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık vardır(p<0,05). Analiz sonuçları incelendiğinde; ankete katılan sağlık 
çalışanlarının 177 tanesi kariyerimin geri kalanını bu örgütte geçirmek beni mutlu eder 
der iken, bu bireylerin 119 tanesi ise işyerimde kendime ait bağımsız düşünce ve 
davranışlarımı uygulayabilme olanağına sahibim ifadesini işaretlemiştir. Bireyler maaş, 
terfi, tatil, ikramiye, sosyal çalışma imkânları, kuvvetli iletişim gibi örgütsel bağlılığı 
arttırıcı unsurların yanı sıra işyerlerinde kendilerine ait bağımsız düşünce ve 
davranışları uygulayabilmek ister. Böyle bir uygulama imkânına sahip olan bireylerin 
örgütsel bağlılığı artacak ve kariyerlerinin geri kalanını örgütte geçirmek onları mutlu 
edecektir. 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 Klasik yönetim anlayışları düşünüldüğünde kendisine yeterince yer bulamamış 
bazı kavramlar ve etkileri, son dönemlerde modern yönetim anlayışıyla birlikte hem 
akademisyenlerin çalışmalarında hem de kamuoyunun nezdinde kendilerine geniş yer 
bulmuş ve iş dünyasının odak noktası haline gelmişlerdir. Bahsi geçen bu kavramlardan 
birisi hem günlük yaşantımızın hem de çalışma hayatımızın ayrılmaz ve yadsınamaz bir 
parçası olan “Mobbing” ya da “Psikolojik yıldırma” dır. 1960’lı yıllardan itibaren 
akademik literatüre giren kavramlardan birisi olan Mobbing’e günümüzde oldukça sık 
rastlanmaktadır.  

Küreselleşme ile birlikte her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde artık çalışan 
faktörü en ön plandadır. Bütün örgütlerin bu yoğun rekabet koşullarında ayakta 
kalabilmeleri için öncelik vermeleri gereken bireyler açısından oldukça olumsuz etkileri 
içerisinde barındıran ve faaliyet alanı ne olursa olsun bir organizasyonun üzerinde 
durması gereken konuların başında gelen mobbing olgusu, bastırma, sindirme, yok 
sayma gibi uygulamalarla gündeme gelen ve örgütsel çatışma, verimsizlik ve 
motivasyon kaybı gibi sorunlara yol açarak örgütün varlığını tehlikeye düşüren bir olgu 
olarak kabul edilmektedir (Tutar, 2004). Mobbing ve fiziksel şiddet konularına yönelik 
son dönemde artan ilginin nedeni, örgütlerin hiyerarşik düzenlerinin basıklaşarak 
insanların daha çok iç içe geçmesi sonucu örgütlerde çok sık rastlanan bir davranış 
haline gelmesi, mobbing ve fiziksel şiddete yol açan sebeplerin ve bunların etkilerinin 
örgütün her kademesine kök salabilecek kadar şiddetli olma ihtimali ve zararlarının 
günümüz iş yaşamındaki rekabet ortamı nedeniyle katlanarak artmasıdır. 

Beşeri sermayenin çok önemli hale gelmesi, çalışan ve örgüt işbirliğini ve 
sadakatini temel alan örgütsel bağlılığa duyulan ihtiyacı artmasına yol açmaktadır. 
Örgüt ile çalışanlar arasındaki ilişkinin odak noktasını örgütsel bağlılık oluşturmaktadır. 
Firmaların ve kurumların çağımızda içerisinde bulunduğu artan rekabet ortamı, 
verimsizlik, küçülerek büyüme gibi pek çok problemden kurtulabilmelerinde örgütsel 
bağlılık, bu firma ve kurum yönetimlerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. İşgörenlerin 
hedef ve değerleriyle örgütün hedef ve değerlerinin bütünleşmesi, örgüt yararına 
gönüllü olarak fazladan çalışma ve bu örgütte kalma isteğinin artması manasına gelen 
bağlılık pek çok soruna çözüm bulacak ve günümüz rekabet ortamında örgütlerin bir 
adım öne çıkmalarının yolunu açabilecektir (Bülbül, 2007: 89). 

Bu tez çalışması mobbing ve fiziksel şiddetin çalışanlar üzerindeki etkisinin 
incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır ve çalışanların maruz kaldığı/kalmadığı mobbing 
ve fiziksel şiddet davranışlarının örgütsel bağlılık, iş tatmini ve yaşam tatminine yönelik 
etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Frekans tabloları incelendiği zaman şu sonuçlar elde edilmiştir: 
 Araştırmaya katılan bireylerin 402’si kadın, 193’ü erkektir. Kadınların 158’i 

kamu, 244’ü ise Özel hastanelerde çalışıyorken, erkeklerin 81’i kamu, 112’si 
ise özel hastanelerde görev yapmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, 
sağlık sektörü kadın ağırlıklı bireylerin görev yaptığı bir sektördür. 

 Araştırmaya katılan bireylerin194’ü 16-25 yaş aralığında, 158’i 26-30 yaş 
aralığında, 140’ı 31-39 yaş aralığında ve 103’ü 40 yaş ve üzeri bireylerden 
oluşmaktadır. Kamu ve özel hastane bazında değerlendirildiği zaman, özel 
hastanelerde görev yapan bireylerin %46’sının 16-25 yaş aralığında olduğu, 
bu oranın kamu hastanelerinde %12,6 olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak 
özel hastanelerde görev yapan bireyler daha genç yaştadır. 
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 Araştırmaya katılan bireylerin 244’ü bekar ve 351’i evlidir. Kamuda çalışan 
239 bireyin 185’i evli, özel hastanelerde çalışan 356 bireyin ise sadece 
166’sının evli olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuçlara göre, işyerinden 
sağlanan güvenliğin derecesinin medeni durum üzerindeki etkisi vardır. 

 Araştırmaya katılan bireylerin 27’si ilköğretim, 184’ü lise, 186’sı ön lisans, 
134’ü lisans ve 74’ü lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Kamu ve özel 
hastane bazında değerlendirildiği zaman, kamu hastanelerinde görev yapan 
bireylerin büyük çoğunluğu ön lisans ve lisans düzeyinde eğitime sahip iken, 
özel hastanelerde çalışan bireylerin büyük çoğunluğu ise lise ve ön lisans 
düzeyinde eğitime sahiptir. 

 Araştırmaya katılan bireylerin 70’i doktor, 240’ı hemşire, 149’u tıbbi 
sekreter, 94’ü teknisyen ve 42’si hasta bakıcı pozisyonundadır. Doktorların 
25’i kamu, 45’i özel, hemşirelerin 122’si kamu, 118’i özel, tıbbi sekreterlerin 
50’si kamu, 99’u özel, teknisyenlerin 27’si kamu, 67’si özel ve hasta 
bakıcıların 15’i kamu, 27’si özel hastanelerde görev yapmaktadır. 

 Araştırmaya katılan bireylerin “doğum yeri, yetiştiğiniz yer ve yaşadığınız 
yer” değişkenlerine ait analiz sonuçlarına bakıldığı zaman toplumda Köy ve 
Kasaba’da doğan 108, yetişen 66 birey varken Köy ve Kasaba’da yaşayan 
sayısı 20 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçe’de doğan 135, yetişen 101 
kişi varken İlçe’de yaşayan sayısı 40 kişidir. Köy-Kasaba ve İlçe 
analizlerinin aksine il ve büyükşehir analizleri kendi içerisinde paralellik 
göstermektedir. İl merkezinde doğan 261, yetişen 290 birey varken, il 
merkezinde yaşayan sayısı 232 olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyükşehir’de 
doğan 91, yetişen 137 kişi varken, büyükşehirde yaşayanların sayısı 302 kişi 
olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar bize yaşam tarzlarının ve ekonomik 
dengelerin değiştiğini, ticaret ve çalışma olanaklarının merkezinin köy ve 
ilçelerden, il merkezleri ve büyükşehirlere kaydığını ve bu sebeple ciddi bir 
göçün olduğunu göstermektedir. 

 Araştırmaya katılan bireylerin “kaç yıldır çalışıyorsunuz ve bulunduğunuz 
pozisyonda kaç yıldır çalışıyorsunuz” değişkenlerine ait analiz sonuçlarına 
bakıldığı zaman, kaç yıldır çalışıyorsunuz sorusunda kamu hastanelerinde 
daha homojen bir dağılım söz konusu iken, özel hastanelerde 0-1 yıl ve 2-5 
yıl aralığında bir yoğunlaşma vardır. Bulunduğunuz pozisyonda kaç yıldır 
çalışıyorsunuz sorusunda ise kamu hastanelerinde orta ve uzun vadeli bir 
pozisyon söz konusu iken, özel hastanelerde daha çok kısa vadeli 
pozisyonların varlığı söz konusudur. Bu noktada özel sektördeki işgören 
devir hızlarının çok yüksek olması anket sonuçlarının bu yönde olmasını 
kanıtlar niteliktedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının ortalamalar göz 
önüne alındığında en çok maruz kaldığı 5 mobbing davranışı; “Başarılarım 
göz ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor”, “Bilgi ve becerilerimi sunma 
konusunda sınırlandırılıyorum”, “İnsanlar hakkımda dedikodu yapıyor”, 
“Kapasitemi aşan iş yüküyle karşılaşıyorum”, “İşyerimde performansımı 
etkileyecek bilgiler benden saklanıyor” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının ortalamalar göz 
önüne alındığında en az maruz kaldığı mobbing davranışları ise; “İş 
arkadaşlarım,  hasta veya hasta yakınları tarafından işyerim ya da evime 
zarar verildi”, “İş arkadaşlarım, hasta veya hasta yakınları tarafından cinsel 
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tacize uğradım”, “Aşağılayıcı isimlerle sesleniyorlar”, “İş arkadaşlarım 
benim dinim ve politik inanışlarımla eğleniyorlar” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının en çok 
katıldıkları iş tatmini değişkenleri; “İş arkadaşlarım ve etkileşimde 
bulunduğum kişilerle çalışmaktan memnunum”, “İş sırasında birlikte 
çalıştığım arkadaşlarımı tanıma şansı vardır”, “İşyerimdeki çalışma 
arkadaşlarıma yardım etme fırsatına sahibim”, “İşimi yaparken hissettiğim 
takdir edilme duygusu beni memnun etmektedir”, “ Yöneticimin bana 
gösterdiği adil davranış ve saygı derecesi beni tatmin etmektedir” 
şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının en az 
katıldıkları iş tatmini değişkenleri; “Aldığım maaş ve terfilerin miktarı beni 
tatmin etmektedir”, “ Yaptığım iş karşılığında aldığım paranın adaletlilik 
derecesinden memnunum”, “İşyerimdeki yarışma fırsatı beni tatmin 
etmektedir” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının en çok 
katıldıkları yaşam tatmini değişkenleri; “Yaşamımdan memnunum” ve “Şu 
ana kadar, yaşamdan istediğim önemli şeyleri elde ettim” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının en az 
katıldıkları yaşam tatmini değişkenleri; “Eğer yaşamımı yeni baştan 
yaşayabilseydim, hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim” ve “yaşam 
koşullarım mükemmel” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının örgütsel 
bağlılıklarının en yüksek olduğu değişkenler; “Bu örgütün problemlerimi 
gerçekten kendi problemlerim gibi hissederim”, “Şimdi işimden ayrılmak 
istediğime karar verirsem, hayatımda pek çok şey alt üst olurdu” ve 
“Örgütümden hemen ayrılamazdım çünkü burada çalışanlara karşı 
sorumluluğum var” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının örgütsel 
bağlılıklarının en düşük olduğu değişkenler; “Örgütümden şimdi ayrılırsam 
kendimi suçlu hissederim”, “Örgütüme çok şey borçluyum” ve “Kariyerimin 
geri kalanını bu örgütte geçirmek beni mutlu eder” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının mobbing ve 
fiziksel şiddete karşı verdiği tepki şiddetinin en yüksek olduğu değişkenler;  
“Daha planlı ve daha çok çalışıyorum”, “Eleştiri almamak için işime daha 
çok özen gösteriyorum” ve “Uğradığım haksızlığı ilgili kişiyle yüz yüze 
konuşarak çözmeye çalışıyorum” şeklindedir. 

 Kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının mobbing ve 
fiziksel şiddete karşı verdiği tepki şiddetinin en düşük olduğu değişkenler;  
“Zaman zaman intihar etmeyi düşünüyorum”, “Ciddi olarak işten ayrılmayı 
düşünüyorum” ve “Kurum içinde görev yerimi değiştirmeyi düşünüyorum” 
şeklindedir. 

Ankete katılan bireylerin verdikleri cevaplar genel olarak incelendiği zaman 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Erkeklerin kadınlara oranla aldıkları maaş ve terfi miktarlarından daha fazla 
tatmin oldukları gözlenmektedir. 

 Oransal olarak erkeklerin kadınlara nazaran işlerinin sağladığı kişisel gelişim 
ve yükselme olanağından daha fazla tatmin duydukları gözlemlenmiştir. 
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 Oransal olarak erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek düzeyde işyerlerinde 
kalmanın istekten çok gereklilik olduğunu söylemiştir. 

 Cinsiyet temelli olarak özel ve kamu hastaneleri arasında çalışma süreleri 
bazında belirgin bir fark olmamakla birlikte kamu hastanesinde görev alan 
çalışanların ömür boyu güvence duydukları bir işe sahip olmalarından dolayı 
çalışma sürelerinin daha uzun olduğu gözlemlenebilmektedir. 

 Hastanelerin kadın çalışan ağırlıklı bir sektör olduğu göz önüne alındığında, 
kadınların bulundukları pozisyonlarda daha sık değişikliğin yapıldığı ortaya 
konulmuştur. 

 Kamu hastanesindeki bireylerin %77’sinin evli olduğu, özel hastanelerdeki 
bireylerin ise %47’sinin evli olduğu gözlemlenirken, güvencesi olan 
mesleğin evlilik üzerindeki etkisi ortaya çıkmıştır. 

 Yaş ilerledikçe bireylerin tatminsizlik durumlarında azalma gözlemlenmiştir. 
 Çalışanların yaş aralıkları özel sektörde daha düşük olarak gözlemlenmiştir. 
 Lise, ön lisans ve lisans düzeyi eğitime sahip olan bireylerin genellikle 

hemşire, tıbbi sekreter ve teknisyen oldukları, ilköğretim düzeyinde eğitime 
sahip olan bireylerin hasta bakıcı olarak görev aldıkları gözlemlenmiştir. 

 İşyerinde bireyin performansını etkileyen bilgilerin 
saklanıp/saklanmamasının eğitim durumuyla bir ilgisinin olmadığı, 
işyerimde performansımı etkileyen bilgiler benden saklanıyor sorusuna 
katılıyorum diyen 88 bireyin %25’inin lisans ve lisansüstü eğitime sahip 
olması tarafından kanıtlanmıştır. 

 Oransal olarak ilköğretim mezunu bireylerin yaptıkları işlerin abartılı bir 
şekilde kontrol edildiği gözlemlenmiştir. 

 Özel hastanelerde işgücü devir hızının yüksek olmasının yanı sıra kademeler 
arası geçişin yavaş olduğu sonucu gözlemlenmiştir. 

 Oransal olarak baktığımız takdirde diğer meslek gruplarına nazaran hasta 
bakıcıların iletişim problemi yaşadıkları gözlemlenmektedir. 

 Hastanelerde doktorlardan hasta bakıcılara doğru azalan hiyerarşik düzeyin 
aldıkları maaş ve terfiden tatmin durumlarına da yansıdığı görülmektedir. 

 Çalışılan birim farkı olmaksızın bireylerin aldıkları maaş ve terfi 
miktarlarına yönelik tatminsizliklerinin tatmin durumlarına göre daha yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir. 

 Bireyler için performanslarını etkileyecek bilgilerin kendileri ile paylaşılması 
örgütsel bağlılıklarını arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğu anlamsız ve değersiz işlerin 
kendilerine verilmediğini belirtmişlerdir. 

 Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğu bilgi ve becerilerini sunma 
konusunda sınırlandırılmadıklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcı bireylerin yaklaşık %32’si yönetim tarafından başarılarının göz 
ardı edildiğini ve hatalarının abartıldığını belirtmişlerdir. 

 Başarılarım göz ardı ediliyor ve hatalarım abartılıyor diyen bireyler ile 
aldığım maaş ve terfi miktarından tatmin oluyorum diyen birey sayıları 
arasındaki paralellik örgütsel bağlılığın tetikleyicisi olan ekonomik faktörleri 
ön plana çıkarmaktadır. 

 İnsanların özel hayatlarında meydana gelen problemlerin iş hayatındaki 
iletişim durumuna yansımasının olduğu gözlemlenmiştir. 
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 Cinsel tacize maruz kalan bireylerin özel hayatlarının iş arkadaşları 
tarafından eleştirildiği gözlemlenmiştir. 

 Bireylerin yaşadıkları/yaşamadıkları olaylarla özel hayatlarının 
eleştirilme/eleştirilmeme durumları paralel gitmektedir. 

 Yönetim desteğinin çalışan bireyler açısından örgütsel bağlılığı arttırıcı bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Katılımcı bireylerin iletişim gibi bir problemlerinin olmadığı ve bu yüzden 
işten ayrılmak gibi bir düşünceye sahip olmadıkları gözlemlenmektedir. 

 Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğunun örgütte kalmanın kendileri 
için zorunluluk olduğunu belirtmektedirler. 

 Ankete katılan hastane çalışanlarının büyük çoğunluğu özgüvenimi negatif 
olarak etkileyecek işleri yapmak için zorlanmıyorum ve kapasitemi aşan iş 
yüküyle karşı karşıya kalmıyorum demiştir ve bu durum bize hastanelerde 
çalışan sağlık personellerinin yöneticileri tarafından genel olarak etik dışı iş 
uygulamalarına maruz kalmadıklarını göstermektedir. 

 Bireyler özgüvenlerini etkileyecek bir iş yapmak için zorlanmaları halinde 
örgütten ayrılmanın çok zor olmadığını ifade etmektedirler.  

 Çalışanların mümkün mertebe kendi işlerine ve bireysel başarılarına 
konsantre olduklarını, dışarıdan yapılan müdahalelere rağmen tatmin 
düzeylerini koruduklarını ifade etmektedir. 

 Ciddi oranda kapasitemi aşan iş yüküyle karşılaşıyorum diyen birey 
olmasından dolayı “işe uygun eleman” politikasına dikkat edilmesi gerektiği 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

 Kapasitemi aşan iş yüküyle karşılaşıyorum diyen bireylerin büyük 
çoğunluğunun eleştiri almamak için işlerine daha çok özen gösterdikleri 
gözlemlenmiştir. 

 Ekonomik faktörlerin birey anlamsız ve değersiz iş yapsa dahi genel tatmin 
düzeyini ciddi bir şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır. 

 Bireylerin görüş/fikir ve önerilerinin dikkate alınıp/alınmaması durumu 
örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerdendir. 

 İş şartları, maaş, terfi gibi değişkenlerin yanı sıra etkileşimde bulunulan 
kişilerin de çalışanlar açısından örgütsel bağlılığı etkileyen bir faktör olduğu 
belirtilmiştir. 

 Şiddet girişimleri tarafından cesaretim kırılıyor ibaresi, fiziksel şiddet ile 
tehdit ediliyorum ibaresinin sonucu konumundadır. 

 Yapılan iş karşılığında alınan paranın bireylerin güvenlik derecesinin 
yadsınamaz bir parçası olduğunu gözlemlenmektedir. 

 Bireyler güvenlik derecesinin yüksek olduğu örgütlerde kariyerlerini devam 
ettirmek isterler. 

 Bireylerin örgütsel bağlılıkları üzerinde maaş ve terfi miktarının ciddi bir 
yaptırımı vardır. 

 Sosyal çalışma ortamı da bireylerin örgütsel bağlılığını etkilemektedir. 
Bu sonuçlar ışığında, araştırma yapılan kurum yöneticilerine ve daha kapsamlı bir 
çalışma yapmak için bu çalışmayı temel alacak akademisyen adaylarına aşağıdaki 
öneriler verilebilir: 

1- İşletmeler kendi içinde mobbingle alakalı araştırmalar yapmalıdırlar. Her 
örgütün birbirinden farklı özelliklere sahip olmasından dolayı, her örgüt için net 
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bir mobbing davranışı ve buna yönelik önlem bulunmamaktadır. Bu yüzden 
işletmeler sürekli bir şekilde bu araştırmalara yönelmelidirler. 

2- Yapılan bu araştırma bulguları sağlık çalışanlarının sadece belirli bir zaman 
dilimindeki durumlarını ortaya koyan kesitsel bir çalışmanın sonucudur. 
Dolayısıyla toplumsal gelişmeler ve hastane yönetimlerinin tutumları farklı 
zamanlarda farklı bulguların ortaya çıkmasına sebep olabileceğinden bu 
araştırmanın belirli zaman dilimlerinde düzenli şekilde tekrarlanması 
gerekmektedir. 

3- Mobbing ve fiziksel şiddetin önlenmesi, örgütsel bağlılığın arttırılması, iş ve 
yaşam tatmininin yükseltilmesi için insan kaynakları departmanlarına büyük iş 
düşmektedir. İnsan kaynakları departmanları sürekli çalışmalar yaparak, örgüt, 
birey ve hasta arasındaki etkileşimi göz önünde tutması gerekmektedir. 

4- İnsan kaynakları planlaması doğru yapılmalıdır. İşe göre çalışan sistemi etkin 
uygulanmalıdır. 

5- İşletmelerde adil ücret sistemleri doğru bir sistemle uygulanmalıdır. 
6- İşletmelerde görülen kadın ve erkek arasındaki tatminsizlik farkını ortadan 

kaldıracak adımlar atılmalıdır. 
7- Kadınların örgütsel bağlılık düzeylerini artıracak formüller hayata geçirilmelidir. 
8- Devlet politikası nezdinde, yasal düzenlemeler getirilerek özel sektördeki 

işgören devir hızına bir düzenleme getirilmelidir. 
9- Hasta bakım kalitesinin yükseltilebilmesi için eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve 

hastanelerde daha yüksek eğitim düzeyine sahip işgörenlerin istihdam edilmesi 
gerekmektedir. 

10- Doğru ve etkin bir kontrol mekanizması geliştirilerek çalışanların abartılı bir 
şekilde kontrol ediliyorum duygusunun önüne geçilmelidir. 

11- İşletme içi kuvvetli bir iletişim ağı kurulmalıdır. 
12- Etkin performans değerlendirme sistemi kurulmalı ve çalışanların başarısı göz 

ardı edilmemelidir. 
13- İşletme içinde çalışana yönelik her alanda yönetici desteğini artırıcı 

düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 
14- İş tanımları net bir şekilde belirlenmeli ve bireylere kapasitelerinin üstünde işler 

verilmemelidir ki bu da işe göre çalışan stratejisinin bir sonucu olacaktır. 
15- Katılımcı bir yönetim anlayışı uygulanmalıdır. 
16- Hasta bakım/hizmet kalitesinin düşürülmemesi ve hastane personellerinin 

sağlıklarının korunması adına yasal düzenlemeler getirilmelidir. 
17- Toplumsal bilinci artırmak adına etkinlikler düzenlenmelidir. 
18- İşletme içi eğitimler sürekli olarak verilmelidir. 
19- Örgütsel bağlılığın artırılması adına çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal 

şartları iyileştirilmelidir. 
20- Sağlık personeline uygulanan mobbing ve fiziksel şiddetin hastalar üzerindeki 

etkisi araştırılmalıdır. 
21- Akademisyen-Araştırmacı-Hastane işbirliğinde toplantı ve kongreler 

düzenlenmelidir. 
22- Araştırma kapsamına Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri, Göz Hastaneleri ve Aile 

Hekimlikleri de dâhil edilmelidir. 
Araştırmanın örneklemi literatürdeki çalışmalara nazaran oldukça büyük olsa 

dahi, bürokratik engeller ortadan kaldırılarak Türkiye çapında bir çalışmanın yapılması 
bilime ve sağlık sektörüne büyük katkı yapacaktır. Bölgesel farklılıklar muhakkak 
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dikkate alınmalı, araştırma örneklemi değiştirilip kapsam artırıldığı zaman daha farklı 
ya da bu çalışmayı destekleyici sonuçlar ortaya çıkabilecektir. 
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