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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

 

İş doyumu, 1930’lardan itibaren yoğunlukla üzerinde araştırmalar yapılmış 

bir kavram olup, çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlıkları ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. İş doyumu kavramı üzerinde dünyada bugüne kadar binlerce (Landy, 

1989; Locke, 1976) araştırma yapılmıştır. Türkiye’de ise iş doyumu görece yeni bir 

araştırma alanıdır. 

 

Bu çalışmada, depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi, denetim odağı 

algısıyla iş doyumu ve diğer bazı değişkenler ile iş doyumu arasındaki ilişki 

incelenmektedir. 

 

 

1.1. İş Doyumu Tanımı 

 

Bazı kuramcılar iş doyumunu işe karşı duyulan olumlu duygular olarak, 

bazıları içsel ve dışsal boyutları olan iki yönlü bir kavram olarak ya da doyumun 

olması/olmaması ya da doyumsuzluk/doyumsuzluğun olmaması şeklinde 

tanımlamışlardır. Daha yakın zamanlarda iş doyumu genel olarak (Global Approach) 
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algılanmakta ya da iş doyumunu oluşturan unsurlar (Facet Approach)  

incelenmektedir (Faragher,  Cass ve Cooper, 2005).   

İş doyumu hakkında yapılmış pek çok tanım vardır: Hoppock (Akt.DeMato, 

2001) iş doyumunu, kişinin işinden doyum aldığını (dürüstçe) söylemesine neden 

olan psikolojik, fizyolojik ve çevresel koşulların oluşturduğu bir durum olarak 

tanımlamaktadır. Vroom (1964) iş doyumunu kişinin işindeki rolüne ilişkin duygusal 

yönelimi olarak tanımlamaktadır.  

 

Smith, Kendall ve Hulin (1969), iş doyumunu  kişinin işi hakkında 

hissettikleri olarak tanımlamışlardır. Locke’un (1976) iş doyumu hakkında kabul 

görmüş tanımına göre iş doyumu, kişinin işine ya da iş deneyimine biçtiği değer 

sonucu oluşan hoşa giden olumlu bir duygudur. Locke, iş doyumunun boyutlarını, 

işin kendisi, ücret, terfi, çalışma koşulları, işin sağladığı faydalar, çalışanın sahip 

olduğu değerler ve çalışanın yöneticisi ile ilişkileri olarak belirlemiştir. Lawler’a 

(1973) göre kişi, iş doyumunu işinden elde ettikleri ile hak ettiklerini kıyaslayarak 

ölçer. Bu üç tanımın ortak yönü, iş doyumunu, kişinin elde ettikleri ile beklentileri 

arasındaki kıyaslamaları temelinde tanımlamalarıdır. 

 

Schultz ve Schultz (1990) iş doyumunu, kişinin işine karşı, pek çok duyguyu 

ve tutumu içeren, psikolojik eğilimi olarak tanımlamaktadır. Spector’a (1997) göre iş 

doyumu, çalışanların işleri hakkındaki duygularını ifade eder. Davis (Akt. Baş, 

2000), iş doyumunu kişilerin işlerinden duydukları memnuniyet ya da 

memnuniyetsizlik; Hackman ve Oldham (Akt. Baş, 2000)  çalışanların işinden 

duyduğu mutluluk olarak tanımlamışlardır. Robbins (2000) ise iş doyumunu kişinin 
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işine yönelik genel tutumu olarak tanımlamaktadır. Buna göre, iş doyumu yüksek 

olan kişiler işlerine karşı olumlu, düşük olanlar ise olumsuz tutumlar 

geliştirmektedir. 

Bu tezde, iş doyumunu oluşturan unsurlar ayrı ayrı incelenmeyecektir.  İş 

doyumu kavramı ile kastedilen kişinin işi hakkındaki genel yaklaşımı olacaktır.  

 

1.2. Temel Kuramlar  

 

Bin yedi yüz atmış, 1850 yılları arasında yaşanan Sanayi Devrimi sırasında 

İngiltere’de tarım, tekstil, demir-çelik, ulaşım, ekonomik politikalar ve sosyal yapı 

konularında temel değişiklikler yaşanmıştır. Bu dönemde İngiltere dünya ticareti için 

yönlendirici olmuştur. Dünyada o tarihlerde sanayileşme süreci başlamış olsa da, 

İngiltere’de, tarım ve zanaate bağlı üretim yerini fabrika üretimine bırakmıştır 

(Fabrika üretimi ilk olarak Avrupa’yı, ardından tüm dünyayı etkileyen bir süreç 

olmuştur). Tarımda, belirli bitkiler ekerek toprağın verimini arttırmak ve demirden 

yapılma yeni tarım aletlerinin kullanılması gibi tekniklerin geliştirilmesi, yiyecek ve 

hammadde artışı sağlarken yeni teknoloji ile birlikte üretim ve karlılık artmıştır. 

Madenlerden kömür elde etmek için değişik yöntemler geliştirilmiş ve üretim birkaç 

katına çıkmıştır. Bu dönemin ticaretine damgasını vuran en önemli olay, James 

Watt’ın buhar makinesini geliştirmesi ve buharlı gemi taşımacılığında atılım 

sağlanmasıdır. Aynı dönemde, İngiltere’de, ölüm oranını azalması ve  doğum 

oranının artmasıyla nüfus hızla artmış, şehir hayatı, sunduğu olanaklar sebebiyle  

genç insanlar tarafından tercih edilmeye başlanmış, yerleşim ise fabrikaların 
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etrafında gerçekleşmiştir. Bazı durumlarda, yerleşim fabrika sahibi tarafından 

sağlanmış, dolayısıyla çalışanların üzerinde denetim kurmalarına olanak tanımıştır. 

Fabrika sahiplerince çalışanlara ücretin ödenme şeklinde belli bir standart 

sağlanmamıştır. Çalışma ortamı ise kötü fiziksel koşullarda olmuştur. Erkekler, 

kadınlar ve çocuklar günde on iki ile on dört saat arası çalıştırılmışlardır. Kadınlar ve 

çocuklar ise erkeklere kıyasla daha düşük ücretle çalıştırılmışlardır. Sanayi 

Devrimi’nin önemli sonuçlarından biri, yeni toplumsal sınıfların üretim araçlarına 

sahip “burjuvazi”, üretim süreci içinde sadece emekleri ile yer alan ancak söz sahibi 

olmayan “işçi sınıfı” ve üretimde doğrudan yer almayan mesleklerden (ör. kamu 

görevlileri, öğretmen, avukat, doktor, mühendis v.b.)  oluşan “orta sınıf” olarak 

belirlenmesi olmuştur. (Alpkaya ve Alpkaya, 2005; Montagna, 2006; Singhal, 2001; 

Torun, 2003). 

 

Bin sekiz yüz yetmişlerde yaşanan bilimsel gelişmelerle birlikte,  Almanya ve 

ABD dünya pazarından pay almak için atılıma geçmiş ve teknolojiyi sanayileşme 

alanında İngiltere’den daha iyi kullanmışlardır. ABD ve Almanya’nın da 

katılmasıyla değişen rekabet koşulları Avrupa’da, kıta içindeki dayanışmayı 

arttırmak amacıyla,  çalışanlara haklar tanıyan “sosyal devlet” anlayışının 

gelişmesine yol açmıştır (Alpkaya ve Alpkaya, 2005). 

 

ABD’de ise, 1930’lara yaklaşıldığında, basın ve reklamcılık ile özendirilen 

tüketim, insanları aslında ücretleri azalırken daha fazla tüketmeye yönlendirmiş ve 

harcamalarını karşılayamaz duruma sokmuştur. Bankalar, harcamaların karşılanması 

için krediler vermeye başlamışlardır. ABD’deki gerçek ekonomik şartlardan 
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uzaklaşan (hisse senetlerinin çok yüksek fiyatlarda işlem görmesiyle) Wall Street 

Borsası’nın 1929’da çöküşünün ardından başlayan “1929 Bunalımı” kısa sürede 

üretim sektörünü de etkilemiştir (ABD, o tarihte dünyanın toplam sanayi çıktısının 

%42’sini üretiyordu). Bu dönemde, Taylor tarafından geliştirilen ve uygulamada 

üretimi ve karlılığı yüksek düzeyde arttırmış olan “Taylorizm” yöntemi, işçilerin 

yapması gerekenleri (ve bu işlerin sürelerini dakika dakika) belirlemiş ve bu 

kurallara uymayanlar parasal olarak cezalandırılmış, uyanlarsa ödüllendirilmiştir 

(Alpkaya ve Alpkaya, 2005). 

 

Taylor, çalışanın refahını, çalıştığı firmanın başarısı ile ilişkilendirmiştir. Eğer 

firma başarılı ise, bu durum, çalışan ile yönetim arasındaki çatışmaları azaltır. 

Firmanın başarısına engel olan faktörlerse yorgunluk, uygun olmayan iş koşulları ve 

işin yapılmasında yanlış yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu etkiler değişik yöntemlerle 

ortadan kaldırılmalıdır. Ancak Taylor’ın yaklaşımı çalışanları izole edilmiş birimler 

olarak algılar ve diğer çevresel etkileri göz önüne almaz (Akt. Davies ve Shackleton, 

1975). 

 

İş doyumu hakkında yapılan araştırmalar için 1930’lar kritik bir dönem 

olmuştur. 1930’lara kadar, iş doyumu hakkında, William James, Hugo Munsterberg, 

E.L.Thorndike, Whiting Williams ve  Henri De Man tarafından kuramlar ortaya 

atılmışsa da, konu hakkındaki görgül araştırmalar 1930’ların sonlarında başlamış ve 

bu tarihten itibaren konu yoğun biçimde bir araştırılmaya başlanmıştır. Freud ve 

Janet iş yerinde sergilenen duygularda bilinçaltı dürtülerin yer aldığından 

bahsetmişlerdir. Freud, kişinin narsist eğilimlerden kaynaklanan olumsuz 
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davranışları, grup amaçlarına yönelterek takım ruhuna uygun davranışlar 

sergilediğini savunmuştur. Janet, fabrika işleri gibi çalışanlara fazla düşünme olanağı 

tanımayan işlerin, kişilerin olumsuz düşüncelere girmesine, hatta paranoyaya, 

nevrotik davranışlar ve saplantılı düşüncelere neden olduğunu ileri sürmüştür. Janet 

bu durumu “Saplantılı düşlere dalma” (Obsession Reverie) olarak betimlemiştir (Akt. 

Landy, 1989). 

 

Bin dokuz yüz yirmi ve 1930’larda Elton Mayo ve arkadaşlarının Hawthorne 

Elektrik Şirketinde yapmış oldukları araştırmalar sonucunda insanı temel alan bir 

yaklaşım ortaya çıkar. Bu araştırmalar, iş üzerinde toplumsal faktörlerin etkisine 

dikkat çekmiştir. Bu yaklaşımda çalışanlar, izole edilmiş birimler değil, bir grup 

içerisinde var olmaktan ve iş hakkında ödüller almaktan doyum alan “Sosyal 

İnsanlar” dır (Akt. Davies ve  Shackleton, 1975). Bin dokuz yüz kırkların başından 

itibaren yerleşen bu yaklaşıma göre,  iş doyumu yüksek çalışanın iş performansı da 

yüksek olmalıdır. Ancak, zaman içinde pek çok çalışma bu ilişkinin sanıldığı kadar 

basit olmadığını göstermiştir. Bazen iş doyumu yüksek olan bir çalışan yüksek iş 

performansı gösterirken, bazen de iş doyumu düşük bir çalışan ücretinde artış, 

promosyon ya da yeni bir iş olanağı yakalayabilmek için işinde yüksek performans 

gösterebilmektedir. İş doyumu yüksek bir çalışan ise, durumundan memnun olduğu 

için kayıtsızlık gösterebilmekte, iş yerine şimdiye kadar yapmış olduğu katkıların 

kendisine sağladığı saygınlık ile iş yaşamının geri kalanını idare edebileceğini 

düşünebilmektedir (Pinder, 1984). 
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Bin dokuz yüz kırk üçte Maslow (1970) “Gereksinimler Sıradüzeni Kuramı” 

ile kişinin davranışlarını yönlendiren gereksinimlerin bir sıralamasını yapmıştır. 

Maslow’un yaklaşımı kişinin kendini geliştirme ihtiyacını ortaya koyar. Herzberg 

(1966), Maslow’un çalışmalarından yola çıkarak motivasyon ile iş doyumunu 

birleştiren “İki Etmenli Kuram”ı geliştirmiştir. Alderfer (1972) yine çalışan 

motivasyonu ile ilgili  “ERG Kuramı”nı  geliştirmiştir.  

 

Bin dokuz yüz atmış birde  McCelland (Akt. Schultz ve Schultz, 1998) 

çalışanın başarı ihtiyacına vurgu yapan “Başarı Güdüsü Kuramı”nı, 1965’te de 

Adams (Akt. Schultz ve Schultz, 1998) motivasyona rasyonel bir bakış açısı ile 

“Hakkaniyet Kuramı”nı geliştirmiştir.  

 

Vroom’un (1964) geliştirdiği “Beklenti Kuramı” Hakkaniyet Kuramına 

benzer bir biçimde, çalışanın, davranışları hakkında yapacağı seçimin, o davranışın 

sonuçları ile ilgili olduğunu savunan, bilişsel bir yaklaşımdır.  

 

Hackman ve Oldham (1975) çalışan doyumu ve işe devamın ilişkili olduğu iş 

özelliklerini tespit etmek için yaptıkları araştırmaların temelinde “İş Özellikleri 

Modeli” ni geliştirmişlerdir.  

 

Locke (1976) tarafından 1968’de  ortaya atılan  ve Latham ve Erez’in (1988) 

katkılarıyla gelişen “Hedef Koyma” Kuramı”nı, Locke ve Latham (1990) 

geliştirerek, motivasyon ve iş doyumunu açıklamaya çalışan “Yüksek Performans 

Döngüsü Kurama” nı ortaya atmışlardır. 
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İş doyumunun nasıl oluştuğu hakkında pek çok yaklaşım olmakla birlikte, 

Mortimer (1979), geliştirilmiş kuramlar çerçevesinde temelde şu dört yaklaşımdan 

söz etmiştir: 

 

1. İş doyumu, işin (özelliklerinin ya da yapılışının) kişinin ihtiyaçlarını 

(İhtiyaç: kişinin sağlığı ve korunması için, davranışlarını güdüleyen ve 

yön veren temel güç.)   karşılama düzeyine bağlıdır. 

2. Bazı yazarlar iş doyumunun, kişinin işinden  almak istediği ile aldığı 

arasındaki tutarsızlığın derecesine bağlı olduğunu savunmuşlardır. 

Örneğin, bir kişinin işi için almayı beklediği ücret ile aldığı ücret 

arasındaki tutarsızlığın derecesi, kişinin ücreti konusundaki 

doyumsuzluğunu belirleyicisidir. Bu yaklaşımda çalışanın ihtiyaçlarından 

söz edilmemiştir.  

3. Bir başka bir yaklaşıma göre iş doyumu çalışanın değerlerine, başka bir 

deyişle kendi refahı ile neyin ilişkili olduğuna inandığına bağlıdır. 

Örneğin bir kişi, pahalı bir spor araba almaya yüksek değer verebilir, 

ancak bu o kişi için gerçek bir ihtiyaç değildir.  

4. Diğer bir yaklaşım, daha çok hakkaniyet kuramına dayanır. Çalışan 

organizasyona kendi yaptığı katkıların getirisi olarak elde ettiklerini, diğer 

çalışanların veya çalışan gruplarının elde ettikleri ile karşılaştırır. Bu 

karşılaştırma sonucu kendi aldıklarının daha az doyurucu olması çalışan 

için işten doyum almamaya yol açacaktır. 
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Diğer bir yaklaşım insanın üretim için güdülenmesi konusunda geliştirilen bu 

kuramları temel olarak iki ana başlık altında toplamaktadır: İçerik kuramları ve 

süreç kuramları. İçerik kuramları işin kendisi ile doğrudan ilgili olarak, çalışan 

insanın temel gereksinimlerini sıralamışlardır. Süreç kuramları ise çalışan insanın 

davranışını belli bir amaca yönelten süreci incelemişlerdir. 

 

 

1.2.1.1.Başarı Güdüsü Kuramı (Need for Achievement Theory) 

 

Bu kuram, yüksek başarı güdüsüne sahip kişilerin amaçlarını gerçekleştirmek 

ve üstlendikleri iş ne olursa olsun ilerleme sağlamak ihtiyacında olduklarını savunur. 

Bu kuram McClelland ve arkadaşları (Akt. Schultz ve Schultz, 1998) tarafından  

1950’lerden itibaren araştırılmış olup, pek çok ülkede başarılı yöneticilerin yüksek 

başarı güdüsüne sahip oldukları gözlemlenmiştir. McCelland böyle yöneticilerin 

başlıca şu üç özelliği taşıdığına işaret etmektedir: 

 

1. Sorunları çözebilmek için sorumluluk alabilecekleri bir iş ortamı 

arzularlar. 

2. Kendilerine makul ve ulaşılabilir hedefler koymak ve tahmin edilebilir 

riskler almak eğilimindedirler. 

3. İşlerini ne kadar iyi yaptıklarını bilmek için iş hakkında sürekli 

geribildirim ve onaya ihtiyaç duyarlar. 
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Kuram, ilgili bütün araştırmalar onu desteklemese de, çalışan motivasyonu için 

makul bir açıklama olarak kabul edilmiştir.  

 

 

1.2.1.2.Gereksinimler Sıradüzen Kuramı (Hierarchy of Needs) 

 

Bu kuramda kişinin gereksinimlerinin davranışını yönlendireceği temel 

varsayımdır.  Maslow, Gereksinimler Sıradüzen Kuramı’nda doğrudan iş 

motivasyonundan bahsetmese de, bu kuram yönetim konusunda çalışma yapan 

araştırmacılar tarafından popüler hale getirilmiştir (Luthans, 1973).  Maslow’un 

(1970) gözlemlerine dayanan bu kuram, insanın temel gereksinimlerini beş kümede 

toplar. Bu kuramda kişinin gereksinimleri, doyurulma önceliğine göre sıralanmıştır. 

Bir gereksinimin giderilebilmesi için öncelikle alt kademedeki gereksinimlerin 

doyurulmuş olması gerekmektedir. Bu gereksinimler sırası ile şu şekilde 

sınıflandırılmıştır:   

 

Fizyolojik gereksinimler: Yemek yemek (su, tuz, şeker, protein, kalsiyum ve 

diğer minerallerin alınması için), hava, uyku, ph dengesi ve sıcaklığın korunması, 

hareket etmek, uymak, vücut atıklarından kurtulmak, acıdan kaçınmak ve seksi 

içeren temel ihtiyaçlardır.   

Güvenlik Gereksinimi: Fiziksel korunma, psikolojik güvenlik ve denge 

ihtiyacıdır. Bu gereksinimin karşılanmaması korku ve endişeye sebep olur. 
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Sevgi gereksinimi: Kişinin toplumla bütünleşme, toplumsal ilişkiler kurma, 

arkadaşlık, dostluk ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaç kişinin çalışma ortamı için de geçerlidir. 

Bu gereksinimin karşılanmaması yalnızlık ve sosyal kaygılara neden olur. 

Saygınlık gereksinimi: Maslow “düşük” ve “yüksek” olarak adlandırdığı iki 

tür saygınlık gereksiniminden bahseder. Birincisi diğerlerinin saygısını kazanma, 

statü, tanınma, dikkat çekme, ilgi, ün, itibar hatta üstünlük  ihtiyacıdır. Yüksek 

saygınlık gereksinimini ise güven, yeterlik, başarı, ustalık, bağımsızlık ve özgürlük 

gereksinimleri olarak tanımlamaktadır. Bu gereksinimin karşılanmaması düşük 

kendine güvene yol açar. 

 

Maslow bu dört gereksiniminin sadece giderilme ihtiyacı doğduğunda fark 

edildiğini, giderildiğinde ise gereksinimin son bulduğunu savunur.  

 

Kendini gerçekleştirme gereksinimi: Kişinin kapasitesini yükseltme ve 

yeteneklerini geliştirme gereksinimidir. Bu gereksinim diğer dört gereksinimden 

farklı olarak beslendikçe daha çok doyurulmak ister.  

 

Maslow’un bu kuramı ihtiyaçları sınıflara ayırmanın güçlüğü, bunların 

doyumunun bir sıra içerisinde olmayabileceği, kişinin bu kuramda belirtilen 

sıralamanın aksine alt düzeydeki bir ihtiyacını karşılamadığı halde daha üst düzeyde 

bir ihtiyacını karşılıyor olabileceği gibi sebeplerden dolayı kuramsal ve uygulama 

yönünden eleştirilmiştir (İncir, 1990). 
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1.2.1.3. ERG Kuramı (Existence, Relatedness and Growth Theory) 

 

Maslow’un Gereksinimler Sıradüzen Kuramı ile ilişkili bu kuram Alderfer 

(1972) tarafından geliştirilmiştir. Alderfer’in kuramı üç temel gereksinim üzerine 

kurulmuştur: 

 

Var Oluş Gereksinimi: Yiyecek, su, barınma, fiziksel güvenlik gibi yaşamı 

sürdürmekle ilgili en alt düzeydeki gereksinimleri ifade eder. 

İlişki Gereksinimi: Diğer insanlarla etkileşim, duygusal destek, saygı, kabul 

görme ve ait olma ihtiyaçlarını içerir.  

Gelişme Gereksinimi: Kişisel gelişim, yeteneklerin ve becerilerin 

olabildiğince çok kullanımı ihtiyacıdır. 

 

ERG kuramında ihtiyaçlar bir hiyerarşi içerisinde değillerdir. Tüm 

gereksinimler kişiyi aynı anda etkileyebilir. Maslow’un kuramının aksine, bu 

kuramda alt düzeydeki bir gereksinimin doyurulması kişiyi mutlaka bir üst 

düzeydeki gereksinime yönlendirmez. Maslow karşılanmayan gereksinimlerin saklı 

tutulduğunu savunurken, Alderfer karşılanmayan gereksinimden vazgeçilerek daha 

temel gereksinimlere yönelindiğini savunur. İki kuram arasındaki bir diğer fark da 

Maslow’un doyurulmuş bir gereksinimin artık kişi üzerinde güdüleyici bir etkisinin 

olmadığını, Alderfer’in ise doyurulan bir gereksinimin o gereksinimi daha da 

güçlendirebileceğini savunmasıdır (Schultz ve Schultz, 1998). 
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1.2.1.4.İki Etmenli Kuram (Two Factor Theory) 

 

Gereksinimler sıradüzen kuramı gibi bu kuramda da kişinin gereksinimlerinin 

davranışını yönlendirdiği varsayılır. Herzberg (1966) tarafından geliştirilen bu 

kuramda,  kişilerin işyerlerinde yaşadıkları ve kendilerinde olumlu-olumsuz duygular 

yaratan olayların anlatılması istenilerek, doyuma ve doyumsuzluğa yol açan etmenler 

saptanmaya çalışılmıştır. 

 

Bu kurama göre doyuma yol açan etmenler içseldir ve güdüleyiciler adını alır: 

 

-Başarı 

-Tanınma 

-İşin kendisi        Güdüleyiciler  

-Sorumluluk       (Çalışanları maksimum iş performansına güdüleyen özellikler) 

-İlerleme 

  

Doyumsuzluğa yol açan etmenler ise dışsaldır ve koruyucular adını alır: 

-Yönetim 

-Gözetim 

-Çalışma Koşulları           Koruyucular 

-Ücret                               (İşin gerçek gereksinimlerinin dışında kalan iş ortamına 

-Arkadaş İlişkileri                                                                          ilişkin özellikler) 
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Herzberg’e göre çalışma ortamında güdüleyiciler (daha yüksek ihtiyaçlar) 

yalnızca doyuma, koruyucular (daha düşük ihtiyaçlar)  yalnızca doyumsuzluğa yol 

açar. Koruyucular, Gereksinimler Sıradüzeni Kuramındaki fizyolojik, güvenlik ve 

sevgi gereksinimleri,  ERG Kuramındaki var oluş ve ilişki gereksinimlerine benzer. 

Güdüleyiciler ise Gereksinimler Sıradüzeni Kuramındaki saygınlık ve kendini 

gerçekleştirme, ERG Kuramındaki gelişme gereksinimlerine benzer. 

 

Güdüleyici faktörler gerçekleştiğinde kişi işinden doyum alacak, 

gerçekleşmediğindeyse sonuç mutlaka doyumsuzluk olmayacaktır. Koruyucu 

faktörlerin gerçekleşmemesi durumunda ise sonuç doyumsuzluk olacak; gerçekleştiği 

zaman kişinin mutlaka işinden doyum aldığı anlamına gelmeyecektir.  

 

Herzberg çalışanların iş doyumunu ve verimliliğini arttırmak için 

güdüleyiciler üzerinde durmuştur. Çalışanlara işlerinde daha çok inisiyatif 

verilmesini öngören bu yaklaşıma “İş Zenginleştirme” demiştir. Herzberg iş 

zenginleştirme için şu yöntemleri önermiştir: 

 

1. Çalışanın özerkliğini, özgürlüğünü ve sorumluluğunu arttırma yönünde 

bazı yönetsel kontrollerin kaldırılması. 

2. Çalışanın, işin bir parçasını yapmasındansa bütününü yapması. 

3. Çalışanın kendi verimlilik ve performans hakkında sürekli ve dolaysız 

geribildirim alması. 
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4. Çalışana yeni ve zorlayıcı görevler verilerek bir konu hakkında 

uzmanlaşmasının sağlanması  (İncir, 1990; Luthans, 1973; Mortimer, 

1979;  Schultz ve Schultz, 1998). 

 

 

1.2.1.5. İş Özellikleri Modeli (Job Characteristics Model) 

 

İş özelliklerinin insanları nasıl etkilediği hakkındaki en etkili kuram Hackman 

ve Oldham’ın (1975) İş Özellikleri Kuramıdır. Bu kuramda, iş  özeliklerinden kasıt, 

iş olarak adlandırılan görevin kendi doğası ve içeriğidir. Bu kurama göre, kişiler 

işlerini keyifli ve anlamlı bulduklarında işlerinden hoşlanırlar ve daha iyisini 

gerçekleştirebilmek için motive olurlar. Kurama göre, herhangi bir işe 

uygulanabilecek,  iş doyumunu belirleyen işe ait beş boyut vardır: 

 

Beceri Çeşitliliği: Bir işi gerçekleştirmek için gerekli olan değişik becerilerin 

sayısı. 

Görev Özdeşliği: Çalışanın bir işin tamamını mı yoksa bir kısmını yaptığını 

gösterir 

İşin Önemi: İşin diğer insanlar üzerindeki etkisi. 

Özerklik: Çalışanın işini olması gerektiğini düşündüğü şekilde 

gerçekleştirebilme özgürlüğü.  

Geribildirim: Çalışana işini ne kadar doğru yapmış olduğu hakkında verilen 

bilgi. 
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Bu kurama göre ilk üç boyut, işin çalışan için ne kadar anlamlı olduğunu, 

özerklik çalışanın ne kadar sorumluluk aldığını, geribildirim ise işin sonuçları 

hakkında ne kadar bilgisinin olduğunu gösterir. Bu beş boyuttan alınan puanların 

toplamı bir formülasyonla değerlendirilerek “Potansiyel Motivasyon Puanı” (PMP) 

bulunur. İlk üç boyutun ortalaması alınarak, diğer boyutlarla çarpılır: 

 

PMP= (B.Ç.+G.Ö.+İ.Ö.)/3*Özerklik*Geribildirim 

 

Bu puan ne kadar yüksekse iş doyumu da o kadar yüksek olacaktır. Bu 

boyutlardan herhangi birinin puanının sıfır olması, eşitliğin sonucunu da 

sıfırlayacağından, o işin motive edici olmadığı anlaşılacaktır. 

 

Hackman ve Oldham (Akt. Spector, 1997) bu kurama bir de kişilik değişkeni 

eklemişlerdir. BGG (Büyüme Gereksinimi Gücü) adı verilen bu değişken, diğer 

değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyen bir ara değişken görevi görür. BGG 

değişkeni özerklik, kişisel gelişim gibi çalışanın daha yüksek düzeydeki ihtiyaçlarına 

karşılık gelir ve güdüleyici etmenlerin sadece yüksek BGG sahibi kişilerde işlerlik 

kazandığı düşünülür. Dolayısıyla bu kurama göre, işinde mücadele ve ilginçlik 

arayan kişilerin işlerinde daha mutlu olacakları savunulmaktadır. 

 

Kurama ilişkin araştırmalar, iş özelliklerinin iş doyumuna yol açacağı 

yönünde net bir sonuç vermemektedir. Ayrıca, iş doyumunun, kişilerin iş özellikleri 

hakkındaki algılarını etkilediği hakkında da bulgular vardır. Genel olarak iş 

özelliklerinin iş doyumunu etkiledikleri söylenebilse de, BGG değişkeni ile iş 
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doyumu arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu varsayımının her çalışan için geçerli 

olmadığı görülmüştür (Spector, 1997). 

 

 

1.2.1.6.İş İçeriği Modeli (Job Content Model) 

 

Peter Warr (Akt. Landy, 1989; Akt. Stat, 1994) tarafından geliştirilen bu 

modelde dokuz faktörden söz edilmektedir: Kontrol  fırsatı, becerileri kullanma 

fırsatı, amaç ve görev isteği, çeşitlilik, çevresel anlaşılırlık, para kazanabilme, 

fiziksel güvenlik, insanlar arası ilişki fırsatı ve değerli bir sosyal konum. 

 

Warr (Akt. Landy, 1989; Akt. Stat, 1994), bu faktörleri fiziksel sağlığımız 

için gerekli olan ve günlük alınması gereken minimum dozları olan vitaminlere 

benzetmektedir. Aynen vitamin alımında olduğu gibi, bu faktörlerin bazılarının 

yüksek miktarda varlığının sakınca yaratmadığını, bazılarının ise sağlık için tehlikeli 

olabileceğine işaret etmektedir.  

 

 

1.2.1.7.Vroom’un Beklenti Kuramı (Expectancy Theory) 

 

Vroom (1964) tarafından geliştirilen bu kurama göre kişinin davranışını 

yalnızca gereksinimler değil aynı zamanda davranışın bu gereksinimleri giderme 

amacına ulaşacağı yönünde bir beklenti de yönlendirir. Kişi, bir konuda çaba 

gösterdiğinde, bunun sonucunu elde edeceğini varsayar. Gösterilen çabanın sonucu 
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kişisel yeterlilik, kişinin kendisi hakkındaki algısı, denetim odağı gibi faktörlerden de  

etkilense bile,   çabanın sonucu beklenen başarılı sonuçtur. 

 

Bu kuramın üç temel öğesi şunlardır: 

 

Beklenti: Çalışan işle ilgili belli bazı davranışları bekleyip beklemediğine 

karar vermelidir (örneğin işe vaktinde gelme, işe ilişkin olarak bazı prosedürleri 

izleme, verimliliği arttırma gibi). 

Aracılık: İlk maddede sözü edilen davranışların sonuçlarının başka sonuçlar 

doğurması gerekir (örneğin prim kazanmak). 

Değer: Bu kuramda amaca verilen önemin beklenen değeri (valans) + ya da – 

olarak tanımlanır. Kişi, söz konusu amaca ulaşmak istiyorsa değer +, istemiyorsa – 

olarak tanımlanır. Örneğin pek çok kişi için yüksek bir maaş + değere, tehlikeli bir iş 

– valansa sahiptir.Çalışan bir davranışı gerçekleştirmek için bu sonuçların yeterli 

olup olmadığına karar vermelidir. 

 

İnsanın güdülenmesi, davranışın amacına ulaşacağı yönündeki beklentilerle 

değerlerin çarpımının toplamına  eşittir: Güdülenme = Σ ( Beklenti*Değer) (İncir, 

1990; Luthans, 1973; Schultz, 1998). 
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1.2.1.8.Hakkaniyet Kuramı (Equity Theory) 

 

Adams’ın (Akt. Schultz ve Schultz, 1998) geliştirdiği bu kurama göre 

güdülenme, kişinin iş ortamında ne kadar hakkaniyetli davranıldığı hakkındaki 

algısına bağlıdır. Hangi iş ortamında olursa olsun, kişi girdileri (iş için sarf ettiği 

çaba) ve sonuçları (ne kadar ödül elde ettiği), belki de bilinçsiz olarak, hesaplar. 

Sonuçların girdilere olan oranını diğer çalışanlarinkilerle kıyaslayan kişi, bu oranda 

hakkaniyete bir aykırılık olduğunu düşünmesi halinde, oranı hakkaniyeti sağlama 

yönünde değiştirmeye çalışacaktır. 

 

Huseman, Hatfield ve Miles bu kuramı (Akt. Smither, 1994) 1987'de 

genişletmiş ve iş ortamındaki çalışanları davranışlarıyla ilgili olarak üçe 

ayırmışlardır: 

 

İyilikseverler: Özgeci, diğer çalışanlardan az ödüllendirildiklerinde de doyum 

sağlayan, diğer çalışanlarla eşit ya da onlardan daha fazla ödüllendirildiklerinde 

suçluluk duyan kişilerdir. 

Hakkaniyete duyarlı olanlar: Hakkaniyet kuramında sözü edilen türde 

davranış gösteren kişilerdir. Çalışanların hakkaniyete uygun bir biçimde 

ödüllendirilmesini isterler. 

Kendini hak sahibi olarak görenler: Aldıkları her şeyin kendilerinin hakkı 

olduğuna inanan kişilerdir. Sadece diğer çalışanlardan daha fazla 

ödüllendirildiklerinde doyum alırlar, eşit ya da daha az ödüllendirildiklerinde sıkıntı 

duyarlar). 
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1.2.1.9.Hedef Koyma Kuramı (Goal-Setting Theory) 

 

Locke (1976) tarafından geliştirilen bu kurama göre, kişinin işle ilgili 

güdülenmesi başarmak istediği belirli bir hedefin varlığına dayanır. Belirli ve 

zorlayıcı hedefler kişiyi güdüler ve o amaca ulaşmak için davranışları yönlendirir. Bu 

anlamda kişinin bir hedefinin olması hiç hedefinin olmaması durumuna göre tercih 

edilir. 

 

Bu kuramla ilgili olarak önemli bir noktayı Locke, Latham ve Erez (1988) 

ortaya koymuşlardır: Hedefe ulaşmak için kişisel çaba. Bu araştırmacılara göre 

hedefe bağlılık üç tür etmene bağlıdır: 

 

Dışsal etmenler: Otorite, emsaller ve dışsal ödüller. Teşvik edici, 

destekleyici, güvenilen bir patronun fiziksel varlığı, grup etkisi ve ücret artışı işte 

hedefe bağlılığı arttırmaktadır. 

Etkileşimli etmenler: Yarışma ve hedef koyma konusundaki fırsatlar. Yüksek 

hedefler koymak onlara ulaşmak için daha çok çalışmayı gerektirir.  

İçsel etmenler: Kendi kendini ödüllendirme ve başarı beklentisi. Kişinin 

başarıya ilişkin beklentisi azaldığında hedefe bağlılığı da azalacaktır. 

 

Hedefe bağlılıkla ilgili olarak başka etkilerin varlığı da savunulmuştur: A tipi 

kişilik olarak da tanımlanan başarma isteği,  dayanma, içsel denetim odağı, yüksek 

benlik saygısı özelliklerinin yüksek hedefe bağlılıkla ilişkili olduğu görülmüştür 

(Schultz ve Schultz, 1990). 
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1.2.1.10.Yüksek Performans Döngüsü (High Performance Cycle) 

 

Locke ve Latham (1990) tarafından geliştirilen bu kuram Hedef Koyma 

kuramının daha kapsamlı hale getirilmiş bir biçimidir. Bu kurama göre, kişinin bir 

konuda hedef koyması o konudaki davranışlarını düzenleyici etki yaratır ve zor 

hedefler kolay olanlara kıyasla daha yüksek performans göstermesine neden olur. 

Ancak kişinin yüksek performans göstermesi için bu hedef koymak yeterli koşulu 

sağlamaz. Yüksek performans için şu koşulların sağlanması gerekir: 

 

1. Hedefe bağlılık 

2. Hedefte ilerlemenin sağlandığının izlenebilmesi için geribildirim 

3. Kişinin kendisinden yüksek performans beklentisi 

4. Çok zor olmayan bir görev 

 

Tüm bunların varlığı durumunda ise, performansı etkileyen ve hedefi 

gerçekleştirme konusunda kişinin davranışlarını düzenleyen dört mekanizma vardır 

(Akt. Schultz ve  Schultz, 1998): Hedef koyma, 

 

1. Kişinin dikkatini ve kaynaklarını koyulan hedefe yönlendirir 

2. Kişiyi hedefini gerçekleştirmeye yönelik çaba harcamaya teşvik eder 

3. Özellikle zor hedefler, kişinin amacını gerçekleştirme konusundaki 

ısrarını olumlu yönde etkiler.  

4. Kişinin karşılaştığı zorluklar karşısında stratejiler geliştirmesine olanak 

tanır. 
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Bu koşulların varlığında yüksek performans sağlanmaktadır. Yüksek 

performansın devamı ise ödüllerle sağlanabilir. Bu ödüller ücret artışı gibi dışsal ya 

da başarı duygusu gibi içsel olabilir. Ödüller başarının gerçekleşmesine bağlı 

olmalıdır. Yapılan işe bağlı olmayan ödüllerin performans üzerinde doğrudan bir 

etkisi yoktur. 

 

Bu kuram, yüksek performansın yüksek doyumun sağlayıcısı olmasındansa 

sebebi olduğunu söyler; başka bir deyişle yüksek performans önce gelir (Schultz ve  

Schultz, 1998). 

 

 

1.3. İş Doyumunu Etkileyen Etmenler 

 

İş doyumunu etkileyen etmenler hakkında kapsamlı bir araştırma yapan 

Locke (1976),  iş doyumu hakkında, o tarihe kadar,  üç bin üç yüzden fazla bilimsel 

yayın ve çalışmanın yapıldığını,  Landy (1989)  ise iş doyumu ile ilgili yapılan 

araştırmaların, o tarihe kadar, altı binin üzerinde olduğunu ve belirtmiştir. Locke’un 

(1976) araştırmasının sonuçları şu şekildedir: 

 

1. Kişinin başarıyla gerçekleştirebildiği zihinsel olarak zorlayıcı bir iş 

doyurucudur. 

2. Yorucu iş doyumsuzluk yaratır. 

3. Kişisel ilgi alanına giren iş doyurucudur. 
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4. Adil ve bilgi verilerek, performans için yapılan ödüllendirme 

doyurucudur. 

5. Doyum, çalışma koşullarının ve fiziksel gereksinimlerin uyuşmasına 

bağlıdır. 

6. Ödül kazanmayı kolaylaştırıcı iş ortamı doyurucudur. 

7. Yüksek benlik saygısı iş doyumu için sevk edicidir. 

8. Çalışanlar ödül kazanmalarına yardımcı olacak ve olaylara kendileri ile 

aynı gözle bakan iş arkadaşları ile doyum sağlarlar. 

9. Çalışanlar, idaresi ödül kazanmalarına yardımcı olacak şekilde 

düzenlenmiş şirketlerle doyum sağlarlar.  

10. Çalışanlar kendilerine çelişkili ya da muğlak roller yükleyen şirket, 

yönetim veya her ikisi ile doyumsuz olurlar. 

11. Çalışanların çoğu için işte ek olanakların iş doyumu üzerinde güçlü etkisi 

yoktur. 

 

 
İş doyumuna ilişkin olarak, özellikle yabancı kaynaklı, pek çok araştırma 

yapılmış ve iş doyumunu etkileyen etmenler belirlenmeye çalışılmıştır. İş doyumu ile 

ilişkisi araştırılmış olan başlıca etmenler ve yapılan bazı araştırmalar şöyledir: 

 

Yaş ve iş doyumu ilişkisine bakıldığında, genellikle gençlerin işlerinden 

yaşlılara göre daha düşük doyum aldıkları, iş doyumunun yaşla birlikte arttığı 

söylenebilir. Bunun olası nedenleri arasında ilk işlerinden doyum almayan gençlerin 

çok çabuk iş değiştirmeleri ve böylece yaş ilerledikçe doyum alabilecekleri işlere 

yerleşme olasılıklarının artması, yaşla birlikte tevekkülün artması ve yaşama ilişkin 
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doyumun başka alanlarda aranması ya da işlerinde fırsatlar ve başarılar elde etmiş 

kişilerin doyumlarının artması olabilir (Schultz ve Schultz, 1998). Yaş ilerledikçe 

ödüllerin artmasının da  iş doyumuna yol açan bir etken olabileceğinden söz 

edilmiştir.  (Mortimer, 1979).  

 

Herzberg (1966), yaş ve iş doyumu arasında “U” şeklinde bir ilişki olduğunu 

belirtmiştir. Buna göre, erken yaşlarda iş doyumu yüksekken, devam eden yıllarda 

düşüş göstermekte, ilerleyen yaşlarda tekrar artmaktadır. Ancak Hulin ve Smith (Akt. 

Baş ve Ardıç, 2006) 1965’te Herzberg’in bu hipotezini test etmiş ve iş doyumuyla 

yaş arasındaki ilişkinin en iyi, doğrusal olarak açıklanabileceği ve olumlu yönde 

olduğu sonucuna varmışlardır. İş doyumu ve yaş arasındaki ilişkinin doğrusal ve 

olumlu olduğunu destekleyen  başka araştırmalar da vardır (örn., Bernal, Synder ve 

McDaniel, 1998; Rhodes 1983). 

 

Yaşın iş doyumu üzerinde etkisi olmadığını gösteren araştırmalara da 

rastlanmaktadır (örn., Kılıç, Ergör, Gürpınar ve Demiral 2004; Siu, 2002).  Bilgiç 

(1998) farklı meslek gruplarından seçilmiş 249 deneğin bireysel özellikleri ve iş 

doyumu ilişkisini incelediği bir çalışmasında, yaş değişkeni ile ilgili olarak, yabancı 

kaynaklı geçmiş araştırmalarda belirtilenden farklı olarak, yaşın genel iş doyumu 

düzeyi ile ilişkili olmadığını belirtmektedir. Yıldız, Yolsal, Ay ve Kıyan’ın  (2003) 

hekimler üzerinde yaptıkları bir araştırma da yaş ile iş doyumu arasında ilişki 

olmadığını göstermektedir. Bodur ve Güler’in (1997) sağlık yöneticileri üzerinde 

yaptığı bir araştırmada ise yaş artıkça iş doyumunun arttığı bulunmuştur. 
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Kitapçı ve Sezen’in (2002) çalışanların iş doyumunu belirleyici unsurlar 

üzerinde yaptıkları bir araştırmada, 18-24 yaş grubu çalışanların iş doyumunda 

çalışma koşulları, işletmenin vermiş olduğu eğitim ve ücret, 26-44 yaş grubu 

çalışanların iş doyumunda çalışma koşulları, iş arkadaşlarıyla ve yöneticilerle 

ilişkiler, 45 ve üzeri yaş grubu çalışanların iş doyumunda ise   yöneticilerle olan 

ilişkiler ve katılımcı yönetim değişkenlerinin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Aksu, Acuner ve Tabak  (2002) 20-25 yaş arası çalışanların, iş doyumunu etkileyen 

etkenlerden çalışma koşulları konusunda, diğerlerinden daha doyumsuz olduklarını 

bildirmiştir. 

 

Meslekte çalışma süresi ile ilgili olarak, genellikle mesleki tecrübenin 

artmasıyla iş doyumunun arttığı görülmektedir. Örneğin,  Karlıdağ, Ünal ve 

Yoloğlu’nun (2000) Malatya ilinde hekimler üzerinde yaptıkları bir araştırmada, 

mesleğinde altı yılın üzerinde çalışma süresi olanlarda  iş doyumunun daha yüksek 

olduğu saptanmış ve bu durum mesleki bilgi ve becerinin artması ile açıklanmıştır. 

Bodur ve Güler (1997) de görev süresi artıkça iş doyumunun da arttığını 

belirtmişlerdir.  

 

Aksu, Acuner ve Tabak  (2002), sıfır-on yıl arası çalışma süresi olanların 

diğerlerine göre, iş doyumunu etkileyen faktörlerden çalışma koşulları etkeni 

açısından diğerlerinden daha doyumsuz olduklarını belirtmişlerdir. 

 

Kılıç, Ergör, Gürpınar ve Demiral’ın (2004) yaptıkları bir araştırmada ise iş 

doyum puanları ile çalışma süresi arasında ilişki bulunamamıştır. 
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İş doyumu  hakkında erkek ve kadınlar arasındaki farkları araştıran 

çalışmaların sonuçları tutarsız ve çelişkilidir. Hulin ve Smith’in (Akt. DeMato, 2001) 

1964’te, 295 erkek ve 164 kadın katılımcıyla yaptığı araştırmada kadınların 

işlerinden daha az doyum aldıkları sonucuna varılmıştır. Ancak, araştırmacılar bu 

durumun, cinsiyet faktörünün kendisinden ziyade, kadınların aynı iş için erkeklere 

kıyasla daha düşük ücret almaları, aynı ödülleri kazanmak için daha ağır çalışmaları 

gerektiğini hissetmeleri gibi durumlardan kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir.  

 

De Vaus ve McAlliter’in (1991) batı Avrupa ülkelerinde yapmış oldukları, 

kapsamlı bir araştırmanın sonucu erkek ve kadınlarda iş doyumu hakkında hiçbir net 

örüntü gözlenmemiştir.  Siu (2002) da  cinsiyetin iş doyumu üzerinde etkisi olmadığı 

belirtmiştir. 

 

Bender, Donohue ve Heywood’a (2005) göre,  kadınların iş doyumlarında 

esnek çalışma koşullarının önemli etkisi vardır ve bu faktör kontrol edildiğinde, 

cinsiyetin iş doyumu üzerinde etkisinin olmadığı görülmektedir. Scandura ve Lankau 

(1997) esnek çalışma saatleri olan kadın çalışanların iş doyumlarının, olmayanlara 

göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Clark’ın (1997) iş doyumu ve cinsiyet arasındaki ilişki hakkında yaptığı bir 

araştırmada, kadınların erkeklere göre daha yüksek iş doyumuna sahip oldukları 

bulunmuş ve bunun nedeni kadınların işleri hakkında daha az beklentiye sahip 

olabilecekleri şeklinde açıklanmıştır.  İş doyumundaki cinsiyet ayırımı, gençler, 

yüksek eğitimliler, profesyonel ya da idari konumlarda bulunanlar arasında 
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gözlenmemiştir. Aynı araştırmada, evliliğin ise kadınların iş doyumları üzerinde 

olumlu etkisinin olduğu ancak erkeklerin iş doyumlarını etkilemediği sonucuna 

varılmıştır. 

 

Türkiye’de yapılmış araştırmalara bakıldığında, Piyal, Çelen, Şahin ve 

Piyal’ın (2000) yaptıkları bir araştırmada erkeklerin iş doyum puanlarının daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Çarıkçı’nın (2004) yaptığı bir araştırmada, iş doyumunu 

etkileyen en önemli kişisel özelliğin cinsiyet olduğunu belirlemiştir. Buna göre, 

kadınların iş doyumları erkeklerinkine göre daha düşüktür. Çarıkçı, kadınlarda 

doyumsuzluk yaratan asıl faktörün çalışma saatlerindeki düzensizlik olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Kayıkçı’nın (2005) yaptığı bir araştırmada ise, ağır iş yükünün kadınların iş 

doyumunu erkeklere göre, daha olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. Kılıç, Ergör, 

Gürpınar ve Demiral’ın (2004) sağlık ocaklarında çalışan personelin iş doyumu 

üzerinde yaptıkları bir araştırmada, erkeklerin ortalama iş doyum puanlarının 

kadınlarınkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

Güven ve  Akyüz Yalçınkaya’nın (2002) okul yöneticileri üzerinde yaptığı bir 

araştırmada ve  Şahin’in (2003) yöneticilerin iş doyumu üzerine yaptığı araştırmada 

iş doyumunun cinsiyete göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Bilgiç (1998), 

cinsiyetin genel iş doyumu ile bir ilişkisi olmadığını  ancak ücret ve fiziksel koşullar 

hakkında kadınların daha düşük doyuma sahip olduklarını belirtmiştir. 
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Gürbüz ve Toğran’ın (2003) sadece kadın çalışanlar üzerinde yaptığı bir 

araştırmada iş stresi ile iş doyumu arasında ters yönde ilişki olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, evli ve genç çocukları olan kadın çalışanların, evli ve yetişkin çocukları olan 

ya da hiç çocuğu olmayanlara göre daha çok stres altında oldukları; çocuk sahibi 

kadınların iş streslerinin ise çocukları genç olmadığı sürece, çocuk sayısı ile ilişkili 

olmadığı belirtilmiştir. 

 

Kadınlar üzerinde yapılan başka çalışmalar, iş yaşamına kendi istekleri ile 

katılan kadınlarla, ailesine destek için çalışmak zorunda kalan kadınlar arasındaki iş 

doyumu farklılığı göstermektedir (Akt. Mortimer, 1979). 

 

Medeni durum ile iş doyumu arasındaki ilişki hakkında da çelişkili sonuçları 

olan araştırmalar vardır. Rogers ve May (2003) on iki yıl boyunca süren, evli çiftler 

üzerinde yaptıkları bir araştırmada, evlilikteki doyum ile iş doyumunun ve evlilikteki 

uyumsuzluk ile iş doyumunda düşüşün birlikte gerçekleştiğini gözlemlemişlerdir. 

 

Aksu, Acuner ve Tabak’ın  (2002) yaptıkları bir araştırmada medeni durumun 

iş doyumunu etkilemediği tespit edilmiştir. Ataklı, Dikmentaş ve Altınışık’ın (2004) 

üniversite hastanelerinde çalışan sekreterler üzerinde yaptıkları bir araştırmada, 

evlilerin bekar olanlara göre (çalışma koşulları unsuru hariç) daha yüksek iş 

doyumlarının olduğu bulunmuştur. 
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Scandura ve Lankau (1997),  kadın ya da erkek, aile sorumluluklarına sahip 

çalışanlarda, esnek çalışma saatlerinin, iş doyumunu arttırıcı etkisi olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

İş doyumu ve eğitim ilişkisini inceleyen araştırmaların sonuçları da farklılık 

göstermektedir. Gardner ve Oswald (2002), eğitimin iş doyumu ile ters yönde ilişkisi 

olduğunu belirtmiştir. Yüksek eğitim, yüksek ücretli işler sağladığı için iş doyumunu 

arttırıcı, ancak uzun çalışma saatleri ile bağlantılı olması nedeni ile de iş doyumunu 

azaltıcı etki yapmaktadır.  

 

Gurin, Kohn ve Schooler (Akt. Mortimer, 1979), 1969’da, yüksek vasıflı ve 

prestijli işlerde çalışan eğitimli çalışanların işlerinden rekabetçilik ve özerklik gibi 

içsel öğelere dayalı iş doyumu yaşarken düşük vasıflı ve görece eğitimsiz çalışanların 

ücret ve benzeri parasal çıkarlara dayalı  iş doyumu geliştirdiklerini belirtmişlerdir. 

 

Gazioğlu ve Tansel’in (2002), 28.240 İngiliz katılımcı üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, yüksek eğitimli kişilerin, göreli olarak daha düşük eğitimli kişilere göre 

daha az iş doyumu sağladıklarını belirtmişlerdir. 

 

Piyal, Çelen, Şahin ve Piyal’ın (2000), yaptıkları bir araştırmada iş doyum 

puan ortalamalarının ilk ve orta okul mezunları ile yüksek lisans düzeyinde ve daha 

üst düzeyde eğitim almış olanların puan ortalamalarının aynı ve genel ortalamadan 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kayıkçı’nın (2005) yaptığı bir araştırmada, master 

ve doktora eğitimi almış çalışanların iş doyum düzeyleri diğer gruplardan düşük 
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bulunmuştur. Aksu, Acuner ve Tabak  (2002) yüksek lisans ve doktora eğitimlilerin, 

iş doyumunu etkileyen etkenlerden ücret konusunda, diğerlerinden daha doyumsuz 

olduklarını bildirmiştir. 

 

Bilgiç’e  (1998) göre, eğitim düzeyinin Türk çalışanların iş doyumları 

üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Bunun yanında, eğitim düzeyi yüksek olan kişiler 

işleri hakkında daha az şikayet etmekte ve yaptıkları işin kalitesine daha çok önem 

vermektedirler. 

 

Ataklı, Dikmentaş ve Altınışık’ın (2004), üniversite hastanelerinde çalışan 

sekreterler üzerinde yaptıkları bir araştırmada, orta düzeyde eğitimliler ile yüksek 

eğitim almış kişiler karşılaştırılmış ve eğitimin iş doyumu ile olumlu ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. 

 

Ücret ve terfi olanakları ve iş doyumu ilişkisi hakkında yapılan araştırmaların 

sonuçlarında da tutarlılık gözlenmemektedir. Clark’ın (1997) yaptığı bir araştırmada 

ücret ve tefi olanaklarını, işle ilgili en önemli etken olarak kabul etmenin erkeklerin 

iş doyumları üzerinde olumsuz etkisi olduğu, kadınlar için ise anlamlı bir fark 

yaratmadığı görülmüştür. 

 

Witt ve Nye’ın (1992) 12.979 katılımcı üzerinde yaptıkları bir araştırmada, 

çalışanların, iş yerlerinde ücret ve promosyonların adaletli dağıtıldığı yönündeki 

algılarının iş doyumları ile aynı yönde ilişkili olduğu ve bu ilişkinin erkek ve 

kadınlar için farklılık göstermediği bulunmuştur. 
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Şahin (2003) yöneticilerin iş doyumu üzerine yaptığı araştırmada ücret 

arttıkça iş doyumunun da arttığını ancak aradaki ilişkinin güçlü olmadığını 

belirtmiştir. Aynı araştırmada, işe ilişkin beklentilerin gerçekleşmesi ile iş doyumu 

arasında güçlü ilişki olduğunu ve üst düzey yöneticilerin alt kademe yöneticilere göre 

daha yüksek  iş doyumu sağladığı görülmüştür. 

 
Tütüncü’nün (2000) iş doyumu ve işgören verimliliği hakkında yaptığı bir 

araştırmada, düşük ücretin iş doyumunu etkilemediği ancak çalışanların daha iyi 

hayat şartlarına ulaşabilmek için farklı bir işi tercih edebileceklerini belirttikleri 

görülmüştür. Çelikkanat’ın (2002) yaptığı bir araştırmada ise iş doyumu ile ücret 

arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir.  

 

İş yerindeki ilişkilerin de iş doyumu ile ilişkisi olduğu görülmektedir. 

Clark’ın (1997) yaptığı bir araştırmada iş yerindeki ilişkilerin kadınların iş doyumları 

üzerinde olumlu etkisinin olduğu, erkekler için ise anlamlı bir fark yaratmadığı 

belirtilmiştir. 

 

Çelikkanat’ın (2002) yaptığı bir araştırmada, iş doyumu ile iş arkadaşlarıyla 

ilişkiler arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Çelikkanat, iş doyumu 

ile yönetim biçimi, çalışma olanakları, iş arkadaşları, fiziksel ortam arasında yüksek 

düzeyde ilişki tespit etmiştir. Tütüncü’nün (2000) yaptığı bir araştırmada iş 

doyumunu etkileyen en önemli faktörlerden birinin,  çalışanların iş yerlerindeki 

ilişkileri ve iletişim olduğu bulunmuştur. Güven ve Akyüz’ün (2002) yaptıkları bir 

araştırmada iş arkadaşları arasında kabul görme ve bir gruba ait olmaya ilişkin kaygı 

düzeyinin arttıkça iş doyumsuzluğunun da artış gösterdiği belirtilmektedir.  
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Benzer şekilde, Erdil, Keski, İmamoğlu ve Erat’ın (2004) tekstil sektöründe 

uyguladıkları bir araştırmada yönetim tarzı ve çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı ve 

takdir edilme duygusunun, iş doyumu ile olumlu yönde ilişkiye sahip olduğu 

bulunmuştur. 

 

Şahin’in (2003) yaptığı araştırmada yöneticilerin çalıştıkları kurumların 

fiziksel şartlarının yöneticilerin motivasyonu için tek başına yeterli bir faktör 

olmadığı, şartların iyileşmesine paralel olarak iş doyumu düzeylerinde artış olduğu 

gözlenmiştir. Aynı araştırmada, işi benimseme arttıkça ve çalışanın işten beklentileri 

karşılandıkça iş doyumunun da arttığı görülmüştür.  

 

İş doyumu ile kişisel başarı ilişkisi hakkında Çelikkanat’ın (2002) yaptığı bir 

araştırmada, bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ancak iş 

doyumsuzluğu azaldıkça kişisel başarının artma eğiliminin gözlendiği sonucuna 

varılmıştır. Özyurt, Hayran ve Sur’un  (2006) yaptıkları bir araştırmada ise iş 

doyumunun kişisel başarı ile pozitif, duygusal tükenme ve benlik yitimi ile negatif 

ilişkili olduğu bulunmuştur. 

 

Türkiye’de kamu ve özel sektörü karşılaştıran araştırmalara bir örnek ise,  

Çarıkçı (2004) tarafından  147 kamu ve 160 özel sektör çalışanı ile yapılmış, iş 

doyumunu etkileyen en önemli işe ilişkin özelliğin çalışma düzeni ve saatleri 

olduğunu belirlemiştir. Çarıkçı, kamu personelinde çalışanların iş doyumunun özel 

sektör çalışanlarından daha yüksek olduğunu belirtmiştir. 
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Meslek ve çalışma yerlerinin iş doyumuna etkisi hakkında, Türkiye’de 

yapılan bir çalışma Kılıç, Ergör, Gürpınar ve Demiral’a (2004) aittir. Sağlık 

ocaklarında çalışan personelin iş doyumu üzerinde yapılan çalışmada, çalışanlar 

arasında mesleklere ya da çalışma yerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

 

Kişilik-iş doyumu ilişkisini araştıran çalışmalarda daha az yabancılaşma 

hisseden ve içten denetimli kişilerin işlerinden daha yüksek doyum aldıkları, işe 

bağlılık ve iş sorumluluklarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal etkileşimi 

yüksek ve genellikle hayatta daha mutlu olan insanların, mutsuz olmaya yatkın, daha 

nevrotik özellikler gösteren kişilere göre işlerinden daha yüksek doyum aldıklarını 

ortaya koyan araştırmalar vardır (Akt. Stat, 1994). 

 

Bin dokuz yüz yetmişlerde Friedman ve Rosenman (Akt. Budak, 2000) 

tarafından tanımlanan A tipi kişiliğin, aşırı rekabetçilik, hırs, sabırsızlık, saldırganlık, 

engellenme karşısında düşmanlık, kontrol yönelimlilik, dakiklik, kusursuzluk gibi 

özellikleriyle, kariyer v.b. konularda daha başarılı olduğu varsayılmıştır.  

 

Bluen, Barling ve Burns (1990), sigorta çalışanları üzerinde yaptıkları 

araştırmada A tipi davranışın, iş doyumu üzerinde, başarı için çaba sarf etmeleri 

yönüyle olumlu, sabırsızlık ve sinirlilik yönüyle olumsuz etki yarattığı sonucuna 

varmış ve A tipi davranış ve iş doyumu arasında literatürdeki tutarsız çalışmaları bu 

şekilde açıklamışlardır. 
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Furnham ve Zacherl’e (1986) göre, iş doyumu için gerekli olan kişilik-iş 

uyumunun sağlanması için kişinin yeteneklerine ve becerilerine uygun bir işi yapıyor 

olması ve iş ortamının kişinin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olması gerekmektedir. 

Bu uyumun sağlanmaması kişinin sağlığı, benlik saygısı ve iş doyumu üzerinde 

olumsuz etkiler yaratabilir.  

 

İlk olarak 1982’de Tellegen (Akt. Decker ve Borgen, 1993) tarafından ortaya 

atılan “Olumsuz Duygulanım” (Negative Affectivity) terimi, son zamanlarda iş 

doyumunu etkileyen kişisel özelliklerden biri olarak kabul edilmiştir. Olumsuz 

duygulanım 1984’te Watson ve Clark (Akt. Decker ve Borgen, 1993) tarafından 

endişe, depresyon ve düşük benlik saygısını kapsayan, kalıcı bir kişilik yapısı olarak 

tanımlanmış olup, 1989’da Watson ve Kendall (Akt. Decker ve Borgen, 1993) 

yüksek olumsuz duygulanımdan kastın, korku, sinirlilik, öfke, suçluluk, küçümseme, 

tiksinti, üzgünlük, yalnızlık ve kendisinden doyum alamama gibi gibi geniş çapta 

tanımlanabilecek olumsuz duygular olduğunu belirtmiştir. Yüksek olumsuz 

duygulanıma sahip kişiler kendileri ve diğerleri hakkındaki olumsuz özelliklere 

odaklamaya eğilimlidirler ve düşük olumsuz duygulanıma sahip kişilere göre yüksek 

olasılıkla psikolojik sorunları olduğunu belirtmektedirler. Ancak Decker ve Borgen 

(1993) tarafından yapılan bir araştırmada, olumsuz duygulanımın iş doyumu 

üzerinde ihmal edilebilecek derecede az etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Furnham ve Zacherl’in (1986) yaptıları araştırmada ise  nörotisizm ve psikotiklik 

puanları yüksek olanların düşük iş doyumlarının olduğu görülmüştür. 
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Yamaguchi ve Garey (1993) iş odaklı bir yaşam tarzına sahip olanların, 

olmayanlara göre daha yüksek iş doyumuna sahip oldukları; iş odaklı bir yaşam 

tarzına sahip olanların özerklik, kendini önemseme ve kendini gerçekleştirme 

duygularını edinirken; iş odaklı bir yaşam tarzına sahip olmayanların işi sıkıcı, 

kendini tekrar eden, yorucu ve para kazanma amacıyla yapılan bir faaliyet olarak 

gördüklerini belirtmişlerdir. 

 

Rol kuramı araştırmacıları, iş doyumunu etkileyebilecek rol değişkenleri 

üzerinde durmuşlardır. Spector’a (1997) göre, rol değişkenleri bir çalışan için rol 

işyerinde ondan sergilenmesi beklenen davranış kalıpları olarak tanımlanabilir. 

Üzerinde en çok araştırma yapılan iki kavram ise “Rol Belirsizliği” ve “Rol 

Çatışması” dır. Rol belirsizliği çalışanın işindeki görev ve sorumlulukların ne kadar 

belirlenmiş olduğunu ifade eder. Çalışanın rol tanımının kesin olmaması rol 

belirsizliğine yol açacaktır. Rol çatışması çalışandan, görev ve sorumluluklarını aşan 

taleplerde bulunulması durumunu ifade eder. Bu iki kavramın da iş doyumu ile 

ilişkili olduğu ancak bu alanda yapılan araştırmaların yeterli olmadığı belirtilmiştir. 

 
Genetik etkiler dikkate alındığında ise iş doyumunu tek başına etkilemedikleri 

görülmektedir (örneğin  McCall, Cavanaugh,  Arvey, ve Taubman’ın  1997’de 1236 

tek yumurta, 1165 çift yumurta beyaz erkek ikiz çiftleri ile yaptıkları araştırma). 
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1.4. Depresyon ve İş Doyumu 

 

Locke (1976) kişinin işine ilişkin algısının hayata, ailesine ve kendisine karşı 

tutumunu , fiziksel ve dolaylı olarak psikolojik sağlığını etkileyebileceğini; hatta ne 

kadar yaşayacağını belirleyebileceğini belirtmiştir. Warr (Akt. Landy, 1989) işle ruh 

sağlığı arasında temel olarak  bir ilişki olduğunu savunmuştur. Howell, Bellenger ve 

Wilcox (1987) iş yaşamından kaynaklanan başa çıkılamayan stres yüksek tansiyon, 

ülser gibi fiziksel, depresyon ve iş doyumsuzluğu gibi psikolojik ve işe devamsızlık, 

düşük performans gibi davranışsal sorunlara sebep olduğunu belirtmiştir. 

 

Stat’a göre (1994), organizasyonlarda, kişilerin korku, kızgınlık, sevgi, 

kıskançlık, neşe, nefret ve endişe gibi duyguları, ifade edildiklerinde başa çıkılmaları 

zor bulunduğundan diğer insanlar tarafından,  anlaşılabilir nedenleri olmayan anlık 

tepkiler olarak algılanmak eğilimindedir. İş yaşantısından beklenildiği üzere 

duygularını iş yaşantısından ayrı tutabilenlerin psikolojik olarak içinde bulundukları 

durum sağlıksız olabilmektedir. Bazı organizasyonlar ise, kişileri duygularından 

işlerini ayrı tutmalarına yönlendirmemekte ancak işyeri ve evde farklı kişilermiş gibi 

davranmalarına sebep olmaktadır. Tüm örgütlerin kişilerin psikolojik sağlığını 

bozduğu söylenemezse de, iş yaşantısından kaynaklanan sorunlar  ileri düzeyde ise, 

ev ve işyeri arasında bölünme kişilik bölünmesine yol açabilmekte, işyeri içerisinde 

kişinin duygu ve düşünceleri arasındaki bölünme de şizofreniyi tetikleyebilmektedir. 

 

Faragher, Cass ve Cooper’ın (2005) iş doyumu ve sağlık arasındaki ilişkiye 

baktıkları 500 araştırmayı kapsayan meta analizde, iş doyumu ile ruhsal ve fiziksel 
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sağlık arasında son derece güçlü bir ilişki bulunmuştur. Bozulan ruh sağlığı 

konusunda özellikle tükenmişlik, azalan benlik saygısı, kaygı ve depresyon dikkat 

çekici bulunmuştur.  

 

Frone’un (2000) iş yerindeki kişisel çatışmalarla ilgili yaptığı bir araştırmada, 

iş arkadaşları ile yaşanan çatışmaların depresyon ve fiziksel arazlar ile aynı yönde 

yönde ilişkili olduğu belirtilmektedir. 

 

Bu çalışmada iş doyumu ile ilişkisi araştırılacak olan depresyon  (Budak, 

2000,  s.204) : 

Bir ümitsizlik,  karamsarlık, yetersizlik, kendine güvensizlik, 
çaresizlik, değersizlik duygusu, önemsiz nedenlerden ötürü suçluluk 
duyma veya kendini suçlama, sosyal yaşamdan çekilme, iştahsızlık 
veya aşırı yeme, uykusuzluk veya aşırı uyku, psikomotor heyecan veya 
yavaşlık, yoğunlaşma yetersizliği, unutkanlık, kararsızlık, neşesizlik, 
halsizlik, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, normalde hoşlandığı 
etkinliklere veya genelde yaşama karşı ilgisizlik, (çocuklarda ve 
ergenlerde ayrıca huzursuzluk, can sıkıntısı), zevk alamama, aşırı 
durumlarda ölüm ve intihar düşünceleri, v.b. ile tanımlanan ve 
belirlenebilir bir olaya (bir sınavı, işini, yakınlarını kaybetma, vb. 
gibi) bağlı olarak ortaya çıkan çökkünlük. 

 
tanımı  ile değerlendirilmiştir. 

 

 

1.5.Benlik Saygısı ve İş Doyumu 

Branden’e göre (1969) benlik saygısı kişinin kendine olan güvenini ve 

kendisi hakkındaki doyum duygusunu ifade eder. Başka bir deyişle, kişinin kendisi 

hakkında nasıl düşündüğü ve hissettiğidir. Benlik saygısı açısından sağlıklı bir birey, 

kendini değerli hisseder ve yaşamdaki sorunlarla başa çıkabileceğine güvenir. 
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Kendisi ve yetenekleri hakkında olumlu (ve yine de gerçekçi) bir yaklaşıma sahiptir. 

Olaylar kötü gittiğinde, kendisini hatalarıyla birlikte kabullenebilir ve  kendisini 

değerli hisseder. Düşük benlik saygısına sahip kişiler ise, yeteneklerinden kuşku 

duyar ve kendisi hakkında gerçekçi olmayan beklentileri vardır. Kendi değerleri 

hakkındaki fikirleri, diğer insanların görüşlerinden fazlasıyla etkilenir ve kendisini 

acımasızca eleştirir. Hiçbir şeyi yeterince doyurucu bulmama eğilimi vardır. Kişinin 

benlik saygısı, kendi kendisiyle olan (içsel) konuşmalarından etkilenir. Diğer 

canlılardan farklı olarak, insanlar kendi varlıkları hakkında farkındalığa sahiplerdir 

ve bunu sorgularlar. Sosyal yaşamda, kişinin, diğer insanlarla olan iletişimi ve bunlar 

sonucu aldığı geribildirimler kendisi hakkındaki fikirlerini oluşturmasında etkilidir. 

Bir kişiyi anlamak için o kişinin kendisine ilişkini değerlendirmesi hakkında fikir 

sahibi olmak gerekir. İnsan için kendisi hakkındaki değerlendirmesi neredeyse ölüm-

kalım meselesi kadar önem taşır. Kişiye yöneltilen her soru karşılığında ya da karar 

vermesi gereken her durumda, vereceği cevap ya da karar kendisi hakkındaki 

görüşünü de içerecektir. 

Howell, Bellenger ve  Wilcox’un (1987) yaptıkları bir araştırmada, yüksek 

benlik saygısının,  algılanan stresin düşük olması sebebiyle,  iş doyumu ile olumlu 

yönde ilişkisi olduğu bulunmuştur. Yüksek benlik saygısına sahip kişiler, stres 

yaratıcı etkiler ile başa çıkmada ve onları önlemede daha başarılı olmaktadırlar. 

 

Frone’un (2000) yaptığı bir araştırmada, iş arkadaşları ile yaşanan 

çatışmaların benlik saygısı ile ters yönde ilişkili olduğu belirtilmektedir. 
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Bono ve Judge (2003) ile  Heller, Judge ve Watson (2002) temel benlik 

değerlendirme etkenleri  (benlik saygısını içeren bir kavram) hakkında yaptıkları bir 

araştırmada temel benlik değerlendirme etkenleri  ile iş doyumu arasında ilişki 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Piccolo, Judge, Takahashi, Watanabe ve Locke’un 

(2005) Japonya’da yaptıkları bir araştırmada (kollektivist kültürler için de) kişinin 

kendine verdiği değer ile doyumun ve mutluluğun bir belirleyicisi olduğunu 

belirtmişler ve yüksek benlik saygısının iş doyumunu olumlu yönde etkilediği 

sonucuna varmışlardır. 

 

 

1.6.Denetim Odağı ve İş Doyumu 

 

Denetim (kontrol) odağı Rotter’in (Akt. Tarver, Canada ve Lim, 1999) ilk kez 

1954’te “Sosyal Öğrenme Kuramı” ile ortaya attığı  bir kavramdır. Bu kavram, 

“İçten Denetimlilik” ve “Dıştan Denetimlilik” olarak tanımlanan kişilik eğilimlerini 

ifade eder. İçten denetimli kişiler, kendi hayatlarını kontrol edebileceğini hisseden, 

kendi davranışları konusunda sorumluluk üstlenen kişiler olarak tanımlanmışlardır. 

Dıştan denetimli kişiler ise, yaşadıklarını şans, şanssızlık, rastlantılar, kader, diğer 

insanlar ya da kendileri dışındaki etmenlere bağlı olduğunu hisseden, kendi 

davranışları hakkında daha az sorumluluk alan kişilerdir. Budak (2000) normalde ruh 

sağlığının korunmasında önemli bir savunma işlevi görmesine karşılık bu yönelimin 

bazı hastalıklarda (ör. alkolizm, depresyon) kişinin yaşadığı çaresizlik duygularını 

önemli ölçüde ağırlaştırdığını gösteren bulguların varlığından söz etmiştir. 
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 Spector (1997) içten denetimli kişilerin dıştan denetimli kişilere kıyasla daha 

motive olmuş, işini daha iyi gerçekleştiren, daha yüksek iş doyumu belirten ve daha 

düşük düzeylerde yıpranma gösteren kişiler olduğunu belirtmişlerdir. Spector, bunun 

olası nedenini bir üçüncü bir faktöre, iş performansına bağlamıştır. İçten denetimli 

kişilerin işlerinde daha yüksek performans gösterdiklerini, bunun sonucunda da işe 

ilişkin ödüller aldıklarını; ödüllerin de iş doyumuna yol açtığını savunmuştur. 

 

Tarver, Canada ve Lim’in (1999), yöneticiler üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, katılımcıların geneli dikkate alındığında, denetim odağı ile iş 

doyumunun negatif ilişkili olduğunu (içsel denetim odağına sahip kişilerin daha 

yüksek iş doyumuna sahip olduklarını) ancak, katılımcılar görevleri, eğitimleri, 

yaşları açısından sınıflandırıldıklarında bu sonucun geçerli olmadığını ve denetim 

odağı ile iş doyumu arasındaki ilişkinin, genel olarak olumsuz yönde korelasyonun 

varlığı ile değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Piccolo, Judge, Takahashi, 

Watanabe ve Locke’un (2005) Japonya’da yaptıkları bir araştırmada içten 

denetimliliğin iş doyumunu olumlu yönde etkilediği sonucuna varmışlardır. 

 

Bono ve Judge (2003) ile Heller, Judge, Watson (2002) temel benlik 

değerlendirme etkenleri  (denetim odağını içeren bir kavram) hakkında yaptıkları bir 

araştırmada temel benlik değerlendirme ile iş doyumu arasında ilişki bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 
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1.7.Araştırmanın Amacı  

 

Araştırmanın amacı iş doyumunun benlik saygısı, depresyon düzeyi ve 

denetim odağı değişkenleri ile ne kadar ve nasıl açıklanabileceğini görmek ve iş 

doyumu düzeyine bağlı olarak düşük, orta ve yüksek iş doyumuna sahip çalışanların 

depresyon, benlik saygısı ve denetim odağı puanlarının anlamlı farklılıklar gösterip 

göstermediği; ayrıca  yaş, cinsiyet, medeni durum, mevcut işte çalışma süresi, eğitim, 

meslekle eğitimi arasında ilişki olup olmaması, doğum sırası (ailenin kaçıncı çocuğu 

olduğu), kardeş sayısı (kendisi ile beraber ailede kaç kardeş olduğu) değişkenlerine 

göre farklılık gösteren katılımcıların iş tatminleri hakkında fikir edinmektir. 

 

Araştırmada bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorular yanıtlanmaya 

çalışılacaktır: 

 

1. İş doyumu düzeyine bağlı olarak depresyon düzeyi değişmekte 

midir?  

2. İş doyumu düzeyine bağlı olarak benlik saygısı düzeyi değişmekte 

midir?  

3. İş doyumu düzeyine bağlı olarak denetim odağı algısı değişmekte 

midir?  

4. Yaşa bağlı olarak iş doyumu düzeyi değişmekte midir?  

5. İş doyumu açısından cinsiyet farkı var mıdır? 

6. Evli ve bekar olmaya bağlı olarak iş doyumu düzeyi değişmekte 

midir? 
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7. Mevcut işte çalışma süresine göre bağlı olarak iş doyumu 

değişmekte midir? 

8. Eğitim düzeyine bağlı olarak iş doyumu düzeyi farklılaşmakta 

mıdır? 

9. Eğitimleriyle uyumlu işler yapanlarla eğitimleriyle uyumsuz işler 

yapanlar arasında iş doyumu açısından fark var mıdır? 

10. Doğum sırasına bağlı olarak iş doyumu düzeyi farklılaşmakta 

mıdır? 

11. Kardeş sayısına bağlı olarak iş doyumu düzeyi farklılaşmakta 

mıdır? 

12. Depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı iş 

doyumunu yordar mı?   
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BÖLÜM II 

 

YÖNTEM 

 

 

2.1.Katılımcılar  

 

Katılımcılar meslek ayırımı yapılmadan rastgele seçilmiş, tam zamanlı işlerde 

çalışan ve Ankara’da yaşayan 870 çalışandan oluşmaktadır. Katılımcılar seçilirken 

belli bir meslek grubuna ağırlık verilmemesi konusunda özen gösterilmiş, 

olabildiğince çok iş yerinden ve farklı meslek gruplarında çalışan kişiler örnekleme 

dahil edilmiştir. 

 

Katılımcıların yaşları 18-62 arasında değişmektedir ( X = 33.26, S= 7.63).  

Katılımcıların yaşlarına ilişkin sıklıklar Ek-1’de gösterilmiştir. 

 

Katılımcıların 493’ü (%57) erkek, 377’si (%43) kadınlardan oluşmaktadır. 

547’si (%63) evli, 323’ü (%37) bekardır. Aldıkları eğitimle ilişkili işlerde 

çalışanların sayısı 569 (%65) , aldıkları eğitimle ilişkisiz işlerde çalışanların sayısı 

301’dir (%35).  

 

Mevcut işlerinde çalışma süreleri 1 yıldan az ve 39 yıl arasında değişmektedir 

( X =9.30 , S=7.07 ). Katılımcıların mevcut işlerinde çalışma sürelerine ilişkin 

sıklıklar EK-2’de gösterilmiştir. 
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Eğitimleri ilkokul ile doktora arasında değişmektedir. Katılımcıların eğitim 

düzeylerine ilişkin sıklıklar EK-3’de gösterilmiştir. 

 

Katılımcıların doğum sırasına göre dağılımları 1-10 arasında değişmektedir. 

Katılımcıların doğum sıralarına ilişkin sıklıklar EK-4’de gösterilmiştir. Toplam 

kardeş sayısına göre dağılımları ise 1 ile 12 arasındadır. Katılımcıların toplam kardeş 

sayılarına ilişkin sıklıklar EK-5’de gösterilmiştir. 

 

 

2.2.Veri Toplama Araçları  

 

Katılımcılara dağıtılan anket formlarında/excel dosyalarında bir sayfa kişisel 

bilgi formu ile Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen  Mesleki 

Doyum Ölçeği, Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilen Beck Depresyon 

Envanteri, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

(10 soruluk kısa form) ve Rotter (1966) tarafından geliştirilen Rotter Denetim Odağı 

Algısı Ölçeği kullanılmıştır.  

 

Kişisel bilgi formu ve ölçeklere ilişkin bilgiler izleyen alt bölümlerde 

verilmiştir. 
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2.2.1 Kişisel Bilgi Formu 

 

Kişisel Bilgi Formunda (EK-6a) katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, eğitim 

durumları, meslekleri (şu anda yapmakta oldukları iş), çalışma süresi (mevcut 

işinde), yaptıkları işin eğitimleri ile ilgili olup olmadığı, medeni durumları, toplam 

kardeş sayısı (ailelerinde kendileriyle birlikte kaç kardeş oldukları), doğum sırası 

(ailenin kaçıncı çocuğu oldukları) sorulmuştur. 

 

 

2.2.2 Mesleki Doyum Ölçeği 

 

 Bu çalışmada kullanılan Mesleki Doyum Ölçeği (Ek-6b) Kuzgun, Sevim ve 

Hamamcı (2005) tarafından geliştirilen bir ölçektir.  

 

Ölçek beşli Likert tipi 20 sorudan oluşmaktadır. Sorular kişilerin mesleki 

etkinliklerinin ilgi ve yeteneklerine uygunluğu, sorumluluk alma, gelişme ve ilerleme 

olanakları ile ilgilidir. 1,2,3,5,6,7,8,12,13,15,16,17,18,20 numaralı olumlu maddeler, 

her zaman=5, sık sık=4, ara sıra=3, nadiren=2 ve hiçbir zaman=1 şeklinde, kalan 

olumsuz maddeler ise bunun tersi şeklinde puanlanmaktadır. Testten alınabilecek en 

düşük puan 20, en yüksek puan ise 100 dür. Alınan puanlar yükseldikçe mesleki 

doyum yükselir. 

 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek için Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (2005) 

tarafından faktör analizi tekniği kullanılmış, ölçeğin maddelerinin “Niteliklere 
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Uygunluk” ve “Gelişme İsteği” olarak iki faktöre ayrıldığı belirlenmiştir. İki faktörün 

açıkladıkları toplam varyans %48.6, ilk faktörün açıkladığı varyans %36.4, ikinci 

faktörün açıkladığı varyans %12.2 dir. Ölçeğin güvenirliği için iç tutarlık katsayısı 

hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı= .90, iç tutarlılık 

katsayıları birinci faktör için .91 ve ikinci faktör için .75 dir. Ölçek maddelerinin her 

birinden alınan puanlardan her biriyle toplam puan arasındaki korelasyon .30’un 

üzerindedir. 

 

 

2.2.3 Beck Depresyon Envanteri  

 

Beck ve arkadaşları tarafından 1961’de geliştirilen ve bu çalışmada kullanılan 

Beck Depresyon Envanteri (Ek-6c) depresyonda ortaya çıkan belirtileri ölçmeye 

yarayan 21 maddelik bir kendini değerlendirme türü ölçektir.  

 

Bu belirtiler: Depresif ruh durumu, karamsarlık, başarısızlık 

duygusu, doyum alamama, suçluluk duyguları, ağlama nöbetleri, 

tedirginlik, sosyal çekilme, kararsızlık, beden imajının çarpıtılması, 

çalışma inhibisyonu, uyku bozukluğu, yorgunluk, iştah azalması, kilo  

kaybı, somatik meşguliyetler ve libido kaybıdır  (Hisli, 1988). 

 

  Envanterin her bir maddesi kişinin o  andaki psikolojik durumunu 

anlamak için belirlenmiş dörder cümleden oluşur. Katılımcı her soru için bu 

seçeneklerden birini işaretler. Testin sonucu, bu cümlelerin sıfırdan üçe kadar 
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puanlanarak toplanması ile bulunur. Testte en düşük puanı 0, en yüksek puansa 63 

tür.  

 

  Envanteri geçerlik çalışması Hisli (1988) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 

Beck Depresyon Envanteri ile MMPI-D Skalası arasındaki korelasyon katsayısı r= 

.63 olarak bulunmuştur.  Envanterin puan ortalamalarının cinsiyet, yaş ve eğitim 

düzeylerine göre değişmediği, klinik depresyonu belirlemek için kabul edilen 17 

puanlık kesme noktasının geçerli olduğu ve envanterin Türkçe formunun da İngilizce 

formu gibi depresyon belirtilerini yakalamak için geçerli bir araç olduğu 

görülmüştür. 

 

 Envanterin güvenirlik çalışması Tegin (1980) tarafından yapılmıştır. 

Güvenirlik katsayısı test tekrar test yöntemi ile .65, iki yarım test yöntemi ile  .78 

olarak bulunmuştur.  

 

 

2.2.4. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

 

Ölçek Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş olup, 12 alt ölçekte toplam 

63 sorudan oluşmaktadır. Bu çalışmada ölçeğin benlik saygısını ölçen ilk on maddesi 

kullanılmıştır (Ek-6d). 

 

Ölçeğin her maddesi  “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Katılıyorum” 

ve “Tamamen Katılıyorum” seçenekleri üzerinden değerlendirilmektedir. Benlik 
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saygısı açısından olumlu maddelerse 0,1,2,3 olumsuz maddeler ise 3,2,1,0 olarak 

puanlanmıştır. Testten alınabilecek puanlar 0 ile 30 arasında değişmektedir.  

 

Ölçeğin  geçerlik ve güvenirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından 

yapılmıştır. Geçerlik çalışması, seçilen örneklem ile yapılan psikiyatrik görüşmelerin 

ölçekten elde edilen sonuçlar arasındaki uygunluğunun basit korelasyon yöntemi ile 

hesaplanması yoluyla yapılmış, geçerlik oranı %71 olarak saptanmıştır. Güvenirlik 

çalışması test-tekrar test yöntemi ile yapılmış ve %75 güvenirlik oranı saptanmıştır. 

 

 

2.2.5. Rotter Denetim Odağı Algısı Ölçeği 

 

Bu çalışmada kullanılan Rotter denetim odağı algısı ölçeği (Ek-6e) 1966’da 

Rotter tarafından geliştirilen bireylerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsellik-

dışsallık boyutu üzerindeki konumunu saptamayı amaçlayan 29 maddeden oluşan bir 

ölçektir. Her madde, biri işaretlenmek üzere tasarlanmış, iki ifadeden oluşmaktadır. 

Sorulardan altısı ölçeğin amacını gizlemek içindir ve puanlanmaz. Kalan 23 soruda, 

seçeneklerden biri 1 puan, diğeri 0 puan ile puanlanır. Dolayısıyla testten 

alınabilecek en yüksek puan 0’la 23 arasında değişmektedir. Puanlar yükseldikçe 

denetim odağı içten dışa doğru kaymaktadır. 

 

Ölçeğin Türkçe’ye çevirisi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Dağ (1991) 

tarafından yapılmıştır. Çalışmada, 99 ve 532 katılımcılı iki örneklem kullanılmıştır. 

99 katılımcılı örneklemde test-tekrar test güvenirlik katsayısı r=.83, KR-20 
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tekniğiyle hesaplanan güvenirlik katsayısı .68, Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .70 

olarak, 532 katılımcılı örneklemde iç tutarlık katsayısı .71 bulunmuştur. Ölçeğin 

birleştirici geçerliğine ilişkin olarak denetim odağı derecelendirme ortalama puanları 

ile Rotter Denetim Odağı Algısı Ölçeği puanları arasında .69’luk korelasyon ve öz 

kontrolü ölçen Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ile Rotter Denetim Odağı 

Algısı Ölçeği arasındaki -.29’luk korelasyon bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe formunun 

da orijinali gibi, yeterli güvenirlik katsayılarına sahip kabul edilebilir düzeyde 

geçerlik göstergeleri bulunan bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

2.2.5. İşlem 

 

Verilerin tamamına yakın bir kısmı basılan anketlerin birebir katılımcılara 

dağıtılması ve toplanması ile elde edilmiştir. Bir kısmı ise anketlerin excel 

formundaki dosyasının e-mail yolu ile katılımcılara ulaştırılması ve aynı yolla 

yanıtlarının alınmasıyla elde edilmiştir. 

 

Kağıt formunda toplanan her anket için bir excel dosyası da oluşturulmuş ve 

burada, verilerin formülasyonu ve hesaplaması otomatik olarak yapılmıştır.  

Hesaplamalar sonucu oluşan veri satırı daha sonra SPSS 11.0 programına aktarılarak 

çözümlenmiştir.  

 

İkili gruplar arası farklar incelenirken bağımsız gruplar arasında t-testi 

uygulanmıştır. İkiden çok sayıdaki grubun karşılaştırıldığı durumlarda tek yönlü 
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ANOVA ve Tukey testi,  değişkenler arasındaki korelasyonların saptanmasında 

“Pearson Korelasyon” tekniği kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizinde “Enter” 

metodu kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.  
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BÖLÜM III 

 

BULGULAR 

 

 

Bu bölümde katılımcılara uygulanan anketlerden ve katılımcılarca doldurulan 

kişisel bilgi formlarından elde edilen veriler ve bunlara uygulanan istatistiksel 

analizlerin sonuçları yer almaktadır. Yapılan analizler, anketler ve kişisel bilgi 

formlarından elde edilen verilerin, iş doyumu değişkeni açısından karşılaştırılmasını 

amaçlamaktadır. Ayrıca, iş doyumu değişkeninin, depresyon düzeyi, benlik saygısı 

düzeyi ve denetim odağı algısı değişkenleri tarafından ne derecede yordanabileceğini 

görmek için yapılan regresyon analizinin sonuçlarına yer verilecektir. 

 

 

3.1. İş Doyumuna  İlişkin Bulgular 

 

Mesleki Doyum Ölçeği  puanları 20 ile 100 arasında dağılım göstermiştir. 

Puanların ortalaması 67.36 (S=15.15) dır.  

 

 

3.2. Depresyona  İlişkin Bulgular 

 

Beck Depresyon Envanteri puanları 0 ile 47 arasında dağılım göstermiştir. 

Puanların ortalaması 9.07 (S= 7.49) dir.  
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İş doyumuna göre depresyon incelenirken, iş doyumu düşük (20-56 puan), 

orta (57-79 puan) ve yüksek (80-100 puan) olarak üç gruba ayrılmıştır. Gruplandırma 

yapılırken 1. çeyrek değerin altındaki puanlar düşük, 3. çeyrek değerin üstündeki 

puanlar yüksek, 1. ve 3. çeyrek değerler arası puanlar orta olarak sınıflandırılmıştır. 

Gruplardan elde edilen betimsel istatistikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. İş Doyumu Düzeyine Bağlı Olarak Depresyon Düzeylerine İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

İş Doyumu Düzeyi N X  S 

Düşük 207 12.60 8.38 

Orta 445 9.36 6.97 

Yüksek 218 5.12 5.57 

Toplam 870 9.07 7.49 
 

 

İş doyumu düzeyine bağlı olarak depresyon düzeyinin değişip değişmediği 

sorusuna yanıt bulmak için (Soru 1) düşük, orta ve yüksek iş doyumuna sahip 

grupların, depresyon düzeylerine ilişkin ortalamaları arasında fark olup olmadığına 

bakılmıştır. Yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. İş Doyumuna Göre Depresyon Düzeylerine İlişkin Ortalamalar İçin 

Yapılan Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
Kareler 

Toplamı s.d. 
Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplar Arası 6024.97 2 3012.49 61.10 0.05 

Hata 42746.89 867 49.30     

Toplam 48771.86 869       
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Çizelge 2’de görüldüğü gibi, depresyon değişkeninin temel etkisi anlamlıdır 

(F(2,867)=61.10; p< .05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için 

Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre, farklılığın, iş doyumu düzeyi 

düşük olan grupla ( X =12.60) iş doyumu düzeyi orta olan grup ( X =9.36) (q 2-867= 

3.24; p<.05) ,  iş doyumu düzeyi düşük olan grupla ( X =12.60) iş doyumu düzeyi 

yüksek olan grup ( X =5.12) (q 2-867= 7.48; p<.05) ve iş doyumu düzeyi orta olan 

grupla ( X =9.36) iş doyumu düzeyi yüksek olan grup ( X =5.12) (q 2-867= 4.24; 

p<.05) arasında olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle, üç gruptan üçünün 

ortalamaları da birbirinden farklıdır. Ortalama depresyon puanı en yüksek olan grup 

iş doyumu düzeyi en düşük olan gruptur. Onu iş doyumu düzeyi orta olan grup 

izlemektedir. En düşük depresyon puanına sahip grup ise iş doyumu düzeyi en 

yüksek olan gruptur. Tukey testine ilişkin özet, Çizelge 3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3. İş Doyumu Gruplarının Depresyon Düzeylerindeki Farklılıklardan 

Hangilerinin Anlamlı Olduğunu Belirlemek İçin  Yapılan Tukey Testi Sonuçları 

İş Doyumu 
Ortalamalar 

Arası Fark P 

Düşük Orta 3.24*       0.00  

  Yüksek 7.48*       0.00  

Orta Düşük 3.24*       0.00  

  Yüksek 4.24*       0.00  

Yüksek Düşük 7.48*       0.00  

  Orta 4.24*       0.00  
*p< .05 
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3.3. Benlik Saygısına İlişkin Bulgular 

 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puanları 0 ile 30 arasında değişmektedir. 

Puanların ortalaması 23.11’dir (S=4.57).  

 

İş doyumuna bağlı olarak benlik saygısı incelenirken, katılımcılar iş doyumu 

düşük (20-56 puan), orta (57-79 puan) ve yüksek (80-100 puan) olanlar olmak üzere 

üç gruba ayrılmışlardır. Gruplardan elde edilen betimsel istatistikler aşağıda Çizelge 

4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.  İş Doyumu Düzeyine Bağlı Olarak Benlik Saygısı Düzeylerine İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

İş Doyumu Düzeyi N X  S 

Düşük 207 21.68 4.93 

Orta 445 22.73 4.38 

Yüksek 218 25.23 3.81 

Toplam 870 23.11 4.57 
 

 

İş doyumu düzeyine bağlı olarak benlik saygısı düzeyinin değişip 

değişmediği sorusuna yanıt bulmak için (Soru 2) düşük, orta ve yüksek iş doyumuna 

sahip grupların, depresyon düzeylerine ilişkin ortalamaları arasındaki farkların 

anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 

5’de verilmiştir. 
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Çizelge 5. İş Doyumuna Göre Benlik Saygısı Düzeylerine İlişkin Ortalamalar 

İçin Yapılan Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 1461.69 2 730.84 38.04 0.05 

Hata 16656.58 867 19.21     

Toplam 18118.27 869       
 

 

Çizelge 7’de görüldüğü gibi, benlik saygısı değişkeninin temel etkisi 

anlamlıdır (F(2,867)=38.04; p< .05). Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi ortalamalar arası 

farklardan hepsinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, üç grubun da 

ortalamaları birbirinden farklıdır. Benlik saygısı ortalaması en yüksek olan grup en 

yüksek iş doyumuna sahip olan gruptur. Bunu orta düzeyde iş doyumuna sahip grup 

izlemektedir. Benlik saygısı en düşük grup iş doyumu da en düşük olan gruptur. 

Tukey testine ilişkin özet, Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 6. İş Doyumu Gruplarının Benlik Saygısı Düzeylerindeki 

Farklılıklardan Hangilerinin Anlamlı Olup Olduğunu Belirlemek İçin  Yapılan 

Tukey Testi Sonuçları 

İş Doyumu 
Ortalamalar 

Arası Fark P 

Düşük Orta  1.05* 0.01 

  Yüksek 3.54* 0.00 

Orta Düşük 1.05* 0.01 

  Yüksek 2.49* 0.00 

Yüksek Düşük 3.54* 0.00 

  Orta 2.49* 0.00 
*p< .05 

 

 

3.4. Denetim Odağına  İlişkin Bulgular  

 

Rotter Denetim Odağı Ölçeği puanları 0 ile 22 arasında dağılım göstermiştir. 

Puanların ortalaması 10.09 (S=3.93) dir.  

 

İş doyumuna göre denetim odağı algısı incelenirken, katılımcılar iş doyumu 

düşük (20-56 puan), orta (57-79 puan) ve yüksek (80-100 puan) olanlar olmak üzere 

üç gruba ayrılmıştır. Gruplardan elde edilen betimsel istatistikler Çizelge 7’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 7. İş Doyumu Düzeyine Bağlı Olarak Denetim Odağı Algısına İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

İş Doyumu Düzeyi N X  S 

Düşük 207 11.00 3.92 

Orta 445 10.47 3.68 

Yüksek 218 8.45 3.98 

Toplam 870 10.09 3.93 
 

 

İş doyumu düzeyine bağlı olarak denetim odağı algısının değişip değişmediği 

sorusuna yanıt bulmak için (Soru 3) düşük, orta ve yüksek iş doyumuna sahip 

grupların, denetim odağı algılarına ilişkin ortalamaları arasındaki farkların olup 

olmadığına bakılmıştır. Yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 8’de verilmiştir. 

 

Çizelge 8. İş Doyumuna Göre Denetim Odağı Algısına İlişkin Ortalamalar İçin 

Yapılan Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 822.22 2.00 411.11 28.26 0.05 

Hata 12612.79 867.00 14.55     

Toplam 13435.01 869.00       
 

 

Çizelge 8’de görüldüğü gibi, denetim odağı değişkeninin temel etkisi 

anlamlıdır (F(2,867)=28.26, p<.05). Hangi grupların ortalamaları arasındaki farkların 

anlamlı olduğunu görmek için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi sonuçlarına 

göre, iş doyumu düzeyi düşük olan grupla ( X =11.00) iş doyumu düzeyi yüksek 



 58 

( X =8.45) olan grup (q 2-867= 2.55; p<.05) ve  iş doyumu düzeyi orta ( X =10.47) 

olan grupla  iş doyumu düzeyi yüksek olan grup ( X =8.45) arasındaki (q 2-867= 2.02; 

p<.05) farklar anlamlıdır. Başka bir deyişle, yüksek iş doyumuna sahip grubun 

denetim odağı puanı ortalaması, diğer iki grubun ortalamalarından anlamlı olarak 

farklıdır. İş doyumu yükseldikçe denetim odağının dışsaldan içsele doğru değiştiği, 

80 puan ve üzerinde iş doyumu olanların denetim odağı puanlarının anlamlı olarak 

diğer iki gruptan daha düşük olduğu yani daha içten denetimli oldukları 

görülmektedir. Tukey testine ilişkin özet, Çizelge 9’da verilmiştir. 

 

Çizelge 9. İş Doyumu Gruplarının Denetim Odağı Algılarındaki Farklılıklardan 

Hangilerinin Anlamlı Olduğunu Belirlemek İçin  Yapılan Tukey Testi Sonuçları 

İş Doyumu Ortalamalar Arası Fark P 

Düşük Orta                                 0.53  0.22 

  Yüksek 2.55* 0.00 

Orta Düşük                                0.53 0.22 

  Yüksek 2.02* 0.00 

Yüksek Düşük 2.55* 0.00 

  Orta 2.02* 0.00 
*p<.05 

 

 

3.5.Yaşa İlişkin Bulgular 

 

Yaşa bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığına bakılırken 

yaklaşık 10 yıl aralarla ile 4 yaş grubu oluşturulmuştur (Katılımcıların yaşlarına 
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ilişkin dağılım EK-1’dedir). Yaş gruplarından elde edilen betimsel istatistikler 

Çizelge 10’da verilmiştir. 

 

Çizelge 10. Yaş Gruplarının İş Doyumlarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

Yaş N  X  S 

18-29 320 67.53 14.60 

30-39 369 66.78 15.21 

40-49 154 67.75 15.85 

50-62 27 71.11 16.85 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Yaşa bağlı olarak iş doyumu düzeyinin değişip değişmediği sorusuna yanıt 

bulmak için (Soru 4) 18-29 arası, 30-39 arası, 40-49 arası ve 50-62 arası yaş 

gruplarının iş doyumlarına ilişkin ortalamaları arasında fark olup olmadığına 

bakılmıştır. Yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 11’de verilmiştir. 

 

Çizelge 11. Yaş Gruplarının İş Doyum Puanlarına Uygulanan Tek Faktörlü 

Varyans Analizi Sonuçları  

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 535.53 3.00 178.51 0.78 - 

Hata 198935.69 866.00 229.72     

Toplam 199471.22 869.00       
 

 

Çizelge 11’de görüldüğü gibi, dört yaş grubundaki kişilerin iş doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (F(3,866)=0.78, p>.05).  
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3.6.Cinsiyete İlişkin Bulgular 

 

Cinsiyete bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığına bakılırken 

(Soru 5), kadın ve erkek katılımcılardan elde edilen betimsel istatistikler Çizelge 

12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 12. Erkek ve Kadın Katılımcılarda İş Doyumuna İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Cinsiyet N X  S 

Erkek 493 68.54 14.93 

Kadın 377 65.82 15.32 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Kadın ve erkeklerin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması için yapılan t-

testi sonucunda kadın ve erkek çalışanların iş doyumlarının birbirinden farklı olduğu 

bulunmuştur (t(868) = 2.637, p< .05). Buna göre erkeklerin iş doyumu düzeyleri 

( X =68.54), kadınlarınkinden ( X =65.82) daha yüksektir. 

 

3.7.Medeni Duruma İlişkin Bulgular 

 

Medeni duruma bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığına 

bakılırken (Soru 6), evli ve bekar katılımcılardan elde edilen betimsel istatistikler 

Çizelge 13’de verilmiştir. 
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Çizelge 13. Evli ve Bekar Katılımcılarda İş Doyumuna İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Medeni Durum N X  S 

Evli 547 67.21 14.72 

Bekar 323 67.63 15.88 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

Evli ve bekarların iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması için yapılan t-testi 

sonucunda evlilerin iş doyumu ortalamalarıyla ( X =67.21) ve bekarlarınki 

( X =67.63) arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t(868) = -0.40, p>.05)  .  

 

 

3.8.Mevcut İşte Çalışma Süresine İlişkin Bulgular 

 

Mevcut işte çalışma süresine bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılırken yaklaşık onar yıllık aralarla dört grup oluşturulmuştur 

(Katılımcıların mevcut işlerinde çalışma sürelerine ilişkin dağılım EK-2’dedir). 

Mevcut işte çalışma süresine ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 14’de verilmiştir. 
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Çizelge 14. Mevcut İşte Çalışma Süresi Gruplarının İş Doyumlarına İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

M.İ.Ç.S. N X  S 

0-9 508 67.48 15.00 

10-19 277 66.47 14.97 

20-29 75 68.55 16.70 

30-39 10 77.20 13.43 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Mevcut işte çalışma süresine bağlı olarak iş doyumu düzeyinin değişip 

değişmediği sorusuna yanıt bulmak için (Soru 7) 0-9 yıl, 10-19 yıl, 20-29 yıl ve 30-

39 yıl gruplarının iş doyumlarına ilişkin ortalamaları arasındaki farklara bakılmıştır. 

Yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 15’de verilmiştir. 

 

Çizelge 15. Mevcut İşte Çalışma Süresi Gruplarının İş Doyumu Puanlarına 

Uygulanan Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları  

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 1301.21 3 433.74 1.90 - 

Hata 198170.02 866 228.83     

Toplam 199471.22 869       
 

 

Çizelge 15’de görüldüğü gibi, mevcut işlerinde çalışma süresi grupları 

arasında iş doyumu açısından bir farklılık bulunamamıştır (F(3,866)=1.90, p>.05) . 
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3.9.Eğitim Düzeyine İlişkin Bulgular 

 

Eğitim düzeyi-iş doyumu ilişkisi incelenirken anketlerden, eğitime ilişkin 

sekiz grup elde edilmiş olup, katılımcıların eğitim düzeylerine ilişkin betimsel 

istatistikler Çizelge 16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 16. Eğitim Düzeyi Gruplarının İş Doyumlarına İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Eğitim Düzeyi N X  S 

İlkokul 14 58.57 12.71 

Ortaokul 15 59.53 15.59 

Meslek Lisesi 76 66.54 16.52 

Lise 160 65.21 16.1 

Yüksek Okul 11 66.27 16.09 

Üniversite 472 67.85 14.87 

Yüksek Lisans 101 69.97 13.5 

Doktora 21 75.43 10.89 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Eğitim düzeyine bağlı olarak bağlı olarak iş doyumu düzeyinin değişip 

değişmediği sorusuna yanıt bulmak için (Soru 8) eğitim düzeyi gruplarının iş 

doyumlarına ilişkin ortalamaları arasında farklılıkların olup olmadığına bakılmıştır. 

Yapılan varyans analizinin sonuçları Çizelge 17’de verilmiştir. 
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Çizelge 17. Eğitim Düzeyi Gruplarının İş Doyumu Puanlarına Uygulanan Tek 

Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları  

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 4973.04 7 710.43 3.15 0.05 

Hata 194498.18 862 225.64   

Toplam 199471.22 869    
 

 

Çizelge 17’de görüldüğü gibi, eğitim düzeyi değişkeninin temel etkisi 

anlamlıdır (F(7,862)=3.15; p< .05). Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak için Tukey testi uygulanmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre, 

ilkokul mezunlarıyla ( X =58.57) doktora eğitimliler ( X =75.43) (q 2-867= -16.86; 

p<.05)  ve  ortaokul mezunlarıyla ( X =59.53) yine doktora eğitimliler ( X =75.43) 

arasında (q 2-867= -15.90; p<.05) anlamlı farklar vardır. Doktora eğitimlilerin iş 

doyumu puanı ortalaması, ilkokul ve ortaokul mezunlarının iş doyumu puanları 

ortalamasından anlamlı olarak daha yüksektir. Çizelge 16 incelendiğinde, eğitim 

düzeyi yükseldikçe iş doyumunun da arttığı görülmekle birlikte, istatistiksel olarak 

ilk ve orta okul mezunlarının iş doyumu puanlarının doktora eğitimlilerin iş doyum 

puanlarından daha düşük olduğu söylenebilir. Tukey testine ilişkin özet, Çizelge 

18’de verilmiştir. 
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Çizelge 18. Eğitim Düzeyi Gruplarının İş Doyumu Puanı Ortalamaları 

Arasındaki  Farklılıklardan Hangilerinin Anlamlı Olduğunu Belirlemek İçin  

Yapılan Tukey Testi Sonuçları 

Eğitim Düzeyi Ortalamalar Arası Fark 

İlkokul Ortaokul                              0.96 

  Meslek Lisesi                              7.97 

  Lise                             6.63 

  Yüksek Okul                             7.70 

  Üniversite                             9.27  

  Yüksek Lisans                            11.40 

  Doktora 16.86* 

Ortaokul İlkokul                            0.96 

  Meslek Lisesi                             7.01 

  Lise                             5.67 

  Yüksek Okul                            6.74 

  Üniversite                            8.31 

  Yüksek Lisans                           10.44 

  Doktora 15.90* 

Meslek Lisesi İlkokul                                 7.97 

  Ortaokul                              7.01 

  Lise                              1.33 

  Yüksek Okul                              0.27 

  Üniversite                             1.31 

  Yüksek Lisans                             3.43 

  Doktora                             8.89 

Lise İlkokul                             6.63 

  Ortaokul                             5.67 

  Meslek Lisesi                             1.33 

  Yüksek Okul                            1.07 

  Üniversite                             2.64 

  Yüksek Lisans                            4.76 

  Doktora                          10.22 
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Eğitim Düzeyi Ortalamalar Arası Fark 

Yüksek Okul İlkokul                              7.70 

  Ortaokul                              6.74 

  Meslek Lisesi                             0.27 

  Lise                              1.07 

  Üniversite                              1.57 

  Yüksek Lisans                             3.70 

  Doktora                            9.16 

Üniversite İlkokul                              9.27 

  Ortaokul                               8.31 

  Meslek Lisesi                              1.31 

  Lise                              2.64 

  Yüksek Okul                             1.57 

  Yüksek Lisans                            2.12 

  Doktora                            7.58 

Yüksek Lisans İlkokul                            11.40 

  Ortaokul                            10.44 

  Meslek Lisesi                             3.43 

  Lise                             4.76 

  Yüksek Okul                             3.70 

  Üniversite                              2.12 

  Doktora                             5.46 

Doktora İlkokul                             16.86* 

  Ortaokul                             15.90* 

  Meslek Lisesi                             8.89 

  Lise                           10.22 

  Yüksek Okul                           9.16 

  Üniversite                            7.58 

  Yüksek Lisans                           5.46 
*p<.05 
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3.10. Eğitim-İş İlişkisine İlişkin Bulgular 

 

Kişilerin eğitimlerinin şu anda yapmakta oldukları işle ilgili olup olmamasına 

bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığına bakılırken (Soru 9), 

eğitimleri şu anda yaptıkları işle ilgili olan ve olmayan katılımcılardan elde edilen 

betimsel istatistikler Çizelge 19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 19. Eğitimleri Şu Anda Yapmakta Oldukları İşle İlgili Olan ve Olmayan 

Katılımcılarda İş Doyumuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

İş-Eğitim İlişkisi N X  S 

İlgili 569 70.94 13.83 

İlgili Değil 301 60.60 15.25 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Eğitimleri işleriyle ilgili olan ve olmayanların iş doyumu düzeylerinin 

karşılaştırılması için yapılan t-testi sonucunda iki grubun iş doyumlarının birbirinden 

farklı olduğu bulunmuştur (t(868)= 10.129, p<.05). Buna göre eğitimleri ile  işleri 

ilişkili olanların iş doyumu düzeyleri ( X =70.94), olmayanlarınkinden ( X =60.60) 

daha yüksektir. 
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3.11. Doğum Sırasına İlişkin Bulgular 

 

Doğum sırası-iş doyumu ilişkisi incelenirken gruplar doğum sırasına göre 

kodlanmış, sırası 5 in üzerindeki değerlerin (6-10) sıklığı düşük olduğundan tek grup 

olarak alınmıştır (Katılımcıların doğum sıralarına ilişkin dağılım EK-4’dedir). 

Gruplardan elde edilen betimsel istatistikler Çizelge 20’de verilmiştir. 

 

Çizelge 20. Doğum Sırası Gruplarının İş Doyumlarına İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

 
Doğum Sırası N X  S 

1 308 67.10 15.30 

2 256 67.41 15.10 

3 142 66,98 15.10 

4 71 71.10 15.49 

5 49 65.92 13.77 

6-10 44 65.75 15.35 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Doğum sırasına bağlı olarak iş doyumunun  farklılaşıp farklılaşmadığına yanıt 

bulmak için (Soru 10) doğum sırası gruplarının iş doyumlarına ilişkin ortalamaları 

arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan varyans analizinin sonuçları 

Çizelge 21’de verilmiştir. 
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Çizelge 21. Doğum Sırası Gruplarının İş Doyum Puanlarına Uygulanan Tek 

Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları  

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 1250.87 5 250.17 1.09 - 

Hata 198220.40 864 229.42     

Toplam 199471.20 869       
 

 

Çizelge 21’de görüldüğü gibi, altı doğum sırası grubundaki kişilerin doğum 

sıralarıyla iş doyumu düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(F(5,864)=1.09, p>.05) .  

 

 

3.12. Kardeş Sayısına İlişkin Bulgular 

 

Kardeş sayısı-iş doyumu ilişkisi incelenirken gruplar kardeş sayısına 

(kendileri de dahil) göre kodlanmış, 8 in üzerindeki değerlerin (9-12) sıklığı düşük 

olduğundan tek grup olarak alınmıştır (Katılımcıların kardeş sayılarına ilişkin 

dağılım EK-5’dedir). Gruplardan elde edilen betimsel istatistikler Çizelge 22’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 22. Kardeş Sayısı Gruplarının İş Doyumlarına İlişkin Betimsel 

İstatistikler 

Kardeş Sayısı N X  S 

1 33 66.82 15.57 

2 239 67.72 14.94 

3 228 66.51 14.88 

4 157 69.77 15.12 

5 87 67.76 15.96 

6 45 63.62 15.99 

7 37 65.03 15.38 

8 19 66.26 13.18 

9-12 25 66.92 15.67 

Toplam 870 67.36 15.15 
 

 

Kardeş sayısına bağlı olarak iş doyumunun  farklılaşıp farklılaşmadığına yanıt 

bulmak için (Soru 11) kardeş sayısı gruplarının iş doyumlarına ilişkin ortalamaları 

arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan varyans analizinin sonuçları 

Çizelge 23’de verilmiştir. 

 

Çizelge 23. Kardeş Sayısı Gruplarının İş Doyum Puanlarına Uygulanan Tek 

Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları  

 
 

Kareler 
Toplamı s.d. 

Kareler 
Ortalaması F P 

Gruplar Arası 1988.83 8 248.60 1.08 - 

Hata 197482.40 861 229.36     

Toplam 199471.22 869       
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Çizelge 23’de görüldüğü gibi, dokuz adet kardeş sayısı grubundaki kişilerin iş 

doyum düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (F(8,861)=1.08, 

p>.05).  

 

 

3.13. Korelasyon ve Regresyon Analizleri  

 

Bu bölümde depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı 

algısının iş doyumunu yordayıp yordamadığı (Soru 12) sorusuna yanıt aranmıştır. 

Çizelge 1, Çizelge 4 ve Çizelge 7’den de görülebileceği gibi depresyon düzeyi, 

benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı değişkenleri iş doyumu değişkeni ile 

birlikte artmakta ya da azalmaktadır. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve 

gücünü belirlemek amacıyla verilere regresyon analizi uygulanmıştır. 

 

Analiz sırasında, regresyon analizi için sağlanması gereken temel varsayımlar 

test edilmiş ve bunların sağlandığı görülmüş; en uygun analizin çoklu doğrusal 

regresyon analizi olduğuna karar verilmiştir. Normal dağılım testi için modeldeki 

atıkların Q-Q plotu oluşturulmuş, ayrıca çarpıklık basıklık katsayıları test edilmiş ve 

dağılımın normal olduğu belirlenmiştir. Eşit varyans ve doğrusallık varsayımlarının 

testi için regresyonun standartlaştırılmış tahmini değerleri ile atıklar noktalı grafikte 

incelenmiş ve bu varsayımların sağlandığı tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenler 

arasındaki korelasyon değerleri ve varyans şişme değerleri hesaplanarak, modelde 

çoklubağıntı sorununun olmadığı görülmüştür. 
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Çoklu regresyon analizi yapılırken, bağımsız değişkenlerin herhangi birinin 

modele etkisinin daha fazla ya da az olacağı hakkında bir tahminde 

bulunulmadığından ve bağımsız değişken sayısı az olduğundan “Enter” yöntemi 

tercih edilmiştir. 

 

Bu analizle, depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı 

algısına ilişkin test puanlarına sahip olduğumuzda iş doyumu puanını tahmin etmeyi 

sağlayacak bir denklem kurulmuştur. Her bir bağımsız değişkenin modeldeki 

katsayısı β ile, modeldeki sabit değer α ile ifade edilmektedir. Standartlaştırılmış 

regresyon katsayıları (Beta) değerleri, modelde bağımsız değişkenlerin görece önem 

sırasını göstermektedir. Çoklu korelasyon katsayısı (R), çoklu açıklayıcılık katsayısı 

(R² ) ve uyarlanmış R²  değerleri, depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim 

odağı algısı değişkenlerinin modele olan katkısını bir arada göstermektedir. Kısmi 

korelasyon katsayıları ise (r) her bir bağımsız değişkenin ayrı ayrı iş doyumu 

değişkenini açıklamadaki önemini (diğer bağımsız değişkenlerin etkisi 

kaldırıldığında, o bağımsız değişkenin modele yaptığı katkıyı) göstermektedir. T 

istatistik değerleri ile modele dahil edilen her bağımsız değişkenin ayrı ayrı, varyans 

analizinden elde edilen F istatistiği ile ise modelin bir bütün olarak anlamlı olup 

olmadığı test edilmiştir. Elde edilen F değerine karşılık gelen p değeri .05 düzeyinde 

değerlendirilerek, β değerlerinden en az birinin sıfırdan farklı olduğu sorusu (Soru 

12) yanıtlanmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında tüm değişkenlerin birbirleriyle 

anlamlı olarak ilişkili olduğu görülmektedir. İş doyumuyla  depresyon düzeyi 

arasında olumsuz (r= -.38, p<.05), iş doyumuyla  benlik saygısı arasında olumlu 
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(r=.29, p<.05), iş doyumuyla  denetim odağı algısı arasında olumsuz (r= -.25, p<.05) 

bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin kendi aralarındaki 

korelasyonlara bakıldığında depresyon düzeyiyle benlik saygısı arasında olumsuz (r= 

-.49, p<.05), depresyon düzeyiyle denetim odağı algısı arasında olumlu (r= .23, 

p<.05), benlik saygısıyla denetim odağı algısı arasında olumsuz  (r = -.16, p<.05) bir 

ilişki bulunmaktadır. Ancak, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonların mutlak 

değeri r =.80’den büyük olmadığından, modelde çoklu bağıntı probleminin olmadığı 

görülmektedir (Bu sonucu destekleyen varyans şişme değerleri Çizelge 25’de 

verilmiştir). Değişkenler arası korelasyonlara ilişkin özet, Çizelge 24’de verilmiştir.  

 

Çizelge 24. İş Doyumu, Depresyon, Benlik Saygısı ve Denetim Odağı Algısı 

Değişkenleri Arasındaki Korelasyonlar 

  
İş Doyumu 

Düzeyi 
Depresyon 

Düzeyi 
Benlik Saygısı 

Düzeyi  
Denetim 

Odağı Algısı 
İş Doyumu Düzeyi 
(n=870)          1.00 -0.38* 0.29* -0.25* 
Depresyon Düzeyi 
(n=870)           1.00 -0.49* 0.23* 
Benlik Saygısı Düzeyi  
(n=870)               1.00 -0.16* 
Denetim Odağı Algısı 
(n=870)                  1.00 
*p< .05 
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Çizelge 25. Depresyon Düzeyi, Benlik Saygısı Düzeyi ve Denetim Odağı Algısı 

Değişkenlerine İlişkin Varyans Şişme Değerleri 

  
Depresyon 

Düzeyi 
Benlik Saygısı 

Düzeyi  
Denetim Odağı 

Algısı 

Varyans Şişme Değeri 1.36 1.32 1.06 
 

 

Modelin sabit terimi (α) 69.58 bulunmuştur. Depresyon düzeyine ait 

parametre değeri (β1) -0.58, benlik saygısı düzeyine ait parametre değeri (β2) 0.40 , 

denetim odağı algısına ait parametre değeri (β3) -0.62 olarak bulunmuştur. Başka bir 

deyişle depresyon düzeyindeki bir birimlik artış iş doyumu puanında 0.40, benlik 

saygısı düzeyindeki bir birimlik artış iş doyumu puanında -0.58, denetim odağı 

puanındaki bir birimlik artış iş doyumu puanında -0.62 puanlık bir değişime neden 

olmaktadır. Tüm bağımsız değişkenlerin değerleri sıfır olsa bile, iş doyumu puanı 

69.58 olacaktır. Beta değerlerine bakıldığında, depresyon düzeyinin bağımsız 

değişkenler arasında görece en önemli olduğu, ikinci önem sırasında denetim odağı 

algısı değişkeninin, üçüncü önem sırasında benlik saygısı düzeyinin geldiği 

görülmektedir. Aynı sonuç, kısmi korelasyon katsayılarında da görülmektedir. Kısmi 

korelesyon katsayılarına bakıldığında, İş doyumuyla  depresyon düzeyi değişkenleri 

arasında olumsuz (r= -.26, p<.05), iş doyumuyla  benlik saygısı düzeyi değişkenleri 

arasında olumlu (r=.12, p<.05), iş doyumuyla  denetim odağı algısı değişkenleri 

arasında olumsuz (r= -.17, p<.05) anlamlı kısmi korelasyonların bulunduğu 

görülmektedir. T istatistik değerleri modele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı 

anlamlı olduğunu göstermektedir. Regresyona ilişkin katsayılar ve kısmi korelasyon 

değerleri Çizelge 26’da verilmiştir. 
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Çizelge 26. Regresyona İlişkin Katsayılar ve Kısmi Korelasyon Değerleri 

  β 
Std. 

Hata Beta t p 
Kısmi 

Korelasyonlar 

α (Sabit) 69.58 3.36   20.73* .000   

Depresyon Düzeyi -0.58 0.07 -0.29 -7.98* .000 -0.26 

Benlik Saygısı Düzeyi  0.40 0.12 0.12 3.44* .001 0.12 

Denetim Odağı Algısı -0.62 0.12 -0.16 -5.13* .000 -0.17 
*p< .05 

 

Modelden elde edilen R² değeri, iş doyumunun %18.42’lik kısmının 

depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı değişkenlerince 

açıklandığını göstermektedir. Geriye kalan %81.58’lik kısım ise hata terimi 

vasıtasıyla, modele dahil edilmeyen değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Modelin 

bir bütün olarak anlamlılığını test etmek için yapılan varyans analizi sonucunda, 

depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı değişkenlerinin iş 

doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir (F(3,866)=65.16; p< .05). 

Regresyon  modelin açıklayıcılığına ilişkin katsayılar Çizelge 27’de verilmiştir. 

 

Çizelge 27. Regresyon Modelinin Açıklayıcılığına İlişkin Değerler 

R R²  
Uyarlanmış 

R² 
Standart 

Hata F p 

0.43 0.18 0.18 13.71 65.16 .000 
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Bu sonuçlara göre, regresyon modelinden elde edilen denklem: 

İş Doyumu= 69.58-0.58 (Depresyon Düzeyi)+0.40 (Benlik Saygısı Düzeyi)- 

0.62 (Denetim Odağı Algısı) olarak özetlenebilir ve bu üç bağımsız değişkenin iş 

doyumundaki değişimin %18.42’lik kısmını açıkladığı söylenebilir. 
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BÖLÜM IV 

 

TARTIŞMA 

 

 

Bu araştırmanın amacı iş doyumu düzeyine bağlı olarak depresyon düzeyinin, 

benlik saygısı düzeyinin ve denetim odağı algısının değişip değişmediğinin 

incelenmesi, depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı 

değişkenleri kullanılarak iş doyumu değişkeninin tahmini için bir model oluşturmak, 

ayrıca iş doyumunun yaş, mevcut işte çalışma süresi, cinsiyet, evli ya da bekar olma, 

eğitim, yapılan işin kişinin eğitimi ile uyumlu olup olmaması, doğum sırası ve kardeş 

sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir.  

 

İş doyumu düzeylerine bağlı olarak depresyon düzeyinin değişip değişmediği 

incelenirken, iş doyumu düzeyi düşük 207, orta düzeyde 445 ve iş doyumu yüksek 

218 katılımcıdan oluşan üç grubun depresyon puanları karşılaştırılmıştır. Depresyon 

puanları, dörder seçenekten ve yirmi bir sorudan  oluşan Beck Depresyon Envanteri 

ile ölçülmüştür. Grupların ortalama depresyon puanlarının iş doyumu puanları 

arttıkça azaldığı görülmektedir. Grup ortalamaları arasındaki farklılıklara 

bakıldığında, üç grubun ortalamalarının da birbirinden istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre iş doyumu ile depresyon düzeyi 

arasında olumsuz bir ilişki vardır. Bu sonuç, Locke’un (1976), kişinin işine ilişkin 

algısının psikolojik sağlığını etkileyeceği yönündeki görüşü ve Faragher, Cass ve 

Cooper’ın (2005) araştırma bulguları ile tutarlıdır.  
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İş doyumu düzeyine bağlı olarak benlik saygısı düzeyinin değişip 

değişmediği incelenirken, iş doyumu düzeyi düşük 207, orta 445 ve yüksek 218 

katılımcıdan oluşan üç grubun benlik saygısı puanları karşılaştırılmıştır. Benlik 

saygısı puanları, dört basamaklı (Hiç Katılmıyorum, Katılmıyorum, Katılıyorum, 

Tamamen Katılıyorum) ve on soruluk Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile 

ölçülmüştür. Grupların ortalama benlik saygısı puanlarının iş doyumu puanları ile 

birlikte arttığı  görülmektedir. Grup ortalamaları arasındaki farklılıklara bakıldığında, 

üç grubun ortalamalarının da birbirinden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

gösterdiği görülmektedir. Buna göre iş doyumu ile benlik saygısı arasında olumlu bir 

bir ilişki vardır. Bu sonuç, Bono ve Judge (2003), Heller, Judge ve Watson (2002) ve 

Howell, Bellenger ve Wilcox’un (1987) bulguları ile paralellik göstermektedir.  

 

İş doyumu düzeylerine bağlı olarak denetim odağı algısının değişip 

değişmediği incelenirken, iş doyum düzeyi düşük 207, orta 445 ve yüksek 218 

katılımcıdan oluşan üç grubun denetim odağı algısı puanları karşılaştırılmıştır. 

Denetim odağı algısı puanları, ikişer seçenek ve yirmi dokuz sorudan oluşan Rotter 

Denetim Odağı Algısı Ölçeği ile ölçülmüştür. Grupların ortalama denetim odağı 

algısı puanlarının iş doyumu puanları arttıkça azaldığı görülmektedir. Grup 

ortalamaları arasındaki farklılıklara bakıldığında, yüksek iş doyumuna sahip 

katılımcıların, düşük ve orta iş doyumuna sahip olanlara göre anlamlı olarak daha 

düşük denetim algısı puanına sahip oldukları görülmektedir. Yüksek iş doyumuna 

sahip olan grup, diğerlerine göre daha içten denetimlidir.  Bu sonuç, Spector’un 

(1997) içten denetimli kişilerin iş doyumlarının daha yüksek olduğu görüşü ve 
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Piccolo, Judge, Watanabe ve Locke (2005) ve Tarver, Canada ve Lim’in (1999) 

araştırma bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

 

Bu bulgular değerlendirilirken, iş doyumuyla depresyon, benlik saygısı ve 

denetim odağı algısının birbirlerini karşılıklı olarak etkileyebilecekleri, hatta 

araştırma kapsamına alınmamış olan başka değişkenlerin, iş doyumu-depresyon, iş 

doyumu-benlik saygısı ve iş doyumu-denetim odağı arasındaki ilişkileri 

etkileyebileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin, Spector (1997), içten denetimli 

kişilerin iş doyumlarının daha yüksek olmasını üçüncü bir faktöre, iş performansına 

bağlamıştır. Howell, Bellenger ve Wilcox (1987) yüksek benlik saygısıyla iş doyumu 

arasında olumlu bir ilişkinin bulunmasını, yüksek benlik saygısına sahip kişilerin 

stresle başa çıkmada daha başarılı olmalarına bağlamıştır. Frone (2000) kişinin 

yaşadığı depresyonu, iş arkadaşları ile yaşadığı çatışmalar ile ilişkilendirmiştir.  

 

Depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı 

değişkenlerinin iş doyumunu yordayıp yordayamadığını görmek için, bu çalışmada 

korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin (depresyon 

düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı) birbirleri arasında yüksek 

korelasyonların olması analizi engelleyeceğinden, bu değişkenlerin birbirleri 

arasındaki korelasyonlara bakılmış ve çoklu bağıntı probleminin olmadığı 

görülmüştür.  

 

İş doyumuyla  depresyon düzeyi değişkenleri arasında olumsuz (r= -.38; 

p<.05), iş doyumuyla  benlik saygısı düzeyi değişkenleri arasında olumlu (r=.29; 
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p<.05), iş doyumuyla  denetim odağı algısı değişkenleri arasında da yine olumsuz (r= 

-.25; p<.05) bir korelasyonun bulunduğu görülmektedir. Regresyon analizinden elde 

edilen R² değeri, iş doyumunun %18.42’lik kısmının depresyon, benlik saygısı ve 

denetim odağı değişkenlerince açıklandığını göstermektedir. Geriye kalan 

%81.58’lik kısım modele dahil edilmeyen değişkenler tarafından açıklanmaktadır. 

 

Katılımcılara ilişkin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, mevcut işte çalışma 

süresi, yapılan işin eğitimle uyumlu olup olmaması, evli ya da bekar olma, ailedeki 

kardeş sayısı ve doğum sırası ile ilgili bilgiler, diğer soru formları ile birlikte 

dağıtılan kişisel bilgi formundan elde edilmiştir. Katılımcılar özellikle, çok sayıda 

farklı meslek grubuna mensup kişilerden seçildiğinden, çalışmada mesleklere bağlı 

olarak iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmamıştır. 

 

Yaşa bağlı olarak iş doyumunun değişip değişmediği hakkında yurt dışında 

yapılan araştırmalar genellikle yaş arttıkça iş doyumunun da arttığını gösterse de 

Türkiye’de yapılan araştırmalar iş doyumu ile yaş arasında bir ilişkinin 

bulunamadığını göstermektedir. Bu çalışmada yaşları 18 ile 62 arasında değişen bir 

katılımcı grubu ile çalışılmış ve katılımcılar üç yaş grubuna bölünmüştür. Grup 

ortalamaları arasındaki farklar incelendiğinde, grupların iş doyumu puanları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu nedenle, yaş değişkeninin iş doyumu 

üzerinde anlamlı etkisinin olduğu söylenememektedir. Bu sonuç Türkiye’de yapılan 

araştırmalarla paralellik göstermektedir (ör. Bilgiç, 1998; Kılıç, Ergör, Gürpınar ve 

Demiral, 2004; Yıldız, Yolsal, Ay ve Kıyan, 2003). Bunun bir nedeni, Türkiye’deki 

meslek edinme ve iş sahibi olma koşullarının, yabancı kaynaklı araştırmaların 
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çoğunun yapıldığı Avrupa’ya göre farklılık göstermesi, Türkiye’de kişilerin doyum 

alacakları işi bulmak için iş değiştirmekten ziyade ekonomik koşullar sebebiyle 

mevcut işlerinde kalmayı tercih etmeleri ya da meslek seçiminde sınırlı tercihler 

yapmak zorunda kalmaları olabilir.  

 

Mevcut işte çalışma süresine bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılırken, katılımcılar mevcut işte çalışma sürelerine göre 0-9 yıl, 

10-19 yıl, 20-29 yıl ve 30-39 yıl aralıklarında gruplandırılmıştır. Gruplar arasında 

farklılık olup olmadığına bakıldığında, tüm grupların iş doyum puanı ortalamaları 

arasında anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. Mevcut işte çalışma süresinin iş 

doyumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu yoktur.  Bu sonuç, yaş-iş doyumu ilişkisi 

hakkındaki bulgulara paralellik göstermektedir ve Türkiye’de Kılıç, Ergör, Gürpınar 

ve Demiral’ın (2004) sonuçlarını destekler niteliktedir. Diğer taraftan, Türkiye’de 

yapılan başka bazı araştırmalar ise (Ör. Bodur ve Güler, 1997; Karlıdağ, Ünal ve 

Yoloğlu, 2000) görev süresinin artmasıyla iş doyumunun arttığını göstermektedir. 

Araştırmacılar, bu durumu görev süresi ile birlikte mesleki bilgi ve tecrübenin 

artmasıyla açıklamaktadırlar.  

 

İş doyumu açısından cinsiyet farkı olup olmadığı hakkında hem yurt dışında 

hem de Türkiye’de yapılan araştırmalar farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada 

493 erkek ve 377 kadın katılımcıyla çalışılmış ve grup ortalamaları arasındaki farklar 

incelendiğinde, erkeklerin iş doyum düzeylerinin kadınlarınkinden daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, Türkiye’de Çarıkçı (2004); Piyal, Çelen, Şahin ve 

Piyal (2000);  Kılıç, Ergör, Gürpınar ve Demiral (2005) ve Kayıkçı’nın (2005) 
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bulgularıyla tutarlıdır. Bilgiç (1998), Güven ve Akyüz Yalçınkaya (2002) ve 

Şahin’in (2003) çalışmalarındaysa iş doyumunun cinsiyete göre farklılık 

göstermediği bulunmuştur. Erkeklerin genel iş doyumlarının kadınlarınkinden daha 

yüksek bulunmasının bir nedeni, ülkemizde kadınların, iş yaşamı dışında  toplumsal 

olarak belirlenmiş sorumluluklarının, erkeklerinkilere göre daha çok olabileceği 

(örneğin, çocuk yetiştirmek, ev işleri v.b.) ya da kadınların ve erkeklerin iş 

yaşamında karşılaştıkları engeller, terfi olanakları gibi başka değişkenler olabilir. Bu 

anlamda, Gürbüz ve Toğran’ın (2003) sadece kadınlar üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, evli ve genç çocukları olan kadınların, iş doyumlarının evli ve yetişkin 

çocuğu olanlardan ya da hiç çocuğu olmayanlardan daha düşük olduğu sonucuna 

varmış olmaları dikkat çekicidir. 

 

 Evli ya da bekar olmaya bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakılırken 547 evli ve 323 bekardan oluşan iki grup karşılaştırılmış 

ve evli ve bekarların iş doyumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yurt 

dışında ve Türkiye’de, medeni durum ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmaların sonuçlarının tutarlılık göstermediği görülmektedir.Örneğin Rogers ve 

May (2003) evlilikteki doyum ile iş doyumunun paralellik gösterdiğini, Ataklı, 

Dikmentaş ve Altınışık (2002) evlilerin iş doyumlarının daha yüksek olduğunu 

belirtmektedirler. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarsa, Türkiye’de Aksu, Acuner ve 

Tabak’ın (2002) bulguları ile aynı yöndedir. 

 

Eğitim düzeyine bağlı olarak iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin araştırmalara bakıldığında, eğitim düzeyi ile iş doyumu arasında olumsuz bir 
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ilişkinin bulunduğu, olumlu bir ilişkinin bulunduğu ve eğitim düzeyinin iş doyumu 

üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonuçlarına varıldığı görülmektedir (Gardner ve 

Oswald, 2002; Gazioğlu ve Tansel, 2002;  Kayıkçı, 2005; Ataklı, Dikmentaş ve 

Altınışık, 2004; Piyal, Çelen, Şahin ve Piyal, 2000; Bilgiç, 1998). Bu araştırmada, 

katılımcılar ilkokul, ortaokul, meslek lisesi, lise, yüksek okul, üniversite, yüksek 

lisans ve doktora eğitimliler olarak sekiz gruba ayrılmışlardır. Grupların ortalama iş 

doyum puanlarının eğitim düzeyi ile birlikte artış gösterdiği görülmüştür. Grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığına 

bakıldığında, ilkokul mezunları ile doktora eğitimlilerin ve ortaokul mezunları ile 

doktora eğitimlilerin ortalamaları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Bu gruplar 

dışındaki gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında, iş doyumu puanları  arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklar yoktur.  

 

Eğitimleri ile uyumlu işler yapan 569 katılımcıyla eğitimleri ile uyumsuz işler 

yapan 301 katılımcı karşılaştırıldığında ise, birincilerin iş doyumu düzeylerinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç, Furnham ve Zacherl’in (1986), iş doyumu 

için kişinin yeteneklerine ve becerilerine uygun bir işi yapıyor olması gerektiği 

görüşünü desteklemektedir. 

 

Doğum sırasına bağlı olarak iş doyumu düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığı 

incelenirken, katılımcılar doğum sırasına göre gösterdikleri sıklıklar da dikkate 

alınarak, 1,2,3,4,5 ve 6-10 arası olarak altı gruba ayrılmışlardır. Sonuçlara 

bakıldığında, bu grupların iş doyum puanı ortalamaları arasında anlamlı sayılabilecek 

farklılıklar olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde, ailedeki toplam kardeş sayısına 
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bağlı olarak iş doyumu düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenirken, 

katılımcılar (kendileri de dahil) toplam kardeş sayısına göre gösterdikleri sıklıklar da 

dikkate alınarak 1,2,3,4,5,6,7,8,9-12 arası olarak dokuz gruba ayrılmışlardır. 

Grupların iş doyumu puanı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Başka bir deyişle, kişinin ailesinde kaçıncı çocuk olarak dünyaya 

geldiğine ya da toplam kardeş sayısına bağlı olarak iş doyumu farklılaşmamaktadır. 

Bu sonuç, yaş-iş doyumu ilişkisi hakkındaki bulgulara paralellik göstermektedir. 

Bunun yanında, Türkiye’de ailelerin sahip oldukları çocuk sayıları ve bu çocuklara 

verilen eğitim, ailenin yaşadığı şehire göre değişebilmektedir. Kardeş sayısı, ailenin 

kültürel yapısı ve gelir düzeyi, dolayısıyla kişinin aldığı eğitim ve bunun 

sonrasındaki meslek seçimi, çalıştığı işi tercih etme sebepleri hakkında fikir 

verebilmektedir. Ancak, kardeş sayısı ve doğum sırası açısından karşılaştırılan 

grupların iş doyumu puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaması, iş 

doyumunun sadece kültürel yapı, gelir düzeyi ya da  alınan eğitimle  ilişkili olmadığı, 

kişinin işine ya da yaşamına ilişkin hedefleriyle de ilgili olabileceği fikrini 

uyandırmaktadır. Konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. 
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ÖZET 

 

Bu araştırmada iş doyumu düzeylerine bağlı olarak depresyon düzeyinin, 

benlik saygısı düzeyinin ve denetim odağı algısının değişip değişmediği incelenmiş; 

depresyon düzeyi, benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı değişkenleri 

kullanılarak iş doyumu değişkeninin tahmini için bir model oluşturulmuş ve iş 

doyumunun yaş, mevcut işte çalışma süresi, cinsiyet, evli ya da bekar olma, eğitim, 

yapılan işin kişinin eğitimi ile uyumlu olup olmaması, doğum sırası ve kardeş sayısı 

değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.  

 

Katılımcılar Ankara’da yaşayan ve farklı mesleklerde çalışan 870 kişiden 

oluşmaktadır. Araştırmada  Kuzgun, Sevim ve Hamamcı’nın Mesleki Doyum Ölçeği, 

Beck Depresyon Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Rotter Denetim 

Odağı Algısı Ölçeği kullanılmış, ayrıca  kişisel bilgi formu dağıtılmıştır.   

 

Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü ANOVA, Tukey testi,  Pearson 

Korelasyon tekniği ve çoklu regresyon analizinde “Enter” metodu kullanılmıştır.  

 

İş doyumuyla,  depresyon düzeyi değişkenleri arasında olumsuz, benlik 

saygısı düzeyi değişkenleri arasında olumlu, denetim odağı algısı değişkenleri 

arasında olumsuz yönde korelasyon olduğu görülmektedir. Düşük, orta ve yüksek iş 

doyumuna sahip gruplar karşılaştırıldığında,  iş doyumu düzeyi arttıkça depresyon 

düzeyinin azaldığı,  benlik saygısı düzeyinin arttığı, yüksek iş doyumuna sahip 

olanların düşük ve orta düzeyde iş doyumuna sahip olanlara göre daha içten 
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denetimli olduğu bulunmuştur. İş doyumunun %18.42’lik kısmı depresyon düzeyi, 

benlik saygısı düzeyi ve denetim odağı algısı değişkenlerince açıklanmaktadır. 

 

Erkeklerin iş doyumu düzeyleri kadınlarınkinden daha yüksek bulunmuştur. 

İlkokul ve ortaokul mezunları ile doktora eğitimlilerin ortalama iş doyumu  puanları 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Eğitimleri ile uyumlu işler yapanların 

diğerlerine göre daha yüksek iş doyumlarının olduğu görülmektedir. Diğer 

değişkenler için yapılan analizlerde gruplar arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmamıştır. 
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ABSTRACT 

 

In this study, it is analyzed whether the level of depression, the level of self-

esteem, and perception of locus of control changes according to levels of job 

satisfaction.  A model for the estimation of job satisfaction is formed by using the 

level of depression, the level of self-esteem, and perception of locus of control 

variables; and whether job satisfaction differs according to variables like age, the 

duration spent in the current job, gender, marital status, education, the relevance of 

the job with the education received, birth rank and total number of siblings is 

analyzed.  

 

The sample is comprised of 870 people residing in Ankara and working in 

different jobs. In the analysis Job Satisfaction Scale developed by Kuzgun, Sevim 

and Hamamcı, Beck Depression Inventory, Rosenberg Self-Esteem Scale and 

Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale are used. In addition, the sample 

was handed out a form inquiring for personal information.  

 

In the analysis t-test, one way ANOVA, Tukey test, Pearson Correlation 

technique were applied and the “Enter” method was used in multiple regression 

analysis.  

 

A negative correlation between job satisfaction and level of depression, a 

positive correlation between job satisfaction and level of self-esteem, a negative 

correlation between job satisfaction and perception of locus of control were found. 
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The regression analysis shows that 18.42% of job satisfaction was explained with 

variables of level of depression, level of self-esteem and perception of locus of 

control. 
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EK-1 

 

Katılımcıların Yaşlarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

Yaş Sıklık Yüzde Birikimli Yüzde 
18-20 14 1.61 1.61 

21-25 115 13.22 14.83 

26-30 256 29.43 44.25 

31-35 181 20.80 65.06 

36-40 156 17.93 82.99 

41-45 88 10.11 93.10 

46-50 41 4.71 97.82 

51-55 15 1.72 99.54 

56-62 4 0.46 100.00 
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EK-2 

 

Katılımcıların Mevcut İşlerinde Çalışma Sürelerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Çalışma Süresi Sıklık Yüzde Birikimli Yüzde 
1 yıldan az 15 1.72 1.72 

1-5 324 37.24 38.97 

6-10 204 23.45 62.41 

11-15 149 17.13 79.54 

16-20 122 14.02 93.56 

21-25 33 3.79 97.36 

26-30 18 2.07 99.43 

31-35 4 0.46 99.89 

36-39 1 0.11 100.00 
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EK-3 

 

Katılımcıların Eğitim Düzeylerine İlişkin Sıklık Yüzdeleri 

Eğitim Düzeyi Sıklık Yüzde Birikimli Yüzde 
İlkokul 14 0.02 0.02 

Ortaokul 15 0.02 0.04 

Meslek Lisesi 76 0.09 0.13 

Lise 160 0.18 0.31 

Yüksek Okul 11 0.01 0.32 

Üniversite 472 0.54 0.86 

Yüksek Lisans 101 0.12 0.98 

Doktora 21 0.02 1.00 
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EK-4 

 

Katılımcıların Doğum Sıralarına İlişkin Sıklık Yüzdeleri   

Doğum Sırası Sıklık Yüzde Birikimli Yüzde 
1 308 0.35 0.35 

2 256 0.29 0.65 

3 142 0.16 0.81 

4 71 0.08 0.89 

5 49 0.06 0.95 

6 24 0.03 0.98 

7 11 0.01 0.99 

8 5 0.01 1.00 

9 2 0.00 1.00 

10 2 0.00 1.00 
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EK-5 

 

Katılımcıların Ailedeki (Kendisi Dahil) Kardeş Sayısına İlişkin Sıklık Yüzdeleri 

Toplam Kardeş Sayısı Sıklık Yüzde Birikimli Yüzde 
1 33 0.04 0.04 

2 239 0.27 0.31 

3 228 0.26 0.57 

4 157 0.18 0.76 

5 87 0.10 0.86 

6 45 0.05 0.91 

7 37 0.04 0.95 

8 19 0.02 0.97 

9 17 0.02 0.99 

10 6 0.01 1.00 

11 1 0.00 1.00 

12 1 0.00 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-6a 
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Kişisel Bilgi Formu 

 

Lütfen size uygun şıkkı X ile işaretleyiniz. 
 
 
Cinsiyet:  
 
Yaş:   
 
Eğitim Durumu   
 
İlkokul 
 
Ortaokul 
 
Meslek Lisesi 
 
Lise 
 
Üniversite 
 
Yüksek Lisans 
 
Diğer (lütfen belirtiniz):……………………….. 
 
Meslek (Şu anda yapmakta olduğunuz iş):  
 
Çalışma Süresi (Mevcut işinizde): 
 
Yaptığınız iş eğitiminize uygun mu?  Evet                                    Hayır 
 
 
Medeni Durum:           Evli                                     Bekar 
 
 
Ailenizde sizinle beraber kaç kardeşsiniz? 
 
Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz? 
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EK-6b 

Mesleki Doyum Ölçeği 

Aşağıda işinize ilişkin bazı sorular bulunmaktadır. Lütfen seçeneklerden size uygun olanı X ile işaretleyerek belirtin.(Tüm 

soruları ve her soru için sadece bir cevabı işaretleyiniz.) 

    Her zaman Sık sık Ara sıra Nadiren 
Hiçbir 
zaman 

1. Bir kez daha dünyaya gelseniz aynı mesleğe girmek ister misiniz?           

2. Yaptığınız işi önemli ve anlamlı buluyor musunuz?           

3. Mesleğinizi başkalarına önerir misiniz?           

4. Keşke başka bir iş yapan insan olsam dediğiniz olur mu?           

5. Mesleğinizin gelişmenize olanak verdiğini düşünüyor musunuz?           

6. İşyerinize hevesle gelir misiniz?           

7. İşiniz ile ilgili yeni bir şey öğrenmeye çalışır mısınız?           

8. İşyerinizde aldığınız eğitime uygun bir iş yapıyor musunuz?           
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    Her zaman Sık sık Ara sıra Nadiren 
Hiçbir 
zaman 

9. İşgünü sonunda kendinizi mutsuz ve bıkkın hisseder misiniz?           

10. 
Fırsatını bulduğunuz an başka bir işe geçmeyi düşünür 
müsünüz?           

11. Erken emekli olup bir köşeye çekilmeyi düşünür müsünüz?           

12. 
Meslektaşlarınızla karşılaştığınızda onların işlerini nasıl 
yaptıklarını sorar mısınız?           

13. 
Mesleki bilginizi arttırmak için seminerlere, kongrelere katılır 
mısınız?           

14. 
 
İşyerinde bazı engeller çalışma isteğinizi engeller mi?           

15. 
 
İşinizin yeteneklerinize uygun olduğunu düşünüyor musunuz?           

16. 
 
Mesleğinizle ilgili yayınları izler misiniz?           

17. 
Mesleğinizi yürütürken karşılaştığınız engellerle mücadele ediyor 
musunuz?           

18. 
 
İşinizin ilgilerinize uygun olduğunu düşünüyor musunuz?           

19. 
 
Mesleğinizi değiştirmeyi düşündüğünüz anlar oldu mu?           

20. 
Meslek bilginizi artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor 
musunuz?           
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EK-6c 

Beck Depresyon Envanteri 

 

Aşağıda, kişilerin ruh durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler 

verilmiştir. Her madde, bir çeşit ruh durumunu anlatmaktadır. Son bir hafta içindeki 

(şu an dahil) kendi ruh durumunuzu göz önünde bulundurarak, size en uygun 

olan ifadeyi X ile işaretleyiniz. (Tüm soruları ve her soru için sadece bir cevabı 

işaretleyiniz.) 

Kendimi üzgün hissetmiyorum.   
Kendimi üzgün hissediyorum.   
Her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum.   

1. 

Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum.   
Gelecekten umutsuz değilim.   
Gelecek konusunda umutsuzum.   
Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.   

2. 

Benim için gelecek olmadığı gibi bu durum düzelmeyecek.   
Kendimi başarısız görmüyorum.   
Herkesten daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır.   

Geriye dönüp baktığımda, pek çok başarısızlıklarımın olduğunu 
görüyorum.    

3. 

Kendimi bir insan olarak tümüyle başarısız görüyorum.   
Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum.    
Her şeyden eskisi kadar zevk alamıyorum.    
Artık hiçbir şeyden gerçek bir zevk alamıyorum.    

4. 

Beni doyuran hiçbir şey yok. Her şey çok sıkıcı   
Kendimi suçlu hissetmiyorum.   
Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor.    
Kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum.   

5. 

Kendimi her an için suçlu hissediyorum.   
Cezalandırılıyormuşum gibi duygular içinde değilim.   
Sanki, bazı şeyler için cezalandırılabilirmişim gibi duygular içindeyim.    
Cezalandırılacakmışım gibi duygular yaşıyorum.    

6. 

Bazı şeyler için cezalandırılıyorum.    
Kendimi hayal kırıklığına uğratmadım.    7. 

Kendimi hayal kırıklığına uğrattım.    
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Kendimden hiç hoşlanmıyorum.     

Kendimden nefret ediyorum.    
Kendimi diğer insanlardan daha kötü durumda görmüyorum.    
Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum.    
Kendimi hatalarım için her zaman suçluyorum.    

8. 

Her kötü olayda kendimi suçluyorum.    
Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok.    
Bazen, kendimi öldürmeyi düşünüyorum ama böyle bir şeyi yapamam.    
Kendimi öldürebilmeyi çok isterdim.    

9. 

Eğer fırsatını bulursam kendimi öldürürüm.    
Herkesten daha fazla ağladığımı sanmıyorum.    
Eskisine göre şimdilerde daha çok ağlıyorum.    
Şimdilerde her an ağlıyorum.    

10. 

Eskiden ağlayabilirdim. Şimdilerde istesem de ağlayamıyorum.    
Eskisine göre daha sinirli veya tedirgin sayılmam.    
Her zamankinden biraz daha fazla tedirginim.    
Çoğu zaman sinirli ve tedirginim.    

11. 

Şimdilerde her an için tedirgin ve sinirliyim.    
Diğer insanlara karşı ilgimi kaybetmedim.    
Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim.    
Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim.    

12. 

Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı.    
Eskisi gibi rahat ve kolay kararlar verebiliyorum.    
Eskisine kıyasla, şimdilerde karar vermeyi daha çok erteliyorum.    
Eskisine göre, karar vermekte oldukça güçlük çekiyorum.    

13. 

Artık hiç karar veremiyorum.    
Eskisinden daha kötü bir dış görünüşüm olduğunu sanmıyorum.    

Sanki yaşlanmış ve çekiciliğimi kaybetmişim gibi düşünüyor ve 
üzülüyorum.    

Dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan ve beni 
çirkinleştiren değişiklikler olduğunu hissediyorum.    

14. 

Çok çirkin olduğumu düşünüyorum.    
Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum.    
Bir işe başlayabilmek için eskisine göre daha fazla çaba harcıyorum.    
Ne iş olursa olsun, yapabilmek için kendimi çok zorluyorum.    

15. 

Hiç çalışamıyorum.    
Eskisi kadar rahat ve kolay uyuyabiliyorum.    
Şimdilerde eskisi kadar kolay ve rahat uyuyamıyorum.    

Eskisine göre 1 veya 2 saat erken uyanıyor ve tekrar uyumakta güçlük 
çekiyorum.    

16. 

Eskisine göre çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum.    
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Eskisine göre daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum.    
Eskisinden daha çabuk ve kolay yoruluyorum.    
Şimdilerde neredeyse her şeyden kolay ve çabuk yoruluyorum.    

17. 

Artık hiçbir şey yapamayacak kadar yoruluyorum.    
İştahım eskisinden pek farklı değil.    
İştahım eskisi kadar iyi değil.    
Şimdilerde iştahım epey kötü.    

18. 

Artık hiç iştahım yok.    
Son zamanlarda pek kilo kaybettiğimi sanmıyorum.    
Son zamanlarda istemediğim halde iki buçuk kilodan fazla kaybettim.    
Son zamanlarda beş kilodan fazla kaybettim.    

19. 

Son zamanlarda yedi buçuk kilodan fazla kaybettim.    
Sağlığım beni pek endişelendirmiyor.    
Son zamanlarda ağrı, sizi, mide bozukluğu, kabızlık gibi sıkıntılarım var.    

Ağrı, sızı gibi bu sıkıntılarım beni epey endişelendirdiği için başka şeyleri 
düşünmek zor geliyor.    

20. 

Bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki, artık başka şeyleri 
düşünemiyorum.    
Son zamanlarda cinsel yaşantımda dikkatimi çeken bir şey yok.    
Eskisine göre cinsel konularla daha az ilgileniyorum.    
Şimdilerde cinsellikle pek ilgili değilim.    

21. 

Cinsellikle ilgimi tamamen kaybettim.    
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EK-6d 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği  

Aşağıdaki maddeler, kendiniz hakkında ne düşünüp genel olarak nasıl hissettiğinize ilişkin olarak hazırlanmıştır. Lütfen kendiniz 

hakkında nasıl hissettiğinizi karşılarındaki seçeneklerden size en uygun olanını X ile işaretleyerek belirtin.(Tüm soruları ve her 

soru için sadece bir cevabı işaretleyiniz.) 

  
Hiç 
katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum 

Tamamen 
katılıyorum 

1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum     

2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum     

3. Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme eğilimindeyim.     

4. 
Ben de diğer insanların bir çoğunun yapabildiği kadar birşeyler 
yapabilirim.     

5. Kendimde gurur duyacak fazla bir şey bulamıyorum.     

6. Kendime karşı olumlu bir tutum içindeyim.     

7. Genel olarak kendimden memnunum.     

8. Kendime karşı daha fazla saygı duyabilmeyi isterdim.     

9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramadığını düşünüyorum.     

10. Bazen kendimin hiç de yeterli bir insan olmadığını düşünüyorum.     
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EK-6e 

Rotter Denetim Odağı Algısı Ölçeği  

 

Lütfen, sizin kendi görüşünüze göre gerçeği daha doğru yansıttığına 

inandığınız seçeneği X ile işaretleyerek belirtin. İfadelerin ikisine de katılıyor ya 

da tam olarak katılmıyor olabilirsiniz. Bu durumda size daha yakın gelen 

seçeneği işaretleyin. (Tüm soruları ve her soru için sadece bir cevabı 

işaretleyin.) 

 

1. 
Ana-babaları çok fazla cezalandırdıkları için çocuklar 
problemli oluyor.  

 
Günümüz çocuklarının çoğunun problemi, ana-babaları 
tarafından aşırı serbest bırakılmalarıdır.  

2. 
İnsanların yaşamdaki mutsuzluklarının çoğu, biraz da 
şanssızlıklarına bağlıdır.  

 İnsanların talihsizlikleri yaptıkları hataların sonucudur.  

3. 
Savaşların başlıca nedenlerinden biri, halkın siyasetle 
yeterince ilgilenmemesidir.  

 
İnsanlar savaşı önlemek için ne kadar çaba harcarsa 
harcasın, her zaman savaş olacaktır.  

4. 
İnsanlar bu dünyada hakkettikleri saygıyı mutlaka 
görürler.  

 
İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın ne yazık ki değeri 
genellikle anlaşılmaz.  

5. Öğretmenlerin öğrencilere haksızlık yaptığı fikri saçmadır. 

 
Öğrencilerin çoğu, notların tesadüfi olaylardan 
etkilendiğini fark etmez.  

6. Koşullar uygun değilse insan başarılı bir lider olamaz.  

 
Lider olmayan yetenekli insanlar, fırsatları 
değerlendiremeyen kişilerdir.  

7. Ne kadar uğraşsanız da bazı insanlar sizden hoşlanmazlar.  

 
Kendilerini başkalarına beğendiremeyen kişiler, 
başkalarıyla nasıl geçinileceğini bilmeyenlerdir.  

8. 
İnsanın kişiliğinin belirlenmesinde en önemli rolü kalıtım 
oynar.  
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İnsanların nasıl biri olacaklarını kendi hayat tecrübeleri 
belirler.  

9. 
Bir şey olacaksa eninde sonunda olduğuna sık sık tanık 
olmuşumdur.  

 
Ne yapacağıma kesin karar vermek kadere güvenmekten 
daima daha iyidir.  

10. 
İyi hazırlanmış bir öğrenci için, adil olmayan bir sınav 
hemen hemen söz konısu olamaz.  

 
Sınav soruları derste işlenenlerle çoğu kez o kadar ilişkisiz 
oluyor ki çalışmanın anlamı kalmıyor.  

11. 
Başarılı olmak çok çalışmaya bağlıdır, şansın burada ya 
hiç ya da çok küçük payı vardır.  

 
İyi bir iş bulmak, temelde, doğru zamanda doğru yerde 
bulunmaya bağlıdır.  

12. Hükümetin kararlarında sade vatandaş da etkili olabilir.  

 

Bu dünya güç sahibi birkaç kişi tarafından 
yönetilmektedir ve sade vatandaşın bu konuda 
yapabileceği fazla bir şey yoktur.  

13. 
Yaptığım planları yürütebileceğimden hemen hemen 
eminim.  

 
Çok uzun vadeli planlar her zaman akıllıca olmayabilir 
çünkü bir şey zaten iyi ya da kötü şansa bağlıdır.  

14. Hiçbir iyi yönü olmayan insanlar vardır.  

 Herkesin iyi bir tarafı vardır.  

15. 
Benim açımdan istediğimi elde etmenin talihle bir ilgisi 
yoktur.  

 
Çoğu durumda yazı tura atarak da isabetli kararlar 
verebiliriz.  

16. 
Kimin patron olacağı genellikle, doğru yerde ilk önce 
bulunma şansına kimin sahip olduğuna bağlıdır.  

 
İnsanlara doğru şeyi yaptırmak bir yetenek işidir, şansın 
bunda payı ya hiç yoktur ya da çok azdır.  

17. 

Dünya meseleleri söz konusu olduğunda çoğumuz 
anlayamadığımız ve kontrol edemediğimiz güçlerin 
kurbanıyızdır.  

 
İnsanlar siyasal ve sosyal konularda aktif rol alarak dünya 
olaylarını kontrol edebilirler.  

18. 
Birçok insan rastlantıların yaşamlarını nederece 
etkilediğinin farkında değildir.  

 Aslında "şans" diye bir şey yoktur.  

19. İnsan hataları kontrol edebilmelidir.  

 Genelde en iyisi insanın hataları örtbas etmesidir.  
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20. 
Bir insanın sizden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını 
bilmek zordur.  

 
Kaç arkadaşınızın olduğu ne kadar iyi olduğunuza 
bağlıdır.  

21. 
Uzun vadede yaşamınızdaki kötü şeyler iyi şeylerle 
dengelenir.  

 
Çoğu talihsizlikler yetenek eksikliğinin, ihmalin, 
tembelliğin ya da her üçünün birden sonucudur.  

22. Yeterli çabayla siyasal yolsuzlukları ortadan kaldırabiliriz.  

 
Siyasetçilerin kapalı kapılar ardında yaptıkları üzerinde 
halkın kontrolü yoktur.  

23. 
Öğretmenlerin verdikleri notları nasıl belirlediklerini 
bazen anlayamıyorum.  

 
Aldığım notlarla çalışma derecem arasında doğrudan 
bağlantı vardır.  

24. 
İyi bir lider, ne yapacaklarının halkın bizzat karar 
vermesini bekler.  

 İyi bir lider herkesin görevinin ne olduğunu bizzat belirler.  

25. 
Çoğu kez başıma gelenler üzerinde cok az etkiye sahip 
olduğumu hissederim.  

 
Şans ya da talihin yaşamımda önemli bir rol oynadığına 
inanmam.  

26. İnsanlar arkadaş olmaya çalışmadıkları için yalnızdırlar.  

 
İnsanları memnun etmek için çok fazla çalışmanın yararı 
yok, sizden hoşlanırlarsa hoşlanırlar.  

27. Okullarda atletizme gereğinden fazla önem veriliyor.  

 
Takım sporları kişiliğin oluşumu için mükemmel bir 
yoldur.  

28. Başıma hep ne gelmişse kendi yaptıklarımdandır.  

 
Yaşamımın alacağı yön üzerinde bazen yeterince 
kontrolümün olmadığını hissediyorum.  

29. 
Siyasetçilerin neden öyle davrandıklarını çoğu kez 
anlayamıyorum.  

 
Yerel ve ulusal düzeydeki kötü idareden uzun vadede halk 
sorumludur.  

 

 
 

 

 


