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i
ÖZ

AKARSU, Sevgi Fatma. ‘Hemşirelerde Çalışan Sessizliği Ve İş Doyumu Arasındaki
İlişki’ Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.
Bu çalışma, Hemşirelikte Çalışan Sessizliğini, iş doyumu ile birlikte demografik
değişkenlerin etkileyip etkilemediğini saptamayı amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini
Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan tüm hemşireler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden her iki hastanede 300
hemşire olmak üzere toplam 600 kişi oluşturmaktadır. Veriler için 8 değişkenli
demografik özellikler ölçeği, çalışan sessizliğinin üç alt boyutu olan IBS, KKS ve IKS
ölçekleri ve 14 faktörden oluşan iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Bütün veriler SPSS
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ‘t’ testi, ANOVA testi ve
çoklu regresyon çözümlemesi ENTER testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda erkek
hemşirelerin kadınlara göre iş doyumları ve sessizlik ortalamalarının daha yüksek
olduğu görülmektedir. Ayrıca bekâr hemşirelerin sessizlik puanları evlilere oranla
yüksek bulunmaktadır. Laboratuvarda çalışan hemşireler diğerlerine göre daha sessiz
kalmaktadırlar. Eğitim düzeyi arttıkça çalışan sessizliği davranışı azalmaktadır. Kısaca
hemşirelerde çalışan sessizliği, cinsiyet, medeni durum, çalışılan birim ve eğitim
düzeyi değişkenlerinden etkilenmektedir. Hemşirelerde iş doyumu ise yalnızca
cinsiyet değişkeninden etkilenmektedir. Ayrıca demografik özelliklerden cinsiyet ve
eğitim düzeyi ile birlikte iş doyumunun çalışan sessizliğini etkilediği görülmektedir.
Anahtar Sözcükler
Çalışan sessizliği, İş doyumu, Hemşireler, Demografik özellikler
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ABSTRACT
AKARSU, Sevgi Fatma. ‘The Relationship Between Nurses Working In Silence And
Job Satisfaction” Health Care Management, Master’s Thesis, Ankara, 2016.

In this study aimed at detecting whether the silence of the nursing influence the job
satisfaction and demographic variables or not. All nurses in the Hospital of Medicine
Faculty in Gazi University and Ankara Training and Research Hospital that are
connected to the Health Ministry in Ankara constitute the research universe. A total of
600 people, including 300 nurses in both the hospitals who agree to participate in
research constitute the research sample. For the data, Scale of demographics with 8
variables, the scales of SIS (Silence based on indifference and subordination), SSR
(Silence Based on self-protection and fear) and SPR (Silence based on preserve
relations) that are three sub dimensions of silence and the scale of job satisfaction
consisting of 14 factors were used. All data were analyzed using SPSS software. In the
assessment, t test, ANOVA test and multiple regression ENTER test were used.
According to the analyses of the result, male nurses' job satisfaction and the average
of silence have been seen higher than women nurses’.
The silence points of single nurses have also been found higher than married nurses.
The nurses working in the laboratory remain quieter than the others. With the
increasing of education level, the behavior of silence of worker decreases. In short, the
silence of workers among nurses is affected by sex, marital status, working unit and
education level variables. The job satisfaction among nurses is only affected by sex
variables. Also, it has seen that the silence of workers is affected by the job satisfaction
with sex and education level that are some of the demographic characteristic.

Keywords
Employees silence, Job satisfaction, Nurses, Demographic features
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SİMGELER VE KISALTMALAR

S.

: Sayfa

SS.

: Birden Çok Sayfa

BAS.

: Basım

SİG.

: Signa

ORT.

: Ortalama

STD. Sapma

: Standart sapma

STD. Hata

: Standart hata

Y. lisans

: Yüksek lisans

ERG teorisi

: Existence relatedness Growth teorisi

ANOVA

: Analysis of variance

IBS

: İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik

KKS

: Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik

IKS

: İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik

ID

: İş Doyumu

SNK

: Student- Newman- Keuls
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GİRİŞ
Teknolojinin ilerlemesiyle çevreye uyum göstermek ve küresel rekabete girmek
örgütler ve çalışanlar açısından zordur. Çünkü zamanla karar verme güçlükleri artar
ve kurumlar bunla başa çıkmak zorundadırlar. Ayrıca rekabetin artmasıyla beraber
örgütlerde iş görenlere verilen değer ve önem gün geçtikçe artmaktadır. İnsan faktörü
örgütler için en önemli faktördür. Bu sebeple insan kaynağına verilen değerle birlikte,
kurumda iş görenleri etkileyecek bütün olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması için
çalışılmaktadır.
İnsan faktörü, teknolojik ve yönetimsel değişikliklere rağmen bütün zorlukları
aşabileceği için kurumlar açısından en önemli etmendir (Crant, 2000).
Kurumlar değişen çevreye uyum gösterme sürecinde bilgi çağının sürekli
değişen ve gelişen isteklerine uyum sağlamak zorundadırlar. Küresel rekabet
ortamında meydana gelen sorunları giderebilmek ve kurumda üretkenliği
yükseltebilmek için daha etkili karar verme yöntemleri geliştirmelidir (Slade, 2008;
Bowen ve Blackmon, 2003; Piderit ve Ashford, 2003).
Yöneticiler kurumlarının gelişimlerini desteklemek ve kurumsal performansı
arrtırmak için işgörenlerinin fikirlerine ve tecrübelerine önem vermelidirler. Aynı
zamanda çalışanlarının kurumda örgütsel süreçlere katılmalarını sağlamalıdırlar
(Çakıcı, 2007; Morrison, Milliken ve Hewlin, 2003; Pinder ve Harlos, 2001; Morrison
ve Milliken, 2000; Deming, 1986).
Sağlık kuruluşlarında hasta ve hasta yakınının her türlü probleminde ilk danıştığı
ya da yardım aldığı kişi hemşiredir. Hemşireler sağlık kuruluşlarında 24 saat boyunca
hizmet veren ve sağlık ekibi içerisinde iletişimi sağlayarak kilit nokta olan sağlık
personelidir. Hemşirelik, iş yükü yoğun olmakla birlikte stresli bir meslektir. Çünkü
hemşirelik, çalışılan yerden kaynaklanan bir çok olumsuz etkenin etkisi altındadır.
Hemşireler bu olumsuz faktörlerin sonucunda mesleği terk etmeye kadar gidebilirler.
Çalışma ortamına ait olumsuz faktörler olarak; aşırı iş yükü, acı içindeki insan grubuna
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hizmet vermesi sebebiyle yaşanan duygusal stres, ölümcül hastalarla çalışma, gece ve
uzun çalışma koşulları, hasta ve hasta yakınları ile yaşanan çatışmalar gösterilebilir.
Bu sebeplerle hemşireler zamanla tükenmeye ve duyarsızlaşmaya eğilimlidirler.
Ayrıca hemşireler bunun yanında yönetimsel anlamda da sıkıntı yaşarlar. Bütün bu
olumsuzluklar hemşirelerin örgütsel sessizlik davranışı göstermelerine sebep
olmaktadır.
Örgütsel sessizlik çalışmaları; kurum içinde karar verme süreçlerinde bireylerin
psikolojik davranışlarına ve yöneticilerin bu davranışlar üzerindeki etkilerini
araştırmaya yönelik yapılmaktadır. Genel olarak çalışmalarda; yöneticilerin,
çalışanlarının düşünce, görüş ve fikirlerini açıkça dile getirebileceği uygun ortamlar
oluşturması gerektiği vurgulanmaktadır. Kurum içinde çalışanlar örgütsel işleyiş ve
hedefler konusunda tecrübelerini, bilgi birikimlerini, düşünce ve fikirlerini kolayca
dile getirmezler.
Çünkü bireylerin örgütsel işleyişe ve karar verme süreçlerinde katkıda
bulunmasını engelleyen faktörler vardır. Bireyler kurumda değişik korkular yaşarlar
ve ya meydana gelebilecek sorunlardan ötürü kaygılanırlar. Bu engeller; iş görenin
kişisel imgesine zarar gelmesi, kişiler arası ilişkilerinin zarar görmesi, kurum içinde
sorunlu görülme ve ya etiketlenme, cezalandırılmaktan korkma veya misilleme ve
başkaları üzerinde olumsuz bir etki yaratma gibi faktörlerdir (Morrison, Milliken ve
Hewlin, 2003; Piderit ve Ashford, 2003).
Çalışan sessizliğinin gittikçe önemi artmaktadır. Morrison ve Milliken (2000),
çalışan sessizliği ile ilgili ilk çalışmaları yapanlardır. Ardından Pinder ve Harlos
(2001) ve Dyne, And ve Botero’nun (2003) araştırmaları gelmiştir. Çakıcı (2007) ise
ülkemizde çalışan sessizliği ile ilgili ilk çalışmayı yapan isimdir. Genel olarak yurt içi
ve yurt dışında yapılan çalışan sessizliği çalışmalarına bakıldığında değişkenlerin
benzer olduğu görülmektedir. Çalışan sessizliğinin yanı sıra çalışma yaşamını
yakından ilgilendiren bir başka önemli tutum da iş doyumudur.
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İş görenlerin işlerine, iş ortamlarına ya da çalışma arkadaşlarına yönelik duygu,
düşünce ve davranışlarının sonucunda iş doyumu ya da doyumsuzluğu ortaya çıkar.
İşyerinde sıkıntı yaşamayan, işlerinden haz duyan bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan
daha iyidirler. İş tatmini yüksek olan çalışanların psikosomatik rahatsızlıkları oldukça
azdır. Kurum içinde iletişim sorunu yaşamazlar ve ekip içinde yardımlaşma, kişisel
güven, uyum ve işbirliği içinde çalışırlar. Bu kişilerde kişisel kaygı ile kaygının
beraberinde gelen rahatsızlıklar çok görülmez. Çalışanlar kurum içinde kendisine
verilen yeni görevleri hemen öğrenirler, isteklidirler. İş doyumu yüksek bireylerde iş
kazaları oldukça düşük yaşanır. Kurum içinde iş doyumu yüksek olan bireyler işini
severek yapar, çalıştığı kurumu benimser ve iş değişikliği yapmak istemez. Ancak iş
doyumsuzluğu yaşayan bireyler tam tersine, işe devamsızlık, kayıtsız kalma, olumsuz
düşünme, işi yavaşlatma ve hatta işten ayrılma gibi hizmeti olumsuz yönde
etkileyebilecek davranışlarda bulunurlar. İş tatmini genel anlamda bireylerin işleri
hakkındaki hisleridir (Spector,1997).
Araştırmacılar ve çalışanlar için iş doyumu ilgi çeken bir konudur. Çalışan
sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişkiye somut olarak baktığımızda; iş görenler
sessiz kalıp kalmama konusunda ödül-bedel çözümlemesi yaparlar. Çalışanlar
sesliliğin doğurabileceği sonuçları değerlendirirler. Çalışanların
önerileri, eleştirileri ve ya

kurum içindeki

düşüncelerini söylemeleri olumlu değerlendirilirse iş

görenler kendini ifade ediyor demektir (Çakıcı, 2007; Morrison ve Milliken, 2003;
Dutton ve diğ., 1997). Çalıştıkları yerde kendisini rahat ifade eden çalışanlar işlerinden
daha fazla doyum sağlamaktadırlar.
İş doyumu ile çalışan sessizliği arasında olumsuz yönde bir etkileşim söz
konusudur (Vakola ve Bouradas, 2005; Hirschman, 1970). Araştırmalara göre iş gören
sessizliği arttıkça iş doyumu azalmaktadır. Çakıcı (2008) araştırmasında kurum içinde
sessizlik davranışının çalışanların iş doyumunu azaltarak onları olumsuz yönde
etkilediğini belirtmektedir. Kişiler sessizlik davranışına büründüklerinde kendilerini
değersiz hissederler. Bu bireylerin kurumun amaçlarına olan inançları azalmaktadır.
Yaptığı işten doyum alamayan bireyler bu süreçte işten ayrılmayı bile göze alabilirler.
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Kurum içinde iş görenler kurumsal süreçler içerisinde aktif olmak isterler.
Çalışanlar düşünceleriyle, fikirleriyle, bilgileriyle ve tecrübeleriyle kendilerini kurum
içinde etkin görmek isterler. Çalışanların örgütsel süreçte etkin katılımları herhangi bir
sebeple engellenirse işlerinden aldıkları doyum azalacaktır.
Hischrman (1970) sessizliği iş görenin işinde doyumsuzluğa verdiği bir cevap
olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda bireylerin sessizliği sonucu örgütler;
çalışanların yenilikçi fikirlerinden yararlanamamaktadırlar. Örgütler dolayısıyla
kurum için önemli bir gelişmeyi engellemiş olacaktırlar.
Başka bir araştırmada çalışanların, örgütsel anlamda yaşadıkları doyumsuzluk
sonucunda edilgen tutum sergiledikleri vurgulanmakta ve iş görenlerin örgütsel
süreçlere katılmadıkları söylenmektedir (Farrell, 1983). İş görenler çalıştıkları yerde
kurumsal amaç ya da süreçlere katılamadıklarında ümitsizlik duygusuna kapılırlar.
Ümitsizliğe düşen çalışanlar hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerine inandıklarında iş
doyumları azalacaktır ve daha da sessizleşeceklerdir.
Amah ve Okafor’un (2008) çalışmasına göre; kurumlarda sıkıntı yaratan
sessizlik davranışı kişilerde iş doyumunun azalmasına yol açmaktadır. Sessizlik
ikliminin söz konusu olduğu bir kurumda iş görenler, örgütsel karar verme süreçlerine
katılmadıklarında bireylerin iş doyumu azalabilmektedir (Morrison ve Milliken, 2000;
Spector, 1997).
Araştırmanın amacı doğrultusunda demografik özellikler ile iş gören sessizliği
ve iş tatmini arasındaki ilişkiler değerlendirilecektir. Alan yazınına bakıldığında iş
gören sessizliği ile demografik özellikleri ilişkilendiren araştırmaların az sayıda
olduğu görülmektedir.
Bu nedenle araştırmada yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet, algılanan ana-baba tutumu,
medeni durum, çalışılan birim ve hizmet süresi gibi demografik özelliklerle iş gören
sessizliği ve iş tatmini arasındaki etkiler değerlendirilmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

1.

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK
Örgüt içinde sessizlik ve seslilik davranışının iş görenlerden kaynaklanan

sebeplerini boyutlandırmak gerekmektedir. Öncelikle kurum içinde iş görenlerde
oluşan sessizlik davranışı her zaman bu sessizliğin kasıtlı olduğunu göstermez. Ancak
örgüt içinde çalışanın sessizlik davranışı sergilemesi ya da düşüncelerini açıkça dile
getirmesi hali kasıtlı ve bilinçli olarak varsayılmaktadır. Örgütsel sessizlik; kurum
içinde çalışanların faaliyetleri ya da iş konuları hakkında düşünce, bilgi, fikir ve
önerilerini dile getirmeyerek sergiledikleri sessizlik davranışlarıdır.

1.1. Sessizlik
Sesin olmama durumu sessizlik olarak adlandırılır. Sessizlik çoğu zaman huzur
anlamına gelebilir ve insanların ihtiyaç duydukları bir olgu olarak da algılanabilir.
Sessizlik yalnızca konuşmamak anlamına gelmez. Yazmamak ve sunmamak da bir
sessizlik davranışıdır. Aynı zamanda söylenilenleri duymamak ya da önemsememek
de sessizlik anlamına gelmektedir (Nikmaramet vd., 2012, s. 1272). Sessizlik, iş
görenlerin kurum içinde bilinçli olarak karar verme süreçlerine katılmaması ve
fikirlerini dile getirmemesi anlamına gelmektedir (Morrison ve Milliken, 2000;
Johannesen, 1974).
Sessizlik kavramı, iletişime kapalı olma durumu gibi görünse de aslında anlamlı
bir iletişim şekli olarak değerlendirilebilir. Çünkü bireyler yaşam alanlarında sessizlik
davranışı göstererek birilerine mesaj vermektedirler (Taşkıran, 2011, s. 70).
Literatür araştırmasında sessizlik, bilinçli, amaçlı ve kasıtlı şekilde yapılan bir
davranış biçimi olarak görülmektedir. Örgütün gürültüsüz olmasından ya da doğal
sessiz olma halinden söz edilmez. Sessizlik davranışı, kişinin isteklerini dolaylı ve ya
direkt olarak etkilemektedir (Park ve Keil, 2009, s. 917). Son çalışmalarda örgütsel
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sessizlik, bir kurumun karşılaştığı önemli sorunlara karşı iş görenlerin gösterdiği
önemsiz tepkiler olarak adlandırılmıştır (Henriksen ve Dayton, 2006, s. 1540). Aynı
zamanda sessizlik davranışının beş tane ikili fonksiyonu bulunmaktadır (Pinder ve
Harlos, Akt: Çakıcı, 2007, s.148):


Sessizlik davranışı iş görenleri birbirinden uzaklaştırırken bir araya da
getirebilir,



Sessizlik davranışı, insan ilişkilerini olumlu anlamda destekleyebilir aynı
zamanda ilişkilere zarar da verebilir,



Sessizlik davranışı, var olan bilgiyi saklayabilir ya da bu bilgiyi
destekleyebilir,



Sessizlik davranışı fikir yokluğundan kaynaklanabilir ya da derin düşüncelerin
göstergesi olabilir,



Sessizlik davranışı, onay anlamına gelebilir ya da muhalefete işaret edebilir.
Sessizliği uysal, özgeci, edilgen ya da savunma amaçlı olacak şekilde

boyutlandırarak ele alabiliriz. Edilgen ve savunma amaçlı sessizlik sesliliğin
sonuçlarının bireysel anlamda pahalıya mal olacağı düşüncesine kapılarak kendini
korumaya dayalı davranışı desteklemektedir (Pinder ve Harlos, 2001; Morrison ve
Milliken, 2000).. Edilgen sessizlik, boş vermiş davranışları içerir. Bu durumda iş
görenler, gelişim için umut beslemezler ve ortaya çıkan sorunlu hali kabul etmiş
sayılırlar. Özgeci ve uysal sessizlik boyun eğmeye dayalı sessizlik davranışını
yansıtmaktadır. Özgeci sessizlik insanların fikirlerini kurumun yararına olacak şekilde
saklamaya denir. Özgeci sessizlik işbirliği ve yardımlaşmaya dayalı sessizliktir.
Brinsfield, Edwards ve Greenberg (2009) ve Pinder ve Harlos’a (2001) göre
savunmacı sessizlikte korku nedeniyle boş vermişlik davranışları olmaktadır. Uysal
sessizlik de ise umutsuzluğa düşme sebebiyle iş görenler işten bile ayrılabilirler. Sonuç
olarak hem çalışanlar hem de işverenler yani iki taraf ta bu durumdan zarar görürler.
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Ayrıca, araştırmalara bakıldığında katılımcıların örgütle ilgili konuları dile
getirmemelerinin başlıca nedenleri; sorunları dile getirmenin bir değişiklik
yaratmayacağını düşünmek ve olumsuz yansımaya maruz kalmamaktır.

1.2. Örgütsel Sessizlik
Örgütsel sessizlik iş görenin kurum içinde bilinçli olarak sahip olduğu bilgiyi
saklaması anlamına gelmektedir. Kişilerin örgütsel konu ve sorularda fikir sahibi
olmasına rağmen sessiz kalması olumsuz bir durum olarak değerlendirilmektedir
(Çakıcı, 2010, s. 9).
Literatüre örgütsel sessizlik kavramı yeni girmiştir ve bu konu ile ilgili yapılan
çalışmalar az sayıdadır. Genel olarak iki çalışma üzerinde durulmuştur. Bunlardan
birincisini Morrison ve Milliken 2000 yılında yapmıştır.
Morrison ve Milliken (2000), kurumlardaki sessizlik sürecini açıklamakta ve
sessizlik sürecini güçlendiren koşulları belirtmektedir. Bu çalışmada çalışanların sahip
olduğu bilgiyi kasıtlı olarak sakladıkları düşünülmektedir. Araştırmada iş görenlerin
sessiz kalma nedenleri ortaya koyulmaktadır.
Diğer çalışmaya bakıldığında Pinder ve Harlos ‘a (2001) göre kurum içinde
değişimi etkileyebilme özelliğine sahip iş görenler mevcuttur ancak bu bireyler
kurumsal süreçte gerçek duygu ve düşüncelerini dile getirmeyerek iş gören sessizliği
davranışı sergilemektedirler (Pinder ve Harlos, 2001, s. 334).
Literatür tanımlamalarından ve sessizliğin özelliklerine bakarak, kurum içinde
sessizlik davranışını; İş görenlerin örgütte olumlu ya da olumsuz kendi deneyim ve
bilgilerini, görüş ve fikirlerini bazı sebeplerle bilinçli bir şekilde ifade etmeme,
filtreleme ve ya baskılama halleri olarak tanımlayabiliriz.

8
Örgütler başarılı olabilmek için çalışanıyla uyum içerisinde olması gerektiklerini
bilirler. Ancak yöneticiler iş görenlerin sessizlik davranışlarına bilerek ya da
bilmeyerek sebep olmaktadırlar. Önceden iş görenlerin sessizlik davranışı, kişinin
kuruma uyum sağlama süreci olarak düşünülürdü. Günümüzde ise bu davranışın bir
tepki ya da geri çekilme davranışı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Alan yazına bakıldığında çalışan sessizliği ile örgütsel sessizlik birbirinin yerine
kullanılmaktadır. Araştırmamızda bu iki kavram ayrı ayrı incelenecektir. Aşağıda da
bu kavramlardan çalışan sessizliği açıklanmaktadır. Çalışan sessizliği veya örgütsel
sessizlik amaçlı, kasıtlı ve bilinçli bir davranış olarak ele alınmaktadır (Çakıcı, 2007).

1.3. Çalışan Sessizliği
İnsan faktörü, günümüzde kurumun başarı sağlayabilmesi için en önemli
faktördür. Kurumlar gerekli özellikleri taşıyan insan faktörüne sahip olamaz ise kaliteli
ve nitelikli hizmet veremez. Kurumların gerekli yenilikleri zamanında görüp
hemen uygulamaya geçmesi çok zordur.
İş görenlerin beceri, bilgi ve yeteneklerini devamlı geliştirmek ve bundan
yararlanmayı bilmek gerekir. Ayrıca örgütsel seslilik kurumun değişiklik süreçlerinde
kuvvetli bir etken olabilir.
Kurumda sessizlik ve seslilik davranışının iş görenlerden kaynaklanan
özellikleri değerlendirmek gerekmektedir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki
kurumda ki her sessizlik davranışının kasıtlı olduğu söylenemez. Bunun yanında
kurum içinde çalışanın düşüncelerini ifade etmesi ve ya sessiz kalması bilinçli ve
kasıtlı bir davranış olarak varsayılmaktadır.
Araştırmalarda genel olarak örgüt yöneticilerinin kurum içinde yükselen
seslerden çok hoşlanmadıklarını görürüz. Yönetiminin çalışanlarına tolerans
göstermediği ve etkin iletişimde bulunmadığı kurumlarda daha çok sessizlik hakimdir.
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Çünkü çalışanlar sessiz kalmaya mecbur bırakılırlar. Ayrıca kurumsal sürece
müdahaleye ve yönetimsel yetkilere karşı isteksiz davranırlar.
Çünkü iş görenler, çoğu zaman düşüncelerini üst yönetime sunamayacak, onlarla
iletişime

geçemeyeceklerinin

farkındadırlar.

Özellikle

kamu

kuruluşlarında

düşünceler her zaman yönetimin müdahalesi ile sınırlandırılır (Calpham ve Cooper,
2005, s.289).
Yönetici ile çalışan arasındaki kurumsal ilişki üst yönetim açısından bir gölge
ve ya bir ışık olarak değerlendirilir. İş görenin sessiz kalması, çalışanların hem
kendilerine, hem birbirlerine hem de yönetimdekilerle ilişkilerine zarar vermektedir.
Bu sessiz bırakılma ya da sessiz kalma, kurumun açık sözlülük ve dürüstlük ilkelerini
göz ardı edebilmektir. Kurum içerisinde ortaya çıkan sorunlar etkili iletişim yöntemleri
kullanılarak çözülmeye çalışılmalıdır. İş görenler ile yapılan etkili iletişim tekniklerini
kullanmak yönetimin yararına bir davranıştır (Dover, 1956, s.250-252).
Araştırmacılar kurum içinde aşağı tabanda çalışan kişilerden gelen bilginin
örgütsel sürekliliği arttırmak açısından oldukça önem arz ettiğini belirtmektedirler
(Morrison ve Milliken, 2000,s. 707). Çalışmalar sonucunda kurum içinde en doğru ve
en önemli bilgi kaynağının iş görenler olduğu belirtilmektedir. Kurum faaliyetlerine
en yakın yerlerde çalışanlar örgütsel davranışa yol gösterecek etki yapabilirler
(Calpham ve Cooper, 2005,s. 307).
Araştırmalara bakıldığında iş görenlerin, kendine güvenleri olmalarına rağmen
düşüncelerini söylemekte tereddüt ettikleri görülür. Açıkça konuşmanın veya
tartışmalara katılmanın riskli olduğuna inandıkları görülmektedir. Genellikle
çalışanların sesliliğe isteksiz oldukları görülmektedir. Örgütsel sessizlik kavramı ise
bu durumda ortaya çıkmaktadır.
Hirschman (1970) iş gören sessizliğini ilk kez tanımlayan olarak görülmektedir.
Hirschman’a (1970) göre sessizlik edilgen bir kavramdır ancak bağlılık
göstermektedir.
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Örgütsel sessizlik aslında kurumsal anlamda bir olgudur. Ancak iş gören
sessizliği adına yapılan araştırmaların buluştuğu nokta genellikle bireysel anlamdadır
(Pinder ve Harlos, 2001).
İş görenler kurumlarında örgütsel problemler ve örgütsel konularla ilgili
sessizliği tercih edebilirler. Bireylerin fikirlerini beyan etmeme davranışı bireysel
tercihleri olabilir. Ayrıca bireylerin seslilik davranışları da kurum içinde çalışanlar
arasında bulaşıcı olabilmektedir. Örgütsel sessizlik ve iş gören sessizliği kavramlarının
aynı anlamda algılanması sebebiyle araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda birbirinin
yerine kullanmaktadırlar (Çakıcı, 2007; Pinder ve Harlos, 2001).

1.3.1

Çalışan sessizliği kuramları
İş görenlerin sessiz olmayı nasıl seçtiklerini yorumlamak amacıyla farklı

kuramlardan faydalanılır. Bu kuramların başlangıcında yarar maliyet çözümlemesi,
beklentiler kuramı, sessizlik sarmalı, kendini adaptasyon kuramları bulunmaktadır.
Fayda-Maliyet Çözümlemesi:
Fertler konuşma ya da sessizleşme kararı alırken yarar- maliyet çözümlemesi
uygularlar. Kurum içinde idareciler içine dâhil oldukları bazı kararları saptarken önce
yarar ve maliyet yönünden değerlendirme yaparlar.
Örneğin; Örgütlerde, çalışanların kimileri değişme süreçlerine direnç
gösterirken kimileri göstermez. Yöneticiler, değişimi meydana getirmek amacıyla
fayda-maliyet analizi yaparlar. Ve değişim hakkında normalden fazla direnç gösteren
çalışanları görevden uzaklaştırabilir veya emekli edebilirler. Kurum içindeki çalışanlar
da yöneticiler gibi fayda-maliyet çözümlemesi çerçevesinde düşünürler.
Bireyler bir kurumda göreve başlamadan önce kurum içinde oluşabilecek
durumlara nasıl tepki göstereceklerini önceden planlarlar. İşçiler yaşanan olaylar
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karşısında menfaatleri yönünde konuşmayı veya sessiz kalmayı seçerler. Çünkü
çalışanlar açısından bu davranışları onlara fayda ya da zarar olarak geri döner.
Çalışanlar örgüt içinde hoşlanmadıkları durumlarla karşılaştıklarında ya da
kurum içinde yolunda gitmeyen bazı şeyler gerçekleştiğinde sessiz kalma veya
konuşma kararı alırlarken kar zarar hesabı yaparlar. Bireylerin sessiz kalarak
kaybettikleri konuşarak kazandıklarına göre az ise fikirlerini anlatmayı seçerler.
Onlara göre düşüncelerini söylemenin maliyeti yüksek ise sessiz olmayı seçerler.
Bireyler konuşmak veya sessiz kalmak arasında tercih yaparken şu etmenleri göz
önünde bulundururlar; vakit ve enerji kaybı, düşüncelerini ifade etme nedeniyle
olumsuz karşılık bulma veya kurum içindeki değerinde azalma, İşte ilerleyememe
veya işten atılma. (Çakıcı, 2007, s.152; Premaux ve Bedeian, 2003).
Beklenti Kuramı
Beklenti kuramında bireyin sessizlik kavramını anlamasını kolaylaştırır. Vroom
(1964) tarafından ilerletilen kurama bakılarak, kurumlarda başarıya ulaştıran üç faktör
bulunmaktadır: Bireyin vasıfları, güdülenme ve rol idrakları (Vroom, 1964).
Başarma ve çalışma arzusu bulunan bireyler bildirilen görevleri istekli bir
şekilde gerçekleştirirler. İçinde bu arzusu olmayan kişi verilen görevleri yapmak
istemeyecektir.
İş gören, işini iyi yapabilmesi için donanımlı olmalı ve gerekli bilgi ve beceriye
sahip olmalıdır. Aynı zamanda çalışanın yerine getireceği rolün açık ve anlaşılır olması
gerekir. En önemlisi iş görenin, yapacağı iş konusunda kendisinden beklenenin
farkında olması ve iyi anlaması gerekir.
Bu teoriye göre; eğer bireyler düşüncelerini ifade etmenin olumlu sonuçlar
getirmeyeceğine inanırsa bu davranışı daha az önemli görerek değerlendirirler. Ve
bireyler sonunda giderek sessizleşebilir (Çakıcı, 2007, s. 152).
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Beklenti Kuramı; bireylerin muhtemel davranışlarının farklı neticelere meydan
vereceğine ilişkin farklı değerlendirmeleri barındırmaktadır. İnsanların bir ödül veya
hedefe yönelik ne kadar efor sarf edeceklerine ilişkin düşünceler, beklenti içine
girdikleri ödüllerin kıymeti, ödüllerin bu gayretler neticesinde meydana gelme
olasılığının sistemli bir analizine bağlıdır. (Chen, Gupta ve Hoshower, 2006). İş gören
çalışıp emek vererek ödüle kavuşacağını düşünüyorsa daha fazla çabalar. Çalışan
öncelikle ona sunulan ödül ile harcayacağı gayreti karşılaştırır. Sunulan ödül büyük
ise harekete başlar.
Sessizlik Sarmalı
“Sessizlik Sarmalı” Noelle-Neumann’ın geliştirdiği teoridir. Sessiz kalmayı
tercih etmeye dayandırılmıştır. Sessizlik sarmalı teorisi öncelikle kamuoyu
çalışmalarıyla ilerletilmiştir. Bireylerin düşünceleri çoğunluğun fikirlerine uymadığı
halde çoğunluğa katılırlar. Çünkü bireyler izolasyon korkusu yaşarlar.
Kişi eğer çoğunluğun düşüncesiyle aynı şeyleri düşünmüyorsa görüşünü
açıklamaktan çekinir. Kişi içinde bulunduğu toplumun nabzına göre hareket eder. Kişi
dışlanma korkusu ve zarar görmekten çekindiği için fikirlerini kendine saklar,
açıklamaz. Ancak başka bir kişi onun düşüncesini dile getirirse ona destek olur.
Sessizlik sarmalı teorisinde, kişi düşüncesini söylemeden önce düşüncenin kamu
desteği seviyesini değerlendirir. Sarmalın devamlılığı açısından zayıf kamu desteğinin
ortaya çıkması için kişi izolasyon tehlikesini önceden fak etmeli ve izolasyondan
çekinmelidir. (Çakıcı, 2007, s. 153).
Bowen ve Blackmon, sessizlik sarmalı kuramını örgütsel açıdan kullanarak,
işçilerin

beraber

çalıştıkları

arkadaşlarından

destek

görmedikçe

ses

çıkartmayacaklarını göstermektedir. Arkadaşlarından destek alsalar bile kendileri için
doğruluğu bulunmayan tepkiler verecekler veya sessiz kalmayı tercih edeceklerdir.
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Sonuçta örgütlerde ses çıkarma ve sessiz kalma durumlarından birinin seçimi,
büyük oranda ekipteki baskın olan görüşten ve bireylerin algıladıkları kurumsal
destekten etkilenmektedir (Çakıcı, 2007, s.153).
Sessizlik sarmalı kuramının bazı hipotezleri şunlardır (Kahveci, 2010, s.12):
•

İş görenlerde çalıştıkları kurum tarafından dışlanma algısı yaratılması,

•

İş görenlerin daimi olarak dışlanma korkusu içinde olması,

•

Kurumdan dışlanma korkusu içinde olmanın, iş görenin çalıştığı ortamı

değerlendirmesine neden olur,
•

İş görenin, yaptığı değerlendirme sonucunda sessiz kalmayı veya düşüncesini

açıklamayı seçmesi.
Önemli olan sessizlik sarmalında bireyin sarmalın dışına çıkabilmesidir.
Bireyler sarmalın dışına çıktıktan sonra değişik yöndeki fikirlerini söylemeye
başlarlar. (Noelle-Neumann, 1974).

Kendini uyarlama
Bu kurama göre, kişiler daha uyumlu davranışlar sergileyerek kendi
hassasiyetlerini değiştirirler. Bu teori; Kişilerin davranışlarını ve dışa dönük olarak
kendilerini kontrol etme düzeyi olarak da tanımlanabilir.
Kendini uyarlama, kişilerin a) kendilerini ortaya çıkarıp çıkartmayacaklarına
yönelik endişeleri, b) toplumsal bilgiye yönelik dikkatleri, c) kendini uyarlama veya
ortaya çıkarmada farklılık oluşturabilme meziyetleri, d) belli bazı durumlarda
kendilerini uyarlama veya ortaya çıkarmada farklılık oluşturabilme meziyetleri
kullanımı ile ilgili nitelik kazanırlar. (Kotzé ve Venter, 2010).
Kendini uyarlama düzeyi yüksek bireyler kendine fazla odaklanırlar. Aynı
zamanda kendi davranışlarını fazla kontrol ederler. Sözlü sözsüz gerçek davranışlarını
çok iyi bir şekilde denetim altında tutarlar. Bu davranışları o anki düşüncelerine göre
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düzenlerler. Bu kişiler kamuda iyi intibaa bırakmak adına, toplum içinde sosyal
tavırlarını isteyerek değiştirmeyi seçerler ve ortamdaki belirtileri çok iyi kullanırlar.
Kendini uyarlama düzeyleri az olan kişiler ise kendilerini pek sergileyemezler.
Kendi duygu, düşünce, fikir ve yargılarını olduğu gibi yansıtmayı seçerler. Bu kişiler
nasıl davrandıkları ile kim oldukları arasındaki bağlantının tutarlılığa değer verirler.
Kendini uyarlama seviyesi fazla olan bireylere göre daha aşikar ve olduğu gibi
konuşmayı tercih ederler. Bu sebepten dolayı kişilerarası ilişkilerinde uyum
sağlamakta zorlanırlar. Çünkü davranışlarını oluşan durumlara karşı değiştirmeye
istekli değildirler. Bu bireyler diğerleri gibi ipuçlarına takılmaz, davranışlarını içinden
geldiği gibi düzenlerler.
Toplum içinde ya da bir kurumda düşük kendini uyarlama düzeyine sahip
yöneticilerin düşünce ve davranışları kestirilemez görülebilir. Çünkü bu kişilerin
gösterdikleri davranışlar farklılaşan içsel durumlarını belli etmektedir. Kendini
uyarlama seviyesi yüksek olan liderler ise farklı durumlarda değişik yaklaşımlar
gösterebilirler. Arkadaşça yaklaşıp esprili davranışlar gibi istendik tavırlar
sergileyerek karşısındakilerle iyi bir iletişim kurabilirler.
Ülkemizde birçok kişinin göstermiş olduğu davranışlar, toplum tarafından
beğenilmenin ve kabul görmenin önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. (Çakıcı,
2007, s.154).

1.3.2

Çalışan sessizliği davranışları
Yıkıcı rekabet ortamında örgütlerin ayakta kalması en önemli faktör olan insan

yetilerine bağlıdır. Çünkü insan faktörü bütün yeniliklere açık, veri ve bilgi
paylaşmaktan korkmayan, çevresel değişim ve engellere karşı cevap verebilen bir
yapıdadır. İnsanların kurumlarına yönelik güvensizliği, bahsedilen özellikleri sekteye
uğratmakta ve sessiz kalma davranışı göstermelerinde önemli bir etken
oluşturmaktadır. (Amah ve Okafor, 2008, s.1).
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Birey davranışını engelleyen ve hareket ettiren güçler vardır. Bu güçleri birey
içinde aynı anda barındırırsa yaşadığı çelişki, tavrını olumsuz yöne doğru etkiler. Bu
durumda birey konuşmak istese bile kendini korumak için isteyerek ve bilerek sessiz
kalma davranışı gösterirler. Fakat böyle bir durumda içindekini dışa vuramadığı ve
etkin iletişime geçemediği için sinirli ve stresli bir ruh haline bürünebilir. Bu çelişki
bireyin motivasyonunu büyük oranda etkileyecek ve onu rahatsız edecektir.
(Brinsfield, 2009, s. 62)
Örgütteki kişiler arası sosyal etkileşimler, bireylerin çalıştıkları kurum içindeki
olaylara yönelik gösterdikleri tepkilerinde önemli bir etki oluşturur. Diğer taraftan
kurum çalışanlarının karakterleri ve buna bağlı eğilimleri sosyal etkileşimle oluşan
tepkiler üzerinde ki etkisi artmaktadır. (Amah ve Okafor, 2008, s.1).
İş görenlerin sessizlik davranışı göstermeleri farklı cinsiyetlerde aynı değildir.
Bayanlar erkeklere oranla daha fazla sessiz kalma eğilimi göstermektedir. (Brinsfield,
2009, s.73).
Bir kurumda çalışan sessizliği davranışı, kurumun üst düzey hedeflere
ulaşmasına önemli bir engel teşkil eder.
Araştırmalarda çalışanların sessiz kalmalarıyla ilgili üç tür sessizlik kesiti
tanımlanmıştır. Tanımlanan kesitlere yönelik şu davranışlar oluşabilir:
a)

İlgisizliğe ve Boyun eğmeye dayalı sessizlik davranışı,

b)

Kendini korumaya ve korkuya dayalı sessizlik davranışı,

c)

Uzlaşıya ve özveriye dayalı sessizlik davranışı.

İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik Davranışı
Pinder ve Harlos (2001) açısından, kurumlarda sessiz kalma veya ses
çıkartmanın davranışsal yönden birkaç boyutu bulunmaktadır. Sessiz kalma seçiminin
ilk boyutu ‘boyun eğme ve ilgisizliğe dayalı sessiz kalma’ davranışıdır. İş görenler
açık bir şekilde ifade ettiklerinde kurum içinde oluşan durumların değişmeyeceğini
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düşünürlerse umutsuzluğa düşmektedirler. Bu düşünceye sahip kişiler seslerini
çıkaramamaktadırlar.
Gelenekçi yapıda bulunan örgütlerde baskın olan merkezileşme gayreti iş
görenlerin kendilerini yeterince güçlü hissetmemelerine, iş görenin örgütsel
vatandaşlık tavrını daha az göstermesine, kendini başarısız olarak görmesine ve örgüt
içinde ki hiyerarşiden çekinen, ilgisiz ve uysal bir kişilik ortaya koymasına neden
olmaktadır. (Raub,2008, s. 183).
Kişiler etrafındaki insanların kendileri gibi düşünmediğini gördüğünde veya
kendi düşüncelerine destek verilmediğinde sessiz kalmayı tercih ederler. Oluşan bu
durum bireylerin örgüt içinde izolasyondan korkmasından kaynaklanmaktadır.
Bireyler bu türde durumlarla karşılaştıklarında çoğunlukla sessiz kalmayı seçerler.
Ancak güçlü bir sosyal destek gördüklerinde düşüncelerini açık bir şekilde daha büyük
bir özgüvenle dile getirirler. Bu sessizlik davranışı, iş görenlerin kurum içinde
ilgisizlik ve kabullenme\boyun eğme algılarından ötürü sahip oldukları bigi, fikir ve
düşünceyi başkası ile paylaşmaması durumudur. Yani kişinin kurum içinde pasif olma
halidir.
Kurum yöneticilerinin aykırı seslere çok fazla tolerans göstermemesi sebebiyle
çalışanlar sessiz kalmaya mecbur bırakılırlar. İş görenler çoğu zaman fikirlerinin üst
yönetim ile iletişim halinde olamayacağını bilirler. Bu yüzden çalışanlar, iyileştirme
ve geliştirme sürecindeki çalışmalara katılım göstermez ya da pasif kalırlar. Çalışan
fikrinin önemsenmeyeceğini ya da bir fark oluşturmayacağını düşünür. Herhangi bir
çaba göstermez, fikir beyan etmez, örgüt içerisinde etkin katılım sağlamaz.
Bu sessizlik çeşidinde çalışanlar kendi düşüncelerine değer verilmediğini fark
ettiklerinde ve toplumun geneline ayak uydurmak zorunda kalmış hissettiklerinde
bulunan duruma uyum gösterip farklı bilgi ve görüşlerini paylaşmazlar. Örgütle ilgili
konularda pasif kalmayı seçerler.
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Bireyler görüşleriyle fark oluşturamayacaklarını düşünürlerse fikirlerini açıkça
ifade etmektedirler (Brinsfield, 2009; Çakıcı, 2007; Morrison ve Milliken, 2000).
Boyun eğmeye ve ilgisizliğe dayalı sessiz kalma davranışı, çalışanların
söyleyecekleri konusunda kendilerine güven duymamalarına da dayanabilir.
Bu çeşit sessiz kalma davranışının tek nedeni her daim ne anlatılacağının
bilinememesi değildir. Sessiz kalma her zaman boyun eğme veya ilgisizlik
davranışıyla alakalı değildir. Örneğin; İş görenler kendilerini gülünç duruma
düşürmemek amacıyla da sessiz kalıyor olabilirler. Ya da çalışanlar kendileri yerine
başka birisinin konuşmasını bekleyebilirler.
Kendini korumaya ve korkuya dayalı sessizlik davranışı
Korku; kişilerin düşüncelerini, algılarını ve davranışlarını etkileyen, fakat
örgütsel literatürde azımsanan yaygın ve güçlü bir duygudur (Gephart ve Diğerleri,
2009, s.7).
Çalışanın kaygılarının ve korkularının olması örgütsel sessizliğin anahtar
sebeplerindendir. Korkuya ve kendini korumaya dayalı sessiz kalma davranışı bireyin
kendini psikolojik açıdan güvende olmadığını düşünmesiyle de ilgilidir.
Korkuya ve kendini korumaya dayalı sessiz kalma; çalışanların kendisini savunmak
adına duygu, düşünce ve fikirlerini aynı zamanda sahip oldukları bilgileri kendisine
saklama davranışıdır. Kişinin kendisini dışsal tehditlerden korumak için yaptığı kasıtlı
bir davranış olarak düşünülür. Kişi oluşacak problemlerden kendinin sorumlu
tutulması korkusuyla sessizliği tercih eder. Ayrıca iş görenler bu korkuya bağlı olarak
ortaya çıkan problemler ve hatalar ile alakalı gerçekleri saklamak isterler. Kişide korku
arttıkça oluşabilecek zararlar da artacaktır.
Çalışanlar konuştuklarında misillemeyle karşılaşabilecekleri korkusuyla ya da
kendilerini maddi ve manevi bazı zararlardan korumak için kurum içerisinde fikirlerini
beyan etmeyebilirler. Sessiz kalma davranışının nedeni olarak görünen en yaygın
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gerekçe budur. Çalışanlar ayrıca işini kaybetme tehlikesi, iş kaybı, iş yükünün artması
gibi endişeler sebebiyle de kendilerini koruma maksadıyla sessizlik davranışını
seçebilmektedirler (Brinsfield, 2009; Dyne ve diğ. , 2003).
İş görenlerin sessizlik davranışlarının başka bir nedeni ise iş arkadaşlarının
kendileri hakkında olumsuz düşünmelere kapılmalarını istememeleridir. Çünkü
fikirlerini ortaya koymaları halinde olumsuz sonuçlar yaşamak istemezler.
Kurum içerisindeki bazı iş görenler kabullenme duygusunun temelinde karşı
tarafla çatışma yaşamak isteyebilirler. Böyle davranarak kendilerini yaşanacak
durumlardan korumuş olurlar. Ayrıca çalışanları arasında ayrımcılık yapmak, adil
davranmamak ve kendisiyle aynı görüşe sahip çalışanları kayırmak gibi olumsuz
yönetim özellikleri de iş göreni sessiz kalmaya yönlendirebilir.
Kurum çalışanları yönetimin dikkatini kendi üzerlerine çekmek istemeyebilirler.
Düşüncelerini paylaşamamaktan doğan sıkıntılarını diğer çalışanların bilmesini
istemezler. Çalışanlar sosyal ilişkilerin bozulmaması adına, insanlarla ilişkilerini
korumak adına sessiz kalabilirler. Oluşan durumu örgütsel vatandaşlık tavrının
yansıması olarak görebiliriz. Ancak kişiler arası ilişkileri koruma kaygısı taşıyan iş
görenlerin sessizlik davranışının temelinde; ilişkileri zedelemekten doğacak
zararlardan kendini koruma duygusu bulunmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak
çalışanlar sessiz kalma davranışının kendilerine kurum içinde üstünlük sağlayarak
koruduğunu da düşünebilmektedirler. (Brinsfield, 2009).
Örgüt içinde çalışan birey, üstünün duymak istemediği bir bilgiyi veya bir
durumu cezalandırılmak istemediğinden dolayı dile getirmeyebilir. Bireyde oluşan bu
korku örgütle alakalı olumsuz bir veri ya da herhangi kötü bir haber elde ettiğinde, bu
haberleri görmemezlikten gelir ya da doğru aktarmaz. Yönetici kendi yanlış davranışı
ya da eyleminden ötürü utanmaktan, kendini savunmasız ya da yetersiz hissetmekten
ve bu durumda meydana çıkabilecek tehditlerden uzak durmak adına çalışanlar
üzerinde bu şekilde bir geri bildirim korkusu oluşturulduğu ortaya atılmıştır. (Morrison
ve Milliken, 2000, s.708).
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Kendini koruma temelli sessiz kalma davranışı ile boyun eğmeye ve ilgisizliğe
dayalı sessiz kalma davranışı arasındaki fark şudur ki; Birincide çalışan, kurum içinde
yolunda olmayan şeyleri söylemenin yaratacağı sonuçlardan korkar ve değişim adına
herhangi bir öneri dile getirmek istemez. İş görenler yolunda olmayan şeyleri söyleyen
kişi olarak görülmek istemezler. İstenmeyenleri söyleyen kişinin iyi karşılanmaması
sebebiyle risk almaktan kaçınırlar. Bu sebepten bildiklerini, fikirlerini dile getirmek
istemezler. İkincide ise, edilgen bir geri çekilme durumu söz konusudur.
Olumlu Toplumsal Eğilime Dayalı Sessizlik Davranışı
Örgütsel sessiz kalmayla alakalı iki esas davranış boyutundan sonra daha yeni
bahsedilmeye başlayan bir boyut da prososyal eğilime dayalı (kurumun
faydasına/diğerleri odaklı) sessiz kalma davranışıdır.
Örgütsel vatandaşlık davranışı gereklerine elverişli olarak prososyal sessiz
kalma davranışı; çalışma ortamında dışarıdan gelebilecek ve örgüte sadık kalmayı
etkileyecek tehditleri önlemek ve örgütü korumak adına öncelikle diğerlerini odak alan
proaktif, isteğe bağlı ve kasıtlı bir davranış durumudur. (Podsakoff ve Diğerleri, 2000,
s. 517).
Çalışanlar örgütteki rolleri haricinde proaktif olarak değişim için yapısal
önerilerini ifade ederler. Bu durum örgütün herhangi bir zorlaması ya da talimatı ile
oluşmaz. Çalışanlar ekip ruhu içerisinde işbirliği eğilimi gösterirler, örgüte ve bireye
ait olan hususi bilgileri uygun görmedikleri bireylerle paylaşmazlar. Bunları onların
yararına saklayarak gizliliği korur.
Empatik davranış düzeyi yüksek olan bireylerin olumlu toplumsal yönelimin bir
göstergesi olarak diğer bireylerin yaşadığı sıkıntıları fark edip anlamaları ekibin iyi bir
üyesi olmak adına diğer bireylere yardımcı olmaları daha olasıdır. Bireylerdeki
yardımcı olma davranışı kişisel yönelimlerinden kaynaklanmış olabilir. Empati
yönelime sahip insanların değerleri örgütsel vatandaşlık davranışını oluşturur.
Örgütsel vatandaşlık davranışı prososyal sessiz kalma davranışıyla doğrudan

20
ilişkilidir. Prososyal davranış herhangi bir ortam içinde yaşanması mümkün sıkıntılara
katlanmayı gerektirir. Şikâyetler ve yakınmalara başvurmadan çalışmayı sürdürmek
prososyal davranışın yapısındandır. Bu bakış açısında ki kişiler kurumu ve çalışanları
öven bir tavır takınırlar ve örgüt hakkında dışarda yorum yapmazlar. İş görenler,
başkalarını korumak veya örgütlerini korumak adına sessiz kalmaya devam edebilirler.
Kişiler bazı durumlarda toplumsal yönelimin olumlu bir işareti olarak örgüt içinde
sessizliği tercih ederler. Dyne ve diğerleri’ne (2003) göre kurum çalışanları, işle
alakalı düşüncelerini, fikirlerini, itirazlarını karşılık beklemeden ve yardımlaşma
duygusuyla, olumlu toplumsal vasıflı güdüleri temel alarak diğer insanların ve örgütün
faydasına olacak şekilde muhafaza edebilmektedirler.
Yöneticiden negatif bir geri dönüş alma korkusu, çalışanların sadece kendilerini
düşündükleri görüşü, çalışanların yaptırım uygulanmadan veya teşvik edilmeden örgüt
adına verimli çalışmayacakları görüşü sessizlik ortamını besleyen yanlış görüşlerdir.
Bunların arasında en mühimlerinden biri uzlaşımın örgüt adına en faydalı yol
olduğunu düşünerek aykırılıktan uzaklaşmak için ortaya konan olumlu toplumsal
yönelime dayalı davranışlardır (Morrison ve Milliken, 2000).
Bu yazarlara bakılarak, olumlu toplumsal sessiz kalma örneği olarak; işbirliğin
ve yardımlaşmaya dayalı olarak saklı bilgileri muhafaza etme ve örgütle alakalı özel,
gizli bilgileri örgütsel fayda adına korumayı gösterebiliriz.
İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik Davranışı
Kıymet verilen ilişkinin korunması sessiz kalmanın önemli bir referansıdır.
(Morrison ve Milliken, 2003, s.1355). Kurum içinde çalışanlarla yöneticiler arasındaki
bağlantının niteliğiyle iş görenlerin kendi düşüncelerini söyleme davranışı arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Çalışanlar çalıştıkları kurumda temel işleyişle ilgili
sorunları düzeltme yönündeki fikir ve düşüncelerini dile getirmek istediğinde, karşı
taraftan bir direnç fark ederlerse bu çabalarından vazgeçebilirler. Örgütsel endişeleri
ve sorunlarına yönelik arkadaşları ve yöneticilerine düşüncelerini belirtmekten geri
durabilirler. Çünkü kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemezler. Çözüm önerisi
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sunmakta cesur davrananlar yönetici gözünde saldırgan biri olarak algılanabilirler.
İlişkilerin zedelenmemesi için sessiz kalmayı tercih ederler. Sessiz kalmanın temeli
olarak karşılıklı ilişkilerin başına gelebileceği düşünülen potansiyel endişeler
söylenebilir. Ayrıca iş görenler sosyal sermayelerini tehlikeye atma konusunda korku
yaşamakta ve sermayelerini muhafaza etmek istemektedirler (Milliken, Morrison ve
Hewlin’s, 2003). Kurumda ki bazı iş görenler ekipten dışlanmamak adına
düşüncelerini dile getirmezler. Ekip arkadaşlarının düşüncelerini benimser gibi
görünerek sessiz kalırlar. İnsanlar yalnızca kendi imajlarını düşünmezler aynı
zamanda ilişkininde zarar görmemesini isterler.
Ayrıca çalışan sessizliği, örgütsel bağlılık düzeyinin düşmesiyle meydana
gelebilecek bir tepki de sayılabilir. Çünkü yapılan çalışmalarda çalışanın sessiz
kalması ile örgütüne bağlılığı arasında negatif bir ilişki görülmüştür. (Soycan, 2010;
Bildik, 2009). Örgüt içinde negatif yönde gelişim gösteren ilişki bağları, iş görenlerin
örgütlerine olan sadakatini azaltabilir. Bu bağlamda düşünülürse örgüt içindeki
ilişkilerin çalışan sessizliğini de etkilediği söylenebilir.
Yani örgüt içinde yöneticilerin çalışanlarına yönelik davranış ve tutumları
olumlu oldukça, yönetici-çalışan arasındaki ilişkiler daha iyi kurulur. Kurulan iyi
ilişkiler sebebiyle çalışan sessizliği davranışı azalmış olur.

1.3.3

Çalışan sessizliği konusunda yapılmış çalışmalar
Literatüre bakıldığında iş gören sessizliği ile ilgili yapılan araştırma sayısı

oldukça az görülmektedir. Ülkemizde iş gören sessizliği ile ilgili araştırma sayısı sınırlı
bulunmaktadır. Yurt dışında ise örgütsel sessizlik araştırmalarının bir çoğu kuramsal
çerçevede bulunmaktadır.
Piderit, Ashford ve Edmondson’un (1998) bir araştırmasında kurumların,
sessizliğin önüne nasıl geçebilecekleri ortaya konulmaktadır. Çalışmaya bakıldığında;
kurum içindeki iletişimin her şeyden önemli olduğu, örgüt üyelerinin özgür iletişim
kurabilmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Örgüt içinde çalışanların sorunları hakkında
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rahat konuşabilmesi için uygun ortam sağlanmalıdır. Kurum içinde takım liderleri
çalışanlarına koçluk ederken onları sessizliğe itmeden etkin iletişime geçmeyi
bilmelidir. Üst yönetim çalışanına açık konuşmayı özendirir ve onu dinlerse çalışan bu
konuda teşvik edilmiş olur (Piderit, Ashford, Edmondson, 1998).
Morrison ve Milliken’in (2000) bir araştırmasında kurumda sessizlik ikliminin
meydana gelmesine örgütün katkısının ne şekilde olduğu ortaya çıkarılmıştır. Aynı
zamanda iş görenlerin bilgi sakladığı konuların neler olduğu araştırılmaktadır.
Araştırmada sessizliğin oluşmasına sebep olan durumları yaratan kavramsal
değişkenlere de bakılmaktadır. Çalışmada kurum içindeki iş görenin sessizlik
davranışının bütün örgütü etkilediği öne sürülüp bu sessizliğin olumsuz sonuçlarından
bazıları da tartışılmaktadır. Sessizlik ikliminin oluşmasında başlıca sebepler;
yöneticilerden olumsuz geri bildirim korkusu, grup içinde yalıtım korkusu,
yöneticilerin örtük inançları ve bu inançları destekleyen koşullardır. Bu çalışmada
sessizliğin, örgütsel karar verme ve değişim sürecinde önemli rolü olduğuna
değinilmektedir. Örgütteki sessizliğin, iş görenler üzerindeki davranış ve tutumlarına
etkisi de tartışılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre çalışan sessizliği, iş görenlerin
sahip olduğu bilişsel uyumsuzluğun azalmasına katkı sağlamamaktadır. Mesela; bir
kurumda iş gören sattığı üründen sürekli kötü geribildirim alıyorsa, kendisi de aynı
fikirde olduğu halde kurum yöneticisi ürünün kalitesiz olduğunu düşünmüyorsa, kişi
düşüncesi ve davranışı arasında tutarsızlık yaşayacaktır. Bu durumu işvereniyle
paylaşmayacak, sessizlik iklimine bürünecektir (Morrison ve Milliken, 2000).
Morrison ve Milliken’in (2003) tarafından yapılan bir çalışmada iş görenlerin iş
yerindeki sıkıntılarını söyleyip söylememe konusundaki karar verme aşamasında
yaşadığı zorluklar araştırılmaktadır. Örgüt içinde konuşmama kararı almak ya da
sessiz kalmayı tercih etmek örgütlerde yaygın bir durumdur. Kurum içinde sorunlar
hakkında konuşmak her ne kadar risk içerse de sessiz kalmak daha olumsuz sonuçların
çıkmasına sebep olabilir. Çalışanlar örgütle ilgili konu ve sorunlar hakkında zaman
geçtikçe daha da sessizliğe çekilir ve konuşamama hissine kapılır. Ayrıca sessizliğe
çekilen çalışanın motivasyonu düşebilir, iş doyumu azalabilir, kişiler arası ilişkileri
bozulabilir ya da işten ayrılmalar söz konusu olabilir. Bu çalışmanın amacı; çalışanlar
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bir konu hakkında sessiz kalıp kalmamayı nasıl tercih ederler, konuşmadıkları konular
nelerdir ve örgütler çalışanını sessiz kalmama konusunda nasıl teşvik ederler sorusuna
cevap bulunmasıdır. Çalışmaya katılanlar tarafından ilk olarak ifade edilen konular;
kurum içinde olumsuz görülen sorunları üst yönetime iletme ve aynı zamanda iş
arkadaşlarının performanslarına ve yeterliklerine ilişkin yaşadıkları kaygılardır.
Çalışanlar yönetime karşı eleştirel bir tutum sergilemekten korktuğu için sessiz
kalabilirler. Araştırmada sessizliğin, çalışanlar arasındaki bağı zayıflattığı ve aynı
zamanda kurum içindeki sessizliğin bulaşıcı olduğu açıklanmaktadır. Kişiler arası
zayıflayan bağlar güven duygusunun azalmasına sebep olur ve çalışanın diğer
konularda da sessiz kalmasına neden olabilmektedir.
Araştırmada sessizliğin altında yatan bazı güdüler olduğu vurgulanmaktadır.
Örnek olarak üst yönetim tarafından cezalandırılma korkusu, izolasyon, başkalarını
incitme korkusu ve kurum içinde sürekli şikayet eden birisi olarak görülme korkusu
verilmektedir (Morrison ve Milliken, 2003).
Bowen ve Blackmon (2003) ise bireylerin örgütsel sessizlik ya da seslilik
davranışını hangi zamanlarda tercih ettiklerini araştırmıştır. Çalışanlar kendi davranış
ve tutumları desteklendiğinde daha rahat konuşmayı seçerken, destek görmediklerinde
sessizliği tercih ederler. Bu sessizlik örgütsel gelişim için açıklık ve dürüstlük ilkesini
sınırlandırabilir. Yapılan çalışmada seslilik ve sessizliğin temelleri üzerinde
farklılıkların rolünden de bahsedilmektedir. Çalışma grubu içindeki düşünce ve
fikirler, kurumda seslilik ve sessizlik arasındaki seçimi etkiler. Bu çalışmada araştırma
grubunun heterojen ya da homojen olmasının sonuçlarına da değinilmektedir.
Homojen gruplar toplumsal olarak birbirine daha bağlı olurlar. İş tatmini yüksek olan
ve işten ayrılma eğilimi düşük olan gruplar genelde homojen gruplardır. Homojen
grupların heterojen gruplardan daha uyumlu olduğu gözlenmektedir. Böyle bir
durumda işteki verimlilik artmaktadır. Çalışmalara bakıldığında, kişiler demografik
özellikler açısından kendilerine daha yakın algıladıkları kişilerle çalışmak isterler.
Demografik özellikleri farklı olan, farklı kişisel tutumlara sahip gruplar, aynı fikirlere
sahip olmadıklarından değişik fikirler sunarak çalıştıkları kuruma ek fayda

24
sağlayabilir. Çoklu bakış açısı, örgütsel karar verme sürecinde katkı sağlayabilir.
(Bowen ve Blackmon, 2003).
Dyne, Ang ve Botero (2003) araştırmasında, iş gören sessizliğini teorik açıdan
kavramsallaştırmayı amaçlamışlardır. Bu çalışmaya göre, iş görenler kurumun
gelişimini desteklemek açısından faydalı bilgi, görüş, düşünce ve fikirlere sahiptirler.
Kişiler çalıştıkları yerde fikir ve görüşlerini konuşarak ifade edebilirler ya da sessiz
kalıp saklarlar. Sessizliği tercih edenler bu sessizliğe bağlanabilirler. Sessizlik ve
seslilik birbirine zıt gibi görünse de iş gören sesliliği ve sessizliği çok boyutlu yapılar
olarak ayrı ayrı kavramsallaştırılmıştır. Araştırmada sessizlik ve seslilik tipleri,
çalışanları güdüleyen etmenler göz önünde tutularak ayırt edilmeye çalışılmaktadır.
Seslilik; savunmacı seslilik, özgeci seslilik ve boyun eğen seslilik olarak
gruplandırılmaktadır. Sessizlik ise; boyun eğen sessizlik, özgeci sessizlik ve
savunmacı sessizlik olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre; sessizliğin
sesliliğe göre daha belirsiz olduğu görülmektedir. Sessiz kalmayı tercih eden kişilerde
sessizliğe yol açan güdülere yönelik yanlış yüklemeler seslilere göre daha fazladır
(Dyne, Ang ve Botero, 2003).
Bildik’in (2009) ‘Örgütsel sessizlik, Liderlik tarzları, ve örgütsel bağlılık
ilişkisi’ üzerine yapılan çalışmasına baktığımızda; Örgütsel sessizlik ile çalışanlarına
destek veren, onlara güven sağlayan dönüştürücü liderlik arasında olumsuz bir ilişki
olduğu görülür. Yönetimin bu tutumu iş gören sessizliği davranışının azalmasına katkı
sağlar. Örgütsel ve yönetsel etmenler iş görenlerin bu sessizlik davranışındaki en
önemli etmenlerdir. Yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, kurum içinde
ilişkilere zarar verme korkusu ve izolasyon korkusu arasında olumlu ve kuvvetli
ilişkiler söz konusudur. Bu çalışmada örgütsel sessizlik ile geleneksel yapıyı ön plana
çıkaran etkileşimci liderlik arasında olumlu anlamda bir ilişki olduğu ortaya
çıkmaktadır. Çünkü etkileşimci liderlik anlayışında çalışanların yenilikçi ve yaratıcı
yönlerine gerekli önem verilmez. Bu tür liderler ortaya çıkan başarıyı ödüllendirir,
yapılan bir hatayı ise cezalandırırlar. Bu da iş görenler üzerinde baskı ve strese sebep
olur.
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Tecrübe eksikliği sebebiyle ortaya çıkan sessizlik davranışı iş görenini tam özgür
bırakan yöneticilik kavramı ile ilgilidir. Meydana gelen problemleri çözme
yöntemlerini etkili kullanmayan, sorumluluktan kaçınan yöneticilere karşı güven
eksikliği olması iş görenlerin sessizliğe bürünme oranlarını arttırır (Bildik, 2009) .
Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk (2011) örgütsel bağlılık ile iş gören sessizliği arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada ilişkileri korumaya dayalı sessizlik davranışının
kuruma devam bağlılığı ile birbirinden bağımsız olmadıkları görülmektedir. Bu
çalışmada iş gören sessizliğinin alt boyutları ile normatif bağlılık arasında da anlamlı
ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Çalışmada kabullenici ve korunma sessizliği ile duygusal
bağlılığında birbirinden bağımsız olmadığı görülmektedir. Yani çalışmayı bir görev ve
kurumda devamlılığı borç olarak gören bireylerle, işi bırakmayı göze alamayan iş
görenler istemsiz olarak sessizlik davranışı sergilerler. Ayrıca örgütsel bağlılık ile iş
gören sessizliği arasındaki ilişkiye bakıldığında ise korumaya dayalı sessizlik alt
boyutu ile devam bağlılığı arasında düşük düzeyde anlamlı farklar ortaya çıkmaktadır
(Eroğlu, Adıgüzel ve Öztürk, 2011). Çalışmada koruma sessizliği ve normatif bağlılık
arasında düşük seviyede anlamlı farklılıklar ortaya çıkarken diğer ölçekler ile
istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamaktadır. Ayrıca çalışanlar en çok puanı
sessizlik alt boyutlarından korumaya dayalı sessizliğe vererek sessiz kalmayı tercih
etmişlerdir. Korumaya dayalı sessizlik türü kurumu benimsemeyle eşdeğer
görüldüğünden kurum açısından olumlu algılanmaktadır (Eroğlu ve ark. , 2011).
Erdoğan’ın (2011), ‘Örgütsel sessizlik, etkili liderlik ve performans ilişkisi’
konusunda yaptığı araştırmaya baktığımızda kurum yararına sessizlik davranışı ile
kurumda iş görenlerin ve aynı zamanda yönetimin yararına olan görev odaklı liderlik
anlayışı arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir. İş görenler kuruma
gelecek herhangi zararın kendilerini de etkileyebileceğini düşünerek kurum yararına
sessiz kalmayı tercih ederler.
Bu çalışmada işletme performansı ile çalışan sessizliği arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklar bulunmakta fakat diğer değişkenlere bakıldığında anlamlı bir
ilişki gözlenmemektedir. Kurum içinde iş görenler duygu, düşünce ve fikirlerini ifade
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ederek performanslarını iyileştirebilir ve aynı zamanda örgüte de katkı sağlamış
olurlar. Erdoğan’ın

(2011)

çalışmasında

demografik

değişkenler

açısından

baktığımızda unvanlı iş görenlerin kurumları için yeri geldiğinde sessizlik davranışına
büründükleri görülmektedir. Araştırmanın sonucuna bakıldığında; İş görenlerin kurum
yararına sessiz kalma ya da ses çıkarma davranışlarının kurum performansını olumlu
açıdan etkilediği görülmektedir. Ayrıca bu araştırmada iş gören performansı ile
örgütsel sessizliğin alt ölçekleri arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir (Erdoğan,
2011)
Erigüç, Özer, Sonğur ve Turaç’ın (2013) hemşirelerde örgütsel sessizlik üzerine
bir devlet hastanesinde yaptığı çalışmasının bulguları şöyle özetlenebilir. Bu çalışma;
hemşirelerin sessizlik nedenlerini, sessiz kaldıkları konuları, sessizleşmenin hemşire
ve bağlı olduğu sağlık kurumu yönetimi açısından algılanan sonuçlarını ortaya
çıkarmak için yapılmıştır. Araştırma sonucuna bakıldığında hemşirelerin büyük bir
kısmının (%65,7) üst yönetime karşı sessizlik davranışı sergiledikleri görülmektedir.
Taciz olayları hemşirelerin en çok ses çıkardıkları konu (%75,2) olarak tespit
edilirken, kurum yöneticilerinin iş görenleriyle ilgileniyormuş gibi davranması
çalışanların sessizlik davranışı sergilemelerinde en çok etkili neden (%18,2) olarak
bulunmuştur.

Hemşirelerin

yöneticileriyle

konuşamadıklarında

ya

da

ulaşamadıklarında ilk olarak kendi meslektaşlarıyla iletişime geçtikleri (%64,2) ortaya
çıkmaktadır. Çalışmanın önerisi olarak sessizlik konusunun yeni olması sebebiyle
sağlık alanında daha çok çalışma yapmak gerekmektedir. Çalışmanın sonuçlarına
bakıldığında, hemşirelerin kurumda yaşanan sorun ve endişeleri yönetimle
paylaşabildikleri ancak belli kişilere kendini ifade edebildikleri görülmektedir. Bu
sonuca rağmen çoğu hemşirenin yöneticileriyle herhangi bir sıkıntıyı açıkça dile
getiremedikleri, sessizliği tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Çalışmada görüldüğü gibi
hemşirelerin büyük bir kısmı sessizlik davranışı göstermektedir. Çakıcı’nın (2008)
yaptığı çalışmada da iş görenlerin büyük bir kısmının üst yönetimle etkin iletişime
geçemeyip sessizlik davranışına büründükleri ortaya çıkmaktadır.
Tayfun ve Çatır’ın (2013) Çalışanların performansları ve örgütsel sessizlik
ilişkisi üzerine yaptıkları çalışmada; Ankara’da sağlık alanında görev yapmakta olan
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hemşirelerin iş gören performansı ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiye
bakılmaktadır. Çalışmada iş gören performansı ve iş gören sessizliği ile eğitim
durumu, yaş, mesleki hizmet yılı ve çalıştığı kurumdaki hizmet yılı değişkenleri
arasında anlamlı ilişki olup olmadığına da bakılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre
savunma amaçlı sessizlik, kabul edilen sessizlik ve kurum yararına seslilik
davranışıyla iş gören performansı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Savunma amaçlı seslilik ve kurum yararına sessizlik ile iş görenlerin performansı
arasında ise pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir. Bu sonuçlara göre savunma amaçlı
sessizlik, örgüt yararına seslilik ve kabul edilen sessizlik davranışı arttıkça iş
görenlerin performansında düşüş görülebilir.
Bu açıdan bakıldığında kurumdaki bütün durumları kabullenen iş görenlerin
performansının yüksek olması beklenemez. Çalışanlardan kendini korumak için tepki
gösterenler, otorite baskıları sebebiyle sessiz kalmayı tercih ederler. Bu durum
kurumda örgüt ikliminin verimliliğinin düşmesine sebep olur.
Bazı iş görenler, kuruma fayda sağlamak amacıyla, işle ilgili fikirlerini
düşüncelerini ve sahip oldukları bilgiyi söyleyebilirler. Ancak böyle bir durumda
diğer iş görenlerin olumsuz yönleri meydana çıkabilir. İş görenlerin performansları da
bu şekilde olumsuz etkilenir.
Çalışanların örgütlerin sır gibi sakladıkları bilgileri dile getirmemeleri yani bu
konuda sessizlik davranışı sergilemeleri kurum ve diğer iş görenler açısından büyük
önem taşır. İş görenlerin kendini koruma amaçlı sessiz kalmaması ve fikirlerini
kolayca dile getirebilmesi sorunların çözümü için oldukça önemlidir (Tayfun, Çatır,
2013)
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İKİNCİ BÖLÜM

2.

İŞ TATMİNİ
İş doyumu kavramı hakkında literatür taraması yapıldığında karşınıza onlarca

tanım çıkacaktır. Soyut bir kavram sunmak gerekirse, işini ve iş ortamını sevme,
aidiyet hissetme ve kendi iş yeri olarak görerek en üst performansta işi sahiplenme
olarak tanımlanabilir. İş görenin girdi/çıktı dengesinde terazisinin olumlu yönde ağır
basmasıdır.
Örgütü oluşturan bireyler, ücret, mevki, kendini gerçekleştirme gibi hedeflerini
yakalayabilmek için zekâ, eğitim, tecrübe ve gayretten oluşan bireysel katkılarını
örgütlerine katmakta, elde ettikleri ile verdikleri arasında olumsuz yönde dengesizlik
olduğunda doyumsuzluğa düşmektedirler.(İncir, 1990, s.50)
İş tatmini ilgili etmenler özetlenmek gerekirse aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
(Erdoğan, 2013)


İş tatmini, iş görenin beyni/fiziki sunduğu metaya karşılık olarak, elde ettiği
pahaca değerli ya da kendini gerçekleştirme aşamasında değer taşıyan çıktılar
bütünüdür.



İş gören işletmeye kattıkları karşılığında elde ettiği ücret, sosyo - ekonomik
haklar, itibar, yetki paylaşımı ölçüsünde doyuma ulaşacaktır. Ödül ve ceza ve
yapılan işin karşılığını alma, iş doyumunun perçinleyicisi unsurlarıdır



İş yerinde terfi etme şartlarının belirlenmesi, yükselmenin kurumsallaşması ve
performansa göre düzenlenmesi iş tatminini artırır.



İş tatmini, iş teminatı ve iş güvencesi çevresinde şekillenir.



İş görenin kişisel beceri sahibi olduğu, merak ettiği ve tecrübe sahibi olduğu
işlerde görevlendirilmesi iş tatminini artırır



İş görenin içinde bulunduğu örgüt ortamında işletmeyi kendi sahibiymiş gibi
benimsemesi iş tatmini yükseltir. Japon iş ahlakı bu duruma örnek verilebilir.
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İşletmenin mevcut durumunu iş görenlerin iş tatmini değerlerine bakarak
anlamak mümkündür. İşletme misyon ve vizyonları iş tatmini üzerinde
şekillenebilir.

2.1. İş Tatmininin Önemi
Yeni dönem yaklaşımlara göre örgütlerin nihai hedeflerine ulaşabilmesi için, iş
görenlerin beklentilerini işin kendinde ve genel kapsamda iş ortamında bulmaları
gerektiğini irdelenmektedir. İş gören ve iş görene biçilen iş arasında ki uyum tam
olarak sağlanmalıdır. (Özdemir, 2006)
İşin gereklerini yerine getirdiğinde ihtiyaçlarının karşılandığını gören birey için
işi sahiplenme zor olmayacak ve aidiyet duygusu artacaktır. (Koruklu, Feyzioğlu,
Kiremit ve Aladağ, 2013, s.120).
İş tatmini bireyin işiyle bağlantılı olduğu kadar bireyim tüm hayatını da etki
etmektedir. İş tatminiyle iş görenin aile ortamı ve sosyal yaşamı da etkileşim
içerisindedir. Bu sebepler neticesinde, iş görenin işe yönelik tahminin artırılması
bireyin sosyal ve özel hayatında da mutlu olmasını sağlayacak ve sonuç olarak
toplumunda mutluluğu sağlanacaktır. (Özdemir, 2006)
Örgüt iklimi çerçevesi içinde kademe düzeyi fark etmeksizin görev alan
bireylerin çalışma doyumları ve memnuniyetleri değişkenlik gösterdiğinde, iş
tatmininde de aynı yönde artış ya da azalış gözlenebilmektedir.

2.2. İş Tatminini Etkileyen Faktörler
Değişiklik arz eden araştırmalarda iş tatminini etkileyen faktörler farklı
şekillerde ele alınmıştır. İş tatminini etkileyen etmenler, örgütsel ve bireysel etmenler
olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir
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2.2.1

Bireysel faktörler

Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Seviyesi
Bireyin yaşı ile iş tatmini arasındaki bağlantı iş görenlerin beklentileri
çerçevesinde değişir. Yaş artıkça iş tatmini seviyesinin de yükseldiği tespit
edilmektedir. Yaş artıkça işe yönelik tecrübenin arttığı bu durumunda iş şartlarına
olumlu yandığı değerlendirilmektedir. (Demir, 2010, s.36) Geçmiş çalışmalar üzerinde
literatür araştırması yapıldığında, iş tatminin oluşmasında yaş faktörünün etkili rol
oynadığı görülmekte ve söz konusu durumun genç iş görenlerin yaşlılara göre
beklentilerinin yüksek, eğitim ve tecrübelerinin ise daha yetersiz olduğu
değerlendirilmektedir. (Dinler, 2010, s.15)
İş tatmini üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar kadınların, erkeklere kıyasla
daha fazla iş doyumuna ulaştıklarını göstermiştir. Cinsiyet rolünün iş tatmini
üzerindeki etkisine yönelik çalışmalara örnek olarak Clark’ın 1997’de 1991 British
Hausehold Panel Survey’deki verileri kullanarak yaptığı çalışma örnek gösterilebilir.
İş görenlerin eğitim seviyesinin yüksek olması, teknik ve teorik bilgi birikimi
sayesinde işi daha kolay öğrenmesi, dolayısıyla iş sektöründe daha başarılı olmasını
sağlayabilir. Bunun yanında, eğitim seviyeleri düşük olan bireylerin teknik beceri ve
teori gerektirmeyen işlerde motive edilmesinin daha kolay olduğunun ve bu yüzden de
iş tatmin oralarının daha yüksek olabileceği değerlendirilmektedir. (Kılıç, 2013)
Sonuç olarak eğitim düzeyi değerlemesinde düzeyi yüksek olan iş görenlerin,
aldıkları eğitime uygun görevlerde görevlendirilmeleri iş doyumunu olumlu yönde
etkilerken, daha düşük eğitim seviyesinde olanlarda ise beklenti karşılanma oranına
göre değişiklik gösterir.
Kişilik
İş tatminini etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi de kişilik faktörüdür. Bilgi
birikimi yüksek ve özgüven sahibi bireyler, daha alt seviyede kişilik gelişimi içinde
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olan bireylere kıyasla daha çok tatmin sağlayabilmektedir. Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi yaklaşımı piramidinin en üst noktasında olduğu gibi kendini gerçekleştirme
düzeyine ulaşan bir iş gören, çaba isteyen işlerde daha etkili olmakta, kendini ve
çevresini başarı yolunda daha ileri seviyede güdülemekte, sorumluluk almaktan
kaçmamakta, yükselme ve terfide hakkaniyeti savunmakta, yaptıklarının bilincinde
eleştiriyi kaldırabilmektedir.(Başaran, 2008, s.205)
Sosyo-Kültürel Çevre:
Bireyin mensubu olduğu sosyo-kültürel çevre çalışma yaşamında ki tutumları
dolaylı ve dolaysız olarak etkiler. Büyük yerleşim yerlerinde yetişen bireyler, kentsel
ikametin sağlamış olduğu çeşit arz eden olanaklardan daha kısa zamanda ve daha kolay
faydalanabildiği için farklı ve ikamesi olan çalışma olanaklarından seçimlerini kolay
yapabilirler. Bu durum seçiciliğin önünü açmakta ve beden gücü gerektiren işler yerine
bilgi akışı sağlayan çeşitli iş kollarında yer almaktadırlar. Taşra kültürünün hakim
olduğu, eğitimin kente nazaran daha düşük seviyelerde seyrettiği bölgelerde iş
görenler ise çoğu zaman beden gücü gerektiren sektörlerde çalışmakta ve yaşamlarını
bu sayede devam ettirmektedirler. (Demir, 2010)
Statü ve Personelin İş Tecrübesi
Statü ile personelin iş doyumu arasında ki bağın doğru orantılı olduğunu
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla iş çerçevesinde statü sahibi birey çalıştığı ekip
arkadaşlarından ve örgüt dışı olarak iletişimde bulunduğu çevreden saygı görür. (Kılıç,
2013).
İş hayatına yeni adım atan ve iş tecrübesi yetersiz olan bireylerin kariyer
planları üzerinde genelde gerçekçi olamayan beklentileri vardır. Kimse bir işletmede
en ağır işi istemez ve en başından üst koltuğuna oturma gibi reel olmayan hayaller
vardır. Bu tür hayali beklentilerin tesiri etkisinde işe başlayan iş gören, hali hazırda
bulunduğu statüde ilerleme olanaklarının olmadığını ve iş şartlarının tahmini yönünde
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yürümediğini gördüğünde tatminsizlik oluşur. Tek sebebi ise iş görenin gerçekçi
olmayan beklentileridir. (Özgen, Öztürk ve Yalçın, 2002, s.330)

2.2.2

Örgütsel faktörler

İşin Niteliği
İş görenlerin, emeklerini sundukları yapının özellikleri performans üzerinde
farklı değişkenlere yol açabilmektedir. İş tatmini ve tatminsizliği bu ölçekte şekillenir.
İş görenlerin çoğu kendini gerçekleştirmek ya da kişisel gelişimlerini artırmak
gayesiyle yetki sahibi olmak, bağımsız olmak ve insiyatif kullanma haklarına büyük
önem vermektedirler. Bu durumda yapıyı güçlendirerek destekler. (Sabuncuoğlu,
1982, ss.90-95)
İşin yapısının aynı kalması ya da değişime ayak sürümesi, iş görenin monoton
yapıda aynı işi sürdürmeye devam etmesi iş tatminsizliğini artırır. Karşıt olarak, işin
hareketli bir oluşumunun olması, iş görenin hedefe ulaşma ve zorlukları yenebilme
bilincini taşıması iş tatmininin oluşmasında araç olabilmektedir. (Kılıç, 2013)
Ücret
İş görenin yaptığı iş, aldığı ücret ve ihtiyaçları karşılama oranının pozitif
olması çalışma alanına karşı aidiyetinin ve tutumunun temel yapısını oluşturur.
İş görenlerin ücret yaklaşımları iki farklı sebebe dayanır. Birincisi gelir
sağlama ikincisi ise iş gören tarafından sunulan çıktının karşılığını almanın vermiş
olduğu doyumdur. Emeğinin karşılığını alma işini sahiplenmeye, yeni fikirler
üretmeye, işe karşı tutarlı olmaya yönlendiren faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bunun yanında ücret iş görenler için örgütsel çıktıya yaptığı katkının kazanılmış
karşılığıdır. Eşit işe eşit ücret ve hakkaniyetli ücret sisteminin kurulmadığı örgütlerde
insan kaynakları yönetimi dengesizliği yaşanacaktır.( Pehlivan, 2000, s.55)

33
Yükselme İmkânı
Mesleğinde kariyer planları yapma ve bu doğrultuda ilerleme arzusu, her iş
görenin taşıdığı bir arzudur. İş görenler işlerinde tecrübe edindikçe yönetim tarafından
kendilerine verilen yetkinin artırılmasını ve terfi olanaklarının tanınmasını
istemektedirler. Bunun sebebi ise kendilerine tevdi edilen işleri kavrayıp tecrübe
edindikçe, yapılan iş tekdüzeleşmekte, iş kolaylaşmakta bu durumda iş tatminsizliğine
yol açmaktadır. Çalıştığı yerde terfi olanakları olduğunu düşünen iş görenin iş tatmini
artabilmekte ve işe yönelik performansı artmaktadır. Statüye bağlı olarak iş tatmini
oranı değişkenlik gösterir. (Aşık, 2010, s.41)
İş görenin başlangıç sürecinde çalıştığı yapı içerisinde statü değişikliği ve terfi
olanakları olmadığını bilmesi aidiyet ve iş tatminini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca
terfi ve ödül/ceza sisteminin hakkaniyetli olması bağları güçlendirecek ve iş görenlerin
işlerine dört elle sarılmalarını sağlayacaktır.
Çalışma Şartları
Mensubu olduğu çalışma ortamı içerisinde iş görenin etkilendiği faktörler
arasında fiziksel ve çevresel koşullar ön sırada sayılabilir. Mevcut koşulların en uygun
düzey çıtasına yükseltilmesi iş görenin motivasyon yapısını üzerinde etki edeceği gibi
aidiyeti ve performansı da artıracaktır. (Baş ve Ardıç, 2001)
Örgüt iklimi içerisinde iş görenlerin, eğitim düzeyleri seviyesi üzerinde
uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilmeleri, bununla birlikte uzman personele
daha kolay bir iş verilmesi motivasyon eksikliğine sebep olmakta bu durumda iş
doyumunu azaltmaktadır. Diğer yandan aynı iş yerinde uzun süreli iş geçmişi ve
tecrübesi olmasına rağmen, yetki devri ve terfi imkânı bulamayan iş görenin iş
tatminsizlik oranı artacaktır. (Aşık, 2010, s.42)
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Yönetim Biçimi
Yönetim kadrosunun tecrübeye dayalı bilgisi ve teorik bilgisi, insana
yaklaşımı, koordinasyon ve liderlik özelikleri, örgüt iklimi anlayışı ve iş görenlerle
diyaloğu iş tatminini doğrudan etkiler.
İşverenlerin sorumluluğu altındaki bireylerin üzerinde etki eden çalışma saati,
fiziksel iş çevresi, ücret gibi faktörlerin performansa göre belirlenmesi ve terfi
olanaklarının sağlanması iş tatmini üzerinde önemli derecede etki eder. İşverenler; işe
yönelik rol alan aktörlerin iş tatmini düzeyine yükselmeleri için gerekli önlemleri
almakla sorumludurlar. (Tengilimoğlu ve Yiğit, 2005, s.379)
Örgüt içerisinde yönetici, iş görenlerin yetki devri üzerindeki fikirlerini göz
önüne almalı ve yetki paylaşımında bulunmalıdır. İş görenin işe yönelik fikirlerinin
değerlemeye alınması ve isteklerinin yerine getirilmesi işletmeye bağlılığını artıracak
ve iş tatmini artacaktır. Çünkü insanın benliğinde sorunları tespit etme ve çözüm yolu
bulma isteği vardır. Bu isteğin yerine getirilmesi iş tatminini olumlu yönde
etkileyecektir. (Eren, 2001, s.335)
Çalışma Arkadaşları
Örgüt içerisinde iş görenlerin azlığı ve çokluğu iş tatminini olumlu ve olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Büyük çaplı işletmelerde iş tatminin yetersiz kalmasının
sebepleri başında iş gören bireyin beklentilerinin yeterince karşılanamaması ve iş
görenlerin kendi aralarında birlik yapısının gelişmemiş oluşu ve güven ve samimiyetin
olmaması olarak gösterilmektedir. Küçük çaplı işletmelerde ise, iş görenlerin
mevcudiyetinin azlığına bağlı olarak kendi aralarında ve üstleriyle daha yakın ilişki
kurabilmeleri iş doyum artışına yol açabilmektedir. (Aşık, 2010, S.43)
İş görenlerin çalışma saatleri içinde ve dışında birbirleriyle iletişimde
bulunmaları birliği artıracak, monotonluk azalacak ve iş ortamı içinde örgüt iklimi
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olumlu havaya bürünecektir. Diğer yandan ortak fikir birliği sağlanmış ve aynı
ideolojiye sahip örgütlerin başarıyı yakalaması da bir o kadar kolay olacaktır.
Her birey güven duyduğu ve ait hissettiği örgütlerin yapısında yer almak ister.
Yapı içerisinde uyumun olduğu ve yardımlaşmanın desteklendiği örgütte bireyler ekip
ruhunu oluşturarak daha iyi iş çıkartabilirler. (Kılıç, 2013)
İletişim Yapısı
Yönetim yapıları ve örgüt iklimi üzerine yakın süreçte elde edilen gelişmeler,
takım içerisinde iletişimin sürece her aşamada olumlu/olumsuz etkisi olduğunu
vurgulamıştır. Sağlıklı ve etkili bir iletişim örgütlerin devamlılığı için temel olan
unsurlar arasında kendine yer bulmaktadır. Örgüt iklimi içerisinde anlaşılır etkin bir
iletişimin iş değiştirme ve devamsızlığı azalttığı tespit edilmiştir. Buna karşılık iş
performansı, motivasyonu, iş doyumu, etkinlik, verimlilik ve bunların sonucunda
gelirleri artırdığı söylenebilir.( Tınaz, 2005, s.59.)
Şirket Politikası
Şirket politikası işletmenin faaliyet alanı içerisindeki yapılanmasının işletme
misyon ve vizyonları doğrultusunda yönlendirilmesi ve uygulanması olarak
tanımlanır. İş tatmini şirket politikalarından doğrudan etkilenir. İşletmenin bütünsel
durumu, öne çıkan politikaları, insan kaynakları yapısı, ürün portföyü, toplumsal imajı
iş tatmininde etkin rol oynar. Bahse konu unsurların tamamı şirket politikası üzerinde
etki eder.
Şirket politikalarının iş tatmini etkisi üzerinde iki belirleyici dalı vardır. Birincisi
iş görenleri değerli görme, örgütsel çerçevede sürekli destekleme ve iş görenlerin karar
süreçlerine katılmasıdır. Kararlara katılan personel işine, iş arkadaşlarına ve yönetime
karsı pozitif duygular besleyerek iş tatmini artmaktadır. Yakın döneme bakıldığında iş
tatmininin yöneticilerin ve araştırmacıların dikkatini çektiği görülmektedir. (Elçi,
2003).
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2.3. İş Doyumu İle İlgili Teoriler
İş tatmini ile motivasyon ilişkisi kapsamındaki teoriler Kapsam Teorileri ve
Süreç Teorileri olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir.
Tablo 2.1. Motivasyon Üzerine Geliştirilen Kapsam ve Süreç Kuramlarının
Savundukları Temel Görüşler
Motivasyon
Türü
Temel Görüş
teorisi
Maslow’un
Kapsam
İnsanlar alt düzeydeki ihtiyaçlarını karşıladıklarını
ihtiyaçlar teorisi
bir üst seviyedeki ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışmaktadırlar (tatmin- ilerleme)
Alderfer’in ERG Kapsam
teorisi

Kişiler üst kademedeki ihtiyaçlarını tatmin
edemedikleri zaman alt kademedeki ihtiyaçlarına
yönelirler (engellenmegerileme)

Herzberg’in çift Kapsam
faktör teorisi

Motive edici faktörler iş tatmini ve motivasyon
sağlar, hijyen faktörleri ise iş tatminsizliğini ya
oluşturur ya ortadan kaldırır ama motive etmez.

Başarma ihtiyacı Kapsam
teorisi

Bazı ihtiyaçlar öğrenilmiştir ve birden fazla
ihtiyaç aynı anda motive edebilir.

Beklenti teorisi

Süreç

Eşitlik teorisi

Süreç

Amaç teorisi

Süreç

Pekiştirme

Süreç

Motivasyon, algılanan beklentiler, sonuç (ödül)
değerleri ve karar alma süreçleri tarafından
belirlenmektedir.
Algılanan eşitlik, girdi çıktı oranlarının diğerleri
ile karşılaştırılması sonucu elde edilmektedir,
kişiler algılanan eşitsizlikten kaçmak için motive
olurlar.
Açık ve zorlayıcı amaçlar, motivasyonu ve
performansı arttırmaktadır.
Ödül veren hareketlerin tekrarlanma olasılığı
artar.

(Erdoğan, 2003)

2.3.1

Kapsam teorileri kapsam teorileri
Kapsam teorileri, bireyleri örgüt içerisinde çalışmaya yönelten unsurların açığa

çıkarılması yönünde betimlemelerde bulunur. İnsanın var olması gereği belli bir
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gayesinin olduğu ve bu gayesine sahip olmak için emek verdiği varsayımına dayanan
teorilere denir. (Gülnar, 2007)
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı
Maslow, insanların ihtiyaçlarının hiyerarşik bir düzende olduğunu belirtmiş ve
bir basamağı geçmeden diğer basamağa ulaşılamayacağını vurgulamıştır. Yaşamları
süresince insanlar sürekli daha iyisini ve daha yenisini talep etmekte, sahibi
olmadıklarının peşinde koşmaktadırlar. İhtiyaçlar hiyerarşisinde sırasıyla fiziksel,
güvenlik, ait olma, saygı, kendini gerçekleştirmek basamakları geçilmektedir.
Tablo 2.2. Maslow Tarafından Belirlenen İhtiyaç Kademelerine Karşılık Gelen
Örgütsel İhtiyaçlar
İhtiyaç
Temel Ödüller
Örgütsel Faktörler
Düzeyleri
1) Fizyolojik
Yemek, Su, Uyku
Ücret
Uygun çalışma koşulları
Yemek
2) Güvenlik
3) Ait olma

4) Saygı

Güvenlik, Korunma,
Emniyet, Kalıcılık
Sevgi, Fark edilme,
Ait Olma
Kendine Güven,
Saygınlık,
Prestij, Statü

5)
Kendini Gelişim,
gerçekleştirme Büyüme,
Yaratıcılık

Güvenli çalışma koşulları
İş güvenliği
Dayanışmacı
Çalışma grupları
Arkadaşça gözetim
Profesyonel ortaklıklar
Fark edilme
İş tanımı
İş statüsü
İş ile ilgili geri bildirim
Zorlayıcı iş
Yaratıcılık fırsatı
İşte kazanılan başarı
Örgüt içinde gelişme

(Erdoğan, 2003)
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi;
Fizyolojik İhtiyaçlar: İnsanın insan olması gereği sahip olduğu yaşamının devamını
sağlayabilmesi için temel sayılan yeme, içme, barınma, nefes alması için bir havaya
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ihtiyaç duyması, dinlenmesi için uyuması gibi ihtiyaçlar yer alır. Temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan bir insan üst hiyerarşi basamağına geçmesi kolay olmayacaktır.
Güvenlik ihtiyacı: Temel ihtiyaç olan fizyolojik ihtiyaçlarını gideren insan ikinci
basamak olan güven ihtiyacı kapsamında kendini yaşamsal, iktisadi ya da politik
olarak güvene alacaklardır. Arkadaş ve akraba çevresine yakın ikamet etmesi, iş yerine
ait hissederek iş güvencesi alması, politik istikrar istemişi ve bunda girişimlerde
bulunması güvenlik ihtiyacına örnek verilebilir.
Ait olma ve sevgi ihtiyacı: İnsan var olma gereği tek değil de topluluk içerisinde
yaşama ihtiyacı duyar. Toplumun ferdi olma ihtiyacı bu yaklaşım içinde yer alır. Kişi
bu ihtiyacını gerçekleştirme mahiyetinde farklı toplumlarda yer alabilir. Ait olma ve
sevgi ihtiyacı toplumun en küçük yapı taşı olan ailede aranmaya başlar. Aile içerisinde
sevgiyi ya da ait olma ihtiyacını bulamayan insan çareyi farklı toplumsal gruplarda
arayacak, bu durumda olumlu olumsuz sonuçlara yol açabilecektir.
Takdir edilme ve saygı ihtiyacı: Takdir edilme ve saygı ihtiyacı insanın moral ve
motivasyonunu doğrudan etkiler. İki alt bölümde incelemek uygun olur. Birinci
bölümde; başarı elde etme, güçlü olma, olgunlaşma, kendine güven duyma, ustalaşma,
özgürlük, bağımsızlık gibi gereksinimleri içine alan insanın kendine saygı duyma
gereksinimini içerir. İkinci Bölümde ise tanınma, beğenilme, önem verilme, statü gibi
gereksinimleri içine alan başkalarının saygısını kazanma gereksinimini kapsar(İncir,
1990, s.08).
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Yukarıda belirtilen ihtiyaçların karşılanarak bireyin
doyuma ulaşması sonucunda birey yeni şeyler arayacak ve kendini yaşam süreci
içerisinde eksik hissedecektir. Bu durum performansının yüksek olduğu ve uzmanlık
sahibi olduğu alanda tanınır ya da lider gösterme ihtiyacı doğurmuş olacaktır(Ünlü,
2013, s.6).
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F. Herzberg Çift Faktör Kuramı
Motivasyon kuramlarından en çok bilinenlerden bir tanesi de Herzberg
tarafından ileri sürülen çift faktör kuramıdır. Kuramda, tatminsizliğe kaynak teşkil
eden durumlara koruma etkenleri ve tatmin sağlayan motive unsurları çerçevesinde iş
görenin işletme ortamındaki ihtiyaçları sıralanmıştır. Koruma etkenleri, genellikle iş
çevresiyle ilgilidir. Konuyu açmak gerekirse; işletmenin ileriye dönük politikası,
kontrolü, ücreti, insan kaynakları yönetimi ve fiziksel çalışma koşulları gibi
etkenlerdir. Koruma etkenleri, birey üzerinde iş tatminini artırır.
Herzberg’e göre motivasyon edici etmenler işin kendisi, işteki başarı, iş tatmini
ve sürekli gelişme ile ilgilidir. Kurama göre; iş tatmini, iş tatminsizliğin karşıtı
değildir. İş verenler durum koruma etkenlerinin koşullarını yerine getiriyor ancak
motivasyon etkenlerinin koşullarını sağlayamıyor ise iş gören işinden tatmin
sağlamanda da işini devam ettirebilir(Başaran, 2008, s.216).
İş yönelik fiziksel/sosyal çalışma koşullarında; iş sağlığı ve güvenliği, eşit işe
eşit ücret, iş görenlerin iletişim düzeyleri, üst ve ast ilişkileri, örgütün misyon ve
vizyonu gibi etmenlerin sağlam temellere dayanmaması iş görende tatminsizliğe
mahal verdiği ancak bu etmenlerin olmasının iş görenlerin motivasyonu üzerinde
olumsuzluğu kadar etkili olmadığını belirtmektedir (Aslan, 2013).
Tablo 2.3. Herzberg Tarafından Belirlenen Hijyen Faktörleri ve Motive Edici
Faktörler
HİJYEN FAKTÖRLERİ
MOTİVE EDİCİ FAKTÖRLER
Şirket politikası
Çalışma koşulları

Başarı
Fark edilme

Şirket içi ilişkiler
Ücret
Statü

Sorumluluk
Takdir edilme
Gelişme

(Erdoğan, 2003)
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Mc Clelland’ın Başarma Gereksinimi Kuramı
Mc Clelland tarafından ortaya atılan bu kurama göre birey üç ana temel davranış
bütünü sergiler. Bunlar; ilişki kurma ihtiyacı, güçlü olma ihtiyacı ve başarma
ihtiyacıdır. İhtiyaçlar hem bireysel, hem de toplum ve ulus yaşamında önem
taşımaktadır.

Bireylerin

kendi

kariyerlerinde

en

uç

noktaya

ulaşma

ve

mükemmeliyetçiliği başarı gereksiniminin gereğidir.(Eren, 2003, s.579)
Mc Clelland’in kurduğu bu kurama göre davranış türlerini açıklamak gerekirse;
İlişki kurma ihtiyacı: İnsan yaşamsal gereği toplumun ferdi olmak ister tek kalmaktan
hoşnut olmaz. Toplumsal yaşam ilişki kurmayı zorunlu kılmıştır. Bazıları zorunlu
kalmadıkça iletişim kurmak istemezken, bazıları toplumsal bütünlüğüne inanarak
iletişim ağını genişletir.
Güçlü olma ihtiyacı: İnsanın yaşamı boyunca elde edilen birikimli olarak artan güç
unsurunu ne kaybetmek isteriz ne de azalmasını ve bunun çabası ve kaygısı
içerisindeyizdir. İnsanların kendini ve çevresini güçlü kılma savaşları vardır. Bu savaş
başkalarının çıkarı ile karşılaştığında duraklayacak ve insanı başkasının özgürlük
alanına girme imkânını kısıtlayacaktır.
Başarma ihtiyacı: Başarma insanın doğasında yer alır ve başarının izinde gitme eğilimi
gösterir. Başarının getirileri bireyleri başarının peşinden sürekler. Başarıyı elde etmek
için eğitim, bilgi birikimi gibi yeteneklerini artırmak ve bunları sergilemek için çaba
sarf edecektir.
Aldefer’in ERG Kuramı
ERG Kuramı Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi üzerinden çalışma yapılarak
geliştirilen motivasyon yaklaşımıdır. ERG Kuramında sınıflamalar daha basit
olmasına karşın Maslow sınıflaması esastır. İlke yöntemi yine aynıdır. İlk önce
basamağın altındaki ihtiyaçlar doyuma ulaştırılmalı, sonrasında üst düzey ihtiyaçlar
karşılanmalıdır.(Koçel, 2003, s.643)
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Tablo 2.4. Başarı Kazanma ve Başarısızlıktan Kaçınma İhtiyacı Olan Kişilerle İlgili
Tahminler
Başarı ölçütlerinin doğası
İşin zorluğu

Kişisel başarı değeri

Başarma

Sonuca verilen Başarı

Başarısızlıktan

Olasılığı

değer

kazanma

kaçınma

ihtiyacı

olan olan kişiler için

ihtiyacı

kişiler için
Zor

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Düşük

Kolay

Yüksek

Düşük

Düşük

Yüksek

(Erdoğan, 2003)
Erg kuramına göre irdelenmesi gereken üç temel gereksinim aşağıda
sunulmuştur.
Var olma Gereksinimleri: Yaşamın devamı için gerekli olan gereksinimlerdir. Fiziksel
güvenlik, korunma, su ve yiyecek gereksinimlerini kapsar. Yaşam çerçevesinde iş
gören ücret, örgütsel imkânlar, çalışma ortamının ferahı ve iş sağlığı ile karşılanabilir.
İlişki Gereksinimleri: İlişki gereksinimleri diğer insanlarla olan bağı kapsar. Kısaca
saygı, duygusal destek, ait olma ve tanınma gereksinimlerini giderecek tatminler
bünyesinde oluşur. İlişki gereksinimleri sosyal ve iş hayatından karşılanabilir.
Büyüme Gereksinimleri: Bu gereksinimler insanın çevresi ile ilgili gelişim ve değişim
süreçlerini içermektedir. İnsanın doğasıyla ilgilidir ve insanın sahip olduğu
yeteneklerin farkına varabilmesi için çevresi tarafından güdülenmesi gerekir. Bireysel
gelişim, değişim ve olgunlaşma süreçlerini içerir. Büyüme gereksinimlerinin
doyurulması

kişisel

kapasitenin

artırılmasına,

yeni

mevcut

yeteneklerin

geliştirilmesine ve artırılmasına yol açar. Bir unsur çaba, otonomi, değişim ve
yaratıcılığı içeriyorsa büyüme gereksinimlerini tatmin edebilir.
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ERG kuramına göre büyüme gereksinimleri, ilişki ve var olma gereksinimlerinin
yerine getirilmesine bağlı olarak zamanla çoğalan bir motivasyon süreci olma
niteliğine sahip olur. Bir ve ikinci basamaktaki gereksinimleri karşılayamayan birey,
bu eksikliği örtmek maksadıyla bazen bir önceki basamakta yer alan gereksinim
aşamasına

dönerek

çabalarını

bu

gereksinim

seviyesinde

daha

da

yoğunlaştırabilir.(Can, 2005, s.161)

2.3.2

Süreç teorileri
Kapsam kuramlarında motive edici unsurların “ne” olduğu incelenirken, süreç

kuramlarında ”neden” ve “nasıl” etkilendiğini araştırır. Süreç kuramları kişinin
davranışın oluşmasından sonlanmasına kadar süreç değişkenlerini açıklar. Farklı
kişiler farklı fikir, değer ve düşüncelere sahiptirler, ama hepsinde davranışı harekete
geçiren aşamalar aynıdır (Eren, 2001, 527)
Wroom’un Beklenti Kuramı
Beklenti Kuramının ana unsuru bireyin, belli davranış kalıpları ve şartları yerine
getirdiği takdirde beklentileri doğrultusunda mevcut durumun hal alacağı bekleyişini
ifade eder. Bu kurama göre bireyin, amacına ulaşmak için çaba sarf etmesi ve amacına
ulaşacağı inancının olması gerekir.
Beklenti kuramına göre, bireyler çeşitli seçeneklerden en uygun olanı tercih
ederek kararlar almaktadırlar. Bireylerin ulaşmak istedikleri hedeflere, ne ölçüde
tatmin edildiğine dayalı algılamaları beklentiyi belirlemektedir. Bireylerin ortaya
koyduğu çabayı belirlemek için, motive edici unsurları kapsayan bir denklem ortaya
sürülmektedir. Denklem, üç farklı bilişsel oluşumun kendi aralarında geliştirdikleri
ilişkileri kapsamaktadır. (Aslan, 2013)
Motive edici güç= beklenti* araçsallık*valans
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Denkleme göre, eğer birey gayret sarf ettiği takdirde örgütsel yapı içerisinde
hedefe ulaşacağına inanıyorsa (beklenti), örgütsel hedef ile bireysel gayesi arasında
yararlılık (araçsallık) bağı bulunuyorsa ve bireysel amacının bu gayrete değdiğini
düşünüyorsa (valens), kişinin performansı ve motivasyonunun yüksek olması
beklenmektedir. (Bozkurt, 1997, 38)
Tablo 2.5. Beklenti, Valens ve Araçsallığın, Güç ile Olan İlişkisi
Beklenti skoru
Valens skoru
Araçsallık skoru Güç skoru
Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Düşük

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Düşük

Düşük

Çok düşük

Düşük

Yüksek

Yüksek

Düşük

Düşük

Yüksek

Düşük

Çok düşük

Düşük

Düşük

Yüksek

Çok düşük

Düşük

Düşük

Düşük

Çok çok düşük

(Erdoğan, 2003)
Edwin Locke’nin Amaç Kuramı
Amaç kuramı içerisinde bireylerin kendileri için hedef koydukları ve bu
hedeflere ulaşmanın kendileri için ödül sayılmasından dolayı, işe bu gayeler
bütününde güdülendirildikleri görüşü savunulmaktadır. Kuramda, kendisine çıtası
yüksek amaçlar saptayan ya da başkalarının onlar için saptadığı yüksek amaçları kabul
eden bireylerin, daha çok çaba ve daha iyi performans göstereceği ileri
değerlendirilmektedir. (Çetinkanat, 2000, s.28)
Amaç kuramı üç temel özellik üzerinden açıklanabilir. Bu özellikler; Amaçların
yoğun olması, güç olması ve şeffaf olmasıdır. Özetlemek gerekirse;
 Bireysel amaçların şeffaflığı yapılan ya da hedeflenen işi daha iyi başarıya
eriştirecektir.
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 Bireysel amaçlar bilinçli ve zorlanmadan aktarılacak, bireylerin ortak amaçlar
çerçevesinde benimsemesi sağlanarak işi daha iyi sağlama sağlanacaktır.
 Bireysel amaçlara katılımın oranı ne kadar yüksekse, sonuçların olumlu çıkma
oranı o kadar yüksektir.
 Çıktı olarak sunulan üründeki geribildirim iyi ya da kötü yanları görmeyi
sağlayarak çıtayı yükseltecektir. (Sevgi, 2013)
Adams’ın Eşitlik Kuramı
Eşitlik kuramında bireyler, iş görerek elde ettiklerini diğer iş görenlerin elde
ettikleriyle mukayese ederler. Kuramın dayandığı temel nirengi, iş görenin bünyesinde
olduğu örgüt ile diğer örgütlerde kendi iş durumuna benzer çalışanları kıyaslaması
sonucunda elde ettikleri karşısında eşitlik ya da eşitsizlik düşüncesinin ortaya
çıkmasıdır.(Kılıç, 2013)
İş gören işletme içinde eşitsizlik olduğuna dair bir kanıya kapılırsa ya iş oranını
artıracak ya da azaltacaktır. Bunun dışında diğer iş görenleri etkileme yolunu da
seçebilir. İş gören eşitlik dengesinin sağlandığına inandığı anda huzura kavuşacaktır.
(Eren, 2001, s.538)
Pekiştirme Kuramı
Pekiştirme kuramına göre, örgütsel çevreden savunulan ve ödüllendirilen
hareketler tekrarlanmakta, örgütsel çevrenin cezalandırdığı ve benimsemediği
hareketler ise tekrar etmemektedir. Bir davranışın kişiye kazandırdığı değerler ve
sonuçları bu davranışın temelleri ya da onu doğuran unsurlardan daha önemlidir (Eren,
2001, 540).
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2.4. İş Tatmini Konusunda Yapılmış Çalışmalar
Çalışmanın bu bölümünde yurt dışında ve ülkemizde yapılmış olan konu ile ilgili
araştırma örneklerine yer verilmiştir.
Pincus (1986) yapmış olduğu araştırmasında hemşirelerde iş tatmini, iş
performansı ve örgütsel iletişime bağlı tatmin arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı
amaçlamıştır. Araştırma sonucuna göre; kurum içinde etkin iletişimden sağlanan
tatmin, iş performansı ve iş tatmini arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
ortaya çıkmış, olumlu bir ilişki gözlenmiştir. Bulgulara göre iş tatmini ile etkin
iletişimden elde edilen tatmin arasında daha kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır.
İletişimle kazanılan tatmin ile iş tatmini arasındaki bağ daha kuvvetlidir. Kurum içinde
iş gören ile yönetici arasındaki iletişim ilişkisi de iş tatmini ile istatistiksel olarak
anlamlı şekilde ilişkilidir. Ayrıca kurumdaki yöneticilerle olan bağlar iş tatmini ile
yüksek oranda ilişkilidir (Pincus, 1986).
Schappe’nin (1998) çalışmasında ise örgütsel vatandaşlık davranışının algılanan
örgütsel adalet, iş doyumu ve örgütsel bağlılık gibi değişkenlerden etkilendiğini dile
getirmektedir.

Bu

değişkenlerin

örgütsel

vatandaşlık

davranışını

etkileyip

etkilemediğini araştırmaktadır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında yalnızca örgütsel
bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışını anlamlı şekilde etkilediği görülmektedir.
Yani örgütsel bağlılık seviyesi fazla olan kişilerin örgütsel vatandaşlık seviyesi de
fazladır. Yaş ve cinsiyet gibi demografik özelliklerin örgütsel vatandaşlık ile anlamlı
bir ilişkisi bulunmamaktadır. Örgütsel vatandaşlık ile alınan ücret ve kurumda çalışma
süresi olumsuz yönde bir ilişki göstermektedir (Schappe,1998).
Ünal, Karlıdağ ve Yoloğlu’nun (2001) bu çalışmada amacı Malatya’da görev
yapmakta olan hekimlerde iş tatmini düzeyleri, tükenmişlik ve demografik özelliklerin
yaşam doyumu düzeyleri ile etkileşimini ortaya koymaktır. Araştırmaya bakıldığında
yaşam tatmini üzerindeki en önemli değişken iş doyumudur. Çalışma bulgularına göre
yaşlı olmak ve evli olmak hem iş doyumunu hem de yaşam tatminini arttıran
özelliklerdir. Kişilerde gözlemlenen tükenmişlik ile yaşam tatmini arasında olumlu bir
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ilişki bulunmamaktadır. Ancak bireyin iş tatmini ile yaşam tatmini arasında olumlu
yönde bir ilişki söz konusudur. Kişilerde iletişim becerileri, sorunlarla başa çıkma
yetileri ve yönetme becerileri tecrübeyle birlikte gelişir. Zamanla kazanılan bu
deneyimlerle hekimlerde yeterlik duygusu artmaktadır. Aynı zamanda iş doyumu da
artar. Yani kısaca yaşam doyumu, iş doyumu ve tükenmişlik sürekli bir etkileşim
içindedir (Ünal, Karlıdağ, Yoloğlu, 2001).
Tengilimoğlu ve Yiğit (2005) tarafından hastane çalışanları üzerine yapılan
çalışmaya bakıldığında da araçsal, katılımlı ve destekleyici liderliğin ön planda olduğu
görülmektedir. Bu örneklemde dönüşümcü liderlik tarzının uygun bir yaklaşım
olmadığı görülmektedir. Aynı durum örgütsel bağlılığa olan etkide de vardır. Çünkü
bu örneklem her an büyük risklerle ve zorluklarla karşılaşabilmektedir. Açıkça
belirlenmiş kural ve prosedürlerin işlerini rahatlattığı bir örneklemdir. Araştırma
sonucuna bakıldığında; sağlık çalışanlarının görev odaklı, açık kural ve hedefler
belirleyen, görev bağlamında destekçi, problem çözen ve hataları gidermeye niyeti
olan, kısmen ödül ve ceza sistemi bağlamında yöneten araçsal ve etkileşimci liderlik
tarzlarını benimseyen yöneticilere ihtiyacı olduğu görülür. (Akyurt, Alparslan, Oktar,
2015)
Derin’in (2007) çalışan sağlık personelinin iş tatmini düzeyleri ve iş tatminini
etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için devlet hastanelerinde yaptığı araştırmada iş
tatminini etkileyen etmenler; meslek, çalışılan birim, mesleğin kişiye uygunluk
durumu, kişinin işinde kendini geliştirmek için yaptığı faaliyetler, kişinin mesleğe
bağlılık algısı, yönetici görev, iş yerinde sorun yaşama durumu, çalışma nedeni ve gelir
düzeyi gibi faktörlerdir. Sağlık personelleri üzerinde yapılan çalışmada iş tatmininin
genel olarak düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.
Araştırma kapsamında kurumdaki ekip arkadaşlarının iş tatminini arttıran, terfi
olanaklarının ise iş tatminini düşüren etken olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmada iş görenlerde içsel doyumun yüksek olduğu dışsal doyumun ise
daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Denetim şekli, yönetici, çalışma arkadaşları ve
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astlarla ilişkiler, çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresine ilişkin öğelerden oluşan
“Dışsal Doyum” un ise daha düşük olduğu sonucuna varılmaktadır. Araştırmada yaş,
medeni durum, eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerin genel olarak iş doyumunu
etkilemediği görülmektedir. Ayrıca okul öncesi dönemde çocuğu olma durumu, ,
günlük ortalama çalışma saati, çalıştığı bölümdeki çalışma süresi ve bakmakla
yükümlü olduğu kimsenin olması araştırmaya göre iş doyumunu etkilemez. Ölçekler
değerlendirildiğinde en düşük iş tatmininin terfi olanakları ve kurumda yükselme
boyutunda olduğu görülür. Bu sebeple kurum içinde yükselme ve terfi olanaklarının
iyileştirilmesi gerekmektedir. Hastane yönetimi sağlık personelinin çalışmalarını ve
mesleki yeterliğini yansız olarak değerlendirebilmelidir. Aynı zamanda adil bir
görevde yükselme-takdir sistemi oluşturulmasına dikkat etmelidir (Derin, 2007).
Polat’ın (2008) ‘Hemşirelerde İşe Bağlı Stres ve İş Doyumu’ adlı araştırmasının
ise temel amacı; hemşirelerde stres ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesidir. Ayrıca
stres ve iş doyum düzeylerinin demografik özelliklere göre değişip değişmediğini
görmektir. Hemşireler üzerinde yapılan çalışma analizinde; hemşirelerde işe bağlı
stres değişkenleri, yedi temel boyutta gruplanarak ele alınmaktadır. Bu boyutlar;
yönetim tarzı ve dengesiz iş yükü, hastalık süreci ve ölüm, hasta güvenliği, işin
tamamlanmaması, hekim davranışı, mesleki gelişim, kurum politikası olarak
adlandırılır ve toplam varyansın %67’sini açıklamaktadır. Hemşirelerin stres faktörleri
açısından algıladıkları stres düzeyleri, demografik özelliklerine göre değişmektedir.
Ayrıca hemşirelerin hekimlerle ilişkiler ve kurum politikası ile ilgili algıladıkları stres
düzeyi, hemşirelerin mesleki kıdem düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı
ölçüde farklılaşmaktadır (P<0,05). Aynı zamanda hemşirelerin, dengesiz iş yükü,
hastalık ve ölüm süreci, hekimlerle ilişkiler ve kurum politikası ile ilgili algıladıkları
stres düzeyi, hemşirelerin eğitim düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde
farklılaşma göstermektedir (P<0,05). Hemşirelerin kurum kıdemi ile yönetsel
sorumluluk durumlarına göre, çeşitli stres faktörleri bakımından algıladıkları stres
düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Çalışanların iş doyum düzeyleri
ile stres düzeyleri arasında ters yönlü, zayıf ama istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler
bulunmaktadır.
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Çalışanların; işletme politikası, fiziksel koşullar, kişilerarası ilişkiler, ücret ve
bireysel faktörler açısından algıladıkları iş doyum düzeylerinin, hemşirelerin eğitim ve
yönetim sorumluluğu durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde
farklılaşmadığı söylenebilir. Hemşirelerin, işletme politikası, kişilerarası ilişkiler ve
ücret faktörlerine ilişkin algıladıkları iş doyum düzeyinin yaş gruplarına göre
istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde değiştiği söylenebilir (Polat, 2008).
Chang, Li, Wu ve Wang’ın (2010) ‘Hemşirelerde bireysel özelliklerle birlikte iş
tatmini ilişkisi ve iş tatminini destekleyecek kişilik özellikleri’ adlı araştırmasındaki
analiz sonuçlarına bakarsak; kişinin iş tatminini değerlendirme sürecince kişilik
özelliklerinin önemi vurgulanmaktadır. Yani kişiliğin iş doyumu üzerindeki etkisi
ortaya çıkmaktadır. İş doyumu yalnızca ücret, işin özellikleri ya da stres gibi
etmenlerle değil aynı zamanda kişisel özelliklerle de ilgilidir. Çalışmanın sonucuna
göre iş tatmini ile kişinin öngörülü olma özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar söz konusudur. Öngörüsü olan kişiler durum sıkıntıya düşmeden önce
önlem alırlar. Kişinin iyimserlik ve öz-yeterlik özellikleri iş tatmini için önemli bir
faktördür. Çalışma bulgularına göre; özsaygı ve iş tatmini arasında anlamlı ve olumlu
yönde ilişki görülmektedir. Kişinin yüksek düzeyde özsaygı sahibi olması kişiler arası
ilişkiler, liderlik vasıfları ve yaşam doyumuyla da anlamlı olarak ilişkilidir. Ayrıca
bireylerin olumsuz duyguları yaşama eğilimi iş doyumlarını olumsuz etkiler (Chang,
Li, Wu, Wang, 2010 ) .
Ge, Fu, Chang ve Wang (2011) Çin’de halk sağlığı işgörenleri üzerinde bir
çalışma yapmışlardır. Araştırmada bir büyük bir de küçük şehirde çalışanların iş
tatmini düzeyleri ve iş tatmini ile ilişkili faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Araştırma
analizine göre; iki şehirde de sağlık personelleri orta düzeyde iş tatminine sahip olarak
bulunmuştur. İş görenlerin %16.9’u orta düzeyde memnun değilken, %9’u işlerinden
hiç memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. İş görenlerin %59.1’i yaptıkları işten
orta düzeyde memnun olduklarını ifade ederken, %14.9’u oldukça memnundur.
Ayrıca büyük şehirde görev yapan sağlık personellerinin iş tatmininin küçük şehirde
görev yapanlara göre daha düşük olduğu görülmektedir. İş tatmini ile eğitim düzeyi
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının düşük iş
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doyumlarının sebebi olarak iş yükünün ağır olması, dinlenme süresinin yeterli
olmaması ve uzun çalışma saatleri gösterilmektedir. Araştırma sonucunda kısaca
özgürlükle iş doyumu arasındaki ilişki doğru orantılı olarak gösterilmektedir (Ge, Fu,
Chang, Wang, 2011).
Çetinkaya Ulusoy, Ecevit Alpay (2013) hemşirelerde iş tatmini ve meslektaş
dayanışması arasındaki ilişkiye bakmak için yaptığı araştırmada iş görenlerde
meslektaş bağlılığı ve iş tatmini ilişkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Hemşireler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarında katılımcıların oldukça yüksek
puan (%53.6) aldıkları ve meslektaşları ile dayanışma içinde olduğu saptanmaktadır.
Çalışmada bireylerin dayanışma algılarını demografik özelliklerden medeni durum,
yaş, eğitim düzeyi ve aile tipinin etkilediği gözlemlenmektedir. Çalışma durumu
özelliklerine

bakıldığında;

hemşirelerin

dayanışma

tutumlarını

bulundukları

pozisyonlardan memnuniyet algıları ve çalışma yılının da etkilediği görülmektedir.
Sonuç olarak bireylerde meslektaş dayanışmasının iş tatminini olumlu yönde etkilediği
ve çalışmaya katılan bireylerin yarıdan fazlasının iş arkadaşları ile dayanışma içinde
olduğu söylenebilir. Çalışmanın önerisi olarak hemşirelik eğitimi içinde ve kurumda
verilen hizmet içi eğitimlerde meslektaş dayanışması ve ekip bağlılığının öneminden
bahsedilmesi söylenebilir (Çetinkaya Ulusoy, Ecevit Alpay, 2013).
Mathieu (2013) çalışmasında iş tatmini ile iş görenlerin narsistik özellikleri
arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın bulgularına göre,
uyumluluk ve sorumluluk sahibi olma ile iş tatmini arasında anlamlı farklılıklar
bulunmaktadır. Aynı zamanda olumlu yönde bir ilişki söz konusudur. Çalışmada iş
tatmini ile duygusal denge arasında ise olumsuz yönlü bir ilişki ortaya çıkmaktadır.
Son olarak iş tatmini ile dışa dönüklülük arasında düşük düzeyde bir ilişki söz
konusudur (Mathieu, 2013).
Akyurt, Alparslan ve Oktar’ın (2015) yaptığı sağlık personellerinde iş tatmini,
liderlik tarzları ve örgütsel bağlılık modelini araştıran çalışmasında amaç; Çalışanlarda
örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerinde farklı liderlik tarzlarının hangilerinin nasıl bir
etkiye sahip olduklarını açıklamaktır.
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Sağlık çalışanları üzerine yapılan araştırmanın analiz sonuçlarına bakacak
olursak; öncelikle araçsal ve etkileşimci liderlik, örgütsel bağlılık ve iş doyumu
üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturmakta ve olumlu yönde etki yaratmaktadır.
Dönüşümcü liderliğin ise işe ve örgüte yönelik bu olumlu tutumlar üzerinde anlamlı
bir etkisi görülmemektedir. Örgütsel bağlılık üzerinde iş doyumunun etkisine
bakıldığında, duygusal bağlılık önde olmak üzere oldukça yüksektir. Çalışmada iş
doyumunun güçlü biçimde örgütsel bağlılığa olumlu yönde etki ettiği ortadadır
(Akyurt, Alparslan, Oktar, 2015).

2.4.1

Örgütsel sessizlik ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar
Örgütsel sessizlik ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma örnekleri

Tablo 2.6’da özetlenmektedir.
Tablo 2.6. Örgütsel sessizlik ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar
Araştırma

Araştırmanın amacı

Araştırmanın sonucu

Öğretmenlerde iş tatmini, iş
gören sessizliği ve denetim
odağı (Şekerli, H. 2013)

İş gören sessizliğini iş
tatmini, denetim odağı
ile birlikte demografik
özelliklerin etkileyip
etkilemediğini
göstermek.
Kişilerin örgütsel
sessizlik davranışları ile
iş tatmini ve duygusal
tükenmişlik algıları
arasındaki ilişkiyi
açıklamak.
İş görenlerde örgütsel
sessizliğin iş tatmini
düzeyleri üzerindeki
etkisini açıklamak.

İş tatmini düşük
olanların ve dıştan
denetimli olanların iş
gören sessizliği puanları
yüksek bulunmuştur.

Bireylerin örgütsel sessizlik
tutumlarında iş tatmini ve
duygusal tükenmişlik
algılarının rolü (Aktaş, H. ,
Şimşek, E. 2015)
Banka çalışanlarında
örgütsel sessizliğin iş
tatminine etkisi (Yılmaz,
S.E. , Çetinel, E. , Uysal, D.
2016)

Sessizlik davranışı
gösterenlerin iş tatmini
sesli olanlardan daha
düşük bulunmuştur.
Örgütsel sessizliğin, iş
görenlerin iş tatmini
düzeylerini negatif ve
zayıf düzeyde etkilediği
bulunmuştur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.

HEMŞİRELERDE ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ
ÜZERİNE ANKARA İLİNDE BİR UYGULAMA

3.1. Araştırmanın Amacı:
Çalışmanın amacı; iş gören sessizliği değişkenini, iş tatmini ile birlikte eğitim
durumu, yaş, medeni durum, cinsiyet, çalışılan birim, ve hizmet süresi gibi demografik
değişkenlerinin etkileyip etkilemediğini saptamaktır.
Ayrıca bu çalışmada, iş gören sessizliği ve iş tatmini değişkenlerinin medeni
durum, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışılan birim, hizmet yılı ve anne baba tutumu
açısından farklılık gösterip göstermediğinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma soruları hipotezleri kurulmuş ve
yapılan analizler sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Bununla birlikte; hemşireler üzerinde uyguladığımız bu çalışmada Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bünyesinde aktif görev yapmakta olan hemşirelerin ‘Çalışan sessizliği ve İş doyumu’
arasındaki ilişkinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırma Ankara ilinde bulunan iki farklı hastanede görev yapmakta olan
hemşireler üzerinde yapılmaktadır. Anket uygulamasının kapsamı Ankara Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde görev yapmakta olan hemşireler ile sınırlandırılmaktadır. Seçilen iki
hastanedeki evrenin büyüklüğü nedeniyle ve hepsinden veri toplamak mümkün
olamayacağından araştırmada örneklem grubu ile çalışılmaktadır. Anketler her iki
hastanede 300 olacak şekilde toplam 600 kişiye uygulanmaktadır. Bu araştırmada
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örneklem, değişken, ve yöntem açısından bazı sınırlılıklar söz konusudur. Çalışmada
elde edilen bulgular sınırlılıklar göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.
Araştırmanın en önemli sınırlılıklarından biri çalışan sessizliğinin literatürde yeni bir
konu olarak değerlendirilmesidir. Çalışan sessizliğinin alan yazında yeni olması
araştırmada ele alınan değişkenlerin tartışılmasını zorlaştırmaktadır.
Sonuçların genelleştirilebilmesi araştırmanın bir diğer sınırlılığı olabilir. Bu
araştırmanın örneklem grubunun farklı gruplardan oluşması ve daha geniş yapılması
gelecekteki çalışmalara ışık tutacak ve çalışmalarda daha sağlıklı sonuçlar elde
edilmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmada iş gören sessizliğinin nedenleri üzerinde
durulmamıştır. Araştırmada bulunan bulgular, çalışmaya katılanların kendileri
hakkında rapor ettikleri ölçümlerden elde edilmiştir. Bu sebeple araştırmaya katılanlar
duygu, düşünce ve fikirlerini açık şekilde yansıtamamış olabilirler.

3.3. Araştırmanın Hipotezleri
 H01a:

Atatürk

Hastanesinde

iş

gören

sessizliği

cinsiyete

bağlı

olarak

cinsiyete

bağlı

olarak

farklılaşmamaktadır.
 H01g:

Gazi

Hastanesinde

iş

gören

sessizliği

farklılaşmamaktadır.
 H02a: Atatürk Hastanesinde hemşirelerde iş tatmini cinsiyete bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
 H02g: Gazi Hastanesinde hemşirelerde iş tatmini cinsiyete bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
 H03a:

Atatürk

Hastanesinde

iş

gören

sessizliği

medeni

duruma

göre

farklılaşmamaktadır.
 H03g: Gazi Hastanesinde iş gören sessizliği medeni duruma bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
 H04a: Atatürk Hastanesinde iş gören sessizliği çalışılan birime bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
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 H04g: Gazi Hastanesinde iş gören sessizliği çalışılan birime bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
 H05a: Atatürk Hastanesinde iş gören sessizliği eğitim düzeyine bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
 H05g: Gazi Hastanesinde iş gören sessizliği eğitim düzeyine bağlı olarak
farklılaşmamaktadır.
 H06a: Atatürk Hastanesinde demografik özellikler ve iş tatmini ilgisizliğe ve boyun
eğmeye dayalı sessizliği (IBS) etkilememektedir.
 H06g: Gazi Hastanesinde demografik özellikler ve iş tatmini ilgisizliğe ve boyun
eğmeye dayalı sessizliği (IBS) etkilememektedir.
 H07a: Atatürk Hastanesinde demografik özellikler ve iş tatmini kendini korumaya
ve korkuya dayalı sessizliği (KKS) etkilememektedir.
 H07g: Gazi Hastanesinde demografik özellikler ve iş tatmini kendini korumaya ve
korkuya dayalı sessizliği (KKS) etkilememektedir.
 H08a: Atatürk Hastanesinde demografik özellikler ve iş tatmini ilişkileri korumaya
dayalı sessizliği (IKS) etkilememektedir.
 H08g: Gazi Hastanesinde demografik özellikler ve iş tatmini ilişkileri korumaya
dayalı sessizliği (IKS) etkilememektedir.

3.4. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan iki farklı hastanede çalışan
hemşireler oluşturmaktadır. Çalışma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde aktif görev yapmakta olan
hemşireler ile gerçekleştirilmektedir. ‘Hemşirelerde Çalışan Sessizliği ve İş Doyumu
Arasındaki İlişki’yi ortaya koyabilmek için yapılan araştırmada seçilen iki hastanedeki
evrenin çok büyük olması sebebiyle ve hepsinden bilgi toplanması mümkün
olamayacağından çalışmada örneklem grubu ile çalışılmaktadır. Bu ölçek her iki
hastanede de 300 olacak şekilde toplam 600 katılımcıdan elden edilen veriler üzerinde
yapılmaktadır.
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Atatürk Hastanesindeki 580 hemşireden oluşan evrenin % 5 kabul edilebilir hata
katsayısına göre güven seviyesi % 98 için önerilen örneklem büyüklüğü 281 olarak
hesaplanmaktadır. Çalışmanın Atatürk Hastanesine ait örneklem sayısı 300 olarak
geçerli sayılmaktadır. Örneklem seviyesinden kaynaklanan hata % 98 güven
seviyesine göre % 4,67 bulunmaktadır. Gazi Hastanesinin evrenini oluşturan 485
hemşire için %5 kabul edilebilir hata katsayısına göre güven seviyesi % 99 için
önerilen örneklem büyüklüğü 281 olarak bulunmaktadır. Araştırmanın Gazi
Hastanesine ait örneklem sayısı 300 olarak geçerli sayılmaktadır. Örneklem
seviyesinden kaynaklanan hata %99 güven seviyesine göre % 4,60 olarak
hesaplanmaktadır.
Araştırmanın örneklemi için basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmaktadır.
İki hastane arasında karşılaştırma yapmak için, çalışmanın güvenilirliği açısından her
iki hastanede de örneklem sayısı 300 olarak belirlenmektedir. Gazi Hastanesi için
kitlenin % 62’sine, Atatürk Hastanesi için ise kitlenin % 52’sine ulaşılarak daha
sağlıklı sonuçlar elde etmek amaçlanmaktadır.

3.5. Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemi
Çalışmada veri toplamak amacıyla, içinde demografik özellikleri bulunduran
Demografik Bilgi Formu, iş gören sessizliğinin alt ölçeklerinden oluşan Çalışan
sessizlik Davranışı Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği kullanılmaktadır. Ankete katılacak
kişilere ölçekleri iş yerlerinde ve ya evlerinde bireysel olarak doldurmaları
söylenmektedir. Anketler çalışmaya katılacak hemşirelere elden verilmektedir.

3.5.1

Demografik bilgi formu
Demografik Bilgi Formu (bkz. Ek.1), katılımcıların medeni durumları,

cinsiyetleri, yaşları, çalıştıkları birim, hizmet yılları, eğitim düzeyleri ve anne-baba
tutumlarına yönelik soruları içermektedir.
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3.5.2

Çalışan sessizliği ölçeği
Çalışanların sessizlik davranışlarına ilişkin hazırlanan ölçek (bkz. Ek.2), , Dyne

ve Diğerleri nin 2003’de yaptığı iki araştırmadan ve Briensfield’in 2009’da yaptığı
doktora tezinden faydalanılarak oluşturulmuş ve Alparslan (2010) tarafından
geliştirilmiştir. Çalışan sessizliği ölçeğinde literatüre dayalı olarak oluşturulan 30 ifade
yer almaktadır.
Ölçekte iş gören sessizliğinin alt boyutları olan ilgisizliğe ve boyun eğmeye
dayalı sessizlik (IBS), ilişkileri korumaya dayalı sessizlik (IKS)ve kendini korumaya
ve korkuya dayalı sessizlik (KKS) davranış eğilimleri bulunmaktadır. Bu ölçekteki
ifadeler için cevaplar “Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3),
Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) şeklinde sıralanmaktadır.
Çalışmaya Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde görev yapmakta olan hemşireler katılacağı için iki örneklem
hesaplaması yapılmıştır. Atatürk Hastanesinde örneklemin uygun olduğunu göstermek
için bulunan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,935’dir. Analiz sonucunda çıkan bu
değer kullanılan verilerin faktör analizi için uygun olduğunu belirtmektedir.
Uygulanan Bartlett test sonucunda yaklaşık ki-kare değeri 6807,971 anlamlılık ise
0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu değerle faktör analizinin kullanılması uygundur.
Faktörler toplam varyansın %59’unu açıklamaktadır. Bu örnekleme göre Cronbach
Alpha güvenilirlik katsayısı IBS alt ölçeği için 0.90, KKS için 0.93 ve IKS için 0.84
olarak hesaplanmış ve 0,80’in üzerinde olduğu için yüksek derecede güvenilirdir. Aynı
şekilde Gazi hastanesine bakarsak Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,929
bulunduğu için uygun görülmektedir. Yaklaşık ki-kare değeri 6074,367 anlamlılık ise
0,000 olarak hesaplanmakta ve faktörler toplam varyansın %57’sini açıklamaktadır.
Gazi Hastanesi örnekleminde Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı IBS alt ölçeği için
0.91, KKS için 0.93 ve IKS için 0.83 olarak bulunmakta ve güvenilir sayılmaktadır.
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3.5.3

İş doyumu ölçeği:
Yıldırım (2001) tarafından geliştirilen İş Doyumu Ölçeğinin (bkz. Ek.3)

güvenirlik katsayısı alpha=. 88 olarak hesaplanmıştır. Çek (2011) daha sonra ölçeğin
geçerlik ve güvenirlik çalışmasını tekrar yapmıştır. Atatürk Hastanesi örneklemine
göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0,868 bulunmaktadır. Barlett Testi sonucu
elde edilen Ki-Kare değeri: 1763,739, df: 91, p: .00 anlamlı bulunmaktadır. Ortaya
çıkan sonuçlar faktör analizi yapabilmek için maddeler arasında yeterli düzeyde
korelasyonlar olduğunu açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın
%66’sı açıklanmaktadır. İş Doyumu Ölçeği için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı
0,82’dir ve güvenilir sayılmaktadır. Gazi hastanesine bakarsak Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) değeri 0,908 bulunduğu için uygundur. Yaklaşık ki-kare değeri 2256.932, df:
91, p: .00 olarak hesaplanmaktadır. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın
%65’ini açıklamaktadır. Hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91 bulunarak
güvenilir sayılmaktadır. İş Doyum Ölçeği 14 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki
ifadeler için cevaplar “Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3),
Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) şeklindedir.
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Tablo 3.1 Ölçeklerin Boyutlarının Faktör Yükü, Açıklanan Varyans ve Cronbach
Alpha Değerleri
Çalışan Sessizliği Ölçeği
Faktörler
Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik
(KKS)
11. İş yerimde üst yönetimden veya çalışma
arkadaşlarımdan çekindiğim için önerilerimi dile
getirmem.
12. İş yerimde çekincelerimden dolayı olumsuz
durumlar ile ilgili bir takım bilgileri üst yönetimden
saklı tutarım.
13. İş yerimde kendimi korumak için bazı gerçekleri
görmezden gelir ve sessiz kalırım.
14. İş yerimde kendimi korumak için mevcut şartları
iyileştirmeye yönelik fikirlerimi ifade etmekten
kaçınırım.
15. İş yerimde zarar göreceğimi düşündüğüm için
çözüm önerilerimi kendime saklarım.
16. İş yerimde daha önce, konuştuğum zaman
yaşadığım kötü tecrübelerden dolayı sessiz kalmayı
tercih ederim
17. İş yerimde konuştuğum zaman misilleme görmekten
korktuğum için sessiz kalırım.
18. İş yerimde huzursuzluk yaşamamak için sessiz
kalırım.
19. İş yerimde imaj ve itibarımı korumak için sessiz
kalırım.
20. İş yerimde kurumumun bilgilerini açıklamam
yönünde gelebilecek baskılara göğüs geremeyebilirim.
İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS)

Gazi Hastanesi Örneklemi
için;

Atatürk Hastanesi
Örneklemi için;

Faktör
Yükü

Faktör
Yükü

Açıklanan
Varyans

Cronbach
Alpha

40.964

0.933

Açıklanan
Varyans

Cronbach
Alpha

44.182

0.939

9.261

0.842

5.721

0.908

,485
,799
,577
,655
,581
,684
,687
,755
,688
,759
,674
,698
,823
,779
,811
,696
,780
,738
,577
,758
9.571

21. İş yerimde kurumumda gördüğüm küçük-büyük tüm
aksaklıkları önemser ve sürekli dile getiririm.
22. İş yerimde çalışma arkadaşlarım ile yaşadığım
sorunları ekip ruhunu bozmamak adına sürekli dile
getirmem.
23. İş yerimde kurum çalışanlarına ait özel bilgileri
gerektiğinde açıklarım.
24. İş yerimde iş ortamının koşullarından bazen gereksiz
yere yakındığım olur.
25. İş yerimde çalışma arkadaşlarımı korumak için
sessiz kalırım.
26. İş yerimde çalışma arkadaşlarımın kalbini kırmamak
adına sessiz kalırım.
27. İş yerimde çalışma arkadaşlarımla olan ilişkilerimi
korumak için sessiz kalırım.
28. İş yerimde sorun kaynağı olarak görülmek
istemediğim için sessiz kalırım.
29.İş yerimde çatışma yaşamamak için sessiz kalmayı
tercih ederim.
30. İş yerimde dışlanabileceğimi düşündüğüm için
sessiz kalmayı tercih ederim.
İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik (IBS)

,498

1. İş yerimde yapılan değişiklikler veya iyileştirmeler ile
ilgili öneri sunmam.
2. İş yerimde alınan kararları kabullenir ve kararlarla
ilgili fikirlerimi kendime saklarım.
3. İş yerimde yaşadığım problemlerin çözümüne yönelik
düşüncelerimi yöneticim ile paylaşmam.
4. İş yerimde yapılan işlerin iyileştirilmesine yönelik
fikirlerimi başaramama kaygısıyla saklarım.

,764

0.825
,395

,660
,448
,456
,520
,653
,516
,706
,766
,773
,856
,717
,847
,486
,676
,432
,680
,385
,494
6.262

0.914
,759

,818
,762
,861
,669
,784
,528
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Tablo 3.1 (Devamı)
5. İş yerimde iş ortamının nasıl iyileştirilebileceği
konusundaki fikirlerimi, beni ilgilendirmediği için
paylaşmam.
6. İş yerimde yetersiz birisi olarak görülmekten
çekindiğim için sessiz kalırım.
7. İş yerimde mevcut durumu değiştirebilecek etkiye
sahip olmadığımı düşündüğüm için sessiz kalırım.
8. İş yerimde konuşmamın yarar sağlamayacağını
düşündüğüm için sessiz kalırım.
9. İş yerimde herhangi bir toplantıda konu ile ilgili ilk
önce başka birisinin konuşmasını beklediğim için sessiz
alırım.
10. İş yerimde konuşmamam konusunda yöneticim veya
ş arkadaşlarım tarafından çeşitli imalarla veya sözlü
olarak uyarıldığım için sessiz kalırım.

,693

,573

,503
,544
,588
,556
,653
,568
,565

,401

,395

,398
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Tablo 3.2 Ölçeklerin Boyutlarının Faktör Yükü, Açıklanan Varyans ve Cronbach
Alpha Değerleri
İş Doyumu Ölçeği
Faktörler
İş Doyumu
Bulunduğum kurumda görevimi başarılı
şekilde yürütebilmem için gerekli fiziksel
ortam vardır.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
kendimi güven içinde hissediyorum.
Hemşirelik mesleğini işimi sevdiğim için
yapıyorum.
Bu kurumda önemli bir hemşire olduğumu
hissediyorum.
Bulunduğum kurum bir hemşire olarak bana
başkalarına yardım edebilme imkanı
sağlamaktadır.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak saygı
görüyorum.
Hemşire olduğum için gurur duyuyorum.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
girişim gücümü kullanabiliyorum.
Bulunduğum kurum bir hemşire olarak sosyal
ilişkilerimi geliştirebilme imkanları
sağlamaktadır.
Bu kurumda hemşire olmak bana çevremde
saygınlık kazandırmaktadır
Bulunduğum kurumda amaçların belirlenmesi
sürecine katılabiliyorum.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
yeteneklerimi kullandığımı ve gizil güçlerimi
geliştirdiğimi hissediyorum.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
anlamlı bir iş yaptığıma inanıyorum.
Bu kurumda kendimi yenileme ve yenilikleri
uygulama fırsatı bulabiliyorum.

Gazi Hastanesi Örneklemi için;
Faktör
Açıklanan
Cronbach
Yükü
Varyans
Alpha
65.154
0.917

Atatürk Hastanesi Örneklemi için;
Faktör
Açıklanan
Cronbach
Yükü
Varyans
Alpha
66.305
0.822

,511

,498

,641

,643

,579

,368

,706

,605

,703

,603

,758

,708

,662

,567

,790

,829

,721

,664

,759

,790

,712

,664

,732

,728

,653

,489

,765

,717

3.6. Verilerin Analizi
Sağlık alanında çalışan hemşirelere; ön sayfada çalışmayla ilgili açıklayıcı kısa
bilgilerin de bulunduğu demografik bilgi formu olmak üzere diğer sayfalarda İş gören
Sessizliği Ölçeği ve İş Tatmini Ölçeği’nden meydana gelen ölçek bataryası
kullanılarak veriler toplanmıştır. Bütün ölçeklerin yönergesi başında bulunmaktadır.
Katılımcılara bireysel olarak ulaşılmış ve uygulanacak anketler gönüllü hemşirelere
elden dağıtılmıştır. Anketin doldurulması katılımcıların yaklaşık olarak 15-20
dakikasını almıştır.
Anket çalışmasıyla elde edilen veriler üzerinde cinsiyet ve medeni durum
farklılıkları iki değişkenli olduğu için ‘t’ testi uygulanarak değerlendirilmektedir.
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Bunun dışındaki diğer demografik özellikleri oluşturan yaş, çalışılan birim, hizmet
yılı, eğitim düzeyi, algılanan baba tutumları ve algılanan anne tutumlarına göre farklar
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılarak incelenmektedir. Bu test
sonucunda anlamlı çıkan ‘F’ değerleri için Student-Newman-Keuls (SNK) gruplar
arası çoklu karşılaştırmalar testi uygulanmaktadır. Çalışmada demografik özelliklerin
ve iş tatmininin, iş gören sessizliği alt ölçekleri olan İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye
Dayalı Sessizlik (IBS), İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS) ve Kendini
Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizliğe (KKS) olan etkisi standart çoklu regresyon
analizi (ENTER) testi kullanılarak bulunmuştur. Yapılan analizlerde istatistiksel önem
düzeyi p<.05 olarak kabul edilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Yapılan anket çalışması sonucunda demografik bilgi formu, iş tatmini öleceği

ve iş gören sessizliği ölçeğinden elde edilen verilere göre istatistiksel çözümleme
bulguları bu bölümde yer almaktadır. Amaç demografik özelliklerden ve kullanılan
ölçeklerden toplanan verilerin, iş gören sessizliği açısından karşılaştırılmasıdır.
Çalışmada hemşirelerin iş tatmini ve iş gören sessizliği algıları demografik
özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca araştırmada çalışan sessizliği
değişkeninin, cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışılan birim, hizmet yılı ve eğitim düzeyi
gibi demografik özellikler tarafından etkilenip etkilenmediğini ortaya çıkarmak için
regresyon analizi uygulanmaktadır. Çalışmada cinsiyete bağlı bulgular, medeni
duruma bağlı bulgular, algılanan baba tutumlarına bağlı bulgular, algılanan anne
tutumuna bağlı bulgular, çalışılan birime ilişkin bulgular, hizmet yılına ilişkin
bulgular, eğitim düzeyine ilişkin bulgular ve bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, yaş,
medeni durum, çalışılan birim, hizmet yılı, eğitim düzeyi, iş doyumu ) çalışan
sessizliğini yordama düzeyleri bu sıraya göre verilmektedir.

4.1. Araştırmanın Örgütsel Sessizlik Skorları
Ankete katılan hemşirelerin örgütsel sessizlik düzeylerine ilişkin yanıtladıkları
her bir soruya verilen cevapların ortalamaları Tablo 4.1.’de verilmektedir.
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Tablo 4.1 Ankete katılan çalışanların örgütsel sessizlik düzeyleri
İfadeler

Gazi
Atatürk
Hastanesi Hastanesi
X (300)
X (300)

İki
Hastane
X (600)

İş yerimde yapılan değişiklikler veya iyileştirmeler ile
ilgili öneri sunmam.

2,29

2,38

2,33

2,28

2,31

2,26

2,26

2,01

2,05

2,01

2,04

1,88

1,88

2,19

2,21

2,24

2,27

2,21

2,19

2,20

2,14

2,17

2,16

2,17

1,97

2,14

2,05

2,27

2,23

2,21

2,16

2,10

2,08

İş yerimde alınan kararları kabullenir ve kararlarla ilgili
fikirlerimi kendime saklarım.

2,34

İş yerimde yaşadığım problemlerin çözümüne yönelik
düşüncelerimi yöneticim ile paylaşmam.

2,27

İş yerimde yapılan işlerin iyileştirilmesine yönelik
fikirlerimi başaramama kaygısıyla saklarım.

2,10

İş yerimde iş ortamının nasıl iyileştirilebileceği
konusundaki fikirlerimi, beni ilgilendirmediği için

2,07

paylaşmam.
İş yerimde yetersiz birisi olarak görülmekten çekindiğim
için sessiz kalırım.

1,88

İş yerimde mevcut durumu değiştirebilecek etkiye sahip
olmadığımı düşündüğüm için sessiz kalırım.

2,23

İş yerimde konuşmamın yarar sağlamayacağını
düşündüğüm için sessiz kalırım.

2,30

İş yerimde herhangi bir toplantıda konu ile ilgili ilk önce
başka birisinin konuşmasını beklediğim için sessiz alırım.

2,17

İş yerimde konuşmamam konusunda yöneticim veya iş
arkadaşlarım tarafından çeşitli imalarla veya sözlü olarak

2,08

uyarıldığım için sessiz kalırım.
IBS (Toplam)
İş yerimde üst yönetimden veya çalışma arkadaşlarımdan
çekindiğim için önerilerimi dile getirmem.
İş yerimde çekincelerimden dolayı olumsuz durumlar ile

2,18

ilgili bir takım bilgileri üst yönetimden saklı tutarım.
İş yerimde kendimi korumak için bazı gerçekleri

2,12

görmezden gelir ve sessiz kalırım.
İş yerimde kendimi korumak için mevcut şartları
iyileştirmeye yönelik fikirlerimi ifade etmekten
kaçınırım.

2,06
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Tablo 4.1 (Devamı)
İş yerimde zarar göreceğimi düşündüğüm için çözüm

2,13

önerilerimi kendime saklarım.
İş yerimde daha önce, konuştuğum zaman yaşadığım

2,27

kötü tecrübelerden dolayı sessiz kalmayı tercih ederim.
İş yerimde konuştuğum zaman misilleme görmekten

2,23

korktuğum için sessiz kalırım.
İş yerimde huzursuzluk yaşamamak için sessiz kalırım.

2,38

İş yerimde imaj ve itibarımı korumak için sessiz kalırım.

2,21

İş yerimde kurumumun bilgilerini açıklamam yönünde

2,35

gelebilecek baskılara göğüs geremeyebilirim.
KKS (Toplam)

2,19

2,06

2,09

2,26

2,26

2,18

2,21

2,42

2,40

2,23

2,22

2,28

2,31

2,21

2,20

İş yerimde kurumumda gördüğüm küçük-büyük tüm
aksaklıkları önemser ve sürekli dile getiririm.

2,97

2,98

2,97

2,85

2,79

2,23

2,28

2,40

2,44

2,79

2,80

2,83

2,86

2,70

2,67

2,41

2,46

2,56

2,56

2,34

2,31

2,61

2,64

İş yerimde çalışma arkadaşlarım ile yaşadığım sorunları
ekip ruhunu bozmamak adına sürekli dile getirmem.

2,84

İş yerimde kurum çalışanlarına ait özel bilgileri
gerektiğinde açıklarım.

2,33

İş yerimde iş ortamının koşullarından bazen gereksiz yere
yakındığım olur.

2,48

İş yerimde çalışma arkadaşlarımı korumak için sessiz
kalırım.

2,82

İş yerimde çalışma arkadaşlarımın kalbini kırmamak adına
sessiz kalırım.

2,90

İş yerimde çalışma arkadaşlarımla olan ilişkilerimi
korumak için sessiz kalırım.

2,65

İş yerimde sorun kaynağı olarak görülmek istemediğim
için sessiz kalırım.

2,51

İş yerimde çatışma yaşamamak için sessiz kalmayı tercih
ederim.

2,56

İş yerimde dışlanabileceğimi düşündüğüm için sessiz
kalmayı tercih ederim.
IKS (Toplam)

2,28

2,63

Tablo 4.1.’ de görülen bulgulara bakıldığında genel olarak çalışmaya katılan
hemşirelerin sessiz kalmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Araştırmada bütün
verilerin analizine göre IBS ortalaması 2.17, KKS ortalaması 2.20 ve IKS ortalaması
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2.64 olarak bulunmaktadır. Ortalamalar birbirine çok yakın olmakla birlikte
çalışanların sessizlik davranışları kısmen de olsa İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizliğe
(IKS) eğilimli olarak görülmektedir. İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizlik
(IBS) boyutu ifadelerine verilen cevaplara bakıldığında ise en az ortalamaya sahip
olarak hemşirelerin boyun eğme algısından dolayı sessiz kalmadıkları ortaya
çıkmaktadır.

4.2. Araştırmanın İş Doyumu Skorları
Ankete katılan hemşirelerin iş doyumu düzeylerine ilişkin yanıtladıkları her bir
soruya verilen cevapların ortalamaları Tablo 4.2.’de verilmektedir.
Tablo 4.2 Ankete katılan çalışanların iş doyumu düzeyleri
İfadeler

Bulunduğum kurumda görevimi başarılı şekilde
yürütebilmem için gerekli fiziksel ortam vardır.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak kendimi
güven içinde hissediyorum.
Hemşirelik mesleğini işimi sevdiğim için
yapıyorum.
Bu kurumda önemli bir hemşire olduğumu
hissediyorum.
Bulunduğum kurum bir hemşire olarak bana
başkalarına
yardım
edebilme
imkânı
sağlamaktadır.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak saygı
görüyorum.
Hemşire olduğum için gurur duyuyorum.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak girişim
gücümü kullanabiliyorum.
Bulunduğum kurum bir hemşire olarak sosyal
ilişkilerimi geliştirebilme imkânları sağlamaktadır.
Bu kurumda hemşire olmak bana çevremde
saygınlık kazandırmaktadır.

Gazi
Hastanesi
X (300)

Atatürk
Hastanesi
X (300)

İki
Hastane
X (600)

2,48

2,31

2,39

2,24

2,17

2,20

3,21

3,50

3,27

2,65

2,70

2,67

2,97

2,98

2,97

2,51

2,48

2,49

3,13

3,25

3,19

2,68

2,62

2,65

2,30

2,41

2,34

2,37

2,43

2,40
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Tablo 4.2 (Devamı)
Bulunduğum kurumda amaçların belirlenmesi
sürecine katılabiliyorum.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
yeteneklerimi kullandığımı ve gizil güçlerimi
geliştirdiğimi hissediyorum.
Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak anlamlı
bir iş yaptığıma inanıyorum.
Bu kurumda kendimi yenileme ve yenilikleri
uygulama fırsatı bulabiliyorum.
ID (Toplam)

2,31

2,36

2,32

2,47

2,51

2,49

2,97

3,11

3,01

2,46

2,47

2,46

2.62

2.66

2.63

Tablo 4.2.’ye bakıldığında hemşirelerin iş doyumu düzeylerine ilişkin
yanıtladıkları sorulara verilen cevapların ortalamaları Gazi Hastanesi’nde 2.62,
Atatürk Hastanesi’nde 2.66 ve toplam 600 katılımcının verilerinde ise 2.63 olarak
görülmektedir. Hemşirelerin genel olarak ifadelere verdikleri cevaplara bakıldığında
iş doyumları orta düzeyde çıkmaktadır.

4.3. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bulguları
Çalışmada ilk olarak Gazi Hastanesi bulguları incelenmiş olup bulgular aşağıda
verilmiştir.

4.3.1

Gazi Hastanesi örneklemine ilişkin betimleyici istatistik bulguları
Gazi Hastanesi örneklemine ilişkin betimleyici istatistik sonuçları Tablo 4.3.’de

verilmektedir.
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Tablo 4.3 Gazi Hastanesi Örneklemine ilişkin betimleyici istatistikler
Sayı

Cinsiyet

Yaş

Medeni durum

Çalışılan birim

Hizmet yılı

Eğitim düzeyi

Algılanan baba tutumları

Algılanan ana tutumları

Yüzde

Kadın

247

82,3

Erkek

53

17,7

Toplam

300

100,0

1-21

2

,7

22-29

116

38,7

30-38

138

46,0

39-48

39

13,0

49-55

5

1,7

Toplam

300

100,0

Evli

190

63,3

Bekar

110

36,7

Toplam

300

100,0

Cerrahi Kliniği

88

29,3

Dahiliye Kliniği

92

30,7

Poliklinik

17

5,7

Laboratuvar

4

1,3

Diğer

99

33,0

Toplam

300

100,0

2 yıldan az
3-4 yıl
5-6 yıl
7-8 yıl
9-10 yıl
11 ve üstü
Toplam
Lise
Önlisans
ÜniversiteLisans
Y.lisans/Doktora
Toplam
Otoriter
Demokratik
Kararsızım
Pasif
Toplam
Otoriter
Demokratik
Kararsızım
Pasif
Toplam

20
55
45
29
35
116
300
15
32

6,7
18,3
15,0
9,7
11,7
38,7
100,0
5,0
10,7

242

80,7

11
300
92
145
30
33
300
79
140
31
50
300

3,7
100,0
30,7
48,3
10,0
11,0
100,0
26,3
46,7
10,3
16,7
100,0
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Tablo 4.3.’ de görüldüğü gibi Gazi Hastanesi katılımcılarına ait betimleyici
istatistik sonuçlarına bakıldığında; katılımcıların % 82.3’ü kadın, % 17.7’si erkektir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin % 0.7’si 21 yaş ve altında, % 38.7’si 22-29
yaş arasında, % 46’sı 30-38 yaş arasında, % 13’ü 39-48 yaş arasında ve % 1.7’lik
kısımdaki 5 hemşirede 49-55 yaşları arasında bulunmaktadır. Bu hemşirelerin %
63.3’ü evli ve % 36.7’si bekârdır. Katılımcıların çalıştıkları birime göre dağılımları;
cerrahi kliniğinde % 29.3, dâhiliye kliniğinde % 30.7, poliklinikte % 5.7,
laboratuvarda %1.3 ve diğer kliniklerde %33 olarak saptanmaktadır. Hemşirelerin
hizmet yıllarına baktığımızda % 6.7’si 2 yıldan az, % 18.3’ü 3-4 yıl arasında, % 15’i
5-6 yıl arasında, % 9.7’si 7-8 yıl arasında, % 11.7’si 9-10 yıl arasında ve % 38.7’si 11
yıl ve üstünde hizmet vermektedirler. Eğitim düzeyine bakıldığında katılımcıların %
5’i lise mezunu, % 10.7’si ön lisans mezunu, % 80.7’si lisans ve % 3.7’si ise yüksek
lisans/doktora mezunudur. Katılımcıların % 30.7’si babalarını otoriter olarak
algılamaktayken, % 10’u babalarına ilişkin algılarında kararsız kaldıklarını ifade
etmektedir. Hemşirelerin % 48.3’ü babalarını demokratik olarak algıladıklarını ve %
11’i ise pasif algıladıklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda katılımcıların % 26.3’ü
annelerini otoriter, % 46.7’si demokratik olarak algıladığını bildirmektedir.
Katılımcıların % 10.3’ü kararsız olduğunu ve %16.7’si de annelerine ilişkin algılarını
pasif olarak belirtmektedir.

4.3.2

Cinsiyete ilişkin bulgular
İş tatmini ve iş gören sessizliği puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip

göstermediğini bulabilmek için erkek ve kadınların puanları arasındaki farklılığa
bakılmıştır. Uygulanan t-testi analiz sonuçları Tablo 4.4.’de yer almaktadır.
Tablo 4.4. Cinsiyete göre IBS, KKS, IKS ve İD puanlarına ilişkin t-testi sonuçları

IBS
KKS
IKS
ID

Ort
21,07
21,27
26,76
36,63

Kadın
Std Sapma
7,79
8,09
8,16
13,06

Cinsiyet
Erkek
Ort
Std Sapma
24,92
9,13
24,96
9,09
27,01
8,41
41,11
11,17

t(300)
-3,158
-2,940
-,204
-2,317

p
,002
,004
,838
,021
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Tablo 4.4.’de görüldüğü gibi hemşirelerde cinsiyete göre çalışan sessizliği ve iş
doyumu düzeyleri değerlendirildi. Yapılan t testi analizi sonucunda cinsiyetle iş
doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır (t(300)= - 2,317;
p(.021)<.05). Erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre iş doyumu ortalamaları
anlamlı ölçüde yüksektir. Buna karşın iş gören sessizliğinin alt ölçeği olan IBS ile
cinsiyet arasındaki etkiye baktığımızda; erkek hemşirelerin IBS puanlarının kadın
hemşirelere oranla anlamlı olarak daha yüksek bulunmaktadır (t(300)= - 3,158;
p(.002)<.05). Aynı şekilde Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik (KKS) ile
cinsiyet arasındaki etkileşimde de erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre KKS
puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır (t(300)= - 2,940;
p(.004)<.05). Çalışan sessizliğinin alt ölçeği olan IKS ile cinsiyet arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı anlaşılmaktadır.

4.3.3

Medeni duruma ilişkin bulgular
İş tatmini ve iş gören sessizliği puanlarının medeni duruma göre farklılık

gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak için bekâr ve evli kişilerin bulguları
değerlendirilmiştir. Uygulanan t-testi analiz sonuçları Tablo 4.5.’de yer almaktadır.
Tablo 4.5. Medeni duruma göre IBS, KKS, IKS ve İD puanlarına ilişkin t testi
sonuçları
Medeni Durum
Evli
Ort

Bekar

Std sapma

Ort

Std sapma t(300)

p

IBS

21,86

8,01

21,59

8,49

,276

,782

KKS

21,94

8,68

21,82

7,87

,119

,905

IKS

27,17

8,86

26,19

6,92

1,005

,316

ID

37,95

13,08

36,68

12,41

,825

,410

Hemşirelerin medeni durumuna göre çalışan sessizliği düzeyleri ve iş doyumu
düzeyleri değerlendirildi. Uygulanan t-testi analizi sonucunda hemşirelerin iş tatmini
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düzeyleri ve iş gören sessizliği düzeyleri açısından medeni duruma göre anlamlı
farklar görülmemektedir (p>.05).

4.3.4

Algılanan baba tutumlarına ilişkin bulgular
Hemşirelerin algıladıkları baba tutumlarına ilişkin iş gören sessizliğinin alt

ölçekleri olan IBS, KKS, IKS ve iş doyumunun değişip değişmediğini bulabilmek için
uygulanan varyans analizinin sonuçları Tablo 4.6.’da bulunmaktadır.
Tablo 4.6. Algılanan baba tutumuna göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının
ANOVA sonuçları
Algılanan Baba Tutumları

Otoriter

Demokratik

Kararsız

Pasif
F

p

8,58

,147

,932

24,03

8,77

1,609

,187

8,12

26,87

7,85

,204

,894

12,99

37,72

12,23

,236

,871

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

21,82

9,04

21,50

7,31

21,93

9,13

22,51

KKS

22,30

8,90

20,96

7,91

23,13

8,21

IKS

27,30

10,21

26,45

6,79

26,93

ID

38,26

11,99

36,83

13,55

37,43

IBS

Hemşirelerin algıladıkları baba tutumlarına ilişkin iş tatmini ve iş gören
sessizliği düzeyleri açısından ilişkiyi bulabilmek için tek yönlü varyans analizi
ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre hemşirelerin algıladıkları baba
tutumlarına ilişkin iş tatmini puanları ve iş gören sessizliği alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamaktadır (p>.05).

4.3.5

Algılanan anne tutumlarına ilişkin bulgular
Hemşirelerin algıladıkları anne tutumlarına ilişkin iş gören sessizliğinin alt

ölçekleri olan IBS, KKS, IKS ve iş doyumunun değişip değişmediğini bulabilmek için
uygulanan varyans analizinin sonuçları Tablo 4.7.’de bulunmaktadır.
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Tablo 4.7. Algılanan anne tutumuna göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının
ANOVA sonuçları

IBS
KKS
IKS
ID

Otoriter
Ort.
SS

Algılanan Anne Tutumları
Demokratik Kararsız
Pasif
Ort.
Ort.
Ort.
SS
SS
SS

20,03

7,68

21,93

8,40

22,93

8,39

23,24

7,84

1,972

,118

20,88

7,15

21,72

8,44

22,32

9,10

23,92

9,36

1,406

,241

25,46

6,20

25,46

6,20

29,03

8,66

26,58

6,94

1,571

,196

35,73

11,98

37,30

13,64

40,22

12,52

38,74

11,95

1,127

,338

F

p

Hemşirelerin algıladıkları anne tutumlarına ilişkin iş tatmini ve iş gören
sessizliği düzeyleri açısından farkları bulabilmek için tek yönlü varyans analizi
ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre hemşirelerin algıladıkları baba
tutumlarına ilişkin iş tatmini puanları ve iş gören sessizliği alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamaktadır (p>.05).
Çalışılan birime ilişkin bulgular

4.3.6

Çalışılan birimler cerrahi kliniği, dahiliye kliniği, poliklinik, laboratuvar ve diğer
olmak üzere alt birimlerle adlandırılmıştır. Çalışılan birime göre iş gören sessizliğinin
alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS ile iş doyumu (İD) puanlarına yapılan ANOVA
testi sonuçları Tablo 4.8.’de verilmektedir.
Tablo 4.8. Çalışılan birime göre IBS, KKS ve IKS ile, İD puanlarının ANOVA
sonuçları
Çalışılan birim

IBS
KKS
IKS
ID

Cerrahi
kliniği
Ort.
SS

Dahiliye
kliniği
Ort.
SS

Poliklinik Laboratuvar Diğer

21,65

7,79

22,57

7,96

20,27

8,03

23,11

9,14

26,68

10,09

26,73

7,32

35,35

11,76

38,11

*Diğer: Ameliyathane, Yoğun bakım.

p

Ort.

SS

Ort.

24,82 9,86

31,75

8,22

20,15 7,99

3,392 ,010

23,70 9,31

30,75

6,13

21,63 7,51

2,714 ,030

27,88 6,66

32,50

6,35

26,57 7,38

,579

12,31 40,11 11,40 45,25

4,92

37,85 14,48 1,229 ,298

Ort.

SS

F

SS

,678
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Hemşirelerin çalıştıkları birimlerle iş tatmini ve iş gören sessizliği arasındaki
farkları görebilmek için ANOVA testi uygulanmıştır. Çalışan sessizliğinin alt ölçekleri
olan İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS) ile çalışılan birim arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark yoktur (p>.05). Ayrıca iş doyumu ile çalışılan birim arasında da
anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>.05).
IBS ve KKS’nin çalışılan birime göre istatistik sonuçlarında anlamlı farklar
ortaya çıkmamaktadır (p< .05). Çalışılan birimin alt düzeyleri arasında (Cerrahi
kliniği, dahiliye kliniği, poliklinik, laboratuvar ve diğer) hangi farkların anlamlı olup
olmadığını anlayabilmek için Student- Newman- Keuls (SNK) gruplar arası çoklu
karşılaştırma testi uygulanmıştır.
Tablo 4.9. IBS’ye göre SNK sonuçları
Çalıştığımız
Sayı
1
birim
Diğer
99
20,1515
Cerrahi Kliniği
88
21,6591
Dahiliye Kliniği
92
22,5761
Poliklinik
17
24,8235
Laboratuvar
4
Sig.
,396

2

31,7500
1,000

SNK testi sonuçlarında; İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizliğe (IBS)
göre poliklinik, dahiliye kliniği, cerrahi kliniği ve diğer isimli alt düzeyler arasında
anlamlı bir fark olmadığı ancak laboratuvar alt düzeyli birimde p< 0.05’ e göre anlamlı
fark olduğu görülmektedir. Laboratuvar da çalışan hemşireler diğer kliniklerde
çalışanlara göre daha fazla IBS davranışı göstermektedirler.
Tablo 4.10. KKS’ye göre SNK sonuçları
Çalıştığımız
Sayı
birim
1
Cerrahi Kliniği
88
20,2727
Diğer
99
21,6364
Dahiliye Kliniği
92
23,1196
Poliklinik
17
23,7059
Laboratuvar
4
Sig.
,676

2

30,7500
1,000
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SNK testi sonuçlarında; Kendini Korumaya ve KKS göre laboratuvar alt düzeyli
birimde p<0.05’ e göre anlamlı fark olduğu ancak poliklinik, dahiliye kliniği, cerrahi
kliniği ve diğer isimli alt düzeyler arasında anlamlı bir fark oluşmadığı ortaya
çıkmaktadır. Yani laboratuvar da çalışan hemşireler diğer kliniklerde çalışan
hemşirelere göre daha fazla Kendini Korumaya ve KKS davranışı göstermektedirler.

4.3.7

Hizmet yılına ilişkin bulgular

Hemşirelerin hizmet yılına göre iş tatmini ve iş gören sessizliği düzeyleri
açısından anlamlı farklar olup olmadığını anlayabilmek için yapılan ANOVA testi
analiz bulguları Tablo 4.11.’de gösterilmektedir.
Tablo 4.11. Hizmet yılına göre IBS, KKS ve IKS ile, İD puanlarının ANOVA
sonuçları
2 yıldan az
Ort.

SS

3-4 yıl
Ort.

SS

Hizmet yıl
5-6 yıl
7-8 yıl
Ort.

SS

Ort.

SS

9-10 yıl
Ort.

SS

11 ve üstü
Ort.

SS

F

p

IBS 20,00 8,26 22,81 7,89 22,24 7,89 20,34 8,14 23,14 8,43 21,30 8,33 ,848 ,517
KKS 18,50 5,32 22,65 8,16 22,66 9,54 21,27 9,47 23,68 8,53 21,52 8,03 1,223 ,298
IKS 28,75 17,52 26,81 6,59 27,15 6,78 25,82 8,07 25,82 8,07 26,44 7,41 ,386 ,859
ID

39,50 12,69 37,25 10,30 38,57 11,83 34,37 10,13 35,45 14,31 38,06 14,43 ,724 ,606

Hemşirelerin hizmet yılına ilişkin iş tatmini ve iş gören sessizliği düzeylerini
bulabilmek için yapılan ANOVA testi analiz sonucunda; bu değişkenlerde çalışılan
hizmet yılına göre anlamlı farklar bulunmamaktadır (p>.05)
4.3.8

Eğitim düzeyine ilişkin bulgular

Eğitim düzeyine göre iş gören sessizliği ve iş doyumunun değişip değişmediğini
anlamak için varyans çözümlemesi yapılmıştır. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitim düzeyine sahip kişilerin ortalamaları arasında fark olup olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Uygulanan varyans analizi bulguları Tablo 4.12.’de bulunmaktadır.
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Tablo 4.12. Eğitim düzeyine göre IBS, KKS ve IKS ile, İD puanlarının ANOVA
sonuçları
Egitim düzeyi
Üniversite- Yüksek lisansLise
Ön lisans
Lisans
Doktora
F
p
Ort.
Ort.
Ort.
Ort.
SS
SS
SS
SS
23,86 7,67
26,65 9,09
21,01
7,97
20,90
5,14
5,073 ,002
IBS
23,60 6,75
23,56 8,51
21,62
8,52
21,54
6,65
,714
,544
KKS
33,46 19,69 28,78 8,38
26,16
6,81
26,18
6,24
4,597 ,004
IKS
41,00 13,42 39,56 12,06 36,91
12,92
37,63
13,01
,808
,490
ID
Hemşirelerde eğitim düzeyi ile iş doyumu ve iş gören sessizliği alt ölçekleri
arasındaki istatistiksel farkları görmek için ANOVA testi analizi uygulanmıştır.
Ortaya çıkan analiz sonuçlarında eğitim düzeyine bağlı olarak iş doyumu
puanlarındaki farklar anlamsız bulunmaktadır (F= ,808; p(,490)>.05). Ayrıca Çalışan
sessizliğinin alt ölçeği olan KKS ile eğitim düzeyleri arasında da istatistik olarak
anlamlı bir fark yoktur (F= ,714; p(,544)>.05).
Sonuçlara bakıldığında eğitim düzeylerinin İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı
Sessizlik (IBS) (F= 5,073; p(,002)<.05) ve İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS)
ile olan ilişkisi (F= 4,597; p(,004<.05) istatistiksel açıdan anlamlı bulunmaktadır.
Hangi farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlayabilmek için SNK
gruplar arası çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.
Tablo 4.13. IBS’ye göre SNK sonuçları
Eğitim Düzeyiniz
Sayı
1
Y.lisans/Doktora

11

20,9091

Üniversite-Lisans

242

21,0165

Lise

15

23,8667

Önlisans

32

26,6563

Sig.

,098
SNK testi sonuçlarında; İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizliğe (IBS)

göre eğitim düzeyinin alt düzeyleri arasında p< 0.05 değerine bakıldığında anlamlı bir
fark oluşmadığı gözlenmektedir.
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Tablo 4.14. IKS’ye göre SNK sonuçları
Eğitim Düzeyiniz Sayı
1

2

Üniversite-Lisans

242

26,1653

Y.lisans/Doktora

11

26,1818

Önlisans

32

28,7813

Lise

15

28,7813
33,4667

Sig.

,548

,062

SNK testi sonuçlarında; İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizliğe (IKS) göre
eğitimin alt düzeylerine bakıldığında, lise mezunu hemşireler ile önlisans mezunu
hemşireler arasından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda lisans
mezunu hemşireler ile yüksek lisans mezunu hemşireler arasında da anlamlı bir fark
ortaya çıkmamaktadır. Ancak bu iki grubun birbirleriyle arasında p<0.05’ e göre
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Ön lisans ve lise mezunu hemşirelerin İlişkileri
Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS) puanları yüksek lisans yapanlar ve lisans eğitimi
alan hemşirelerden anlamlı olarak daha yüksektir.

4.3.9

Yaş değişkenine ilişkin bulgular
Yaş dağılımına göre iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS

ile, iş doyumu (İD) puanlarına ANOVA testi analizi yapılmıştır. Uygulanan varyans
çözümlemesi bulguları Tablo 4.15.’de gösterilmektedir.
Tablo 4.15. Yaş’a göre IBS, KKS ve IKS ile, İD puanlarının ANOVA sonuçları

Ort.

IBS
KKS
IKS
ID

1-21
SS

Ort.

22-29
SS

Yaş
30-38
Ort.
SS

Ort.

39-48
SS

Ort.

49-55
SS

F

p

31,00

21,21

21,21

8,18

22,36 8,03

21,48 7,90

16,00 6,16

1,602 ,174

22,00

7,07

21,88

8,27

22,59 8,55

20,56 8,09

15,20 6,90

1,288 ,275

26,00

12,72

27,68

9,55

26,28 6,86

26,92 7,95

20,20 7,52

1,298 ,271

46,00

16,97

37,40

11,06 38,04 13,89 34,56 13,49 40,00 16,40 ,834

,504
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Hemşirelerin yaşa göre iş doyumu ve iş gören sessizliği alt ölçekleri
(IBS,KKS,IKS) düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup
olmadığını görmek için yapılan ANOVA testi analizi uygulanmıştır. Bu değişkenlerle
çalışanların yaşı arasında anlamlı farklar bulunmamaktadır (p>.05)
4.3.10 Bağımsız değişkenlerin çalışan sessizliği üzerindeki etkisi
Demografik özellikler ve iş doyumunun iş gören sessizliğini etkileme düzeyi,
Çalışan Sessizliği Ölçeğinin alt IBS, KKS ve IKS’nin bağımlı değişken olduğu çoklu
regresyon analizi (Enter yöntemi) ile değerlendirilmiştir. Uygulanan çoklu regresyon
analizinde bağımsız değişkenler; medeni durum, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışılan
birim, hizmet yılı ve iş doyumudur.
Demografik özellikler ve ID’nin IBS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Demografik özellikler altı özel düzeyli (Cinsiyet, Yaş, Medeni durum,
Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi) ve iş doyumunun, IBS üzerindeki
etkisine ilişkin çoklu regresyon sonuçları Tablo 4.16’da bulunmaktadır.
Tablo 4.16 Demografik özellikler ve İD’nin IBS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
Model

Değişken
Sabit
Cinsiyetiniz
Yaşınız
Medeni Durum
Çalıştığımız
birim
Hizmet Yılınız
Eğitim Düzeyiniz
ID

29,646
3,653
-0,065
-0,456

std
Hata
5,435
1,256
0,837
0,515

--0,171
-0,006
-0,051

5,455
2,909
-0,078
-0,884

-0,561

0,291

-0,114

-1,929 0,055 -0,083 -0,112

0,080
-2,263
0,021

0,358
0,843
0,037

0,017
-0,156
0,033

0,224 0,823 -0,021 0,013
-2,685 0,008 -0,167 -0,155
0,578 0,563 0,066 0,034

B

β

t

p
0,000
0,004
0,938
0,377

İkili r Kısmı r
--0,180
-0,023
-0,019

--0,168
-0,005
-0,052

Yordayıcı değişkenlere bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve
kısmı kolerasyonlar incelendiğinde;
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 Cinsiyet ile IBS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.18) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.168) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Yaş ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.023) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.005) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Medeni durum ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.019)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.052) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Çalıştığımız birim ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.083) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=-0.112) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Hizmet yılı ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.021)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.013) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Eğitim düzeyi ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.167)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.155) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 İD ile IBS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.066) olduğu, ancak
diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki kolerasyonun
(r=0.034) olarak hesaplandığı görülmektedir.
Başka bir deyişle IBS ile bütün demografik özelliklere göre doğrusal bir ilişkinin
bulunmadığı yorumlanabilir.
Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile birlikte
hemşirelerin IBS puanları alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir (R=0.263,
R2=0.069, p<0.05). İş doyumu ve demografik özellikler iş gören sessizliği ölçeğinin
alt ölçeği olan IBS puanlarındaki değişkenliği yaklaşık %7 açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin ilgisizliğe
ve boyun eğmeye dayalı sessizliğinin (IBS) üzerindeki göreli önem sırası Cinsiyet,
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Eğitim düzeyi, Çalıştığınız birim, Medeni durum, Hizmet yılı, Yaş şeklindedir.
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, Cinsiyet
ve eğitim düzeyi anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Diğer demografik
değişkenler ve iş doyumu önemli bir etkiye sahip değildirler. Regresyon analizi
sonuçlarına göre ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizliğinin (IBS)
yordalanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model) aşağıda çıkartılmıştır.
IBS= 29,646+3,653 *Cinsiyet-0,065*Yaş-0,456*Medeni durum-0,561*Çalıştığınız
birim+0,080*Hizmet yılı-2,263*Eğitim düzeyi+ 0,021*İD
Demografik özellikler ve İD’nin KKS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Demografik özellikler altı özel düzeyli (Cinsiyet, Yaş, Medeni durum,
Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi) ve iş doyumunun, KKS üzerindeki
etkisine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları Tablo 4.17’de bulunmaktadır.
Tablo 4.17 Demografik özellikler ve ID’nin KKS’yi yordama düzeyine ilişkin
sonuçlar
Model

Değişken

B

Sabit
20,992
Cinsiyetiniz
3,06
Yaşınız
-0,96
Medeni Durum
0,228
Çalıştığımız birim 0,003
Hizmet Yılınız
0,374
Eğitim Düzeyiniz -0,729
ID
0,043

std
Hata
5,661
1,308
0,871
0,537
0,303
0,373
0,878
0,038

β

t

p

İkili r

Kısmı r

--0,139
-0,085
0,025
0,001
0,079
-0,049
0,066

3,708
2,339
-1,102
0,425
0,011
1,004
-0,83
1,132

0
0,02
0,272
0,672
0,991
0,316
0,407
0,259

--0,168
-0,062
0,044
0,038
0,014
-0,076
0,089

--0,136
-0,064
0,025
0,001
0,059
-0,049
0,066

Yordayıcı değişkenlere bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve
kısmı korelasyonlar incelendiğinde;
 Cinsiyet ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.168)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.136) olarak hesaplandığı görülmektedir.
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 Yaş ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.062) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.064) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Medeni durum ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.044)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.025) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Çalıştığımız birim ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin
(r=0.038) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=0.001) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Hizmet yılı ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.014)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.059) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Eğitim düzeyi ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.076)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.049) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 İD ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.089) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.066) olarak hesaplandığı görülmektedir.
Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi değişkenlerle
birlikte, hemşirelerin KKS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki
vermektedir (R=0.201, R2=0.041, p<0.05). Bağımsız değişkenler bağımlı değişken
olan KKS puanlarındaki varyansın yaklaşık %4'ünü açıklamıştır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin
Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizliği (KKS) üzerindeki göreli önem sırası
Cinsiyet, Yaş, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi, Medeni durum, Çalıştığınız birim
şeklindedir.

Regresyon

katsayılarının

anlamlılığına

ilişkin

t-testi

sonuçları

incelendiğinde, cinsiyetin anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Diğer
demografik değişkenler ve iş doyumu önemli bir etkiye sahip değildirler. Regresyon
analizi sonuçlarına göre Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizliğini (KKS )
yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model) aşağıda çıkartılmıştır.
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KKS=20,992+ 3,06*Cinsiyet-0,96*Yaş+0,228*Medeni durum+0,003*Çalıştığınız
birim+0,374*Hizmet yılı-0,729*Eğitim düzeyi+0,043*İD
Demografik özellikler ve İD’nin IKS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Demografik özellikler altı özel düzeyli (Cinsiyet, Yaş, Medeni durum,
Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi) ve iş doyumunun, IKS üzerindeki
etkisine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları Tablo 4.18’de bulunmaktadır.
Tablo 4.18 Demografik özellikler ve ID’nin IKS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
Model

Değişken
Sabit
Cinsiyetiniz
Yaşınız
Medeni Durum
Çalıştığımız birim
Hizmet Yılınız
Eğitim Düzeyiniz
ID

B
42,65
-0,984
-1,293
-0,597
-0,065
0,145
-2,952
0,095

std
Hata
5,433
1,255
0,836
0,515
0,291
0,358
0,843
0,037

β

t

p

İkili r

Kısmı r

---0,046
-0,118
-0,067
-0,013
0,031
-0,202
0,149

7,851
-0,784
-1,547
-1,16
-0,223
0,406
-3,504
2,606

0
0,434
0,123
0,247
0,823
0,685
0,001
0,01

--0,012
-0,088
-0,041
0,001
-0,046
-0,196
0,169

---0,046
-0,09
-0,068
-0,013
0,024
-0,201
0,151

Yordayıcı değişkenlere bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve kısmı
korelasyonlar incelendiğinde;
 Cinsiyet ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.012) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.046) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Yaş ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.088) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.09) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Medeni durum ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.041)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.068) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Çalıştığımız birim ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin
(r=0.001) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=-0.013) olarak hesaplandığı görülmektedir.
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 Hizmet yılı ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.046)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.024) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 Eğitim düzeyi ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.196)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.201) olarak hesaplandığı görülmektedir.
 İD ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.169) olduğu, ancak
diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki kolerasyonun
(r=0.151) olarak hesaplandığı görülmektedir.
Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile
birlikte hemşirelerin IKS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir.
(R=0.276, R2=0.076, p<0.05). İsmi geçen altı değişkenle birlikte iş doyumu ilişkileri
korumaya dayalı sessizliği (IKS) puanlarındaki varyansın yaklaşık % 8’ini
açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin,
ilişkileri korumaya dayalı sessizlik (IKS) üzerindeki göreli önem sırası Eğitim düzeyi,
Yaş, Medeni durum, Cinsiyet, Hizmet yılı, Çalıştığınız birim şeklindedir. Regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde iş doyumu ve eğitim
düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Diğer demografik değişkenler
önemli bir etkiye sahip değildirler.
Regresyon analizi sonuçlarına göre ilişkileri korumaya dayalı sessizliğinin (IKS)
yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model) aşağıda çıkartılmıştır.

IKS=42,65-0,984*Cinsiyet-1,293*Yaş-0,597*Medeni
birim+0,145*Hizmet yılı-2,952*Eğitim düzeyi+0,095*İD

durum-0,065*Çalıştığınız
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4.4. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bulguları
Çalışmada ikinci olarak Atatürk Hastanesi bulguları bu bölümde verilmektedir.

4.4.1

Atatürk Hastanesi örneklemine ilişkin betimleyici istatistik bulguları
Atatürk Hastanesi örneklemine ilişkin betimleyici istatistik sonuçları Tablo

4.19.’da verilmektedir.
Tablo 4.19 Atatürk Hastanesi Örneklemine ilişkin betimleyici istatistikler
Cinsiyet

Yaş

Medeni durum

Çalışılan birim

Hizmet yılı

Eğitim düzeyi

Algılanan baba tutumları

Algılanan ana tutumları

Kadın
Erkek
Toplam
1-21
22-29
30-38
39-48
49-55
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Cerrahi Kliniği
Dahiliye Kliniği
Poliklinik
Laboratuvar
Diğer
Toplam
2 yıldan az
3-4 yıl
5-6 yıl
7-8 yıl
9-10 yıl
11 ve üstü
Toplam
Lise
Önlisans
Üniversite-Lisans
Y.lisans/Doktora
Toplam
Otoriter
Demokratik
Kararsızım
Pasif
Toplam
Otoriter
Demokratik
Kararsızım
Pasif
Toplam

Sayı

Yüzde

277
23
300
1
81
139
78
1
300
216
84
300
95
114
41
4
46
300
11
27
48
27
42
145
300
30
94
148
28
300
94
154
38
14
300
83
158
31
28
300

92,3
7,7
100,0
,3
27,0
46,3
26,0
,3
100,0
72,0
28,0
100,0
31,7
38,0
13,7
1,3
15,3
100,0
3,7
9,0
16,0
9,0
14,0
48,3
100,0
10,0
31,3
49,3
9,3
100,0
31,3
51,3
12,7
4,7
100,0
27,7
52,7
10,3
9,3
100,0

82
Tablo 4.19’ da görüldüğü gibi Atatürk Hastanesi katılımcılarına ait betimleyici
istatistik sonuçlarına bakıldığında; katılımcıların % 92.3’ü kadın, % 7.7’si erkektir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin % 0.3’si 21 yaş ve altında, % 27’si 22-29 yaş
arasında, % 46.3’ü 30-38 yaş arasında, % 26’sı 39-48 yaş arasında ve % 0.3 ’lük
kısımdaki 1 hemşire de 49-55 yaşları arasında bulunmaktadır. Bu hemşirelerin % 72’si
evli ve % 28’i bekârdır. Katılımcıların çalıştıkları birime göre dağılımları; cerrahi
kliniğinde % 31.7, dâhiliye kliniğinde % 38, poliklinikte % 13.7, laboratuvarda % 1.3
ve diğer kliniklerde % 15.3 olarak belirlenmektedir. Hemşirelerin hizmet yıllarına
baktığımızda % 3.7’si 2 yıldan az, % 9’u 3-4 yıl arasında, % 16’sı 5-6 yıl arasında, %
9’u 7-8 yıl arasında, % 14’ü 9-10 yıl arasında ve % 48.3’ü 11 yıl ve üstünde hizmet
vermektedirler. Eğitim düzeyine bakıldığında katılımcıların % 10’u lise mezunu, %
31.3’ü ön lisans mezunu, % 49.3’ü lisans ve % 9.3’ü ise yüksek lisans/doktora
mezunudur. Katılımcıların % 31.3’ü babalarını otoriter olarak algılamaktayken, %
12.7’si babalarına olan algılarında kararsız kaldıklarını söylemektedir. Hemşirelerin
% 51.3’ü babalarını demokratik olarak algıladıklarını ve %4.7’si ise pasif
algıladıklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda katılımcıların % 27.7’si annelerini
otoriter, % 52.7’si demokratik olarak algıladığını bildirmektedir. Katılımcıların %
10.3’ü kararsız olduğunu ve % 9.3’ü de annelerine ilişkin algılarını pasif olarak
belirtmektedirler.

4.4.2

Cinsiyete ilişkin bulgular

İş doyumu ve İş gören sessizliği puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip
göstermediğini anlayabilmek için erkek ve kadınların ortalamaları arasında
istatistiksel açıdan farklara bakılmıştır. Uygulanan t-testi analiz sonuçları Tablo
4.20.’de bulunmaktadır.
Tablo 4.20. Cinsiyete göre IBS, KKS, IKS ve İD’nin puanlarına ilişkin t-testi sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Ort.
Std sapma
Ort
Std sapma
t(300)
p
IBS
21,5848
7,27843
23,0435
9,45073
-,901
,368
KKS
22,1191
7,39983
23,0000
9,06040
-,539
,590
IKS
26,1119
7,67679
26,0435
7,46189
,041
,967
ID
36,9856
10,78914 41,6522
13,64354 -1,951
,052
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Hemşirelerin cinsiyete göre çalışan sessizliği düzeyleri ve iş doyumu düzeyleri
değerlendirildi. Uygulanan t-testi analizi sonucunda hemşirelerin iş gören sessizliği
düzeyleri ve iş doyumu düzeyleri bakımından cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
bulunmamaktadır (p>.05).

4.4.3

Medeni duruma ilişkin bulgular
İş tatmini ve iş gören sessizliği puanlarının medeni duruma göre farklılık

gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak için bekâr ve evli kişilerin bulguları
değerlendirilmiştir. Uygulanan t-testi analiz sonuçları Tablo 4.21’de yer almaktadır.
Tablo 4.21. Medeni duruma göre IBS, KKS, IKS ve İD’nin puanlarına ilişkin t testi
sonuçları
Medeni durum
Evli

Bekar
t(300)

p

Ort

Std sapma

Ort

Std sapma

IBS

21,13

7,10

23,16

8,20

-2,131

,034

KKS

21,62

6,92

23,64

8,79

-2,089

,038

IKS

26,06

7,35

26,26

8,41

-,199

,842

ID

37,45

11,39

36,89

10,22

,392

,696

Hemşirelerin medeni durumuna göre çalışan sessizliği düzeyleri ve iş doyumu
düzeyleri değerlendirildi. Uygulanan t-testi analizi sonucunda medeni durumla iş
doyumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (t(300)= 0,392;
p(.696)>.05). Ayrıca çalışan sessizliğinin alt ölçeği olan IKS’de de medeni duruma
göre istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı anlaşılmaktadır.
İş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı
Sessizlik (IBS) ile medeni durum arasındaki etkileşime baktığımızda; bekar
hemşirelerin IBS puanları evli hemşirelere göre anlamlı olarak daha yüksek
bulunmaktadır (t(300)= - 2,131; p(.034)<.05). Aynı şekilde Kendini Korumaya ve
Korkuya Dayalı Sessizlik (KKS) ile medeni durum arasındaki ilişkide de bekar
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hemşirelerin evli hemşirelere göre KKS puanlarının anlamlı olarak daha yüksek
olduğu ortaya çıkmaktadır (t(300)= - 2,089; p(.038)<.05).
Algılanan baba tutumlarına ilişkin bulgular

4.4.4

Hemşirelerin algıladıkları baba tutumlarına ilişkin iş gören sessizliğinin alt
ölçekleri olan IBS, KKS, IKS ve iş doyumunun değişip değişmediğini anlayabilmek
için uygulanan varyans analizinin sonuçları Tablo 4.22.’de bulunmaktadır.
Tablo 4.22. Algılanan baba tutumuna göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının
ANOVA sonuçları
Algılanan Baba Tutumları
Otoriter

Demokratik

Kararsız

Pasif
F

p

3,92

1,002

,392

22,28

5,68

,993

,396

9,29

27,50

5,94

,242

,867

10,86

39,64

9,12

,223

,880

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

IBS

22,59

8,51

21,11

7,14

21,26

6,82

23,21

KKS

23,07

7,94

21,47

7,55

22,84

6,85

IKS

26,22

8,12

25,83

7,06

26,39

ID

37,24

10,76

37,14

11,54

37,55

Hemşirelerin algıladıkları baba tutumlarına ilişkin iş tatmini ve iş gören
sessizliği düzeyleri açısından farkları bulabilmek için tek yönlü varyans analizi
ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre hemşirelerin algıladıkları baba
tutumlarına ilişkin iş tatmini puanları ve iş gören sessizliği alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya çıkmamaktadır (p>.05).
4.4.5

Algılanan anne tutumlarına ilişkin bulgular
Hemşirelerin algıladıkları anne tutumlarına ilişkin iş gören sessizliğinin alt

ölçekleri olan IBS, KKS, IKS ve iş doyumunun değişip değişmediğini anlayabilmek
için uygulanan varyans analizinin sonuçları Tablo 4.23’de bulunmaktadır.

85
Tablo 4.23. Algılanan anne tutumuna göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının
ANOVA sonuçları
Algılanan Anne Tutumları
Otoriter

Demokratik

Kararsız

Pasif

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

F

p

IBS

21,33

6,49

21,35

7,09

24,67

9,40

21,39

9,23

1,857

,137

KKS

22,91

6,77

21,19

7,34

24,16

9,06

23,42

8,32

2,162

,093

IKS

26,69

7,58

25,67

6,89

28,12

10,19

24,53

8,48

1,455

,227

ID

37,13

10,07

36,86

11,34

37,12

10,76

40,89

12,59

1,070

,362

Hemşirelerin algıladıkları anne tutumlarına ilişkin iş tatmini ve iş gören
sessizliği düzeyleri açısından farkları bulabilmek için tek yönlü varyans analizi
ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizlere göre hemşirelerin algıladıkları baba
tutumlarına ilişkin iş tatmini puanları ve iş gören sessizliği alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya çıkmamaktadır (p>.05).

4.4.6

Çalışılan birime ilişkin bulgular
Çalışılan birimler cerrahi kliniği, dahiliye kliniği, poliklinik, laboratuvar ve diğer

olmak üzere alt birimlerle adlandırılmıştır. Çalışılan birime göre iş gören sessizliğinin
alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS ile iş doyumu (İD) puanlarına yapılan ANOVA
testi sonuçları Tablo 4.24.’de verilmiştir.
Tablo 4.24. Çalışılan birime göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının ANOVA
sonuçları
Çalışılan birim
Cerrahi kliniği

Dahiliye

Poliklinik

Laboratuvar

p

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

22,26

7,12

20,50

7,78

22,24

8,30

29,75 10,71 22,30 5,61 2,203 ,069

KKS 22,32

6,85

21,99

8,28

22,75

7,76

29,50 11,00 21,23 6,15 1,216 ,304

IKS

25,84

6,62

25,35

8,18

29,31

7,76

32,00

ID

36,36

11,11

36,82 11,71 39,02 10,38 27,50 13,91 40,00 9,09 1,959 ,101

IBS

*Diğer: Ameliyathane, Yoğun bakım.

9,09

Ort.

SS

F

Ort.

Ort.

SS

Diğer

25,13 7,39 2,963 ,020
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Hemşirelerin çalıştıkları birimlerle iş tatmini ve iş gören sessizliği arasındaki
farkları görebilmek için ANOVA testi uygulanmıştır. İş gören sessizliğinin alt
ölçekleri olan IBS ve KKS ile çalışılan birim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark yoktur (p> .05). Ayrıca iş doyumu ile çalışılan birim arasında da anlamlı bir fark
bulunmamaktadır (p>.05). Çalışan sessizliğinin alt ölçeği olan İlişkileri Korumaya
Dayalı Sessizlik (IKS) ile çalışılan birim arasında anlamlı farklar ortaya çıkmaktadır
(p(.020)<.05).
Tablo 4.25 . IKS’ye göre SNK sonuçları
Çalıştığımız birim

Sayı

1

Diğer
Dahiliye Kliniği
Cerrahi Kliniği
Poliklinik
Laboratuvar
Sig.

46
114
95
41
4

25,1304
25,3596
25,8421
29,3171
32,0000
,080

SNK testi sonuçlarında; İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizliğe (IKS) göre
çalışılan birimin alt düzeyleri arasında p<0.05 değerine bakıldığında anlamlı bir fark
oluşmadığı gözlenmektedir.
4.4.7

Hizmet yılına ilişkin bulgular

Hemşirelerin hizmet yılına göre iş tatmini ve iş gören sessizliği düzeyleri
açısından anlamlı farklar olup olmadığını anlayabilmek için yapılan ANOVA testi
analiz bulguları Tablo 4.26.’da gösterilmektedir.
Tablo 4.26. Hizmet yılına göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının ANOVA sonuçları
Hizmet yıl
2 yıldan az

3-4 yıl

Ort.

SS

20,00

3,37 24,00

KKS 19,36
IKS
ID

IBS

Ort.

SS

5-6 yıl
Ort.

7-8 yıl

9-10 yıl

11 ve üstü
F

p

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

8,07 21,97

7,83

20,25

9,12

22,90

7,38

21,22

7,07

1,185 ,316

4,05 22,14

7,91 22,64

7,46

21,55

8,23

22,71

7,31

22,22

7,65

,421

23,00

6,81 24,85

5,53 24,89

6,87

25,62

8,42

25,52

7,47

27,23

8,09

1,460 ,203

43,45

7,67 35,70

9,92 34,85

11,41 37,62

11,56 37,14

10,21 38,01

,834

11,42 1,395 ,226
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Hemşirelerin hizmet yılına ilişkin iş tatmini ve iş gören sessizliği düzeylerini
bulabilmek için yapılan ANOVA testi analiz sonucunda; bu değişkenlerde çalışılan
hizmet yılına göre anlamlı farklar ortaya çıkmamaktadır (p>.05)

4.4.8

Eğitim düzeyine ilişkin bulgular
Eğitim düzeyine göre iş gören sessizliği ve iş doyumunun değişip değişmediğini

anlamak için varyans çözümlemesi yapılmıştır. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitim düzeyine sahip kişilerin ortalamaları arasında fark olup olmadığı ortaya
çıkmıştır. Uygulanan varyans analizi bulguları Tablo 4.27.’de bulunmaktadır.
Tablo 4.27. Eğitim düzeyine göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının ANOVA
sonuçları
Egitim düzeyi
Ön lisans

Lise

IBS
KKS
IKS
ID

SS

Ort.

26,26

7,85

24,63

Üniversite-Lisans

SS

Ort.

21,85

7,28

7,43

22,40

30,73

8,12

37,60

10,59

Ort.

Yüksek lisansDoktora

F

p

5,34

4,960

,002

19,10

6,52

2,693

,046

7,45

24,00

6,25

6,077

,001

10,70

37,64

12,22 ,574

SS

Ort.

SS

21,03

7,53

19,78

7,41

22,13

7,65

26,97

7,56

25,01

38,43

11,52

36,54

,633

Hemşirelerde eğitim düzeyi ile iş doyumu ve iş gören sessizliği alt ölçekleri
arasındaki istatistiksel farkları görmek için ANOVA testi analizi uygulanmıştır.
Ortaya çıkan analiz sonuçlarında eğitim düzeyine bağlı olarak iş doyumu
puanlarındaki farklar anlamsız bulunmaktadır (F= ,574; p(,633)>.05). Ancak eğitim
düzeyleri ile çalışan sessizliğinin alt ölçekleri olan İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye
Dayalı Sessizlik (IBS) (F= 4,960; p(,002)<.05), Korkuya Dayalı Sessizlik (KKS) (F=
2,693; p(,046)<.05) ve İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS) (F=6,077;
p(,001)<.05) arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmaktadır. Hangi
farkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını anlayabilmek için SNK gruplar
arası çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.
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Tablo 4.28. IBS’ye göre SNK sonuçları
Eğitim Düzeyiniz
Y.lisans/Doktora
Üniversite-Lisans
Önlisans
Lise
Sig.

Sayı
28
148
94
30

1
19,7857
21,0338
21,8511

2

26,2667
1,000

,364

SNK testi sonuçlarında; İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizliğe (IBS)
göre eğitimin alt düzeylerine bakıldığında, Y.lisans/Doktora, Üniversite-Lisans ve ön
lisans mezunu hemşireler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak lise
mezunu hemşireler ile diğerleri arasında p<0.05’ e göre anlamlı farklılıklar
bulunmaktadır. Lise mezunu hemşirelerin; İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı
Sessizliğe (IBS) puanları yüksek lisans yapanlar, lisans eğitimi alanlar ve ön lisans
mezunu hemşirelerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmaktadır.
Tablo 4.29. KKS’ye göre SNK sonuçları
Eğitim Düzeyiniz

Sayı

Y.lisans/Doktora

28

19,1071

Üniversite-Lisans

148

22,1351

22,1351

Önlisans

94

22,4043

22,4043

Lise

30

Sig.

1

2

24,6333
,087

,243

SNK testi sonuçlarında; Korkuya Dayalı Sessizliğe (KKS) göre eğitimin alt
düzeylerine bakıldığında, ön lisans mezunu hemşireler ile lisans mezunu hemşireler
arasında anlamlı bir fark olmadığı ancak lise mezunu hemşireler ile y.lisans mezunu
hemşirelerin hem birbirlerinden hem de bu gruptan farklı olduğu p<0.05 anlamlılık
düzeyine göre görülmektedir.
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Tablo 4.30. IKS’ye göre SNK sonuçları
Eğitim Düzeyiniz

Sayı

1

Y.lisans/Doktora
Üniversite-Lisans
Önlisans
Lise
Sig.

28
148
94
30

24,0000
25,0135
26,9787

2

30,7333
1,000

,135

SNK testi sonuçlarında; İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizliğe (IKS) göre
eğitimin alt düzeylerine bakıldığında, Y.lisans/Doktora, Üniversite-Lisans ve önlisans
mezunu hemşireler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak lise
mezunu hemşireler ile diğerleri arasında p<0.05’ e göre anlamlı farklar bulunmaktadır.
Lise mezunu hemşirelerin; İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS) puanları yüksek
lisans yapanlar, lisans eğitimi alanlar ve ön lisans mezunu hemşirelerden anlamlı
olarak daha yüksek bulunmaktadır.

4.4.9

Yaş değişkenine ilişkin bulgular
Yaş dağılımına göre iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS

ile, iş doyumu (İD) puanlarına ANOVA testi analizi yapılmıştır. Uygulanan varyans
çözümlemesi bulguları Tablo 4.31.’de gösterilmektedir.
Tablo 4.31. Yaş’a göre IBS, KKS ve IKS ile İD puanlarının ANOVA sonuçları
Yaş
1-21

22-29

30-38

39-48

49-55
F

p

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

Ort.

SS

IBS

24,00

.

23,01

7,41

21,17

7,52

21,12

7,34

30,00

.

1,253 ,289

KKS

21,00

.

23,02

7,40

21,40

8,00

22,62

6,72

30,00

.

,970

IKS

26,00

.

25,35

6,32

25,41

7,66

27,67

7,84

60,00

.

6,683 ,000

ID

31,00

.

35,64

10,23 38,01

11,73 42,00

.

,785

11,19 37,93

,424

,536

*Katılımcılardan 1-21 ve 49-55 yaşları arasında 1’er kişi olduğu için standart sapması
bulunmamaktadır.
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Hemşirelerin yaşa göre iş doyumu ve iş gören sessizliği alt ölçekleri ( IBS, KKS,
IKS) düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığını
görmek için yapılan ANOVA testi analizi uygulanmıştır. Hemşirelerin iş doyumu
puanları ile yaş değişkeni arasında anlamlı farklar bulunmamaktadır (p>.05) . Yaş
değişkeni ile iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS ve KKS arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklar çıkmazken İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik (IKS) ile yaş
değişkeni arasında anlamlı farklar bulunmaktadır. Hangi farkların istatistiksel açıdan
anlamlı olduğunu anlayabilmek için SNK gruplar arası çoklu karşılaştırma testi
uygulanmıştır.
Tablo 4.32. IKS’e göre SNK sonuçları
Yaşınız
Sayı
1
22-29
30-38
39-48
Sig.

81
139
78

25,3580
25,4173
27,6795
,083

SNK testi sonuçlarında; İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizliğe (IKS) göre yaş
değişkeni arasında p<0.05 değerine bakıldığında anlamlı bir fark olmadığı
gözlenmektedir.
4.4.10 Bağımsız değişkenlerin çalışan sessizliği üzerindeki etkisi
Demografik özellikler ve iş doyumunun iş gören sessizliğini etkileme düzeyi,
Çalışan Sessizliği Ölçeğinin alt boyutları IBS, KKS ve IKS’nin bağımlı değişken
olduğu çoklu regresyon analizi ile (Enter yöntemi) değerlendirilmiştir. Uygulanan
çoklu regresyon analizinde bağımsız değişkenler; medeni durum, cinsiyet, yaş, eğitim
düzeyi, çalışılan birim, hizmet yılı ve iş doyumudur.
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Demografik özellikler ve İD’nin IBS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Demografik özellikler altı özel düzeyli (Cinsiyet, Yaş, Medeni durum,
Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi) ve iş doyumunun, IBS üzerindeki
etkisine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları tablo 4.33.’ de bulunmaktadır.
Tablo 4.33 Demografik özellikler ve İD’nin IBS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
B
std Hata
t
p
İkili r Kısmı r
β
Model Değişken
----Sabit
--32,237
4,498
7,167
,000
Cinsiyetiniz
1,230
1,617
,044
,761
,447
,052
,044
Yaşınız
-,864
,815
-,087
-1,061
,290
-,083
-,062
Medeni Durum 1,024
,923
,068
1,109
,268
,105
,065
Çalıştığımız
,118
,325
,021
,363
,717
,039
,021
birim
Hizmet Yılınız
,151
,386
,032
,392
,695
-,048
,023
Eğitim
-1,764
,545
-,188
-3,234
,001
-,193
-,186
Düzeyiniz
ID
-,094
,039
-,139
-2,430
,016
-,129
-,141
Yordayıcı değişkenlere bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve
kısmı kolerasyonlar incelendiğinde,
• Cinsiyet ile IBS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=,052) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=,044) olarak hesaplandığı görülmektedir.
• Yaş ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-,083) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-,062) olarak hesaplandığı görülmektedir.
• Medeni durum ile IBS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=,105)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=,065) olarak hesaplandığı görülmektedir.
• Çalıştığımız birim ile IBS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=,039)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=,021) olarak hesaplandığı görülmektedir.
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• Hizmet yılı ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-,048)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=,023) olarak hesaplandığı görülmektedir.
• Eğitim düzeyi ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-,193)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-,186) olarak hesaplandığı görülmektedir.
• İD ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-,129) olduğu, ancak
diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki kolerasyonun (r=,141) olarak hesaplandığı görülmektedir.
Başka bir değişle IBS ile bütün demografik özelliklere göre doğrusal bir etkinin
bulunmadığı yorumlanabilir.
Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile
birlikte hemşirelerin IBS puanları alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir.
(R=0.265, R2=0.070, p<0.05). Demografik değişkenlerle birlikte iş tatmini ilgisizliğe
ve boyun eğmeye dayalı sessizliği (IBS) puanlarındaki varyasyonun yaklaşık % 7’sini
açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin
ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizliğinin (IBS) üzerindeki göreli önem sırası
Eğitim düzeyi, Medeni durum, Yaş, Cinsiyet, Hizmet yılı, Çalıştığınız birim
şeklindedir.

Regresyon

katsayılarının

anlamlılığına

ilişkin

t-testi

sonuçları

incelendiğinde, iş doyumu ve eğitim düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir. İş doyumu ile IBS arasındaki etkiyi incelemek amacıyla yapılan
analizde, iş doyumunun IBS ‘yi p<0.05 anlamlılık düzeyinde β=-0.139 değeri ile
negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuca göre iş tatmini arttıkça çalışanların
IBS puanları azalmaktadır. Diğer demografik değişkenler önemli bir etkiye sahip
değildirler. Regresyon analizi sonuçlarına göre ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı
sessizliğinin (IBS) yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model)
aşağıda çıkartılmıştır.
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IBS=

32,237+1,230*Cinsiyet-,864*Yaş+1,024*Medeni

durum+,118*Çalıştığınız

birim+,151*Hizmet yılı-1,764*Eğitim düzeyi-,094*İD
Demografik özellikler ve İD’nin KKS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Demografik özellikler altı özel düzeyli (Cinsiyet, Yaş, Medeni durum,
Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi) ve iş doyumunun, KKS üzerindeki
etkisine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları Tablo 4.34.’de bulunmaktadır.
Tablo 4.34 Demografik özellikler ve İD’nin KKS’yi yordama düzeyine ilişkin
sonuçlar
B
std Hata
t
p
İkili r Kısmı r
β
Model Değişken
Sabit

28,649

4,542

---

6,307

,000

---

---

Cinsiyetiniz

1,050

1,633

,037

,643

,521

,031

,038

Yaşınız

-,213

,823

-,021

-,259

,796

-,009

-,015

Medeni Durum

1,758

,932

,116

1,886

,060

,101

,110

Çalıştığımız birim

-,180

,328

-,032

-,549

,584

-,021

-,032

Hizmet Yılınız

,388

,389

,082

,997

,320

,030

,058

Eğitim Düzeyiniz

-1,277

,551

-,135

-2,319

,021

-,142

-,134

ID

-,128

,039

-,188

-3,281

,001

-,179

-,189

Yordayıcı değişkenlere bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve
kısmı korelasyonlar incelendiğinde;
•

Cinsiyet ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.031)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
korelasyonun (r=0.038) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Yaş ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.009) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
korelasyonun (r=-0.015) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Medeni durum ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.101)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.110) olarak hesaplandığı görülmektedir.
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•

Çalıştığımız birim ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.021) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=-0.032) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Hizmet yılı ile KKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.030)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.058) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Eğitim düzeyi ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.142) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=-0.134) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

İD ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.179) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.189) olarak hesaplandığı görülmektedir.
Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile

birlikte, hemşirelerin KKS puanları alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir
(R=0.263, R2=0.069, p<0.05). Demografik özelliklerle birlikte iş tatmini bağımsız
değişkenleri bağımlı değişken olan KKS puanlarındaki varyasyonun yaklaşık %
7’sini açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin
Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizliği (KKS) üzerindeki göreli önem sırası,
Eğitim düzeyi, Medeni durum, Hizmet yılı, Cinsiyet, Çalıştığınız birim, Yaş
şeklindedir.

Regresyon

katsayılarının

anlamlılığına

ilişkin

t-testi

sonuçları

incelendiğinde, eğitim düzeyi ve iş doyumunun anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir. İş doyumu ile KKS arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılan
analizde, iş doyumunun KKS ‘yi p<0.05 anlamlılık düzeyinde β=-0.188 değeri ile
negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuca göre iş tatmini arttıkça çalışanların
KKS puanları azalmaktadır. Diğer demografik değişkenler önemli bir etkiye sahip
değildirler. Regresyon analizi sonuçlarına göre Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı
Sessizliğini (KKS) yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model)
aşağıda çıkartılmıştır.
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KKS=28,649+1,050*Cinsiyet-,213*Yaş+1,758*Medenidurum-,180*Çalıştığınız
birim+,388*Hizmet yılı-1,277*Eğitim düzeyi-,128*İD
Demografik özellikler ve ID’nin IKS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Demografik özellikler altı özel düzeyli (Cinsiyet, Yaş, Medeni durum,
Çalıştığınız birim, Hizmet yılı, Eğitim düzeyi) ve iş doyumunun, IKS üzerindeki
etkisine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları Tablo 4.35.’de bulunmaktadır.
Tablo 4.35 Demografik özellikler ve ID’nin IKS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
Model Değişken
Sabit
Cinsiyetiniz
Yaşınız
Medeni Durum
Çalıştığımız birim
Hizmet Yılınız
Eğitim Düzeyiniz
ID

B

std Hata

32,619

4,594

β
---

t

p

İkili r Kısmı r

7,100

,000

---

---

-,597

1,651

-,021

-,361

,718

-,002

-,021

,969

,832

,095

1,164

,245

,147

,068

,591

,943

,038

,627

,531

-,003

,037

-,053

,332

-,009

-,160

,873

,023

-,009

,369

,394

,076

,937

,349

,147

,055

-2,121

,557

-,221

-3,807

,000

-,230

-,217

-,038

,039

-,055

-,961

,337

-,038

-,056

Yordayıcı değişkenlere bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili ve
kısmı korelasyonlar incelendiğinde;
•

Cinsiyet ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.002)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.021) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Yaş ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.147) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.068) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Medeni durum ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.003) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=0.037) olarak hesaplandığı görülmektedir.
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•

Çalıştığımız birim ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin
(r=0.023) olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken
arasındaki kolerasyonun (r=-0.009) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Hizmet yılı ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.147)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=0.055) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

Eğitim düzeyi ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.230)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.217) olarak hesaplandığı görülmektedir.

•

İD ile IKS arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.038) olduğu,
ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki
kolerasyonun (r=-0.056) olarak hesaplandığı görülmektedir.
Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile

birlikte hemşirelerin IKS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir etki vermektedir.
(R=0.279, R2=0.078, p<0.05). Bağımsız değişkenler (demografik özellikler ve iş
tatmini) bağımlı değişken olan IKS puanlarındaki varyasyonun yaklaşık % 8’ini
açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin
ilişkileri korumaya dayalı sessizlik (IKS) üzerindeki göreli önem sırası Eğitim düzeyi,
Yaş, , Hizmet yılı, Medeni durum, Cinsiyet, Çalıştığınız birim şeklindedir. Regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, eğitim düzeyinin
anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Diğer demografik değişkenler önemli bir
etkiye sahip değildirler. Regresyon analizi sonuçlarına göre ilişkileri korumaya dayalı
sessizliğinin (IKS) yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model)
aşağıda çıkartılmıştır.

IKS=32,619-,597*Cinsiyet+,969*Yaş+,591*Medenidurum-,053*Çalıştığınız
birim+,369*Hizmet yılı-2,121*Eğitim düzeyi-,038*İD
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4.5. Araştırmada ID’nin Çalışan Sessizliğini Yordama Düzeyine İlişkin
Bulgular
Araştırma kapsamına alınan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan toplam 600
katılımcıdan elde edilen bulgulara göre iş doyumunun çalışan sessizliğini yordama
düzeyi aşağıda verilmektedir.

4.5.1

Hemşirelerde İD’nin IBS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Hemşirelerde iş doyumunun, ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizliği

(IBS) yordama düzeyine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları Tablo 4.36.’da
verilmektedir.
Tablo 4.36 Hemşirelerde ID’nin IBS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
Değişken B
Model Sabit
ID

β

t

p

İkili r Kısmı r

22,221 1,046

---

21,234

,000

---

-,013

-,020 -,496

,620

-,020 -,020

std Hata

,027

---

Korelasyon analizi sonucunda İD ile IBS arasında negatif ve alçak düzeyde bir
ilişkinin (r=-0.020) olduğu görülmektedir. Hemşirelerde İş doyumu ve IBS puanları
aralarında anlamsız bir etki bulunmaktadır. (R=0.020, R2=0.000, p(0.620)>0.05).
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde İş
doyumunun IBS üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmektedir. Regresyon
analizi sonucuna göre, İlgisizliğe ve Boyun Eğmeye Dayalı Sessizliğin (IBS)
yordamasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model) aşağıda çıkartılmıştır.

IBS= 22,221-0,013*ID
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4.5.2

Hemşirelerde İD’nin KKS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Hemşirelerde iş doyumunun, kendini korumaya ve korkuya dayalı sessizliği

(KKS) yordama düzeyine ilişkin çoklu regrasyon sonuçları Tablo 4.37.’de
verilmektedir.
Tablo 4.37 Hemşirelerde ID’nin KKS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
Değişken B
Model Sabit
ID

std Hata β

t

p

22,751 1,066

---

-,019

-,028 -,683

,027

İkili r Kısmı r

21,351 ,000 ---

---

,495 -,028 -,028

Korelasyon analizi sonucunda İD ile KKS arasında negatif ve alçak düzeyde
bir ilişkinin (r=-0.028) olduğu görülmektedir. İş doyumu ile hemşirelerin KKS
puanları

arasında

anlamsız

bir

etki

bulunmaktadır

(R=0.028,

R2=0.001,

p(0.495)>0.05). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları
incelendiğinde İş doyumunun KKS üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı
görülmektedir. Regresyon analizi sonucuna göre Kendini Korumaya ve Korkuya
Dayalı Sessizliğinin (KKS) yordanmasına ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel
model) aşağıda çıkartılmıştır.

KKS= 22,751-0,019*ID

4.5.3

Hemşirelerde İD’nin IKS’yi yordama düzeyine ilişkin bulgular
Hemşirelerde iş doyumunun, ilişkileri korumaya dayalı sessizliği (IKS) yordama

düzeyine ilişkin çoklu regresyon sonuçları Tablo 4.38.’de verilmektedir.
Tablo 4.38 Hemşirelerde ID’nin IKS’yi yordama düzeyine ilişkin sonuçlar
Değişken B
Model Sabit
ID

std Hata β

t

24,557 1,059

---

,051

,077 1,886

,027

p

İkili r Kısmı r

23,195 ,000 --,060 ,077

--,077
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Korelasyon analizi sonucunda İD ile IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir
ilişkinin (r=0.077) olduğu görülmektedir. İş doyumu ile hemşirelerin IKS puanları
arasında anlamsız bir etki bulunmaktadır (R=0.077, R2=0.006, p(0.060)>0.05).
Bağımsız değişken olan iş doyumu bağımlı değişken olan ilişkileri korumaya dayalı
sessizlik (IKS) puanlarındaki varyasyonun yaklaşık % 1’ini açıklamaktadır.
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde İş
doyumunun IKS üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmektedir. Regresyon
analizi sonuçlarına göre ilişkileri korumaya dayalı sessizliğinin (IKS) yordanmasına
ilişkin regresyon eşitliği (matematiksel model) aşağıda çıkartılmıştır.

IKS= 24,557+0,051*ID

4.6. Araştırmanın Modeli
İlgili araştırmanın incelenmesi ile elde edilen bilgiler ışığında ve amaçları
doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 4.1.’de yer almaktadır. Bu modelde
iş doyumunun, iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS IKS’yi yordama
düzeyleri gösterilmeye çalışılmıştır.

IKS

İŞ

r= -0.028

DOYUMU

KKS

IBS
Şekil 4.1. Araştırmanın modeli
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Şekilde görüldüğü gibi korelasyon analizi sonucunda İD ile IBS arasında negatif
ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=-0.020) olduğu görülmektedir. İD ile KKS arasında
negatif ve alçak düzeyde bir ilişki (r=-0.028) bulunmaktadır. Ayrıca İD ile IKS
arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişki (r=0.077) söz konusudur.

4.6.1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan araştırma modeli
Gazi Hastanesi’nde yapılan araştırma modelinde iş doyumunun, iş gören

sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS’yi yordama düzeyleri gösterilmeye
çalışılmıştır. Oluşturulan araştırma modeli Şekil 4.2’de yer almaktadır.

IKS
İŞ
DOYUMU

r=0.089

KKS

IBS

Şekil 4.2. Gazi hastanesi araştırma modeli
Şekilde görüldüğü gibi korelasyon analizi sonucunda İD ile IBS arasında pozitif
ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r=0.066) olduğu görülmektedir. İD ile KKS arasında
pozitif ve alçak düzeyde bir ilişki (r=0.089) bulunmaktadır. Ayrıca İD ile IKS arasında
pozitif ve alçak düzeyde bir ilişki (r=0.169) söz konusudur.
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4.6.2

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan araştırma modeli
Atatürk Hastanesi’nde yapılan araştırma modelinde iş doyumunun, iş gören

sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS’yi yordama düzeyleri gösterilmeye
çalışılmıştır. Oluşturulan araştırma modeli Şekil 4.3.’de yer almaktadır.

IKS
İŞ
DOYUMU

r= -0.179

KKS

IBS

Şekil 4.3. Atatürk hastanesi araştırma modeli
Şekilde görüldüğü gibi korelasyon analizi sonucunda İD ile IBS arasında negatif
ve alçak düzeyde bir ilişkinin (r= -0.129) olduğu görülmektedir. İD ile KKS arasında
negatif ve alçak düzeyde bir ilişki (r= -0.179) bulunmaktadır. Ayrıca İD ile IKS
arasında negatif ve alçak düzeyde bir ilişki (r= -0.038) söz konusudur.
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4.7. Bulguların Tartışılması
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 300 (Üçyüz) hemşire
üzerinde yapılan çalışmada; cinsiyet ile iş tatmini arasında p<0.05’e göre anlamlı
farklar bulunmaktadır. Gazi Hastanesi’nde erkek hemşirelerin iş doyumu kadın
hemşirelere göre anlamlı olarak daha yüksektir. Çalışkan’ın (2010) yaptığı
araştırmasında sağlık memurları ve hemşirelerin iş tatmini ortalamaları arasında
cinsiyete bağlı anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda, Omarov (2009)
araştırmasında iş doyumu ile örgütsel güven arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu
çalışmada da erkeklerin iş doyumunun kadınlarınkinden daha yüksek olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bunlara ilaveten Şekerli (2013)’de araştırmasında öğretmenlerde
denetim odağı, çalışan sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemiş ve
erkeklerde iş tatminlerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 300 (Üçyüz) hemşire
üzerinde yapılan çalışma bulgularında; cinsiyet ile iş tatmini arasında anlamlı farklar
bulunmamaktadır. Witt ve Nye (1992) çalışmalarında iş doyumunun cinsiyete göre
farklılaşmadığını vurgulamaktadır.
Atatürk Hastanesi’nde cinsiyet ile iş gören sessizliğinin alt ölçekleri IBS, KKS
ve IKS arasında anlamlı farklar çıkmamaktadır. Şekerli (2013) ‘Öğretmenlerde İş
Tatmini, İş gören Sessizliği, ve Denetim Odağı’ isimli çalışmasında cinsiyetin iş gören
sessizliği alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS ile ilişkili olmadığını savunmaktadır.
Gazi Hastanesi’nde iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS ile cinsiyet
arasında anlamlı farklar ortaya çıkmakta ancak ve İlişkileri Korumaya Dayalı Sessizlik
(IKS) ile anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Gazi Hastanesi’nde erkeklerin IBS ve
KKS puanları kadınlara göre daha yüksektir. Çakıcı’nın (2007) yaptığı bir araştırmaya
göre cinsiyet sessizliği etkileyebilir, çünkü toplumda kişilerin yetiştirilme tarzları,
aldıkları

eğitim,

kültürel

özellikleri

kadın

ve

erkeklerin

davranışlarının

şekillenmesinde önemlidir. Le Pine ve Dyne (1998) araştırmalarında cinsiyetin
seslendirme davranışlarında farklılık yarattığını vurgulamaktadır. Noelle-Neumann
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(1974) ise sessizlik davranışının cinsiyete göre farklılık göstereceğini belirterek,
erkeklerin kendilerini kadınlardan daha fazla ifade edebileceklerini söylemişlerdir.
Araştırma bulgularında ikinci değişken olan medeni duruma bakarsak; Gazi
Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde medeni duruma göre çalışan sessizliğine ilişkin
anlamlı bir sonuç çıkmıştır. Kutlay (2012) çalışmasında medeni durumla örgütsel
sessizlik arasında anlamlı bir ilişki bulmaktadır.
Atatürk Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin iş gören sessizliğinin alt ölçekleri
olan IBS ve KKS oranları bekâr olanlarda evlilere göre anlamlı ölçüde yüksektir
(p<0.05). Şekerli (2013) çalışmasında çalışan sessizliği davranışının medeni duruma
göre değişmediğini vurgulamaktadır. Taşkıran (2010) örgütsel sessizlik ile medeni
durum arasında anlamlı bir fark gözlememiştir.
Her iki hastanede de hemşirelerin iş doyumuyla medeni durumu arasında
istatistiksel olarak (p>0.05) anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Şekerli’nin (2013)
çalışmasında iş tatmini bekâr ve evli olma durumlarına göre farklılaşmamaktadır.
Ayrıca Toker (2013) iş doyumuyla medeni durum arasında anlamlı farklılıklar
bulmamaktadır. Omarov (2009) bir çalışmasında iş doyumunun medeni durumla
ilişkisi olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Araştırmada algılanan baba tutumları değişkenine baktığımızda; karşılaştırma
yapılan her iki hastanede de hemşirelerin algıladıkları baba tutumlarına göre çalışan
sessizliği ve iş tatmini arasında anlamlı bir fark görülmemektedir (p>0.05). Aynı
zamanda iki hastane bulgusunda da anne tutumlarıyla çalışan sessizliği alt ölçekleri ve
iş doyumu arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). Altunçekiç, Yaman
ve Koray (2005), Genç ve Kalafat’ın (2007) araştırmalarında problemlerle başa çıkma
tarzı ile ana baba tutumları arasında bir ilişki gözlenmemektedir. Şekerli (2013)
algılanan ana baba tutumlarına bağlı olarak iş gören sessizliği alt ölçeklerinde anlamlı
farklılıklar bulmamıştır. Çalışmada çalışılan birim değişkeni ile iş doyumu arasında
her iki hastane bulgularında da anlamlı bir fark gözlenmemektedir (p>0.05).
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Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin çalıştıkları birime bakıldığında;
laboratuvarda çalışan hemşirelerin IBS davranışları diğer birimlerde çalışan
hemşirelere göre anlamlı olarak yüksektir. Ancak Atatürk Hastanesi’nde görev
yapmakta olan hemşirelerin çalıştıkları birimle çalışan sessizliğinin alt ölçeği olan IBS
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Aynı şekilde Gazi Hastanesi’nde
laboratuvarda çalışan hemşirelerin diğer birimlerde çalışan hemşirelere göre KKS
puanları anlamlı şekilde yüksek çıkmasına karşın; Atatürk Hastanesi’nde çalışılan
birimle KKS arasında bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). Gazi Hastanesi’nde çalışan
hemşirelerin çalıştıkları birimle IKS arasında anlamlı bir fark yokken, Atatürk
Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin IKS ile çalıştıkları birim arasında anlamlı farklar
vardır (p<0.05). Bayın, Yeşilaydın, Esatoğlu (2015) görev yeri değişkeni ile işe ilişkin
korkular ve ilişkileri zedeleme korkusu alt boyutları arasında anlamlı farklar
bulmaktadır.
Yapılan anket çalışmasında demografik özelliklerden biri olan hizmet yılı
değişkenine ilişkin her iki hastanede de çalışan sessizliği bulguları ile ilgili anlamlı bir
fark yoktur (p>0.05). Erigüç ve diğerleri (2014) örgütsel sessizlik ölçekleri ile çalışma
yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmada her iki
hastane bulgularında da hemşirelerde iş doyumu ile hizmet yılı değişkeni arasında
anlamlı farklar bulunmamaktadır (p>0.05). Sarpkaya (2000), Çakmak (2004) ve
Gençay’ın (2007) araştırmalarında, hizmet süresi ile iş doyum düzeyleri açısından
anlamlı farklar ortaya çıkmamaktadır.
Çalışmada eğitim düzeyi değişkenine göre her iki hastanede de iş doyumuyla
eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Öztürk ve
Deniz (2008) çalışmasında eğitim düzeyi değişkeni ile iş doyumu arasında anlamlı fark
bulmamaktadır. Gazi Hastanesi’nde görev yapmakta olan hemşirelerin eğitim
düzeylerine göre sessizlik davranışlarına bakıldığında ön lisans ve lise mezunu
hemşirelerin IKS puanları, yüksek lisans ve lisans eğitimi alan hemşirelerden anlamlı
olarak yüksek bulunmaktadır. Atatürk Hastanesi bulgularına bakıldığında ise; lise
mezunu hemşirelerin IKS puanları yüksek lisans yapanlar, lisans eğitimi alanlar ve ön
lisans mezunu hemşirelerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmaktadır. Lise mezunu
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hemşirelerin aynı zamanda IBS puanları da diğer hemşirelere göre anlamlı olarak
yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Atatürk Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde
çalışan sessizliğinin alt ölçeği olan KKS’ ye göre eğitimin alt düzeylerine bakıldığında,
ön lisans mezunu hemşireler ile lisans mezunu hemşireler arasında anlamlı bir fark
olmadığı ancak lise mezunu hemşireler ile yüksek lisans mezunu hemşirelerin hem
birbirlerinden hem de bu gruptan farklı olduğu anlamlı olarak bulunmaktadır.
Çakıcı’nın (2007) çalışmasına göre iş gören sessizliği eğitim düzeyine göre
farklılık göstermektedir. Çakıcı’ya (2007) göre eğitim düzeyi arttıkça iş gören
sessizliği azalmaktadır. Bunun sebebi eğitim düzeyi düşük olan iş görenlerin öz
güvenlerinin daha az olması ve bu durumun onları boyun eğmeye eğilimli hale
getirmesiyle açıklanabilir (Erenler, 2010).
Yaş değişkenine göre her iki hastanenin analiz sonuçlarına bakıldığında
hemşirelerde çalışan sessizliği ve iş doyumu düzeyleri bakımından istatistiksel olarak
anlamlı farklar ortaya çıkmamaktadır (p>0.05). Yalçın ve Baykal (2012), Alioğulları
(2012) ve Erigüç ve diğerleri (2014) yapmış oldukları araştırmalarda örgütsel sessizlik
alt ölçekleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı farklar bulmamışlardır.
Araştırmada hemşirelerin yaş değişkenine göre iş tatmini puanları arasında
anlamlı farklar ortaya çıkmamaktadır (p>0.05). Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman
(2005); Gençay (2007); Öztürk ve Deniz (2008) çalışmalarında iş doyumuyla yaş
arasında anlamlı bir fark bulamamıştır.
Demografik özellikler ve iş doyumunun iş gören sessizliği üzerindeki etkisi, İş
gören sessizliği ölçeğinin alt boyutları olan IBS, KKS ve IKS’nin bağımlı değişken
olduğu çoklu regresyon analiz sonuçlarında ise;
Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ile iş gören sessizliğinin alt
ölçekleri olan IBS, KKS, IKS arasında pozitif ve alçak düzeyde bir ilişki bulunmuşken;
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ile iş
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gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS, KKS, IKS arasında negatif ve alçak düzeyde
bir ilişki söz konusudur.
Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde çalışan sessizliğinin alt boyutu olan
IBS ile bütün demografik özelliklere göre doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı
yorumlanabilir.
Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile birlikte
hemşirelerin IBS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir
(R=0.263, R2=0.069, p<0.05). Demografik değişkenlerle birlikte iş doyumu,
ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizlik (IBS) puanlarının varyasyonunun yaklaşık
% 7’sini açıklamaktadır. Yordayıcı değişkenlerin standardize edilmiş regresyon
katsayısına göre (β), ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizliğinin (IBS) üzerindeki
göreli önem sırası Cinsiyet, Eğitim düzeyi, Çalıştığınız birim, Medeni durum, Hizmet
yılı, Yaş şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları
incelendiğinde, cinsiyet ve eğitim düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir. Diğer demografik değişkenler ve iş doyumu önemli bir etkiye sahip
değildirler.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde de IBS ile
bütün demografik özelliklere göre doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı gözlenmiştir.
Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile birlikte
hemşirelerin IBS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir.
(R=0.265, R2=0.070, p<0.05). Demografik değişkenlerle birlikte iş doyumu,
ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizlik (IBS) puanlarının varyasyonunun yaklaşık
% 7’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı
değişkenlerin ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizliğinin (IBS) üzerindeki göreli
önem sırası Eğitim düzeyi, Medeni durum, Yaş, Cinsiyet, Hizmet yılı, Çalıştığınız
birim şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları
incelendiğinde, iş doyumu ve eğitim düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir.
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Şekerli (2013) çalışmasında cinsiyet, eğitim düzeyi ve iş doyumu
değişkenlerinin iş gören sessizliğinin alt boyu olan IBS’yi anlamlı olarak etkilediği
ancak yaş, medeni durum, algılanan baba tutumları ile hizmet yılının IBS’yi yormadığı
sonucunu bulmuştur. Kutlay (2012) örgütsel sessizliğin bir alt boyutu olan korunma
ve kabullenme davranışı hizmet yılına bağlı olarak değişmediğini bildirmiştir.
Hirschman (1970) çalışmasında iş tatmini ile iş gören sessizliğinin ilişkili olduklarını
ve iş gören sessizliğinin işten doyumsuzluğun bir sonucu olabileceğini vurgulamıştır.
Premeaux ve Bedeian (2003) ; Le Pine ve Van Dyne (1998) araştırmalarında iş
doyumu ile çalışan sessizliği arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır.
Gazi Hastanesi bulgularında; Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet
yılı, Eğitim düzeyi değişkenleri ile birlikte, hemşirelerin KKS puanları ile alçak
düzeyde ve anlamsız bir ilişki söz konusudur (R=0.201, R2=0.041, p<0.05). Bu
değişkenler ve iş doyumu, Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik (KKS)
puanlarının varyasyonunun yaklaşık % 4’ünü açıklamaktadır. Standardize edilmiş
regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin Kendini Korumaya ve
Korkuya Dayalı Sessizliği (KKS) üzerindeki göreli önem sırası Cinsiyet, Yaş, Hizmet
yılı, Eğitim düzeyi, Medeni durum, Çalıştığınız birim şeklindedir. Regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, tek anlamlı
yordayıcının cinsiyet olduğu görülmektedir. Diğer demografik değişkenler ve iş
doyumu önemli bir etkiye sahip değildirler
Atatürk Hastanesi’nde Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim,
Hizmet yılı değişkenleri ile birlikte hemşirelerin KKS puanları ile alçak düzeyde ve
anlamsız bir ilişki vardır (R=0.263, R2=0.069, p<0.05). Demografik özellikler ile
birlikte iş tatmini, Kendini Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizlik (KKS) puanlarının
varyasyonunun yaklaşık % 7’sini açıklamaktadır. Yordayıcı değişkenlerin Kendini
Korumaya ve Korkuya Dayalı Sessizliği (KKS) üzerindeki göreli önem sırası
standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), Eğitim düzeyi, Medeni durum,
Hizmet yılı, Cinsiyet, Çalıştığınız birim, Yaş şeklindedir. Regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, eğitim düzeyi ve iş doyumunun
anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Diğer demografik değişkenler önemli bir
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etkiye sahip değildirler. Morrison ve Milliken (2000) araştırmasında demografik
özelliklerin sessizlik üzerinde etkili olabileceği sonucuna varmıştır. Kutlay (2012)
çalışmasında demografik özelliklerle sessizlik arasında bir ilişki bulmuştur. Şekerli
(2013) çalışmasında demografik özelliklerin Korkuya Dayalı Sessizliği (KKS)
yordamadığını ancak iş doyumunun KKS’yi yordadığını belirtmiştir.
Demografik özellikler ve iş doyumunun, ilişkileri korumaya dayalı sessizliği
(IKS) yordama düzeyine bakıldığında; Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde;
Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Çalıştığınız birim, Hizmet yılı değişkenleri ile birlikte
hemşirelerin IKS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki vermektedir.
(R=0.276, R2=0.076, p<0.05). Bağımsız değişkenler ( demografik özellikler ve iş
doyumu) bağımlı değişken olan IKS puanlarının varyasyonunun yaklaşık % 8’ini
açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (β), yordayıcı değişkenlerin,
ilişkileri korumaya dayalı sessizlik (IKS) üzerindeki göreli önem sırası Eğitim düzeyi,
Yaş, Medeni durum, Cinsiyet, Hizmet yılı, Çalıştığınız birim şeklindedir. Regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, İş doyumu ve
eğitim düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Morrison ve Milliken
(2000), Vakola ve Bouradas (2005) çalışmalarında iş doyumuyla çalışan sessizliği
arasında anlamlı farklar bulmuştur.
Atatürk Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde ise; aynı değişkenlerle birlikte,
hemşirelerin IKS puanları ile alçak düzeyde ve anlamsız bir ilişki bulunmaktadır
(R=0.279, R2=0.078, p<0.05). Bağımsız değişkenler ilişkileri korumaya dayalı
sessizlik (IKS) puanlarının varyasyonunun yaklaşık % 8’ini açıklamaktadır.
Yordayıcı değişkenlerin ilişkileri korumaya dayalı sessizlik (IKS) üzerindeki
göreli önem sırası Eğitim düzeyi, Yaş, Hizmet yılı, Medeni durum, Cinsiyet,
Çalıştığınız birim şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi
sonuçlarına göre yalnızca eğitim düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir. Diğer demografik değişkenler ve iş doyumu önemli bir etkiye sahip
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değildir. Taşkıran (2010) çalışmasında örgütsel sessizlik ile eğitim düzeyi değişkeni
arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Çalışmada eğitim dışındaki değişkenler ilişkileri
korumaya dayalı sessizliği (IKS) yordama açısından önemli bir etkiye sahip
değildirler. Şekerli (2013) ise demografik özelliklerin ilişkileri korumaya dayalı
sessizliği (IKS) yordamadığını belirtmiştir. Yani hemşirelerde KKS ile bütün
demografik özelliklere göre doğrusal bir ilişkinin bulunmadığı söylenebilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

5.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 300 (Üçyüz) hemşire

üzerinde yapılan çalışmada; cinsiyet ile iş tatmini arasında p<0.05’e göre anlamlı
farklar ortaya çıkmışken (H02g=red), Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
bulgularında cinsiyet ile iş tatmini arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar
bulunmamaktadır. (H02a=kabul)
Atatürk Hastanesi’nde cinsiyet ile iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS,
KKS ve IKS arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar ortaya çıkmazken
(H01a=kabul); Gazi Hastanesi’nde iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS ve KKS
ile cinsiyet arasında anlamlı farklar ortaya çıkmaktadır (H01g=red).
Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde medeni durum ile çalışan sessizliği
arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır (H03g=kabul). Atatürk Hastanesi’nde
çalışan hemşirelerin iş gören sessizliğinin alt ölçekleri olan IBS ve KKS oranları bekâr
olanlarda evlilere göre anlamlı ölçüde yüksektir (p<0.05) (H03a=red).
Ayrıca her iki hastanede de hemşirelerin iş doyumuyla medeni durumu arasında
istatistiksel olarak (p>0.05) anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Yani iş doyumu medeni
duruma göre farklılaşmamaktadır.
Araştırmada algılanan anaba tutumlarına bakıldığında; karşılaştırma yapılan her
iki hastanede de hemşirelerin algıladıkları anababa tutumlarına göre çalışan sessizliği
ve iş doyumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar ortaya çıkmamıştır (p>0.05).
Bu sonuçlara göre; iş doyumu algılanan baba tutumlarına ilişkin farklılaşmamaktadır.
Algılanan baba tutumları çalışan sessizliğini etkilememektedir. Aynı şekilde
hemşirelerin

algıladıkları

anne

tutumlarına

ilişkin

iş

gören

sessizliği

farklılaşmamaktadır. İş doyumu hemşirelerin algıladıkları anne tutumlarına göre
değişmemektedir.
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Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin çalıştıkları birimle çalışan sessizliğinin
alt ölçeği olan IBS ve KKS arasında anlamlı farklılıklar vardır (p<0.05). Ancak
Atatürk Hastanesi’nde görev yapmakta olan hemşirelerin çalıştıkları birimle IBS ve
KKS arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). Gazi Hastanesi’nde çalışan
hemşirelerin çalıştıkları birimle çalışan sessizliğinin alt ölçeği olan IKS arasında
anlamlı bir fark yokken, Atatürk Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin IKS ile çalıştıkları
birim arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Gazi Hastanesi bulguları çalışan
sessizliği çalışılan birime göre değişmektedir (H04g=red). Aynı zamanda Atatürk
Hastanesi’nde hemşirelerde çalışan sessizliği çalışılan birime göre farklılaşmaktadır
(H04a=red).
Çalışılan birimle iş doyumu arasındaki ilişkide ise her iki hastane bulgularında
da anlamlı farklar gözlenmemektedir (p>0.05). İş doyumu çalışılan birime göre
değişmemektedir.
Çalışmada hizmet yılı değişkenine ilişkin her iki hastanede de iş doyumu ve
çalışan sessizliği bulguları ile ilgili anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). Yani çalışan
sessizliği hizmet yılına göre değişmemektedir. Aynı zamanda iş doyumu da hizmet
yılına göre farklılaşmamaktadır.
Atatürk Hastanesi analiz sonuçlarında eğitim düzeyi değişkeni ile çalışan
sessizliği alt ölçekleri olan IBS, KKS ve IKS arasında anlamlı farklar bulunmuşken
(H05a=red) Gazi Hastanesi’nde eğitim düzeyi ile sadece IKS puanları ilişkilidir
(H05g=red).

Hemşirelerde

çalışan

sessizliği

eğitim

düzeyine

bağlı

olarak

farklılaşmaktadır.
Eğitim düzeyi ile iş doyumu arasında her iki hastanede de istatistiksel olarak
anlamlı farklar bulunmamaktadır. İş doyumu eğitim düzeyine bağlı olarak
değişmemektedir.
Çalışmanın tüm analiz sonuçlarına bakıldığında hemşirelerde yaş değişkenine
göre iş gören sessizliği ve iş tatmini düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı
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farklar bulunmamıştır (p>0.05). Yani hemşirelerde iş doyumu yaşa göre
değişmemektedir. Aynı zamanda hemşirelerde çalışan sessizliği yaşa göre farklılık
göstermemektedir.
Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde çalışan sessizliğinin alt boyutu olan
IBS ile bütün demografik özelliklere göre regresyon katsayılarının anlamlılığına
ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde sadece cinsiyet ve eğitim düzeyinin anlamlı bir
yordayıcı olduğu görülmektedir. Diğer demografik değişkenler ve iş doyumu IBS
üzerinde önemli bir etkiye sahip değildirler. İş doyumu ile IBS arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık yoktur (H06g=kabul). Atatürk Hastanesi’nde çalışan
hemşirelerde IBS ile bütün demografik özelliklere göre regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, iş doyumu ve eğitim düzeyinin
anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda demografik
özellikler ve iş doyumu ilgisizliğe ve boyun eğmeye dayalı sessizliği (IBS)
etkilemektedir (H06a=red). Yani iş tatmini düşük olanlarda IBS puanları yüksek
bulunmaktadır.
Gazi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde çalışan sessizliğinin alt boyutu olan KKS
ile bütün demografik özelliklere göre regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin ttesti sonuçları incelendiğinde yalnızca cinsiyet bir yordayıcı olarak görülmektedir.
Diğer demografik değişkenler ve iş doyumu KKS üzerinde önemli bir etkiye sahip
değildirler. İş doyumu ile KKS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
görülmemektedir (H07g=kabul). Atatürk Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde iş
doyumu ve eğitim düzeyinin KKS üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu
görülmektedir. Kısaca demografik özellikler ve iş doyumu Korkuya Dayalı Sessizliği
(KKS) etkilemektedir (H07a=red). Yani iş tatmini düşük olanlarda KKS puanları
yüksek bulunmaktadır.
Atatürk Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde çalışan sessizliğinin alt boyutu olan
IKS üzerinde yalnızca eğitim düzeyi anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmuştur. Diğer
demografik değişkenler ve iş doyumu IKS üzerinde önemli bir etkiye sahip değildirler.
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İş doyumu ile IKS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır
(H08a=kabul).
Gazi Hastanesi sonuçlarında ise iş doyumu ve eğitim düzeyinin IKS’yi anlamlı
olarak yordadığı görülmüştür. Yani demografik özellikler ve iş doyumu İlişkileri
Korumaya Dayalı Sessizliği (IKS) etkilemektedir (H08g=red).
Araştırmanın sınırlılıklarına rağmen çalışmanın değişkenleri ve değişkenlerin
birbiriyle olan ilişkileri bağlamında alan yazına katkı sağlayabilir.
Kurum içinde iş görenlerin sessizlik davranışı yalnızca var olan durumu kabul
etmeleri ya da onaylamaları anlamına gelmez. Çalışanlar bazen de iş yerinde ekip
arkadaşlarıyla ya da yöneticileriyle sorun yaşamak istemedikleri için, ilişkilerinin
bozulacağından korktuğu için ya da maddi ve manevi kayıplara uğramamak için
sessizlik davranışı sergilemektedirler. Yöneticiler iş gören sessizliği davranışının bu
sebeplerini de göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü iş gören sessizliği bir kurumun
gelişiminde büyük engel teşkil edebilir. Örgütte sessizlik davranışına bürünen iş
görenler bilgi ve tecrübelerini bilinçli bir şekilde dile getirmez ve gelişim sürecinde
kuruma katkıda bulunmaz.
Örgütte yöneticiler bu durumun farkında olmalı ve çalışanlarıyla etkin iletişim
sağlamalıdır. Çalışanların kendilerini rahat ifade etmelerine olanak sağlamalı ve iş
görenleri kendilerini ifade etmeleri konusunda teşvik etmelidirler. Etkin çalışma
ortamı sağlanan kurumlarda çalışanlar fikir, bilgi ve deneyimlerini dile getirerek
örgütün gelişim sürecine katkı sağlamaktadırlar. Böylece iş görenlerin sessizlik
davranışları azalmakta ve örgütsel gelişime katkı sağlanmaktadır.
İş gören sessizliği ile iş tatmini arasında genel olarak olumsuz yönde bir ilişki
bulunmaktadır. Bu sebeple iş doyumunun arttırılabilmesi için sessizlik davranışını
azaltıcı eğitim programları düzenlenebilir. Ayrıca kurum çalışanlarının iş doyumlarını
etkileyen etmenler belirlenmeli ve düzenlenmelidir. Bu olumsuz etmenler ortadan
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kaldırılırsa iş görenler örgütsel gelişime odaklanır ve kurum lehine çalışmalar
yapabilirler.
Genel anlamda sağlık çalışanlarında kurumsal kararlara katılım eksikliğinin
giderilmesi, iletişim eksikliğinin düzeltilmesi, çalışanlara kendilerini ifade etmeleri
için fırsatlar verilmesi, iş doyumsuzluğu ve motivasyon eksikliğinin giderilmesi ve
hizmet içi eğitimlerin artırılması ve daha demokratik bir yönetim şeklinin
uygulanmasının

çalışan

sessizliğinin

azaltılmasında

katkı

sağlayacağı

düşünülmektedir.
Çalışan sessizliği ile ilgili araştırmaların çok olmaması sebebiyle sessizlik
davranışının doğası tam olarak çözülemediğinden, örgütsel sessizliği daha iyi
anlayabilmek için daha çeşitli değişkenlerle çalışmalar yapılmalıdır. Araştırmada bu
değişkenlerden bazılarına değinilmiştir. Literatüre bakıldığında ülkemizde genellikle
örgütsel liderlik, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık kavramları ile ilgili
çalışmalar görülmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmaların farklı değişkenler
içereceği düşünüldüğünde hemşirelerin iş gören sessizliğinin örgütsel iletişimle ilişkisi
ya da diğer örgütsel süreçlerle ilişkisine bakılabilir. Örgütsel sessizliği etkileyen iş
stresi, liderlik tipi, örgütsel iklim vb. faktörler ve bu faktörlerin iş doyumuna etkisi
ayrıca araştırılabilir.
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EKLER :
EK 1.Demoğrafik Bilgi Formu :
Sayın Katılımcı,
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütmekte olduğum Yüksek lisans
tezi kapsamında “Hemşirelerde çalışan sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişki”
konulu çalışma için ihtiyaç duyduğum aşağıdaki anket sorularının cevaplandırması
araştırmanın tamamlanabilmesi için önem arz etmektedir. Vereceğiniz cevaplarınız
gizli tutulacak ve üçüncü şahıslara hiç bir bilgi verilmeyecektir. Soruları cevaplamanız
yaklaşık 20 dakikanızı alacaktır. Bu çalışmaya vereceğiniz katkılar için şimdiden
teşekkür ederim.

Sevgi Fatma AKARSU
Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum, verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı
yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum.
A. Kişisel bilgiler
1.Cinsiyetiniz: 1.Kadın( ) 2.Erkek ( )
2.Yaşınız:______
3.Medeni Durum:1. Evli ( ) 2.Bekar ( )
4. Çalıştığımız birim 1 ( ) Cerreahi Kliniği 2 ( ) Dahiliye Kliniği 3 ( ) Poliklinik 4. ( )
Laboratuvar 5.( ) Diğer
5. Hizmet Yılınız 1. ( ) 2 yıldan az 2. ( ) 3-4 yıl 3. ( ) 5-6 4. ( ) 7-8 5.( ) 9-10 6. ( )11 +
6.Eğitim Düzeyiniz: 1.( ) İlkokul 2.( ) Ortaokul 3. ( ) L ise 4. ( ) Ö n lisans 5.( )
Üniversite-Lisans 6. ( )Y.lisans/Doktora
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1. İş yerimde yapılan değişiklikler veya
iyileştirmeler ile ilgili öneri sunmam.
2. İş yerimde alınan kararları kabullenir ve
kararlarla ilgili fikirlerimi kendime saklarım.
3. İş yerimde yaşadığım problemlerin
çözümüne yönelik düşüncelerimi yöneticim
ile paylaşmam.
4. İş yerimde yapılan işlerin iyileştirilmesine
yönelik
fikirlerimi başaramama kaygısıyla saklarım.
5. İş yerimde iş ortamının nasıl
iyileştirilebileceği konusundaki fikirlerimi,
beni ilgilendirmediği için paylaşmam.
6. İş yerimde yetersiz birisi olarak
görülmekten çekindiğim için sessiz kalırım.
7. İş yerimde mevcut durumu değiştirebilecek
etkiye sahip olmadığımı düşündüğüm için
sessiz kalırım.
8.
İş
yerimde
konuşmamın
yarar
sağlamayacağını düşündüğüm için sessiz
kalırım.
9. İş yerimde herhangi bir toplantıda konu ile
ilgili ilk önce başka birisinin konuşmasını
beklediğim için sessiz alırım.
10. İş yerimde konuşmamam konusunda
yöneticim veya ş arkadaşlarım tarafından
çeşitli imalarla veya sözlü olarak uyarıldığım
için sessiz kalırım.
11. İş yerimde üst yönetimden veya çalışma
arkadaşlarımdan çekindiğim için önerilerimi
dile getirmem.
12. İş yerimde çekincelerimden dolayı
olumsuz durumlar ile ilgili bir takım bilgileri
üst yönetimden
saklı tutarım.
13. İş yerimde kendimi korumak için bazı
gerçekleri görmezden gelir ve sessiz kalırım.

Kesinlikle
Katılıyorumm(5)

Katılıyorum (4)

Kararsızım (3)

Katılmıyorum (2)

B.Çalışanların örgütlerde Sessiz kalma
davranışlarını ve nedenlerini sorgulamaya
ilişkin ifadeler.
Lütfen size en yakın gelen seçeneği
işaretleyiniz.

Kesinlikle
katılmıyorum (1)

EK.2.Çalışan sessizliği Ölçeği :
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14. İş yerimde kendimi korumak için mevcut
şartları iyileştirmeye yönelik fikirlerimi ifade
etmekten kaçınırım.
15. İş yerimde zarar göreceğimi düşündüğüm
için çözüm önerilerimi kendime saklarım.
16. İş yerimde daha önce, konuştuğum zaman
yaşadığım kötü tecrübelerden dolayı sessiz
kalmayı tercih ederim
17. İş yerimde konuştuğum zaman misilleme
görmekten korktuğum için sessiz kalırım.
18. İş yerimde huzursuzluk yaşamamak için
sessiz kalırım.
19. İş yerimde imaj ve itibarımı korumak için
sessiz kalırım.
20. İş yerimde kurumumun bilgilerini
açıklamam yönünde gelebilecek baskılara
göğüs geremeyebilirim.
21. İş yerimde kurumumda gördüğüm küçükbüyük tüm aksaklıkları önemser ve sürekli
dile getiririm.
22. İş yerimde çalışma arkadaşlarım ile
yaşadığım sorunları ekip ruhunu bozmamak
adına sürekli dile getirmem.
23. İş yerimde kurum çalışanlarına ait özel
bilgileri gerektiğinde açıklarım.
24. İş yerimde iş ortamının koşullarından
bazen gereksiz yere yakındığım olur.
25. İş yerimde çalışma arkadaşlarımı korumak
için sessiz kalırım.
26. İş yerimde çalışma arkadaşlarımın kalbini
kırmamak adına sessiz kalırım.
27. İş yerimde çalışma arkadaşlarımla olan
ilişkilerimi korumak için sessiz kalırım.
28. İş yerimde sorun kaynağı olarak görülmek
istemediğim için sessiz kalırım.
29.İş yerimde çatışma yaşamamak için sessiz
kalmayı tercih ederim.
30. İş yerimde dışlanabileceğimi düşündüğüm
için sessiz kalmayı tercih ederim.

128
EK3. İş doyumu Ölçeği:
C.Aşağıda iş doyumuna ilişkin görüşler yer almaktadır.
Lütfen size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Tamamen katılıyorum (5)

Katılıyorum (4)

Kararsızım (3)

Çok az katılıyorum(2)

Hiç katılmıyorum( 1)

5: Tamamen Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: Kısmen Katılıyorum, 1. Hiç Katılmıyorum.

1.Bulunduğum kurumda görevimi başarılı şekilde
yürütebilmem için gerekli fiziksel ortam vardır.
2.Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
kendimi güven içinde hissediyorum.
3.Hemşirelik mesleğini işimi sevdiğim için
yapıyorum.
4.Bu kurumda önemli bir hemşire olduğumu
hissediyorum.
5.Bulunduğum kurum bir hemşire olarak bana
başkalarına
yardım
edebilme
imkanı
sağlamaktadır.
6.Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak saygı
görüyorum.
7.Hemşire olduğum için gurur duyuyorum.
8.Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak girişim
gücümü kullanabiliyorum.
9.Bulunduğum kurum bir hemşire olarak sosyal
ilişkilerimi geliştirebilme imkanları sağlamaktadır.
10.Bu kurumda hemşire olmak bana çevremde
saygınlık kazandırmaktadır.
11.Bulunduğum kurumda amaçların belirlenmesi
sürecine katılabiliyorum.
12.Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
yeteneklerimi kullandığımı ve gizil güçlerimi
geliştirdiğimi hissediyorum.
13.Bulunduğum kurumda bir hemşire olarak
anlamlı bir iş yaptığıma inanıyorum.
14.Bu kurumda kendimi yenileme ve yenilikleri
uygulama fırsatı bulabiliyorum.

-Babanızı nasıl algılıyorsunuz: Otoriter( ), Demokratik( ), Kararsızım( ), Pasif( )
-Annenizi nasıl algılıyorsunuz: Otoriter( ), Demokratik( ), Kararsızım( ), Pasif( )
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