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ÖZET 

MAVĠ YAKALI ÇALIġANLARIN DENETĠM ODAKLARININ Ġġ DOYUM 

DÜZEYLERĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Sümeyye AYATA KARAKUġ 

 

Yüksek Lisans Tezi, Psikoloji Anabilim Dalı,  

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Programı 

DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Levent ÖNEN 

Kasım 2011, (xiv + 96 sayfa) 

Bu araştırmanın amacı, üretim sektöründe çalışan mavi yakalıların denetim 

odaklarının, iş doyum düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Ayrıca araştırmada, 

mavi yakalı çalışanların denetim odağı ve iş doyum düzeylerinin bazı demografik 

değişkenlerle (yaş, cinsiyet, medeni durum, iş hayatındaki çalışma süresi, şu anki 

çalıştığı iş yerindeki çalışma süresi) ilişkisi de incelenmiştir. 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde; araştırmacı tarafından oluşturulan „‟Kişisel 

Bilgi Formu‟‟, Rotter (1966) tarafından geliştirilen „‟Rotter İç-Dış Denetim Odağı 

Ölçeği (RİDDOÖ)‟‟, Weiss, Dawis, England ve Lofguist (1967) tarafından 

geliştirilen „‟Minnesota İş Doyum Ölçeği (MSQ)‟‟ kullanılmıştır. 

Anketler, Bursa İli Gemlik İlçesi Organize Sanayi Bölgesindeki üretim yapan 

fabrikalarda çalışan 290 mavi yakalı çalışana uygulanmıştır.   

Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 paket programında 

analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Non-Parametrik testlerden Kruskal 

Wallis H-Testi, Mann Whitney-U Testi ve korelasyon analizleri yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların 

iç denetim özelliklerine sahip oldukları ve denetim odaklarının; cinsiyet, yaş, medeni 

durum, iş hayatındaki çalışma süresi ve kurumda çalışma süresi değişkenlerine göre 

farklılaşmadığı belirlenmiştir.  



  v 
 

Araştırmada; mavi yakalı çalışanların iş doyum düzeylerinin orta düzeyde olduğu 

ayrıca iş doyum düzeylerinin;  cinsiyetleri, medeni durumları ve çalıştığı kurumdaki 

çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı, yaşlarına ve iş hayatındaki 

çalışma sürelerine göre ise farklılaştığı sonucuna varılmıştır. 

Araştırmada,  mavi yakalı çalışanların iş doyumları ile denetim odakları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu, içten denetimli mavi yakalı çalışanların 

daha fazla iş doyumuna sahip oldukları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mavi Yakalı Çalışan, İş Doyumu, Denetim Odağı. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSING THE RELATION BETWEEN THE FOCUS OF CONTROL 

AND THE LEVEL OF JOB SATISFACTION OF BLUE-COLLAR 

EMPLOYEES 

 

Sümeyye  AYATA KARAKUġ 

 

Postgraduate Thesis, Department Of Psychology 

Industry And Organizational Psychology Programme 

Advisor: Assistant Prof. Dr. Levent ÖNEN 

November 2011, (xiv + 96 pages) 

The aim of this research is to analyse the relation between the focus of control  and 

the level of job satisfaction of  blue-coller employees in production sector . Besides, 

in this research, the relation between the focus of control  and the levels of job 

satisfaction of blue-coller employees  has been also analysed with some demographic 

variables ( age, sex, marital status, level of education, working period in  working 

life, working period in workplace now ) 

In acquiring the research data, “Personal Information Form” advanced by the 

researcher, “Rotter‟s Internal-External Locus of Control Scale” advanced by Rotter 

(1966), “Minnesota Satisfaction Questionnaire” advanced by Weiss, Dawis, England 

ve Lofguist (1967) have been used. 

The questionnaires have been carried out to 209 blue-collar employees working in 

the factories manufacturing in the organized industrial zone in Gemlik in Bursa. 

The data acquiried by the questionnaire study has been analysed with SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) Windows 17.0 programme.  Kruskal Wallis 

Test of Non-Parametric Tests, Mann Whitney-U Test and correlation analyses have 

been used for the evaluation of the data. 

 

According to the results determined, it has been found that the blue-collar employees 

in the research has internal audit qualities and their focus of control hasn‟t changed 

according to variables such age, sex, marital status, level of education, working 

period in  working life, working period in workplace now.   

In the research, it has been stated that blue-collar employees have mid-level job 

satisfaction, besides, the level of their job satisfaction hasn‟t been statistically 

changed according to sex, level of education, marital status and working periods in 
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their workplaces now but has been changed according to working period in working 

life. 

In the research, it has been stated that there has been statistically meaningful 

relations between the focus of control and the level of job satisfaction of blue-collar 

employees, internally controlled blue-collar employees have more job satisfaction 

Key words: Blue-collar employee, job satisfaction, focus of control. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. GĠRĠġ 

Sanayi devrimini takip eden 20. yüzyılın başlarında insanın kol gücünden başka bir 

güç ile üretim yapmanın yollarını bulmasıyla, büyük şehirlerden kentlere doğru göç 

yaşanmış ve modern şehirleri oluşturmaya başlayan bu insan topluluğunun giderek 

artan tüketim ihtiyacını karşılanması amacıyla, büyük ölçekte üretimin iş yerlerinde 

örgütlenmesi ve yönetilmesi büyük bir sorun olarak belirmiştir. İlk yönetim 

bilimciler Taylor ve takipçileri ile Fayol, başlangıçta işin nasıl örgütlenebileceği ve 

işyerlerinin ne şekilde idare edilebileceğine odaklanmışlardır. Weber‟in bürokratik 

modelini de kapsayan, klasik dönem olarak adlandırılan bu süreç içerisinde iş 

örgütleri mekanik ve kapalı sistemler olarak algılanmış, insan davranışının örgütsel 

çıktılar üzerinde yaratabileceği etkilere fazla yer verilmemiştir Daha sonraki yıllarda 

ortaya çıkan büyük buhran ve kısmen sendikaların baskısı, Elton Mayo ve ekibi gibi 

bazı davranışçıların alanla ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirmesine neden olmuştur. 

Elton Mayo başkanlığındaki bir ekip tarafından 1927-1932 tarihleri arasında 

yürütülen Hawthorne Çalışmaları sonucunda, davranışsal unsurların, çalışanların 

üretkenliğinin arttırılmasına önemli bir rolü olduğu bulunmuş ve insan ilişkileri 

ekolü doğmuştur. Davranışsal akımların yönetim alanına girişinden itibaren 

“Çalışanlar nasıl güdülenir? Nasıl işlerinden doyum sağlarlar” soruları davranış 

bilimcilerin, yönetim danışmanlığı yapan kişilerin, yönetim okullarındaki 
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öğrencilerin ve örgütlerdeki insan kaynakları biriminde çalışanların cevabını aradığı 

en temel sorun olmuştur (Sözen, Yeloğlu ve Ateş, 2009). 

İş doyumu; çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin, beklentileri 

doğrultusunda karşılanma düzeyini ifade etmekte olup, kişilerin başarılı,  mutlu ve 

üretken olabilmelerinin en önemli koşullarından birisidir.  

Bireylerin işlerinden doyum sağlayamamaları bireyleri etkilediği gibi örgütleri de 

olumsuz yönde etkiler. İşyerlerinde hayal kırıklığı yaşayan bireylerin işlerine karşı 

çeşitli olumsuz tepkiler geliştirdikleri bilinmektedir. İşten ayrılma ve devamsızlık bu 

tepkilerin en bilinenlerindendir. İşlerinden hoşnut olmayan bireyler, ülkelerindeki 

işsizlik oranı, iş piyasası koşulları ile bağlantılı olarak başka iş olanaklarını araştırıp, 

bunların mevcut işleri ile karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapar veya işlerini 

bırakmaya ya da aynı işyerinde çalışmayı sürdürmeye karar verirler. Bireylerin 

işlerini bırakmaya karar verememeleri durumunda devamsızlık davranışı ortaya çıkar 

(Hulin, C.L., Roznowski, M.&Hachiya, D., 1985).   

İşlerinden doyum sağlayamayan bireyler, işyerinde geçirdikleri zamanı katlanılır 

kılmak için devamsızlığın yanı sıra başka tepkiler de geliştirirler. Bunlar arasında, 

işyerinde geçirilen zamanı özel işler için kullanmak, uzun molalar vermek, iş 

yapmadığı halde meşgul görünmek, iş arkadaşları ile önemsiz konularda sohbet 

etmek, işi geciktirmek, kuralları kasıtlı olarak görmezden gelerek otoriteye karşı 

çıkmak, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı saldırgan davranışlar sergilemek, öç 

almak, misilleme yapmak sayılabilir. Bireylerin bu tepkilerin birini ya da birkaçını 

seçmelerinde kişisel geçmişleri, grup normları, bireysel özellikleri, işyeri politikaları 

ve bu politikaların doğuracağı olumlu ve olumsuz sonuçlar etkilidir.  
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İş doyumunun sağlanmasında, iş ve göreve ilişkin, ortam ve çalışma şartlarına 

ilişkin, örgütsel yapıya ilişkin özelliklerin yanında kişisel özelliklerde etkili 

olmaktadır. Kişiliğin bir boyutu olarak ele alınan denetim odağı ise kişinin başına 

gelen olayların ortaya çıkış sebebinin sorumluluğunu kime ve neye yüklediği ile ilgili 

bir kavramdır. Bu bağlamda, kişinin hayatını yönetebilme gücü ile ilgili 

değerlendirmelerini ifade eder. Yani kişinin yaşadıklarında kendisinin ne kadar rolü 

olduğunu belirler. İçten denetimli kişiler hayatlarının başrolünü üstlenmişlerdir. Eğer 

kişi kendi kararlarını kendisi verebilirse, kararlarının sorumluluğunu da üstlenecektir 

ve bu şekilde karşılaştığı problemleri kendine güvenerek çözmeye çalışacaktır. Her 

problemin çözümü ile birlikte benlik saygısı artacak ve geleceğe umutla 

bakabilecektir. Denetim odağı genel olarak içsel ve dışsal denetim odağı olarak ele 

alınmaktaysa da insanların birçoğu bu iki ucun arasında bir yerde bulunurlar ve hangi 

uca daha yakınsa ona göre nitelenirler. Denetim odağı kuramına göre, kişide 

davranışları ile bu davranışlarının sonucu olarak elde edilen ceza ve ödüller 

(pekiştireçler) arasında bir ilişkinin var olup olmadığı yönünde iki inanç vardır. 

Pekiştireçler arasında bir ilişkinin var olduğunu algılayan kişi, içten denetlendiği 

inancına sahiptir ve bu durumda pekiştirecin kendi davranışlarına, becerilerine bağlı 

olarak ortaya çıktığına inanır ki, bu kişilere iç denetim odaklı kişiler denir. İçten 

denetimli bireyler şansa daha az inandıkları gibi sağlık konusunda daha az endişeleri 

vardır (Selcen, 2009). 

Bu bilgiler çerçevesince bu araştırmada, bireylerin başarısı için önemli olan denetim 

odağının, örgütlerin başarısı için önemli olan çalışanlarının iş doyumu üzerindeki 

etkileri mavi yakalı çalışanlar üzerinde araştırılmıştır.  
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1.1. Mavi Yakalı ÇalıĢan Kavramı  

1.1.1. Mavi Yakalı ÇalıĢanların Tanımı  

Endüstri toplumlarında yarı vasıflı işçiler, çalışan sınıf içinde en kalabalık grubu 

oluşturmaktadır. Endüstri devrimi sonucunda sanayi sektöründe çalışan ve kol 

gücünü kullanan işçilere mavi yakalılar denilmiştir (Koçak ve Uygun, 2011). 

Mavi yakalı çalışan, mal veya hizmet üretimi yapan bir işletmede, arazide, sahada 

veya üretim tezgâhı başında birebir emek sarf eden ve zihin gücüne oranla daha fazla 

beden gücüne dayalı işlerde çalışanlara verilen isimdir. 

Mavi yakalılar, işletmelerde üretilen mal veya hizmetin üretim süreçlerinden birinde 

malın veya hizmetin üretilmesi için üretim hattında, makine başında çalışır, ürün 

bandında bizzat emek sarf eder, beyaz yakalılara oranla zihin gücünden daha çok 

beden gücüyle çalışırlar. Ancak; ustabaşı, posta başı, formen, vardiya amiri gibi 

unvanlarla üretim hattında sorumlu oldukları kısımla ilgili işlerin kontrol 

edilmesinden, işçilerin sevk ve idare edilmesinden sorumlu olan çalışanlar mavi 

yakalı olarak değerlendirilmemelidir (Doğan, 2011). 

Günümüzde, hem dünya ekonomilerinde hem de ulusal ekonomilerde mikro 

teknolojinin öncülük ettiği yapısal değişim, iş piyasalarında yüksek vasıflı 

elemanlara olan talebi arttırmaktadır. Öyle ki, teknolojik yeniliklerin çok kısa bir 

sürede neredeyse demode olacak şekilde hızlı bir gelişme sürecinde oluşu, vasıflı 

elemanların sürekli kendilerini yenilemelerini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla; artık 

“mavi yakalı” olarak adlandırılan vasıfsız işçiler önemlerini kaybetmişler ve derin bir 

işsizlik hadisesi ile karşı karşıya kalmışlardır (Yılmaz ve Çetin, 2007). 
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1.1.2. Mavi Yakalı ÇalıĢanların Özellikleri 

Mavi yakalı çalışanlarının temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır;  

 Üretim hattında, ürün bandında, tezgâh başında, makine başında veya sahada 

hareketli olarak çalışır. 

 İşletmenin ürettiği mal veya hizmetin üretim hattına girmesi ve ürün bandından 

çıkması arasındaki süreçlerde bizzat çalışır. 

 Zihin gücünden ziyade beden gücüyle çalışır. 

 Yöneticisi tarafından planlanan işleri yapar. 

 Parça başına, saatlik veya yevmiye ile ücretlendirilir, fazla mesai alır. 

 İşleri sevk ve idare etme sorumluluğu yoktur (Doğan, 2011). 

1.2. Denetim Odağı Kavramı  

Psikolojide denetim (kontrol) kavramı çerçevesinde ortaya atılmış ve sayısız 

araştırmalara konu olmuş birçok kavram bulunmaktadır. Bu kavramlardan birisi 

denetim odağıdır. 

1.2.1. Denetim Odağının Tanımı  

Denetim Odağı; birey tarafından, kendisini etkileyen olumlu ya da olumsuz türden 

olayların, kendi davranışlarının sonucu olarak ya da bu olayların şans vb. dış güçlerin 

etkisi olarak algılanması eğilimidir (Dinçyürek, Çağlar ve Birol, 2010). 
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Denetim odağı üzerine yapılan ilk deneysel araştırmalar Jerry E. Phares (1957) 

James ve Rotter (1958), daha çok bireylerin beklentilerinin beceri koşuluna mı yoksa 

şans koşuluna mı bağlı olarak ortaya çıktığını, yani beklentilerin nasıl oluştuğunu 

açıklamaya yönelmiştir. Rotter (1966) denetim odağını sosyal öğrenme kuramı 

içinde ele alarak ve bu çalışmalara dayanarak; pekiştireçlerin bireylerin 

davranışlarına bağlı olarak ortaya çıktığı durumlarda bireylerin içten denetim 

geliştirdiğini, pekiştireçlerin bireyin davranışlarının sonucuna bağlı olmaksızın 

rastgele ortaya çıktığı durumlarda ise, bireylerin dıştan denetim geliştirdiğini 

belirtmiştir (Sardoğan, Kaygusuz ve Karahan, 2006; Tabak, Erkuş ve Meydan, 

2010). 

Gardner ve Warren‟a göre denetim odağı, bireylerin kendi davranışlarının sonucu 

olarak bireysel sorumluluğu kabul etme dereceleri ile ilgilidir (Kıralp, Şahin ve 

Dinçyürek, 2008). 

 “Denetim Odağı”, girişimci bireylerin önemli özeliklerinden birisi olarak, bireylerin 

davranışlarının neden olacağı sonuçlar hakkındaki beklentilerini ifade etmektedir  

Denetim odağı; bireyin iyi ya da kötü olarak kendisini etkileyen olayları kendi 

yetenekleri, özellikleri, kaderi ya da güçlü olan başka insanlar gibi, değişkenlere 

bağlama eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Kendilerini etkileyen olayların, daha çok 

kendi denetimlerinde olduğu inancını taşıyan bireyler içten denetimli; yaşamlarını 

daha çok kendileri dışındaki güçlerin denetiminde olduğu inancını taşıyan bireyler 

ise dıştan denetimli olarak nitelendirilmektedir. Başka bir deyişle denetim odağı; 

yaşam boyunca ortaya çıkan her türlü olumlu ya da olumsuz yaşantı üzerinde bireyin 

kendisinin ya da kendisi dışındaki güçlerin etkili olduğuna ilişkin bireysel inancını 

ifade etmektedir (Sardoğan ve ark., 2006). 
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Denetim odağı, bireylerin geçmişteki pekiştirici yaşantılarına dayalı olarak, 

davranışlarının sonuçlarını kendi kontrollerine ya da kendileri dışındaki güçlerin 

(şans, kader vb.) kontrollerine bağlamaları sonucu oluşan bir özelliktir (Candangil ve 

Ceyhan, 2006). 

1.2.2. Denetim Odağının Boyutları  

Rotter denetim odağı algısını; ödül ve cezanın bireyin kendisinden mi, yoksa bireyin 

dışındaki bazı etkilerden mi kaynaklandığına ilişkin genel bir beklenti olarak 

tanımlamaktadır. Rotter geliştirmiş olduğu kişilik boyutunun bir ucunu “içten 

denetim”, diğer ucunu da “dıştan denetim” olarak isimlendirmiştir. Kişinin içten 

veya dıştan denetimli olması, içinde bulunulan duruma göre değişebilmektedir. 

Ancak kişiler yaşamlarının her yönünde ve her durumda genellikle bu uçlardan birine 

daha yakın olabilmektedir (Alisinanoğlu, 2003). 

Denetim odağı yönelimlerinin belirlenmesine ilişkin olarak, birey kendi 

davranışlarının sonucuna bağlı olarak davranıyorsa iç denetim yönelimli, dış 

dünyadaki olaylar ve kişilere yönelik davranıyor ise dış denetim yönelimli 

olmaktadır şeklinde ifade edilmektedir (Yalçın, Tetik ve Açıkgöz, 2010). 

1.2.2.1. Ġç Denetim Odağı 

İç denetim odağı, olay ve durumları kendi davranışına ya da göreceli olarak, kalıcı 

özelliklerine bağlı olarak algılayan kişinin sahip olduğu kontrol odağı olarak 

tanımlanmaktadır. İç denetim odağına sahip bireyler, yaşamlarının herhangi bir 

boyutuyla ilgili olarak mutsuz olduklarında, bunu kendi çabalarıyla 

değiştirebileceklerine inanırlar  (Basım ve Şeşen, 2006). 
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Rotter‟ e (1975) göre, içten denetim odağı, bireyin olumlu ya da olumsuz olayları 

kişisel kontrolü altında ve kendi davranışının bir işlevi olarak algıladığını ifade 

etmektedir. Leone & Burn (2000) ise, denetim odağını, insanların davranışlarının 

sonuçları için aldıkları sorumluluğun derecesini ölçen bir yapı olarak 

tanımlamışlardır. İç denetim odaklı insanlar pekiştirmenin kendi davranışlarına bağlı 

olduğunu düşünerek kendi yaşamlarından sorumlu olduklarını düşünürler ve buna 

uygun davranış ortaya koyarlar (Serin ve Derin, 2008). 

Kendi yaşamlarını daha çok kendilerinin kontrol edebileceklerine inanan içten 

denetimli bireyler (Sardoğan ve ark., 2006), şimdiki ve gelecekteki davranışları 

üzerinde daha etkili olmaktadırlar. Bu bireyler; çevresel koşulları değiştirme 

konusunda daha istekli davranmakta, başarı ve başarısızlıklarının nedenlerini kendi 

özelliklerine yüklemekte, çevreyle ilişkilerini geliştirmek için daha çok girişimde 

bulunmakta ve genel olarak kendi yetenek ve başarılarıyla daha çok 

ilgilenmektedirler (Yalçın ve ark., 2010; Tabak ve ark., 2010).  

Denetim odağının içten denetim ucuna yakın olan kişiler, kendi düşüncelerine önem 

vermekte ve başkalarının baskılarına yenik düşmeden kendi kararlarını 

uygulayabilmektedirler. Karar vermeden önce çok yönlü düşünmekte, olayların 

sonuçlarını göz önüne alarak karar vermektedirler. İçten denetimli kişiler işlerini 

severek yapmaktadırlar ve daha verimlidirler. Bu kişiler sorumluluklarını bilen, 

güvenilir ve uyumlu davranışlar gösteren kişilerdir (Alisinanoğlu, 2003). 

İçten denetimli bireylerin, dıştan denetimli bireylere göre, kişilerarası ilişkilerde daha 

içten ve derin davrandıkları gözlenmektedir.  İçten denetimlilerin öğretim amaçlı 

etkinliklere daha çok zaman harcadıkları, kendilerini daha etkili, güvenli ve bağımsız 
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kişiler olarak algıladıkları, duygusal yaşamlarının da daha sağlıklı olduğu 

bilinmektedir (Dinçyürek ve ark., 2010). 

İçsel kontrol odağına sahip bireylerin; entelektüel oldukları, akademik etkinliklere 

daha fazla zaman harcadıkları, akademik açıdan daha başarılı oldukları, özellikle 

yarışma ortamlarında daha üstün başarı gösterdikleri ve toplumsal olaylarda daha 

etkin oldukları görülmektedir. Bunun yanında içsel kontrol odağına sahip bireylerin, 

kendilerini daha etkili, güvenli ve bağımsız kişiler olarak algılayan, yüksek derecede 

öz-saygı ve olumlu öz kavramına sahip, daha fazla kişisel sorumluluk üstlenen, 

atılgan, girişimci, duygusal yönden daha sağlıklı ve dengeli oldukları görülmüştür 

(Çoban ve Hamamcı, 2006). 

1.2.2.2. DıĢ Denetim Odağı 

İç denetim odaklı bireylerin aksine dış denetim odağına sahip bireyler, hayattaki bazı 

ödüllerin kendi yetenek, özellik ve davranışlarının sonucu değil, tamamen doğru 

zamanda doğru yerde olmanın getirdiği bir rastlantı olduğuna inanırlar. Başka bir 

ifadeyle, etraflarında meydana gelen olayları değiştiremeyeceklerini düşünürler. Bu 

bireylerin kendilerini etkileyen olayları; yetenekleri, özellikleri ve davranışlarının 

sonucunda değil; şans, kader veya başkaları gibi kendisi dışındaki güçlerle 

ilişkilendirme eğiliminde oldukları görülmektedir (Tabak ve ark., 2010). 

Birey, olayların nedeni olarak, kendisini çevreleyen büyük ve karmaşık güçleri de 

görebilir. Davranışlarının ya da başlarına gelen olayların kendileri tarafından değil de 

daha çok dış güçler tarafından belirlendiğine inanan bireyler, bu inançlarının 

derecesine göre dış kontrollü olarak tanımlanmaktadır (Basım ve Şeşen, 2006). 
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Dıştan denetimli kişiler içinde yaşadıkları sosyal çevrenin kurallarına uymayı görev 

saymaktadırlar. Davranışlarını “başkaları ne der?” düşüncesiyle belirleyebilmekte ve 

başkalarının baskılarına yenik düşebilmektedirler. Çoğu kez kendi mutluluklarını bir 

başkasına bağımlılıkta (Örn: anne-baba, eş vb.) ve onları mutlu etmekte 

arayabilmektedirler. Dıştan denetim ucuna yakın olan kişiler, yaşantısını etkilemekte 

aciz olduğuna ve yaşamını kaderin belirlediğine, elinden gelen bir şey olmadığına 

inanmaktadırlar (Alisinanoğlu, 2003). 

Dış denetimli insanlar ise pekiştirmenin dışsal güçlere bağlı olduğunu düşünerek 

sahip oldukları yetenekleri ve davranışlarıyla çok az şeyi iyileştirmek için ya hiç 

çaba göstermezler ya da çok az gayret gösterirler Dıştan denetimli bireyler, yeterlik 

düzeyi düşük olan ve daha düşük beklenti düzeyine sahip, artan depresif özellikler 

taşıyan, kendini kabul ve öz saygı düzeyi düşük ve çaresizliklerle ilgili öznel 

duyguları olan daha yalnız kişilerdir. Bu alandaki çalışmalar genel olarak, iç denetim 

odağına sahip olmayı "olumlu bir kişilik özelliği" olarak ortaya koyarken, dış-

denetim odağına sahip olmanın ise, “olumsuz bir durumu ve kişilik özelliklerini” 

betimlediğini ortaya koymaktadır (Yalçın ve ark., 2010). 

Nowicki & Strickland (1973), içten denetimli bireylerin dıştan denetimli bireylere 

göre daha fazla araştırıcı ve bilgi toplayıcı, bağımsız çalışmaya ve problem çözmeye 

daha meyilli oldukları, başarı ve başarısızlıklarının sonuçlarını üstlenme özelliğine 

daha fazla sahip oldukları ifade edilmektedir (Serin ve Derin, 2008). 

Dışsal kontrol odağına sahip bireyler; depresif özellikler taşıyan, kendini kabul ve 

özsaygı düzeyi düşük, çaresizlik duyguları olan yalnız kişilerdir. Bu kişiler, çevre 

üzerinde denetimlerinin olmadığına inanırlar ve bu durum onların daha kaygılı, 

edilgen, kuşkucu ve dogmatik olmasına yol açar. Uyumsuzluk ve psikolojik 
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rahatsızlıkları daha çoktur. Kendilerine ve başkalarına daha az güvenirler (Çoban ve 

Hamamcı, 2006). 

1.2.3. Denetim Odağını Etkileyen Faktörler  

Rotter‟a göre başta aile olmak üzere bireyin içinde yetişmiş olduğu her türlü sosyal 

çevre şartları ve kültürün denetim odağının şekillenmesinde önemli bir etkisi vardır. 

Aşağıda denetim odağının gelişimini etkileyen bazı faktörler ele alınacaktır. 

YaĢ: Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren anne-babasının kontrolü altında 

bulunmaktadır. Hangi davranışta bulunacağına anne–babası karar vermekte, 

ebeveynlerin istemediği davranışlarda bulunması yasaklanmaktadır. Fakat çocuk 

büyüdükçe kendi bedenini kontrolü de geliştiği için, ebeveynlere olan bağımlılığı 

azalmaktadır. İlk yıllar olayların denetimi anne ve babada olduğu için çocuk dıştan 

denetimli olmakta, büyüdükçe bedeni üzerindeki hâkimiyeti artarak kendi 

ihtiyaçlarını gidermekte ve annesine olan bağımlılığı azaldığı için içten denetimli 

olmaya yönelmektedir (Yavuzer, 1996). 

Adams (1983) yılında yaptığı bir araştırmayla, yaşla birlikte içsel denetimlilik 

oranında belirgin bir artış olduğunu göstermiştir. Sherman (1984) çocuklarda içsel 

denetimin yaşlara göre gelişimini, sekiz-on iki yaşları arasında bulunan toplam 

doksan yedi çocuk ile yürütmüş, “Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği”ni üç 

yıl boyunca aynı çocuklara uygulamıştır. Yaşları büyük olan çocukların daha içten 

denetimli olduğu, aynı çocukların bir yıldan diğer yıla göre farklılık göstererek, daha 

içselliğe doğru bir artış gösterdiğini saptamıştır (aktaran Gezgin, 2010). 

Cinsiyet: Kız çocukları yapısal olarak daha duygusal olmaları nedeniyle dış 

otoriteyle çatışma haline girmemek için genellikle onların denetimlerine karşı 
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koymayabilmektedirler. Çocukluktan itibaren daha çok evde kalmaya, uslu ve kibar 

bir bayan olmaya ve evlenene kadar babanın, evlendikten sonra da kocanın denetimi 

altında, yani dıştan denetimli olarak yaşamlarını sürdürmeye yönlendirilmektedirler. 

Erkekler ise dış dünyaya atılmaya, olayları kontrol etmeye yönlendirilmektedirler. 

Dolayısıyla kızların erkeklere oranla daha dıştan denetimli olmaları beklenmektedir 

(Alpars, 2007).  

Dışsal denetim odağının erkek cinsiyeti ile ilişkili olduğuna ilişkin araştırmalar, aile 

içinde erkek çocuklarının isteklerinin daha ön planda olması ve erkek çocuktan 

beklentilerin daha fazla olması nedeniyle denetim odağının dışsal yönde geliştiğini  

ifade etmektedir. Erkek ergenlerin kızlara göre kendilerini etkileyen olayları denetim 

altına alamayacakları, sonucu etkileyemeyecekleri, yaşamlarının başka kişi ya da 

güçlerce değiştirilip denetlendiği kanısında oldukları söylenebilir. Kızların içsel 

denetimli olmaları yetiştirilme biçimleri ile açıklanabilir. Toplumumuzda, kızların 

bağımsız davranışları daha çok engellenmekte ve daha fazla kontrol edilmektedir. Bu 

durum onların engellenmeler karşısında daha yapıcı ve güçlü olmalarına, etkili 

problem çözme becerileri geliştirmelerine ve daha fazla kişisel sorumluluk 

üstlenmelerine yol açarak denetim odaklarını içsel yönde geliştirmelerine yol 

açabilir. Buna karşın kızların daha dıştan denetimli olduğu bulguları da mevcuttur 

(Gezgin, 2010). 

Aile: Çocuğun aile içinde aldığı eğitimden gereği gibi yararlanabilmesi, anne- 

babaların çocuklarına karşı yönelttikleri sağlıklı tutuma bağlıdır. Anne-babaların, 

çocuklarına yönelttikleri tutumlarının sağlıklı olması ise büyük ölçüde onları kendi 

içlerinde barışık, dengeli, huzurlu ve birbirlerine karşı sevgi ve saygı 

göstermelerinden kaynaklanır. Ancak anne-babaların, çocuklarına karşı tutumları her 
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zaman sağlıklı olmayabilir. Bazı anne– babaların kendi çocukluk yıllarında baskılı ya 

da aşırı gevşek bir eğitim içinde büyümeleri, parçalanmış ailelerden gelmeleri, 

eşlerinde aradıkları mutluluğu bulamamaları, çok genç yaşta, planlamadıkları bir 

zamanda ya da ekonomik yönden sıkıntı içinde bulundukları bir dönemde anne-baba 

olmaları vb. nedenler, çocuklarına karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine neden 

olabilir.  Çocuğun ilk etkileşimde bulunduğu, toplumsallaştığı, gelecekteki kişisel 

niteliklerin belirlendiği ortam ailedir. Denetim odağının gelişiminde, bu ilk ortamın 

rolü yadsınamaz. Kişilerin içten ya da dıştan denetimli oluşları, doğup büyüdükleri 

aile ortamına ilişkin veya aile dışındaki etkileşimleri sonucu edinilmiş olan geçmiş 

deneyimlere dayanmaktadır (Alpars, 2007). 

Denetim odağı gelişiminde ailenin tutum ve davranışları ve bu davranışlardan 

çocuğun etkileniş biçimi oldukça önemlidir. Çocuktaki denetim odağı türü, ailedeki 

davranış değişiklikleri ile de oldukça ilgilidir. Sevecen, övgücü, koruyucu ve 

destekleyici anne- baba davranışlarıyla içten denetime inanma arasında olumlu bir 

ilişki vardır. Çocuğu sıkmayan, ona söz hakkı, karar hakkı tanıyan ailelerin 

çocuklarının özgüvenlerinin daha yüksek olduğu ve kendini gerçekleştirmeye 

yönelik gelişmeler içinde oldukları belirlenmiştir (Gültekin, 2003). 

Anne-Baba Tutumları: Çocukların denetim odağı büyük ölçüde sürekli iç içe 

bulundukları aile ortamı içinde şekillenmektedir. Çocuk özellikle kişiliğin 

oluşumunda anne ve babasını örnek almakta, onlarla özdeşleşmektedir. Bu öğrenme 

süreci içinde onun sevgiye, güvene yani çevresindekilere inanmaya, bağımsızlığa, 

başka bir deyişle büyüdükçe bazı şeyleri kendi başına yapabilmeye ihtiyacı vardır. 

Anne baba tutumlarının en belirgin iki özelliği duygusal ilişki boyutu ile denetim 

boyutudur. Duygusal ilişki boyutu çocuğu merkez alan kabul edici tutumdan 
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reddedici tutuma kadar, denetim boyutu da kısıtlayıcı tutumdan hoşgörülü tutuma 

kadar olan tutumları içine almaktadır (Yavuzer, 1996). 

Sürekli olarak “Yapmamalısın”, “Gitmemelisin”, “Dokunma” gibi direktiflerle karar 

verme olanağı tanınmayarak yetiştirilen çocukların, neden-sonuç ilişkisi kurmaları, 

sorumluluk almaları, yaratıcılıkları, problem çözme becerileri ve çevrelerini 

keşfederek denetim altına alabilme yeteneklerinin gelişimi engellenebilmektedir. 

Tehlikelerden, hastalıktan ve benzeri durumlardan korumak adına gereğinden fazla 

kontrol altında büyütülen, aşırı derecede korunan çocukların da, çevresini araştırması 

ve keşfetmesi, yaşayarak öğrenmesi engellenmektedir. Böylece olaylara seyirci 

kalan, başkasına bağımlı olan ve başkasının denetimi altında yaşamayı tercih eden 

bireyler yetişebilmektedir (Alisinanoğlu, 2003). 

Anne babanın çocukluk döneminde ilgi ve şefkat göstermesi, amaçlarına ulaşmada 

yardımcı olması ve tutarlı disiplin uygulaması, ergenin içten denetimli olmasında 

etkili olmaktadır. Diğer yandan anne babanın aşırı koruyuculuk, fiziksel ve duygusal 

cezalandırma ve başarı için baskı yapma davranışları ise ergenin dıştan denetimli 

olmasında önemli rol oynamaktadır. Aile bireye, çocukluktan başlayarak hangi 

davranışının hangi sonuçları doğuracağı, hangi sonuçların kendi davranışlarından 

kaynaklandığı, hangi sonuçların kendi davranışları ile bağlantısız olduğu konusunda 

rehberlik eder (Gezgin, 2010). 

Ailenin Ekonomik Seviyesi: Ailenin sosyo-ekonomik seviyesini de bireyin denetim 

odağının gelişimini etkileyen faktörler arasında ele almak mümkündür. Düşük sosyo-

ekonomik düzeydeki annelerin çocuklarına karşı aşırı kontrolcü ve baskıcı oldukları, 

özellikle sosyo-ekonomik seviyede sevginin kısıtlanmasıyla çocuğun kontrol altına 

alındığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda düşük sosyo-ekonomik düzeydeki 
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annelerin kendi yeterlikleri hakkında daha az inanca sahip oldukları ve bu 

güvensizliği çocuklarına da aktardıkları saptanmıştır. Orta sosyo-ekonomik 

düzeydeki ailelerin çocuk yetiştirme biçimleri, alt sosyo-ekonomik düzeye göre 

farklılık göstermektedir. Orta sosyo-ekonomik düzeydeki anne-babaların daha az 

otoriter oldukları, çocuklarının istek ve fikirlerine karşı daha toleranslı olup, onlarla 

daha çok iletişim kurdukları saptanmıştır. Bu aileler çocuklarını yetiştirirken 

bağımsızlık, yaratıcılık, başarma isteği ve öz-denetimi vurgulamakta, çocuklarını 

öğrenmeye daha çok teşvik etmektedirler. Ayrıca bu ebeveynler çocuklarına karşı 

daha fazla beklenti içinde olmakta ve bu beklentilerinin gerçekleşmesi için de daha 

fazla fedakârlıkta bulunmaktadırlar. Çocuklarını sözel tepkilerle uyarmakta ve sözel 

yönergeler vermektedirler. Üst sosyo-ekonomik düzeydeki ebeveynler, orta sosyo-

ekonomik düzeydeki ebeveynler gibi bilişsel etkinliklere ve eğitime değer vermekte, 

bu nedenle de çocuklarına gerekli ekonomik ve çevresel imkânları hazırlamaktadırlar 

(Alpars, 2007). 

Çocuğun Aile DıĢındaki Çevresi: Denetim odağının içte ya da dışta algılanması 

durumu, kişinin davranışları için bir sorumluluk duyması ya da duymaması ile 

ilgilidir. Kişinin davranışları için sorumluluk duyması ya da duymaması ise; 

çocukluğundan başlayarak çevrenin ona bir takım sorumluluklar vermesine, diğer bir 

deyişle, davranışları ile bu davranışların sonuçları arasında bir nedensellik bağı 

kurmasına olanak veren çevre koşullarının varlığına bağlıdır. Ancak burada söz 

konusu çevresel koşullar, daha çok fiziksel olanlardır. Araştırmacıların gözlemleri, 

küçük yerleşim merkezlerinin, çocuklara fiziksel çevrede değişiklik yapma olanağı 

vermeleri ve onları böyle deneyimlerden geçirmeleri açısından, büyük yerleşim 

merkezlerinden daha üstün olduğu doğrultusundadır (Gültekin, 2003). 
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Smith ve Inkeles (1966)‟a göre, dıştan denetimliler, çevrelerinde değişiklik yapma 

konusunda, içten denetimlilerle karşılaştırıldıklarında, daha edilgendirler. Smith ve 

Inkeles içten denetimli kişinin, kendi davranışları ile çevresini değiştirebileceğine 

olan inancının, göreceli olarak, daha güçlü olduğunu söylemektedirler. Eğer çevrenin 

yalnızca fiziksel yanını alır ve bu çevreyi değiştirme deneyimlerinin de denetim 

odağının içten algılanması yönünde etkili olacağını varsayarsak; küçük ve büyük 

yerleşim merkezleri, çocukların böyle olanaklara sahip olmaları ve böyle 

deneyimlerden (çevreyi değiştirme) geçmeleri bakımından özellikle ülkemizde, bazı 

farklılıklar gösterecektir (aktaran Alpars, 2007). 

Çocuğun sadece fiziksel çevrede edinmiş olduğu değişik deneyimlerin, denetim 

odağının içte algılanmasını sağlamada yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Çocuğun 

denetim odağını içte ya da dışta algılaması üzerinde fiziksel çevredeki hareket 

özgürlüğü kadar, belki de daha fazla çevrenin eğitim düzeyi, dinsel inançlar, 

kadercilik ve benzeri diğer toplumsal çevre değişkenlerinin de etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır (Gültekin, 2003). 

1.3. ĠĢ Doyumu Kavramı  

1.3.1. ĠĢ Doyumunun Tanımı ve Önemi 

Genel olarak çalışanların işlerine ilişkin duygularının bir reaksiyonu olarak 

tanımlanan iş doyumu kavramı, ilk kez 1920‟lerde ortaya atılmış olup önemi 1930-

40‟lı yıllarda anlaşılmıştır. Önemli olmasının bir nedeni, yaşam tatmini ile ilişkili 

olmasıdır ki bu durum kişinin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bir 

diğer nedeni ise üretkenlikle ilgilidir (Üngüren, Cengiz ve Algür, 2009). 
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İş doyumu, bireyin işi ve işyeri hakkındaki genel duygu, düşünce kalıpları hakkında 

fikir verebilecek önemli bir değişkendir. Diğer bir ifade ile iş doyumu, bireyin 

işyerine yönelik beklentilerini ve işine yönelik tutumunu ifade etmektedir. Yani, 

bireyin işini ya da işle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici veya olumlu bir duygu ile 

sonuçlanan bir durum olarak algılamasıdır. Aynı zamanda iş doyumu, çalışanların 

bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında, bireysel fizyolojik ve ruhsal duyguların bir 

belirtisidir (Keser, 2005). 

İş doyumu, bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin, ihtiyaçlarıyla ve kişisel 

değer yargılarıyla örtüştüğünü veya örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi 

sonucu yaşadığı bir duygu olarak açıklanabilir (Akşit, 2010). 

İş doyumu; iş görenin, işe ya da işin belirli yönlerine tepkisini yansıtır. İş doyumu, 

işin kapsamı ve iş ortamına ilişkin bireylerin, olumlu tutumlarının tümü şeklinde 

tanımlanmaktadır. Çalışanların işlerinden duyduğu hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk 

olarak da tanımlanan iş doyumu, işin özellikleri ile çalışanların istekleri birbirine 

uyduğu zaman gerçekleşir. Bu tanımlar ışığında iş doyumu, çalışanların iş ve çalışma 

ortamından bekledikleri ile algıladıkları arasındaki fark olarak tanımlanabilir 

(Tengilimoğlu, 2005). 

Locke ve Henne ise, iş doyumunu “bir kişinin iş yerindeki işe ilişkin deneyimleri ve 

işe atfettiği değerlerinin yarattığı duygusal hoşnutluk durumudur” biçiminde 

tanımlamaktadır. İş doyumu ile ilgili olarak yapılan tanımların temel olarak üç ortak 

noktası bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde açıklanabilir; 

 İş doyumu, çalışanın işe ilişkin subjektif ve içsel duygularını ifade eder,  genel 

olarak gözlenemez ancak kişinin davranışlarından anlaşılabilir.  
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 İş doyumu, çalışanın elde etmek istediği ya da hak ettiğine inandığı ödüllere 

ulaştığı ya da beklentilerinin ötesinde kazanımlar elde ettiği durumda yaşanır.  

 İş doyumu, birbirlerinden ayrı ama birbiri ile ilgili birkaç tutum objesini 

kapsamaktadır (Eğinli, 2009). 

İnsanlar kişisel yeteneklerini ortaya koymak ve bunları gerçekleştirmek isterler. 

Bunları gerçekleştirme konusunda oluşan herhangi bir olumsuz durum ve algılama, 

çalışanlar üzerinde iş doyumsuzluğuna, dolayısıyla da psikolojik sorun ve şikâyetlere 

yol açabilmektedir. İş doyumu elde edemeyen kişinin psikolojik olgunluğa erişmesi 

zorlaşır ve bu durum bireyi hayal kırıklığına uğratır. İş doyumu, çalışanın 

verimliliğini artırırken, iş doyumsuzluğu çalışanın verimliliğini ve performansını 

düşürmektedir. Bu psikoloji içinde çalışan kişi, işini sabote edebilmekte ve hatta 

işten ayrılabilmektedir. Üretken ve mutlu insan sadece işinde değil aynı zamanda 

sosyal yaşamında da tatminlidir. Organizasyonlarda iş görenlerin iş doyumunun 

düşük olması, diğer bir ifade ile iş doyumsuzluğunun yaşanması sadece bireysel 

anlamda olumsuz sonuçlar doğurmayacaktır. Olayın örgütsel sonuçlarına 

baktığımızda iş görende, işe gitmede isteksizlik, örgütten ayrılma, yetersizlik 

duygusu, işbirliği sağlayamama, işte hata yapma, işten uzaklaşma isteği, isabetsiz 

kararlar verme ile nitelik ve nicelik düşmesi yaşanabilecektir (Bozkurt ve Bozkurt, 

2008). 

İş yerinde çalışanın iş doyumunun sağlanması, yönetimin en önemli görevlerinden 

biridir. İş doyumsuzluğu etkileri sadece çalışanın işinden soğumasına yol 

açmamakta, verimliliğin düşmesine, iş yavaşlatmaya, disiplin sorunlarına, işten 

ayrılmalara, konsantrasyon eksikliğine dolayısıyla hata yapma olasılığının 

yükselmesine yol açabilecektir. 
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Çalışanların işlerinden sağladıkları tatmin, kendi mutlulukları sonrasında iş hayatına 

yansıttıkları verimle hizmet kalitesini artırmaktadır. İş doyumu, işe karşı kişisel bir 

tutum olarak ele alındığında, çalışanın iş yaşamındaki beklentilerine ulaştığında 

duyduğu olumlu duygulardır (Bölükbaşı ve Yıldırtan, 2009). 

İş doyumunu kavramının önemi, tatmin sonuçlarının sadece çalışanı değil, tüm 

organizasyonu etkilemesinden kaynaklanmaktadır. İş doyumunun ya da 

doyumsuzluğunun olumlu ya da olumsuz çok sayıda sonucu, çalışma hayatını 

çalışanlarıyla birlikte çok yönlü olarak etkilemektedir. Çalışanlar ve organizasyon 

üzerinde etkili olan olumsuz sonuçların ortaya çıkarılarak giderilmesi gerekmektedir.  

İş doyumu işletmelerde, etkinlik ve verimlilik sağlamada büyük rol oynamakta, bu 

durum ise sonuçta toplumun refahına yansımaktadır (Demir, 2007). 

Birey Açısından: İş doyumunun yüksekliğinin iş gören mutluluğuna katkıda 

bulunacağı, düşmesinin ise kişinin işine yabancılaşmasına, buna bağlı olarak da 

ilgisizlik ve uyumsuzluğun ortaya çıkacağı düşünülmektedir.  

Örgüt Açısından: Çalışanlarının beklentilerini karşılayabilen örgütlerin eleman 

bulmakta zorlanmadıkları, personelinin süreklilik gösterdiği, iş doyumunu 

sağlayamayan ve beklentileri karşılayamayan örgütlerin ise eleman bulmakta 

zorlanmaları, mevcut iş görenler de devamsızlıkların artması ve buna bağlı olarak 

verimliliğin düşmesi, iş doyumunun örgüt açısından ne kadar önemli bir etmen 

olduğunu göstermektedir.  

Yönetici Açısından: Yöneticilerin başarısı; personelin teşkilat amaçları 

doğrultusunda verimli çalışmasına bağlıdır. Özellikle üstleri tarafından, diğer 

insanların yanında takdir edilmek önemlidir (Karahan, 2009). 
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1.3.2. ĠĢ Doyumu Teorileri 

İş doyumu bir tutum olarak, davranış içeren motivasyondan farklı olmasına karşın, 

literatürde ilk kez iş doyumunun sistematik biçimde incelenmesi, motivasyon 

kuramlarıyla ele alınmasıyla başlamıştır. İş doyumunu açıklamak için çok sayıda 

teorik ve görgün çalışmalar yapılmıştır. Maslow‟un (1943) İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Yaklaşımı, Herzberg‟in (1966) Çift Faktör Teorisi, Vroom‟un (1964) Beklenti 

Teorisi birer motivasyon teorisi olmakla birlikte, iş doyumunu ilk inceleyen başlıca 

çalışmalardır. İş doyumunu açıklamada önemli katkıları olan bu motivasyon 

teorilerinin yanında, Hackman ve Oldham‟ın (1980) geliştirdiği İş Özellikleri Modeli 

(Job Characteristics Model), farklı bir bakış açısıyla iş doyumunu açıklamaya çalışan 

bir yaklaşım olarak literatürde yer almıştır. Yakın dönemde, iş doyumu konusunu 

teorik açıdan inceleyen bir diğer çalışma ise Price ve Mueller‟in (1986) iş doyumu 

modelidir (Yüksel, 2000).  

İş doyumu ile ilgili teoriler iki grup altında toplanabilir. Bunlar; Süreç Teorileri ve 

Kapsam Teorileridir. 

1.3.2.1. Süreç Teorileri 

Süreç teorileri, insan davranışının nasıl başladığı, nasıl sürdürüldüğü ve nasıl 

durdurulduğu sürecini açıklamayı amaçlar. Başka bir deyişle, motivasyonun nasıl 

harekete dönüştüğünü ortaya koyarak, motivasyon sürecini oluşturan değişkenlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamaya çalışırlar (Koçel, 2007). 

Süreç kuramları içsel faktörlere ek olarak, bireyin davranışı üzerinde dışsal faktörleri 

(çevre) de dikkate almaktadır: Bu teoriye örnek olarak; J.S. Adams‟ın Eşitlik Teorisi, 
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Ed Locke‟in Amaçlar Teorisi ve V.H. Vroom‟un Bekleyiş Teorisi gösterilebilir 

(Kurt, 2005). 

J.S. Adams’ın EĢitlik Teorisi: Bu teorinin ana fikri, personelin iş ilişkilerinde, eşit 

bir şekilde muamele görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu 

etkilediği hususudur (Koçel, 2007). Adams tarafından geliştirilen bu kuramın ana 

fikri; bireylerin, iş ilişkilerinde eşit bir şekilde muamele görmeleridir. Bu kurama 

göre, bireyin iş başarısı ve tatmin olma derecesi, çalıştığı ortamla ilgili olarak 

algıladığı eşitlik düzeyine (veya eşitsizliklere) bağlıdır. Adams‟a göre birey 

kendisinin sarf ettiği çaba ve bunun karşılığında aldığı ödül ile, aynı iş ortamında 

diğer bireylerin sarf ettiği çaba ve karşılığında aldıkları ödülleri karşılaştırır (Bolat ve 

ark., 2008).  

Örneğin aşağıdaki iki durum eşitsizliği ifade etmektedir: 

Kişinin Elde Ettiği Sonuç    <  Başkalarının Elde Ettiği Sonuç 

Kişinin Sarf ettiği Gayret   Başkalarının Sarf ettiği Gayret 

 

Kişinin Elde Ettiği Sonuç  >  Başkalarının Elde Ettiği Sonuç 

Kişinin Sarf ettiği Gayret   Başkalarının Sarf ettiği Gayret 

Yukarıdaki oranlardaki pay ve payda, kişinin algılarına göre değer almaktadır. Kişi 

kendi oranını, kendisi ile aynı düzeyde saydığı başkaları ile karşılaştırmaktadır. 

Kişinin bu karşılaştırma sonucu algılayacağı her eşitsiz durum, kişinin bu eşitsizliği 

giderici davranışı göstermesi ile sonuçlanacaktır. Oranlardaki "sonuç"; ücret, maaş, 

terfi, sorumluluk artışı, statü sağlama vs. gibi şekillerde olabilir. "gayret" ise işi 

başarmak için sarf edilen çaba ve emek, örgütsel pozisyon, sosyal statü, eğitim ve 

hatta yaş şeklinde olabilir (Koçel, 2007). 
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Ed Locke’in Amaçlar Teorisi: 1968 yılında Edwin A Locke tarafından geliştirilen 

amaç kuramı, kişilerin belirlediği amaçların, onları bu amaçları başarmaya doğru 

motive ettiğini ileri sürer. Amaç kuramı, çalışanların, amaçları uğruna bilinçli olarak 

eylemlerde bulunacağı tezi üzerine kurulmuştur. Bu teze göre; çalışan, içinde 

kendisine uygun amaçlar koymaktan, bu amaçlara ulaşmak için çaba harcamaktan ve 

amaca ulaşmaktan haz duyar. Bu haz, çalışanı kendi koyduğu amacı 

gerçekleştirmeye motive eder (Süral, Özer ve Topaloğlu, 2008). 

Çeşitli yönetim uygulamaları ve özellikle Amaçlara Göre Yönetim uygulaması, 

organizasyonlarda amaç belirleme işinin önemini vurgulamış ve bunun nasıl olması 

gerektiği konusunda bazı öneriler getirmiştir. Bu öneriler Amaç Teorisi açısından 

geçerliliğini koruyabilir. Yönetici açısından önemli olan, yönetimin öngördüğü 

amaçlar ile kişinin belirleyeceği amaçlar arasındaki uygunluktur. Bu ise amaç 

belirlemede astların da katkısını gerektirmektedir (Koçel, 2007). 

 

ġekil 1.1.  Edwin Locke’nin Bireysel Amaçlar Teorisi 

Kaynak: Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon verimlilik ilişkisi, devlet hava 

meydanları işletmesi Antalya havalimanı çalışanlara arasında bir örnek olay 

araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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V.H. Vroom’un BekleyiĢ Teorisi: Süreç teorileri içinde en fazla sözü edilen 

beklenti kuramıdır. Bu kuramın çıkışı Vroom‟la başlamış (1964) Lawler ve Porter ile 

de eklemeler yapılarak geliştirilmiştir (Tevrüz, 2002). 

Bu modelin üç temel kavramı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Valens  (valence) 

dir. Valens, bir kişinin belirli bir gayret sarf ederek elde edeceği ödülü arzulama 

derecesini belirtir. Belirli bir ödül farklı kişiler tarafından farklı şekillerde 

arzulanacaktır. Bazıları böyle bir ödülü son derece arzu ederken, bazıları da bu ödüle 

hiç değer vermeyecektir. Hatta başkaları için, böyle bir ödül, uğrunda gayret sarf 

etmeye değmeyecek bir değeri de ifade edebilir.  

Bu modelin ikinci temel kavramı bekleyiştir. Bekleyiş, kişinin algıladığı bir olasılığı 

ifade eder. Bu olasılık belirli bir gayretin, belirli bir ödülle ödüllendirileceği 

hakkındadır. Eğer kişi gayret sarf etmekle belirli bir ödülü elde edebileceğine 

inanıyorsa (bunu bekliyorsa), daha fazla gayret sarf edecektir.  

Bu modelin üçüncü kavramı araçsallık (instrumentality) kavramıdır. Araçsallık şunu 

ifade eder: Kişi belirli bir gayret ile belirli bir düzeyde performans gösterebilir, bu 

performans da belirli bir şekilde ödüllendirilebilir (Koçel, 2007). 

ġekil 1.2. Vroom Motivasyon Modeli 
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Kaynak: Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği: Yönetici Geliştirme, Organizasyon 

ve Davranış. İstanbul: Beta Yayın. 

 

Vroom‟a göre bir davranışın ortaya çıkmasına neden olan faktörler bireylerin kendi 

kişisel özellikleri ve çevresel koşulların birlikte etkisi ile belirlenir ve yönlendirilir. 

Her insan diğer insanlardan farklı ihtiyaç, arzu ve amaçlara sahiptir. Aynı şekilde her 

birey farklı ödüller arzular. İnsanlar arzuladıkları ödüllere yönelik davranışlarda 

bulunurlar. Teorinin temelinde; gösterilen çabanın ödül kazandıracağı beklentisi, 

personelin kendisine verilecek ödülü istemesi ve ihtiyacının şiddeti ve beklenen 

başarıyı gerçekleştirebileceğine inancı bulunmaktadır (Eren, 2004). 

1.3.2.2. Kapsam Teorileri 

Kapsam teorilerine göre yönetici, kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönlerde 

davranışa sevk eden faktörleri anlamaya, bulmaya önem vermelidir. Böylece yönetici 

bu faktörlere ağırlık vermek suretiyle onların örgüt amaçlarına katma değerlerini 

artırarak onları daha iyi yönetecektir. Üç önemli kapsam teorisi vardır (Koçel, 2007); 

 Abraham Maslow‟un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı 

 Frederick Herzberg‟in Çift Faktör Teorisi 

 David McCelland‟ın Başarma İhtiyacı Teorisi 

Maslow’un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Kuramı:  İş doyumu konusunda en fazla kabul 

görmüş kuramlardan bir tanesi, 1943 yılında Abraham Maslow tarafından 

geliştirilmiştir. Maslow, Gereksinmeler Hiyerarşisi Kuramını iki temel varsayıma 

dayandırır (Budak ve Budak, 2004). 
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Bunlar; 

 İnsan davranışları, onun belirli gereksinmelerini gidermeye yöneliktir. 

 İnsan gereksinmeleri öncelik sırasına konabilir.  

 Buna göre, alt düzeydeki bir gereksinim belli ölçüde karşılanmadıkça, birey bir üst 

düzey gereksinmeyi karşılamaya yönelemez (Budak ve Budak, 2004). 

Bu yaklaşıma göre birey gereksinmeleri 5 grupta toplanabilir; 

 

ġekil 1.3. Maslow‟un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

Kaynak: Günbayı, İ. (2000). Örgütlerde İş Doyumu ve Güdüleme. Ankara: Özen 

Yayımcılık.  

 

Temel Fizyolojik Ġhtiyaçlar: Yemek yemek, barınmak, dinlenmek, korunmak gibi 

ilkel ve temel ihtiyaçlardır. Acıkan bir insan için önde gelen ihtiyaç yiyecek, susayan 

biri için su bulmaktır. Bunlar giderilmedikçe, insan başka şeyler düşünemez 

(Sabuncuoğlu, 2001). 
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Güvenlik Ġhtiyacı: Fizyolojik gereksinimleri doyurulduktan sonra ortaya çıkan 

güvenlik, denge, korunma, korku ve kaygı ile kaostan uzak olma özgürlüğü, bunun 

için de yapı, kural, kanun ve yasalara olan gereksinimlerdir (Çetinkanat, 2000). 

İnsanın kendini güvenlik içinde duyma gereksinimidir. 

Örgütler açısından güvenlik gereksiniminin iki türü olduğu söylenebilir: 

 Fiziksel güvenlik; çalışma ortamında fiziksel güvenlik önlemlerinin alınması. 

Örneğin; aşırı gürültülü ortamlarda işitme kaybının önlenmesi için kulaklıkların 

kullanılması. 

 Ekonomik güvenlik; iş güvencesi, emeklilik, sigorta gibi hakların sağlanması 

Sosyal Ġhtiyaçlar: Bu basamakta başkaları tarafından sevilme, sevme, bir gruba 

girme, arkadaş edinme, ilişkileri geliştirme gibi duygusal ve toplumsal gereksinmeler 

ön plana geçer. Birey, günün büyük bir kısmını işyerinde geçirir ve bu süre içinde 

çalışırken ya da boş zamanlarında belirli kişilerle konuşur, ilişkiler ve arkadaşlıklar 

kurar. Bu tür ilişkiler onu sosyal yönden belirli bir doyuma sürükler ve çalışma 

güdüsünü arttırır (Sabuncuoğlu, 2001). 

Saygınlık Ġhtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında saygı duyulmak da isterler. 

İnsanlar temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını ve ardından sevgi ve aidiyet 

ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tanınma, sosyal mevkii ve statü sahibi olma, başarı 

elde etme, takdir edilme, saygı görme vs. türden ihtiyaçlara ilgi gösterirler.  

Kendini GerçekleĢtirme Ġhtiyacı: Gereksinimler hiyerarşisinin en üst basamağında 

yer alan gereksinimdir. Kendini fark etme, devam eden bir bireysel gelişim, insan 

oluşunun gelişmesinin bir sürecidir. Bu gereksinim, birisinin kendi potansiyelini, 

yaratıcılığını, kabiliyetlerini gerçekleştirebilmeyi amaçlaması ile ilgilidir. Bu 
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gereksinim birisinin ne olabilecekse onu olması anlamına gelir. Öz-gerçekleştirme 

gereksiniminin tam anlamı ile doyumu imkânsızdır. Çünkü kapasiteyi geliştirmeye 

çalıştıkça potansiyel ve kendini gerçekleştirme daha güçlü bir hal alır (Çetinkanat, 

2000). 

Frederick Herzberg’in Çift Faktör Teorisi: Herzberg, insanların etkin ve verimli 

biçimde çalıştıracak iş yeri koşullarının neler olduğunu araştırmıştır. Bu teorinin 

varsayımlarına göre, işyerinde personelin kötümser olmasına yol açan ve işten 

ayrılmasına sebep olan hijyenik etmenler ile personeli mutlu kılan, işyerine bağlayıcı 

özendirici (teşvik edici) ya da tatmin saplayan etmenlerin birbirinden ayrılması 

gereklidir. Herzberg, özendirme araçlarını iki kısma ayırmıştır: motive edici ve 

hijyen faktörlerdir. (Eren,  2004). 

 

ġekil 1.4. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi  

Kaynak: Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği: Yönetici Geliştirme, Organizasyon 

ve Davranış. İstanbul: Beta Yayın. 

 

 Motive edici faktörler: İşin kendisini, sorumluluk, ilerleme imkânları, başarma 

ve tanıma gibi faktörler kapsamaktadır. Bu faktörlerin varlığı, kişiye kişisel başarı 

hissi verdiği için, kişiyi motive edecektir. Bunların yokluğu ise kişinin motive 

olmaması ile sonuçlanacaktır. 
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 Hijyen edici faktörler: Ücret, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği, nezaret tarzı 

gibi faktörlerdir.  Bu faktörlerin kişiyi motive etme özelliği yoktur. (Koçel, 2007). 

Herzberg‟e göre, hijyen faktörlerde asgari şartlar sağlanmazsa iş görende 

doyumsuzluk doğar ama hijyen faktörlerde sağlanan artışlar iş göreni motive 

etmez. Hijyen faktörler sağlandıktan sonra iş göreni motive etmek için bunlar 

üzerinde ısrar etmek yerine, başarı, tanınma, gelişme gibi daha yüksek sıradaki 

ihtiyaçların doyumuna yönelmek gerekir. Hijyen faktörler sağlandıktan sonra 

motive edici faktörlerde yapılan artışlar iş göreni motive edebilmektedir (Yüksel, 

2000). 

Herzberg‟in güdüleme kuramına yöneltilen eleştiriler de mevcuttur. Herzberg 

kuramına, genel olarak güdüleyici ve koruyucu etkenler konusunda eleştiriler 

gelmiştir. Bazı koruyucu etkenler, aynı zamanda güdüleyici etken olarak görülebilir. 

İşle ilgili bazı dışsal etkenler, işteki içsel etkenlere güdüleyici rol oynayabilir. 

Örneğin; fiziksel çalışma koşulları, ısı ve gürültü gibi fiziksel etkenlerin iş 

doyumunu etkileyebildiği bulunmuştur (Efil, 1999). 

David Mc Clelland’ın BaĢarma Ġhtiyacı Kuramı: Kazanılmış ihtiyaçlar teorisi 

adıyla da bilinen bu teoride Mcclelland, insanların ihtiyaçlarını öğrenme yoluyla 

sonradan kazandıklarını savunmuş ve kazanılan bu ihtiyaçları sınıflamıştır (Pekel, 

2001).  

Bu teoriye göre kişi üç grup ihtiyacın etkisi altında davranış gösterir. Bunlar, 

 ĠliĢki kurma ihtiyacı; başkalarıyla ilişki kurma gruba girme ve sosyal ilişkileri 

geliştirmeyi ifade etmektedir. Bu ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi, kişilerarası 

ilişkileri kurma ve geliştirmeye önem verecektir. 
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 Güç kazanma ihtiyacı: Güç kazanma ihtiyacı güçlü olan bir kişi ise, güç ve 

otorite kaynaklarının genişletme, başkalarını etki altında tutma ve gücünü koruma 

davranışlarının gösterecektir (Koçel, 2007). 

 BaĢarma ihtiyacı: Başarı ihtiyacı kuvvetli olan bir kişi kendisine ulaşılması güç 

ve çalışma gerektiren, anlamlı amaçlar seçecek, bunları gerçekleştirmek için 

gerekli yetenek ve bilgiyi elde edecek ve bunları kullanacak davranışı 

gösterecektir. Başarma gereksinimi kişinin kendisine ulaşılması güç olan amaçlar 

belirleyerek bunlara ulaşmaya çalışması ile ilgilidir. Bazı insanlar için elde 

ettikleri başarı, bu başarının sonucunda elde edecekleri ödülden daha önemlidir. 

Bilinmeyeni keşfetme, daha önce kimse tarafından elde edilmeyen bir skoru elde 

etme, herhangi bir işi daha önce yapılmadığı kadar iyi yapma başarma ihtiyacına 

yöneliktir (Fındıkçı, 2003). 

Mc Clleland bu üç ihtiyaç ve güdü içinden en çok başarı güdüsünün birey ve 

toplumu etki altında bıraktığını iddia etmektedir. Birey, faaliyetlerinde başarılı 

olmayı arzuladığı halde başarısız olmaktan da büyük ölçüde korku ve çekingenlik 

duymaktadır. Bu korku onu başarıya götürecek faaliyetlerde bulunmaktan 

alıkoyacaktır. Şu halde, bu korkunun yenilmesi halinde başarılı olma isteği bireyi 

faaliyette bulunmaya yöneltecektir (Eren, 2004). 

1.3.3. ĠĢ Doyumunu Etkileyen Faktörler  

İş doyumuna ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, iş doyumuna etki eden 

faktörlerin ikiye ayrılarak incelendiği görülmektedir. Bu bağlamda, çalışanların iş 

doyum düzeyini etkileyen faktörler, bireysel ve örgütsel faktörler olarak iki grup 

altında toplamak mümkündür.  
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1.3.3.1. Bireysel Faktörler 

İş doyumunun oluşmasında çok önemli bir etkiye sahip olan bireysel faktörler, 

kişinin doğuştan sahip olduğu çeşitli özellikler ile birlikte yaşamı boyunca elde ettiği 

deneyimlerle ilgilidir. Bu bağlamda kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitimi gibi faktörler 

kişinin içinde bulunduğu mevcut durumu algılamasını doğrudan etkilemektedir 

(Akşit, 2010).  

YaĢ: Yapılan araştırmalar yaş ile iş doyumu arasında olumlu bir bağıntı olduğunu 

göstermiştir. Yaş arttıkça doyum artmaktadır. Bunun nedeni, deneyim nedeniyle 

uyumun artmasıdır. Beş ayrı ülkede yürütülen çalışmalar, yaşlı çalışanların genç 

çalışanlara oranla işlerinden daha fazla doyum duyduklarını göstermiştir. 

Çalışanların iş doyumunun yaşla arttığı Locke, Porter ve Lawler‟in performansın iş 

doyumuna yol açtığı sözü ile de açıklanabilmektedir. Çalışan işte tecrübe ve beceri 

sağladıkça (bu da zamanla olur) iş performansı artar ve iyi iş çıkarmanın iş doyumu 

üzerindeki olumlu etkisi kendini göstermektedir. Sonuç olarak, iş doyumu yaş ile 

artmaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005). 

Yaşlı olan çalışanların yaş ve iş doyumu açısından bazı avantajları bulunmaktadır. 

Daha yaşlı olan çalışanlar arzu edilen iş koşullarıyla var olan iş koşulları arasındaki 

karşılaştırmayı daha iyi yapabilmektedirler. Yaşı daha büyük olan çalışanlar daha 

yüksek maaş almaktadırlar. Daha yaşlı olan çalışanlar, gençlerden daha uzun süredir 

o işte çalışmaktadırlar. Yaş ilerledikçe ödüllerin artması da iş doyumuna yol açan bir 

etken olabileceğinden söz edilmektedir. Yaşı daha büyük olan çalışanlar, işle ilgili 

koşullara daha iyi uyum sağlamışlardır.  İnsanların iş doyumlarının 30‟lu yaşlarda 

başarılarının artmasıyla birlikte arttığı, 40‟lı yaşlarda düştüğü ve 50‟li yaşlarda tekrar 

arttığı bildirilmiştir (Yelboğa, 2007). 
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Cinsiyet: İş doyumunu etkileyen önemli faktörlerden birisi de cinsiyettir. 

Çalışanların cinsiyetleri, işe karşı tutumlarının oluşmasında ve iş ortamının 

değerlendirilmesinde farklılıklar yaratabilir. İş doyumu ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi 

inceleyen araştırma sonuçlarına bakıldığında, bu görüşü destekleyen verilerin yanı 

sıra kadın ve erkek çalışanların koşullar eşit olduğunda iş doyumu konusunda bir 

farklılık göstermediği de görülmektedir (Akşit, 2010).  

İş doyumu ve cinsiyet arasındaki ilişki hakkında yapılan bir araştırmada, kadınların 

erkeklere göre daha yüksek iş doyumuna sahip oldukları bulunmuş ve bunun nedeni, 

kadınların işleri hakkında daha az beklentiye sahip olabilecekleri şeklinde 

açıklanmıştır (Yelboğa, 2007). 

Yapılan araştırmalar bireyin kadın ya da erkek olmasının işe karşı tutumları 

etkilediğini tespit etmiştir. Ancak bu konudaki bulgular araştırmadan araştırmaya 

farklılık göstermektedir.  Cinsiyet açısından dengeli gruplarda çalışanların doyum 

seviyeleri, homojen (bir cinsiyet baskın) gruplarda çalışanlara kıyasla daha yüksektir 

(Sevimli ve İşcan, 2005). 

Eğitim düzeyi: Doyum ile ilişkilendirilen bir etken de eğitim düzeyidir.  Genel 

olarak araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, eğitim düzeyi yüksek çalışanların 

genel iş doyumlarının, eğitim düzeyi daha düşük çalışanlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Sevimli ve İşcan, 2005). Çalışanlar eğitim düzeyi ve 

deneyimlerine uygun pozisyonla birlikte, sahip olduğu yeterliliklerden daha fazla 

beklentilerin olduğu bir pozisyonda yer alan çalışanlarda da, yüksek düzeyde endişe 

ve stres yaşama iş doyumunun azalmasına neden olabilmektedir. 

Oshagbemi (2003), üniversite öğretim elemanları üzerinde gerçekleştirdiği 

araştırmasında, iş doyumu ve bireysel özellikler arasındaki ilişkiyi incelemiş; 
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akademik personelin iş doyumunun hizmet süresi ve eğitim düzeyinin yüksek olması 

ile ilişkili olduğunu belirlemiştir. Hizmet işletmelerinde yapılan araştırmanın 

sonucunda; çalışanların iş doyumunun en yüksek düzeyde psikososyal faktörlerden 

etkilendiği görülmüştür. Diğer bir ifade ile kişinin iş koşullarından daha çok 

kişilerarası ilişkiler gibi sosyo-psikolojik faktörlerin etkisi ile iş doyumunun ya da 

doyumsuzluğunun geliştiği açıklanmaktadır (Akşit, 2010). 

Öğrenim düzeyi ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi, alınan eğitim ve işin gerektirdiği 

bilgi ve beceriler arasındaki uyum üzerinden inceleyen bir araştırmada, öğrenim 

düzeyi bireyin işinin gerektirdiğinden çok yüksekse bu durum iş doyumsuzluğunu 

yaratmakta; öğrenim düzeyinin işin gerektirdiğinden orta derecede yüksek olması 

halinde bu iki değişken arasındaki etkileşimin çok az olmaktadır. Bu durumun, işin 

gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahip olmanın tutumlar üzerinde yarattığı etkinin 

büyüklüğünün, bu iki değişken arasındaki nesnel uyumsuzluktan çok, bireylerin 

işlerine göre daha kalifiye oldukları yönündeki öznel algılarına bağlı olmasından 

kaynaklanıyor olabileceği ifade edilmektedir. Türkiye‟de yapılan bir araştırmanın 

sonucu ise, öğrenim düzeyinin Türk çalışanlarının iş doyumuna önemli bir etkisinin 

olmadığını göstermektedir. Ancak, öğrenim düzeyi görece yüksek olan çalışanlar 

verimlilik ile daha yakından ilgilidirler ve işlerine karşı daha az olumsuz duygu 

geliştirmişlerdir; başka bir deyişle bu çalışanlar işle ilgili unsurlar konusunda fazla 

şikayetçi olmazken, iş performanslarının kalitesi ile daha çok ilgilidirler (Yelboğa, 

2007). 

ĠĢ Deneyimi (Kıdem): İş yaşamına yeni başlamış olan kişiler işlerinden doyum 

sağlama eğiliminde olmaktadırlar. Bu dönemdeki teşvikler, becerilerin ve 

yeteneklerin gelişimini de kapsamaktadır.  İş yeni olduğu için kişiye ilginç ve çekici 
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görünebilir. Erken oluşan bu doyum, çalışanın ilerlemesi ve gelişmesi sürmeyince 

azalmaktadır.  İşindeki ilk birkaç yıldan sonra çalışanın cesareti kırılmakta ve kurum 

içindeki terfisi oldukça yavaş olmaktadır. Yapılan çalışmalarda, çalışma hayatının ilk 

yıllarında iş doyumunun daha yüksek olduğu bulunmuştur. İşe yeni başlayan 

çalışanlar, çalışma arkadaşlarından ve kendilerinden daha kıdemli olan çalışanlardan 

sosyal destek elde edemezlerse daha yüksek düzeylerde iş doyumu bildirmektedirler. 

Türkiye‟de yapılan bir araştırmada, kıdemin dışsal iş doyumu ile negatif ilişkili 

olduğu bulunmuştur. Bu araştırma aynı işte uzun sürelerle çalışan bireylerin, 

çalıştıkları yıllar boyunca aldıkları ödüllerin yetersiz olduğunu fark etmelerinin bu 

bulgunun bir nedeni olabileceğini ortaya koymaktadır (Yelboğa, 2007). 

1.3.3.2. Örgütsel Faktörler 

Belirli bir örgütsel ortamda ve belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen görev 

olarak algılanan iş, çalışanın bulunduğu işyerine sağladığı bir katkı ya da değer 

olarak da tanımlanabilir. Bu noktada, çalışanın iş doyumu ifade edildiğinde iş ve iş 

ortamına yönelik olarak çok sayıda değişkenin etkisi ile gelişen tutumları söz konusu 

olmaktadır (Akşit, 2010). 

İş doyumunu etkileyen örgütsel faktörler; ücret, iş rotasyonu, iş ortamı, örgütün 

yükselme olanakları, işin zorluk derecesi ve yönetim tarzı olarak sıralanabilir. 

Ücret: İş doyumunu etkileyen örgütsel faktörlerin en önemlilerinden biri ücrettir. 

Çalışanın işe karşı tutumunu, aldığı ücretin yeterliliği ve ihtiyaçlarını karşılama 

derecesi belirlemektedir. Çalışanlar, işyerinde uygulanan ücret sistemi ve terfi 

politikasının adil ve beklentilerine uygun olmasını istemektedir (Akşit, 2010). 
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 Ücret, işin kişiden istediklerine,  bireyin yeteneğine ve toplumun ekonomik yapısına 

göre adil ise çalışanın işine karşı tutumu olumlu olacaktır. Alınan ücretin iş doyumu 

açısından diğer kişilere göre dengeli olması yüksek olmasından daha önemlidir.  

Araştırmalar, ücretlerin çalışanlar için çok önemli olduğunu göstermektedir (Sevimli 

ve İşcan, 2005).  

İş doyumunun gelir düzeyi ile olumlu bir ilişkisinin olduğunu belirten bulgular da 

vardır. Bireyin maddi doyumsuzluğu performansını düşürmekte, işten ayrılma ve 

devamsızlık oranlarını artırmakta ve işin tümünden duyduğu doyumsuzluk seviyesini 

yükseltmektedir (Akşit, 2010). 

Alınan ücretin yeterliliği, alınması gerekene oranla normalliği ve ihtiyaçları 

karşılama derecesi ile işgörenler arasındaki dağılımı çalışanların iş doyum 

düzeylerini arttırmakta ya da azaltmaktadır. 

İşletmeler için bir maliyet unsuru olarak görülen ücret, çalışan için önemli bir tatmin 

aracıdır. Ücretin kişinin ihtiyaçlarını gidermekte yeterli olup olmaması iş doyumunu 

etkiler. Çalışan, yaptığı iş ile aldığı ücreti orantılı buluyorsa, tatmin duygusu yüksek 

olmaktadır. Ücret konusunda önemli bir konu da ücret adaletinin sağlanmasıdır. 

Çalışanlar elde ettikleri ücretleri benzer işleri yapan diğer kişilerin ücretleriyle 

kıyaslarlar. Bu kıyaslama sonucunun olumlu olması, iş doyumunu da olumlu yönde 

etkileyecektir. Ücretin tatmini sağlaması ve dolayısıyla iş başarısını artırması için 

bireyin beklentisine, performansına ve piyasa ücret sistemine dayalı olarak adil bir 

şekilde belirlenmesi gerekir (Bozkurt ve Bozkurt, 2008). 

Ücret, iş doyumu konusunda yapılan çalışmalarda doyum veya doyumsuzluk temel 

faktörlerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. İş görenin işe karşı tutumunu, aldığı 
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ücretin yeterliliği, alması gerekene oranla normalliği ve ihtiyaçlarını karşılama 

derecesi belirler (Ağan, 2002). 

ĠĢ Rotasyonu: İş rotasyonu bazen çapraz eğitim olarak isimlendirilir. İş rotasyonu,  

çalışanların, değişik yetenekler ve sorumluluklar içeren değişik görevlerde belli 

periyotlarla çalıştırılmasıdır. İş rotasyonu, çalışanların, işin değişik adımlarını 

anlamasına yardımcı olur.  

Sistematik olarak çalışanı bir işten başka bir işe yani bir görevden diğer bir göreve 

geçirmektir. Çalışanın yerine getirebildiği değişik işlerin sayısının artmasını sağlar. 

Bunu herhangi bir işin karmaşıklığını artırmadan yapar. Çalışan, yeni işini ilginç 

bulabilir ve daha fazla iş doyumunu sağlayabilir. Fakat bu yenilik de bir süre sonra 

tekrar edilen sıkıcı bir iş haline gelebilir (Kılıç, 2008). 

ĠĢ ortamı: İş göreninin işinden doyum duymasında işin genel görünümü, çalışana 

sağladığı sosyal ve ekonomik çıkarlar ile iş ortamı şartları etkili faktörlerdir. Bu 

faktörler, bireysel değil toplumsaldır, yargısal olmayıp analiz edilebilir, ölçülür, diğer 

işlerdeki ile karşılaştırılabilir türdendir.  İş doyumunu, birbiriyle ilişkili çok sayıda 

tutumun birleşimi olarak görmek mümkündür. İş doyumu, çalışanın iş ve iş ortamına 

ilişkin bir dizi faktörün oluşturduğu tutumların bileşkesidir (Sevimli ve İşcan, 2005). 

Örgütün yükselme olanakları: Örgütün yükselme olanaklarının iş doyumu 

üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak yükselmenin adil olması ve belli ölçütlere 

dayanması çalışanlar açısından önemlidir. Öte yandan mesleğin saygınlık düzeyi ile 

iş doyumu arasında tutarlı bir ilişki bulunduğu bilinmektedir. Toplumsal açıdan daha 

saygın olarak algılanan mesleklerde daha yüksek iş doyumu görülmüştür. Ayrıca 

yapılan çalışmalarda yönetsel bir unvana sahip olan çalışanların ya da statüsü yüksek 
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olanların, böyle bir unvana sahip olmayan ya da düşük statülü işlerde çalışanlara 

kıyasla iş doyumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Akşit, 2010). 

ĠĢin zorluk derecesi: İşin zorluk derecesi, iş doyumunu genellikle olumlu yönde 

etkileyen faktörlerdendir. Çalışanların başarma arzuları, başarılarını görme ve 

gösterme eğilimleri vardır. Zihinsel olarak zor olan bir iş çalışan tarafından 

başarılıyorsa ve çevre bu başarıyı fark ediyorsa, çalışan üst düzeyde doyum 

bulacaktır. Bunun yanında fiziksel zorluğun, iş doyumu açısından doyum faktörü 

olmadığı kabul edilmektedir.  Aşırı ağır, yorucu ve yıpratıcı işleri yapmak toplumun 

takdir duygularını kazanmak için yeterli olmamaktadır. Çalışan, bireysel özellik ve 

niteliklerinin üzerinde bir işi yapmak zorundaysa, bu durumda ortaya sıkıntı, moral 

bozukluğu çıkacaktır. Sıkıntı ve moral bozukluğu ise iş doyumsuzluğunu ortaya 

çıkaracaktır (Sevimli ve İşcan, 2005). 

Yönetim Tarzı:  Yöneticinin çalışanın doyumunda önemli bir rolü vardır. 

Yöneticinin çalışana gösterdiği ilgi, yönetici-çalışan ilişkilerinde yöneticinin 

gösterdiği güven, yöneticinin olayları açıklamaya hazır olması ve çalışanın sözlerine 

kulak vermesi çalışanların iş doyumunda büyük katkıda bulunmaktadır.  Bunlar 

dışında, yönetim açısından iyi bir haberleşmenin olması çok önemlidir. Kişilerin 

birbirlerine bilgi vermesi, talimat aktarması, sistemli raporlar çıkarılması, çalışanlar 

arası bilgi ve duygu birliğinin sağlanması iyi bir haberleşme için gereklidir (Eronat, 

2004). 

1.3.4. ĠĢ Doyumsuzluğunun Sonuçları 

İş doyumsuzluğu; çalışanın yaptığı işten bir doyum ya da hoşlanma duygusu elde 

etmemesini, ona karşı bir bıkkınlık, isteksizlik ve kaçma duygusu duymasını 

simgelemektedir. İşten doyumsuzluk, iş görene elem vericidir ve onu olumsuz 
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duygulara yöneltebilmektedir.  İşten doyumsuzluğun ruhsal açıdan iş gören de kaygı 

yaratması, bu kaygının yoğun ve sürekli olması, onun ruh sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilmekte, bunu yanında iş gören de bıkkınlık, işi bırakma, devamsızlık, 

kavgacılık gibi örgüt için istenmeyen davranışlar görülebilmektedir (Tengilimoğlu ve 

Yiğit, 2005). 

İş doyumunun sonuçları, çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını, örgütün çalışma 

ortamını ve verimliliğini, toplumun huzurunu, ekonomik gelişmesini, tasarruf ve 

sosyal israf anlayışını etkilemesi açısından göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. 

Modern yönetim anlayışına göre, örgütlerin başarısı ve gösterdiği performans sadece 

kârlılığı, pazar payı, ödediği vergi gibi maddi verilere dayanan değişkenlere göre 

değil, insan boyutu ile de ölçülmelidir. Örgütler açısından iş doyumunu her şeyden 

önce sosyal bir sorumluluk ve etik bir gereklilik olmalıdır. 

Şekil 1‟de iş doyumunun bireysel ve örgütsel sonuçlar açısından olumlu ve olumsuz 

etkileri görülmektedir. Örgüt yöneticileri, örgütün istenilen hedeflere ulaşmasında 

önemli bir etkiye sahip olan iş doyumunu ve onu etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak 

için iş doyumu konusunda gereken özeni göstermelerinin kendileri ve örgütleri 

açısından önemini dikkate almalıdırlar (Akıncı, 2002). 
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ġekil 1.5. ĠĢ Doyumu ile Ġlgili Neden – Sonuç ĠliĢkisi 

Kaynak: Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İş gören İş tatminini Etkileyen 

Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz 

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (4). 

 

1.3.4.1. Bireysel Sonuçlar 

İş doyumunu etkileyen faktörler kişiden kişiye değişken olduğu gibi, iş doyumunun 

sonuçları da kişiden kişiye farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Farklı bireysel 
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özelliklere sahip çalışanların, işten algıladıkları iş doyumu duygusu da farklı 

olmaktadır. 

Yaşamının önemli bir kısmını çalıştığı işyerinde (veya kurumda) geçiren bir 

çalışanın doyum düzeyi, özel yaşamını ve sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemektedir. İş doyumunun yüksek olmasının, çalışan mutluluğuna katkıda 

bulunduğu, düşük olmasının ise, çalışanın işine yabancılaşmasına neden olduğu, 

buna bağlı olarak da ilgisizliğin ve uyumsuzluğun ortaya çıktığı genel kabul gören 

bir anlayıştır (Akıncı, 2002). 

Örgütte kendisini etkileyen kararların alınmasında söz hakkına sahip olmayan ve 

başkalarının amaçlarına katkıda bulunan bir araç niteliği taşıyan örgütsel insan, 

günümüzün toplumlarında kendi kendisine, örgüte ve giderek topluma yabancılaşan 

bir insandır. Çalışana yaratıcı ve yapıcı gücünü ortaya koyacak bir ortam 

yaratılmalıdır. Böyle bir ortam, ancak çalışanın kendisini etkileyen ve ilgilendiren 

konularda kararlara katılması yoluyla sağlanabilecektir. Çalışan çalıştığı iş yerinde 

bedensel gücünü ortaya koyarken, aynı zamanda düşünsel gücünden yararlanıldığını 

görmekle işe ve işyerine karşı yabancılık duygusundan kendisini büyük ölçüde 

kurtaracak, yaptığı iş anlam kazanacak ve işyerinin amaçları ile daha kolay 

bütünleşecek, yabancılaşma duygusu ortadan kalkacaktır. İşyerinde, yaptığı işin 

çalışana anlamsız gelmesi, sorunların yönetimce gereken biçimde ve zamanında ele 

alınmaması, yönetimce alınan kararların çalışana gereği gibi anlatılmaması gibi 

olaylar sonucu çalışan işyerinden kendini uzak tutmakta ve bezginlik göstermektedir. 

Ayrıca beklentilerine ulaşamayan çalışan, işyerinde tepkisini çocuksu bir davranış 

biçimine dönüştürebilmekte, örneğin surat asabilmekte veya ağlayabilmektedir. 

Bundan da öte, beklentilerine ulaşamama bazı çalışanlarda saldırganlık davranışının 



  40 
 

ortaya çıkmasına yol açar. Saldırganlık, dışarıya karşı bir harekettir. Kişiye ya da 

eşyaya eylemli veya sözlü saldırı biçiminde ortaya çıkmaktadır (Sevimli ve İşcan, 

2005). 

İş doyumu, yaşam doyumu üzerinde en önemli faktörlerden biri, hatta en önemlisidir. 

İş doyumunun yaşam tatmini üzerindeki etkisi, yaşam tatmininin iş doyumu 

üzerindeki etkisinden daha fazladır. İşlerinde tatmin olan çalışanlar iş ile ilgili 

olmayan faaliyetlerinde mutlu olmayı ümit ederler. İşlerinde tatmin olmayan 

çalışanlar ise, iş ile ilgili olmayan faaliyetlerinde mutsuzluk beklentisine kapılırlar. 

Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla iş doyumu arasında yakın bir ilişki 

olduğu bilinmektedir. Stresli ortamlarda çalışanlarda psikolojik doyumsuzluk 

oluşmakta ve bunun sonucunda zihinsel ve fiziksel davranış bozuklukları ortaya 

çıkmaktadır. Beklentilerin karşılanamaması sonucunda ortaya çıkan iş 

doyumsuzluğu, davranış bozuklukları yaratmaktadır. Bu durumun sinirsel ve 

duygusal bozukluklara yol açtığı ve uykusuzluk, iştahsızlık, duygusal çöküntü ve 

hayal kırıklığı gibi rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. İş doyumsuzluğu 

kişinin hayatında kısır döngüler yaratarak birçok belirtilere neden olabilir (Akıncı, 

2002). 

Psikolojik Doyumsuzluk: Ulaşılmak istenen bir amacın ya da arzunun 

gerçekleştirilmemesi sonucunda, ortaya çıkan ruhsal durumlar, beşeri 

anlaşmazlıklara ve bunun sonucunda çalışma düzenini bozan çatışmalara yol açarlar. 

Ulaşmak istediğimiz amaçlara varmamıza mani olan engel ve müdahaleler psikolojik 

doyumsuzluğuna kaynağı ve anormal davranışta bulunmanın nedeni olmaktadır 

(Doğan, 2009). 
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Engellenme: Maslow'un belirttiği gibi, karşılanmamış gereksinimler bireyde gerilim 

yaratmaktadır. Birey gereksinimlerini karşılayıp gerilimini azaltmazsa, hayal 

kırıklığına (frustration) uğrar. Bireyin hayal kırıklığına, arzuladığı bir hedefe ulaşma 

güdüsünün (ya da yeteneğinin) herhangi bir engel tarafından durdurulması neden 

olur. Söz konusu engeller fiziken görülebilen engeller veya zihinsel, sosyo-psikolojik 

gizli engeller şeklinde olabilir. 

Gereksinimlerin önemi nasıl bireyden bireye farklılaşıyorsa, bireyin hayal kırıklığına 

tepkileri de farklı olur. Bu tepkiler, bazı bireylerde yapıcı davranış şeklinde olur ve 

kişi karşılanmayan gereksinimlerini gidermek amacıyla gerçekçi ve yapıcı 

alternatifler arar. Ancak engellerin doyumsuzluğa yol açması, bir taraftan bireyin 

sabrına bir taraftan da geçmişte benzer olayların tekrarlanması ile söz konusu engelin 

şiddeti ve devamlılığı gibi çeşitli faktörlerin etkisine bağlıdır (Eren, 2004). 

1.3.4.2. Örgütsel Sonuçlar 

Bireylerin işlerinden doyum sağlayamamaları, sadece bireyleri değil, örgütleri de 

etkiler. İşyerlerinde hayal kırıklığı yaşayan bireylerin, işlerine karşı çeşitli olumsuz 

tepkiler geliştirdikleri bilinmektedir (Eren, 2004). 

Çalışanlar birçok hallerde, kendilerini çok az veya hiç katkıları olmayan bir düzen 

içinde kendilerini bulmaktadırlar. Bu yeni çalışma düzeni çalışanlar arasında 

huzursuzluklara ve kendilerinden oluşan direnmelere yol açmaktadır. Bu protesto 

bazı hallerde yüksek oranda ortaya çıkan devamsızlık, işe geç gelme, emirlere 

uymama, işin yavaş ve düşük kalitede yapılması şeklinde kendini göstermektedir. 

Ayrıca işinden memnun olamayan çalışan işyerindeki işinden çok işyeri dışındaki 

dünyası ile ilgilenecektir. İşine yeterince ilgi duymayan çalışan iş kazalarına daha 
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çok yatkın olmaktadır çünkü kazaların bireyin psikolojik ve fiziksel durumlarıyla 

ilişkisi bulunmaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005). 

Örgüt açısından çalışanlarının doyumsuzluğuna neden olan başlıca davranışlar; 

devamsızlık, işgücü devri, işten kaçma- işe geç gelme, iş kazaları ve işten ayrılma 

olarak sıralanabilir. 

Devamsızlık:  İşe devamsızlık, iş görenlerin doyumsuzluklarını ortaya koymak için 

kullanabilecekleri en kolay yöntemlerden birisidir. İş görenler doyumsuzluk ve 

hüsran duygularını, genelde devamsızlıkta bulunarak gösterebilirler. Devamsızlık, 

çalışanın çalışma saatleri içinde işinde olmaması olarak tanımlanabilir ve 

devamsızlık işe geç kalmayı da kapsar (Eren, 2004). 

İşlerinden hoşnut olmayan bireyler, ülkelerindeki işsizlik oranı, iş piyasası koşulları 

ile bağlantılı olarak başka iş olanaklarını araştırıp, bunların mevcut işleri ile 

karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yaparlar veya işlerini bırakmaya ya da aynı 

işyerinde çalışmayı sürdürmeye karar verirler. Bireylerin işlerini bırakmaya karar 

verememeleri durumunda ise doğal olarak devamsızlık davranışı ortaya çıkacaktır.  

Kaza geçirmek, hastalanmak ve bir aile bireyinin hastalığı gibi devamsızlık 

nedenlerinin doyumla ilişkisinin olmaması beklenir. Diğeri, işyerinin uyguladığı 

devamsızlık politikası olabilir. Doyum-devamsızlık ilişkisinin, devamsızlık 

politikasının çalışanlara açıkça belirtildiği, devamsızlığa tolerans gösterilmeyen ve 

yaptırım uygulanan bir işyerinde devamsızlık politikasının net olmadığı, 

devamsızlığın ara sıra takip edildiği ve çalışanlara nadiren yaptırım uygulanan bir 

işyerine oranla daha düşük olması beklenir. Bu nedenle, devamsızlığın işten doyum 

sağlanamamasına bir tepki olması düşük bir olasılık olacaktır.  
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İşlerinden doyum sağlayamayan bireyler, işyerinde geçirdikleri zamanı katlanılır 

kılmak için devamsızlığın yanı sıra başka tepkiler de geliştirirler. Bunlar arasında, 

işyerinde geçirilen zamanı özel işler için kullanmak, uzun molalar vermek, iş 

yapmaksızın meşgul görünmek, iş arkadaşları ile önemsiz konularda sohbet etmek, 

işi geciktirmek, kuralları kasıtlı olarak görmezden gelerek otoriteye karşı çıkmak, iş 

arkadaşlarına ve üstlerine karşı saldırgan davranışlar sergilemek, öç almak, misilleme 

yapmak sayılabilir. Bireylerin bu tepkilerin birini ya da birkaçını seçmelerinde kişisel 

geçmişleri, grup normları, bireysel özellikleri, işyeri politikaları ve bu politikaların 

doğuracağı olumlu ve olumsuz sonuçlar etkilidir (Pelit ve Öztürk, 2010). 

ĠĢgücü devri: İş doyumsuzluğunun, örgütü olumsuz yönde etkileyen en önemli 

sonuçlarından birisini yüksek işgücü devri oluşturmaktadır.  İşgücü devri genel 

anlamıyla bir “örgütteki giriş ve çıkışları” ifade etmektedir. İşten çıkışların nedenleri, 

“işletme dışı nedenler”, “işletme içi nedenler” ve “kişisel yaşam koşullarıyla” ilgili 

nedenler olmak üzere üçe ayrılabilir. “İşletme dışı nedenler”; ekonominin genel 

durumu, işgücü piyasası ve hukuki düzenlemelerden; “işletme içi nedenler”; 

işletmenin yeri, ulaşım imkânları, işin özellikleri, çalışma koşulları, personel 

yönetimi ve işletme içi ilişkilerden; “kişisel yaşam koşullarıyla ilgili nedenler” de; 

başka bir işe karşı duyulan istek, demografik özellikler (yaş, medeni durum, cinsiyet 

vb.), çeşitli psikolojik ve fizyolojik nedenler ve beklentilerin gerçekleşme düzeyi gibi 

değişkenlerden oluşmaktadır (Polat, 2008). 

ĠĢten Kaçma- ĠĢe Geç Gelme: İş doyumu ile işe gelmeme ve geç gelme davranışları 

arasında olumsuz bir ilişki bulunmaktadır. Çalışanlarında iş doyumunu olamayışı işe 

gelmeme davranışının artmasına neden olabilmektedir. İş doyumu aynı zamanda 
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işten ayrılma ile de ilişkilidir ve bu ilişki işe gelememeye göre daha güçlüdür 

(Çarıkçı, 2000). 

ĠĢ Kazaları: İş kazaları, kasıt söz konusu olmaksızın, beklenmedik bir zamanda ve 

şekilde ortaya çıkan olaylar zinciridir. Bu olaylar zinciri, art arda dizilmiş domino 

taşlarına benzetilmektedir. Örneğin, en baştaki domino taşı devrildiğinde arkadaki 

taşlar da devrilmektedir. Kişisel hatalar, güvenliksiz davranışlar, güvenliksiz fizik ve 

mekanik çevre şartları gibi iş kazalarına sebep olan faktörlerden biri ortaya çıktığında 

iş kazası meydana gelmekte, sonuçta bir yaralanma veya ölüm olayı olmaktadır 

(Açıkalın, 2008). 

ĠĢten Ayrılma: İşten ayrılma, çalışanların iş koşullarından doyumsuz olmaları 

durumunda göstermiş oldukları yıkıcı ve aktif eylemlerdir şeklinde 

tanımlamaktadırlar. İşten ayrılma, örgütsel etkinliği etkilediği yönünde yaygın bir 

kanaat bulunmaktadır. İşten ayrılmayı etkileyen unsurların belirlenmesiyle birlikte 

araştırmacılar işten ayrılma davranışlarını önceden tahmin etmekte ve açıklamakta, 

yöneticiler de potansiyel ayrılmaları önlemek için tedbirler geliştirmektedirler. İşten 

ayrılmayı etkileyen unsurlar arasında iş doyumu pek çok araştırmada en önemli 

unsur olarak gösterilmektedir. 

İşten ayrılma ve iş doyumu pek çok endüstriyel ve örgütsel psikolog, yönetim 

bilimcisi ve sosyologun ilgi alanlarının merkezinde yer almaktadır. Bunun sebebi 

ampirik araştırmaların işten ayrılmanın bir örgütün etkinliğinin tamamını olumsuz 

yönde etkileyeceğine yönelik bulgular ortaya koymasıdır. Çalışanların ayrılmaları 

yeteneklerin kaybı, ilave eleman toplama ve yönetim maliyetlerini artırma gibi pratik 

bir takım problemlere neden olmaktadır. Çalışanların işten ayrılmalarını etkileyen 

çevresel faktörler, örgüt kültürü ve değerleri, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, iş / rol 
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talep ve beklentileri ile kariyer geliştirme fırsatları ve otonomi gibi ödüllendirme 

yapılarıdır (Gül, Oktay ve Gökçe, 2008). 

1.4. Denetim Odağı ve ĠĢ Doyumu Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

Gültekin (2003),  “9-14 Yaş Grubundaki Akut ve Kronik Hastalığı Olan Çocukların 

Denetim Odağı ve Benlik Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı 

araştırmasında; akut ve kronik hastalığı olan dokuz-on dört yaş grubundaki 

çocukların denetim odağı ve benlik kavramı düzeylerini ve etkili olabilecek 

etmenleri belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada, Genel Bilgi Formu Piers–Haris 

Çocuklar için Benlik Kavramı Ölçeği ve Nowicki–Strickland Denetim Odağı Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri‟nin çocuk kliniklerinde 

yatan ve polikliniğe başvuran toplam yüz elli dört çocuk üzerinde anket yöntemiyle 

yürütülmüştür. 

Araştırma sonucunda, denetim odağı ile benlik kavramı arasında negatif yönde bir 

korelasyon olduğu, başka bir deyişle içten denetim arttıkça, benlik kavramında 

olumluluğun da arttığı saptanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

öneriler getirilmiştir. 

Efilti (2006), “Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık, 

Denetim Odağı ve Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” başlıklı 

araştırmasında, orta öğretim kurumu öğrencilerinin, saldırganlık ve denetim odakları 

arasındaki ilişkiyi  incelemiştir. Araştırma, Konya ilinden altı orta öğretim 

kurumunun her sınıf düzeyinden tesadüfi olarak seçilen toplam 580 öğrenciden 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Saldırganlık Ölçeği” ve “Rotter Denetim 

Odağı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin saldırganlık puan 



  46 
 

ortalamalarının, öğrencilerin özlük niteliklerine (cinsiyet, lise türü, alan, sınıf) ve 

denetim odaklarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve denetim odağının saldırganlık 

puanlarını açıklama düzeyleri incelenmiştir. Verilerin analizinde: „t‟ testi, „Varyans 

analizi‟, „Tukey testi‟, „Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı‟ ve „Basit 

Doğrusal Regresyon analizi‟ kullanılmıştır. Öğrencilerin saldırganlık puanları bazı 

değişkenlere göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Saldırganlık puanları ile 

denetim odağı puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca denetim odağı 

puanları, saldırganlık puanlarını anlamlı düzeyde açıklamaktadır. 

Kulu (2002), “Denetim Odağı ve Epistemolojik İnançların Öğretim Materyalini 

Kavramayı Denetleme Türü ve Düzeyi İle İlişkisi” başlıklı  araştırmasında, 

öğrencilerin denetim odakları ve epistemolojik inançları ile program türü ve sınıf 

düzeylerinin basılı bir öğretim materyalindeki bilgileri kavramalarım denetleme 

sürecinde kullandıkları ölçütlerin tür ve düzeyi ile bir ilişkisinin olup olmadığını 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi'nin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) Programı ile İlköğretim 

Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SBÖ) Programı‟nın 1. ve 4. sınıflarında 

okuyan toplam 136 öğrenci üzerinde "Denetim Odağı Ölçeği", “Epistemolojik İnanç 

Ölçeği” ve “Kavramayı Denetleme Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın ortaya 

koyduğu sonuçlara göre, denetim odağı kavramayı denetleme düzeyi üzerinde, 

epistemolojik inançlar ve sınıf düzeyi ise kavramayı denetleme türü üzerinde anlamlı 

farklılaşmalara neden olmuştur. 

Alisinanoğlu (2003), “Çocukların Denetim Odağı İle Algıladıkları Anne Tutumları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Çocukların Denetim Odağı İle Anne Tutumları)” 
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başlıklı araştırmasında, çocukların denetim odaklarında sosyo-ekonomik düzey, 

cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba öğrenim düzeyi gibi değişkenlerin 

farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek ve çocukların denetim odakları ile 

algıladıkları anne tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda;  Ankara il merkezinde alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki 

semtlerde bulunan ilköğretim okullarına devam eden on yaş grubu çocuklar 

arasından tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen alt sosyo-ekonomik düzeyden 80 ve 

üst sosyo-ekonomik düzeyden 80 olmak üzere toplam 160 çocuk üzerinde anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların denetim odakları puan 

ortalamalarında, cinsiyet, anne öğrenim düzeyi ve koruyucu anne tutumunun önemli 

bir farklılığa neden olduğu saptanmıştır. 

Sevimli ve İşcan (2005), “Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş 

Doyumu” başlıklı çalışmasında, çalışanlar ve işletmeler açısından son derece önemli 

olan iş doyumunu, olguyu etkileyen bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından 

incelemişlerdir. Bu amaçla, Erzurum‟da çalışan 454 hekim üzerinde gerçekleştirilen 

araştırma sonuçları yaş, hizmet süresi ve işle ilgili düşünce gibi bireysel faktörlerle, 

statü, örgütsel ortam ve koşullar gibi iş ve iş ortamına bağlı nedenlerin iş doyumunu 

büyük oranda etkilediğini ortaya koymuştur. 

Şahin ve Dursun (2009) , okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin, yaş, 

medeni durum, kıdem, aylık gelir, üstlerinden takdir görme, okulun maddi 

olanaklarını yeterli görme değişkenleri açısından anlamlı düzeyde fark gösterip 

göstermediği incelemiştir.  Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerin iş 

doyum düzeylerinin yaşlarına, medeni durumlarına, kıdemlerine ve aylık gelire göre 

değişmediği saptanmıştır. Bununla birlikte; üstlerinden takdir gören öğretmenlerin 
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genel iş doyum düzeylerinin, üstlerinden takdir görmeyenlere göre ve okulun maddi 

olanaklarını yeterli gören öğretmenlerin dışsal ve genel iş doyum düzeylerinin, 

okulun maddi olanaklarını yeterli görmeyen öğretmenlere göre daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. 

Koç, Yazıcıoğlu ve Haripoğlu (2009), “Öğretmenlerin İş Doyum Algıları İle 

Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı 

araştırmalarında, örgütler için son derece önemli bir yönetsel durum olan iş doyumu 

veya doyumsuzluğunun iş görenlerin performansı üzerindeki etkisinin belirlenmeyi 

amaçlamışlardır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı okullarda görev 

yapan 432 öğretmen üzerinde anket tekniği kullanılarak bir alan araştırması 

yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında Korelâsyon, t-testi ve Anova testi 

ile analiz edilmiş ve yoruma tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin iş 

doyumu ve doyumsuzluğu ile performansları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bayrak Kök (2010), „‟İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İncelenmesine Yönelik Bir 

Araştırma‟‟ başlıklı araştırmasında amaç, Pamukkale Üniversitesinde çalışan 

akademisyenlerin iş doyumu/doyumsuzluğu ve örgütsel bağlılık faktörlerinin 

göreceli önem derecelerini belirlemektir. Bu amaçla, iş doyum düzeyi, Minnesota İş 

Tatmini Ölçeğine dayalı olarak 17 soru ile ölçülmeye çalışılmıştır. Örgütsel bağlılık 

ise Cook ve Wall‟ın örgütsel bağlılık Ölçeğine göre hazırlanmış 10 soruyla 

değerlendirilmiştir. Amprik analizlere dayalı araştırma sonuçları, iş doyumunu 

etkileyen faktörlerle, akademisyenlerin iş doyumu üzerinde etkili olduğunu 

düşündüğü faktörler arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Örgütsel 
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bağlılık açısından ise, sadakat ve iş istekliliğine göre özellikle kimlik birliğini ölçen 

sorulara daha düşük değerler verildiği dikkat çekmektedir 

Canbay (2007), “İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu ve 

Denetim Odağı İlişkisi” bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenlerin iş doyumu ve denetim odağı ilişkisiyle, farklı sosyo-demografik 

özelliklerinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 2006-

2007‟de İzmir Balçova‟daki sekiz ilköğretim okulunda görev yapan 315 öğretmene 

İş Tatmin Ölçeği, Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği ve araştırmacı tarafından 

sosyo-demografik faktörleri belirlemek için hazırlanan bir anket kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, ilkokul öğretmenlerinin iş doyumları ile denetim 

odağı özellikleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. İçten denetim özelliği 

gösteren öğretmenlerin iş doyumlarının dıştan denetim özelliği gösteren 

öğretmenlerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Sosyo-demografik faktörler, denetim 

odağı özellikleri ve iş doyumu arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmüştür. 

Demirkol (2006), “Avukatlarda İş Doyumu, Tükenmişlik ve Denetim Odağının Bazı 

Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi”, başlıklı araştırmasında, 

avukatların iş doyumunu, tükenmişliğini ve denetim odağını bazı demografik 

değişkenlerin ne düzeyde etkilediği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

araştırmaya; Mersin Barosu‟na kayıtlı kendisine ait bürosu bulunan toplam 160 

avukat katılmıştır. Çalışma verilerinin elde edilmesinde, iş doyumuna ilişkin verileri 

toplamak amacıyla Hockman ve Oldham (1974) tarafından geliştirilen iş tanımlayıcı 

ölçeği, tükenmişliği ölçmek için, Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach 

tükenmişlik ölçeği, denetim puanlarını elde etmede Rotter‟ın (1966) iç-dış kontrol 
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odağı ve bireysel özelliklerini belirlemek üzere araştırmacı tarafından geliştirilen 

“Kişisel Bilgi Formu”  kullanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, avukatların iş doyum düzeyleri 

ile tükenmişlik ve denetim odağı planları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. 

Uslu (1999), “Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Uzmanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Danışmanların Denetim 

Odağı ve Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması” başlıklı araştırmasında; resmi 

kurumlarda çalışan rehber öğretmenlerin denetim odağı, cinsiyet, yaş, medeni 

durumu, mesleki yeterlilik durumu, görev yaptığı yerleşim birimi, kurum 

yöneticileriyle ilişkileri, çalıştığı kurumun fiziki şartlarının durumu, hizmet içi 

eğitime ihtiyaç durumu gibi bağımsız değişkenlerinin iş doyumlarına etkisi 

incelenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda; Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Adana, Çorum, 

Kırıkkale illerinde devlet kurumlarında çalışmakta olan rehber öğretmenlerden 

tesadüfi yöntemle seçilen 107 kişiye iş doyum ölçeği ve Rotter Denetim Odağı ölçeği 

ile birlikte kişisel bilgi formu uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda; rehber öğretmenlerin iş doyumlarının cinsiyete göre 

farklılaşmadığı, evli rehber öğretmenlerin iş doyum puan ortalamaları, bekar rehber 

öğretmenlerin iş doyum puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğu, içten 

denetimli rehber öğretmenlerin iş doyumlarının dıştan denetimli rehber 

öğretmenlerinkinden   daha yüksek olduğu, okul yöneticileriyle işbirliği yapabilen 

rehber öğretmenlerin işbirliği yapamayan rehber öğretmenlere göre iş doyumlarının 

daha yüksek olduğu sonuçlarına varılmıştır. 
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Aslan (2006),  “Çalışanların İş Doyumu Düzeylerine Göre Depresyon, Benlik Saygısı 

Ve Denetim Odağı Algısı Değişkenlerinin İncelenmesi”, başlıklı araştırmasında;  iş 

doyumu düzeylerine bağlı olarak depresyon düzeyinin, benlik saygısı düzeyinin ve 

denetim odağı algısının değişip değişmediği incelenmiştir. Bu doğrultuda Ankara‟da 

yaşayan ve farklı mesleklerde çalışan 870 kişiye Kuzgun, Sevim ve Hamamcı‟nın 

Mesleki Doyum Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği ve Rotter Denetim Odağı Algısı Ölçeği uygulanmış, ayrıca kişisel bilgi formu 

dağıtılmıştır.  

Araştırma sonucunda; iş doyumuyla, depresyon düzeyi değişkenleri arasında 

olumsuz, benlik saygısı düzeyi değişkenleri arasında olumlu, denetim odağı algısı 

değişkenleri arasında olumsuz yönde korelasyon olduğu saptanmıştır. Düşük, orta ve 

yüksek iş doyumuna sahip gruplar karşılaştırıldığında, iş doyumu düzeyi arttıkça 

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

sahip olanların düşük ve orta düzeyde iş doyumuna sahip olanlara göre daha içten 

denetimli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yavuz ve Sünbül (2004) “İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinde İş 

Doyumu, Denetim Odağı ve Demografik Özelliklerinin Zaman Yönetimi İle İlişkisi”, 

başlıklı araştırmasının amacı;  ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin denetim 

odağı, iş doyumu ve özlük niteliklerinin zaman yönetimleri ile olan ilişkisini 

belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda;  Konya il merkezinde bulunan 110 ilköğretim 

okulu yöneticisi ve 328 öğretmene anket uygulanmıştır.  

Araştırma sonucunda; ilköğretim okulu öğretmenlerinde cinsiyet mesleki kıdem ve 

denetim odağı ile zaman yönetimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, iş 

doyumları ile zaman yönetimleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
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İlköğretim okulu yöneticilerinde ise; mesleki kıdem, denetim odakları ve iş doyum 

düzeyleri ile zaman yönetimleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, cinsiyete 

göre zaman yönetiminin “personel işlerine ayrılan zaman” boyutunda erkek 

yöneticiler lehine farklılık tespit edilmiştir. Zaman yönetiminin araştırma 

kapsamındaki diğer boyutlarında ise her iki cins arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

Demirkan (2006), “Özel Sektördeki Yöneticilerin ve Çalışanların Bağlanma Stilleri, 

Kontrol Odağı, İş Doyumu ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Araştırılması” 

başlıklı araştırmasının amacı; özel sektördeki yöneticilerin ve çalışanların bağlanma 

stillerinin, kontrol odağı inançlarının, iş doyumu düzeylerinin ve beş faktör kişilik 

özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaçla, özel sektörde çeşitli alanlarda çalışan 85 

yöneticiye ve 85 çalışana İlişki Ölçekleri Anketi, Kontrol Odağı Ölçeği, İş Doyumu 

Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Envanteri uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda; yöneticilerin ve çalışanların iş doyumu düzeyleri, kontrol 

odağı inançları ve beş faktör kişilik modelinin alt boyutlarından olan Duygusal 

Tutarsızlık bakımından farklı oldukları bulunmuştur. Yöneticilerin iş doyumu 

çalışanlardan daha yüksektir, çalışanlara göre daha fazla kontrol odağı inancına 

sahiptirler ve Duygusal Tutarsızlık alt boyutu özelliklerine daha az sahiptirler. Hem 

yönetici grubun hem de çalışan grubun en yüksek oranda kayıtsız bağlanma stiline 

sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 

1.5. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araştırma, üretim sektöründe çalışan mavi yakalıların, denetim odaklarını ve iş 

doyum düzeylerini belirlenmeyi, ayrıca mavi yakalı çalışanların denetim odağı ve iş 
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doyum düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymayı amaçlamaktadır.  Ayrıca mavi yakalı çalışanların denetim odakları ile iş 

doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi de incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmayla, 

üretim sektöründe çalışan mavi yakalıların, denetim odakları ve iş doyum düzeyleri 

ortaya çıkarılarak konu ile ilgili şirket politikalarında gerekli düzenlemelerin 

yapılması ve literatüre bu kapsamda katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçlara yönelik aşağıda belirtilen hipotezler test edilmiştir.  

H1: İçsel denetim odaklı mavi yakalı çalışanların iş doyum düzeyleri yüksektir. 

H2: Dışsal denetim odaklı mavi yakalı çalışanların iş doyum  düzeyleri düşüktür. 

Diğer AraĢtırma Soruları 

Belirtilen amaç ve araştırma hipotezleri doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara 

yanıt aranmıştır.  

1. Üretim sektöründe çalışan mavi yakalıların denetim odakları; yaş, cinsiyet, 

medeni durum, iş hayatındaki çalışma süresi ve çalıştıkları iş yerindeki 

çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2. Üretim  sektöründe çalışan mavi yakalıların iş doyum düzeyleri; yaş, cinsiyet, 

medeni durum, iş hayatındaki çalışma süresi ve çalıştıkları iş yerindeki 

çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Üretim sektöründe çalışan mavi yakalıların denetim odakları ve iş doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?  
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1.6. AraĢtırmanın Önemi 

Türkiye‟de çalışan işçiler genellikle mavi yakalı diye tanımlanan yapının 

özelliklerini taşmaktadır. Türkiye‟de genel olarak sanayinin yapısı ve çalışma 

koşulları mavi yakalı çalışanlarda yoğunlaşmayı ortaya çıkarmaktadır (Şimşek, 

2002). Ancak bu yoğunlaşmayı mavi yakalı çalışanlar üzerinde yapılan araştırmalar 

açısından söylemek mümkün değildir. 

Türkiye‟de lisansüstü tezler incelendiğinde mavi yakalılara ilişkin yapılmış tezlerin 

kısıtlı sayıda olduğu görülmüştür. Oysa çalışanların %75‟inin mavi yakalılar olduğu 

göz önüne alındığında konu ile ilgili araştırmalara ihtiyaç duyulduğu 

düşünülmektedir.  

Günümüzün sürekli değişen ve gelişen dünyasında, değişim hızına ayak uydurmaya, 

bir anlamda “ayakta kalmaya” çalışan örgütler için, “insan”dan daha önemli bir 

unsur bulunmamaktadır. Çalışma çevresinin olumlu veya olumsuz bütün 

değişkenlerinden doğrudan etkilenebilen çalışanlar için, çevrelerinden takdir ve 

saygınlık kazandıkları, birey olarak kendilerine ve kişisel gelişimlerine önem 

verildiğini hissettikleri, doyum elde ettikleri işi yapmaları, gerek kendileri açısından 

gerekse firmanın performansına ve verimliliğine etki etmesinden dolayı büyük önem 

taşımaktadır. 

İş doyum kavramı Türkiye ekonomisinin bel kemiği üretim sektöründe çalışanlar 

açısından ve Türkiye‟de çalışanların %75‟inin mavi yakalı olarak çalıştığı göz önüne 

alındığında konu daha çok önem göstermektedir.  

İşlerinden doyum duyan çalışanlar, örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir biçimde 

inanır, emir ve beklentilere gönüllüce uyarlar. Bu üyeler ayrıca, amaçların istenen 
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şekilde gerçekleşmesi için asgari beklentilerin çok üstünde çaba ortaya koyar ve 

örgütte kalmada kararlılık gösterirler.  

Denetim odağı ise bir kişilik özelliği olarak iç ve dış denetim odağı olarak 

incelenmektedir. Denetim odağının içten denetim ucuna yakın olan kişiler, yaşadığı 

olayların, çerçevesinde olup bitenlerin kendi denetimleri altında olduğuna ve 

yaşamlarını istedikleri yöne çevirebileceklerine inanmaktadırlar. 

Başarısızlıklarının sebebini dış faktörlerde aramadan, kendi davranışlarında 

arayabilmektedirler. Kendi düşüncelerine önem vermekte ve başkalarının baskılarına 

yenik düşmeden kendi kararlarını uygulayabilmektedirler. Karar vermeden önce çok 

yönlü düşünmekte, olayların sonuçlarını göz önüne alarak karar vermektedirler. İçten 

denetimli kişiler işlerini severek yapmaktadırlar ve daha verimlidirler. 

Sorumluluklarını bilen, güvenilir ve uyumlu davranışlar gösteren kişilerdir 

(Alisinaoğlu, 2003).  

Üretim sektörü gibi ekonomiyi yönlendiren, işletmelerin çalışanlarının denetim 

odaklarının belirlenmesi ve bunun iş doyum düzeylerine etkilerinin incelenmesi, 

konuya yeni bir boyut kazandırması ve üretim sektörü yöneticilerine mevcut durum 

hakkında bilgi vermesi açısından araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde; çalışanların denetim odakları ve iş doyumu 

farklı örgüt ve hizmet sahaları üzerinde ölçülmeye ve farklı unsurlarla 

ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Mavi yakalı çalışanlar üzerinde denetim odağı ve iş 

doyumu hakkında yapılmış araştırmaya rastlanılmaması, bu araştırmanın ilerdeki 

denetim odağı ve iş doyumu üzerine yapılacak araştırmalara nicel katkı sağlayacağı 

umulmaktadır. 
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1.7. Kapsam ve Sınırlılıklar 

1. Bu araştırma 2011 yılı ile sınırlıdır.  

2. Araştırma, Bursa‟nın Gemlik ilçesinde bulunan ve anket uygulamasına katılan dört 

şirketin toplam 290 mavi yakalı çalışanı ile sınırlıdır. Araştırma sonuçları, bu 

fabrikalar ve burada  mavi yakalı olarak çalışanlar haricine genellenemeyecektir.  

3. Araştırmada, örneklem grubunun sosyo-demografik özelliklerine ilişkin veriler 

“Kişisel Bilgi Formu” nun; denetim odağına ilişkin veriler “Rotter İç-Dış Denetim 

Odağı Ölçeği (RİDDOÖ)” nin; iş doyum düzeyine ilişkin veriler “Minnesota İş 

Doyum Ölçeği (MSQ)” nin ölçtüğü nitelikler ile sınırlıdır.  

1.8. Varsayımlar 

1. Denetim odağı ve iş doyumu bilimsel olarak ölçülebilen kavramlardır.  

2. Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların, veri toplama araçları olarak 

kullanılan envanterleri içtenlikle cevapladıkları kabul edilmiştir.  

3. Araştırmanın örneklem grubu, evreni temsil etmektedir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. YÖNTEM 

İlişkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte 

değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. 

Bu tür bir düzenlemede, aralarında ilişki aranacak değişkenler, tekil taramada olduğu 

gibi ayrı ayı sembolleştirilir. Ancak bu sembolleştirme (değerler verme, ölçme), 

ilişkisel bir çözümlemeye olanak verecek şekilde yapılmak zorundadır (Karasar, 

2003).  

Zira araştırmada denetim odağının iş doyumu ile ve diğer değişkenlerle arasındaki 

ilişkiler araştırılacağından araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Ayrıca 

araştırma betimsel bir çalışma niteliğindedir. 

Bu bölümde sırasıyla araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araçları, işlem 

yolu ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili bilgiler verilecektir. 

2.1. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini, Bursa‟nın Gemlik ilçesinde üretim sektöründe faaliyet 

gösteren fabrikalarda çalışan  mavi yakalılar oluşturmaktadır.  
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Araştırmanın örneklemini ise; 2011 yılında Bursa‟nın Gemlik ilçesinde üretim 

sektöründe  faaliyet gösteren dört ayrı fabrikada çalışan,  anket uygulamasına 

gönüllü katılan 290 mavi yakalı çalışan oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katkıda bulunan fabrikalar; gıda, tekstil, ambalaj ve demir-çelik 

sektörlerinde üretim yapmaktadırlar. 

2.1.1. Örneklem Grubun Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bilgiler 

Tablo 2.1. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Erkek 116 40,0 

Kadın 174 60,0 

Toplam 290 100,0 

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı  Tablo 2.1‟de incelenmiştir. Buna 

göre araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların 116'sı (% 40,0) erkek, 174'ü (% 

60,0) kadındır. Buna göre; araştırmanın yapıldığı fabrikalarda çalışan kadın mavi 

yakalıların sayısı erkek mavi yakalıların sayısından daha yüksektir. 

 

ġekil 2.1. Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Tablo 2.2. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

20 yaş ve altı 19 6,6 

21-25 yaş 54 18,6 

26-30 yaş 61 21,0 
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31-35 yaş 60 20,7 

36-40 yaş 57 19,7 

41 yaş ve üzeri 39 13,4 

Toplam 290 100,0 

Örneklem grubunun yaşlarına göre dağılımı Tablo 2.2‟de incelenmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların 19'u (% 6,6) 20 yaş ve altı, 54'ü (% 18,6) 

21-25 yaş, 61'i (% 21,0) 26-30 yaş, 60'ı (% 20,7) 31-35 yaş, 57'si (% 19,7) 36-40 yaş, 

39'u (% 13,4) 41 yaş ve üzeri yaş aralığındadır. 

Tablo 2.2‟ye göre; 26-30 yaş grubundaki mavi yakalıların sayısının diğer yaş 

gruplarındaki mavi yakalıların sayısından fazla olduğu belirlenmiştir. 

 

ġekil 2.2. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

Tablo 2.3. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Evli 196 67,6 

Bekâr 94 32,4 

Toplam 290 100,0 

Örneklem grubunun medeni durumlarına göre dağılımı Tablo 2.3'de incelenmiştir. 

Buna göre araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların 196'sı (% 67,6) evli, 94'ü (% 

32,4) bekârdır. 
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Tablo 2.3‟ e göre evli olan mavi yakalıların sayısının bekâr olan mavi yakalıların 

sayısından oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

ġekil 2.3. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Tablo 2.4. Örneklem Grubunun ĠĢ Hayatındaki ÇalıĢma Süresine Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

1 yıldan az 18 6,2 

1-5 yıl arası 94 32,4 

6-10 yıl arası 77 26,6 

11 yıl ve daha fazla 101 34,8 

Toplam 290 100,0 

Örneklem grubunun iş hayatındaki çalışma süresine göre dağılımı Tablo 2.4'de 

incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların 18‟inin (% 6,2) 

1 yıldan az, 94‟ünün (% 32,4) 1-5 yıl arası, 77‟sinin (% 26,6) 6-10 yıl arası, 101‟inin 

(% 34,8) 11 yıl ve daha fazla süre iş hayatında çalışma süresi bulunmaktadır. 
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ġekil 2.4. Örneklem Grubunun ĠĢ Hayatındaki ÇalıĢma Süresine Göre Dağılımı 

 

Tablo 2.5. ġu anki ÇalıĢtığı ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi 

  Frekans Yüzde (%) 

1 yıldan az 18 6,2 

1-3 yıl arası 53 18,3 

4-6 yıl arası 66 22,8 

7 yıl ve daha fazla 153 52,8 

Toplam 290 100,0 

Örneklem grubunun şu anki çalıştığı işyerindeki çalışma süresine göre dağılımı  

Tablo 2.5'de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların 

18‟inin (% 6,2) 1 yıldan az, 53‟ünün (% 18,3) 1-3 yıl arası, 66‟sının (% 22,8) 4-6 yıl 

arası, 153‟ünün (% 52,8) 7 yıl ve daha fazla süre şu anki çalıştığı işyerinde çalıştığı 

bulunmaktadır. 

 

ġekil 2.5. ġu anki ÇalıĢtığı ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi 
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2.2. Veri Toplama Araçları  

Araştırma verilerinin elde edilmesinde; araştırmacı tarafından oluşturulan ve 6 

maddeden oluşan „‟Kişisel Bilgi Formu‟‟, Rotter (1966) tarafından geliştirilen ve 29 

maddeden oluşan „‟Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği (RİDDOÖ)‟‟, Weiss, Dawis, 

England ve Lofguist (1967) tarafından geliştirilen ve 20 maddeden oluşan 

„‟Minnesota İş Doyum Ölçeği (MSQ)‟‟ kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formunda yer alan sorulara verilecek yanıtlar ilgili ölçeklerle beraber 

Alt Problem 1 ve 2‟ nin yordanmasında; Minnesota İş Tatmin Ölçeği (MSQ)‟ nde 

bulunan sorulara verilecek olan yanıtlar H1, H2 ve Alt Problem 2‟ nin 

yordanmasında; Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)‟ nde bulunan 

sorulara verilecek olan yanıtlar ise H1, H2  ve Alt Problem 1‟ in yordanmasında 

kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

2.2.1. KiĢisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formunda denetim odağı, iş doyum düzeylerin etkileyebileceği 

düşünülen sosyo-demografik bilgilerin (cinsiyet, yaş,  medeni durum, iş hayatındaki 

çalışma süresi ve işyerindeki toplam çalışma süresi) belirlenebilmesi amacı ile kapalı 

uçlu olarak hazırlanan 6 maddelik sorunun bulunduğu formdur. (Ek-1). 
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2.2.2. Rotter Ġç-DıĢ Denetim Odağı Ölçeği (RĠDKOÖ) 

Bireylerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsellik-dışsallık boyutu üzerindeki 

konumuna; pekiştireçlerin bireyin kendi içindeki ya da dışındaki güçlerin ( şans veya 

kader ) kontrolünde olduğuna dair, sahip olduğu genel beklenti ya da inancını ölçmek 

amacıyla Rotter (1966) tarafından geliştirilen bir ölçektir. Ölçeğin özgün adı 

“Rotter‟s Internal-External Locus of Control Scale”dır. Denetim odağı kavramı 

pekiştirmenin davranışa bağımlı olup olmadığı konusundaki bireysel beklentileri 

dikkate almaktadır.Rotter, pekiştirmenin davranışa bağımlı olarak algılanmasını içsel 

denetim inancı olarak adlandırırken, dışsal denetim inancını da davranış ile pekiştireç 

arasında bağlantının bulunmadığını ifade eden inanç olarak tanımlamaktadır (Savaşır 

ve Şahin, 1997). 

Bu ölçek 29 çift maddeden oluşmakta ve bireylerin genellenmiş denetim 

beklentilerinin içsellik-dışsallık boyutu üzerindeki konumunu saptamayı 

amaçlamaktadır. Her madde zorunlu seçmeli cevaplama türünde ikişer seçeneği 

kapsamaktadır. Altı madde ölçeğin amacını gizlemek için dolgu olarak 

yerleştirilmiştir (1, 8, 14, 19, 24 ve 27  maddeler) ve diğer 23 maddenin dışsallık 

yönündeki seçenekleri 1‟ er puanla değerlendirilmektedir. Böylece ölçek puanları 0 

ile 23 arasında değişmekte ve yükselen puan dış kontrol odağı inancının artmasına 

işaret etmektedir (Tümkaya, 2000). (Ek-2). 

Ölçeğin çevirisi, biri klinik psikoloji, ikisi psikometri alanında üç uzman tarafından 

incelenmiş ve çevirisi kültürel uygunluk açısından düzenlenerek son haline 

getirilmiştir. Ölçeğin Cronback Alpa iç tutarlık katsayısı .71, test tekrar test 

güvenirliği .83 olarak ortaya çıkmıştır (Dağ, 1991). 
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2.2.3. Minsesoto ĠĢ Doyum Ölçeği (MSQ) 

Minnesota İş Doyum Ölçeği; 1967 yılında Weiss, Dawis, England ve Lofguist 

tarafından içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini ölçmek amacıyla 

geliştirilmiştir.(Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). Baycan tarafından (1985) 

Türkçe‟ye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış, Cronbach Alpa 

değeri 0,77 olarak bulunmuştur (akt. Akdoğan, 2002, Şanlı, 2006). 

Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-5 arasında puanlanan beşli likert tipi bir ölçektir. 

Ölçek puanlamasında, Hiç memnun değilim; 1 puan, Memnun değilim; 2 puan, 

Kararsızım; 3 puan, Memnunum; 4 puan, Çok memnunum; 5 puan olarak 

değerlendirilmektedir. 

Ölçek sonuçları 5.00-1.00=4.00 puanlık bir genişliğe dağılmışlardır. Bu genişlik beşe 

bölünerek ölçeğin kesim noktalarını belirleyen düzeyler belirlenmiştir. Buna göre; 

1.00-1.79 puan aralığı, “çok düşük”, 1.80-2.59 “düşük”, 2.60-3.39 “orta”, 3.40-4.19 

“yüksek” ve 4.20-5.00 arası “çok yüksek” olarak değerlendirilmektedir. 

 Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, 

dışsal ve genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 maddeden 

oluşmuştur. 

1. Alt Boyut (Ġçsel doyum): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 maddelerden 

oluşmuştur. Başarı, tanınma veya takdir edilme, işin kendisi, işin sorumluluğu, 

yükselme ve terfiye bağlı görev değişikliği gibi işin içsel niteliğine ilişkin 

tatminkarlıkla ilgili ögelerden oluşmaktadır. Bu boyutun maddelerinden elde edilen 

puanlarının 12‟ye bölünmesi ile İçsel Doyum puanı elde edilmektedir.  
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2. Alt Boyut (DıĢsal doyum): 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 maddelerinden oluşmuştur. 

İşletme politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve astlarla ilişkiler, 

çalışma koşulları, ücret gibi işin çevresine ait ögelerden oluşmaktadır. Bu boyutun 

maddelerinden elde edilen puanların toplamının 8‟e bölünmesi ile dışsal doyum 

puanı bulunur.  

Genel doyum ölçekte bulunan tüm maddeler olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı maddeleri içermektedir (Yelboğa, 2007). (Ek-

3). 

2.3. ĠĢlem  

Araştırma için hazırlanan anketler; araştırmacı tarafından kitapçık haline getirilip 

çoğaltılmış, fabrikalardan ikisine 70‟er kitapçık, birisine 100 adet  kitapçık, diğer 

fabrikaya ise 90 adet kitapçık ayarlanmış ve kitapçıklar yetkili kişilere elden teslim 

edilmiş, doldurulan envanterler kargo yoluyla toplu halde teslim alınmıştır. 

Anketler mavi yakalı çalışanlar tarafından öğle arasında ya da mesai bitiminden 

sonra doldurulmuştur. 

Çalışanların sorulara samimi cevap verebilmelerini sağlamak amacıyla isimlerini 

yazmamaları istenmiştir. 

Doldurulması istenilen 330 kitapçıktan 290 tanesi üzerinde işlem yapılabilmiştir. 

2.4. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. 



  66 
 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, 

Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak Non-Parametrik 

testlerden Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon analizleri 

yapılmıştır.  

Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde çift yönlü olarak 

değerlendirilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerin istatistiksel 

çözümlemeleri sonucu elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 

3.1. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı ve ĠĢ 

Doyumu Puanları Ortalamaları 

Tablo 3.1. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalaması 

  N Min. Max. Ort. S.s 

Denetim odağı puanı 290 0,000 18,000 7,679 3,370 

Tablo 3.1‟de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim 

odağı puanı ortalaması incelendiğinde, denetim odağı puanı ortalamasının 0-10 

arasında bir değer aldığı ve bu puanın iç kontrol odağını işaret ettiği görülmektedir. 

 

ġekil 3.1. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalaması 
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Tablo 3.2. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum Puanı 

Ortalaması 

  N Min. Max. Ort. S.s 

İş doyumu puanı 290 0,200 4,000 2,662 0,789 

Tablo 3.2‟de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların iş doyum 

puanı ortalaması incelendiğinde, iş doyumu puanı ortalamasının =2,662 düzeyinde 

olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 3.2. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum Puanı 

Ortalaması 

3.2. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalamalarının Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

Tablo 3.3. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalamalarının Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW P 

Denetim odağı puanı Erkek 116 7,655 3,193 
10083,000 0,990 

Kadın 174 7,695 3,491 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim odağı puanı ortalamalarının 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
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amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=10083,000; 

p=0,990>0,05). 

Tablo 3.4. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalamalarının YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

Denetim odağı 

puanı 

20 yaş ve altı 19 6,105 2,052 

6,787 0,237 

21-25 yaş 54 8,056 4,091 

26-30 yaş 61 7,623 3,282 

31-35 yaş 60 7,967 3,141 

36-40 yaş 57 7,947 3,170 

41 yaş ve üzeri 39 7,179 3,456 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim odağı puanı ortalamalarının yaş 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmamıştır (KW=6,787; p=0,237>0,05). 

Tablo 3.5. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalamalarının Medeni Durum DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW P 

Denetim odağı puanı Evli 196 7,750 3,335 
8804,000 0,540 

Bekar 94 7,532 3,454 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim odağı puanı ortalamalarının 

medeni durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney 

U=8804,000; p=0,540>0,05). 
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Tablo 3.6. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalamalarının ĠĢ Hayatındaki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

Denetim odağı 

puanı 

1 yıldan az 18 8,111 3,692 

1,379 0,710 
1-5 yıl arası 94 7,755 3,265 

6-10 yıl arası 77 7,870 3,134 

11 yıl ve daha fazla 101 7,386 3,600 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim odağı puanı ortalamalarının iş 

hayatındaki çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=1,379; 

p=0,710>0,05). 

Tablo 3.7. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı Puanı 

Ortalamalarının ġuanda ÇalıĢtığı ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

Denetim odağı 

puanı 

1 yıldan az 18 8,111 3,692 

0,246 0,970 
1-3 yıl arası 53 7,604 3,754 

4-6 yıl arası 66 7,636 3,400 

7 yıl ve daha fazla 153 7,673 3,205 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim odağı puanı ortalamalarının 

şuanda çalıştığı işyerindeki çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi 

sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır 

(KW=0,246; p=0,970>0,05). 
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3.3. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamalarının Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

Tablo 3.8. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamalarının Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW P 

İş doyumu puanı Erkek 116 2,718 0,825 
9126,500 0,166 

Kadın 174 2,624 0,764 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı ortalamalarının 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=9126,500; 

p=0,166>0,05). 

 

Tablo 3.9. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamalarının YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

İş doyumu puanı 20 yaş ve altı 19 3,232 0,571 

22,238 0,000 

21-25 yaş 54 2,770 0,855 

26-30 yaş 61 2,804 0,769 

31-35 yaş 60 2,538 0,781 

36-40 yaş 57 2,511 0,743 

41 yaş ve üzeri 39 2,421 0,732 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı ortalamalarının yaş 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları arasındaki fark 

anlamlı bulunmuştur (KW=22,238; p=0,000<0,05).  
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Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; 20 ve altı yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş 

doyumu puanı, 21-25 yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından 

yüksektir (Mann Whitney U=347,000; p=0,036<0,05).  

20 ve altı yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 26-30 yaş 

aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=385,000; p=0,027<0,05).  

20 ve altı yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 31-35 yaş 

aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=266,000; p=0,000<0,05).  

20 ve altı yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 36-40 yaş 

aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=236,000; p=0,000<0,05).  

20 ve altı yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 41 yaş ve üzeri 

olan mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=122,500; p=0,000<0,05).  

21-25 yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 41 yaş ve üzeri olan 

mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney U=744,500; 

p=0,016<0,05).  

26-30 yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 36-40 yaş 

aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1374,000; p=0,049<0,05).  
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26-30 yaş aralığındaki mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı, 41 yaş ve üzeri olan 

mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney U=868,500; 

p=0,023<0,05). 

Tablo 3.10. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamalarının Medeni Durumu DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW P 

İş doyumu puanı Evli 196 2,698 0,803 
8513,500 0,295 

Bekar 94 2,586 0,757 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı ortalamalarının medeni 

durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (Mann Whitney U=8513,500; p= 

0,295>0,05). 

Tablo 3.11. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamalarının ĠĢ Hayatındaki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

İş doyumu puanı 1 yıldan az 18 2,967 0,733 

10,690 0,014 
1-5 yıl arası 94 2,561 0,752 

6-10 yıl arası 77 2,528 0,768 

11 yıl ve daha fazla 101 2,803 0,821 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı ortalamalarının iş 

hayatındaki çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (KW=10,690; 

p=0,014<0,05).  
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Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre; iş hayatındaki çalışma süresi 1 yıldan az olan mavi yakalı 

çalışanların iş doyumu puanı, iş hayatındaki çalışma süresi 6-10 yıl arası olan mavi 

yakalı çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney U=471,000; 

p=0,034<0,05). 

 İş hayatındaki çalışma süresi 11 yıl ve daha fazla olan mavi yakalı çalışanların iş 

doyumu puanı, iş hayatındaki çalışma süresi 1-5 yıl arası olan mavi yakalı 

çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney U=3802,000; 

p=0,016<0,05).  

İş hayatındaki çalışma süresi 11 yıl ve daha fazla olan mavi yakalı çalışanların iş 

doyumu puanı, iş hayatındaki çalışma süresi 6-10 yıl arası olan mavi yakalı 

çalışanların iş doyumu puanından yüksektir (Mann Whitney U=3067,000; 

p=0,016<0,05). 

Tablo 3.12. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Puanı 

Ortalamalarının ġuanda ÇalıĢtığı ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW P 

İş doyumu puanı 1 yıldan az 18 2,967 0,733 

2,932 0,402 
1-3 yıl arası 53 2,662 0,772 

4-6 yıl arası 66 2,612 0,790 

7 yıl ve daha fazla 153 2,647 0,800 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların iş doyumu puanı ortalamalarının şuanda 

çalıştığı işyerindeki çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına 

göre; grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (KW=2,932; 

p=0,402>0,05). 
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3.4. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı ve ĠĢ 

Doyumu Puanları Arasındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile Ġncelenmesi 

Tablo 3.13. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Denetim Odağı ve ĠĢ 

Doyumu Puanları Arasındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile Ġncelenmesi 

Boyutlar Boyut N r P 

İş doyumu puanı Denetim odağı puanı 290 -0,147 0,012 

Tablo 3.13 den anlaşılacağı üzere, iş doyumu puanı ile denetim odağı puanı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında %14,7 düzeyinde negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=-0,147; 

p=0,012<0,05). Buna göre iç denetim odağı puanı arttıkça iş doyum düzeyi  

artmakta, dış denetim odağı puanı arttıkça iş doyum düzeyi düşmektedir. 

Sonuç olarak mavi yakalı çalışanların sahip oldukları denetim odağı; 

cinsiyete, yaşa, medeni duruma, iş hayatındaki çalışma süresine ve şu anki çalıştığı 

işyerindeki çalışma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

göstermemektedir. 

Mavi yakalı çalışanların sahip oldukları iş doyum düzeyi; yaşa ve iş 

hayatındaki çalışma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Cinsiyete, medeni duruma ve şu anki çalıştığı iş yerindeki çalışma 

süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. SONUÇ VE TARTIġMA 

Üretim sektöründe mavi yakalı olarak çalışanların denetim odakları ile iş doyum 

düzeylerinin belirlenmesi, denetim odağı ve iş doyum düzeylerinin bazı demografik 

değişkenlerle arasındaki ilişkilerinin belirlenmesinin yanında,  mavi yakalı 

çalışanların denetim odakları ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemek 

amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda tartışılarak 

sunulmuştur:  

4.1. Denetim Odağına ĠliĢkin TartıĢma 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanlar; Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeğinden 

ortalama 7,679 puan almışlardır. Ölçekte kesme noktası bulunmadığından alınan 

yüksek puanlar çalışanların dıştan denetimli olduklarına, düşük puanlar ise içten 

denetimli olduklarına işaret etmektedir. 29 soru bulunan ölçekten alınan 7,679 puan 

mavi yakalı çalışanların içten denetimli bireyler olduğunun göstergesi olarak 

değerlendirilebilinir.  

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda çalışılan grupların denetim odaklarının 

ortalama değerleri verilmemiş, denetim odaklarını etkileyebilecek değişkenlerle 

ilişkilerine bakılmıştır. Bu nedenle araştırmadan elde edilen bu sonuç diğer araştırma 

sonuçları ile karşılaştırılmaktadır.  
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Araştırmada; araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanların denetim odakları, bazı 

demografik özeliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı sorgulanmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda mavi yakalı çalışanların araştırma kapsamında ele alınan 

demografik değişkenler olan cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları ile iş hayatındaki 

ve çalıştığı kurumdaki çalışma sürelerine göre denetim odaklarının istatistiksel olarak 

farklılaşmadığı saptanmıştır.  

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda araştırma sonucumuzla örtüşen ve örtüşmeyen 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Demirkol‟un (2006) avukatlar üzerinde yaptığı araştırmasının sonuçları araştırma 

sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Söz konusu araştırmada da çalışanların 

cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri, medeni durumları ve çalışma sürelerine göre 

denetim odakları farklılık göstermemektedir.  

Dibekoğlu‟nun (2006) okul yöneticileri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında ise 

denetim odağı ile yaş ve medeni durum arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiş,  50 

yaşa kadar yaş artışıyla birlikte denetim odağının içten denetimliliğe kaydığı, 50 

yaşından sonra ise yöneticilerde denetim odağının dıştan denetimliliğe yöneldiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca evlilerin bekârlara oranla daha içten denetimli oldukları 

tespit edilmiştir. 

Canbay (2007) ilköğretim öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasının 

araştırma sonucumuzu destekleyen ve desteklemeyen sonuçları bulunmaktadır. Söz 

konusu araştırmada öğretmenlerin denetim odaklarının cinsiyetlerine, medeni 

durumlarına göre farklılaşmadığı, yaş ve hizmet sürelerine göre ise denetim 

odaklarının farklılaştığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin yaşları ve hizmet süreleri 

arttıkça içten denetimlilik özellikleri de artmaktadır.  
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Özdemir‟in (2009) araştırmasında ise okul yöneticilerinin denetim odağı ile; yaşı, 

cinsiyeti, unvanı ve kıdemi arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiş, buna karşılık 

medeni durumu, öğrenim durumu, mezun oldukları alan ve çalıştıkları kurum 

arasında ise anlamlı bir ilişkilerin olmadığı tespit edilmiştir. 45 yaş ve üstündeki 

yöneticilerin diğerlerine göre, erkek yöneticilerin kadın yöneticilere göre, müdürlerin 

müdür yardımcılarına göre, 22 yıl ve üstü kıdeme sahip olan yöneticilerin diğerlerine 

göre daha içten denetimli oldukları ortaya konulmuştur.   

Araştırma sonuçlarının farklılaşma nedenlerinin araştırma kapsamına alınan 

örneklem gruplarının farklılaşan kişilik özeliklerinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. 

Çalışanların denetim odakları ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiler yapılan 

araştırma sonuçlarında farklılık gösterse de bu araştırma sonuçlarına dayanarak, 

cinsiyet, yaş, medeni durum, iş hayatında ve işyerinde çalışma süresi, mavi yakalı 

çalışanların denetim odaklarını etkileyen bir değişken olmadığı ifade edilebilinir. 

4.2. ĠĢ Doyumuna ĠliĢkin TartıĢma 

Araştırmaya katılan mavi yakalı çalışanlar; Minsesoto İş Doyum Ölçeğinden 

ortalama 2,662 ortalama puan almışlardır. 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 

mavi yakalı çalışanların iş doyum düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır.   

Yelboğa‟nın (2007)  finans sektörü üzerinde yaptığı araştırmasında çalışanların iş 

doyum düzeylerinin ortalaması 3,769 olarak saptanmıştır. Tözün, Çulhacı ve Ünsal 

(2008) hekimler üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında ise; toplum sağlığı 

merkezinde çalışan hekimlerin iş doyum düzeyi ortalamalarını 3,17 olarak 

saptamıştır. 
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Araştırmada mavi yakalı çalışanların iş doyum düzeylerinin cinsiyetleri, medeni 

durumları ve çalıştığı kurumdaki çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak 

farklılaşmadığı, yaşlarına ve iş hayatındaki çalışma sürelerine göre ise farklılaştığı 

belirlenmiştir. Buna göre; 20 ve daha düşük yaşlarda bulunanlar ile çalışma süresi 1 

yıldan az olan mavi yakalı çalışanların daha büyük yaşlarda ve daha fazla çalışma 

süresine sahip olanlardan iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Literatürde araştırma bulgularımızı destekleyen ve desteklemeyen araştırma 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Yelboğa (2007) finans sektörü çalışanları üzerinde yaptığı araştırmasında bizim 

araştırma sonucumuzla örtüşen şekilde çalışanların iş doyum düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı; yaş ve çalışma süresine göre farklılaştığı 

sonucuna ulaşmıştır. Ancak araştırma sonucumuzla örtüşmeyen şekilde çalışanların 

yaşları ve çalışma süreleri arttıkça iş doyumlarının yükseldiğini belirlemiştir. Bizim 

araştırmamızda ise yaş ve çalışma süresi yükseldiğinde iş doyumunun düştüğü 

belirlenmiştir.   

Demirkol (2006) avukatlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında; cinsiyet ve 

medeni durum değişkenlerine göre çalışanların iş doyum düzeylerinin 

farklılaşmaması araştırma sonucumuzla örtüşmekte, yaş ve hizmet süresine göre 

farklılaşmaması ise araştırma sonucumuzla örtüşmemektedir. 

Çarıkçı (2000) süpermarket çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında 

cinsiyet, eğitim ve yaşın işten alınan tatmini etkilediğini saptamıştır. Çalışma 

süresinin ise işten alınan tatmini etkilemediğini saptamıştır 
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Donuk (2009) spor yöneticileri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında yöneticilerin 

iş tatmin düzeylerinin yaşlarına, gelir düzeylerine,  cinsiyetlerine göre 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Sarpkaya‟nın lise öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında, 

Öğretmenlerin iş doyumları, kişisel değişkenlerden okul ve cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte; “eğitim, kıdem, branş, medeni durum ve yaşa” göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Araştırma sonuçlarının farklılaşmasının nedenleri; örneklem gruplarının ve 

çalıştıkları sektörlerin farklılıklarının yanı sıra araştırmalarda kullanılan iş tatmin 

ölçekleriyle de ilgili olabileceği düşünülmektedir.  

Çalışanların iş tatmini ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiler yapılan araştırma 

sonuçlarında farklılık gösterse de bu araştırma sonuçlarına dayanarak, cinsiyet, 

medeni durum, işyerinde çalışma süresi, mavi yakalı çalışanların iş doyumunu 

etkileyen bir değişken olmadığı, yaş ve çalışma süresinin ise mavi yakalıların iş 

doyum düzeylerini etkileyen değişkenler olduğu ifade edilebilinir. 

4.3. Denetim Odağı Ġle ĠĢ Doyumu Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

İş doyumu ile denetim odağı arasında istatistiksel açıdan negatif yönlü anlamlı 

ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Diğer bir ifade ile çalışanların iş doyumları arttıkça 

denetim odakları düşmektedir. Düşük denetim odağı bireylerin içsel denetimli 

olduklarının göstergesidir.  Buradan İçsel denetim odaklıların daha yüksek iş 

doyumuna sahip oldukları ifade edilebilinir.  
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Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları da araştırma bulgumuzu destekler 

özelliktedir.  

Demirkol (2006),  avukatlar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında denetim odağı 

ile iş doyumu arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu belirlemiş, içsel denetim 

odaklıların daha yüksek iş doyumuna sahip olduğunu saptamıştır.   

Canbay (2007), araştırmasında da  ilkokul öğretmenlerinin iş doyumları ile denetim 

odağı özellikleri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu saptamıştır. İçten denetim 

özelliği gösteren öğretmenlerin iş doyumlarının dıştan denetim özelliği gösteren 

öğretmenlerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Uslu (1999)  rehber öğretmenler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında içten 

denetimli rehber öğretmenlerin dıştan denetimli rehber öğretmenlerden iş doyum 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu saptamıştır.  

4.4. Öneriler 

1. Araştırmadan çıkan sonuçlar bütünsel olarak değerlendirildiğinde; iş doyumu 

ile denetim odağı arasında anlamlı ilişkilerin olduğu, içten denetimli 

çalışanların daha yüksek iş doyumuna sahip oldukları sonucuna 

ulaşılabilinir.Bu bağlamda şirket yöneticilerinin personel alım süreçlerinde 

denetim odağı ölçeğini uygulamaları ve daha içten denetimli çalışanları işe 

almaları önerilmektedir.Daha içten denetime sahip çalışanların bu özelliğinin 

iş ve kişiliklerindeki bütün alanlara yansımalarının olumlu yönde olacağı 

düşünülmektedir. 

 

2. İşinden doyum sağlayan bireylerin çalıştıkları işletmeye daha fazla yarar 

sağlayacağı ve dolayısıyla bunun işletmenin performansına olumlu 

yansımalarının olacağı düşünülmektedir.  



  82 
 

3. Yöneticilerin çalışanlarının iş doyumsuzluğuna neden olabilecek faktörleri 

minimize edecek önlemler almaları önerilmektedir. Bu bağlamda, 

çalışanlarını motive edecek tutumlar sergilemeleri, sosyal faaliyetler 

düzenlemeleri, çalışanlarıyla sağlıklı iletişim bağı geliştirmeleri önerilebilinir. 

Bunların mavi yakalı çalışanların performansını, iş doyumunu dolayısıyla da 

verilen hizmetin kalitesini arttıracağı söylenebilir. 

4. Bazı araştırmacıların yaptıkları araştırma sonuçlarına göre  denetim odağının 

geliştirilebilir bir özellik olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda, mavi yakalı 

çalışanlara çeşitli eğitim programlarının uygulanması ile daha dıştan 

denetimli olan mavi yakalı çalışanların daha içten denetimli olmaları 

sağlanabilir. 
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6. EKLER  

EK. 1. BĠLGĠ FORMU 

Yüksek lisans tezinde kullanılmak üzere hazırlanan bu formda çeşitli sorular 

bulunmaktadır. Sizlerden ad, soyad ve telefon numarası gibi kimliğinizi tanıtıcı 

bilgiler istenmemektedir. Formda yer alan soruları samimi ve doğru bir şekilde 

cevaplamanız rica olunur. 

Katkılarınız için teşekkürler. 

Sümeyye AYATA  

T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisansı 

 

Cinsiyetiniz? Kadın (  )                        Erkek (  ) 

YaĢınız? 

20 Yaş Ve Altı   (  )         31–35 Yaş Arası(  ) 

21–25 Yaş Arası (  )         36–40 Yaş Arası (  ) 

26–30 Yaş Arası (  )         41 Yaş Ve Üzeri (  ) 
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Eğitim 

Durumunuz? 

İlköğretim Mezunu (  )   Lisans Mezunu (  ) 

Lise Mezunu        (  ) Yüksek Lisans- Doktora Mezunu (  ) 

Ön Lisans Mezunu (  ) 

Medeni Haliniz? Evli (  )                         Bekâr (  ) 

ĠĢ Hayatındaki 

ÇalıĢma Süreniz? 

1 Yıldan Az (  )           6–10 Yıl Arası (  ) 

1–5 Yıl Arası (  )         11 Yıl Ve Daha Fazla (  ) 

ġu Anda 

ÇalıĢtığınız ĠĢ 

Yerindeki ÇalıĢma 

Süreniz? 

1 Yıldan Az (  )           4–6 Yıl Arası (  ) 

1–3 Yıl Arası (  )         7 Yıl Ve Daha Fazla (  ) 
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EK.2. MINNESOTA Ġġ DOYUM ÖLÇEĞĠ 

Aşağıda belli bazı duyguları ve durumları içeren ifadeler yer almaktadır. Bu 

ifadelerde belirtilen duygu ve durumları yaşayıp yaşamadığınızı düşünerek size en 

uygun olan sıklık sayısını aşağıdaki tabloya bakarak her cümle için en uygun rakamı 

yazmanız gerekmektedir. 

Duyguları YaĢama Sıklığı ve Sayısı 

1 2 3 4 5 

İşimden hiç 

hoşnut değilim 

İşimden hoşnut 

değilim 

İşimle ilgili 

kararsızım 

 

İşimden 

hoşnudum 

 

İşimden çok 

hoşnudum 

 

 Hangi 

Sıklıkta 

 

1  Beni her zaman meşgul etmesi bakımından 

2  Tek başıma çalışma olanağımın olması bakımından 

3  Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından 

4  Toplumda “saygın bir kişi” şansını bana vermesi bakımından 

5  Amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından 

6  Amirimin emrindeki kişileri idare tarzı bakımından 

7  Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme şansımın olması 

bakımından 

8  Bana sabit bir iş olanağı sağlaması bakımından 

9  Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olabilmeme 

Bakımından 

10  Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansına sahip olmam bakımından 

11  Kendi yeteneklerimle bir şeyler yapabilme şansımın olması 

Bakımından 

12  İş ile ilgili alınan kararların uygulanmaya konulması bakımından 

13  Yaptığım iş karşılığında aldığım ücret bakımından 

14  İş içinde terfi olanağımın olması bakımından 

15  Kendi kararlarımı bana uygulama serbestliği vermesi bakımından 

16  Kendi yeteneklerimi kullanabilme şansını bana sağlaması bakımından 

17  Çalışma şartları bakımından 

18  Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile anlaşmaları bakımından 

19  Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilmem bakımından 

20  Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden 
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EK.3. ROTTER'ĠN ĠÇ-DIġ DENETĠM ODAĞI ÖLÇEĞĠ  

Elinizde bulunan anketteki seçeneklerden lütfen sizi yansıttığına en çok inandığınız 

ifadeyi (yalnız bir ifadeyi) seçiniz. Seçiminizi yaparken, doğru olmasını arzu 

ettiğiniz ifadeyi değil gerçekten daha doğru olduğuna inandığınız ifadeyi seçiniz. Bu 

ankette "doğru" ya da "yanlış" cevap diye bir durum söz konuşu değildir. Tercihinizi 

size verilen cevap kağıdına belirtiniz. Seçtiğiniz ifadeyi gösteren harfin üstüne (x) 

işareti koyunuz. Yardımlarınız için teşekkürler.  

 

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

b) Günümüz çocuklarının çoğunun problemi, ana-babaları tarafından serbest 

bırakılmalarıdır. 

 

2.  a) İnsanların yaşamındaki mutsuzlukların çoğu, birazda şanssızlıklarına 

bağlıdır,  

b) İnsanların talihsizlikleri yaptıkları hataların sonucudur.  

 

3.  a) Savaşların başlıca nedenlerinden biri, halkın siyasetle yeterince 

ilgilenmemesidir.  

b) İnsanları savaşı önlemek için ne kadar çaba harcarsa harcasın, her zaman 

savaş olacaktır.  

 

4.  a) İnsanlar bu dünyada hak ettikleri saygıyı er geç görürler.  

b) İnsanlar ne kadar çabalarsa çabalaşın ne yazık ki değeri genellikle 

anlaşılmaz.  

 

5.  a) Öğretmenlerin öğrencilere haksızlık yaptığı fikri saçmadır.  

b) Öğrencilerin çoğu notlarının tesadüfi olaylardan etkilendiğini fark etmez.  

 

6. a) Koşullar uygun değilse insan başarılı bir lider olamaz. 

b) Lider olamayan yetenekli insanlar fırsatları değerlendirememiş kişilerdir. 

 

 7. a) Ne kadar uğraşsanız da bazı insanlar sizden hoşlanmazlar. 

b) Kendilerini başkalarına sevdiremeyen kişiler, başkalarıyla nasıl 

geçinileceğini bilmeyenlerdir.  

 

8.  a) İnsanın kişiliğinin belirlenmesinde en önemli rolü kalıtım oynar,  

b) İnsanların nasıl biri olacaklarını kendi hayat tecrübeleri belirler.  

 

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

b) Ne yapacağıma kesin karar vermek kadere güvenmekten daima daha iyidir.  
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10.  a) İyi hazırlanmış bir öğrenci için, adil olmayan bir sınav hemen hemen söz 

konusu olamaz.  

b) Sınav soruları derste işlenenle çoğu kez o kadar ilişkisiz oluyor ki 

çalışmanın anlamı kalmıyor.  

11.  a) Başarılı olmak çok çalışmaya bağlıdır; şansın bunda ya hiç ya da çok 

küçük bir payı vardır,  

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

 

12. a) Hükümetin kararlarında sade vatandaş da etkili olabilir.  

b) Bu dünya güç sahibi bir kaç kişi tarafından yönetilmektedir ve sade 

vatandaşın bu konuda yapabileceği fazla bir şey yoktur. 

  

13. a) Yaptığım planları yürütebileceğimden hemen hemen eminimdir. 

b) Çok uzun vadeli planlar yapmak her zaman akıllıca olmayabilir. Çünkü 

birçok şey zaten iyi ya da kötü şansa bağlıdır. 

 

14.  a) Hiç bir yönü iyi olmayan insanlar vardır.  

b) Herkesin iyi bir tarafı vardır. 

 

 15.  a) Benim açımdan istediğimi elde etmenin talihle bir ilgisi yoktur,  

b) Çoğu durumda, yazı-tura atarak da isabetli kararlar verebiliriz.  

 

16. a) Kimin patron olacağı genellikle doğru yerde ilk önce bulunma şansına 

kimin sahip olduğuna bağlıdır.  

b) İnsanlara doğru şeyi yaptırmak bir yetenek işidir; şansın bunda payı ya hiç 

yoktur ya da çok azdır.  

 

17. a) Dünya meseleleri söz konuşu olduğunda çoğumuz anlayamadığımız ve 

kontrol edemediğimiz güçlerin kurbanıyızdır. 

b) İnsanlar, siyasal ve sosyal konularda aktif rol alarak dünya olaylarını 

kontrol edebilir.  

 

18.  a) Birçok insan, rastlantıların yaşamlarını ne derece etkilediğinin farkında 

değildir, 

b) Aslında "şans" diye bir şey yoktur.  

 

19. a) İnsan, hatalarını kabul edebilmelidir.  

b) Genelde en iyisi insanın hatalarını örtbas etmesidir.  

 

20. a) Bir insanın sizden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek zordur,  

b) Kaç arkadaşınızın olduğu ne kadar iyi olduğunuza bağlıdır.  

 

21.  a) Uzun vadede yaşamınızdaki kötü şeyler iyi şeylerle dengelenir.  

b) Çoğu talihsizlikler yetenek eksikliğinin, ihmalin, tembelliğin ya da her 

üçünün birden sonucudur.  

 

22. a) Yeterli çabayla siyasal bozuklukları ortadan kaldırabiliriz.  

b) Siyasetçilerin kapalı kapılar ardında yaptıkları üzerinde halkın fazla bir 

kontrolü yoktur.  
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23.  a) Öğretmenlerin verdikleri notları nasıl belirlediklerini bazen 

anlayamıyorum,  

b) Aldığım notlarla çalışma derecem arasında doğrudan bir bağlantı vardır.  

 

24. a) İyi bir lider, ne yapacaklarına halkın bizzat karar vermesini bekler,  

b) İyi bir lider, herkesin görevinin ne olduğunu bizzat belirler.  

 

25.  a) Çoğu kez başıma gelenler üzerinde, çok az etkiye sahip olduğumu 

hissederim, 

b) Şans ya da talihin yaşamımda önemli bir rol oynadığına inanmam.  

 

26. a) İnsanlar arkadaşça olmaya çalışmadıkları için yalnızdırlar.  

b) İnsanları memnun etmek için çok fazla çabalamanın yararı yoktur, sizden 

hoşlanırlarsa hoşlanırlar. 

 

27. a) Liselerde atletizme gereğinden fazla önem veriliyor.  

b) Takım sporları kişiliğin oluşumu için mükemmel bir yoldur.  

 

28.  a) Başıma ne gelmişse, kendi yaptıklarımdandır. 

b) Yaşamımın alacağı yön üzerinde bazen yeterince kontrolümün olmadığını 

hissediyorum.  

 

29.  a) Siyasetçilerin neden öyle davrandıklarını çoğu kez anlayamıyorum.  

b) Yerel ve ulusal düzeydeki kötü idareden uzun vadede halk sorumludur
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