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ÖZET 

Bu araĢtırma; imalat sektöründe mavi yakalı olarak çalıĢanların, iĢ doyumu ve 

örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi ve iĢ doyum 

düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki iliĢkileri belirlemeye amaçlamıĢtır. 

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket Ġstanbul ili içerisinde faaliyette bulunan 

tekstil sektöründe iki kuruluĢta çalıĢan rastgele seçilmiĢ 120 kadın ve 120 erkek, 

toplam 240 iĢçi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir 

 

AraĢtırma sonucunda;  mavi yakalı çalıĢanların düĢük düzeyde örgütsel bağlılığa ve 

iĢ doyumuna sahip oldukları, örgütsel bağlılık düzeylerinin çalıĢanların yaĢlarına 

göre, iĢ doyum düzeylerinin ise cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak farklılık 

göstermediği, diğer değiĢkenlere göre örgütsel bağlılık ve iĢ doyum düzeylerinde 

istatistiksel olarak farklılıklar olduğu belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmada iĢ doyumu ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢkilerin 

olduğu da ortaya çıkarılmıĢtır. Buna göre mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyumları 

arttığında aynı doğrultuda örgütsel bağlılıklarının da arttığı sonucu ortaya 

konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Yakalı ÇalıĢanlar, ĠĢ Doyumu, Örgütsel Bağlılık.
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ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the relationships between job satisfaction 

and organizational commitment levels of manufacturing sector as a blue-collar 

workers, and analysis according to demographic characteristics and levels of job 

satisfaction and organizational commitment levels. 

 

For this purpose, randomly selected 120 women and 120 men working in two 

organizations, a total of 240 was held the survey on workers and prepared operating 

in the textile industry in the province of Istanbul. 

  

Of the research, the blue-collar workers have lower levels of organizational 

commitment and job satisfaction, and organizational commitment levels of 

employees based on their age, and decreased levels of job satisfaction differs 

statistically according to gender, organizational commitment and job satisfaction 

levels of the other variables that were statistically significant differences. 

 

Significant positive relationships between job satisfaction and organizational 

commitment was also revealed that study. According to this blue-collar workers 

increases, job satisfactions in the same direction as a result of an increase in 

organizational commitment has been defined. 

 

Keywords: Blue Collar Workers, Job Satisfaction, Organizational Commitment. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. GĠRĠġ 

Günümüz çalıĢma yaĢamında iĢletmelerin ihtiyaç olarak gördüğü, temel üretim 

faktörlerinden biri olan insan faktörünün verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması, 

insanın yapmakta olduğu iĢine duyduğu hoĢnutluğun sağlanması ile mümkün 

olabilmektedir (ġimĢek, Akgemci ve Çelik, 2001).  

Dolayısıyla herhangi bir iĢletmenin baĢarısını olumlu yönde etkileyen faktörlerin 

baĢında da örgüt çalıĢanlarının yapmakta oldukları iĢlerini içselleĢtirme ve 

kendilerini içinde bulundukları kurumun bir parçası gibi hissetme dereceleri 

gelmektedir (Balay, 2000).  

Ġnsanların sosyal, kültürel veya ekonomik yaĢam süreçleri de dahil olmak üzere 

beklentilerine ulaĢmaya yaklaĢtıkça olumlu duygular beslemeleri doğal bir süreç 

olarak algılanabilir. Bununla birlikte insan yaĢamının en önemli yapı taĢlarından biri 

olarak; iĢ yaĢamında, çalıĢanların olumlu duygular yaĢamalarına neden olabilecek 

faktörlerin baĢında istek ve beklentilerine ulaĢmıĢ olmaları gelebilmektedir. Bahsi 

geçen bu duygusal durum onların yapmakta oldukları iĢlerine karĢı da daha olumlu 

tutum ve davranıĢlar geliĢtirmelerine neden olabilir. Biz bu durumu iĢ doyumu 

Ģeklinde ifade edebiliriz. 



2 

 

Locke‟ a göre (1983) iĢ doyumu, bir kurumda çalıĢan herhangi bir kiĢinin mesleği ya 

da meslek tecrübelerinin takdir edilmesi neticesinde onu memnun edebilen, 

yapmakta olduğu iĢten haz duymasını sağlayan, duygusal durum ya da onu memnun 

eden olumlu duygusal bir durum sağlanmasıdır. Bazı araĢtırmacılara göre ise iĢ 

doyumu, çalıĢanların iĢ ve iĢ ortamına iliĢkin duygusal durum ve olumlu tutumlarının 

bütünüdür Ģeklinde ifade edilmektedir (Akt:  ġimĢek ve ark., 2001). 

ĠĢ doyumu tanımı BaĢaran‟a (2000) göre ise, iĢgörenin yapmakta olduğu iĢinden ve iĢ 

yaĢamından keyif alması yani haz duymasıdır. ĠĢgörenin, yapmakta olduğu iĢten 

ulaĢtığı bu haz duygusu ne oranda yükselirse mevcut olan iĢinden sağladığı doyum 

da o oranda yükselebilmektedir. 

ĠĢinden doyumsuzluk duyan birey, mesleki olarak tatminsiz olacak ve olumsuz 

duygular besleyebilecektir.  Dolayısıyla bu olumsuz duygular ise onun bedensel ve 

ruhsal uyumunu bozabilecektir. Bunun sonucunda ise bireyde iĢten uzaklaĢma, iĢe 

karĢı kayıtsızlık, iĢi bırakma, devamlı iĢten yakınma gibi doyumsuzluk belirtileri 

görülebilir. 

ĠĢ doyumunun düĢük düzeyde olması çalıĢanlarda bıkkınlık, devamsızlık, iĢ 

kurallarını dikkate almama, iĢinden Ģikayet etme, örgüte karĢı zararlı faaliyetler 

içinde olma, iĢi terk etme, gerçeklik boyutu olmayan hastalıklar ve bunlarla birlikte 

meslek kazaları gibi davranıĢ ve sonuçlar ortaya çıkabilmekte, ruhsal yapıyı da kötü 

bir Ģekilde etkileyebilmektedir (BaĢaran 2000).  

 

Ayrıca iĢ doyumu bir baĢka ifadeyle, güzel davranılmanın bir neticesi ve aynı 

zamanda ruhsal sağlığın da göstergesidir. Bununla birlikte mevcut durum öncelikli 
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olarak, psikologların dikkatini çekmiĢ; daha sonra yapılan araĢtırma ve çalıĢmalarda 

bireyin gereksinimleri ve değerleri, dolayısıyla beklentileri esas alınmıĢtır. Ayrıca 

topluluk içinde meydana gelmesi ve toplulukları etkilemesi nedeniyle sosyal 

psikolojinin, birey davranıĢlarının örgütleri etkiliyor olmasından dolayı da örgüt 

bilimcilerin konusu olmuĢtur (Akt: ġimĢek ve ark., 2001).  

Ayrıca McNeese ve Smith (1996) yapmıĢ oldukları araĢtırmada, iĢ doyumu yüksek 

düzeyde olan çalıĢanların, iĢe devam etme sürelerinin daha uzun olduğunu ve 

yapmakta oldukları iĢte daha verimli olarak çalıĢtıklarını ortaya koymuĢlardır. Aynı 

Ģekilde örgütsel bağlılığın da, çalıĢan iĢ devri ve verimliliği üzerinde olumlu etkisi de 

göz ardı edilemez bir gerçektir. Bütün bunlarla birlikte iĢ doyumu ve örgütsel 

bağlılık arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak da büyük önem taĢımaktadır (aktaran 

ġengül, 2008).  

Literatür incelendiğinde yapılan birçok araĢtırmanın iĢ doyumunun, örgütsel 

bağlılıkla olan yakın iliĢkisini ortaya koyduğu görülmektedir. Wu ve Norman'ın 

(2005) araĢtırması bu alanda ilgi gören çalıĢmalardan biridir. Ayrıca Cheng  (2003) 

örgütsel bağlılığın iĢ doyumu üzerinde yordayıcı etkisi olduğunu öne sürerken; 

Gaertner (1999), Currivan (1999) gibi araĢtırmacılar, iĢ doyumu örgütsel bağlılık 

üzerindeki etkisini ortaya koymuĢtur (ġengül, 2008). 

Ayrıca, bulunduğumuz çağın rekabet koĢulları, yönetim süreçleri, teknolojik 

imkanları ve bunlarla iliĢkili olarak gerçekleĢtirilen iĢler ve kiĢilerin yer aldıkları 

roller büyük bir hızla değiĢebilmektedir. Bahsi geçen bu hızlı değiĢime ayak 

uydurabilmek için örgütlerin iĢ görenlerle olan mevcut iliĢkilerini iĢ görenleri örgütte 

tutacak Ģekilde yeniden gözden geçirmesi ve düzenlemesi gerekmektedir (Çöl, 2004). 
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Örgüt ve iĢgören iliĢkisi neticesinde ortaya çıkan örgütsel bağlılık kavramı, iĢgörenin 

içinde yer aldığı örgüte karĢı oluĢabilecek bağın gücünü ifade etmektedir. Bu sebeple 

iĢgörenlerin yapmakta oldukları iĢten ve yer aldıkları örgütten hoĢnut olmalarını 

sağlamak, günümüzde kurumlar açısından mal ve/veya hizmet üretmek kadar mühim 

görülebilmektedir. Bununla birlikte, örgütsel bağlılık duygusunun örgütsel 

performansı ve iĢ doyum düzeyini olumlu yönde etkilediğine yönelik görüĢler 

araĢtırmacılar tarafından ifade edilmektedir (Çöl, 2004). 

Dolayısıyla bu çalıĢmada araĢtırmacı tarafından; yukarıda değinilen unsurlar 

nedeniyle Türkiye‟de çalıĢan mavi yakalı iĢçilerin iĢ doyum düzeyleri ile örgüte 

bağlılıkları arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. Konuya yönelik genel bir araĢtırma 

yapılarak, saha uygulaması değiĢik kurumlarda faaliyet gösteren Ģirketlerde, muhtelif 

fonksiyonlarda görev yapan mavi yaka çalıĢanları kapsamıĢtır. 

1.1. Örgüte Bağlılık Kavramı ve Tanımı 

Örgüte bağlılık, bir bireyin, örgütün değer ve amaçlarına etkili ve taraflı bağlılığı 

olarak ifade edilmektedir. Bu bağlılık, araçsal bir değerden öte, bireyin, kendi rolünü 

salt örgütün iyiliği ve yararı için, örgütün amaç ve değerleriyle ilintili olarak yerine 

getirmesidir. Bağlılık besleyen iĢgörenler, örgütün değer ve amaçlarına kuvvetli bir 

biçimde inanır, emir ve beklentilere isteyerek tabi olur. ĠĢgörenler ayrıca, amaçların 

beklenildiği Ģekilde gerçekleĢmesi için asgari beklentilerin çok üstünde çaba ortaya 

koyar ve örgütte kalmada kararlılık gösterir.  Bağlılık gösteren iĢgörenler doğal 

olarak güdülenirler (Balay, 2000). 

Örgüte bağlılık,  iĢgörenin iĢ gördüğü firmanın beklentilerini benimsemesi ve firma 

içinde de varlığını devam ettirmeyi istemesidir. Örgüte bağlılığın Ģu üç tarzda da 

tanımlanması mümkündür; 
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 ĠĢgörenin firmanın yararı için çaba sarf etmek istemesi 

 ĠĢgörenin firma değerlerini ve hedeflerini içselleĢtirip kabullenmesi  

 ĠĢgörenin firmanın doğal bir üyesi olabilmek için istekli olması 

Ayrıca;  örgüte bağlılık,  iĢgörenin örgüt çıkarlarını bireysel çıkarlarından daha farklı 

ve üstün görmesi durumu, olarak ifade edilebilir. Yüksek düzeyde örgüte bağlılık,  

örgütün değer ve amaçlarını benimseme,  örgüt çıkarları doğrultusunda büyük gayret 

göstermeye istekli olma ve bulunduğu örgütte devam etme arzusu gibi sonuçlara yol 

açabilir (Balay, 2000). 

Birçok araĢtırmacı örgüte bağlılık kavramını faklı farklı Ģekillerde tarif etmiĢlerdir.  

Ancak çalıĢmalar neticesinde örgüte bağlılığın daha olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı 

kabul edilebilir. Olumlu sonuçlardan birkaçı; iĢgören devir oran seviyesinin düĢmesi 

ve performanstaki artıĢ olarak gösterilebilir 

Bu tanımlardan hareket ile özetlenecek olursa; örgüte bağlılık tanımı iĢgörenin 

kendisini mevcut iĢyeriyle bütünleĢtirmesi süreci, bireysel beklenti ve hedeflerini 

örgüt beklenti ve hedefleri doğrultusunda belirlemesi,  örgüt mensubiyetini etkili bir 

biçimde istemesi ve kurum hedeflerinin gerçekleĢmesi için fazladan gayret 

göstermesidir Ģeklinde ifade edebiliriz. 

1.1.1. Örgüte Bağlılık Kavramının GeliĢimi 

Tarih sürecinde toplumsal ve teknolojik değiĢimlerle ilintili olarak örgüt içinde 

çalıĢanların beklenti,  istek ve ihtiyaçları, hayata bakıĢ açıları, eğitim düzeyi ve 

düĢünme tarzlarında bazı değiĢiklikler olduğu gözlemlenebilir. Bu durum, 



6 

 

çalıĢanların iĢe iliĢkin tutum ve davranıĢlarında da bazı değiĢmelerin ortaya 

çıkmasına sebep olabilir. 

Ġnsanların, artık yalnızca maddi yani ekonomik ihtiyaçlarını karĢılamak için  örgütte  

bulunmadıkları, iĢe ve iĢyerine olumlu tarzda anlam katmanın da  çalıĢanlar  

açısından  önemli   bir  ihtiyaç  olduğu  anlaĢılmıĢtır. ÇalıĢanların iĢyerinde 

kendilerini gerçekleĢtirmelerine fırsat verilmesi ve iĢlerini yapmalarında kendilerine 

özerklik tanıma gibi konular önem kazanmıĢtır. Bu durum, araĢtırmacıların dikkatini, 

iĢyerinin anlam dünyasına, örgüt kültür ve örgüt bağlılığı üzerinde yoğunlaĢmalarına 

sebebiyet vermiĢtir (ġiĢman, 1994). 

Örgütsel bağlılık ile ilgili olarak geniĢ çapta ve oldukça kapsamlı araĢtırmalar 

yapıldığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında örgütsel bağlılığın iĢten ayrılma, 

iĢe geç kalma, performans ve devamsızlık gibi mühim bireysel ve örgütsel 

neticelerinin olması düĢünülebilir.  

Ġnsanı yaĢayan ve kendine has özellikleri olan bir varlık olmanın haricinde 

makinenin bir parçası gibi gören geleneksel Taylorist Yönetim düĢüncesi iĢ ve 

kurumsal yönetim baskısı içermekte olup, iĢ bölümü, meslekte uzmanlaĢma ve 

hiyerarĢi merkezli davranıĢlar tercih edilmekte olup; bunlarla birlikte çalıĢan 

motivasyonunu geri planda tutarak ikinci sıraya itilmekteydi. 1920'li senelerde Elton 

Mayo yönetiminde yürütülen Hawthorne araĢtırmaları ile birey performansının 

yalnızca finanssal ödüllere bağlı olmadığı ortaya konularak, aynı zamanda sosyal 

çevreden de etkilendiğine iliĢkin belirgin neticeler elde edilmiĢtir (Çerik, 2006).   

1960–70 seneleri arasında ise geçmiĢe bağlı geleneksel iĢ iliĢkileri ve iĢin 

kapsamının bireyin “özgerçekleĢtirmesini” sağlayacak Ģekilde tekraren düzenlemesi 

gündemdedir ve "örgüt insanı" kavramı daha belirgindir. 1970‟lerde ise temel bakıĢ 
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açısı; farklı teknoloji, çevre ve örgüt türlerinde birey ve örgüt bütünleĢmesinin farklı 

olabileceği düĢüncesidir. Örgüt ile birey bütünleĢmesinin meydana gelebilmesi için,  

örgütün bugünkü yapı, teknoloji, iletiĢim, önderlik v.b. gibi niteliklerinin neler 

olduğu ve insan kaynağı durumunun ele alınarak,  daha sonra en uygun örgüt 

geliĢtirme metotlarının seçilmesi gerekmektedir (Çerik, 2006).  

Örgütler açısından günümüz Ģartları değerlendirildiğinde çalıĢanlarının örgüte 

bağlılıklarının azami önem ifade ettiği gözlemlenebilir. 

1.1.2. Örgüte Bağlılıkla Ġlgili Teoriler 

Örgüte bağlılık,  ilk olarak Mowday, Steers ve Porter‟in ifade ettiği Ģekliyle, 

çalıĢanın örgütüne karĢı hissettiği duygusal bir bağlılık olarak tanımlanmıĢ 

çalıĢanlarının örgütlerinin değerlerini ve hedeflerini içselleĢtirdikleri oranda bağlılık 

hissettikleri düĢünülmüĢtür (Akt: Alamur, 2005).  

Bu araĢtırmacılar,  örgütsel bağlılığı,  bireyin belirli bir örgüte olan alakası ve o 

örgütle bütünleĢme derecesi Ģeklinde tarif etmiĢlerdir.  Kavramsal olarak bu ifadede 

üç faktör yer almaktadır. Bunlar:  Örgütün amaç ve değerlerini benimseme yani 

içselleĢtirme ve inanma,  örgüt faydasına yönelik gayret gösterme isteği ve örgüte 

olan üyeliğin kuvvetli bir Ģekilde sürdürme arzusudur (Özbenli, 1999). 

 

Buradan da,  ortaya konulduğu gibi örgütsel bağlılık, iĢ görenlerin örgüte sıradan bir 

inanıĢ ve bağlılıklarından daha fazlasını ifade edebilmektedir.  Örgüte bağlılığın bu 

Ģekilde tanımlanması, bağlılığın iĢgörenlere diğer etmenlerle iliĢkili olarak dolaylı bir 

Ģekilde bağlı olmalarının ötesinde bir anlamı olduğunu ifade edebilir. Bu tür bir 

bağlılık, iĢ görenlerin, örgütün kazanımlarına ek bir katkıda bulunabilmek için 
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kendilerinden bir Ģeyler katmaya istekli olduklarının göstergesidir denilebilir. Diğer 

çalıĢmalarda ise örgüte bağlılık kavramı,  iĢgörenlerin içinde yer aldıkları örgütlerine 

yaptıkları yatırımlar neticesinde geliĢen bağlılık olarak tanımlandığı görülebilir.  

Bununla birlikte herhangi bir duygusal niteliği olmayan bahsi geçen bu bağlılık türü 

iĢgörenin çalıĢtığı örgütte iĢ gördüğü zaman içinde ortaya koyabildiği emek ve 

çabanın boĢa gidebileceği endiĢesiyle örgütüne karĢı bağlılık gösterdiği 

varsayılabilir. 

Konuya iliĢkin 1984 senesinde Allen ve Meyer dikkat çekici bir model geliĢtirip 

ortaya koymuĢlardır. Böylece, Allen ve Meyer‟in ortaya koyduğu modelde birinci tip 

bağlılığı “duygusal bağlılık”, ikinci tip bağlılığı da  “devamlılık bağlılığı” olarak 

ifade etmiĢlerdir. Bununla birlikte daha sonra, Weiner ve Vardi tarafından ortaya 

konan “normatif” ya da “ahlaki” bağlılık boyutunu da ekleyerek üç boyutlu örgütsel 

bağlılık modelini geliĢtirmiĢlerdir. Normatif bağlılık çalıĢanın içinde yer aldığı 

örgütüne bağlılık göstermeyi bir görev olarak düĢünerek algılaması ve örgütüne 

bağlılığın „doğru‟ bir Ģey olduğunu düĢünmesi sonucunda geliĢtiğinden bahsi geçen 

diğer iki tip bağlılıktan ayrı bir boyutu temsil etmektedir (Alamur, 2005).  

Allen ve Meyer‟in ortaya koyduğu modele göre bahsi geçen üç tip bağlılığında 

bireyin içinde yer aldığı örgütten ayrılma düĢüncesini azaltmakla birlikte daha farklı 

etmenler sonucunda geliĢme göstermekte,  bununla birlikte örgüte üyelik haricindeki 

iĢ ile ilgili tutumlara farklı biçimlerde yansımaktadır. Allen ve Meyer‟in bu kapsamlı 

araĢtırması duygusal bağlılığın, olumlu iĢ deneyimleri neticesinde geliĢtiğini ve 

duygusal bağlılık hisseden iĢgörenlerin iĢyerindeki verimliliğe katkıda 

bulunduklarını ortaya koyarken,  devamlılık bağlılığının ise kıdem ve iĢ alternatifleri 
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azlığı sebebiyle oluĢtuğunu fakat iĢyerindeki verimliliği ise olumlu Ģekilde 

etkilemediğini ortaya koymuĢtur (Wasti, 2000). 

1.1.2.1. Allen ve Meyer’in YaklaĢımı 

Allen ve Meyer 1984 senesinde örgütsel bağlılıkla ilgili bir model ortaya 

koymuĢlardır.  Bahsi geçen bu model ile o dönem yalnızca duygusal ve devamlılık 

bağlılığını ele aldıkları anlaĢılmaktadır.  

Ancak Allen ve Meyer,  örgütsel bağlılık modellerine 1990 senesinde,  orijinali  

Vardi ve Weiner‟in  1980  senesindeki araĢtırma ve çalıĢmalarına  dayanan  normatif   

bağlılık  adıyla bir üçüncü kavramı eklemeyi, çalıĢmaları doğrultusunda uygun 

görmüĢlerdir. Tutumsal bağlılıkla alakalı en mühim araĢtırma ve çalıĢmalardan bir 

tanesi de yine Allen ve Meyer‟e aittir. Tutumsal bağlılık kavramı,  Allen ve Meyer‟e 

göre herhangi bir iĢ yerinde görev yapan iĢgörenlerin örgütle kendi aralarındaki 

iliĢkiyi ortaya koyan psikolojik bir durumdur.  Bahsi geçen bu durum kiĢilerin içinde 

yer aldıkları örgütlerdeki tutum ve davranıĢlarıyla karakterize edilmektedir.  

Belirtileri ise kiĢinin, bulunduğu örgütte yer almaya devamlılık göstermesidir (Ġnce 

ve Gül, 2005). 

Allen ve Meyer (1990) örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı 

(rasyonel bağlılık) ve normatif bağlılık olmak üzere üç öğeden oluĢtuğunu 

belirtmektedirler. 

Bahsi geçen bu üç yaklaĢımda bağlılık kavramı, iĢgörenin içinde yer aldığı örgütle 

olan iliĢkilerini açıklayan ve yer aldığı örgütün üyesi olarak devam etmeye ya da 

devam etmemeye karar vermesini de kapsayan psikolojik bir yapıdır denilebilir. 
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Fakat bununla birlikte,  her bir bağlanma türünün, psikolojik yapısının birbirinden 

tamamıyla farklı bir yapıda olduğu anlaĢılmaktadır. 

Duygusal bağlılık;  iĢgörenin içinde yer aldığı örgütle özdeĢleĢmesini, o örgütün bir 

parçası olduğunu içsel olarak hissetmesini ifade eder.  Örgütte kalmaya devam etme 

isteği; içinde yer aldığı örgütten ayrılmayı göze alamayacak kadar emek sarf etmiĢ 

olmak,  iĢgören açısından örgütü bırakmanın yüksek bir mali getirisi veya değiĢik 

alternatiflerin bulunmaması Ģeklinde ifade edilebilir. Örgütte kalma zorunluluğu ise;  

içinde yer aldığı kurum ya da örgüte karĢı sorumluluk duygusu olarak ifade edilebilir 

(Allen ve Meyer, 1990). 

Bununla birlikte Literatürde en çok ilgi gören kavram, duygusal bağlılıktır.  

Duygusal bağlılık,  bireyin örgütle bütünleĢmesi,  örgüte dahil olması ve örgütle 

kendi arasında duygusal bir alaka hissetmesidir. Bu çeĢit bir bağlılıkta birey,  kendini 

içinde yer aldığı örgütün bir üyesi olarak gördüğünden örgüt onun için büyük bir 

mana ve önem ifade eder (Allen ve Meyer, 1990). 

1.1.2.2. Kanter’in YaklaĢımı 

ĠĢ yaĢamında örgütler,  sosyal sistemler olarak belirli bir istek,  gereksinim ve 

beklenti içindedirler. Örgütte çalıĢanlar bunları, örgüte karĢı olumlu davranıĢ ve 

tutumları benimseyerek, diğer bir ifadeyle örgütü sevmek,  örgüt içinde uyumlu 

olmak, örgütüne karĢı sadık olmak ve kendilerini örgüte adamak Ģekliyle 

sağlayabilirler (Kanter, 1968). 

Bahsi geçen bakıĢ açısına göre örgütsel bağlılık,  sosyal sistem ve kiĢilik sistemi 

olmak kaydıyla iki farklı sistem içerisinde ifade edildiği anlaĢılmaktadır. Sosyal 
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sistem denildiğinde, bireylerin bağlılıkları üç temel yapıdan meydana geldiği görülür.  

Bunlar sosyal kontrol, grup birliği ve sistemin devamlılığıdır. 

KiĢilik sistemi denildiğinde ise biliĢsel,  duygusal ve normatif yönelimler olarak 

ifadelendirilir. Bahsi geçen bu yönelimlerin ayrı ayrı her biri belli bir sosyal sistemi 

destekler. Bütün bunlarla birlikte, Kanter bahsi geçen iki sisteme göre,  bağlılığın üç 

esas tipinden bahsetmektedir ki bunlar:  Devama yönelik bağlılık,  kenetlenme 

bağlılığı ve kontrol bağlılığıdır (Kanter, 1968). 

Devama Yönelik Bağlılık: KiĢinin üyeliğini devam ettirerek örgütte yer alması ve 

örgütün sürekliliğine yani devamlılığına kendini adamasıdır (Samadov, 2006). 

 Bu türden ifade edilen bağlılık bireyin yer aldığı örgütteki rolüne bağlılığı olup, 

biliĢsel yönelimler söz konusu değildir. BiliĢsel yönelim, nesneleri mercek altına alıp 

herhangi bir duygusal veya normatif değerlendirmeye maruz bırakmaksızın onlara 

olumlu ya da olumsuz değerler yüklemektir. Sosyal bir sisteme biliĢsel tarzda olumlu 

bir anlam yüklenebilmesi için sistemin ödüllendirici bir Ģekilde algılanması 

gerekebilir.  

Ayrıca birey,  içinde yer aldığı sistemden ayrılmanın maliyetinin sistemde devam 

etme maliyetinden daha yüksek olabileceğini, yani sistemde kalmanın daha avantajlı 

olduğunu düĢünerek üyeliğini devam ettirmek durumunda kalabilir. 

Birey, kendisi için daha avantajlı olan Ģeylerin örgütteki üyeliğini devam ettirmesine 

bağlı olduğunu ve örgütteki mevcut durum ile sağlanabileceğini fark ettiğinde, örgüt 

içindeki mevcut rolüne bağlanacak ve bu rolüne olumlu anlamda bir biliĢsel değer 

yükleyerek duygusal veya normatif değerlendirme yoluna gitmeyecektir (Kanter, 

1968). 
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Kenetlenme Bağlılığı: Bireyin bir gruba ve gruptaki iliĢkilere dayalı olarak hissettiği 

bir bağlılıktır denilebilir. Bu tür bir bağlılık Ģekli,  içinde yer aldığı gruba karĢı 

olumlu ve duygusal yönelimleri içerebilir.  

Grubun her bir üyesiyle ayrı ayrı ilgilenmek, iliĢki içerisinde bulunmak ve mevcut 

gruba ait olduğunu hissetmek bireye duygusal anlamda bir iç tatmin hissini vermesi 

öngörülebilir.  Öngörülen bu tatmin neticesinde de birey gruba bağlanabilir.   

Birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan bu gruplarda üyeler, bir bütünün parçaları gibi 

olarak, yer aldıkları bu gruba karĢı daha vefalı ve bağlı kalacaklardır. Bu türden 

gruplarda grup içi münakaĢalar ve kıskançlıklara daha az rastlanacak,  grup bilinci ve 

grup bütünlüğü ise mütemadiyen yüksek olacaktır.  Dolayısıyla,  gruba her hangi bir 

Ģekilde dıĢarıdan gelen ve varlığını olumsuz olarak tehdit eden etmenlere karĢı 

gelebilecek, grup üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği koruyabilecek kadar güçlü 

bir hale gelecektir (Samadov, 2006). 

 Diğer taraftan,  kenetlenme bağlılığı üyelerin içinde yer aldıkları grupla olan 

duygusal süreçleri ile rekabet içinde olacak ve grup birlikteliğini olumsuz yönde 

etkileyecek özellikteki iliĢkilerinde vazgeçmelerini, böylece içinde bulunulan grupla 

olan iliĢkilerini daha da güçlendirmelerini sağlayabilir. Örgütler bunu oluĢturabilmek 

için kurumun kuruluĢ yerlerini mevcut Ģehir merkezlerinden uzak tutmak ve sağlık 

hizmetleri de söz konusu olmak üzere kurum çalıĢanlarına gerekli olan bütün 

hizmetleri sunmak gibi değiĢik yolları uygulayabilirler (Samadov, 2006). 

Kontrol Bağlılığı: Kontrol bağlılığı,  bireyin mevcut yaĢamını düzene sokan ve 

anlamlı hale getiren daha yüksek bir etkinin varlığına inanmasını icap ettirecektir.  

Bahsi geçen bu inanç doğrultusunda,  daha önce kabullendiği ve uyduğu normları bir 
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tarafa bırakarak kendi hakkındaki düĢüncelerini içinde yer aldığı örgütün norm ve 

kriterlerine göre yeniden düzenleyecektir (Kanter, 1968). 

Bu bağlılık türü bireyin içinde yer aldığı örgütün kurallarına bağlı olmasıdır Ģeklinde 

ifade edilebilir. Bu bağlılık türünün, bireyin örgüte karĢı pozitif içerikli yönelimleri 

kapsamadığı anlaĢılmaktadır.  

Ayrıca birey, örgütün çalıĢanından beklediği tutum,  davranıĢ ve uyulmasını 

beklediği kuralları doğru,  dürüst ve etik olarak olumlu bulabilir;  çünkü bunlar kendi 

etik değerleriyle örtüĢmektedir.  Bu sebeple,  örgütün istek ve beklentilerine tabi 

olmanın, mevcut otoriteye itaat içinde olmanın bir gereklilik olduğunu düĢünebilir.  

1.1.2.3. O’Reilly ve Chatman’nın YaklaĢımı 

Literatür incelendiğinde örgütsel bağlılıkla ilgili birbirinden değiĢik birçok teorinin 

olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen bahsi geçen bu teorilerin ortak noktasının 

bireyin içinde yer aldığı örgüte karĢı psikolojik olarak bağlanması olduğu ifade 

edilebilir.  

 O'Reilly ve Chatman göre,  örgütsel bağlılık ile ilgili araĢtırmalarda bir fikir 

birlikteliğine ulaĢılamamasının sebepleri arasında, bağlılığı meydana getiren unsurlar 

ile bu bağlılığın neticelerinin örgüt ile birey arasındaki mevcut psikolojik bağın 

temellerini kesin bir Ģekilde belirlenememiĢ olmasıdır (O'Reilly ve Chatman,1986). 

O'Reilly ve Chatman ayrıca örgütsel bağlılığı, birey ile örgüt arasındaki psikolojik 

bağ olarak ele almaktadırlar. Birey ile örgüt arasındaki bu psikolojik bağın geliĢimine 

katkı sağlayan mühim bir mekanizma ise özdeĢleĢmedir. Birey örgütün hedeflerini,  

değerlerini,  niteliklerini kendi kabul eder ve bütün bunlarla özdeĢleĢir. Bu durumda 

örgütsel bağlılık, bireyin içinde yer aldığı örgütün bakıĢ açılarını veya kendine has 
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özelliklerini kabullenme ve kendine göre uyarlama derecesini yansıtır (O'Reilly ve 

Chatman, 1986). 

O'Reilly ve Chatman‟ın ortaya koydukları teorilerinden hareket edilerek birey ile 

örgüt arasındaki psikolojik bağ denildiğinde; bireyin yer aldığı kuruma yönelik 

özdeĢleĢme, itaat ve benimseme olmak üzere üç temele dayandığını ifade edebiliriz. 

ÖzdeĢleĢme, bireyin grup içinde tatmin edici bir bağ kurma veya böyle bir bağı 

koruma niyetiyle etki içerisinde kalmasıdır. Böyle bir durumda, birey örgütün bir 

üyesi olmaktan dolayı onur duyacak, grubun hedef ve değerlerine güvenip inanacak, 

saygı duyacak ve kabul edecek fakat bütün bunları kendi değer sistemine dahil 

edecek biçimde uyarlamayacaktır. ÖzdeĢleĢmede tutumlar, uyma kavramında olduğu 

gibi herhangi dıĢsal bir ödül kazanmak maksadıyla değiĢtirilirler; ancak bu değiĢiklik 

uymada olduğu gibi görünürde değil gerçekten meydana gelmektedir. Benimseme 

ise, örgütün arzu ettiği tutum ve davranıĢların bireyin kendi değerleriyle örtüĢmesi 

nedeniyle kabul edilmesi ve uyarlanmasıdır (Samadov, 2006). 

Ġtaat diğer bir ifadeyle uyma ise; herhangi bir grubun organize ettiği belirli ödülleri 

elde etmek veya cezalardan uzaklaĢmak amacıyla bireyin o grubun etkisi içerisinde 

kalmasıdır Ģeklinde ifade edilebilir. Birey,  yer aldığı grubun tutum ve davranıĢlarını 

onlara inanmasından dolayı değil,  belli dıĢsal ödülleri elde etmek için uyabilir; bu 

durumda,  bireyin kendi tutum ve davranıĢları ile uyarladığı tutumlar birbirinden 

değiĢik olabilir (O'Reilly ve Chatman, 1986). 

1.1.2.4. Etzioni’nin YaklaĢımı 

Etzioni göre,  örgüt içinde yer alan üyelerin örgüte yakınlaĢması,  örgütün üyeler 

üzerindeki güç veya yetkilerinin kaynağını oluĢturmaktadır. Bununla birlikte örgütsel 
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bağlılığı,  üyelerin içinde yer aldıkları örgüte yakınlaĢmaları süreci açısından üç 

bölümle ifade ettikleri görülmektedir (Kafdağlı, 2007). 

 Ahlaki açıdan yakınlaĢma:  Örgütün hedefleri, kurumsal ahlaki değeri ve yine 

kurumsal normlarının içselleĢtirilerek benimsenmesi ve otorite ile bütünleĢme 

esasına dayandırılmaktadır. 

 YabancılaĢtırıcı yakınlaĢma: Bu bağlılık çeĢidi ise, üyenin içinde yer aldığı 

örgütü cezalandırıcı ya da zararlı olarak algıladığı zaman ortaya çıkmaktadır. 

Bununla birlikte yabancılaĢtırıcı bağlılıkta birey, psikolojik olarak kurumda 

kalmaya mecbur edilmektedir. 

 Çıkara dayalı yakınlaĢma: Bu yakınlaĢma türü ahlaki açıdan yakınlaĢmaya 

nazaran, içinde yer alınan kurumla daha az yoğun bir iliĢkiyi ifade etmektedir.  

Bahsi geçen bu bağlılık çeĢidinin esas teması Kanter‟in devama yönelik bağlılık 

kavramında ifade edildiği gibi örgüt ve üyeler arasında meydanda gelen alıĢ-veriĢ 

iliĢkisidir. Birey kendisine ödenen ücretten dolayı bir günde çıkarılması lazım 

gelen iĢ normuna uygun Ģekilde bir bağlılık göstermektedir (Ġnce ve Gül, 2005 ). 

Ayrıca, Etzioni bireyleri örgütsel kurallara ve beklentilere uygun tutum ve 

davranıĢlar ortaya koymaya yönelten üç tür etkinin varlığından söz etmektedir.  

 Cezalandırıcı güç: Üyelerden beklenen ve örgütsel kurallarla paralel olması 

istenilen tutum ve davranıĢlarının, beklenildiği gibi olmaması halinde bunun 

sonucunda maruz kalacağı tepkilerle alakalı güçtür. 

 Ödüllendirici güç: Bireyin tutum ve davranıĢlarının kendisinden beklenen tutum 

ve davranıĢlarla paralel olması durumunda meydana gelmektedir. Ödüllendirici 

güç kavramı prim,  ikramiye, ücretli izin ve benzeri ödüller olarak ifade edilebilir. 
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 Sembolik güç: Kabul görme ve saygı gösterilme gibi sembolik tarzda ödüllerin 

kontrolünü ifade eder. Bahsi geçen bu üç tür güç, örgütteki uyum sistemini 

meydana getirmektedir (Ġnce ve Gül, 2005 ). 

1.1.2.5. Peneley ve Gould’un YaklaĢımı 

Penley ve Gould (1988)'un sınıflandırması, Etzioni (1961)'nin örgüte katılım 

modelinin bir uyarlamasıdır. Etzioni, bahsi geçen modelinde örgütlerde yer alan 

uyum mekanizmaları ile bireylerin yer aldıkları mekanizmalara yönelme tarzlarını 

ele almıĢtır (Samadov, 2006). 

Penley ve Gould (1988),  Etzioni (1961)‟ nin örgüte dahil olma modelinin örgütsel 

bağlılığı kavramsallaĢtırma yönünden oldukça yerinde olduğunu, fakat bu modelin 

ilgili literatürde gerektiği kadar ilgi çekmediğini ifade etmiĢlerdir (Samadov, 2006). 

Ġlgili literatürde bahsi geçen bu modelin, gerektiği kadar ilgi çekmemesinin 

sebeplerinden biri olarak bu modelin karmaĢıklığı gerekçe olarak gösterilebilir. 

Bu modelde ahlaki ve yabancılaĢtırıcı olmak üzere iki adet duygusal temelli katılım 

söz konusudur.  Fakat bunların birbirlerinden farklı olarak bağımsız kavramlar mı, 

yoksa birbirlerine zıt kavramlar mı oldukları tam olarak anlaĢılamamaktadır. Eğer 

bunlar birbirlerinin tersiyse yabancılaĢtırıcı katılım kavramına ihtiyaç olmayacaktır; 

çünkü yabancılaĢtırıcı katılım bahsi geçen ahlaki katılımın olumsuzu olacaktır.  

Ancak buradan hareketle Ģu kadarı söylenebilir ki Penley ve Gould, bu iki katılım 

türünü birbirinden bağımsız kavramlar olarak ifade etmektedirler (Samadov, 2006). 
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1.1.2.6. Becker’in Yan Bahis YaklaĢımı 

Bu yaklaĢıma göre Becker, bireyin kendi davranıĢlarına olan bağlılığının, tutarlı 

davranıĢlarda bulunması ile iliĢkili olduğunu düĢünmektedir. Kendi içinde Tutarlı 

davranıĢlar, belirli bir zaman içinde devam ede gelen ve değiĢik aktiviteleri içerseler 

bile, aynı gayeye hizmet ettiğine inanılan davranıĢlardır. Birey bu davranıĢları, 

amaçlarına ulaĢmada en ideal yol oldukları için tercih ettiğinden alternatif 

davranıĢlarda bulunmayı tercih etmez (Samadov, 2006). 

1.1.2.7. Salancik’in YaklaĢımı 

Salancik‟in teorisin göre örgütsel bağlılık,  bireyin tutum ve davranıĢlarına 

bağlanması olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Salancik‟in yaklaĢımında tutumlar ile 

davranıĢlar arasındaki uyumun temel olarak ön planda tutulduğu anlaĢılmaktadır. 

Bahsi geçen bu yaklaĢımda Becker‟in teorisinde olduğu gibi birey, daha önceki 

tutum ve davranıĢlarına bağlanarak, bunlarla tutarlı davranıĢlar ortaya koymaktadır 

(Ġnce ve Gül, 2005 ). 

Bireyin tutumları ile davranıĢları uyumsuz olduğu taktirde birey,  gerilim ve stres 

içine girecektir. Tutumlar ve davranıĢlar arasındaki uyum söz konusu olduğunda ise 

bu durum beraberinde bağlılığı getirecektir. Açık bir Ģekilde, kesin olarak ve bir kez 

gerçekleĢtirildikten sonra iptal edilemeyen ve geri dönülemeyen, diğerleri önünde 

meydana gelen ve gönüllü olarak ortaya konulan davranıĢlar bağlılığı etkilemektedir 

(Ġnce ve Gül, 2005 ). 



18 

 

1.1.2.8. Wiener’in YaklaĢımı 

Wiener söz konusu sınıflandırmayla,  araçsal bağlılık ve örgütsel bağlılık ayırımını 

ifade eden kuramsal birmodel ortaya koymuĢtur. Araçsal bağlılık; hesapçı, faydacı, 

kendi ilgi ve çıkarlarına dönük olmayı ifade ederken, örgütsel bağlılık ise değer veya 

moral temeline dayanan güdüleme ile meydana gelmektedir. Bu örgütsel bağlılığı 

meydana getiren inançlar, içselleĢmiĢ baskılar meydana getirmek suretiyle bireyin, 

örgütsel hedef ve çıkarları karĢılayacak Ģekilde davranmasını temin etmektedir. Bu 

Ģekilde araçsal güdüleyici eylemler, bireyin kendisine yönelimliyken, örgütsel 

bağlılık eylemleri örgütsel eğilimler taĢımaktadır (Balay, 2000). 

ÇalıĢan ile örgüt arasındaki değiĢimsel bağlılık olarak da ifade edilen bu bağlılık 

türünde örgüt, çalıĢanın bazı güdülerini tatmin ederken;  bu süreç içerirsinde dönüĢte 

çalıĢandan da içinde yer aldığı örgüte katkı yapmasının beklendiği anlaĢılmaktadır.  

DeğiĢim iliĢkisi, bir düzeye kadar dengeli veya çalıĢanın lehine olduğu sürece 

çalıĢan,  içinde yer aldığı örgütünü bırakmayı istemeyerek ona bağlılık hissedecektir 

(Balay, 2000). 

1.1.2.9. Mowday’ın YaklaĢımı 

Mowday‟ın çalıĢmasında ortaya konulan sınıflandırma ile tutum olarak bağlılık ve 

davranıĢ olarak bağlılık arasında ayrım yapılmıĢtır. Tutumsal bağlılık kavramıyla, 

bireyin içinde yer aldığı kurumun örgütsel amaçlarıyla özdeĢleĢmesini ve bunlar 

doğrultusunda çalıĢma istekliliğini ifade etmektedir. DavranıĢsal bağlılık kavramıyla 

ise, bireyin davranıĢsal faaliyetlere bağlılığı ifade edilmek istenmektedir. Ortaya 

konulan çalıĢmalar da bahsi geçen her iki tür bağlılık arasında dönüĢümlü bir 

iliĢkinin mevcut olduğu iddia edilmiĢtir. Buna göre bağlılık tutumu, bağlılık 
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davranıĢlarına yönlendirirken, bu davranıĢlar da neticede bağlılık tutumlarını 

kuvvetlendirmektedir (Çöl, 2004). 

1.1.3. Örgütsel Bağlıkla Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar ve Örgütsel Bağlılığı 

Etkileyen Faktörler 

ÇalıĢanların içinde yer aldıkları örgüte karĢı bağlılık duyması, bireysel iĢ 

verimliliklerini azami düzeyde arttırabilir. Bu durumun sonra örgüt için daha olumlu 

sonuçları da beraberinde getirmesi beklenebilir.   

Dolayısıyla herhangi bir örgütün, çalıĢanların yer aldıkları örgüte bağlılığını 

arttırabilecek veya azaltabilecek etkenlerin farkında olması mühim bir husus olarak 

önümüze çıkmaktadır.  Bunlarla birlikte örgütsel bağlılığı etkileyen ve belirleyen 

çeĢitli faktörler söz konusudur (Balay, 2000).  

Örgütsel bağlılığı etkileyen etmenler üzerinde gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada Oliver 

(1990), demografik etkenlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin nispi olarak 

daha az;  örgütsel ödüller ve iĢ değerlerinin ise, örgütsel bağlılıkla daha da güçlü bir 

iliĢki içinde olduğunu yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında gözlemlemiĢtir. Böylece, 

güçlü katılımcı değerler ortaya koyan çalıĢanların daha yüksek seviyede örgütsel 

bağlılık sergiledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır (Demirsoy, 2009). 

Bunlarla birlikte bir baĢka araĢtırmada Mathieu ve Zajac, örgütsel bağlılıkla 48 farklı 

değiĢken arasında iliĢki olduğunu ifade etmiĢlerdir. Fakat bunlardan yalnızca medeni 

hal,  yetenek,  alınan ücret, yetenek çeĢitliliği ve faaliyet alanı, görev bağlılığı, lider 

iletiĢimi ve katılımcı liderlik tanımlarının bağlılıkla direkt olarak iliĢkili içerisinde 

olduğunu test edebilmiĢlerdir (Demirsoy, 2009). 
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Bahsi geçen yaklaĢımla ilgili yukarıda da açıklandığı üzere, örgütsel bağlılığa etki 

eden birçok etken yer almaktadır. Fakat sözü edilen bu etkenlerin hangisinin bağlılığı 

daha iyi veya daha güçlü türde etkilediği yönünde kesin açıklamalarda bulunmak 

yanıltıcı olabilecektir.  

1.1.3.1. Örgütsel Bağlılık ve Cinsiyet 

Erkeklik  (eril) ya da kadınlık (diĢil)  biyolojik faktörlerden kaynaklanan, kadın veya 

erkek olma ise kültürel faktörlerden meydana gelen süreçlerdir.  Irk ve sınıf gibi 

sosyolojik cinsiyet de sosyal bir yapıdır,  yani sosyal iliĢkileri itibariyle sosyal 

yaĢantıyı yönlendirir  (ÖztaĢ, 2004).  

Örgüt içinde yer alan iĢgörenler sosyal yapının bir parçasıdırlar. Bundan dolayı 

sosyal yaĢamdaki tanım ve etkilerden kendilerini soyutlayamazlar (Telman, 2004).  

Cinsiyet rollerine bağlı olarak toplumda sosyal roller oluĢabilmektedir. Örneğin 

biyolojik faktörler söz konusu olarak herhangi bir erkeğe cinsiyet açısından erkeksi 

davranıĢlar yüklenmesi, içinde yer alınılan toplumda bir takım rolleri üstlenmesine 

sebep olabilmektedir.   

Literatürde sosyal roller olarak ifade edilen bu roller, kültürel olarak yerine 

getirilmesi zorunlu kılınan beklentiler, vazifeler ve haklardır.  Örnek olarak, bir 

kadının anne olması toplumsal bir roldür.  Dolayısıyla cinsiyet rolleri ve sosyal roller 

toplumsallaĢma neticesinde öğrenilmektedir. Bu roller standartlaĢtırılarak kuĢaktan 

kuĢağa aktarılabilinmektedir. Bunun neticesinde sosyolojik cinsiyete bağlı olarak 

toplum, kadınlardan daha nazik olmalarını, daha anlayıĢlı olmalarını, çevresinde 

mevcut bulunan insanları dikkate almalarını, daha içten olmalarını gibi vb. beklenti  
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içinde olabilirler.  Erkeklerden ise daha iddialı olmalarını, daha bağımsız olmalarını,  

baĢarıyı hedeflemelerini, daha giriĢken olmalarını ve kendilerine güvenmeleri 

beklenebilmektedir (ÖztaĢ, 2004). 

Bununla birlikte yapılan çalıĢmalar sonucunda cinsiyet ile örgüte bağlılık arasında 

tutarlı bir iliĢki olduğu anlaĢılmaktadır. Bir grup olarak kadınların bağlılıklarının 

erkeklere göre daha fazla olduğu yurt dıĢında yapılan araĢtırmalarda ortaya çıkmıĢtır. 

Bunun sebebi olarak, kadınların örgütte yer aldıkları pozisyonları elde etmede 

erkeklerden daha çok engel aĢtıkları ve bunun örgüte üyelik açısından onları daha da 

önemli hale getirdiği iddia edilmiĢtir. 

Bütün bunlarla birlikte sonuç olarak, örgütsel bağlılık ile ilgili literatürde, erkeklerin 

mi yoksa kadınların mı örgütlerine daha çok bağlılık gösterdikleri konusunda görüĢ 

ayrılıkları olduğu anlaĢılmaktadır. AraĢtırmacılar farklı gerekçe ve nedenler ileri 

sürerek erkeklerin veya kadınların örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu iddia ettikleri anlaĢılmaktadır.  

1.1.3.2. Örgütsel Bağlılık ve YaĢ 

Bireysel özelliklerle alakalı diğer bir önemli değiĢkenin de yaĢ faktörü olduğu 

düĢünülmektedir. YaĢ faktörünün genel olarak kıdem ve hizmet süresi ile birlikte ele 

alındığı anlaĢılmaktadır. YaĢ faktörünü kendi baĢına bir demografik değiĢken olarak 

değerlendirmek için ele alan bir araĢtırmada, yaĢ faktörünün örgütsel bağlılıkla 

iliĢkisinin olumlu yönde olmadığı tespit edilmiĢtir.  Kırel tarafından 1999 senesinde 

Türkiye‟de yapılan bir araĢtırmada genç çalıĢanların içinde bulundukları kurumda 

gerçekleĢtirdikleri iĢlerini daha eğlenceli buldukları, daha istekli ve severek 

çalıĢtıkları ve yaĢlı çalıĢanlara nazaran içinde yer aldıkları örgütlerine daha da bağlı 

bulundukları tespit edilmiĢtir. Diğer yönüyle, buna karĢın yaĢ faktörünü ele alan 
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birçok araĢtırmada, yaĢ arttıkça örgüte karĢı bağlılığın da arttığı yönünde bulgular 

elde edilmiĢtir. ĠĢgörenlerin yaĢı arttıkça, alternatif veya değiĢik bir eğitim alma 

imkânlarının azaldığını, böylece iĢgörenlerin, üyesi bulundukları örgütlere 

bağlılıklarının arttığını ifade edilmektedir. YaĢlı çalıĢanlar içinde yer aldıkları örgüte 

daha bağlıdırlar. Birey yaĢı arttıkça baĢka bir iĢ bulma imkânı azalır ve sahip olduğu 

örgüte karĢı daha da çok bağlılık kazanır (Samadov, 2006). 

Bireyin mevcut olan iĢine devam etmektense, bırakmanın kendisi açısından daha 

fazlasına mal olacağını anladığında da, içinde yer aldığı örgüte ve iĢine daha da 

bağımlı hale gelebilir. 

Bir baĢka çalıĢmada ise, Allen ve Meyer (1993)  yaĢla bağlılık arasındaki iliĢkinin 

bağlılığın her bir boyutu için ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Buradan hareketle duygusal bağlılık,  iĢgörenin yaĢıyla birlikle artıĢ ifade ederken,  

rasyonel bağlılık ise iĢgörenin yaĢından etkilenmemektedir. Genç iĢgörenlerin fazla 

yatırımları olmaması nedeniyle, yaĢlı iĢgörenlere nazaran içinde yer aldıkları 

örgütlerine daha az bağlılık duydukları ortaya konulmuĢtur. Böylece örgütsel 

bağlılığı düĢük seviyede olan genç iĢgörenlerin, iĢi bırakma eğilimlerinin daha 

yüksek seviyede olduğunu öne sürmek mümkündür (Samadov, 2006). 

YaĢlı iĢgörenlerin genç iĢgörenlerden daha çok bağlılık duymasının sebeplerini 

aĢağıdaki gibi maddeler halinde özetlemek mümkün olabilir.  Bunlar; 

 YaĢlı iĢgörenler daha cazip imkanlı iĢlere giriĢmeyi genç iĢgörenlere göre daha 

riskli görmektedirler. 

 Herhangi bir iĢgörenin içinde yer aldığı örgütünde ne kadar uzun süre yer alırsa 

daha iyi görevlere getirilme ihtimali daha fazla olmaktadır. BaĢka bir ifadeyle 
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meslekte mevki olarak yükselme imkânlar hizmet süresiyle paralellik arz 

etmektedir. 

 YaĢlı iĢgörenler mevcut iĢlerini yerine getirirken kendilerine ve deneyimlerine 

güvendiklerinden daha fazla iç tatmin duymaktadırlar (Balay, 2000). 

Bütün bunlarla birlikte söylenebilir ki;   yaĢ faktörü ile örgütsel bağlılık arasındaki 

iliĢki konusunda gerçekleĢtirilen araĢtırma sonuçlarında bir tutarlılık bulunmadığı 

anlaĢılmaktadır. Bir takım araĢtırma neticeleri gençlerde örgütsel bağlılığın daha 

yüksek düzeyde olduğunu gösterirken, diğerleri ise yaĢlılarda örgütsel bağlılığın 

daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Fakat yapılan çalıĢmaların 

birçoğunda yaĢ düzeyi yüksek olan çalıĢanların, gençlere nazaran daha yüksek 

düzeyde örgütsel bağlılık sergilediklerinin göze çarptığı ifade edilebilir. 

1.1.3.3. Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ Beklentileri 

ÇeĢitli nedenlerle oluĢturulan örgütlerin mevcudiyet nedenleri arasında, insanların 

mütemadiyen çeĢitlenen ihtiyaç, beklenti ve isteklerini yerine getirmek düĢüncesi yer 

alır. Ġnsanlar içinde yer aldıkları örgütlere bir takım ihtiyaç ve isteklerini karĢılamak 

için dahil olmaktadırlar. ĠĢgörenlerin bahsi geçen bu istek ve ihtiyaçları, onların 

bireysel hedef ve beklentilerini meydana getirir. Genellikle örgütler kiĢiler açısından 

bu bireysel hedeflere ulaĢmada kullanılan bir araç durumundadırlar. Dolayısıyla 

mevcut örgütlerin bu hedefleri karĢılayabilme veya yine bu hedeflere hizmet 

edebilme kabiliyeti ve kapasitesi örgütsel bağlılığı olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Samadov, 2006). 
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1.1.3.4. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet 

ĠĢgörenin örgüte olan bağlılığına etki eden bir diğer önemli unsur ise örgütsel 

adalettir.  Örgütsel adaleti, kurum yönetiminin aldığı kararlarla, bu kararların 

uygulama aĢamalarının iĢgören tarafından nasıl algıladığı ile alakalıdır Ģeklinde 

tanımlayabiliriz. 

Örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet kavramı iliĢkilendirildiğinde, bahsi geçen bu 

kavramı iki yönüyle ele alarak açıklayabiliriz. Bunlar; dağıtımsal adalet ve 

prosedürel adalettir. Dağıtımsal adalet;  bu kavram, örgütsel kaynakların adil bir 

Ģekilde dağıtımını ifade etmektedir. ĠĢgörenlerin daha çok maddi gelir ve haklarla 

alakalı algıladığı adalet duygusu Ģeklinde izah edilebilir. Prosedürel Adalet ise;  

örgüt içerisinde karar alma sürecinin söz konusu olması ile alakalı adalet 

algılamasıdır. Kurum yönetimi tarafından verilen kararların sebeplerinin adil olarak 

algılanmasına dayandırılır (Kafdağlı, 2007). 

1.1.3.5. Örgütsel Bağlılık ve Eğitim 

Örgütsel bağlılıkla ilgili önemli faktörlerden olan bir diğer değiĢkende, iĢgörenlerin 

eğitim düzeyidir. ĠĢgörenin eğitim düzeyi yükseldikçe içinde yer aldığı örgüte karĢı 

bağlılık düzeyi azalabilir. BaĢka bir ifadeyle iĢgörenin eğitim düzeyi azaldıkça, 

içinde yer aldığı örgüte karĢı bağlılığı artabilir. Çünkü iĢgörenin eğitim düzeyi 

yükseldikçe, çalıĢtığı kurumun karĢılayabileceğinden daha fazla beklentileri 

oluĢabilir. 

Bununla birlikte değiĢik iĢ imkânları da eğitim düzeyinin yükselmesine paralel 

olarak artıĢ meydana getirmektedir. Netice olarak bu ve benzeri faktörler, iĢgörenin  
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eğitim düzeyi yükseldikçe örgütsel bağlılık seviyesinin azaldığını ortaya 

koymaktadır. Eğitim düzeyi ile örgütsel bağlılık arasındaki ters yönlü bir iliĢkiyi 

destekleyen değiĢik araĢtırmalarla birlikte, bazı araĢtırmacılar,  bahsi geçen iliĢkinin 

yeterince güçlü ve açık olmadığına iliĢkin veriler elde etmiĢler ve bu iliĢkinin 

önemsenmemesi gerektiğini belirtmiĢlerdir (Akt:  Samadov, 2006). 

1.1.3.6. Örgütsel Bağlılık, ĠĢin Niteliği ve Önemi 

Kurumlar açısından örgütsel bağlılığı etkileyen önemli bir etkenlerden bir diğeri de 

iĢin niteliği ve önemidir. ĠĢin önemi, bağlı bulunulan örgütte veya dıĢ çevrede, bir 

iĢin insanların hayatları üzerindeki etkisi olarak izah edilebilir. 

 Örgütsel bağlılıkla alakalı ilk araĢtırmalardan günümüze kadar iĢin niteliği ile ilgili 

faktör her zaman önemini ve geçerliliğini muhafaza etmiĢtir. Genellikle bu konuda 

gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda örgütsel özellikler ve örgütsel bağlılık iliĢkisi çok güçlü 

bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Daha ziyade düĢük seviyelerde çalıĢanlar için medeni 

durum, yaĢ, eğitim ve benzeri gibi bireysel etkenler örgütsel bağlılığı daha fazla 

etkilerken, yüksek statülü çalıĢanlar söz konusu olduğunda örgütsel özellikler 

örgütsel bağlılığı daha fazla etkilemektedir. Bu tür iĢgörenler açısından örgüt 

içerisinde kararlarda söz sahibi olma ve rol belirsizliği gibi değiĢkenler, örgütsel 

bağlılık bakımından daha önemli bir faktör olarak ortaya çıkabilmektedir (Samadov, 

2006). 

Örgüt içerisinde yapılan iĢin gerek zorluk derecesi ve motive etme potansiyeli ve 

yine gerekse yapılan iĢ konusu ile özdeĢleĢme, sorumluluk, geri bildirim ve yetki 

sahibi olma gibi nitelikleri örgütsel bağlılığı direkt olarak etkileyebilmektedir. 
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1.1.3.7. Örgütsel Bağlılık ve Ücret Düzeyi 

Örgütsel bağlılık söz konusu olduğunda bağlılık düzeyini belirleyen en önemli 

etkenlerden birisinin de,  ücret düzeyi olduğu söylenebilir.  Kar amacı gütmeyen 

kurum, kuruluĢ veya örgütler haricinde hemen hemen bütün örgütlerde iĢler belirli 

bir ücret karĢılığında yerine getirilmektedir. Dolayısıyla bireylerin elde ettikleri ücret 

düzeyi ile içinde yer aldıkları örgüte bağlılıkları arasında iliĢki bulunduğu 

düĢünülebilir. 

ĠĢgörenlerin ücret dağılımındaki adaleti algılama Ģekilleri de örgütsel bağlılık 

düzeyini etkilemektedir. ĠĢgörenler bağlı bulundukları örgüt yönetiminin ücret 

politikalarını ne kadar dengeli ve adil bir Ģekilde algılarlarsa, içinde yer aldıkları 

örgüte karĢı bağlılıkları o düzeyde fazla olacaktır. Özellikle daha üst düzeyde 

iĢgörenler açısından gelir, örgütsel bağlılığı etkileyen çok mühim bir etkendir. 

Bununla birlikte sıradan ve rutin ödüllendirmeler kadar, dıĢsal ödüllendirmelerde 

önem arz etmektedir (Samadov, 2006). 

Örgüt çalıĢanlarına yapılan ödemelerin kurum için artı bir gider gibi düĢünülmemesi 

gerekir. Çünkü yapılan ödemeler yeteri düzeyde değilse bu durum çalıĢanı memnun 

etmeyebilecektir. Bu durumda, örgüt bakımından ortaya çıkacak maliyet, oldukça 

fazla olabilecektir. 

ÇalıĢtığı kurumdan elde ettiği ücretin, beklentisinin çok altında olduğunu düĢünen 

çalıĢanlar, kendilerini yapmıĢ oldukları iĢe yeterince veremeyebilirler, yapmıĢ 

oldukları iĢlerde hata oranı artabilir ve ön gördükleri ilk fırsatta bağlı oldukları 

örgütten ayrılmayı tasarlayabilirler. Bu durum çalıĢanların üzerindeki etkileri 

yönünden değerlendirildiğinde, fark çok açık bir biçimde görülebilir.  
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Tatmin edilmemiĢ ve bağlı bulunduğu örgüte karĢı bağlılık hissetmeyen çalıĢanlara 

ödenen ücretlerin haricinde bütün bunların neden olduğu daha pek çok maliyet 

vardır. Bunlar içinde bulundukları kurum için yapmakta oldukları iĢe gerekli özeni 

göstermeyecekleri gibi kalite ve verimlilikte onlar açısından bir değer ifade 

etmeyecektir (Samadov, 2006). 

1.1.4. Örgütsel Bağlılıkla Ġlgili AraĢtırma Sonuçları 

ĠĢ doyumu çalıĢmalarından elde edilen sonuçlar ile örgütsel bağlılık çalıĢmalarından 

elde edilen sonuçlar bazı durumlarda karıĢtırılır.  Mowday, Steers ve Porter,  örgütsel 

bağlılık ile iĢ doyumu arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğunu yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarında daha önceden belirlemiĢlerdir. Bununla birlikte azalan gecikmeler, 

düĢük iĢ devri, düĢük iĢten ayrılmalar, yükseltilen iĢ performansı gibi etkenlerde 

benzerliklerini çalıĢmalarında ortaya koymuĢlardır. Bununla birlikte oluĢan bu durum 

farklı tanımlamalar ve yorumlamaların ortaya çıkması sonucunu doğurmuĢtur 

(Mahmutoğlu, 2007). 

Bütün bunlarla birlikte daha önce yapılan araĢtırmaların sonuçlarının iyi bir biçimde 

anlaĢılabilmesi bakımından, örgütsel bağlılığın sonuçlarını beĢ baĢlık altında 

toplayarak özetlemek mümkündür. 

 Örgüte Bağlılık ve Örgütte Kalma Süresi: Daha önce yapılan çalıĢmalarda 

bahsi geçen bu iki değiĢken arasında olumlu bir iliĢki olduğu ortaya 

konulmuĢtur. 

 Örgüte Bağlılık ve ĠĢ Gücü Devir Oranı: Daha önce yapılan araĢtırmalardan 

ortaya çıkan istatistik veriler ıĢığında, örgüte bağlılık ve iĢgücü devri arasında 

ters bir iliĢki olduğu ifade edilebilir. 
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 Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ BaĢarımı:  Daha önce yapılan çalıĢmalarda bu 

değiĢkenler arasında güçlü bir iliĢki bulunamamıĢtır. Bunun nedenleri baĢarının 

koĢulları eğitim,  kabiliyet,  motivasyon, imkanlar ve benzeri gibi bir çok farklı 

faktörlerden meydana gelmektedir.  Ġçinde yer alınan örgüte karĢı bağlılık belki 

bahsi geçen baĢarıyı bir bakıma etkileyebilir.  Ancak bununla birlikte aralarında 

güçlü bir iliĢki beklememekle birlikte örgütsel bağlılığın çalıĢanların gayretlerini 

olumlu bir yönde etkileyerek onların baĢarılarına bir katkıda bulanabileceği 

düĢünülmektedir. 

 Örgüte Bağlılık ve ĠĢe Geç kalma:  Bahsi geçen bu iki değiĢkenin arasında 

kayda değer düzeyde nitelendirilebilecek biçimde bir olumsuz iliĢkinin olduğu 

ifade edilebilir. 

 Örgüte Bağlılık ve ĠĢ Devamsızlığı: Kuramsal olarak değerlendirildiğinde iki 

değiĢken karĢılıklı olarak birebir iliĢkiden ziyade, örgüte bağlılık düzeyleri 

bakımından yüksek olan bireylerin iĢe devamlılık konusunda daha istekli 

bulunabilecekleri, bu sebeple örgüte bağlılık söz konusu olduğunda ise iĢe 

devam etme sürecini etkileyen bir etmen olduğu iddia edilmektedir 

(Mahmutoğlu, 2007). 

Bununla birlikte,  örgütsel bağlılığın iĢ devamsızlığı, iĢe geç kalma, iĢ performansı, 

iĢgücü devri ve iĢi bırakma düĢüncesi ile stres üzerinde bir etki oluĢturduğu;  ayrıca, 

bu durum ilgili çalıĢmaların sonuçlarını ortaya koyan araĢtırmacılar tarafından genel 

kabul görmektedir (Ġnce ve Gül, 2005). 
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1.2. ĠĢ Doyumu Tanımı ve Önemi 

Günümüz çağdaĢ yönetim kuramcılarına göre,  yönetimin birbirini tamamlayan iki 

hedefinden bir tanesinin gerçekleĢtirilen hizmetlerin etkinliğini artırmak, bir 

diğerinin ise iĢgörenlerin iĢ doyumlarını sağlamak olduğu düĢüncesinde fikir 

birlikteliği olduğu görülmektedir (Aksayan, 1990).  

Kavramsal olarak değerlendirildiğinde ĠĢ doyumu tanımlaması, sadece son 

dönemlerde dikkat çeken bir mesele olarak ele alınmamıĢtır. Daha önceki 

dönemlerde de önem arz eden iĢ doyumu kavramının asıl önemi, 1930 ve 40‟lı 

senelerde ortaya çıkmıĢtır. Bu senelerden itibaren de endüstri ve örgüt psikolojisi 

alanlarında en çok üzerinde durulan konulardan biri iĢ doyumu olmuĢtur (Ergin, 

1997).  

ĠĢ doyumu kavramı ilk olarak 1918‟li yıllarda Taylor ve Gilbert tarafından en az 

yorgunluk ve stres meydana getirecek bir metotla fabrikada çalıĢmak olarak 

tanımlanmıĢtır. Bahsi geçen bu konudaki bilimsel çalıĢmalar asıl olarak 1920‟lerde 

Harvard araĢtırmaları olarak tanınan Elton Mayo ve arkadaĢlarının bir elektrik 

kurumundaki çalıĢmalarıyla baĢladığı kabul edilmektedir (Mertol, 1993). 

Bununla beraber,  süreç içerisinde iĢ doyumu kavramı çeĢitli birçok araĢtırmacı 

tarafından farklı biçimlerde ifade edilmiĢtir. Örnek vermek gerekirse Balcı (1985) iĢ 

doyumunu,  iĢgörenlerin yapmıĢ oldukları iĢin boyutlarına bağlı olarak,  istekleri ve 

beklentileri ile bunların iĢin kazandırılması düzeyine yönelik kiĢisel algılamaları 

arasındaki farkın bir iĢlevi olan duygusal tepkilerdir Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

ĠĢ doyumu, yapılan iĢin nitelikleri ile iĢgörenin istek ve beklentileri birbiriyle 

örtüĢtüğü taktirde sağlanmıĢ olur. ĠĢ görenin yapmıĢ olduğu iĢe karĢı duyduğu 
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hoĢnutluk iĢ doyumunu ve bununla birlikte yapılan iĢe karĢı hoĢnutsuzluk da iĢ 

doyumsuzluğunu meydana getirir (Davis, 1982). 

Ayrıca iĢ doyumu denildiğinde, yapılan iĢin nitelikleri ile kiĢilerin kendinde bulduğu 

niteliklerin bir arada uyum içinde olması Ģeklinde de ifade edilebilir. ĠĢgören yapmıĢ 

olduğu iĢten bireysel beklentileri ile beraber bu beklentilerinin hangisinin ne oranda 

yerine getirildiğini mukayese ettiğinde meydana gelen değiĢiklikler iĢ doyumum 

düzeyini meydana getirir (Mc Cormic, Ernest ve Ilgen 1980).  

Bütün bunlarla birlikte iĢ doyumu kavramı iĢgörenleri, iĢ yapmaya sevk eden, bu 

konuda onları motive eden, yönlendiren önemli bir faktör ve göstermiĢ oldukları bu 

gayretleri neticesinde elde ettikleri baĢarı ve umutlarıdır. Bahsi geçen bu beklentiler 

ortaya çıktığında doyum söz konusu olabilecektir. Ayrıca iĢgören tarafından ortaya 

konulan istek ve ihtiyaçlar her Ģeyden evvel insanın kendi benliği ile yakından 

alakalıdır. Bu sebeple iĢ doyumu kavramı kiĢinin aynı zamanda egosunu tatmin etme 

yolu olarak ifade edilebilir (Eren, 2001).  

1.2.1. ĠĢ Doyumu Ġle Ġlgili Teoriler 

ĠĢ doyumu ile ilgili teoriler iki ana baĢlık altında toplanabilir. Bunlar kapsam ve süreç 

teorileridir. 

1.2.1.1. Kapsam Teorileri 

Kapsam teorileri, iĢgörenlerin ihtiyaçlarının içine nüfuz etmeyi sağlayarak, bahsi 

geçen bu ihtiyaçların çalıĢma ortamında nasıl tatmin edilebilecekleri konusunda 

kurum yöneticilerine yardımcı olmayı hedefler (ġimĢek, 2002).  



31 

 

Bu teoriler grubuna Maslow‟ un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Teorisi, Alderfer‟ in ERG 

Teorisi, Herzberg‟ in Ġki Faktör Kuramı ve Mc Clelland‟ ın BaĢarma Ġhtiyacı Teorisi 

girmektedir. 

1.2.1.1.1 Maslow’ un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Teorisi 

Ġnsanın ihtiyaçlarını ilk kez bilimsel bir Ģekilde ele alıp inceleyen bilim adamı 

Abraham Maslow olmuĢtur. Maslow, yapmıĢ olduğu araĢtırmalar sonucunda, 

insanların tek düzelikten uzak, sosyal, biyolojik ve psikolojik yönleri olan birer 

varlık olarak bir takım ihtiyaçlara sahip olduklarını sonucuna ulaĢmıĢtır (Eren, 2001). 

Bununla birlikte ortaya koydukları davranıĢlarında da bahsi geçen bu ve benzeri 

ihtiyaçlarını karĢılama isteğine yönelik hareket ettiklerini ifade etmiĢtir. Yani insanı 

harekete geçiren davranıĢların temelinde ihtiyaçlar yer almaktadır. Maslow‟ un bahsi 

geçen bu teorisine göre ihtiyaçlar,  aĢağıdan yukarıya doğru hiyerarĢik bir yapıda 

olup beĢ gruba ayrılarak izah edilmiĢtir. Bunlar fizyolojik, güvenlik, ait olma ve 

sevgi, değer (saygı), kendini gerçekleĢtirme ihtiyacıdır (Eren, 20001). 

Fizyolojik Ġhtiyaçlar: Maslow‟un fizyolojik ihtiyaçlar olarak tanımladığı bu ihtiyaç 

türünün en alt basamağında yeme,  içme,  uyuma, cinsellik gibi temel fizyolojik 

ihtiyaçlar yer aldığı görülmektedir. Maslow‟a göre,  Ġnsanın yaĢamını fizyolojik 

olarak sürdürmesi için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlardır bunlar. Ġnsan, diğer 

ihtiyaçlarından önce bu ihtiyaçlarını gidermek için davranıĢta bulunmak zorundadır. 

Ġnsanların fizyolojik olarak ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Örnek vermek gerekirse: 

susayan bir kiĢi varolan susuzluğunu belirli bir oranda gidermedikçe, baĢka bir 

ihtiyaç onun davranıĢlarını etkileyemez (Önen ve Tüzün, 2005). 
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Maslow‟un bahsi geçen kuramındaki bu aĢama değerlendirildiğinde örneğin: bir iĢ 

yerinde çalıĢan iĢgören açısından fizyolojik ihtiyaçların karĢılanması diğer 

ihtiyaçlarından daha önemlidir denilebilir. Yani iĢgören öncelikle bu ihtiyaçlarının 

giderilmesini önceleyerek hareket edebilecektir. 

Güvenlik Ġhtiyaçları: Maslow‟a göre fizyolojik ihtiyaçlar belirli bir oranda tatmin 

edildikten sonra bahsi geçen hiyerarĢideki ikinci düzeye gelinmiĢ olur. Bunlar kiĢinin 

korunmaya yönelik olan ihtiyaçlardır.  Açlığını,  susuzluğunu ve uykusuzluğunu 

belirli oranda gideren insan,  kendini güvenli hissedeceği,  her türlü tehlikelerden 

uzak kalacak bir ortama örneğin, bir barınağa (eve) ihtiyaç duyar veya bir yerde 

çalıĢarak kazandığı paranın bir kısmını kendisi ve ailesi için güvenli olacak bir yer 

edinmek için harcar (Önen ve Tüzün, 2005).  

Ait Olma ve Sevgi Ġhtiyaçları: Fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları olarak tanımlanan 

bu birinci grup ihtiyaçların tamamıyla olmasa bile, kısmen karĢılanması durumunda 

da kiĢi kendini rahat ve güvencede hissedebilir. Maslow‟a göre böylelikle ikinci grup 

ihtiyaçların ilk düzeyindeki ait olma ve sevgi ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Bu insanın 

doğasında olan bir Ģeydir (Önen ve Tüzün, 2005).  

Ġnsan yapısı gereği bahsi geçen bu aĢamaya geldiğinde bir topluluğun içerisinde yer 

almak, kendini o topluluğun bir üyesi olarak hissetmek bununla birlikte sevme ve 

sevilme ihtiyaçlarını karĢılamak isteyebilir.  

Saygı Ġhtiyacı: Maslow‟a göre bir üst düzey ihtiyaç grubuna geçildiğinde ise insanda 

saygı ihtiyaçları ortaya çıkar. Bahsi geçen bu ihtiyaçlar grubu birbirine bağlı iki alt 

gruptan oluĢmaktadır. Ġlk grupta yer alanlar:  güç, baĢarı, güvenilir bir insan olma, 

beceri sahibi olma ve kendi kararlarını verebilme ihtiyaçlarıdır. Ġkinci grupta yer 
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alanlar ise: ün, mevki, yetki sahibi olma, tanınma, önemsenme, takdir edilme, saygı 

görme ihtiyaçlarıdır (Önen ve Tüzün, 2005). 

Buradan hareketle bireylerin bir alt seviyedeki ihtiyaçları kısmen de olsa 

karĢılandıkça, bir üst seviyedeki ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik beklentilerinin 

sırasıyla ortaya çıktığı anlaĢılmaktadır.  

Kendini GerçekleĢtirme Ġhtiyacı: Maslow‟un teorisine göre ihtiyaçlar 

hiyerarĢisinin beĢinci ve son basamağını kendini gerçekleĢtirme ihtiyacı 

oluĢturmaktadır. Bu ihtiyaç kiĢinin bireysel kapasitesinin en üst noktasına ulaĢma, 

yeteneklerini, becerilerini en üst düzeyde ortaya koyma gayretini ifade etmektedir. 

KiĢi bu son basamağa gelince üretme ve baĢarma gücünü ortaya koyabilir. Bu 

ihtiyacın tatmin edilme Ģekli ise kiĢiden kiĢiye farklılık göstermektedir. Ancak 

McCormick ve Ilgen‟e göre,  hayatı boyunca çok az insan bahsi geçen bu 

ihtiyaçlarını tatmin etmeyi baĢarabilmektedir (Önen ve Tüzün, 2005). 

1.2.1.1.2 Herzberg’ in Ġki Faktör Teorisi 

Frederik Herzberg ve arkadaĢları iĢgörenler üzerinde çalıĢmalar gerçekleĢtirerek 

doyum ve doyumsuzluğa neden olan etmenleri açıklamaya çalıĢmıĢlardır. 

GerçekleĢtirilen bu araĢtırma sonuçlarında bireylerin yapmıĢ oldukları iĢlerinde 

kendilerini mutlu olarak hissettikleri ile kötü olarak hissettikleri durumların çok daha 

farklı olduğu gözlemlenmiĢtir. Ayrıca araĢtırma sonuçlarında bazı özellikler iĢ 

doyumu ile alakalıyken bazı özellikler de iĢ doyumsuzluğu ile alakalı bulunmuĢtur. 

Bahsi geçen bu teorinin varsayımına göre iĢ yerinde çalıĢan iĢgörenlerin kötümser 

olmasına neden olan ve iĢi bırakmasına ve doyumsuzluğuna neden olan hijyenik  
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faktörler ile iĢ yerinde çalıĢan iĢgöreni mutlu yapan, ve içinde yer aldığı kuruma 

bağlayan özendirici veya doyum sağlayan faktörlerin birbirinden ayrıĢması 

gerekmektedir (Eren, 2001).  

Çünkü iĢgörenlerin çalıĢtığı iĢyerinde, belirli faktörlerin varlığı iĢ ile ilgili doyuma 

katkı sağlayabilmektedir. Ancak bunların eksikliği nötr bir durum oluĢturmakta ve 

doyumsuzluğa neden olabilmektedir. Bunun aksine belirli faktörlerin eksikliği 

çalıĢanı kötümser bir ruh haline sokabilmekte ve doyumsuzluğuna sebep 

olabilmektedir. 

 Fakat bütün bunların varlığı iĢgöreni güdülememekte yani iĢgören yalnızca bunlara 

sahip olmakla birlikte doyuma ulaĢamamaktadır. ĠĢgöreni kötümser bir bakıĢ açına 

sahip olma durumuna sokan ve sahip olduğu iĢinden yıldıran bütün bu etmenlere 

Herzberg, hijyen faktörleri ismini vermektedir. Herzberg‟in bunlara hijyenik 

faktörler ismini vermesinin sebebi bunların iĢgöreni içinde yer aldığı kurumdan 

koparan ve ayıran etmenler olmasından kaynaklanmaktadır (Eren, 2001). 

1.2.1.1.3 Alderfer’ in ERG Teorisi 

Alderfer‟in ERG teorisi, aslında Abraham Maslow‟un teorisindeki 5 temel ihtiyaca 

karĢılık gelen 3 ihtiyacı kapsamaktadır. Bahsi geçen bu iki teoride bir alt ihtiyacın 

karĢılanması durumunda üst düzey bir isteğin ortaya çıkacağını kabul etmesine 

rağmen belli baĢlı bazı farklı yönleri vardır.  

ERG teorisine göre ihtiyaçlar karĢılanmadığında bir alt düzey ihtiyaç belirir. Buna 

hayal kırıklığı - çekilme ismi verilmiĢtir; bunun sebebi kiĢinin daha somut hedeflere 

doğru yönelme eğiliminin olmasıdır; fakat bu kiĢinin değiĢik uyarıcı kaynakları 
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araması manasına geldiğinden esas isteğin bu Ģekilde karĢılanması olası değildir 

(Alderfer, 1972). 

1.2.1.1.4 Mc Clelland’ ın BaĢarma Ġhtiyacı Teorisi  

BaĢarı Ġhtiyacı Teorisi ile David Mc  Cleland insan gereksinimlerini 3 grup altında 

bir araya getirmiĢtir. Bu ihtiyaçlar baĢarı gereksinimi, güç gereksinimi, iliĢki 

gereksinimidir. 

BaĢarı gereksinimiyle anlatılmak istenen bazı insanları baĢarı için zorlayan dürtülerin 

bulunduğudur. Bu kiĢiler baĢarının neticesinde elde edeceği ödüllerden dolayı değil, 

kiĢisel baĢarıları için gayret gösterirler. Yapmak istedikleri bir iĢi daha iyi yapmak 

için gayret gösterirler. Diğer bir gereksinim olan güç gereksinimi ise, kiĢinin yer 

aldığı çevresine hakim olma isteğidir. Güç Gereksinimi yüksek olan kiĢiler yönetici 

olmaktan haz duyarlar. Diğerleri üzerinde statü sağlayıcı bir durumda ve etkili 

olmayı isterler (Robbins, 1994).  

Son olarak iliĢki gereksinimi ise, insanın yaĢamını bir baĢına idame 

ettirememesinden ve toplumsal bir özelliğe sahip bulunduğundan hareketle diğer kiĢi 

ve gruplarla iliĢki içerisinde bulunabileceğini ifade etmektedir. KiĢilerin belirli 

insanlara bağlılık ve onlarla değiĢik düzeylerde geliĢtirmiĢ olduğu arkadaĢlık ve 

dostluk çevresi bulunmaktadır. Fakat bu sosyal özellik ve gereksinim insandan 

insana farklılıklar arz etmektedir (Eren, 2001). 

1.2.1.2. Süreç Teorileri 

Önen ve Tüzün‟e (2005) göre, Süreç teorilerinin çıkıĢ noktası, çalıĢanların hangi 

amaçlarla ve ne Ģekilde motive edildikleriyle ilgilidir. 
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Bu teoriler grubuna davranıĢ Ģartlandırma teorisi, beklenti teorisi, eĢitlik teorisi ve 

eĢitlik teorileri girmektedir. 

 

1.2.1.2.1 DavranıĢ ġartlandırma Teorisi 

Skinner tarafından ortaya konulan bu teori, klasik koĢullanmanın aksine, davranıĢı 

geliĢtirmenin (veya söndürmenin) bu davranıĢı karĢılaĢılacağı sonucuna bağlı 

olacağını ifade etmektedir. Ġnsanlar yapmıĢ oldukları davranıĢlarının kendileri 

açısından hoĢlarına giden, haz verici bir biçimde sonuçlarla karĢılaĢmaları 

durumunda, büyük bir olasılıkla aynı davranıĢı tekrar sergileyecek; olumsuz 

sonuçlarla karĢılaĢmaları durumunda ise mevcut davranıĢı tekrar sergilememe 

eğiliminde olmayacaklardır.  Birey kendisinde mutluluk duygusu oluĢturacak tutum 

ve davranıĢları tekrarlar, acı ve sıkıntı oluĢturacağını düĢündüğü davranıĢlardan 

kaçınır. Bundan dolayı, insanlardan belirli davranıĢları yeniden yapması istenirse, o 

davranıĢın o kiĢi için haz ve mutluluk verici bir sonuçla karĢılanmıĢ olması 

gerekebilir (Önen ve Tüzün, 2005). 

1.2.1.2.2 Beklenti Teorisi 

Bu teorinin öne sürdüğü bakıĢ açısına göre iĢ ve görev baĢarısı önemli ölçüde 

ödüllendirilmiĢ bir davranıĢın fonksiyonudur. Vroom‟un teorisine göre güdülenme 

insanın aramıĢ olduğu değerlerle, belirli bir hareketin bahsi geçen bu değerlere yol 

açma olasılığına,  iliĢkin tahminin çarpımıdır (Günbayı, 2000). 

Bahsi geçen bu fonksiyon Ģöyle formüle edilebilir: 

Motivasyon = Beklenti x (Valens x Araçsallık). 
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Bu denkleme göre;  motivasyon ile anlatılmak istenen: insanın herhangi bir  iĢe 

yönelik bir davranıĢa veya davranıĢ dizisine karĢı daha önceden hazırlanmıĢ olma 

durumunu ifade etmektedir. Beklenti, kiĢinin davranıĢı ortaya koyabileceğine yönelik 

öznel olasılıktır. Valens ise,  bir çıktının veya bir ödülün herhangi bir kiĢi açısından 

ifade ettiği değer veya kiĢi için bir Ģeyi isteme ya da arzu etme büyüklüğü olarak 

anlaĢılmalıdır. Yalnızca her üçü de yüksek olduğunda motivasyon düzeyi yüksek 

olmaktadır (Önen ve Tüzün, 2005). 

1.2.1.2.3 EĢitlik Teorisi 

Adams ve arkadaĢları tarafından ortaya konulan bu teoriye göre, iĢ görenler 

kendilerine sunulan ödüllerle diğerlerine sunulan ödülleri daima mukayese ederler ve 

kendilerine uygun görülen bu ödüllerin benzer bir baĢarıyı gösteren kimselerle ne 

derecede eĢit olduğunu saptamaya çalıĢırlar (Günbayı, 2000).  

EĢitlik kuramı bir diğer ifadeyle denklik kuramı, kiĢinin eğitim seviyesini, mesleki 

tecrübesini,  yapmıĢ olduğu iĢteki becerisini, kurumundaki iĢiyle ilgili sorumluluk 

duygusunu,  göstermiĢ olduğu gayreti,  yaĢını ve bu ve benzeri niteliklerini, o kiĢinin 

katkıları olarak tanımlamaktadır. 

Bununla birlikte elde ettiği ücreti, iyi çalıĢma ortamını, iĢ güvencesini, yükselme 

imkanlarını ve statü gibi faktörleri de örgütün kendi çalıĢanlarına sunduğu ödüller 

olarak değerlendirmektedir (Ġncir, 1990). 

1.2.1.2.4 Amaç Teorisi 

Edwin Locke tarafından ortaya konulan bu motivasyon teorisine göre, bireylerin 

belirlemiĢ olduğu hedefler, onların motivasyon düzeylerini de belirlemiĢ olacaktır. 

UlaĢılması zor görünen ve yüksek hedefler belirleyen birey,  ulaĢılması kolay olan 
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hedefler belirleyen bireye oranla daha yüksek bir performans ortaya koyacak ve daha 

çok motive olacaktır. Bununla birlikte birey tarafından belirlenen hedefin açık ve net 

olması iĢ baĢarısını o oranda arttıracaktır (Koçel, 2003). 

1.2.2. ĠĢ Doyumu Üzerinde Yapılan AraĢtırmalar ve ĠĢ Doyumunu Etkileyen 

Faktörler 

Bu aĢamada araĢtırmacı tarafından Dünya‟da ve Türkiye‟de iĢ doyumu üzerine 

yapılmıĢ olan çalıĢmalar ve iĢ doyumunu etkileyen faktörler anlatılacaktır.  

1.2.2.1. ĠĢ Doyumu ve Cinsiyet 

ĠĢ doyum ile cinsiyet arasındaki iliĢkileri ortaya koymaya çalıĢan araĢtırma sonuçları 

farklılık gösterebilmektedir. Cinsiyet faktörünü ele alan bazı araĢtırma sonuçları 

çalıĢan kadınların iĢ doyum düzeylerinin erkek çalıĢanlara nazaran daha yüksek 

olduğunu ortaya koyabiliyorken, bazı araĢtırma sonuçları ise kadın çalıĢanların, 

erkek çalıĢanlara göre daha düĢük iĢ doyumuna sahip olduğunu gösterebilmektedir. 

ĠĢ doyumu düzeyi ve cinsiyet arasındaki iliĢki söz konusu olduğunda, iĢ yerindeki 

kadın çalıĢanların,  toplumsal yapıların en önemli faktörü olan ailenin maddi yani 

ekonomik sorumluluğunu tam anlamı ile üslenmedikleri ve iĢ yaĢamına iliĢkin 

beklentilerinin erkeklere oranla nispeten daha az,  özlem düzeylerinin daha düĢük 

olduğu, dolayısıyla kendileriyle aynı koĢullarda yer alan erkek çalıĢanlardan daha 

kolay bir Ģekilde iĢ doyumu sağladıkları,  yani benzer iĢ koĢullarında çalıĢan kadın 

iĢgörenlerin iĢ doyumunun, erkek iĢgörenlerden daha yüksek olduğu Ģeklinde bir 

düĢünce mevcuttur (Ġncir, 1990). 

1990 yılında Ġncir tarafından gerçekleĢtirilen “ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Üzerine Bir 

Ġnceleme” isimli araĢtırmada 37 tane kamu iktisadi teĢekkülünün merkez birim 
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örgütlerinde ve rastgele olarak seçilen 385 çalıĢanı kapsayan, çalıĢanların iĢ doyum 

düzeylerini arttırmak isteyen, yöneticileri hangi örgütsel etkenleri dikkate almaları ve 

nelerin üzerinde durmaları gerektiği noktasında bilgilendirmek maksadı taĢıyan 

araĢtırmada; çalıĢanların örgütsel ihtiyaçlarının kadın veya erkek olup olmamalarına 

yani cinsiyete bağlı olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca erkek ve kadın 

çalıĢanların iĢ doyumundaki farklılıklarını analiz etmiĢtir ve analizden elde edilen 

verilere göre kadın çalıĢanların iĢ doyumu derecesi erkek çalıĢanlara oranla daha 

yüksek oranda olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yani bu araĢtırmayla birlikte kadın çalıĢanlar 

iĢlerinde erkek çalıĢanlara göre daha mutludurlar sonucuna ulaĢılmıĢtır (Samadov, 

2006). 

Bütün bunlarla birlikte, yapılmıĢ olan araĢtırmalar genel itibariyle incelendiğinde, 

kadın ve erkek çalıĢanlar arasındaki iĢ doyumu farklılıklarının birbiriyle tutarsız 

olduğu gözlemlenebilir. Netice itibariyle; cinsiyet farklılığının iĢ doyumu ile 

iliĢkilendirilmesi doğru olmayabilir, fakat kadınların yaĢadıkları toplumda üstlenmiĢ 

oldukları eĢlik ve annelik gibi sosyal bir takım rolleri ile benzer yetiĢme düzeyindeki 

ve benzer iĢleri yapmakta olan erkek çalıĢanlar nazaran elde ettikleri ücret iĢ doyum 

düzeylerini etkileyebilmektedir.  

1.2.2.2. ĠĢ Doyumu ve KiĢilik 

ĠĢ doyumu ile kiĢilik özellikleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olması beklenebilir. 

Örneğin; konuyla ilgili olarak nevrotik kiĢilik yapısını ele alabiliriz. Nevrotik kiĢilik 

özelliğine sahip olan bireyler endiĢeli, karamsar tiplerdir. Genellikle olumsuz bir 

Ģeylerin olacağı endiĢesi taĢırlar. KarĢılaĢtıkları olaylara sert reaksiyonlar 

gösterebilirler; esnek yapılı değillerdir. Dolayısıyla böyle bir yapıda olan kiĢilerin 

yapmıĢ oldukları iĢlerine bakıĢ açılarının da olumlu olmayacağını söylemek 
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mümkündür. KiĢinin yapmıĢ olduğu iĢ, yaĢamındaki birçok alandan biridir. 

Dolayısıyla da insanda karĢılaĢtığı bir takım olayları olumsuz değerlendirme eğilimi 

mevcutsa, kiĢiliğinden dolayı yaĢamıĢ olduğu tecrübeleri böyle kendine göre 

yorumlayabilecektir (Telman ve Ünsal, 2004). 

Cattel gibi bilim adamları yapmıĢ oldukları kiĢilik testleri uygulamalarında değiĢik 

meslek grupları için değiĢik kiĢilik profilleri ortaya koymuĢlardır. Dolayısıyla ĠĢ 

doyumu kiĢiliğin farklı boyutlarından da etkilenebilir. DeğiĢik meslek dalları ve 

örgütler belli kiĢilik yapısındaki insanlara daha çok iĢ doyumu sağlayabilirler. 

Örneğin; Ġçe dönük kiĢilik yapısına sahip insanlar için yüksek düzeyde dıĢsal 

uyaranla karĢı karĢıya olmak, stres verici olarak algılanabilirken, dıĢadönük kiĢilik 

yapısına sahip insanlar dıĢsal uyaranları daha fazla arzu edebilirler (Telman ve Ünsal, 

2004). 

Bununla birlikte, içedönük kiĢilik yapısına sahip insanlar mümkün olduğunca daha 

az sayıda insanlarla karĢılaĢacağı, daha sessiz bir ortamda oldukça da iĢ doyum 

düzeyi daha yüksek olabilirken, dıĢadönük kiĢilik yapısına sahip olan kiĢiler daha 

fazla sayıda insanın yer aldığı bir iĢ ortamından daha fazla doyum alabilirler. 

Sonuç olarak;  yapılan araĢtırmalar neticesinde denilebilir ki; kiĢilik ile iĢ doyumu 

arasında anlamlı bir iliĢki olabilir. Ancak bunların genetik faktörlerden mi yoksa 

çevresel etkenlerden mi kaynaklandığı hususu henüz netlik kazanmıĢ gibi 

görünmüyor denilebilir. 

1.2.2.3. ĠĢ Doyumu, YaĢ ve Hizmet Süresi 

ÇalıĢanların hizmet süresi arttıkça iĢ doyumunun da buna paralel olarak artacağı 

düĢünülmektedir. Bunun sebebi; uzun yıllar boyunca aynı iĢte çalıĢarak daha fazla 
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tecrübe sahibi olarak deneyim kazanan ve adeta yapmıĢ olduğu iĢle bütünleĢen 

çalıĢanların kendi iĢlerine karĢı ortaya çıkan uyumları fazla olacağından daha fazla 

doyuma ulaĢacakları,  bununla birlikte daha fazla yükselme ve ücret beklentisi içinde 

olan genç çalıĢanların ise yaĢlı çalıĢanlara oranla daha az doyuma ulaĢabilecekleri 

düĢüncesidir (Davis, 1982). 

Fakat Ġncir (1990) tarafından yapılan "ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Üzerine Bir Ġnceleme" 

isimli çalıĢmada iĢgörenlerin bağlı bulundukları iĢ yerindeki hizmet süresi arttıkça iĢ 

doyumu ve örgüte bağlılık sürecinin azaldığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca Herzberg ve arkadaĢları da yapmıĢ oldukları çalıĢmalarla iĢ doyumu ile yaĢ 

arasındaki iliĢkiye değinmiĢlerdir. GerçekleĢtirdikleri çalıĢmalar, genel itibariyle yaĢ 

ve iĢ doyumu arasında olumlu bir iliĢki olduğunu ortaya koymaktadır. Genç 

iĢgörenlerin, yapmıĢ oldukları iĢle ilgili beklentilerinin yüksek olması, onların 

doyumsuzluğa kapılma ihtimallerini artırmaktadır. KiĢilerin ihtiyarladıkça, yapmakta 

oldukları iĢlerinden elde ettikleri doyumun yükseldiği ortaya çıkmaktadır. Bunun 

sebebi olarak, iĢle ilgili tecrübelerinin artmasından dolayı meydana gelen uyum artıĢı 

olabilir.  Bununla birlikte, kiĢilerin yaĢları ilerledikçe ödüllerin fazlalaĢması ve buna 

istinaden mesleki konumun yükselmesi iĢ doyumunda artıĢ sağlayabilir  (Samadov, 

2006). 

Bütün bunlarla birlikte netice olarak, statü ve eğitim gibi değiĢkenler sabit olduğu 

varsayıldığında meslekte geçen süre ve yaĢ ile iĢ doyumu arasında olumlu bir 

iliĢkinin olduğu düĢünülmekte ise de, aradan geçen seneler içerisinde çalıĢanın 

ihtiyaçlarının yerine getirilmemesi durumunda, olumlu beklenti ve düĢünceler yerini 

olumsuz beklenti ve düĢüncelere bırakacağından, iĢ doyumsuzluğunun artabileceği 

gerçeği ihmal edilmemelidir (Samadov, 2006). 
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1.2.2.4. ĠĢ Doyumu, Zeka ve Yetenek 

Literatür incelendiğinde, bu güne kadar yapılan çalıĢmalar sonucunda;  zeka seviyesi 

ile iĢ doyumu arasında tam olarak anlamlı bir iliĢki görülememiĢse bile, zeka 

seviyesine uygun bir iĢin yapılıp yapılmamasının iĢ doyumu bakımından mühim bir 

etken olduğunun ortaya konulduğu görülüyor.  

Birçok meslek ve iĢ için belirli bir zekâ seviyesinin olması gerekliliği ve bu 

seviyeden sapmaların iĢ doyumsuzluğuna sebep olduğu kanıtlanmıĢtır. Çünkü yapmıĢ 

oldukları iĢlerine gerektiği kadar motive olamayan veya zihinsel potansiyellerine 

göre oldukça zorlayıcı aktivitelerde yer alan iĢgörenler, genel itibariyle yapmıĢ 

oldukları iĢlerinden memnun olmamaktadırlar. Bahsi geçen bu iliĢkinin, uygun 

personel tercihi iĢlemlerinin yerine getirilmesiyle ilgili anlamı son derece açıktır 

(Samadov, 2006). 

Kurum içi hiyerarĢide, bir üst basamağa ulaĢtıkça, iĢlerin daha fazla yetenek 

gerektirdiği görülebilir. Bununla birlikte yüksek düzeylerde iĢler, az tekrarlı, rutin 

olmayan ve az bölünmüĢ iĢler olduklarından dolayı kurum içerisinde yer alan örgüt 

üyesine daha çok tercih hakkı tanıyabilir. Bu sebeple yüksek düzeyde yer alan iĢler, 

kiĢinin geliĢimine daha fazla olanak tanır ve kiĢiye bir Ģeyler baĢarmıĢ olmanın 

hazzını tatma imkanını sunabilir. Alt düzeydeki herhangi bir iĢçi ise, yapmıĢ olduğu 

iĢin kendisine yeteneklerini yeterli düzeyde uygulama imkânı sunmadığı beklenti ve 

isteklerini yerine getiremediğinden dolayı, ciddi biçimde hayal kırıklığına uğrayabilir 

(Samadov, 2006). 
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1.2.2.5. ĠĢ Doyumu ve ĠletiĢim 

ĠletiĢim, yönetim bilimi açısından kiĢilerin birbirlerine talimat ve bilgi aktarması, 

sistemli bir Ģekilde raporlar çıkarması ve iĢgörenler arasında bilgi ve duygu birliğinin 

sağlanmasıdır. Yapılan çalıĢmalar kiĢiler arasındaki iletiĢimsizliğin iĢle ilgili olarak 

doyumsuzluk meydana getirdiğini fakat iyi bir iletiĢimin her zaman iĢ doyumu 

meydana getirmek için yeterli olmadığını ortaya çıkarmıĢtır (Demirsoy, 2009). 

1.2.2.6. ĠĢ Doyumu, Meslek ve Eğitim Düzeyi 

Uygun bir Ģekilde yapıldığında eğitim, kiĢinin kendine olan güvenini ve becerisini 

önemli oranda arttırabilir.  ĠĢgörenlerin doyumunu belirgin bir Ģekilde etkileyen en 

önemli alanlardan biri eğitimdir denilebilir. Kaliteli ve uygun bir eğitim, kiĢinin 

yapmıĢ olduğu iĢle ilgili doyumunu etkileyebilir. Çünkü kiĢinin iyi bir eğitim 

düzeyine sahip olması buna paralel olarak da daha iyi düzeyde performans ortaya 

koyma beklentisini de beraberinde getirebilir. 

Hemen hemen tüm meslek dallarında eğitim, profesyonelliğe geçiĢ sürecinde 

çalıĢanları geliĢtirir ve bununla birlikte kiĢilerin kendi kendilerini eğitim ile 

geliĢtirme imkanı sağlayan kurumlara karĢı daha bağlı ve vefakar olmalarını 

sağlayabilir. Ayrıca eğitim, iĢgörenlerin geliĢmelerini sağlayarak bireysel verimlilik 

düzeylerini artırmakta, böylece iĢgörenin elde ettiği baĢarı sonuç olarak kurumu 

olumlu olarak etkileyebilir (Samadov, 2006). 

1.2.2.7. ĠĢ Doyumu ve Kontrol 

KiĢilerin özerklikleri kendilerinin de yerine getirdikleri iĢleri ne düzeyde kontrol 

altına alabildikleri ile sınırlı olabilir. Kontrol kavramı kiĢilerin kendi iĢleri ile alakalı 
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kararlar alabilme özgürlüğünü ifade etmektedir. Fakat örgütsel anlamda kontrolün 

kiĢilerle çok az alakalı olan yanları da mevcut olabilir. 

Bununla birlikte kiĢilerin içinde yer aldıkları örgütteki genel politikaların 

oluĢturulma safhasında söz sahibi olmalarına müsaade edilmesi Ģeklinde bir kontrol 

duygusu meydana getirmelerinin ve geliĢtirmelerinin iĢ doyumu üzerinde olumlu 

anlamda sonuçları ortaya çıkabilir. Kimi iĢlerde yapılan iĢlerin hızı, kiĢi yerine 

makineler tarafından belirlenebilir. Dolayısıyla bu ve benzeri türden bir kontrol ile 

alakalı olarak Johansson ve Frankenhaeuser tarafından yapılan bir çalıĢma iĢi 

makinelerin hızının belirlemesinin yıkıcı tarzda etkileri olabileceğine yönelik ipucu 

verir. Yine benzer tarzda, Murphy, Smith ve Hurrell iĢ hızları, iĢ yerindeki makineler 

tarafından belirlenen, postane çalıĢanları ile benzer iĢlerde çalıĢan ancak makinelere 

bağımlı kalmadan çalıĢanların iĢ doyum düzeylerini karĢılaĢtırmıĢlar ve makinelerle 

birlikte çalıĢanlarda iĢ doyumunun daha düĢük düzeyde olduğunu ortaya 

koymuĢlardır (Demirsoy, 2009). 

1.2.2.8. ĠĢ Doyumu ve Statü 

Bir kiĢinin, her hangi bir kurum ya da toplulukta, diğerlerine kıyasla yapılan 

sıralamada sahip olduğu konum statü olarak ifade edilebilir. KiĢi sahip bulunduğu bu 

statüye uygun tarzda giysiler, araçlar, daireler edinebilir veya oturduğu muhit gibi 

Ģeyler konusunda tercih sahibi olabilir. 

Statü, kiĢilerin ve toplulukların toplum içindeki mevkileri ve yerleridir. Bu mevki 

zaman içerisinde ekonomik veya sosyal nedenlerden dolayı aĢağı veya yukarı yönlü 

değiĢiklik gösterebilir. Dolayısıyla statüye, bir kiĢiye toplum tarafından veya toplum 

içinden baĢkalarının yükledikleri değerlerden oluĢan bir kavramdır denilebilir. Statü 

ile iĢ doyumu arasında kuvvetli bir iliĢkinin olduğu ve üst düzey yönetici 
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kademesinde yer alan kiĢilerin, iĢ doyumlarının daha yüksek seviyede olduğu ifade 

edilebilir. Bununla birlikte, astların da bazı statüler elde etmeleri için motive 

oldukları ve iĢ doyumuna ulaĢtıkları da sonucuna ulaĢılabilir (Samadov, 2006). 

1.2.3. ĠĢ Doyumuyla Ġlgili AraĢtırmaları Sonuçları 

ĠĢ doyum düzeyinin düĢük olması bir örgütte iĢ koĢullarının bozulduğunun önemli 

göstergelerinden biridir. Çünkü iĢ verim düĢüklüğü, iĢin yavaĢlatılması,  iĢçilerin 

gerçekleĢtirdiği grevler,  yapılan iĢle ilgili çeĢitli disiplin sorunları ve diğer örgütsel 

problemlerin arkasında iĢ doyumsuzluğu yer almaktadır (Davis, 1982). 

Örgütlerde, ekip çalıĢmaları esnasında iĢ doyumu önemli bir öğe pozisyonundadır. 

Bu sebepten dolayı hemen hemen bütün yöneticiler çalıĢanlarında iĢ doyumunu 

geliĢtirmeyi amaçlamaktadırlar (Davis, 1982). 

Kurum yönetiminin iĢ doyumunu etkileyebilecek kararlar alırken yine iĢ doyumuna 

iliĢkin bilgi sağlamasında gerekebilir. ĠĢ doyumunun üzerinde durulması ve 

incelenmesi, çalıĢanların kendi yaptıkları iĢleri hakkında neler hissettiği, bu 

duygularının yaptıkları iĢlerinin hangi yönleri ile alakalı bulunduğu ve kimlerin 

hangi çeĢit duygularının söz konusu olduğu konularına açıklık getirebilmektedir. 

Buradan hareketle yapılan araĢtırmalar çalıĢan problemlerine yönelik bakıĢ açısında 

mühim bir tespit aracı özelliği taĢıyabilmektedir. 

Bununla birlikte iĢ doyumu incelemeleri yer alınan örgüt içerisinde her yönde 

iletiĢim gerçekleĢtirmek anlamına gelmektedir. Tahmin edilmeyen faydalardan bir 

diğeri de tutumların geliĢmesidir. ÇalıĢanlar yönünden yönetimin çalıĢanla alakadar 

olup ilgilendiğinin somut bir ispatı ve yönetime karĢı daha pozitif hisler beslemenin 
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sebebi olabilmektedir. Bir diğer fayda ise eğitim ihtiyaçlarının ortaya 

çıkarılabilmesidir (Davis, 1982). 

1.3. Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ Doyumu ĠliĢkisi 

ĠĢ doyumu ve örgütsel bağlılığın, kurumlar söz konusu olduğunda verimlilik ve 

etkililik üzerinde mühim bir etkisinin olduğu anlaĢılmaktadır.  Bu durum yöneticiler 

açısından değerlendirildiğinde ise mutlu ve örgüte bağlılık düzeyi yüksek bir çalıĢan, 

daha etkili,  daha dikkatli ve daha duyarlı bir davranıĢ sergileyebilecek; bununla 

birlikte,  bulunduğu ortamda mutsuz olarak çalıĢanlara oranla daha çok gayret sarf 

edebilecektir. 

 Ayrıca; kurum yöneticileri, örgütsel davranıĢların iĢ doyumu ve örgütsel bağlılıktan 

önemli oranda etkilenebileceğini düĢünebilirler. Bu sebeple, yöneticiler örgütsel 

bağlılık ve iĢ doyumu konuları ile daha yakından alakadar olmak durumunda 

olurlarsa kurum açısından olumlu yönde bir getiri sağlayabilirler.  

Bununla birlikte çalıĢanın içinde yer aldığı örgütüne karĢı geliĢtirdiği duygusal 

tepkiler örgütsel bağlılık olarak tanımlanırken;  çalıĢanın içinde yer aldığı kurumda 

belli bir iĢe karĢı geliĢtirdiği tepkiler ise iĢ doyumu olarak tanımlanır.  Bahsi geçen 

her iki değiĢkenin birbiri ile ilgili yüksek düzeyde bir iliĢki içinde olduğu 

beklenirken, çalıĢanın içinde yer aldığı örgüte ve onun hedef ve amaçlarına daha 

olumlu hisler beslerken,  örgütte gerçekleĢtirdiği belli baĢlı bir iĢten dolayı mutsuz 

olabilir (Ġrban, 2004). 

ĠĢ doyumunun tersine, örgüte bağlılığın ağır ağır geliĢtiği ve bununla birlikte günlük 

iĢ akıĢ sürecinden etkilenmediği düĢünülmektedir.  ĠĢ doyumu söz konusu olduğunda 

ise bu tarz olaylar karĢısında daha fazla etkilenebilmektedir. Örgütsel bağlılık,  iĢ 
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doyumuna oranla çalıĢan devrini tahmin etmekte daha iyi ve olumlu bir gösterge 

olarak değerlendirilmektedir (Ġrban, 2004). 

Örgütsel bağlılık, iĢ doyumuna nazaran daha kalıcı olup mevcut iĢyerinde meydana 

gelen günlük olaylardan kolay kolay etkilenmez. ÇalıĢan devrini tespit etmede 

bağlılık daha etkilidir. Bireysel ve örgütsel nitelikler kendi aralarında 

değerlendirildiğinde iĢ doyumunu doğrudan, örgütsel bağlılığı ise dolaylı olarak 

etkileyecek özelliktedirler (Ġrban, 2004). 

Örgüte bir bütün olarak bakıldığında örgütsel bağlılığı, genel ve duygusal bir tepkiyi 

yansıtan genel bir kavramdır Ģeklinde de ifade edebiliriz. ĠĢ doyumu ise, bireyin 

yapmakta olduğu iĢ veya bu iĢin belirli taraflarına olan bir reaksiyonudur denilebilir 

Mowday ve arkadaĢlarının çalıĢmalarından elde ettikleri sonuçlara göre ise, bir iĢi 

sevmek ile içinde yer aldığı örgütü sevmek kavramları iĢ doyumu ile örgütsel bağlılık 

arasındaki temel ve en önemli farkı ortaya koymaktadır. ĠĢ doyumu kavramı 

çalıĢanları iĢe karĢı tutumları üzerinde yoğunlaĢırken;  örgütsel bağlılığın ise 

çalıĢanların, daha ziyade örgütlerine karĢı takındıkları tutumlara odaklandığı ifade 

edilebilmektedir (Mahmutoğlu, 2007). 

Örgütsel davranıĢ bilimi ve insan kaynakları yönetiminde, çalıĢanların tutum ve 

davranıĢları son derece önem ifade etmektedir. Bununla birlikte özellikle örgütsel 

bağlılık ve iĢ doyumu boyutundaki tutum ve davranıĢlar farklı bir yere sahiptir 

(Mahmutoğlu, 2007). 

Örgütsel bağlılık ve iĢ doyumu sonuçları olarak ele alınan iĢgücü devir oranı ve 

devamsızlık kavramları arasında devamlı ve ters orantılı bir iliĢkinin meydana 

geldiği belirlenirken; çalıĢanın içinde yer aldığı örgütü terketme isteğine iliĢkin 
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algının, dolaylı bir Ģekilde değil de,  doğrudan iĢ rolündeki doyum seviyesinin bir 

iĢlevi olduğu iddia edilmiĢtir (Balcı, 1985).  

Bir kurumun iĢ doyum düzeyleri düĢük yani doyumsuz çalıĢanları istihdam etmesinin 

ise daha değiĢik türden maliyetleri söz konusu olabilir. Örnek verilecek olursa 

bunlar;  düĢük sosyal iliĢkiler, daha çok denetim,  yakınma,  denetime gereğinden 

daha fazla zaman ayırma ve bütün bunlarla birlikte sonuçta örgütün toplam 

etkililiğinde düĢüĢün meydana gelmesidir (Balcı, 1985).  

Ayrıca çalıĢtıkları iĢlerinden memnun olmayan ve bununla birlikte iĢ yerindeki 

çalıĢma koĢullarından hoĢnut olmayan çalıĢanların,  bir biçimde kurumdan ayrılmayı 

tercih edecek olmaları beklenebilir. 

ÇalıĢan gruplarının düĢük ve yüksek düzeyde devamsızlık göstermelerine yönelik 

yapılmıĢ olan araĢtırma sonuçlarına göre de, düĢük düzeyde devamsızlık yapan 

çalıĢanların, yaptıkları iĢlerinden, iĢ yerindeki denetimden, iĢe yönelik yapılan 

ödemelerden, yükselme imkanlarından ve içinde yer aldıkları örgütten, diğerlerine 

oranla daha çok doyum sağladıkları sonucu ortaya çıkmıĢtır (Balay, 2000). 

Bütün bunlarla birlikte,  örgütsel bağlılığın belirgin bir biçimde iĢ doyumundan ayrı 

olduğunun ortaya çıktığı anlaĢılabilir. Dolayısıyla,  örgütsel bağlılık kavramı, örgüte 

yönelik inanç;  iĢ doyumu kavramı ise, belli iĢ görevleri ve tecrübelerine bir yanıttır 

denilebilir.  

Buradan hareketle örgütsel bağlılık, örgütün hedef ve değerlerini kapsayacak biçimde 

örgüte bağlılık sürecine yoğunlaĢırken; iĢ doyumu, çalıĢanın vazifelerini yerine 

getirdiği belli baĢlı bir iĢ çevresi üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir (Balay, 2000). 
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1.4. ĠĢ Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Kavramının Türkiye’de TartıĢılması 

Türkiye‟de iĢ doyumu kavramı üzerine yapılan araĢtırma ve çalıĢmalar 

incelendiğinde,  büyük bir çoğunluğunun iĢ doyumunu genel klasik yaklaĢımlar 

doğrultusunda, yani ihtiyaç ve beklenti teorilerinden yola çıkılarak ele alıp 

değerlendirdiği görülebilir.  

Söz konusu araĢtırma ve çalıĢmaların yapıldığı iĢletmeler ise daha çok eğitime 

yönelik hizmet veren ilk, ortaokullar  (araĢtırmaların yapıldığı senelerde henüz 8 

yıllık bütünleĢik yapıdaki okullar oluĢturulmamıĢtı), lise ve fakülteler olmuĢtur. 

Bunlarla birlikte,  kamu iktisadi teĢekküllerinde görev yapan personelin, hastahane 

çalıĢanlarının ve banka personelinin iĢ doyumu düzeylerine yönelik çalıĢmalar da 

yapılmıĢtır.  Bazı araĢtırma ve çalıĢmalarda iĢ doyum düzeyleri olarak iĢin niteliği,  

alınan ücret, iĢ yerindeki çalıĢma koĢulları ve çalıĢanların arkadaĢları, çalıĢanın 

geliĢme ve yükselme imkanları olarak belirlenmiĢtir(Demirsoy, 2009). 

Bununla birlikte ayrıca cinsiyet,  yaĢ, medeni durum,  eğitim durumu ve unvan gibi 

faktörlerinde iĢ doyumu üzerindeki etkiler incelenmiĢtir. Bazı araĢtırma ve çalıĢmalar 

birbirinden ayrı iki farklı iĢletmenin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesini temel 

alırken bazıları aynı iĢletmenin çalıĢanları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Doğrudan iĢ doyum 

düzeyini ölçen çalıĢmalara ilave olarak iĢ doyumu-moral, iĢ doyumu-verimlilik, iĢ 

doyumu-örgüte bağlılık, iliĢkilerini inceleyen araĢtırma ve çalıĢmalara da 

rastlanmıĢtır.  Örgütsel bağlılıkta ise;  gerçekleĢtirilen araĢtırma ve çalıĢmalar iĢ 

doyumu boyutunda olduğu gibi sağlık personeli, özel sağlık kuruluĢları ve eğitim 

çalıĢanları, özel sektörün çeĢitli bölümlerinde ve kamu kuruluĢları (üniversite 

çalıĢanları, kamuya ait bankalar ve askeri birlikler vb.) gibi kurumlar üzerinde 
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yoğunluk göstermiĢ olup sonuçlar sektörler dahilinde değerlendirilip ele alınmıĢtır 

(Demirsoy, 2009). 

Sonuç olarak ifade edilebilir ki,  iĢ doyumu ve Örgütsel bağlılık konusuyla alakalı 

olarak Türkiye‟de çok fazla sayıda araĢtırma ve çalıĢma yapılmıĢ olmasına rağmen,  

bu çalıĢmaların yurt dıĢında gerçekleĢtirilen çalıĢmalardan çok daha az düzeyde 

olduğu görülmektedir.  

1.5. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, Türkiye‟de değiĢik kurumlarda görev alan mavi yakalı 

çalıĢanların iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerinin bazı demografik 

değiĢkenlerle iliĢkisini ortaya koymaktır. Bu çalıĢmanın;  iĢ doyumu ve örgütsel 

bağlılık düzeylerinin iyileĢtirilmesi ile daha etkili ve verimli iĢ ortamlarının oluĢması 

için ön görülerde bulunması amaçlanmakta; böylelikle insan kaynaklarının 

etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlanması, kurumların konuya 

ilgilerinin çekilmesi ve literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Genel olarak hipotez, karĢılaĢılan özel duruma iliĢkin bir önermedir. Ġstatistiksel 

hipotez, bir araĢtırmada ilgilenilen bir ya da daha fazla parametrenin değeri hakkında 

ileri sürülen ve doğruluğu, geçerliliği bu parametre hakkında bilgi üreten 

istatistiklerden ve bu istatistiklerin örnekleme dağılımıyla ilgili bilgilerden 

yararlanarak araĢtırılabilen önermelerdir. Yorumsal istatistikte geleneksel karar alma 

iĢlemi olarak hipotez testi, örneklem bilgilerinden yararlanarak bu örneklemin 

çekildiği ana kütlenin bir ya da daha fazla parametresi hakkında yorum yapma 

konuların içerir. Burada, örneklem gözlem değerleri kullanılarak hesaplanan 

istatistiğin değeriyle, bu istatistiğin bilgi ürettiği parametrenin önceden belirlenmiĢ, 

bilinen değeri arasındaki farklılıkların, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı 
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belirlenir. Farklılık varsa, bu farklılıkların öneminin, sıfır hipotezini reddetmek için 

yeterli olup olmadığına karar verilir. Eğer söz konusu farklılık anlamlı bir farklılıksa 

sıfır hipotezi reddedilir, tersi durumda kabul edilir (http://web.sakarya.edu.tr ) 

Hipotez, ortaya çıkmıĢ ve çıkacak belirli davranıĢlar, olgular ve olaylar hakkında 

varsayım olarak yapılan açıklamalardır. Hipotez araĢtırmacının araĢtırma 

problemindeki değiĢkenler arasında ne tür iliĢkilerin olduğuna dair beklentileri ifade 

eder (AltunıĢık ve diğerleri, 2002). Sunulan bilgilerin sınanması hipotez testleri ile 

yapılmaktadır. Sıfır (H0) hipotezine karĢı mutlaka bir alternatif hipotez (H1, ) 

oluĢturulmalı ve hipotez testi sürecinin baĢında oluĢturulması gerekmektedir. Hipotez 

kurulduktan sonra söz konusu hipotezi test etmeye olanak verecek uygun bir test 

tekniğinin seçilmesi gerekir (AltunıĢık ve diğerleri, 2002).  

Bütün bu açıklananlardan hareketle araĢtırmanın amacına bağlı olarak hipotez(ler) 

geliĢtirilmiĢtir. Bu hipotez(ler) aĢağıdaki gibidir: 

H1: ĠĢ doyum düzeyleri yüksek olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık 

düzeyleri artar. 

Ayrıca araĢtırmada aĢağıdaki soruların yanıtları aranmaktadır:  

1. Mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeyleri; yaĢ, cinsiyet, medeni durum, iĢ 

hayatındaki çalıĢma süresi ve çalıĢtıkları Ģirketteki çalıĢma süresine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

2. Mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeyleri; yaĢ, cinsiyet, medeni 

durum, iĢ hayatındaki çalıĢma süresi ve çalıĢtıkları Ģirketteki çalıĢma süresine 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

http://web.sakarya.edu.tr/
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3. Ġmalat sektöründe çalıĢan mavi yakalıların iĢ doyum düzeyleri ve örgütsel 

bağlılıkları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır ? 

1.6. AraĢtırmanın Önemi 

Ġnsan yaĢamının birçok yönü olduğu düĢünülebilir. Bu yönler sosyal, kültürel ve 

ekonomik yönler olarak sıralanabilir. Ancak ekonomik yön, diğer bir ifadeyle 

çalıĢma yaĢamı insanın geride kalan tüm yaĢamını etkileyebilecek niteliktedir. Bu 

bakımdan birey açısından değerlendirildiğinde çalıĢma yaĢamı, ekonomik 

getirilerinin yanı sıra bir tatmin sağlama aracı olarak da düĢünülebilir. Bununla 

birlikte değerlendirildiğinde birey açısından meslek, kiĢinin kendini gerçekleĢtirmesi, 

bir iĢe yaradığını ve kendini ifade edebilmesi bakımından da önem arz etmektedir 

(Demirkol, 2006). 

Ancak bireyin sahip olduğu iĢin, kendisi için ne anlama geldiği, birey ve iĢ iliĢkisinin 

temelinde meydana gelen olumlu veya olumsuz tutumlar, çalıĢan kiĢinin yapmıĢ 

olduğu iĢinden edindiği doyumu da etkileyebilir. 

Ayrıca;  iĢgörenin içinde yer aldığı kurumda ki mevcut çalıĢma koĢullarının yanı sıra 

yapmakta olduğu iĢin özellikleri de önem arz etmektedir. Örneğin; iĢin monoton 

olması, ileri düzeyde yorucu olması, iĢgörene sorumluluklar yüklemesi gibi 

durumlardır bunlar.  Bununla birlikte, yapılmakta olan iĢten hoĢlanılması, iĢe karĢı 

duyulan ilgi, bireylerin yapmakta olduğu iĢiyle alakalı olumlu veya olumsuz 

duygular beslemesine sebep olabilmektedir (Barutçugil, 2002). 

ÇalıĢan insan açısından iĢ yaĢamı, yaĢamlarının çok önemli bir parçasını 

oluĢturmaktadır. Bu sebeple iĢgörenlerin yaĢamlarının bu çok önemli parçasına 
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yönelik tutum ve davranıĢlarının,  içinde yer aldıkları kurumla birlikte kendileri için 

de bir takım getirileri olması beklenebilir.  

Yapmakta olduğu iĢle ilgili tutumu, normal Ģartlarda olumlu olan bir iĢgören, daha 

pozitif duygulara sahiptir. Ayrıca yapmakta olduğu iĢine karĢı olumsuz bir tutum 

sahip olan iĢgören ruhsal ve fiziksel açıdan pek çok problemle karĢı karĢıya 

bulunabilmektedir (Demirkol, 2006). 

Ayrıca mevcut iĢ standartlarının iĢgörenlere baskı ve zorlu bir iĢ ortamı oluĢturduğu, 

kurum yöneticileriyle uyumsuzluk, kurum yöneticileri ve alt kademeler arasında yer 

alarak rol çatıĢmasına maruz kalma, sorumluluk alanlarının netleĢmemiĢ olması ve 

gerektiğinden fazla sorumluluk yüklenmesi çalıĢanın ruh ve beden sağlığını bozan 

özelliklerdir (BatlaĢ ve BaltaĢ, 1993). 

Bütün bunlar iĢgörende moral bozukluğu ve performans düĢüklüğüyle birlikte 

doyumsuzluk meydana getirebilir. Ayrıca iĢ doyum düzeyi düĢük olan iĢgörenlerin, 

yer aldıkları kurum içinde psikolojik olarak güçsüz düĢmelerine neden olarak, 

yapmakta oldukları iĢlerine yönelik tutumlarını etkileyerek stresli olmalarına yol 

açabilir. ĠĢgörenler ancak ve ancak içinde yer aldıkları örgütlerde ihtiyaçlarına cevap 

verildiği, kendilerine değer verildiği, önemli hissettikleri ve yaptıkları iĢin karĢılığını 

gördükleri sürece doyumlu olabilirler.   

Sonuç olarak;  örgütlerin kendi bünyelerinde yer alan iĢgörenlere,  iĢ doyumu ve 

örgütsel bağlılık düzeylerinin geliĢtirilmesine yönelik zaman ve kaynak 

ayırmalarının günümüz iĢ dünyasında bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir. 

Özellikle değiĢimci ve yenilikçi üretim sürecinde, iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık 

düzeylerinin getirdiği sonuçlar belirleyici bir rol üstlenebilmektedir. Dolayısıyla bu 

çalıĢmanın iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık iliĢkisini ele alarak, insan kaynaklarının 
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etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlanması ve literatüre katkıda 

bulunacağı düĢünülmektedir. 
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 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. YÖNTEM  

Bu bölümde sırasıyla araĢtırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araçları, iĢlem 

yolu ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili bilgiler yer alacaktır. 

2.1. AraĢtırma Evreni ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul il sınırları içerisinde faaliyet gösteren,  özel sektör 

Ģirketlerde çalıĢan mavi yakalılardan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmanın örneklemini ise 2011 yılında Ġstanbul ili içerisinde faaliyette bulunan 

ve tekstil sektöründe imalat yapan iki ayrı  kuruluĢta çalıĢan, anket uygulamasına 

gönüllü katılım sağlayan ve rastgele seçilen 120 kadın ve 120 erkek mavi yakalı 

iĢçiler oluĢturmaktadır.  

2.1.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 2.1.1. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

25-35 yaĢ 90 37,5 

36-45 yaĢ 135 56,3 

46-55 yaĢ 15 6,3 

Toplam 240 100,0 

Örneklem grubunun yaĢlarına göre dağılımı Tablo 3.1'de incelenmiĢtir. Buna göre 

araĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların 90'ı (% 37,5) 25-35 yaĢ, 135'i (% 56,3) 

36-45 yaĢ, 15'i (% 6,3) 46-55 yaĢ aralığındadır. 
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Tablo 2.1.2. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Kadın 120 50,0 

Erkek 120 50,0 

Toplam 240 100,0 

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 3.2'de incelenmiĢtir. Buna 

göre araĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların 120'si (% 50,0) kadın, 120'si (% 

50,0) erkektir.  

 

Tablo 2.1.3. Örneklem Grubunun ÇalıĢma Sürelerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

1-5 yıl 9 3,8 

6-10 yıl 42 17,5 

11-15 yıl 114 47,5 

16-20 yıl 75 31,3 

Toplam 240 100,0 

Örneklem grubunun çalıĢma sürelerine göre dağılımı Tablo 3.3'de incelenmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların 9‟unun (% 3,8) 1-5 yıl, 

42‟sinin (% 17,5) 6-10 yıl, 114‟ünün (% 47,5) 11-15 yıl, 75‟inin (% 31,3) 16-20 yıl 

çalıĢma süresi bulunmaktadır. 

 

Tablo 2.1.4. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Evli 207 86,3 

Bekar 33 13,8 

Toplam 240 100,0 

Örneklem grubunun medeni durumlarına göre dağılımı Tablo 3.4'de incelenmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların 207'si (% 86,3) evli, 33'ü (% 

13,8) bekardır.  
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2.2. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçları; çalıĢanların demografik bilgilerini 

belirleyebilmek için 6 maddeden oluĢan KiĢisel Bilgi Formu; Allen ve Meyer (1990) 

tarafından geliĢtirilen ve  Türkçe adaptasyon çalıĢmaları Yıldırım (2002) tarafından 

yapılan 24 sorudan oluĢan ve çalıĢanlarda duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve 

normatif bağlılık türleri olmak üzere üç tip bağlılık düzeyinin tespitinde yararlanılan  

Örgütsel bağlılık ölçeği ve çalıĢanların iĢ doyum düzeylerini belirleyebilmek 

amacıyla Baycan tarafından (1985) Türkçe‟ye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik 

çalıĢmaları yapılmıĢ  20 sorudan oluĢan Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeğidir. 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçları ile ilgili detaylı bilgiler aĢağıda 

sunulmuĢtur. 

2.2.1. KiĢisel Bilgi Formu 

Bu araĢtırmada kullanılan KiĢisel Bilgi Formunda, ĠĢ Doyumu ve Örgütsel Bağlılık 

düzeylerini etkileyebileceği düĢünülen sosyo-demografik bilgilerin (cinsiyet, yaĢ, 

eğitim durumu, medeni durum, iĢ hayatındaki çalıĢma süresi ve iĢyerindeki toplam 

çalıĢma süresi) belirlenebilmesi amacı ile hazırlanan 6 maddelik soru formu 

kullanılmıĢtır. KiĢisel Bilgi Formunda yer alan sorulara verilecek yanıtlar, ilgili 

ölçeklerle beraber Alt Problem 1 ve 2‟nin yordanmasında kullanılacaktır. 

2.2.2. Allen ve Meyer’in Örgüte Bağlılık Ölçeği 

Allen ve Meyer tarafından (1990) geliĢtirilen örgütsel bağlılık ölçeği üç faktörü veya 

boyutu ele almaktadır. Allen ve Meyer‟in bağlılık sınıflamaları esas alınarak 

hazırlanmıĢ ve Türkçe‟ye adaptasyon çalıĢmaları Yıldırım (2002) tarafından 

yapılmıĢ; ayrıca daha birçok araĢtırmacı tarafından yapılmıĢ ve kullanılmıĢtır. 



58 

 

Ankette 24 soru yer almaktadır. Bu sorular duygusal, devamlılık ve normatif 

bağlılıkları ölçen 8‟li soru gruplarından oluĢmaktadır. Ġlk 8 soru, duygusal bağlılığı, 

ikinci 8 soru devam bağlılığını, üçüncü 8 soru ise normatif bağlılığı ölçmek amacıyla 

hazırlanmıĢtır. Anket soruları beĢli yanıt seçeneği ile hazırlanmıĢ olup; “Kesinlikle 

YanlıĢ, YanlıĢ,  Kararsızım, Doğru ve Kesinlikle Doğru ” ġeklinde ifade edilmiĢtir. 

 Allen ve Meyer (1990)  ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları olarak 

duygusal bağlılık boyutunda α = 0,87, devam bağlılığı boyutunda α = 0,75, normatif 

bağlılık boyutunda α = 0,79 olarak belirtmiĢken, Yıldırım bu değerleri duygusal 

bağlılık boyutunda α = 0,67, devam bağlılığı boyutunda α = 0,76, normatif bağlılık 

boyutunda α = 0,74 olarak belirtmektedir (Akt: Yıldırım, 2002).  

2.2.3.  Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği (MSQ) 

Akademik araĢtırmalarda çalıĢanların iĢ doyumlarını ölçmek için en fazla tercih 

edilen envanter Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği (MSQ) kullanılmıĢtır. Weiss, Davis, 

England ve Lofguist (1967) tarafından geliĢtirilen ölçek Baycan tarafından (1985) 

Türkçeye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢmaları yapılmıĢ, Cronbach Alpa 

değeri 0,77 olarak bulunmuĢtur (Akt: Mahmutoğlu, 2007) 

 Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği 1–5 arasında puanlanan beĢli 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. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Minnesota ĠĢ 

Doyum Ölçeği içsel, dıĢsal ve genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere sahip 20 

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

oluĢmuĢtur. Taktir edilme, baĢarı veya tanınma, iĢin sorumluluğu ve terfiye bağlı 

görev değiĢikliği gibi iĢin içsel niteliğine iliĢkin tatmin olunmuĢlukla ilgili öğelerden 

meydana gelmektedir. Ölçeğin bu boyutundaki maddelerinden elde edilen verilerin 

12‟ye bölünmesi ile birlikte Ġçsel Doyum puanı elde edilmektedir.  

2. Alt Boyut (DıĢsal doyum): 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19 maddelerinden oluĢmuĢtur. 

Kurumların ileriye dönük planları ve yönetim tarzı, denetim mekanizmasının iĢleyiĢ  

tarzı, yöneticiler ve bunların astlarıyla olan iliĢkileri, çalıĢma koĢulları, ücret gibi iĢin 

çevresine ait öğelerden meydana gelmektedir. Ölçeğin bu boyutundaki 

maddelerinden elde edilen verilerin toplamının 8‟e bölünmesi ile birlikte dıĢsal 

doyum puanı elde edilmektedir. Bu kısımda genel doyum, ölçekte yer alan tüm 

maddeleri kapsayan 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). 

2.3. ĠĢlem  

AraĢtırmada kullanılmak üzere hazırlanan anket formları, katılımcılara kolaylık 

sağlaması ve herhangi bir karmaĢaya sebebiyet verilmemesi için zımbalanarak tek 

dosya halinde elden dağıtılmıĢtır. 270 adet olarak hazırlanan anket formları,  

çalıĢanların mola saatlerine denk getirilerek ve iki haftalık zaman içerisinde 

sonuçlandırılmıĢtır. Ġki kuruluĢta da çalıĢan iĢçilere eĢit sayıda anket formları 

dağıtılarak 240 adet form sağlıklı bir Ģekilde iĢlem yapılmak için değerlendirilmeye 

alınmıĢtır. 
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Anketlerin doldurulması esnasında sağlıklı ortam koĢullarının sağlanması için gerekli 

açıklamalar kurum çalıĢanlarına yapılmıĢtır. Ayrıca formların dağıtılmasında ve 

gözlem esnasında yöneticilerden düzenin sağlanması için destek alınmıĢtır.  

2.4. Verilerin Ġstatistiksel Analizi 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

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

ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, 

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

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

yapılmıĢtır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. BULGULAR  

 

3.1. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ 

Doyum Düzeylerinin Ortalamaları 

Tablo 3.1. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık 

Düzeylerinin Ortalamaları 

  N Min.  Max.  Ort.  S. s 

Örgütsel bağlılık 240 1,357 3,571 2,379 0,552 

Duygusal bağlılık 240 1,000 4,333 2,435 0,738 

Devamlılık bağlılığı 240 1,250 4,000 2,347 0,781 

Normatif bağlılık 240 1,333 3,750 2,325 0,603 

Tablo 3.5‟de görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel 

bağlılık düzeylerinin ortalamaları incelendiğinde, duygusal bağlılık puanlarının 

ortalamasının en yüksek, normatif bağlılık puanlarının ortalamasının en düĢük 

olduğu görülmektedir.  

 

ġekil 3.1. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Ortalamaları 
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Tablo 3.2. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin Ortalamaları 

  N Min.  Max.  Ort.  S. s 

Ġçsel doyum 240 1,455 4,091 2,788 0,750 

DıĢsal doyum 240 1,625 3,875 2,330 0,389 

Genel doyum 240 1,500 3,850 2,588 0,568 

Tablo 3.6‟da görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum 

düzeylerinin ortalamaları incelendiğinde, içsel doyum puanlarının ortalamasının en 

yüksek, dıĢsal doyum puanlarının ortalamasının en düĢük olduğu görülmektedir.  

 

ġekil 3.2. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum Düzeylerinin Ortalamaları 

 

3.2. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık 

Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

Tablo 3.3. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık 

Düzeylerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW p 

Örgütsel bağlılık 25-35 yaĢ 90 2,363 0,501 0,015 0,992 

36-45 yaĢ 135 2,383 0,583 

46-55 yaĢ 15 2,429 0,591 

Duygusal bağlılık 25-35 yaĢ 90 2,400 0,524 0,972 0,615 

36-45 yaĢ 135 2,463 0,846 

46-55 yaĢ 15 2,400 0,828 

Devamlılık bağlılığı 25-35 yaĢ 90 2,300 0,548 0,849 0,654 

36-45 yaĢ 135 2,372 0,902 

46-55 yaĢ 15 2,400 0,828 

Normatif bağlılık 25-35 yaĢ 90 2,372 0,698 4,618 0,099 

36-45 yaĢ 135 2,274 0,564 

46-55 yaĢ 15 2,500 0,000 
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanı ortalamalarının 

yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (KW=0,015; p=0,992>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanı ortalamalarının 

yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (KW=0,972; p=0,615>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanı 

ortalamalarının yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (KW=0,849; p=0,654>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık puanı ortalamalarının 

yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır (KW=4,618; p=0,099>0,05).  

Tablo 3.4. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık 

Düzeylerinin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW p 

Örgütsel bağlılık Kadın 120 2,441 0,485 6228,000 0,070 

Erkek 120 2,316 0,607 

Duygusal bağlılık Kadın 120 2,450 0,519 6354,000 0,114 

Erkek 120 2,421 0,907 

Devamlılık bağlılığı Kadın 120 2,375 0,804 7020,000 0,734 

Erkek 120 2,319 0,759 

Normatif bağlılık Kadın 120 2,500 0,635 4932,000 0,000 

Erkek 120 2,150 0,515 
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (Mann 

Whitney U=6228,000; p=0,070>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (Mann 

Whitney U=6354,000; p=0,114>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (Mann 

Whitney U=7020,000; p=0,734>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney 

U=4932,00; p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, kadın mavi yakalı 

çalıĢanların normatif bağlılık puanları, erkek mavi yakalı çalıĢanların normatif 

bağlılık puanlarından yüksektir.  
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Tablo 3.5. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık 

Düzeylerinin ÇalıĢma Sürelerine DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 

  Grup N Ort Ss KW p 

Örgütsel bağlılık 1-5 yıl 9 2,690 0,292 21,841 0,000 

6-10 yıl 42 2,023 0,319 

11-15 yıl 114 2,337 0,515 

16-20 yıl 75 2,603 0,613 

Duygusal bağlılık 1-5 yıl 9 3,056 0,741 18,304 0,000 

6-10 yıl 42 2,060 0,431 

11-15 yıl 114 2,325 0,636 

16-20 yıl 75 2,740 0,860 

Devamlılık 

bağlılığı 

1-5 yıl 9 2,417 0,451 10,356 0,006 

6-10 yıl 42 1,982 0,388 

11-15 yıl 114 2,375 0,846 

16-20 yıl 75 2,500 0,818 

Normatif bağlılık 1-5 yıl 9 2,417 0,331 11,741 0,003 

6-10 yıl 42 1,994 0,308 

11-15 yıl 114 2,325 0,551 

16-20 yıl 75 2,500 0,743 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanı ortalamalarının 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=21,841; p=0,000<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

örgütsel bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel 

bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney U=22,500; p=0,000<0,05). ÇalıĢma 

süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanı, çalıĢma süresi 11-

15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanından yüksektir (Mann 

Whitney U=297,000; p=0,034<0,05). ÇalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı 

çalıĢanların örgütsel bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı 

çalıĢanların örgütsel bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney U=1462,500; 

p=0,000<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel 
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bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=823,500; p=0,000<0,05). ÇalıĢma süresi 16-

20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl 

olan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=2992,500; p=0,000<0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanı ortalamalarının 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=18,304; p=0,000<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

duygusal bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

duygusal bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney U=45,000; p=0,000<0,05). 

ÇalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanı, çalıĢma 

süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanından yüksektir 

(Mann Whitney U=229,500; p=0,005<0,05). ÇalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi 

yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı 

çalıĢanların duygusal bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney U=1642,500; 

p=0,003<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların duygusal 

bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=837,000; p=0,000<0,05). ÇalıĢma süresi 16-

20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl 

olan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=3060,000; p=0,001<0,05).  
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanı 

ortalamalarının çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; 

grup ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=10,356; p=0,006<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

devamlılık bağlılığı puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

devamlılık bağlılığı puanından yüksektir (Mann Whitney U=85,500; p=0,009<0,05). 

ÇalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanı, 

çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanından 

yüksektir (Mann Whitney U=1705,500; p=0,005<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl 

olan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan 

mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=1003,500; p=0,001<0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık puanı ortalamalarının 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=11,741; p=0,003<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

normatif bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların normatif 

bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney U=72,000; p=0,002<0,05). ÇalıĢma 

süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık puanı, çalıĢma süresi 

6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık puanından yüksektir (Mann 

Whitney U=1647,000; p=0,002<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı 
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çalıĢanların normatif bağlılık puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı 

çalıĢanların normatif bağlılık puanından yüksektir (Mann Whitney U=958,500; 

p=0,000<0,05).  

Tablo 3.6. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık 

Düzeylerinin Medeni Durum DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW p 

Örgütsel bağlılık Evli 207 2,630 0,535 2286,000 0,002 

Bekar 33 2,339 0,595 

Duygusal bağlılık Evli 207 2,576 0,750 2668,500 0,043 

Bekar 33 2,413 0,651 

Devamlılık bağlılığı Evli 207 2,591 0,798 2344,500 0,003 

Bekar 33 2,308 0,615 

Normatif bağlılık Evli 207 2,750 0,525 2340,000 0,003 

Bekar 33 2,257 0,852 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney 

U=2286,00; p=0,002<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, evli mavi yakalı 

çalıĢanların örgütsel bağlılık puanları, bekar mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık 

puanlarından yüksektir. 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların duygusal bağlılık puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney 

U=2668,50; p=0,043<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, bekar mavi yakalı 

çalıĢanların duygusal bağlılık puanları, evli mavi yakalı çalıĢanların duygusal 

bağlılık puanlarından yüksektir.  
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney 

U=2344,50; p=0,003<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, bekar mavi yakalı 

çalıĢanların devamlılık bağlılığı puanları, evli mavi yakalı çalıĢanların devamlılık 

bağlılığı puanlarından yüksektir. 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık puanları 

ortalamalarının medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney 

U=2340,00; p=0,003<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, bekar mavi yakalı 

çalıĢanların normatif bağlılık puanları, evli mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık 

puanlarından yüksektir.  

3.3. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum Düzeylerinin 

Demografik Özelliklere Göre FarklılaĢması 

Tablo 3.7. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss KW p 

Ġçsel doyum 25-35 yaĢ 90 2,870 0,826 25,075 0,000 

36-45 yaĢ 135 2,638 0,663 

46-55 yaĢ 15 3,636 0,188 

DıĢsal doyum 25-35 yaĢ 90 2,321 0,332 19,865 0,000 

36-45 yaĢ 135 2,306 0,433 

46-55 yaĢ 15 2,600 0,052 

Genel doyum 25-35 yaĢ 90 2,628 0,607 23,143 0,000 

36-45 yaĢ 135 2,487 0,516 

46-55 yaĢ 15 3,260 0,186 
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

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

anlamlı bulunmuĢtur (KW=25,075; p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıĢtır. Buna göre; 

25-35 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanı, 36-45 yaĢ 

aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanından yüksektir (Mann 

Whitney U=5062,500; p=0,034<0,05). 46-55 yaĢ aralığındaki mavi yakalı 

çalıĢanların içsel doyum puanı, 25-35 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların içsel 

doyum puanından yüksektir (Mann Whitney U=382,500; p=0,007<0,05). 46-55 yaĢ 

aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanı, 36-45 yaĢ aralığındaki mavi 

yakalı çalıĢanların içsel doyum puanından yüksektir (Mann Whitney U=153,000; 

p=0,000<0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

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

anlamlı bulunmuĢtur (KW=19,865; p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıĢtır. Buna göre; 

46-55 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanı, 25-35 yaĢ 

aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanından yüksektir (Mann 

Whitney U=301,500; p=0,000<0,05). 46-55 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların 

dıĢsal doyum puanı, 36-45 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=279,000; p=0,000<0,05).  
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanı ortalamalarının yaĢ 

değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

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

anlamlı bulunmuĢtur (KW=23,143; p=0,000<0,05). Farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi uygulanmıĢtır. Buna göre; 

46-55 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanı, 25-35 yaĢ 

aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanından yüksektir (Mann 

Whitney U=351,000; p=0,003<0,05). 46-55 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların 

genel doyum puanı, 36-45 yaĢ aralığındaki mavi yakalı çalıĢanların genel doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=175,500; p=0,000<0,05).  

Tablo 3.8. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

  Grup N Ort Ss MW p 

Ġçsel doyum Kadın 120 2,855 0,844 6516,000 0,202 

Erkek 120 2,720 0,639 

DıĢsal doyum Kadın 120 2,313 0,271 7056,000 0,787 

Erkek 120 2,347 0,479 

Genel doyum Kadın 120 2,635 0,594 6516,000 0,203 

Erkek 120 2,541 0,540 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

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

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (Mann Whitney U=6516,000; 

p=0,202>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 
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istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (Mann Whitney U=7056,000; 

p=0,787>0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanları ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

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

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (Mann Whitney U=6516,000; 

p=0,203>0,05).  

Tablo 3.9. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin ÇalıĢma Sürelerine DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 

  Grup N Ort Ss KW p 

Ġçsel doyum 1-5 yıl 9 3,242 0,318 10,906 0,004 

6-10 yıl 42 2,344 0,663 

11-15 yıl 114 2,734 0,773 

16-20 yıl 75 3,062 0,657 

DıĢsal doyum 1-5 yıl 9 2,625 0,433 6,414 0,040 

6-10 yıl 42 2,232 0,317 

11-15 yıl 114 2,286 0,417 

16-20 yıl 75 2,415 0,346 

Genel doyum 1-5 yıl 9 2,967 0,393 11,640 0,003 

6-10 yıl 42 2,279 0,475 

11-15 yıl 114 2,550 0,602 

16-20 yıl 75 2,774 0,490 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanı ortalamalarının 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=10,906; p=0,004<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların içsel 

doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=63,000; p=0,002<0,05). ÇalıĢma süresi 1-5 
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yıl olan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl olan 

mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=306,000; p=0,043<0,05). ÇalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

içsel doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=1831,500; p=0,024<0,05). ÇalıĢma süresi 

16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl 

olan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=657,000; p=0,000<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

içsel doyum puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=3186,000; p=0,003<0,05).  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanı ortalamalarının 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=6,414; p=0,040<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal 

doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=90,000; p=0,012<0,05). ÇalıĢma süresi 1-5 

yıl olan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl olan 

mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=274,500; p=0,019<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

dıĢsal doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal 

doyum puanından yüksektir (Mann Whitney U=1116,000; p=0,008<0,05).  
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanı ortalamalarının 

çalıĢma süresi değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur (KW=11,640; p=0,003<0,05). 

Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek üzere Mann Whitney U testi 

uygulanmıĢtır. Buna göre; çalıĢma süresi 1-5 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel 

doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum 

puanından yüksektir (Mann Whitney U=67,500; p=0,002<0,05). ÇalıĢma süresi 1-5 

yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl olan 

mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=279,000; p=0,023<0,05). ÇalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

genel doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel 

doyum puanından yüksektir (Mann Whitney U=1822,500; p=0,022<0,05). ÇalıĢma 

süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanı, çalıĢma süresi 6-10 

yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanından yüksektir (Mann Whitney 

U=639,000; p=0,000<0,05). ÇalıĢma süresi 16-20 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların 

genel doyum puanı, çalıĢma süresi 11-15 yıl olan mavi yakalı çalıĢanların genel 

doyum puanından yüksektir (Mann Whitney U=3285,000; p=0,007<0,05).  

Tablo 3.10. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyum 

Düzeylerinin Medeni Durum DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması 

 

  Grup N Ort Ss MW p 

Ġçsel doyum Evli 207 2,714 0,734 1989,000 0,000 

Bekar 33 3,248 0,695 

DıĢsal doyum Evli 207 2,308 0,399 2457,000 0,009 

Bekar 33 2,466 0,282 

Genel doyum Evli 207 2,536 0,562 2133,000 0,001 

Bekar 33 2,918 0,496 
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AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney U=1989,00; 

p=0,000<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, bekar mavi yakalı çalıĢanların 

içsel doyum puanları, evli mavi yakalı çalıĢanların içsel doyum puanlarından 

yüksektir.  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney U=2457,00; 

p=0,009<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, bekar mavi yakalı çalıĢanların 

dıĢsal doyum puanları, evli mavi yakalı çalıĢanların dıĢsal doyum puanlarından 

yüksektir.  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanları ortalamalarının 

medeni durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (Mann Whitney U=2133,00; 

p=0,001<0,05). Ortalamalar arasındaki farka göre, bekar mavi yakalı çalıĢanların 

genel doyum puanları, evli mavi yakalı çalıĢanların genel doyum puanlarından 

yüksektir.  
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3.4. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ 

Doyum Düzeylerinin Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile 

Ġncelenmesi 

Tablo 3.11. AraĢtırmaya Katılan Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık ve 

ĠĢ Doyum Düzeylerinin Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analizi ile 

Ġncelenmesi 

Boyutlar Boyut N r p 

Ġçsel doyum Örgütsel bağlılık 240 0,623 0,000 

DıĢsal doyum Örgütsel bağlılık 240 0,532 0,000 

Genel doyum Örgütsel bağlılık 240 0,639 0,000 

Ġçsel doyum Duygusal bağlılık 240 0,501 0,000 

DıĢsal doyum Duygusal bağlılık 240 0,461 0,000 

Genel doyum Duygusal bağlılık 240 0,524 0,000 

Ġçsel doyum Devamlılık bağlılığı 240 0,311 0,000 

DıĢsal doyum Devamlılık bağlılığı 240 0,321 0,000 

Genel doyum Devamlılık bağlılığı 240 0,324 0,000 

Ġçsel doyum Normatif bağlılık 240 0,676 0,000 

DıĢsal doyum Normatif bağlılık 240 0,445 0,000 

Genel doyum Normatif bağlılık 240 0,671 0,000 

Tablo 3. 15‟den anlaĢılacağı üzere, içsel doyum ile örgütsel bağlılık arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında 

%62,3 düzeyinde pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,623; p=0,000<0,05). 

Buna göre içsel doyum puanı arttıkça örgütsel bağlılık puanı da artmaktadır.  

DıĢsal doyum ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %53,2 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,532; p=0,000<0,05). Buna göre dıĢsal doyum puanı 

arttıkça örgütsel bağlılık puanı da artmaktadır.  

Genel doyum ile örgütsel bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %63,9 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,639; p=0,000<0,05). Buna göre genel doyum puanı 

arttıkça örgütsel bağlılık puanı da artmaktadır.  
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Ġçsel doyum ile duygusal bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %50,1 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,501; p=0,000<0,05). Buna göre içsel doyum puanı 

arttıkça duygusal bağlılık puanı da artmaktadır.  

DıĢsal doyum ile duygusal bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %46,1 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,461; p=0,000<0,05). Buna göre dıĢsal doyum puanı 

arttıkça duygusal bağlılık puanı da artmaktadır.  

Genel doyum ile duygusal bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %52,4 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,524; p=0,000<0,05). Buna göre genel doyum puanı 

arttıkça duygusal bağlılık puanı da artmaktadır.  

Ġçsel doyum ile devamlılık bağlılığı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %31,1 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,311; p=0,000<0,05). Buna göre içsel doyum puanı 

arttıkça devamlılık bağlılığı puanı da artmaktadır.  

DıĢsal doyum ile devamlılık bağlılığı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %32,1 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,321; p=0,000<0,05). Buna göre dıĢsal doyum puanı 

arttıkça devamlılık bağlılığı puanı da artmaktadır.  

Genel doyum ile devamlılık bağlılığı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %32,4 düzeyinde pozitif yönde 
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anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,324; p=0,000<0,05). Buna göre genel doyum puanı 

arttıkça devamlılık bağlılığı puanı da artmaktadır.  

Ġçsel doyum ile normatif bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %67,6 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,676; p=0,000<0,05). Buna göre içsel doyum puanı 

arttıkça normatif bağlılık puanı da artmaktadır.  

DıĢsal doyum ile normatif bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %44,5 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,445; p=0,000<0,05). Buna göre dıĢsal doyum puanı 

arttıkça normatif bağlılık puanı da artmaktadır.  

Genel doyum ile normatif bağlılık arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %67,1 düzeyinde pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. (r=0,671; p=0,000<0,05). Buna göre genel doyum puanı 

arttıkça normatif bağlılık puanı da artmaktadır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. SONUÇ VE TARTIġMA 

Ġmalat sektöründe mavi yakalı olarak çalıĢanların, iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık 

düzeylerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi ve iĢ doyum düzeyleri ile 

örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki iliĢkileri belirlemeye yönelik yapılan 

araĢtırmanın sonuçları aĢağıda tartıĢılarak sunulmuĢtur:   

4.1. Mavi Yakalı ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerine ĠliĢkin Sonuç Ve 

TartıĢma  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeyleri; duygusal, 

devamlılık, normatif bağlılık ve bu faktörlerin toplam ortalamasını ele alan genel 

örgütsel bağlılık düzeylerine göre incelenmiĢtir. Mavi yakalı çalıĢanlar örgütsel 

bağlılık ölçeğinden 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 2,435 ortalama ile 

duygusal bağlılığa, 2,347 ortalama ile devamlılık bağlılığa ve 2,325 ortalama ile 

normatif bağlılığa ve bu faktörlerden alınan puanların ortalaması ile bulunan 2,379 

ortalama ile genel örgütsel bağlılığa sahip oldukları saptanmıĢtır. Çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde mavi yakalı çalıĢanların orta düzeyinde altında düĢük düzeyde 

örgütlerine bağlı oldukları sonucuna varılmıĢtır.   

Literatürde yapılan araĢtırmalara bakıldığında iĢgörenlerin çalıĢtıkları sektörlere göre 

farklı örgütsel bağlılık düzeyinde olduklarını gösteren bulgulara rastlanılmıĢtır.  
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Akpınar (2007) otomotiv lastik üretimi sektöründe çalıĢanlar üzerinde 

gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında; çalıĢanların 3,3316 ortalama genel bağlılık 

düzeyinde örgütlerine bağlı olduğunu saptamıĢtır. Tayfun, Palavar ve Yazıcıoğlu 

(2008)  otel iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenler üzerinde gerçekleĢtirdikleri 

araĢtırmalarında; çalıĢanların 3,87 ortalama genel bağlılık düzeyinde örgütlerine 

bağlı olduklarını belirlemiĢlerdir. Elbirlik Tülek (2008) Ġngilizce okutmanların 

örgütsel bağlılık düzeyini araĢtırdığı çalıĢmasında okutmanların 3,0290 ortalama 

puanla orta düzeyde örgütlerine bağlı oldukları sonucuna ulaĢmıĢtır. Ada, Alver ve 

Atlı (2008) imalat sektörü çalıĢanları üzerinde gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında; 

çalıĢanların 4,0655 ortalama ile yüksek düzeyde duygusal bağlılığa, 3,5714 ortalama 

ile duygusal bağlılıklarından daha düĢük düzeyde normatif bağlılığa ve 2,8185 

ortalama ile orta düzeyde devam bağlılığına sahip oldukları belirlenmiĢtir. 

ĠĢgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile ilgili bulgular incelendiğinde iĢgörenlerin 

örgütsel bağlılık düzeylerinin çalıĢtıkları sektörlere göre farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bunda en önemli etkenin sektöre ve çalıĢılan kuruma özgü çalıĢma 

koĢulları olduğu düĢünülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerinin yaĢlarına 

göre istatistiksel olarak farklılaĢmadığı sonucuna varılmıĢtır. Diğer bir ifadeyle farklı 

yaĢlardaki mavi yakalı çalıĢanların örgütlerine bağlılık düzeyleri birbirlerine 

benzerlik göstermektedir.  Literatürde araĢtırma sonucumuzu destekleyen ve 

desteklemeyen farklı bulguların olduğu görülmektedir. Çolakoğlu, Ayyıldız ve 

Cengiz‟in (2009) KuĢadası‟ndaki beĢ yıldızlı konaklama iĢletmelerinde çalıĢanlar 

üzerinde gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında bizim araĢtırma sonucumuzla örtüĢen 

Ģekilde farklı yaĢ gruplarına ait çalıĢanların duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve 

normatif bağlılık faktörlerine bakıĢ açılarında anlamlı bir farklılık olmadığı 
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saptamıĢlardır. Özkan (2008) Ġlköğretim okulunda görevli sınıf öğretmenleri üzerinde 

gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında bizim araĢtırma sonucumuzla örtüĢen Ģekilde 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile yaĢ arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

iliĢkinin olmadığını saptamıĢtır.  Aynı Ģekilde Elbirlikli Tülek‟in (2008)  ve Bayrak 

Kök‟ün (2006) araĢtırmalarında da çalıĢanların yaĢlarına göre örgütlerine olan 

bağlılıklarının farklılaĢmadığı belirlenmiĢtir. Bazı araĢtırmalarda ise örgütsel 

bağlılığın belirlenmesine yönelik kullanılan farklı boyutlarda çalıĢanların yaĢlarına 

göre örgütsel bağlılık düzeylerinde farklılaĢmalar olduğu saptanmıĢtır (Ada, Alver ve 

Atlı 2008, Akpınar 2007, Yavuz 2009). 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların cinsiyetlerine göre normatif bağlılık 

düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaĢtığı, diğer örgütsel bağlılık 

düzeyleri ile farklılaĢmadığı sonucuna varılmıĢtır. Buna göre; araĢtırmaya katılan 

kadın mavi yakalı çalıĢanların normatif bağlılık düzeyleri erkek mavi yakalı 

çalıĢanlardan daha yüksektir. Diğer boyutlara iliĢkin mavi yakalı çalıĢanların 

örgütlerine bağlılık düzeyleri birbirlerine benzerlik göstermektedir. Literatürde bazı 

çalıĢmalarda, cinsiyet ile örgütsel bağlılık faktörleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki olduğunu saptamıĢlardır (Ada, Alver ve Atlı 2008, Güçlü, 2006; 

Tayfun, Palavar ve Yazıcıoğlu, 2008). Bazı çalıĢmalarda ise, cinsiyet ile örgütsel 

bağlılık faktörleri arasında iliĢkinin olmadığını saptamıĢlardır (Elbirlikli Tülek 2008; 

Akpınar 2007; Yalçın ve Ġplik 2007; Durna ve Eren 2005; Sığrı, 2007; Bayrak Kök 

2006). Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde cinsiyetin çalıĢanların örgütsel bağlılık 

düzeyini yordayan bir değiĢken olmadığı söylenebilir.  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerinin çalıĢma 

sürelerine göre istatistiksel olarak farklılaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. Buna göre; 16- 
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20 yıl çalıĢma süresi olan mavi yakalı çalıĢanların genel örgütsel bağlılık düzeyleri 

ile normatif bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu, 1- 5 yıl çalıĢma süresi olan 

mavi yakalı çalıĢanlarında duygusal ve devam bağlılığının daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıĢtır.  Literatürde çalıĢa süresine iliĢkin farklılaĢan sonuçlara 

rastlanılmıĢtır. Bazı araĢtırmalarda çalıĢma süresine göre çalıĢanların örgütsel 

bağlılık düzeylerinin farklılaĢmadığı belirlenirken (Yavuz 2009; Elbirlikli Tülek 

2008), bazı çalıĢmalarda ise çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerinin araĢtırmada 

ele alınan örgütsel bağlılığın bazı boyutlarında farklılaĢtığı sonuçlarına varılmıĢtır 

(Sığrı 2007; Tayfun, Palavar ve Yazıcıoğlu 2008; Akpınar 2007). Çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde hizmet süresinin çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeyini yordayan 

bir değiĢken olmadığı söylenebilir.  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerinin medeni 

durumlarına göre farklılaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. Buna göre;evli olan mavi yakalı 

çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeyleri, bekar olanlardan daha yüksektir. Literatürde 

medeni duruma göre çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerinin farklılaĢmadığına 

yönelik bulgular olmasına karĢın (Akpınar 2007, Elbirlikli Tülek 2008, Boylu, Pelit 

ve Güçer 2007, Bayrak Kök 2006), bizim araĢtırmamızla örtüĢen Ģekilde evli 

çalıĢanların bekar çalıĢanlardan daha yüksek örgütsel bağlılığa sahip olduğunu ortaya 

koyan araĢtırmalarda bulunmaktadır  (Onay Özkaya, Deveci Kocakoç ve Karaa 

2006; KurĢunoğlu, Bakayve Abdurrahman Tanrıöğen 2010; Durna ve Eren 2005).  
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4.2. Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu Düzeylerine ĠliĢkin Sonuç ve 

TartıĢma  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeyleri, içsel, dıĢsal ve 

genel doyum faktörlerine göre incelenmiĢtir. Mavi yakalı çalıĢanlar iĢ doyum 

ölçeğinden 5 üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 2,788 ortalama ile içsel 

doyum, 2,330 ortalama ile dıĢsal doyum ve 2,588 ortalama ile genel doyum 

düzeyinde oldukları saptanmıĢtır. Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde mavi yakalı 

çalıĢanların ortalamanın altında düĢük düzeyde iĢ doyumuna sahip oldukları ancak 

içsel doyum düzeylerinin dıĢsal ve genel doyum düzeylerinden daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıĢtır.  Yelboğa‟nın (2007)  finans sektörü üzerinde yaptığı 

araĢtırmasında çalıĢanların içsel doyum düzeylerinin ortalamasını 3,919, dıĢsal 

doyum düzeylerinin ortalamasını 3,140,  genel doyum düzeylerinin ortalamasını 

3,769 olarak saptamıĢtır. Tözün, Çulhacı ve Ünsal (2008) hekimler üzerinde 

gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında ise; toplum sağlığı merkezinde çalıĢan hekimlerin 

içsel doyum düzeylerinin ortalamasını 3,34, dıĢsal doyum düzeyi ortalamalarını, 2,91 

ve genel doyum düzeyi ortalamalarını 3,17 olarak saptamıĢtır. Aile sağlığı 

merkezinde çalıĢan hekimlerde ise durum farklılık göstermiĢ; içsel doyum 

düzeylerinin ortalaması 3,77, dıĢsal doyum düzeyi ortalamaları, 3,51 ve genel doyum 

düzeyi ortalamaları 3,66 olarak kaydedilmiĢtir. Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde; 

farklı mesleklerde ve farklı yerlerde çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin farklılık 

gösterdiği, ancak değiĢmeyen göstergenin, çalıĢanların içsel doyum düzeylerinin 

dıĢsal doyum düzeylerinden yüksek olduğudur.  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin yaĢlarına göre 

istatistiksel olarak farklılaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. Buna göre; 25- 35 yaĢ aralığında 
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olan mavi yakalı çalıĢanların içsel ve genel doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu, 

46- 55 yaĢ aralığında olan mavi yakalı çalıĢanların ise dıĢsal doyum düzeyleri daha 

yüksektir.  Literatürde bazı çalıĢmalarda, yaĢ ile iĢ doyum düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğunu saptamıĢlardır (Bakan ve BüyükbeĢe 

2004; Sat 2011; Yelboğa, 2007; Yazıcıoğlu, 2009). Bazı çalıĢmalarda ise, yaĢ ile iĢ 

doyum düzeyleri arasında iliĢkinin olmadığını saptamıĢlardır (Elbirlikli Tülek 2008; 

Tözün, Çulhacı ve Ünsal 2008). Alanda yapılan benzer araĢtırma sonuçları farklılık 

göstermekle birlikte. Bu araĢtırma sonuçlarına dayanarak yaĢın, mavi yakalı 

çalıĢanların  iĢ doyumunu etkileyen bir değiĢken olduğu söylenebilir 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin cinsiyetlerine 

göre istatistiksel olarak farklılaĢmadığı sonucuna varılmıĢtır. Diğer bir ifadeyle evli 

ve bekar mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeyleri birbirlerine benzerlik 

göstermektedir. Literatürde yapılan araĢtırmalarda cinsiyetle ile iĢ doyumu arasındaki 

iliĢkilere dair sonuçlar araĢtırma sonuçlarımızla örtüĢmektedir (Dağdeviren Gözen 

2007; Tözün, Çulhacı ve Ünsal 2008; Elbirlikli Tülek 2008; Okyay 2009; Bayrak 

Kök 2006). Çıkan sonuçlardan cinsiyetin mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum 

düzeylerinden bağımsız bir değiĢken olduğu ifade edilebilinir.  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin çalıĢma 

sürelerine göre istatistiksel olarak farklılaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. Buna göre; 1- 5 

yıl çalıĢma süresi olan mavi yakalı çalıĢanların içsel, dıĢsal ve genel doyum 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonunca varılmıĢtır.  Literatürde çalıĢma ile iĢ 

doyumuna iliĢkin farklı sonuçlar saptanmıĢtır. Bazı araĢtırmalarda çalıĢanların 

kıdemleri ile iĢ doyumları arasında bir iliĢkinin olmadığını saptamıĢlardır (Keser 

2005; Elbirlikli Tülek 2008; Tözün, Çulhacı ve Ünsal 2008, Bayrak Kök 2006). 
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Bizim araĢtırmamızla örtüĢen Ģekilde çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin çalıĢma 

sürelerine göre farklılaĢtığını ortaya koyan araĢtırmalarda bulunmaktadır  (Karlıdağ 

ve ark., 2000; Sat 2011). Literatürde yapılan araĢtırma sonuçları farklılık göstermekle 

birlikte, bu araĢtırma sonuçlarına dayanarak çalıĢma süresinin, mavi yakalı 

çalıĢanların iĢ doyumunu etkileyen bir değiĢken olduğu söylenebilir. 

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin medeni 

durumlarına göre farklılaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. Buna göre; bekar olan mavi 

yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin evli olanlardan daha yüksektir. Literatürde  

yapılan araĢtırmalarda medeni durum ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkilere dair sonuçlar 

araĢtırma sonuçlarımızla örtüĢmektedir (Yavuzyılmaz ve ark., 2007; Tözün, Çulhacı 

ve Ünsal 2008). Bazı çalıĢmalarda ise medeni durum ile iĢ doyumu arasında bir iliĢki 

bulunmadığı saptanmıĢtır (Dağdeviren Gözen 2007; Elbirlikli Tülek 2008; Abdel-

Rahman ve ark., 2008, Varol 2010, Bayrak Kök 2006). ÇalıĢanların iĢ doyumu ile 

cinsiyeti arasındaki iliĢkiler yapılan araĢtırma sonuçlarında farklılık gösterse de bu 

araĢtırma sonuçlarına dayanarak medeni durumun, mavi yakalı çalıĢanların iĢ 

doyumunu etkileyen bir değiĢken olduğu ifade edilebilinir. 

4.3. Mavi Yakalı ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢkilere Dair sonuç ve TartıĢma  

AraĢtırmaya katılan mavi yakalı çalıĢanların iĢ doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılık 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü anlamlı iliĢkilerin olduğu 

saptanmıĢtır. Buna göre mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeyleri arttıkça 

örgütlerine olan doyum düzeyleri de aynı doğrultuda artmaktadır. AraĢtırmada en 

yüksek iliĢkinin örgütsel bağlılık boyutlarından normatif bağlılıkla, iĢ doyum 

boyutlarından içsel doyum arasında (%67,6) olduğu, en düĢük iliĢkinin ise  (%31,1) 
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devam bağlılığı ile içsel doyum arasında olduğu saptanmıĢtır. Literatürde örgütsel 

bağlılık iĢ doyumu arasındaki iliĢkileri incelemeye yönelik farklı örneklem 

gruplarında farklı ölçeklerin kullanıldığı araĢtırmalar bulunmaktadır. Yapılan bu 

araĢtırmaların sonuçları araĢtırma bulgularımızla örtüĢmektedir.  

Varol (2010) ilaç sektöründe çalıĢanlar üzerinde gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında 

örgütsel bağlılık ve iĢ doyumu arasındaki iliĢkiler değerlendirildiğinde iĢgörenlerin iĢ 

doyum düzeylerindeki artıĢın, örgütsel bağlılık düzeylerini de arttırdığını saptamıĢtır.   

Zaman (2006), Ortaöğretim kurumlarında çalıĢan alan dıĢından atanmıĢ rehber 

öğretmenleri üzerinde gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında bizim araĢtırma sonucumuzla 

örtüĢen Ģekilde alan dıĢından atanmıĢ rehber öğretmenlerin iĢ doyum düzeyleri ile 

örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğunu saptamıĢtır.  

Aktay (2010)  araĢtırmasında askeri hastanelerde görev yapan hekimlerin iĢ doyum 

düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler saptamıĢtır. 

Askeri hekimlerin iĢ doyumları düzeyleri arttıkça örgütsel bağlılıklarının da 

yükseldiği sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Elbirlikli Tülek‟in (2010) Ġngilizce okutmanlar üzerinde gerçekleĢtirdiği 

araĢtırmasında da okutmanların iĢ doyumları ve örgütsel bağlılıkları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı iliĢkiler belirlenmiĢ, okutmanların örgütsel bağlılıklarını 

%32 oranında iĢ doyumlarının belirlediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 Ayber (2010) telekomünikasyon sektörü çalıĢanları üzerinde yaptığı araĢtırmasının 

sonucunda; iĢ doyumu ile örgütsel bağlılığın birbiriyle - yüksek düzeyde ve pozitif 

yönde – çift yönlü etkileĢim halinde olduğu ortaya çıkmıĢtır. 
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Soyer, Can ve Akbulut (2010)  futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri 

ile iĢ doyum düzeyleri arasındaki iliĢkileri incelediği araĢtırmasında,   futbol teknik 

adamlarının iĢ doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında 0,001 

düzeyinde pozitif yönlü anlamlı iliĢkilerin olduğunu saptamıĢtır. 

Izgar (2008) okul yöneticileri üzerinde gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında da okul 

yöneticilerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile iĢ doyum düzeyleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı iliĢkiler olduğunu belirlemiĢ, yöneticilerin iĢ doyumu yükseldikçe 

örgüte bağlılık düzeyleri de  iĢ doyumuna  paralel olarak yükselmektedir.  

Türkiye‟de yapılan araĢtırmalarda olduğu gibi yurtdıĢında yapılan araĢtırmalarda da 

benzer sonuçlara rastlanılmıĢtır (Newstrorm and Davis 1993, Amoroso 2002, 

Bowman  2007). 

Literatürde yapılan araĢtırma bulgularından ve aynı doğrultuda ortaya çıkan 

araĢtırmamızın sonucu; iĢ doyumunun çalıĢanların örgütsel bağlılık düzeylerini 

yordayan önemli bir değiĢken olduğu, örgütsel bağlılığın da çalıĢanların iĢ doyumunu 

açıklayan bir değiĢken olduğu ortaya konulmuĢtur. 

4.4. Öneriler 

AraĢtırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda aĢağıdaki öneriler getirilmiĢtir: 

 Mavi yakalı çalıĢanların düĢük örgütsel bağlılık ve iĢ doyum düzeylerine 

sahip olmaları sonucundan yola çıkarak, mavi yakalıların iĢ doyumu ve 

örgütsel bağlılık düzeylerinin yükseltilmesine yönelik örgütsel önlemler 

alınabilir. Örneğin çalıĢanların ücret düzeylerinin tekrar gözden geçirilmesi; 

çalıĢma süreleri ve iĢ ortamlarının iyileĢtirilmesi gibi. Çünkü, düĢük örgütsel 

bağlılık ve iĢ doyumu örgütün performansına olumsuz yansıyabilir. 
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 Kurum yöneticilerini bilinçlendirmek maksadıyla eğitimler düzenlenebilir. 

Böylece yöneticilerde farkındalık oluĢturularak kurum çalıĢanları ve kurumun 

menfaatleri güvence altına alınabilir.  

 AraĢtırma sonuçlarından genelleme yapılabilmesi ve daha sağlıklı 

öngörülerde bulunabilmek için daha fazla mavi yakalı çalıĢanı kapsayan 

araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 Aynı örneklem grubu üzerinde farklı örgütsel bağlılık ve iĢ doyumu ölçekleri 

kullanılarak araĢtırma yapılması önerilmektedir. AraĢtırma sonucunda bu 

araĢtırmanın paralelinde benzer sonuçlara ulaĢılması,  mavi yakalı 

çalıĢanların iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerine iliĢkin farklı bakıĢ 

açılarından genel sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.  Eğer sonuçlar 

ciddi anlamda farklılaĢırsa; mavi yakalı çalıĢanların örgütsel bağlılık ve iĢ 

doyumları üzerinde farklı araĢtırma teknikleri kullanılarak, mülakat görüĢme 

vb. araĢtırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu öngörülmektedir.  Böylelikle 

araĢtırmalarda derinlemesine ve daha sağlıklı sonuçlara ulaĢılacaktır.  

. 
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6. EKLER  

EK- 1 BĠLGĠ FORMU 

 

Yüksek lisans tezinde kullanılmak üzere hazırlanan bu formda çeĢitli sorular 

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

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

cevaplamanız rica olunur. 

 

Katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederim. 

 

Cinsiyetiniz? Kadın (  )                        Erkek (  ) 

YaĢınız? 

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

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

26–30 YaĢ Arası (  )         41 YaĢ Ve Üzeri (  ) 

Eğitim 

Durumunuz? 

Ġlköğretim 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 

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

ifadelerde belirtilen duygu ve durumları yaĢayıp yaĢamadığınızı düĢünerek size en 

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

yazmanız gerekmektedir. 

 

Duyguları YaĢama Sıklığı Ve Sayısı 

 

1 2 3 4 5 

ĠĢimden hiç 

hoĢnut 

değilim 

 

ĠĢimden 

hoĢnut 

değilim 

 

ĠĢimle ilgili 

kararsızım 

 

ĠĢimden 

hoĢnudum 

 

ĠĢimden çok 

hoĢnudum 

 

 Hangi 

Sıklıkta 

 

1  Beni her zaman meĢgul etmesi bakımından 

2  Tek baĢıma çalıĢma olanağımın olması bakımından 

3  Ara sıra değiĢik Ģeyler yapabilme Ģansımın olması bakımından 

4  Toplumda “saygın bir kiĢi” Ģansını bana vermesi bakımından 

5  Amirimin karar vermedeki yeteneği bakımından 

6  Amirimin emrindeki kiĢileri idare tarzı bakımından 

7  Vicdanıma aykırı olmayan Ģeyler yapabilme Ģansımın olması 

bakımından 

8  Bana sabit bir iĢ olanağı sağlaması bakımından 

9  BaĢkaları için bir Ģeyler yapabilme olanağına sahip olabilmeme 

Bakımından 

10  KiĢilere ne yapacaklarını söyleme Ģansına sahip olmam bakımından 

11  Kendi yeteneklerimle bir Ģeyler yapabilme Ģansımın olması 

Bakımından 

12  ĠĢ ile ilgili alınan kararların uygulanmaya konulması bakımından 

13  Yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret bakımından 

14  ĠĢ içinde terfi olanağımın olması bakımından 

15  Kendi kararlarımı bana uygulama serbestliği vermesi bakımından 

16  Kendi yeteneklerimi kullanabilme Ģansını bana sağlaması 

bakımından 

17  ÇalıĢma Ģartları bakımından 

18  ÇalıĢma arkadaĢlarımın birbirleri ile anlaĢmaları bakımından 

19  Yaptığım iyi bir iĢ karĢılığında takdir edilmem bakımından 

20  Yaptığım iĢ karĢılığında duyduğum baĢarı hissinden 
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EK-3 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ANKETĠ 

Açıklama: 

AĢağıda yer alan ifadeler iĢyerinizle ilgili bazı özellikleri örneklemektedir. Ölçekte 

bulunan ifadelerin doğru ya da yanlıĢ yanıtı yoktur. Sizden istenen aĢağıdaki 

ifadelerden her birinin size göre kendi iĢyeriniz açısından ne ölçüde doğru olduğunu 

uygun yanıt aralığına (X) iĢareti koyarak belirtmenizdir. 

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ANKETĠ 

 

 1. Kesinlikle YanlıĢ 2. YanlıĢ 3. Kararsızım 4. Doğru 5. Kesinlikle Doğru 

 

  1 2 3 4 5 

1. ĠĢ hayatımın geri kalanını bu iĢ yerinde geçirmekten mutluluk duyacağım.      

2. ĠĢyerimle ilgili konularda, tanıdığım diğer insanlarla fikir alıĢveriĢinde 

bulunmayı seviyorum. 

     

3. ĠĢ yerimdeki sorunları kendi sorunlarım gibi algılıyorum.      

4. Bu iĢ yerine bağlı olduğum kadar, baĢka bir iĢ yerine de bağlanabileceğim 

kanısındayım. 

     

5. ĠĢyerimde kendimi “ ailenin bir parçası”  gibi görmüyorum.      

6. Bu iĢyerine duygusal olarak bağlı olduğumu sanmıyorum.      

7. Bu ĠĢ yerinin benim için çok özel bir anlamı var.      

8. ĠĢyerime karĢı çok sıkı bir ait olma duygusu içinde değilim.      

9. Bu iĢyerinden ayrıldığımda, baĢka bir iĢ yerinde karĢılaĢacağım sorunlar 

beni korkutmuyor. 

     

10. Ġstesem bile, bu iĢyerinden ayrılmak, benim için çok zor olur.      

11. Bu iĢyerinden ayrılma kararı alsam, hayatımda ki pek çok Ģey olumsuz 

etkilenir. 

     

12. ĠĢyerimden ayrılmak benim için büyük bir kayıp olmaz.      

13. Bu iĢyerinde çalıĢmaya devam etmem, iĢimde istekli olmam kadar, 

ihtiyacım olmasıyla da ilgili. 

     

14. Bu iĢyerinden ayrılmayı düĢünecek kadar fazla seçeneğim yok.      

15. Bu iĢyerinde kalmamın en ciddi nedenlerinden biri, alternatif iĢ 

imkânlarının azlığıdır. 

     

16. Bu iĢyerinde, baĢka iĢyerlerindeki imkansızlıkların beni özveriye 

zorlayacağını düĢündüğüm için kalmaktayım. 

     

17. Günümüzde insanların çok sık iĢ değiĢtirdiklerini düĢünüyorum.      

18. Ġnsanın çalıĢtığı iĢyerine daima sadık kalması gerektiğine inanmıyorum.      

19. ĠĢ değiĢtirmekte ahlaki açıdan bir sakınca görmüyorum.      

20. Bu iĢ yerinde sadakatin önemine duyduğum inanç nedeniyle kalmaktayım.      

21. BaĢka bir iĢyerinden daha iyi bir iĢ teklifi alsam bile buradan ayrılmamın 

doğru olduğunu sanmıyorum. 

     

22. Bana, bir iĢ yerine sadık kalmanın iyi bir değer olduğu öğretilmiĢtir.      

23. Ġnsanların mesleki yaĢamlarının tamamını aynı iĢyerinde geçirdikleri 

günlerde her Ģey daha iyiydi. 

     

24. Bence artık günümüzde  “bir iĢyerine bağlı” olmayı istemek anlamsız      
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EK-4  ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÇALIġMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN 

MANN-WHĠTNEY TEST TABLOLARI 

Ranks 

  Çalışma süresi N Mean Rank Sum of Ranks 

örgütsel bağlılık    1-5 yıl 9 44,50 400,50 

6-10 yıl 42 22,04 925,50 

Total 51     
duygusal bağlılık 1-5 yıl 9 42,00 378,00 

6-10 yıl 42 22,57 948,00 

Total 51     
devamlılık bağlılığı 1-5 yıl 9 37,50 337,50 

6-10 yıl 42 23,54 988,50 

Total 51     
normatif bağlılık 1-5 yıl 9 39,00 351,00 

6-10 yıl 42 23,21 975,00 

Total 51     

     Test Statisticsb 

  
örgütsel bağlılık    duygusal bağlılık 

devamlılık 
bağlılığı normatif bağlılık 

Mann-Whitney U 22,500 45,000 85,500 72,000 
Wilcoxon W 925,500 948,000 988,500 975,000 
Z -4,151 -3,619 -2,630 -3,142 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009 ,002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

,000
a
 ,000

a
 ,009

a
 ,003

a
 

 

 

 

Ranks 

  Çalışma süresi N Mean Rank Sum of Ranks 

örgütsel bağlılık    1-5 yıl 9 86,00 774,00 

11-15 yıl 114 60,11 6852,00 

Total 123     
duygusal bağlılık 1-5 yıl 9 93,50 841,50 

11-15 yıl 114 59,51 6784,50 

Total 123     
devamlılık bağlılığı 1-5 yıl 9 74,00 666,00 

11-15 yıl 114 61,05 6960,00 

Total 123     
normatif bağlılık 1-5 yıl 9 67,50 607,50 

11-15 yıl 114 61,57 7018,50 

Total 123     

      

Test Statisticsa 

  
örgütsel bağlılık    duygusal bağlılık 

devamlılık 
bağlılığı normatif bağlılık 

Mann-Whitney U 297,000 229,500 405,000 463,500 
Wilcoxon W 6852,000 6784,500 6960,000 7018,500 
Z -2,115 -2,776 -1,080 -,496 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 ,005 ,280 ,620 
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Ranks 

  Çalışma süresi N Mean Rank Sum of Ranks 

örgütsel bağlılık    1-5 yıl 9 47,50 427,50 

16-20 yıl 75 41,90 3142,50 

Total 84     
duygusal bağlılık 1-5 yıl 9 51,00 459,00 

16-20 yıl 75 41,48 3111,00 

Total 84     
devamlılık bağlılığı 1-5 yıl 9 46,00 414,00 

16-20 yıl 75 42,08 3156,00 

Total 84     
normatif bağlılık 1-5 yıl 9 46,00 414,00 

16-20 yıl 75 42,08 3156,00 

Total 84     

      

Test Statisticsa 

  
örgütsel bağlılık    duygusal bağlılık 

devamlılık 
bağlılığı 

normatif 
bağlılık 

Mann-Whitney U 292,500 261,000 306,000 306,000 
Wilcoxon W 3142,500 3111,000 3156,000 3156,000 
Z -,655 -1,115 -,464 -,461 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,512 ,265 ,642 ,645 

 

 

 

Ranks 

  Çalışma süresi N Mean Rank Sum of Ranks 

örgütsel bağlılık    6-10 yıl 42 56,32 2365,50 

11-15 yıl 114 86,67 9880,50 

Total 156     

duygusal bağlılık 6-10 yıl 42 60,61 2545,50 

11-15 yıl 114 85,09 9700,50 

Total 156     

devamlılık bağlılığı 6-10 yıl 42 62,11 2608,50 

11-15 yıl 114 84,54 9637,50 

Total 156     

normatif bağlılık 6-10 yıl 42 60,71 2550,00 

11-15 yıl 114 85,05 9696,00 

Total 156     

     
Test Statisticsa 

  
örgütsel bağlılık    duygusal bağlılık 

devamlılık 
bağlılığı normatif bağlılık 

Mann-Whitney U 1462,500 1642,500 1705,500 1647,000 

Wilcoxon W 2365,500 2545,500 2608,500 2550,000 

Z -3,739 -3,022 -2,798 -3,088 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,005 ,002 
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Ranks 

  Çalışma süresi N Mean Rank Sum of Ranks 

örgütsel bağlılık    6-10 yıl 42 41,11 1726,50 

16-20 yıl 75 69,02 5176,50 

Total 117     

duygusal bağlılık 6-10 yıl 42 41,43 1740,00 

16-20 yıl 75 68,84 5163,00 

Total 117     

devamlılık bağlılığı 6-10 yıl 42 45,39 1906,50 

16-20 yıl 75 66,62 4996,50 

Total 117     

normatif bağlılık 6-10 yıl 42 44,32 1861,50 

16-20 yıl 75 67,22 5041,50 

Total 117     

     
Test Statisticsa 

  
örgütsel bağlılık    duygusal bağlılık 

devamlılık 
bağlılığı normatif bağlılık 

Mann-Whitney U 823,500 837,000 1003,500 958,500 

Wilcoxon W 1726,500 1740,000 1906,500 1861,500 

Z -4,289 -4,209 -3,315 -3,557 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 

 

 

 

 

Ranks 

  Çalışma süresi N Mean Rank Sum of Ranks 

örgütsel bağlılık    11-15 yıl 114 83,75 9547,50 

16-20 yıl 75 112,10 8407,50 

Total 189     

duygusal bağlılık 11-15 yıl 114 84,34 9615,00 

16-20 yıl 75 111,20 8340,00 

Total 189     

devamlılık bağlılığı 11-15 yıl 114 92,59 10555,50 

16-20 yıl 75 98,66 7399,50 

Total 189     

normatif bağlılık 11-15 yıl 114 90,97 10371,00 

16-20 yıl 75 101,12 7584,00 

Total 189     

     
Test Statisticsa 

  
örgütsel bağlılık    duygusal bağlılık 

devamlılık 
bağlılığı 

normatif 
bağlılık 

Mann-Whitney U 2992,500 3060,000 4000,500 3816,000 

Wilcoxon W 9547,500 9615,000 10555,500 10371,000 

Z -3,502 -3,323 -,763 -1,266 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,446 ,205 
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