
  

Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin İş 

Zenginleştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi* 

 

Nihal ALTUN**, Nefise BAHÇECİK*** 

ÖZET 

Amaç: Çalışma hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetlerini belirlemek amacıyla planlandı.  

Yöntem: Araştırma, 1 üniversite, 3 özel ve 3 Devlet Hastanesi olmak üzere 7 hastanede 
çalışan 549 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren bilgi 
formu ve iş zenginleştirme faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik anket formu ile toplandı. 
Elde edilen veriler SPSS Programında yüzdelik, ki-kare testleri ile değerlendirildi.  

Bulgular: Hemşirelerin %81,97’si işlerini sorumlulukları fazla olan, %60,66’sı anlamlı ve 
önemli bir iş olarak tanımladı. %57,38’si iş zenginleştirmenin iş memnuniyeti sağlayan, 
%45,85’i bir motivasyon yöntemi olduğunu, iş zenginleştirme faaliyetleri arasında %56,87 
komite çalışmaları, %46,45 hasta merkezli bakım, %39,34 takım çalışması olduğu görüldü. 
Hemşirelerin %91,47’si işlerinde bilgi, beceri ve yeteneklerini kullandığını, %95,08’i 
görevlerinin insanlara yararlı olduğunu, %48,34’ü işlerinde planlama, uygulama ve 
değerlendirme yaptığını ifade etti. Hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetleri ile yaş grupları, 
eğitim durumu, çalışılan kurum, birim arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar 
görüldü(p<0,05). 

Sonuç: Hemşirelerin işlerinin anlamlı, önemli, sorumlulukları fazla olan bir iş olduğu, bilgi, 
beceri ve yeteneklerini kullanabildikleri, çoğunluğu otonomi sahibi olmadığı belirlendi. 
Ayrıca iş zenginleştirme faaliyetlerinin de yeterli olmadığı görüldü.  
Anahtar Kelimeler; iş zenginleştirme, hemşirelik, yataklı tedavi kurumları. 

ABSTRACT 

Determining The Job Enrichment Activities of Nurses Working In The 
Curative Care Institutions 

Purpose:The study was planned to determine job-enrichment activities of nurses.  

Method:The study was conducted with 549 nurses who work in 7 hospitals which are 1 
university hospital, 3 private hospitals and 3 public hospitals. Data were gathered via 
information forms including the descriptive characteristics of nurses and survey forms 
directed to determine job-enrichment activities. Data have been evaluated with chi-square 
test, using SPSS packaged software.  

Findings: 81.97% of nurses described their jobs as having many responsibilities; 60.66% as 
meaningful and important. 57.38% stated that job-enrichment provides job satisfaction and 
45.85% that it is a motivation method. Job-enrichment includes 56.87% committee studies, 
46.45% patient centered care and 39.34% team work. 91.47% denoted that they use their 
knowledge and skills in their job, %95.08 that their duty is beneficial to people, 48.34% that 
they make planning, application and evaluation in their jobs. Statistically significant 
differences were found between job-enrichment activities and age groups, educational status, 
institution and work unit (p<0, 05). 

 

*Bu çalışma, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Uluslar Arası Katılımlı, 22-26 Ekim, Antalya, 2008’de sözel bildiri olarak 
sunuldu 
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Conclusion:It has been determined that nursing is meaningful, important and has 
many responsibilities; nurses can use their knowledge and skills and most of them do 
not have autonomy. Additionally, it was found that job-enrichment activities are not 
enough.   
Key Words; job enrichment, nursing, curative care institutions. 

 

GİRİŞ            

İş zenginleştirme bir iş tasarımı tekniği olup, çalışanın işinin gerektirdiği becerilerinin ve 
yeteneklerinin artışına neden olan dikey büyümedir. İş zenginleştirme, mevcut yeni işlere 
yeni deneyimler, genişletilmiş sorumluluklar ve teşvik edici özellikler kazandırmak üzere 
yeniden biçim verilmesi programıdır. Zenginleştirilmiş işler çalışanlara farklı işleri yapma 
fırsatı verir, Dienemann 1998; Floyd 1983; Öztürk ve Bahçecik 2005b; Tappen 1989).  

İş zenginleştirme çalışmaları, Herzberg’in Çift Faktör Kuramı (Motivasyon Kuramı), 
Hackman ve Oldman’ın İş Zenginleştirme/İş Özellikleri Kuramı, Trist’in Sosyoteknik İş 
Tasarım Kuramı olmak üzere üç temel kuramdan kaynağını almaktadır. (Dienemann 1998; 
Oral ve Kuşluvan 1997; Öztürk ve Bahçecik 2005a; Olson 1986). 

Herzberg’e göre çalışanın motivasyonu, iş zenginleştirmenin temelini oluşturan işin 
niteliğindeki temel değişiklikler ile arttırılabilir. Bu nedenle, işler, artan istek, sorumluluk, 
ilerleme, kişisel gelişim ve takdir edilme fırsatları için olanak sağlamak amacıyla yeniden 
tasarlanmalıdır. Sorumluluk, mücadele, öğrenme ve gelişme olanağı gibi özelliklerin de 
yapılacak işin içinde olması gerekir. Temel olarak iş tasarımında çalışanın ihtiyaç ve 
yetenekleri göz önünde bulundurulur (Cook, Hunkaser ve Coffey 1997; Dienemann 1998; 
Steers, Porter ve Bigley 1996). 

Hackman ve Oldham’ın İş Zenginleştirme/İş Özellikleri Kuramı, çalışanın ihtiyaçlarının 
karşılanması için işin özünü oluşturan boyutların değişmesi fikrine dayanır. Bu kuramda işin 
motivasyonel potansiyelini arttıran, beceri çeşitliliği, görev kimliği, görevin önemi, otonomi 
ve geri bildirim olarak belirtilmekte ve çalışanların yaptıkları işlerin sonuçlarıyla 
ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Bu temel niteliklere sahip işler, zenginleştirilmiş ve 
motivasyon potansiyeline sahip kişiler olarak tanımlanır. Çalışanın iş deneyimine uygun 
değişiklikler yapılarak işin yeniden tasarlanmasını ve işgörenin motivasyonunu, doyumunu, 
performansını arttırma amaçlanmaktadır. İş zenginleştirme çalışanların işlerini yaparken işten 
zevk almalarını, işlerini anlamlı ve önemli hissetmelerini ve işlerini sahiplenmelerini 
sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışanın işi üzerindeki etkisini de arttıracak ve çalışanın işin 
sonucunu etkilemesini sağlayacaktır (Dienemann 1998; Efil 2005; Eren 2004; Fourman ve 
Jones 1997; Öztürk ve Bahçecik 2005b; Steers, Porter ve Bigley 1996; Tomey 2000; 
Swansburg & Swansburg 2002). 

Trist ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sosyoteknik İş Tasarım Kuramı, iş tasarımı 
yaparken sosyal ve teknik yönlerin bir araya getirilmesi, birbirini desteklemesi üzerine iş 
sistemleri oluşturmaya temellenir. Değişiklikler bu yönleriyle yapılmalıdır. (Öztürk ve 
Bahçecik 2005a). 

Hemşirelikte iş zenginleştirmenin hemşireler üzerinde uygulanması ile hasta merkezli 
çalışmalarına, esnek zaman yaklaşımı ile çalışma sürelerini ayarlanmasına, grup 
çalışmalarına katılmalarına olanak sağlar. Böylece hemşireler daha bağımsız çalışabilir, 
bağımsız kararlar alabilir ve verdikleri kararların sorumluluğunu da üstelenebilirler. 
Geribildirimlerle de kendi kendilerini değerlendirme ve geliştirme fırsatı yakalarlar. İş 
zenginleştirme, hemşirelerin sorumluluk alma duygusunun gelişmesini, işe 
devamsızlıklarının azalmasını, motivasyonun artmasını, işlerin planlaması ve kontrolünün 
grup düzeyinde yapılmasını sağlar (Öztürk ve Bahçecik 2005a). 
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Hemşirelikte iş zenginleştirme faaliyetleri, ödüllendirme teşvikleri, çalışana kendi işiyle ilgili 
yetki ve sorumluluk vermek, katılımcı yönetim, komite çalışmaları, takım çalışması, iş 
paylaşımı, hasta bakım sistemleri (primer hemşirelik, vaka yönetimi),  esnek zaman 
uygulaması ve grup çalışmaları olarak sıralanabilir. (Dienemann 1998; Shaughnessy 1990; 
Marquis (2006). 

Kivimaki ve arkadaşları (1995) primer hemşireliğin iş zenginleştirme uygulaması için çok iyi 
bir örnek olduğunu ve işlerin daha fazla zenginleştirildiğini belirtmişlerdir. 

Tonges’ın (1998) vaka yöneticileri ve hemşirelerin işlerinin niteliklerinin değerlendirildiği 
çalışmasında, vaka yöneticilerinin hemşirelerden daha yüksek seviyede otonomi, görev 
kimliği ve geribildirim aldığı belirlenmiştir. 

Literatürde (Huber 2000) belirtildiği gibi, Kirsch’in yaptığı çalışmada hemşirelik 
uygulamalarında beceri çeşitliliği, görev kimliği ve görevin önemi yüksek düzeyde, buna 
karşın otonomi ve geribildirim düşük seviyede bulunmuştur. 

Fischer ve arkadaşlarının (2000) yaptığı çalışmada, hemşirelerin motivasyon düzeyleri düşük 
olarak belirlenmiş ve motivasyonu sağlamak için, Hackman ve Oldham’ın iş zenginleştirme 
modeliyle birlikte Herzberg’in kuramı dikkate alınarak bir motivasyon stratejisi geliştirilmesi 
önerilmiştir. 

İş zenginleştirme görüldüğü gibi günümüz iş koşullarıyla çalışanın ihtiyaçlarının 
birleştirilmesinde etkili bir yöntem olup önemli yararlar sağlamaktadır.(Grensing 1996; Olson 
(1986). 

Bu bilgi, görüşlerden yola çıkarak ve ayrıca ülkemizde de çok az iş zenginleştirme ile ilgili 
çalışmaya rastlandığından dolayı bu konuda çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır.  

AMAÇ 

Çalışma hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla planlandı.  

Araştırma soruları; 

· Hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetleri nelerdir? 

· Hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetlerini etkileyen faktörler nelerdir? 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipteki araştırma, İstanbul İlindeki 200 ve üzerinde hemşire sayısına sahip, tam 
teşekküllü hastaneler arasından 1 üniversite, 3 özel ve 3 Sağlık Bakanlığına bağlı olmak üzere 
toplam 7 hastanede yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Haziran-Ağustos 2007 tarihleri 
arasında kurumlardan gerekli yazılı ve sözlü olarak da bilgilendirilmiş izinler alınarak, bu 
hastanelerde çalışan araştırmaya katılmak için gönüllü olan, izinli, raporlu ve kurum dışında 
görevlendirilmiş olmayan 549 hemşire oluşturmuştur. 

Veriler, hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini içeren 10 soruluk bilgi formu ile iş 
zenginleştirme faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik; işi ve iş zenginleştirmeyi tanımlama, iş 
memnuniyeti, iş zenginleştirme uygulamaları, motivasyon faktörleri, ödüllendirme teşvikleri, 
komite çalışmaları, katılımcı yönetim anlayışı, sorumluluk alma, özendirici araçlar, kariyer 
yönetim faaliyetleri, görev zorluğu, bilgi, beceri ve yetenekleri kullanma, otonomi, işi 
planlama, uygulama, değerlendirme, işi anlamlı kılan kriterler, özendirici araçlar vb. 45 
sorudan oluşan anket formu ile toplandı.  

Elde edilen veriler, SPSS programında yüzdelik, ki-kare testleri ile analiz edildi. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmaya katılan hemşirelerin % 69,68’i 25-34 yaş grubunda, % 73,46’sı bekâr, %46,45’i 
lisans mezunu, % 45,02’sinin 2-6 yıl arasında çalışma deneyimi vardı. Hemşirelerin % 
64,45’i mesleğini isteyerek seçtiğini ve % 77,25’i de işini sevdiğini ifade etti. Meslek seçimi 
insanın hayatında en önemli kararlardan biri, aynı zamanda dönüm noktasıdır. Bu karar 
sürecinde istenilenlerin bilinçli bir şekilde seçilmesi ve yönlendirmenin doğru yapılması 
gerekmektedir. Ceylantekin ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında hemşirelerin % 67.50’si 
işini sevdiğini, Çakmakçı ve Vatan’da (2003) yönetici hemşirelerin % 55.82’sinin işini 
sevdiğini belirtmiştir. Bu bulgular sonuçlarımızı destekledi.  

Tablo 1. Hemşirelerin İşlerini Tanımlamalarının Kurumlara Göre Dağılımı 

Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane 

Üniversite 
Hastanesi İş tanımlama* 

n % n % n % 
Anlamlı/önemli bir iş 151 54.51 128 60.66 35 57.38 
Yapılmaya değer bir iş 46 16.61 56 26.54 12 19.67 
Zevkli bir iş 31 11.19 31 14.69 9 14.75 
Sorumlulukları fazla olan bir iş 206 74.37 153 72.51 50 81.97 
Otonomimi kullandığım bir iş 23 8.30 31 14.69 10 16.39 
Gelişme ve kariyer fırsatları olan bir iş 11 3.97 36 17.06 11 18.03 
İş doyumu sağlayan bir iş 29 10.47 36 17.06 12 19.67 
Motive eden bir iş 9 3.25 26 12.32 5 8.20 
Beceri ve yeteneklerimi geliştiren bir iş 37 13.36 51 24.17 18 29.51 
İş güvencesi yüksek olan bir iş 58 20.94 75 35.55 27 44.26 
Ekip çalışmasının olduğu bir iş 128 46.21 92 43.60 32 52.46 
İş arkadaşlarıyla sıcak ilişkiler kurulan bir iş 41 14.80 46 21.80 17 27.87 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

Hemşireler işlerini tanımlarken öncelikle işlerinin sorumlulukları fazla, anlamlı, önemli ve 
ekip çalışması için fırsat sağlayan bir iş olduğunu belirtti. (Tablo1).  

Öztürk ve Bahçecik’in (2005 b) çalışmasında yönetici hemşireler ve hemşireler işlerini, 
mücadele gerektiren zor işlere sahip, bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanabilecekleri ve yeni 
beceriler öğrenmek için fırsat sağlayan bir iş olarak ifade etmesi, Roedel ve Nystrom’un 
(1987) çalışmasında ise hemşirelerin yaptıkları işi, yüksek oranda beceri çeşitliliği ve görev 
önemi sunan, daha az oranda da görev kimliği sağlayan bir iş olarak belirtmesi bizim çalışma 
bulgularımızla uyumlu değildi. 

Çelik (1999) çalışmasında yöneticilerin tamamı işlerinin oldukça aktif, zevkli ve değişen bir 
iş olduğunu belirtmiştir. Çelebi (2000) yaptığı çalışmada orta düzeyde ücret alan çalışanların 
% 33’ü işlerinin yapılmaya değer bir iş olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 2. Hemşirelerin İş Zenginleştirme Tanımlarının Kurumlara Göre Dağılımı           

Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane 

Üniversite 
Hastanesi İş zenginleştirme tanımı* 

n % n % n % 
İş dizaynı tekniği 95 34.30 79 37.44 18 29.51 
Motivasyon yöntemi 127 45.85 86 40.76 28 45.90 
İş memnuniyeti sağlayan faktörlerden biri 131 47.29 86 40.76 35 57.38 
Stresle başa çıkmada bir örgütsel yöntem  60 21.66 35 16.59 11 18.03 
Kariyer geliştirme faaliyeti 92 33.21 88 41.71 23 37.70 
Kararlara katılma yöntemi 96 34.66 47 22.27 20 32.79 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 
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Hemşirelerin iş zenginleştirmeyi iş memnuniyeti sağlayan faktör (% 57.38), kariyer 
geliştirme faaliyeti (% 41.71), motivasyon yöntemi (% 45.85) ve iş dizaynı tekniği (%37.44) 
olarak tanımladığı görüldü (Tablo 2). 

İş zenginleştirme, bir iş tasarım tekniği olup çalışanın işinin gerektirdiği becerilerinin ve 
yeteneklerinin artışına neden olan dikey büyüme ve mevcut yeni işlere yeni deneyimler, 
genişletilmiş sorumluluklar, teşvik edici özellikler kazandırmak üzere işi yeniden 
biçimlendirme programıdır (Dienemann 1998; Öztürk ve Bahçecik 2005b; Tappen 1989; 
Tomey 2000). 

Ayrıca iş zenginleştirme iş memnuniyetini arttırarak motivasyonu olumlu yönde etkileyen, 
özellikle kariyerinde durgunluk yaşayanların yeni becerilere sorumluluklara yöneltmesi 
açısından bir kariyer geliştirme faaliyetidir. Böylece çalışanlar işlerini daha anlamlı, önemli, 
tatminkar ve prestij sağlayıcı olarak görecek ve hem iş için hem de çalışan için yarar 
sağlayacaktır Dienemann 1998; Fourman 1997). 

Tablo 3. Hemşireleri Motive Eden Faktörlerin Kurumlara Göre Dağılımı  

Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane 

Üniversite 
Hastanesi Hemşireleri motive eden faktörler* 

n % n % n % 
Sorumluluk 128 46.21 109 51.66 36 59.02 
Ücret 106 38.27 107 50.71 18 29.51 
Tanınma 48 17.33 47 22.27 15 24.59 
İş güvenliği 121 43.68 83 39.34 28 45.90 
Astlarla ilişkiler 51 18.41 52 24.64 28 45.90 
Üstlerle ilişkiler 56 20.22 60 28.44 32 52.46 
İşin kendisi 106 38.27 68 32.23 30 49.18 
Başarı 100 36.10 101 47.87 25 40.98 
Statü 40 14.44 46 21.80 12 19.67 
Çalışma Şartları 89 32.13 76 36.02 16 26.23 
Kurum politikası ve yönetimi 52 18.77 38 18.01 12 19.67 
Büyüme (gelişme) 28 10.11 32 15.17 6 9.84 
Denetim 20 7.22 18 8.53 2 3.28 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Hemşireleri motive eden faktörler arasında (Tablo 3) sorumluluk faktörü, tüm hastanelerde 
oldukça yüksek oranda saptandı. Bunu sırası ile üniversite hastanesinde üstlerle ilişkiler (% 
52.46), özel hastanelerde ücret (% 50.71), devlet hastanelerinde iş güvenliği (% 43.68) 
motive eden faktörler izledi. Motivasyon bir davranışı başlatan; bu davranışın sürekliliğini 
belirleyen içsel bir güçtür. İçsel güç, bireyin olumlu/olumsuz bazı eylemlerde bulunmasını ve 
belirli bireysel isteklerine ulaşmasını ve böylece tatmin olmasını sağlayan güçtür. İş 
zenginleştirme de içsel gücü ve iş doyumunu arttırmak için işlerin yeniden dizayn edilmesi, 
bir işte daha ciddi sorumluluk ve çeşitlilik sağlanarak motivasyonu arttırmaya yarayan bir 
yaklaşımdır. Keser (2006). Bu yaklaşım işin içeriğinin çalışanlara başarı, büyüme, öğrenme 
ve tanıma olanağı, daha fazla istek ve sorumluluk yükleyecek, işlerin daha çekici, özerk ve 
gerektirdiği özellikleri bilecek hale getirecek biçimde değiştirilmesidir. Herzberg’e göre 
çalışanın motivasyonu, iş zenginleştirmenin temelini oluşturan işin niteliğindeki temel 
değişiklikler ile arttırılabilir. Bu nedenle işler, artan istek, sorumluluk, ilerleme, kişisel 
gelişim, takdir edilme, fırsatları için olanak sağlamak amacıyla yeniden tasarlanmalıdır. 
Ayrıca hemşirelerin üstler ile ilişkiler, ücret ve iş güvenliğine de önem verdiği görülmektedir. 
Durum koruyucu “hijyen faktörleri” arasında ücret, ilişkiler, iş güvenliği faktörleri, ilerleme, 
tanınma gibi faktörlerle bağlantılı kullanıldığında güçlü motivatörler olabileceği 
belirtilmektedir, Barlı (2007). 
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Seren ve Sezgin’in (2005) motive eden faktörlere yönelik yaptıkları çalışmada, ücreti motive 
eden faktörler arasında belirtmekte, Çelebi de (2000) yeterli ücret düzeyinin sağlanamamış 
olmasını çalışanlar için ücretin hala bir motivasyon unsuru olarak algılanması sonucunu 
getirdiğini belirtmektedir.  

Öztürk ve Bahçecik (2005) çalışmalarında; kendi kararlarını alma ve sorumluluk taşıma, 
ücret, fiziksel koşullar, istekle işlerini yapmalarını sağlayan motivatörler olarak 
belirtmişlerdir.  

Tablo 4. Temel İş Boyutlarının Kurumlara Göre Dağılımı (n=549)          

Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane 

Üniversite 
Hastanesi 

Temel iş boyutları 
 

n % n % n % 
Bilgi, beceri ve yeteneklerin kullanımı (beceri çeşitliliği)       
Her zaman 232 83.75 193 91.47 54 88.52 
Bazen 43 15.52 17 8.06 7 11.48 

Hiçbir zaman 2 0.72 1 0.47 0 0.00 

Planlama, uygulama ve değerlendirme (görev kimliği)  
Her zaman 89 32.13 102 48.34 25 40.98 
Bazen 168 60.65 100 47.39 35 57.38 
Hiçbir zaman 20 7.22 9 4.27 1 1.64 

İnsanların yararına olan görev (görevin önemi)  
Her zaman 252 90.97 195 92.42 58 95.08 
Bazen 25 9.03 16 7.58 3 4.92 

Hiçbir zaman 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bağımsız karar alma (otonomi)  
Her zaman 22 7.94 26 12.32 5 8.20 
Bazen 170 61.37 148 70.14 54 88.52 
Hiçbir zaman 85 30.69 37 17.54 2 3.28 

Geribildirim alma (geribildirim)  
Her zaman 49 17.69 59 27.96 20 32.79 
Bazen 193 69.68 138 65.40 34 55.74 
Hiçbir zaman 35 12.64 14 6.64 7 11.48 

Hemşireler temel iş boyutlarından bilgi, beceri ve yeteneklerin kullanımını (Beceri çeşitliliği) 
ve insanların yararına olan görevi (Görevin önemi) “Her zaman”, planlama, uygulama, 
değerlendirmeyi (Görev kimliği), özel hastanelerde (%48.34) “Her zaman”, devlet 
hastanelerinde (% 60.65) ve üniversite hastanelerinde “Bazen”, bağımsız karar almayı 
(Otonomi) ve geri bildirim almayı (Geri bildirim), “Bazen” olarak değerlendirdi.(Tablo 4). 

Hackman ve Oldham’ın iş zenginleştirme kuramı işin motivasyonel potansiyelini arttıran 
beceri çeşitliliği, görev kimliği, görevin önemi, otonomi ve geri bildirim olarak ana iş 
boyutlarını tanımlamakta ve işin boyutlarını çalışanlar ve onlara yaptıkları işlerin sonuçlarıyla 
bağdaştırmaktadır. İşin zenginleştirilmesi için niteliklerde değişiklik yapılması gerekir, 
(Dienemann 1998; Swansburg ve Swansburg 2002; Roedel ve Nystrom 1987; Huber 2000). 

Araştırma sonuçlarına göre, hemşirelerin çoğunluğunun işlerini yaparken bilgi, beceri ve 
yeteneklerini her zaman kullandığı görüldü. Bu da eğitim süreleri boyunca aldıkları eğitimi iş 
yaşamında uyguladıklarını, iş zenginleştirmede iş niteliklerinden biri olan beceri çeşitliliğinin 
var olduğu sonucunu belirtebilir. Bloom ve arkadaşlarının çalışmasında (2000) anlamlılık 
duygusunu arttırmak için öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  
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Olgun (1994) primer hemşirelik yönteminde sahip olunan bilgi ve becerinin daha etkili olarak 
kullanıldığını belirtmektedir. İş zenginleştirme bir işin başlangıcından bitimine kadar 
bütünleştirilmesi ve çalışana görev olarak verilmesidir. Böylece çalışan başından sonuna 
kadar işi yaparak bir sonuca ulaştığını görebilir ve motivasyonu sağlanıp, verimliliği 
arttırabilir.  

Görev kimliği çalışanın işini başlangıcından itibaren yaparak ve görülebilir bir sonuç elde 
etmesidir. Çalışanın başarı ve duygularını tamamlamasını sağlar. İş zenginleştirme 
çabalarının çoğu bu boyut üstünde yoğunlaşmıştır. Roedel ve Nystrom’un (1987) 
çalışmasında üst düzey yönetici hemşirelerin orta düzey hemşirelere göre daha fazla görev 
kimliği deneyimlediği bulunmuştur.  

Hemşirelerin tamamına yakınının her zaman işlerinin insanların yararına olan görevleri 
kapsadığını belirttiği görüldü. İş zenginleştirmede işin niteliklerinden biri olan görevin 
öneminin hemşirelikte var olduğu ve hemşirelerin yaptıkları işleri anlamlı bulabileceği 
düşünülebilir. 

Hemşirelerin büyük çoğunluğunun işleriyle ilgili kararları “bazen” bağımsız olarak alabildiği 
görüldü. Öztürk ve Bahçecik’in (2005b) çalışmasında hemşirelerin %48’inin otonomi sahibi 
olmadıkları saptanmıştır. Çakmakçı ve Vatan (2003) çalışmalarında yönetici hemşirelerin % 
48.84’ünün bağımsız karar vermediklerini, bağımsız olarak verdikleri kararları uygulamada 
da bazen zorluklar yaşadıklarını belirtmektedir.  

Otonomi; işin planlama, uygulama, karar verme aşamalarında çalışanlara sağladığı özgürlük 
ve bağımsızlıktır. Ayrıca çalışanın işinde sorumluluk duygusu hissetmesini sağlayarak işin 
sahiplenmesine olanak tanır. İş zenginleştirmede işin niteliklerinden biri olan geri bildirimin 
çok az oranda olması hemşirelerin işleri ve performansları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını 
engellediği belirtilebilir. Geri bildirim çalışanlarda belirsizliği azaltarak önemli bir psikolojik 
rol oynar. Problemleri ortaya çıkarak çözmeye çalışır, (Eren 2004; Bloom 2000). 

Andrews (1996) geribildirim kanallarının açık olmasını/geri bildirimlerinin yapılması 
gerektiğini çalışanın performans düzeyini öğrenmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır 
Ford ise, geribildirimin insanlar için önemli olduğunu, işlerinde ne ölçüde başarılı olduklarını 
öğrenmek istediklerini hatta sık aralarla öğrenmeyi istediklerini ifade etmektedir (Ford 1982). 
Hastaneler arasında farklılığın olmaması da geri bildirimin kurumun yapısı, yönetimi ve 
politikalarıyla ilgili olmadığını düşündürmektedir.  

 
Tablo 5. İş Zenginleştirme Faaliyetleri İle Tanıtıcı Özelliklerin Karşılaştırılması 

 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Yaş Grupları Eğitim Durumu Çalışılan Kurum Çalışılan Birim 
 

c2 p c2 p c2 p c2 p 
Grup/komite çalışmaları 0.344 0.842 6.240 0.100 2.950 P<0.001 4.278 0.038 

Sorun çözme ekipleri 1.077 0.584 2.170 0.530 3.410 0.180 0.824 0.364 

Hasta merkezli bakım 1.080 0.583 7.970 0.040 30.770 P<0.001 2.386 0.122 

Çalışma arkadaşını seçebilme 1.285 0.526 9.330 0.030 1.370 0.560 0.101 0.750 

Takım çalışması 11.992 0.002 1.310 0.720 15.420 P<0.001 0.037 0.848 

Primer hemşirelik 3.993 0.140 11.090 0.010 11.220 0.002 0.065 0.798 

Ödüllendirme 9.558 0.008 1.680 0.630 38.290 P<0.001 0.022 0.881 

Kalite çemberleri 4.830 0.080 6.360 0.090 35.090 P<0.001 1.938 0.164 

Kararlara katılma 0.600 0.730 7.380 0.060 17.740 P<0.001 0.365 0.546 

Çalışma saatlerini ayarlayabilme 7.140 0.020 2.480 0.470 18.200 P<0.001 2.693 0.101 

Çalışma grupları 0.250 0.870 10.520 0.010 10.980 0.004 0.606 0.436 

İş paylaşımı 1.070 0.580 2.320 0.500 0.060 0.970 0.049 0.824 

Vaka yönetimi 0.574 0.450 4.300 0.230 8.840 0.010 0.314 0.575 
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İş zenginleştirme faaliyetleri ile yaş grupları, eğitim durumu, çalışılan kurum ve birim 
arasında anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.05) (Tablo 5). 

35 ve üstü, lisans ve özellikle yüksek lisans mezunu üniversite hastanelerinde çalışan 
hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetlerini daha yüksek oranda yanıtladıkları belirlendi. Bu 
bulgular, yüksek öğrenimli bireylerde düşünce, bilgi birikiminde, çalışma değerlerinde, 
örgütsel beklentilerinin yüksek olmasındaki etkililiği ve çalışılan kurumda bunlara paralel 
olarak yüksek oranda çalışanlarına yönelik gereksinimleri karşılamasını sağlaması ile 
ilişkilendirildi.  

Yazarın Yorumu ve Kullanım Alanı 

Hemşirelerin iş zenginleştirme faaliyetleri ile ilgili uygulamada eksikleri olduğu görüldü. Bu 
doğrultuda;  

· İş zenginleştirme faaliyetlerini sağlayacak yöntemleri uygulamaları ve bunları 
belirleyici, daha fazla sayıda araştırma yapılarak gereksinimlerin ve eksikliklerin 
saptanması, 

· Eğitim programları ile hemşirelerin desteklenmesi, 

· İş tatmini ve motivasyonun sağlanması önerildi.  
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