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Özet 

 

İş yaşam kalitesi kavramı; işletmeye önemli artılar sunan güvenilir, sorumluluk sahibi 

ve yetenekli beşeri kaynakları işletmenin en önemli kaynağı haline getiren ve onlara gerekli 

saygınlığı gösteren bir felsefe olarak ifade edilebilir.Bu çalışma, İstanbul’daki bir meslek 

yüksekokulunda görev yapmakta olan akademik personelin iş yaşam kalitelerine etki eden 

faktörlerin öncelik sırasını belirlenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 4 Ocak-29 

Şubat 2016 tarihleri arasında42 öğretim elemanından toplanan veriler için Thomas Saaty’nin 

1-9 ölçeğinden faydalanılarak oluşturulan anket yöntemine başvurulmuştur. “Sağlık ve 

güvenlik ihtiyaçları”, “Ekonomik ve ailevi ihtiyaçlar”, “Sosyal ihtiyaçlar”, “İtibar ve saygınlık 

ihtiyaçları”, “Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları”, “Bilgi ihtiyaçları” ve “Estetik 

ihtiyaçlar”olmak üzere 7 ana kriter ve onlara bağlı toplam 16 alt kriterden oluşan ölçek 

ifadelerine ait öncelik değerlerinin belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde en önemli ana kriterin yaklaşık % 22 ile 

“Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” olduğu saptanmıştır. Alt faktörler ise global ağırlıklarına 

göre sıralandığında ilk üç önem sırasının; “Sürekli olarak işimi daha iyi yapmama yardımcı 

olacak yeni şeyler öğrendiğimi düşünüyorum” (% 0,09), “İşim, ailem için iyi olanaklar 

sunar” (% 0,08), “Bu iş yerinde işimin yaşam boyunca garanti altında olduğunu 

düşünüyorum” (% 0,07) şeklinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:İş Yaşam Kalitesi, İş Yaşamı, Akademik Personel. 
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DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF LIFE 

BUSINESS PRIORITIES FOR ACADEMİC STAFF: AN APPLICATION OF AHP 

 

 

Abstract 

 

The concept of quality of work life;  A reliable company offering significant pluses, 

responsible and skilled human resources that have made the most important source of 

business and it can be expressed as a philosophy to show them there quired respect.  This 

work, the factors affecting the quality of life of academic staff who are working in a job in 

Istanbul Vocational School, was conducted to determine the order of priority. For this 

purpose,  4 October -  dates between February 29, 2016 Thomas Saaty' nutilizing a 1-9 scale 

for the data collected from 42 faculty members were consulted to create the questionnaire.  

"Health and safety requirements", "The economic and family needs", "Social needs", 

"Reputation and dignity needs", "Need for self-actualization",  "Information needs"  and  

"Aesthetic needs" to 7 main criteria and sub-criteria attached to them expressing scale 

consisting of a total of 16 it was used based on Analytic Hierarchy Process method. When the 

study findings; The most important main criteria by about %22 "Economic and familial 

needs" are found to be. When compared to its global weight of the sub-factors listed as the top 

three in order of importance; "Consistently to help me do my job beter than I think I've 

learned new things" (%0.09), "My job offers good opportunities for my family" (%0.08), "I 

think my work in this establishment is guaranteed for life" (%0.07) was concluded in the 

form. 

Key Words: Quality Of Work Life, Work Life, Academic Staff. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin rekabette üstünlük elde edebilmeleri için insan kaynaklarını 

etkili kullanmaları gerekmektedir. İşletmelerdeinsan kaynaklarının verimli kullanılabilmesi 

ise, temel hedefi ‘‘üretimde verimlilik olduğu kadar iş görenlerin iş ortamını geliştirmek’’ de 

olan iş yaşam kalitesi kavramını gündeme getirmektedir.1 

İş yaşamı kalitesi (İYK) kavramı ilk olarak 1960’larda ortaya çıkmış ve 1972 yılında 

Uluslar Arası Çalışma İlişkileri Konferansı sırasında gündeme gelmiştir.2İş yaşam kalitesi bir 

diğer deyimle işin insancıllaştırılması kavramı en genel anlamda; işgörenin yalnızca bedensel 

değil, aynı zamanda zihinsel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini gözeten çalışma 

koşullarını içermektedir.3Bu yaklaşım, bireylerin temel gereksinimlerini karşılayarak örgüte 

daha fazla katkı sağlama duygusunu edinme, yeteneklerinin farkına vararak bunu 

gösterebilecek ortamın sağlanmasını içermektedir.4 İYK’nın özünü ‘‘olumlu iş ortamı’’ olarak 

tanımlanan; çalışanların işlerinden çalışma arkadaşlarından ve yönetiliş şekillerinden memnun 

oldukları bir çalışma ortamı oluşturur. 5 

İnsanlar belirli bir yaştan itibaren günlük yaşantılarının büyük bir bölümünü bir işte 

çalışarak geçirmekte ve zamanla birçok kişi için iş yaşamın merkezi bir parçası haline 

gelmektedir. Ayrıca kişinin işi, zaman içerisinde hayata anlam kazandırarak yaşam tatminine 

de yardımcı olabildiği gibi bazen tam terside söz konusu olabilmektedir.6 

Genel anlamda İYK; çalışmayı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen; iş 

yapısı/organizasyonu, ücretler, kazançlar, çalışma ortamı ve şartları, işlerin yönetim ve 

organizasyonu, işte kullanılan teknoloji, çalışan tatmini ve motivasyonu, endüstriyel ilişkiler, 

katılım, istihdam güvencesi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik, demografik yapı ve sürekli 

eğitim gibi faktörleri bütünleştiren bir kavramdır. 7  Aynı zamanda işin yapısı, ücretler, iş 

koşulları, işte kullanılan teknoloji, endüstriyel ilişkiler, iş doyumu, sosyal güvenlik ve sürekli 

eğitim gibi alt boyutların iş yaşam kalitesini etkileyen faktörler olduğu da bilinmektedir.8Adil 

çalışma saatleri, adil ücretlendirme, çalışan kişinin sahip olduğu sosyal haklar, yapılan işin 

getirdiği yorum ve işe yarıyor hissi İYK’yı olumlu yönden etkileyebilmektedir. 

                                                           
1Ömer Turunç, Akif Tabak, Harun Şeşen, Ali Türkyılmaz, ‘‘Çalışma Yaşamı Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini, İş 

Stresi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi’’. ‘‘İş/Güç’’Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 12, Sayı 2, 2010, 

s.118. 
2Süleyman Murat Yıldız, ‘‘Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş yaşam Kalitesinin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine 

Etkisi’’. Ege Akademik Bakış, Cilt 13, Sayı 3, 2013, s.318. 
3  Bahameddin Karaköse, Hasan Bozgeyikli, ‘‘Örgütsel bağlılık ve çalışma yaşamı kalitesi arasındaki ilişki: Rehberlik 

Araştırma Merkezlerinde Çalışan Personel Üzerine Bir Çalışma’’. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 1, 

Sayı2, 2012, s.168 
4 Mahmut Demir, ‘‘İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi’’. 

Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı 3, 2011, s.454. 
5Soner Ayaz, Kerime Derya Beydağ, ‘‘Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği’’. Sağlık ve 

Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, s.61 
6 Öznur Aşan, Esra Erenler, ‘‘İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2008, s.203-204. 
7Elif Dikmetaş, ‘‘Hastane Personelinin Çalışma/İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma’’. Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2006, s.170. 
8 Mehmet Tuncer, Mehmet Yeşiltaş, ‘‘Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri’’. İşletme 

Araştırmaları Dergisi. Cilt 5, Sayı 1, 2013, s.57-78. 
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Yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere İYK ile anlatılmak istenen çalışanlarının 

tatminini sağlayacak çalışma koşullarının yaratılmasıdır. Bu bağlamda da Walton (1975) 

İYK’nın (1) yeterli ve adil ücretlendirme, (2) güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, (3) 

becerileri geliştirme ve kullanma fırsatları, (4) Sürekli gelişim ve iyileştirme fırsatları, (5) 

örgüte sosyal eklemlenme, (6) örgütteki yasallık, (7) çalışma ve özel yaşam alanı, (8) çalışma 

yaşamının sosyal boyutu olmak üzere sekiz boyutunu söylemektedir. 1 

Berkman ve Neider (1989) göre ise İYK’yı arttırmak için gerekli temel kriterler şunları 

içermektedir: yeterli ücret, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, insan kapasitesinin gelişmesi, 

kendini geliştirme ve güven, sosyal entegrasyon, kurumsallık, toplam yaşam alanı ve sosyal 

açıdan uygunluk.Bu unsurların sağlanması; çalışanın kişisel gelişimine önem verilmesi, 

güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, adil ve yeterli ücret verilmesi, insancıl çalışma 

ortamının sağlanması çalışanları daha çok motive etmektedir. 2 

İYK’nın temel amacı; sadece kurumsal başarının sağlanması değil aynı zamanda 

çalışanlar içinde uygun çalışma koşullarının geliştirilmesidir.3Bir başka deyişle çalışanlara 

verimli bir faaliyette bulunabileceği koşulları sağlamaktır.4 

Personeller açısından oldukça önemli olan İYK’nın sağlanması; kurumun etkinliğinin 

de bir ölçütüdür. 5 İYK standartlarının altında ve motivasyon düzeyi düşük olan bir örgütte 

görev yapan personelin etkin ve verimli çalışması oldukça zordur. O halde örgütleri 

yönetenler, organizasyonda çalışan personelin moral ve motivasyon ile İYK’ya yönelik 

önceliklerini belirlemek,çalışanlarının iş yaşam kalitelerini ve motivasyonlarını iyileştirmek 

durumundadır. 6 

Çalışanların kişisel yaşam ve iş yaşamlarındaki memnuniyeti işletmeleri olumlu yönde 

etkilemektedir. Çalışanların kendilerini yetiştirebilmek için ihtiyaç duydukları zamana sahip 

olmaları, kalite ve becerilerini arttırmakta bu da doğrudan verimlilikte artışla 

sonuçlanmaktadır. 7 Kurumun çalışana sağladığı olanaklar, destekleyici bir iş çevresi ve 

çalışanı güçlendirmeye yönelik programlar gibi iş yaşam kalitesini yükseltme amaçlı 

çalışmalar, çalışanların kuruma olan bağlılıklarını da arttırmaktadır. 8  Bir başka deyişle 

çalışanın iş yaptığı ortamın iyileştirilmesi ve kalitenin arttırılması çalışanın hem 

motivasyonunu hem de örgütsel bağlılığını arttırmaktadır. 9  İşgörenlerin iş ortamına 

yabancılaşmalarını engellemek, işe olan bağlılıklarını arttırmak ve iş doyumlarını yeterli 

                                                           
1 Selda Taşdemir Afşar, ‘‘Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesini Hacettepe Üniversitesi Üzerinden Okumak’’, Eğitim 

Bilim Toplum Dergisi, Cilt 13, Sayı 50, 2015, s.141. 
2 Yeliz Yeşil, Fatma Fidan, ‘‘Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Devlet ve Vakıf 

Üniversitelerinde Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma’’. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 14, 2015, s.240. 
3 Kalbiye Memiş, Haydar Hoşgör, Canser Boz, İbrahim Gün, Derya Gündüz Hoşgör, ‘‘İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyon 

İlişkisi: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Örneği, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Dergisi, Cilt 5, Sayı 4, 2015, s.221. 
4 Ruşen Öztürk, Duygu Güleç, Sezer Er Güneri,Ümran Sevil, Nalan Gürmen, ‘‘Hemşirelerin İş Yaşamı Kaliteleri ile Hasta 

Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, 2013, s.168. 
5Memiş ve ark., a.g.m., s.221. 
6 Recep Kılıç, Belma Keklik, ‘‘Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi Ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt XIV, Sayı II, 2012, s.148. 
7Burcu Şefika Doğrul, Seda Tekeli,  ‘‘İş – Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek Çalışma’’. Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010, s.13. 
8Ayaz-Beydağ, a.g.m., s.61. 
9Yeşil-Fidan, a.g.m.,s.238. 
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düzeye çıkarabilmek için iş yaşam kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Anlaşıldığı üzere 

çalışanların,iş yaşam kalitesine ihtiyaçlarının oldukça fazla olduğu söylenebilmektedir. 1 İş 

yaşamının kişilerin sosyal hayatını etkilediği de düşünülürse; kişilere hem kendini iş alanında 

geliştirici hem de kişisel gelişim amaçlı seminerler, eğitimler düzenlemek, mümkünse spor 

yapabilmeleri için bir tesis sağlamak, kültürel etkinlikler düzenlemek gibi iş hayatının 

monotonluğundan kurtulmalarını sağlamak iş ve özel hayatlarını sağlıklı geçirmeye olanak 

sağlayabilir. 

Bilimsel bilgi üretmenin ikinci plana atıldığı, istihdam formlarına yasal statü 

kazandırılarak akademisyenlerin esnek bir emek piyasasının içine sokulduğu bir ortamda 

yaşanmaktadır. Bu ortamda, akademisyenlerin çalışma yaşam kalitesi yani sağlık&güvenlik, 

ekonomi&aile, sosyal, saygı, kendinin gerçekleştirme, bilgi ve estetik ihtiyaçlarının ne 

düzeyde karşılandığı sorunun önemli hale gelmektedir. 2Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek 

yüksekokulunda görev yapmakta olan akademik personelin iş yaşam kalitelerine etki eden 

faktörleri belirlenmek, amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmaktadır. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan “Analitik Hiyerarşi 

Prosesi (AHP)” kullanılmıştır. AHP yöntemi Thomas L. Saaty tarafından 1970 yılında 

geliştirilmiştir. Yöntem karar seçeneklerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi sürecinde nicel ve 

nitel ölçütlerin beraber kullanılabilmesine imkan sağlamakta ve kişisel kararlardan, işletme 

kararlarına kadar geniş bir alanda kullanılabilmektedir.3 

AHP yönteminin aşamaları:4 

i. Karar hiyerarşisinin kurulması 

ii. Karar elemanlarının ikili karşılaştırması 

iii. Karar elemanlarının önceliklendirilmesi  

iv. Karar elemanlarının öncelik değerlerinin belirlenmesi olarak sıralanabilir. 

                                                           
1Tuncer-Yeşiltaş, a.g.m., s.58. 
2Afşar, a.g.m., s.134. 
3 Nuri Özgür Doğan, Seda Gencan, “Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi”. Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 41, Ocak-Haziran 2013 s. 74. 
4 Sevgi Görmüş, “Korunan Alan Planlama Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı 

Örneği”. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Özel Sayı, 2012, s. 40. 
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Şekil 1: AHP Karar Hiyerarşisi 

AHP yönteminde kullanılan 9’lu puanlama ölçeği Tablo da gösterilmektedir. 

Tablo 1: AHP Saaty Ölçek Tablosu1 

Önem Derecesi Tanım Açıklama 

1 Eşit önem İki faaliyet eşit derecede etkili 

3 Orta derecede önem Kanaatler bir faaliyeti diğerine oranla biraz 

tercih ediyor 

5 Kuvvetli derecede önem Kanaatler bir faaliyeti diğerine oranla güçlü 

tercihediyor 

7 Çok kuvvetli derecede önem Bir faaliyet diğerine oranla güçlü tercih 

ediliyor,farklılık uygulamada rahatlıkla 

görülebiliyor 

9 Aşırı derece önem Bir faaliyet diğerine oranla daha güçlü 

tercih ediliyor, delillerin güvenirliliği 

yüksek 

2, 4, 6, 8 Ortalama değerler İki ardışık düzey arasında kararsızkalınırsa 

ortalama değer olarak kullanılıyor 

 
                                                           
1ThomasL.Saaty,  “The Analytic Hierarchy Process”. McGraw-Hill International Book Company, USA,1980, s.54. 
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 Çalışma verilerinin toplanmasında ise; Sirgy vd. (2001) tarafından geliştirilen ve 

Türkçeye Afşar T (2011) tarafından çevrilen İş Yaşam Kalitesi (İYK) ölçeği kullanılmıştır. 

Bu ölçek; sağlık ve güvenlik ihtiyaçları, ekonomik ve ailevi ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar, itibar 

ve saygınlık ihtiyaçları, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, bilgi ihtiyaçları ve estetik 

ihtiyaçlar olmak üzere toplam 7 ana faktörden ve bu ana faktörlere bağlı olan toplam 16 alt 

faktörden oluşmaktadır.Bu çalışmada bir meslek yüksekokulunda çalışmakta olan 66 

akademik personelden 42’sinden 4 Ocak 2016- 29 Şubat 2016 tarihleri arasında veri 

toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Saaty’ nin 1-9 ölçeği türünde hazırlanmış olan anketler 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde Superdecisions paket programı kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

Şekilde ana faktörler ile ilgili ikili karşılaştırma matrisi verilmektedir. Bu 

karşılaştırmaları yapan akademik personelin verdikleri değerlerin geometrik ortalamaları 

matrisi oluşturan elemanlardır. Bu elemanlar baskın olan faktörü göstermektedir. Okların 

yönünün sola doğru olması, sol taraftaki ana faktörlerin üst taraftaki ana faktörlerden daha 

önemli olduğunu, okların yönünün yukarıya doğru olması ise üst taraftaki ana faktörlerin sol 

taraftaki ana faktörlerden daha önemli olduğunu göstermektedir. Ancak matris elemanı değeri 

1’e çok yakın bir değerse iki faktör arasındaki önem farkı birbirine çok yakındır. Matrisin 

verilen 1,04 değeri “Sağlık ve Güvenlik İhtiyacı” ve “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” 

faktörlerinin birbirine çok yakın bir öneme sahip olduklarını ifade etmektedir.“Ekonomik ve 

Ailevi İhtiyaçlar” ile “Sosyal İhtiyaçlar” faktörleri arasındaki matris değeri 2,62 olup bu değer 

“Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” faktörünün “Sosyal İhtiyaçlar” faktöründen 2,62 kat daha 

fazla öneme sahip olduğunu göstermektedir. “Sosyal İhtiyaçlar” faktörü ile “İtibar ve 

Saygınlık İhtiyacı” faktörü arasındaki öneme baktığımızda 1,25 ile “İtibar ve Saygınlık 

İhtiyacı” faktörünün “Sosyal İhtiyaçlar” faktöründen 1,25 kat daha fazla öneme sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2: İkili Karşılaştırma Matrisi 

 

Yedi alt faktöre ilişkin ikili karşılaştırmalar matrisi Şekil 2’deki matrise benzer olarak 

oluşturulmaktadır. Bu şekilde hem ana faktörlerin ağırlık katsayıları hem de alt faktörlerin 

ağırlık katsayıları elde edilir. Bu değerlerin tümü lokal ağırlık değerleridir. Ana faktörlerin 

ağırlık katsayıları ile alt faktörlerin ağırlık katsayıları çarpılarak alt faktörlere ait globalağırlık 

katsayıları hesaplanır. Şekil 3’te gösterilen tüm öncelik matrisi sonuçları geçerlidir. Bunun 

nedeni grafiklerin üstlerinde bulunan tutarsızlık (paket programda “tutarsızlık” olarak 

kullanılmaktadır) oranlarının 0,1’den küçük değerler almasıdır. Ancak geometrik ortalama 

alındığında bu değer genellikle 0,1’in altında çıkmaktadır. Asıl bakılması gereken her bir 

akademik personel anketi değerlendirilirken verdiği yanıtlardan oluşan matrisler için 

tutarsızlık oranının bu değerin altında olmasıdır.  
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Şekil 3: Tüm Öncelik Matrisi Sonuçları 

 

Ana faktörlere ilişkin önem sırasında ilk sırayı “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” 

(0,219)faktörü yer almaktadır. İkinci olarak “Sağlık ve Güvenlik İhtiyaçları” (0,196)  faktörü 

yer alırken üçüncü sırada “Bilgi İhtiyaçları” (0,163)faktörü yer almaktadır.  

 

Alt faktörlerden en önemli bulunan faktörlere bakıldığında; “Sağlık ve Güvenlik 

İhtiyaçları” faktöründe 0,37 değeri ile “İşyerinde fiziksel olarak güvende hissetmek”, 

“Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” faktöründe 0,38 değeri ile “İşim ailem için iyi olanak sunar”, 

“Sosyal İhtiyaçlar” faktöründe 0,58 değeri ile “İşyerinde iyi arkadaşların olması”, “İtibar ve 

Saygınlık İhtiyaçları” faktöründe 0,57 değeri ile “İş arkadaşları tarafından profesyonel ve 

uzman olarak algılanıp saygı duyulmak”, “Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları” faktöründe 

0,54 değeri ile “Bir uzman olarak işyerinde tüm potansiyelin gerçekleştirilebildiği düşüncesi”, 

“Bilgi İhtiyaçları” faktöründe 0,58 değeri ile “Sürekli olarak işi daha iyi yapmayı sağlayacak 

yeni şeylerin öğrenilmesi” ve “Estetik İhtiyaçlar” faktöründe 0,51 ile “Yapılan işin yaratıcılık 

içeren yönlerinin olması” en önemli faktörler olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 2:  Nihai Global Ağırlık Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları Global Ağırlıklar

Kendimi işyerimde fiziksel olarak güvende hissederim 0,19640 0,37982 0,0746

İşim bana sağlık güvencesi sağlar 0,19640 0,36441 0,0716

Sağlıklı ve zinde kalmak için elimden geleni yaparım 0,19640 0,25577 0,0502

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları

Bu işyerindeki işimin yaşam boyunca garanti altında olduğunu düşünüyorum 0,21945 0,34077 0,0748

İşim, ailem için iyi olanaklar sunar 0,21945 0,38148 0,0837

Yaptığım işin karşılığında aldığım ücretten memnunum 0,21945 0,27775 0,0610

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları

İşyerimde iyi arkadaşlarım var 0,10076 0,4152 0,0418

İşim dışında yaşamdaki diğer şeylere ayıracak yeterli zamanı bulabiliyorum 0,10076 0,5848 0,0589

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları

Bu işyerindeki insanlar ve/veya meslektaşlarım beni alanında profesyonel ve uzman biri olarak 

algılayıp saygı gösterirler
0,12607 0,57983 0,0731

Bu işyerindeki işimde  takdir edildiğimi düşünüyorum 0,12607 0,42017 0,0530

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları

Kendi iş kolumda bir uzman olarak potansiyelimi gerçekleştirmekte olduğumu düşünüyorum 0,13628 0,54545 0,0743

İşimin bütün potansiyelimi gerçekleştirmeme olanak sağladığını düşünüyorum 0,13628 0,45455 0,0619

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları

Sürekli olarak işimi daha iyi yapmama yardımcı olacak yeni şeyler öğrendiğimi düşünüyorum 0,16307 0,58159 0,0948

İşim, mesleki becerilerimi güçlendirmeme olanak sağlar 0,16307 0,41841 0,0682

Ana Kriter Ağırlıkları Alt Kriter Ağırlıkları

Yapılan işin, yaratıcılık içerenbirçok yönünün olması 0,05817 0,51691 0,0301

Yapılan işin, iş dışında da yaratıcılığın geliştirilmesine katkı sağlaması 0,05817 0,48309 0,0281
K7

K1

K2

K3

K4

K5

K6
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Şekil 4: Global Ağırlık Değerleri 

Alt faktör global ağırlık değerleri incelendiğinde iş yaşam kalitesine etki eden en 

önemli ilk 3 faktör şu şekilde sıralanmaktadır. İlk sırada “Bilgi İhtiyaçları” ana faktöründe 

bulunan “Sürekli olarak işimi daha iyi yapmama yardımcı olacak yeni şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum” alt faktörü, ikinci sırada “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” ana faktöründe 

bulunan “İşim, ailem için iyi olanaklar sunar” alt faktörü, üçüncü sırada ise “Ekonomik ve 

Ailevi İhtiyaçlar” ana faktöründe bulunan “Bu iş yerinde işimin yaşam boyunca garanti 

altında olduğunu düşünüyorum” yer almaktadır. İş yaşam kalitesine en az etki eden 3 alt 

faktöre bakıldığında ise; “Sosyal İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan “İşyerimde iyi 

arkadaşlarım var” alt faktörü, “Estetik İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan “Yapılan işin, 

yaratıcılık içeren birçok yönünün olması” ve “Yapılan işin, iş dışında da yaratıcılığın 

geliştirilmesine katkı sağlaması” alt faktörleri en alt sıralarda yer almaktadır.  

 

4. SONUÇ 

Çalışma sonucuna göre akademik personelin iş yaşam kalitesini etkileyen ana 

faktörlerin önem ağırlıkları sırası; “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” (%21,9), “Sağlık ve 

Güvenlik İhtiyaçları” (%19,6), “Bilgi İhtiyaçları” (%16,3) şeklindedir.Alt faktör global ağırlık 

değerleri incelendiğinde ise; en önemli ilk 3 faktör; “Bilgi İhtiyaçları” ana faktöründe bulunan 

“Sürekli olarak işimi daha iyi yapmama yardımcı olacak yeni şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum”, “Ekonomik ve Ailevi İhtiyaçlar” ana faktöründe bulunan “İşim, ailem için iyi 

olanaklar sunar”ve “Bu iş yerinde işimin yaşam boyunca garanti altında olduğunu 



12 
 

düşünüyorum” olarak sıralanmaktadır. Global ağırlık değerlerine göre en az etki edenler ise; 

“Sosyal İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan “İşyerimde iyi arkadaşlarım var”, “Estetik 

İhtiyaçlar” ana faktöründe yer alan “Yapılan işin, yaratıcılık içeren birçok yönünün olması” 

ve “Yapılan işin, iş dışında da yaratıcılığın geliştirilmesine katkı sağlaması” yer almaktadır. İş 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi kurumda çalışan personelin motivasyondüzeyi ile yakından 

ilişkilidir. Yüksek motivasyonla çalışan bireylerin iş üretme kapasiteleri de yüksek olacağı 

için kuruma aktarılan katma değerlerin de yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Kurum 

yöneticilerinin de bu perspektifte bir bakış açısına sahip olmaları oldukça önem arz 

etmektedir. 
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