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ÖZET 

 

Bu araştırma ile iş tatmini düzeyi ile öz-yeterlilik düzeyi arasındaki ilişkinin ve bu düzeylere 

etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada survey yöntemi kullanılmış 

olup, araştırma verileri 2009 yılı Aralık ayında Osmaniye ilinde çalışan 164 sağlık 

personelinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; Osmaniye ilinde çalışan Sağlık Personelinin  iş 

tatmininin orta seviyenin üzerinde, öz-yeterlilik düzeyinin ise yüksek seviyede olduğu 

görülmüştür. Özel kurumda çalışmanın  daha yüksek iş tatmini sağladığı, öz-yeterlilik 

düzeyinin içsel tatmin üzerine pozitif yönlü etkisinin olduğu, ünvan farklılığının ise iş tatmini 

ve öz-yeterlilik düzeyi  üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır. 
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ANALYSIS OF JOB SATISFACTION AND SELF-EFFICACY OF HEALTH CARE 

PERSONNEL THOSE WORK IN THE PROVINCE OF OSMANIYE/TURKEY AND 

THE AFFECTING FACTORS 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This research (thesis) aims to analyze the relationship between the levels of job satisfaction 

and self efficacy and the factors affecting those levels. ‘Survey Method’ has been utilized for  

the analyses and necessary research data have been collected from 164 healthcare employees 

working in the province of Osmaniye/Turkey during the time period of December 2009. The 

data have been analyzed via the Statistic Software Package Program SPSS 16.0. As the result 

of the research, it has been observed that the healthcare employees in Osmaniye have higher 

than a moderate level of job satisfaction and high level of self efficacy. It has been concluded 

that, to work in the private firms provides higher job satisfaction, self-efficacy has positive 

effects to self satisfaction and, diversity of titles does not have significant effect over job 

satisfaction or self efficacy. 

 

Key Words: Job satisfaction, Self Efficacy, Healthcare Personnel, Private Organization, State 

Organization 
 

GİRİŞ 

 

İş insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsan, yaşamının büyük bir kısmını işyerinde 

geçirmektedir. Geçirilen sürenin verimli bir şekilde kullanılması bireyin işinden sağladığı 

tatmin düzeyi ile ilişkilidir [1]. 

Örgütlerin temel bir amacı olarak gösterilen süreklilik, çalışanların örgütle ve birbirleriyle 

uyumlu olmaları sayesinde gerçekleştirilebilecek bir hedeftir. Çalışanların örgütün amaçları 

etrafında birleşmeleri ve bu amacı gerçekleştirme yönünde çaba göstermeleri, genellikle 

birbirine benzer ya da yakın olan değerleri benimsemeleri sayesinde daha kolay olmaktadır. 

Bu sayede, çalışanların örgüte olan bağlılıkları artmakta ve örgütteki amaçlara daha kısa 

sürede etkin bir şekilde ulaşılabilmesi söz konusu olmaktadır [2]. 

İş tatmini, iş görenlerin bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında, bireysel, fizyolojik, ve 

ruhsal duygularının bir belirtisidir. İş tatmini denince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile 
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işçinin, “beraber çalışmasından zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmesinin 

sağladığı mutluluk” akla gelmektedir [3]. 

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

literatürde ilk kez iş tatmininin sistematik bir biçimde incelenmesi motivasyon kuramlarıyla 

olmuştur [4]. Ancak, insan davranışlarının karmaşıklığı nedeniyle, motivasyon kuramlarının 

herhangi birisinin tek başına motivasyon ve iş tatmini konusunu bir bütünlük içerisinde 

açıklayabildiğini söyleyebilmek zordur [5]. 

Başka bir ifade ile; İş tatminine etki eden bireysel faktörler; yaş, cinsiyet, eğitim, statü, 

sosyo- kültürel çevre, kişiliktir. İş tatminine etki eden kurumsal faktörler; kurumun işleyişi ve 

politikaları, fiziksel koşullar, ücret, kurumda yükselme olanaklarıdır [6]. 

İş tatmini ya da tatminsizlik durumunun, işgücü devrini, işe devamsızlığı, işten yakınmayı 

ve diğer önemli personel konularını yakından etkilediği belirtilmektedir. Temel olarak kişinin 

beklentileri ve mevcut gerçeklik arasındaki farka bağlıdır. Bu nedenle kişinin işinden 

bekledikleri ve işin ona verdiklerini bulmak önemlidir. Sağlık hizmetlerinde hizmeti alanlar 

gibi, hizmeti sunanların da bazı beklentileri vardır. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin 

arttırılması ve hedeflerine ulaşabilmesi için personelin istekli, etkin ve verimli çalışması 

zorunludur [7]. 

Öz yeterlilik, “kişinin kendisinden beklenen durumları yönetmesini sağlayacak yeteneklere 

olan inancı” şeklinde tanımlanmaktadır [8]. Bunun yanında öz yeterlilik literatürde, “kişilerin, 

talep edilen zor görevler ve kendi uygulamaları üzerinde kontrol tesis edebilme yeteneklerine 

olan inancı” olarak [9] da ifade edilmiştir. Bu bağlamda kişilerin yeterlilik beklentilerine 

ilişkin algılamaları, yani öz yeterlilikleri, onların eyleme geçmelerini ve sorunlarla mücadele 

azimlerini etkilemektedir. 

Öz yeterlilik inançlarının dört temel kaynağı olduğu belirtilmektedir [8]. Bunlar; 

• Tam ve doğru deneyimler,  

• Sosyal modeller tarafından sağlanan dolaylı yaşantılar,  

• Sözel ikna  ve  

• Bireyin fiziksel ve duygusal durumudur.  

Bu kaynaklardan en etkili olanı bireyin bizzat yaşadığı deneyimlerdir. Öz yeterlik 

inançları insanların kendileri için belirledikleri amaçları, bu amaçlara ulaşmak için  ne kadar 

çaba harcayacaklarını, amaçlarına ulaşmak için karşılaştıkları güçlüklerle ne kadar süre yüz 

yüze kalabileceklerini ve  başarısızlık karsısındaki tepkilerini etkilemektedir. 
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Literatürde öz yeterliliğin, birçok örgütsel süreci etkilediğine dikkat çekilmektedir. Öz 

yeterliliğin etkilediği önemli değişkenler arasında; performans, personel güçlendirme, iş 

tatmini, stres, eğitim, girişimcilik ve liderlik sayılabilir. 

Öz yeterlilik algısı, söz konusu örgütsel süreçler üzerindeki etkilerini, kişilerin eyleme 

geçip geçmeme kararlarını ve zorluklar karşısında mücadele azimlerini yönlendirme suretiyle 

göstermektedir. Ayrıca öz yeterlilik, bireylerin kendilerine zor ve gerçekçi hedefler 

seçmelerini ve bu hedeflere daha fazla bağlılık göstermelerini sağlamak suretiyle, onların 

bireysel performanslarını olumlu yönde etkilemektedir [10]. 

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de iş tatmininin farklı kurum ve kuruluşlarda 

çalışan çeşitli personel grupları için araştırma konusu olduğu ve konuya duyulan ilginin 

giderek arttığı söylenebilir. Bu personel gruplarından biri de sağlık kurum ve kuruluşlarında 

çalışanlardır [11]. 

Sağlık hizmetleri ülkemizde, son yıllarda en fazla tartışılan konulardan birisidir. Çünkü, 

bir hastanın sağlığına kavuşturulmasının ekonomik ve sosyal yönünün yanında psikolojik ve 

ahlaki yönü de vardır. Aynı şekilde sağlık hizmetlerinin ikame edilmez oluşu, sağlık 

hizmetlerine olan talebin düzensizliği ve bu hizmetlere olan talebin her geçen gün arttığı 

dikkate alındığında; sağlık hizmetlerinde verimliliğin ve etkinliliğin arttırılmasını kaçınılmaz 

kılmıştır [12]. 

Bu çalışmada; Osmaniye ilinde çalışan Sağlık Personelinin*  iş tatmini ve öz yeterlilik 

düzeyi, bu düzey üzerine etki eden faktörler ile, iş tatmini ve öz yeterlilik düzeyleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırma Osmaniye İlinde çalışan sağlık personelinin iş doyumunun,  iş doyumuna etki 

eden faktörlerin, öz yeterlilik düzeyinin ve iş doyumu ile öz yeterlilik düzeyi arasındaki 

ilişkinin  incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırma Osmaniye İli sınırları içerisinde 19.11.2009 / 14.12.2009  tarihleri arasında 

yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Osmaniye  İlindeki 74 kurumda  çalışan 1.328 adet Doktor, Hemşire  

ve  Sağlık Memurları oluşturmuştur. 

 

 
*  : Doktor, Hemşire (Hemşire, Ebe), Sağlık Memuru 
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Araştırmanın örneklemini, basit tesadüfi örnekleme ile  gönüllü olarak araştırmaya katılan 

164 sağlık personeli oluşturmuştur.(Bkz. Tablo.1) 

 
Tablo.1 Araştırmaya katılan sağlık personeli adet bilgileri 

 

 Özel Kurum Devlet Kurumu Toplam 

Doktor 12 35 47 

Hemşire 40 48 88 

Sağlık Memuru 9 20 29 

Toplam 61 103 164 

 

Araştırmada veriler;  araştırmacı tarafından oluşturulan Anket Formu, Minnesota İş 

Doyumu Ölçeği, Genel Öz yeterlilik ölçeği  aracılığıyla yüz yüze görüşülerek sağlanmıştır. 

Anket formu; çalışmaya katılan kişilerin demografik özellikleri ve çalışılan kurum ile ilgili 

bilgilerini içermektedir. 

Minnesota İş Doyum Ölçeği 1-6 arasında puanlanan altılı likert tipi bir ölçektir. Ölçek 

puanlamasında, Hiç tatmin etmiyor; 1 puan, Tatmin etmiyor; 2 puan, Pek tatmin etmiyor; 3 

puan, Biraz tatmin ediyor; 4 puan, Oldukça tatmin ediyor; 5 puan, Çok tatmin ediyor; 6 puan 

olarak değerlendirilmektedir.   

Minnesota İş Doyum Ölçeği içsel, dışsal ve genel doyum düzeyini belirleyici özelliklere 

sahip 20 maddeden oluşmuştur. 

• İçsel doyum 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20 

• Dışsal doyum 5,6,12,13,14,17,18,19 

• Genel doyum : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 maddelerini 

içermektedir. 

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında SPSS 16.0 (The 

Statistical Packet for The Social Sciences) istatistik  programı kullanılmıştır. 

İş tatmini ve öz yeterlilik örneklem ortalamaları, ünvan ve çalışılan kurum bazında 

detaylandırılarak alınmıştır. 

Tatmin düzeyinin, çalışanların demografik özellikleri ve çalıştıkları kuruma göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla varyans analizi uygulanmıştır. 
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İş tatmininin, ünvan ve çalışılan kurum (Özel Kurum, Devlet Kurumu) faktörleri ile 

ilişkisinin belirlenebilmesi için, bağımsız örneklem iki yönlü varyans analizi ve çok yönlü 

varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır.  

Aynı faktörlerin, öz yeterlilik düzeyi üzerindeki etkisi de yine  bağımsız örneklem iki 

yönlü varyans analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

İş tatmini ile öz yeterlilik arasındaki bağlantı, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  

yöntemi ile incelenmiş olup, etkinliğin içsel ve dışsal doyum açısından detaylandırılması iki 

yönlü varyans analizi yöntemi ile yapılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Osmaniye ili kapsamında çalışan 164 adet sağlık personelinin, iş tatmini ve öz yeterlilik 

düzeylerinin ve bu düzeylerin birbiri üzerindeki etkisini araştırmak üzere yapılan anketler 

istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmede düzey, özel kurum – devlet kurumu ve çalışan ünvanına göre ayrı ayrı 

incelenmiştir. 

Bu bağlamda; ankete katılan tüm sağlık çalışanlarının ortalama iş tatmini düzeyi 3,82 

(>3,5) seviyesinde orta düzeyde yüksek, öz yeterlilik düzeyi ise 4,69 (>3,5) seviyesinde 

yüksek olarak saptanmıştır.  

Özel Kurumda çalışan personelin iş tatmini düzeyi 3,97 iken, Devlet kurumunda çalışan 

personelin iş tatmini düzeyi 3,73 seviyesindedir. Ünvan bazında incelendiğinde de, tüm 

çalışanların özel kurumda, devlet kurumuna göre tatmin düzeyinin daha yüksek olduğu, 

tatmin düzeyinin ise ünvanlar arasında anlamlı bir değişiklik göstermediği görülmektedir. 

Öz yeterlilik düzeyi, kurum tipi ve ünvan kırılımı ile incelendiğinde, Özel kurumda 

saptanan  düzeyin (4,87), devlet kurumu düzeyinden (4,58) yüksek olduğu görülmüştür.  

Özel veya Devlet kurumunda çalışmanın; doktorlar, hemşireler ve sağlık memurlarının iş 

tatmini üzerindeki etkisi incelendiğinde, P=0,023 olarak saptanmış (<P,0,05) , etki ististiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur.  

Etkinin, iş tatminini oluşturan iki bileşenden, içsel doyum üzerine mi, dışsal doyum 

üzerine mi etkisi olduğunu saptamak üzere, çok yönlü varyans analizi yapılmıştır. Kurum 

tipinin dışsal doyum üzerine etkisinde P değeri 0,286 (>0,05) saptanmış olup, istatistiksel 

olarak anlamsız olduğu, içsel doyum etkisinin P değerinin ise 0,004 (<0,05) yani istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 
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Bu incelemeler sonucunda, özel kurumda çalışan tüm sağlık personelinin, içsel tatmininin 

dolayısıyla genel iş tatminin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Öz yeterlilik seviyesine etki eden faktörler arasında; özel veya devlet kurumunda çalışıyor 

olmanın, veya bu kurumlarda, doktor, hemşire veya sağlık memuru olarak çalışmanın etkisini 

istatistiksel anlamda incelemek üzere, çift yönlü varyans analizi yapılmıştır.  

Analiz sonucunda; kurum tipi için P değeri 0,092(>P, 0,05) , Ünvan için P değeri 0,664 

(>P, 0,05) olarak saptanmış her ikisi de istatistiksel açıdan anlamsız olarak 

değerlendirilmiştir.  

Öz yeterliliğin iş tatmini üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak incelenmesi amacıyla tek 

yönlü varyans analizi(Anova) uygulanmıştır. Analiz sonucunda; P=0,022 (<P, 0,05) olarak 

saptanmış, istatistiksel olarak anlamlı olarak yorumlanmış ve öz yeterliliğin iş tatmini 

üzerinde etkisinin olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 

Öz yeterliliğin iş tatmini üzerindeki etkisinin, iş tatminin içsel doyum ve dışsal doyum 

bileşenlerine etkisi ayrı ayrı incelenmek üzere çift yönlü varyans analizi uygulanmıştır.  

Analiz sonucunda, öz yeterliliğin içsel doyum üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 

(P=0,005 <P, 0,05) olduğu, dışsal doyum üzerindeki etkisinin ise istatistiksel olarak da 

anlamlı olmadığı (P=0,074> P, 0,05) görülmüştür. 
 

TARTIŞMA 

 

 Osmaniye ilinde çalışan 164 sağlık personelinden elde edilen verilerle yapılmış olan 

çalışma sonucunda; iş tatmini düzeyi orta düzeyde yüksek (3.89) olarak saptanmış olup, Çam 

ve arkadaşlarının yaptığı, bir ruh sağlığı hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerde genel iş 

doyumu çalışması sonuçları ile benzerlik göstermektedir [6]. 

Çalışmada kullanılmış olan Minessota iş tatmini ölçeği; içsel doyum ve dışsal doyum 

düzeylerinin de belirlenmesine imkan vermektedir. Bu doğrultuda, çalışmaya katılan sağlık 

personelinin iş tatmini düzeyinde, içsel tatmin düzeyinin (4.15), dışsal tatmin düzeyinden 

(3.33) daha yüksek olduğu ve genel iş tatmini düzeyinin orta seviyenin üzerinde saptamasının 

sebebi olduğu görülmektedir. Çınar ve arkadaşlarının 2009 yılında sağlık sektöründe yapmış 

olduğu, İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve 

Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi çalışması sonucunda da içsel doyum düzeyinin dışsal 

doyum düzeyinden daha yüksek saptandığı görülmüştür [13]. Yine Özer ve arkadaşlarının 

sağlık personelleri üzerinde yaptığı çalışmanın iş tatmininin orta düzeyde olduğu, iş 
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tatmininin içsel faktörler ve dışşal faktörlerden etkilendiği şeklinde ortaya çıkan sonuçları, 

çalışmamızın sonuçları ile benzerlik göstermektedir [14]. 

İçsel tatmin etkenleri arasında iletişimin de yeraldığı düşünüldüğünde, çalışmamızda,  

Karcıoğlu ve arkadaşları tarafından yapılmış olan çalışmanın [15], örgütsel iletişimin iş 

tatmini ile pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğu sonucu ile benzer doğrultuda, içsel tatminin, 

iş tatmini üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çalışmaya katılan sağlık personelinin öz yeterlilik düzeyi, Yiğitbaş ve arkadaşlarının 

sağlık yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışma ile benzer şekilde, yüksek 

(4.69) olarak saptanmıştır [16]. Öz yeterlilik ile iş tatmini arasındaki ilişki incelenmiş, öz 

yeterliliğin , içsel tatmine dolayısı ile genel iş tatminine pozitif yönlü etkisi olduğu 

saptanmıştır.  

İş tatmini ve öz yeterlilik düzeyi arasındaki etkileşim, özel kurum, devlet kurumu ve ünvan 

(doktor, sağlık memuru, hemşire) kırılımında yeniden incelenmiştir. Özel kurumda çalışan 

sağlık personelinin iş tatminini düzeyinin, devlet kurumunda çalışan personelin iş tatmin 

düzeyinden daha yüksek olduğu, özel kurumda çalışıyor olmanın iş tatmini üzerinde pozitif 

yönlü etkisinin olduğu, öz yeterlilik düzeyine ise herhangi bir  etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Doktor, hemşire veya sağlık memuru olarak çalışıyor olmanın ise hem iş tatmini hem de öz 

yeterlilik düzeyi  üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.  

Sağlık personelinin, öz yeterlilik düzeyinin yüksek olması, içsel tatmin düzeyinin yüksek 

olmasına ve dışsal faktörlerin neden olduğu düşük düzeyli tatmin seviyesinin yükselmesine  

bu doğrultuda genel iş tatmininin ortalama düzeyin üzerinde saptanmasına neden olmuştur.  

Sağlık çalışanlarımızın çalışma  ortamı, ücret, iş güvencesi gibi çalışma karşılığı elde etmiş 

oldukları dışsal tatmin düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kişisel 

kalite amaçları ve yeniliklere uyum gibi çalışma esnasında hissedilen içsel tatmin düzeyinin 

yüksek seviyesinin korunması önerilmektedir. Öz yeterlilik, kişisel özellikler kadar, alınan 

eğitimin bir sonucu olarak görülmeli ve iş tatminine olan pozitif yönlü etkisinden yola 

çıkılarak, mevcut yüksek seviyesinin korunması için gereken sürekli eğitim planlamaları 

yapılmalıdır. 

İş tatmin düzeyinin yüksek olması, iş verimi ile pozitif yönlü ilişkisi ve sağlık 

hizmetlerinde iş verim ve kalitesinin hayati önemi göz önünde bulundurularak,  bir 

gereklilikten öte zorunluluk olarak görülmelidir. 
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