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ÖZET : Bu çalı mada, vardiyalı çalı an hem ireler ile vardiyasız çalı an hem irelerin çalı ma
ya amı kalitesini ayırt edici de i kenler belirlenmeye çalı ılmı tır. Ara tırmanın sonucuna
göre; çalı ma ortamında bireysel geli imin te vik edilmesi, sahip olunan bilgi ve becerinin
yapılan i için yeterli ve uygun olması, i in stres ve yükünün makul sayılabilecek düzeyde
olması de i kenlerinin, vardiyalı ve vardiyasız çalı an grup arasında ayırt edici de i kenler
oldu u saptanmı tır. Belirlenen de i kenlere göre her iki grubun do ru sınıflandırılma
olasılı ı diskriminant analizinde 0.789, lojistik regresyon analizinde 0.816 bulunmu tur.
Anahtar Kelimeler : Çalı ma Ya amı Kalitesi, Atipik Çalı ma
ABSTRACT : In this study attempts were made to determine variables discriminating the
working life quality of nurses working in shifts and nurses working without a shift. According
to the results of the research, it was established that stimulating the individual development
in the working environment, the information and skill possessed being adequate and
appropriate, the stress and load of the work being in level to be considered reasonable, their
variables were discriminating variables between two groups. According to the variables
established, the possibility of classifying correctly the two groups, was found to be 0.789 in
the discriminant analysis and 0.816 in the logistic regression analysis.
Key words : Quality of Working Life, Atypical Employment.

1. Giri

görenin çalı ma ya amında kar ıla tı ı ko ullar; i görenin sa lı ı, gönenci ve
performansını etkileyebilmektedir. Bu nedenle; i görenin, insan gereksinimlerini
kar ılamak amacıyla yapmı oldu u mal ve hizmet üretiminde kar ıla tı ı çalı ma
ko ulları çalı ma ya amı kalitesi açısından oldukça önemli bulunmaktadır (Tınar,
1996 : 125). Çalı an birey açısından ya amsal görülen çalı ma ya amı kalitesi
kavramı örgütsel sonuçları bakımından da önemlidir. Çalı ma ya amı kalitesinin
sa lanması örgütün etkilili inde belirleyici olmaktadır (Özkalp ve Kırel, 2001 : 554).
Çalı ma ya amında yer alan i görenlerin yaptıkları i ve çalı tıkları ortamlara göre
de i mekle birlikte, çalı ma ya amı kalitesini etkileyebilecek bir çok etken
bulunmaktadır. stihdam biçimi de sonuçları bakımından çalı ma ya amı kalitesini
etkileyebilen bir de i kendir. Bu nedenle, bu çalı mada, çalı ma ya amı kalitesi tipik
ve atipik istihdam biçimi bakımından incelenmi tir.
Çalı ma ya amında farklı atipik istihdam biçimleri olmakla birlikte bu çalı mada
vardiyalı çalı ma biçimi inceleme konusu olmu tur. Bu ara tırmada vardiyalı çalı an
hem ireler ile vardiyasız çalı an hem irelerin çalı ma ya amı kalitesini ayırt edici
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de i kenler diskriminant ve lojistik regresyon analiziyle belirlenmeye çalı ılmı tır.
Bu amaçla birlikte, ara tırmada, çalı ma ya amı kalitesini ayırt edici de i kenlere
ba lı olarak vardiyalı ve vardiyasız çalı ma biçimi ile istihdam edilen hem ireleri
sınıflandıran diskriminant ve lojistik regresyon modelleri geli tirilmi tir.

2. Kuramsal Temeller ve Yazın ncelemesi
2.1. Çalı ma Ya amı Kalitesi
Çalı ma ya amı kalitesi bir di er deyimle i in insancılla tırılması (Cherns, 1975 :
155) kavramı en genel anlamda; i görenin yalnızca bedensel de il, aynı zamanda
zihinsel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini gözeten çalı ma ko ullarını
içermektedir (Schulze, 1998 : 520).
Yazında çalı ma ya amı kalitesi kavramını açıklayan farklı tanımlar bulunmaktadır.
Özkalp ve Kırel (2001 : 553) çalı ma ya amı kalitesi kavramının, i in insanların
güvenli bir ortamda ya amlarını sürdürebilmek için gereksinimlerini kar ılamaları,
i görenlerin çalı tıkları örgütlere katkı sa ladıkları duygusunu edinmeleri,
yeteneklerinin farkına varmaları ve yeteneklerini geli tirmelerine olanak yaratan
ortamın sa lanmasını içerdi ini belirtmektedir.
Çalı ma ya amının insancılla tırılması; i görenin çalı ma ya amındaki konumunun,
i görenin yapısına, yetenek ve beklentilerine uygun bir düzeye ula tırmayı
amaçlamaktadır. Çalı ma ya amının insancılla tırılması, i göreni yapmı oldu u i
ile bütünle tirmek amacına yönelik u ra ları içermektedir (Tınar, 1996 : 127).
Bir di er tanımlamada; çalı ma ya amı kalitesi, çalı mayı do rudan ya da dolaylı
etkileyen tüm etkenleri içeren bir kavram olarak de erlendirilmi tir. Çalı ma ya amı
kalitesini belirleyici etkenler ise : i in yapısı ve örgütlenmesi, ücretler, çalı ma
ortamı ve ko ulları, i te kullanılan teknoloji, endüstriyel ili kiler, katılım, i doyumu
ve motivasyon, istihdam güvencesi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik, sürekli
e itimdir (Üstünda , 1999 : 73).
, insan ya amının süreklili i bakımından önemli bir u ra tır. , insanın zamanını
de erlendirmesi, enerjisini yararlı amaçlara yöneltmesi ve bunların sonucunda
edindi i doyumla ruh sa lı ını korumasında belirleyici bir etkinliktir. Çalı ma
ya amı kalitesi kavramı ile ifade edilen de i görenlere doyum sa layacak i
ko ullarının yaratılmasıdır (Baysal, 1993 : 9). Dolayısıyla, i in insancılla tırılması; i
süreçlerinin, çalı ma ko ullarının ve i çevresinin insani gereksinimlere uygun olarak
düzenlenmesiyle olasıdır (Schulze, 1998 : 520). Nitekim yapılmı olan bir
ara tırmada i doyumu ile çalı ma ya amı kalitesi arasında aynı yönlü bir ili kinin
oldu u belirlenmi tir (Ruso, 1993 : 41-47). Yine aynı ara tırmada çalı ma ya amı
kalitesi ile zihinsel sa lık arasında pozitif yönlü ili kinin bulundu u saptanmı tır.
Ya amın bütün olması, çalı ma ve ya ama ko ullarının, dolayısıyla çalı ma ve ya am
kalitesinin birbirinden ayrı dü ünülmesini olanaksız kılmaktadır. Bunun nedeni,
çalı ma ve ya ama ko ulları arasında çok yönlü, sıkı etkile imin bulunmasıdır
(Schulze, 1998 : 529). Bu nedenle çalı ma ya amı kalitesi, ya am kalitesinin
sa lanması bakımından önemlidir.

Çalı ma Ya amı Kalitesinin Tipik ve Atipik stihdam Açısından ncelenmesi

49

Uygulamaya bakıldı ında, geli memi toplumlarda ço u kez çalı ma ya amı kalitesi,
dolayısıyla ya am kalitesinin sa lanmasına ve geli tirilmesine yönelik uygulamalar
ya yetersiz ya da hiç bulunmamaktadır. Türkiye açısından bakıldı ından farklı bir
de erlendirme yapmak pek olası görülmemektedir. Özellikle son yıllarda ya anan
ekonomik krizlerden ötürü ya anan i sizli in boyutu dü ünüldü ünde, çalı ma
ya amı kalitesine yönelik çalı maların istenilen düzeye getirilmi olabilece ini
dü ünmek olası de ildir.
2.2. Tipik ve Atipik stihdam Biçimi
1970’lerde hızlanan ve 1980’lerde yo unla arak süren bilimsel-teknolojik
de i imler, ya amın bütün alanlarıyla birlikte mal ve hizmet üretim sürecini, çalı ma
ya amını ve dolayısıyla çalı anları etkilemi tir (Schulze, 1998 : 521). Üretim
biçimlerinde ya anan de i iklikler, i görenlerin istihdam edilme biçimlerine de
yansımı tır. Nitekim 19. yüzyılın ortalarından 1970’lerin sonuna kadar endüstriyel
üretimde, Fordist üretim yapısı egemen olmu tur (Çolak, 1999 : 100).
Ancak, 1970’lerden sonra görülen ekonomik durgunluk, teknolojideki geli meler,
ulusal ve uluslararası rekabet ko ullarının de i mesi, i letmelerin rekabet gücünü
koruma ve arttırma gere i, i letmenin çalı ma süresi ile i görenin çalı ma süresi
arasında uygunlu un sa lanması çabaları, sektörel yapıda olu an de i iklikler,
istihdamın te vik edilmesi ve i sizli in azaltılması hedefleri Fordist üretim biçiminin
uygulanmasını güçle tirmi tir (Aktay, 1999 : 54; Yavuz, 1999 : 1; Eyrenci, 1994 :
163-164).
De i en ve farklıla an üretim ve rekabet ko ulları, i letim faaliyetlerini piyasada
kar ıla tıkları belirsizlik ve risk ortamında gerçekle tirebilecek, esnek ve devingen
örgütlenmelere yöneltmi tir (Erdut, 1999 : 102). Bu nedenle, i letmeler Fordist
üretim yapısının benimsemi oldu u standart (tipik) istihdam biçiminden, atipik
istihdam biçimine, bir di er ifadeyle esnek çalı ma biçimine yönelmi tir (Yavuz,
1994 : 9).
Tipik ya da normal istihdam olarak belirtilen istihdam biçiminde, i gören i hukuku
koruması altında olup ve genellikle toplu i sözle mesi ile çalı ma ko ullarının
belirlendi i bir i yerinde sürekli ve tam süreli olarak çalı ması ifade edilmektedir
(Eyrenci, 1994 : 162).
Tipik istihdam biçiminin dört temel unsuru bulunmaktadır : Bunlar; i akdinin
belirsiz süreli olması, gerçekle tirilen çalı manın tam zamanlı yapılması, tek i verene
kar ı i gören sorumlulu unun bulunması, haksız i akdinin feshine ya da i ten
çıkarılmaya kar ı i görenin i hukuku koruması ve güvencesi altında bulunmasıdır.
Bu tür bir i ili kisi niteli ini ta ımayan istihdama da “atipik istihdam” biçimi
denilmektedir (Bronstein, 1991 : 291; Çolak, 1999 : 133).
Atipik çalı ma biçimleriyle ilgili farklı sınıflandırmalar olmakla birlikte, yazında
önemli görülen atipik istihdam biçimleri; geçici çalı ma, vardiya usulü çalı ma,
kısmi süreli çalı ma, sıkı tırılmı i haftası, yıllık i süresi ve belirli süreli hizmet
ili kisi, tele çalı ma, evde çalı ma, kendi ba ına çalı madır (Raghuram vd., 2001 :
739; Tuncay, 1999 : 11; Sapancalı, 1998 : 75; Çolak, 1999 : 135).
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2.3. Vardiyalı Çalı ma Biçimi
Bu çalı manın konusunu olu turan vardiyalı çalı ma biçimi yukarıda belirtildi i gibi
atipik çalı ma biçimlerinden birisidir. Çalı ma ya amında vardiyalı çalı ma düzeni,
mal ve hizmet üretiminin kesintiye u ramaması bakımından önemli olan, dönü ümlü
bir çalı ma sistemidir (Ero lu, 2000 : 324). Vardiyalı çalı ma sistemi, ba langıç ve
biti saatlerinin i letmenin yapısına ve faaliyet i koluna göre de i iklik göstermesiyle
birlikte; i gününün gündüz, ak am ve gece çalı maları biçiminde düzenlenmesidir
(Acarer, 1992 : 6).
Vardiya çalı ması yaygın olarak ula ım, ileti im, sa lık, güvenlik, kimya, ka ıt, cam
endüstrisi gibi hizmet ya da üretimin ekonomik ve kamusal açıdan süreklili ine
gereksinim duyulan ve geli en teknolojiye ko ut olarak hızla de i en, üretim
donanımının bir an önce amorti edilmesi zorunlulu u olan sektörlerde
uygulanmaktadır (Erensal, 1993 : 2; ncir, 1998a : 32; ncir, 1998b : 53).
2.4. Vardiyalı Çalı ma Biçiminin Çalı ma Ya amı Kalitesi Üzerindeki Etkileri
Atipik çalı ma biçimlerinden biri olan vardiyalı çalı manın kendisine ili kin bir
yapısı bulunmaktadır. Vardiyalı çalı an i görenler bir yandan içsel etkenler olarak
tanımlanan fizyolojik ve psikolojik gerilimlerle, di er yandan ise dı etkenler olarak
tanmlanan, sosyal boyutlu güçlük ve sorunlarla kar ıla maktadırlar (Erensal, 1995 :
169). Bu nedenlerle, vardiyalı çalı ma biçimi i görenlerin alı ılmı çalı ma ve
ya ama biçiminde de i ikliklere neden olmaktadır.
Çalı ma ve ya ama biçiminde ya anan bu de i meler beraberinde gerek i görenler
gerek örgütsel açıdan bir dizi olumsuzlukları da getirmi tir (Odaba ı, 1981 : 99).
nsan gereksinimleri ve günlük ya am etkinlikleri bir düzenlilik ta ımaktadır.
Vardiyalı çalı mada insanın günlük i levsel etkinliklerinde ritmik de i iklikler
olu maktadır. Bir di er anlatımla, vardiya sistemi ile çalı mak ve sık de i en
vardiyalarda çalı mak günlük ya ama ritmini etkileyebilmektedir (Demir, 1990 : 47).
Vardiyalı çalı ma biçiminde özellikle gece vardiyasında çalı anların; normal
biyolojik, psikolojik ve sosyal ya ama düzeni ciddi bir
ekilde
olumsuzla abilmektedir. Gece vardiyası çalı ması, gündüz çalı masına göre daha güç
çalı ma ko ullarında yürütülmektedir. Bir yanda gündüz dönemindeki gün
aydınlı ının yerini gece yapay aydınlatma alırken, öte yanda gündüzleri toplumsal
ya amda olan canlılık ve hareketlilik yerini derin bir sessizli e bırakmaktadır
(Özkalp ve Kırel, 2001 : 437). Gündüz ve ak am vardiyalarına göre gece vardiyası
fizyolojik uyumsuzluk, uyku bozuklu u ve yorgunluk açısından en çok bozucu
etkide bulunan çalı madır (Knauth, 1993 : 20).
Yapılan ara tırmaların sonuçları, vardiyalı çalı ma biçiminin i gören ya amı
üzerinde yaratmı oldu u olumsuz sonuçları do rulayıcı boyutta bulunmu tur.
Nitekim yazında yer alan bir çalı mada; çalı ma ya amının önemli bir de i keni olan
stres ile gece vardiyası yo unlu u arasında ili ki (Cervinka, 1993 : 157), bir ba ka
çalı mada da, sabah erken saatlerde ba layan vardiyalarda hatalı davranı riski ve i
kazalarında artı bulunmu tur (Knauth, 1993 : 20).
Bireysel açıdan ya anan olumsuzlukların yanında, vardiyalı çalı manın toplumsal
boyutta da yaratmı oldu u bir dizi olumsuzlukları bulunmaktadır. Gündüz ve gece
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dönü ümüne göre olu turulan toplumsal etkinlik akı ının tersine çevrilmesi,
i görenlerin aile bireyleri ve yakın çevreleri ile ili kilerini olumsuz biçimde
etkileyebilmektedir (Alkan vd., 1989 : 94; ncir, 1998c : 63).
Schönfelder ve Knauth (1993 : 66) ’ın özetledi i gibi, vardiyalı çalı ma, sonuçları
açısından, i görenin sa lı ı, refahı, sosyal ya amı, fizyolojik uyumu ve i ba arımı
üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.
Öte yandan vardiyalı çalı ma, örgütsel açıdan da bir dizi soruna neden
olabilmektedir. Örgütün etkilili i açısından oldukça önemli olan yönetimsel
homojenli in sa lanamaması, vardiyalar arası ileti imsizlik, i in örgütlenmesine
ili kin güçlükler, i ba arımının dü mesi, i kazalarının artması, motivasyon
düzeyinin azalması, i devamsızlıklarının artması gibi örgütsel sorunlarla
kar ıla ılabilmektedir (Erensal, 1993 : 11; Meijman vd., 1993 : 37).
2.5. Vardiyalı Çalı an Hem irelerin Çalı ma Ya amı Kalitesi
Atipik istihdam biçimlerinden biri olan vardiyalı çalı ma düzeninden kaynaklanan
sorunları ya ayan ve bu çalı manın konusunu olu turan bir meslek kesimi de sa lık
sektöründe çalı an hem irelerdir.
Hem irelik mesle i, üstlenilen hizmet bakımından oldukça önemli ancak çalı ma
ko ulları açısından güç ve yo un bir u ra gerektiren bir meslek olmasının yanında,
sunmu oldukları sa lık hizmeti gere i vardiyalı çalı madan da kaynaklanan bir dizi
i güçlükleri ta ımaktadır (Kostul, 1996 : 101).
Sunulan sa lık hizmetleri sırasında; hem ireler ço u kez vardiyalarda yalnız
çalı mak zorunda kalabilmektedir. Aynı zamanda çok sayıda hastaya sa lık hizmeti
verme durumunda bulunmaları ise vardiyalı çalı ma saatlerinde i yükünü daha da
a ırla tırmaktadır (Karaefe, 1996 : 60).
Öte yandan, hem irelerin özellikle gece vardiyasında kısıtlı sayıda yardımcı i gören
ve yetersiz malzeme ile çalı mak zorunda kalmaları stres ve tükenmi li e neden
olabilmektedir (Kostul, 1996 : 100; Kandolin, 1993 : 141). Nitekim yapılmı bir
ara tırmada vardiyalı çalı an hem irelerin 0.812’sinin bıkkınlık ve i e gelmede
isteksizlik duydu u, 0.776’sının dikkatini yo unla tırmada güçlük çekti i ve
0.635’inin ise kendilerini uykulu duyumsadı ı saptanmı tır (Karaefe, 1996 : 62).
Yapılmı bir di er çalı mada, gece vardiya çalı masının, evli ve çocuklu
hem irelerin ailesel ya amlarını olumsuz yönde etkiledi i, hem irelerin çocuk bakım
zorlu u ya adıkları ve nöbetten sonra ev i leri ile u ra mak zorunda kalmaları yeterli
düzeyde dinlenemedikleri saptanmı tır (Kostul, 1996 : 98). Vardiyalı çalı an
hem irelere yönelik yapılmı olan bir di er ara tırmada, çalı ma saatlerinin
düzensizli inden ötürü mesleklerinden ayrılmayı dü ünenlerin oranı 0.320
bulunmu tur (Demir, 1990 : 46).
Yazın incelemelerinde görüldü ü gibi, vardiyalı çalı ma biçiminden kaynaklanan ve
çalı anların ya am dengelerini ve dolayısıyla sa lı ını etkileyebilen bir dizi
olumsuzluk bulunmaktadır. Bu olumsuzluklar, çalı ma ya amı kalitesini dolayısıyla
ya am kalitesini de olumsuz yönden etkileyebilecektir.
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3. Yöntem
3.1. Örneklem
Bu çalı manın verileri, Kırıkkale ilinde Sa lık Bakanlı ına ba lı bir devlet
hastanesinde çalı an 71 hem ireye uygulanan anketlerle sa lanmı tır.
Ara tırma örne ini olu turan hem irelerin 0.366’sının vardiyalı, 0.634’ünün ise
vardiyasız çalı tıkları saptanmı tır. Ara tırma kapsamına giren hem irelerin ya
ortalaması 28.71, mesleki hizmet süresi 8.11 yıldır. Örnek kapsamındaki
hem irelerin; 0.296’sının ortaö retimli, 0.704’ünün yüksekö retimli; 0.69’unun
evli, 0.31’inin bekar oldu u ö renilmi tir.
3.2. Veri Toplama Aracı
Ara tırmada, çalı ma ya amı kalitesini belirlemek amacıyla kullanılan anket 25
maddeden (Ek) olu mu tur. Anketin maddeleri Cacioppe ve Mock (1984: 938)’ın
yapmı oldu u çalı madan alınmı tır. Anketin maddeleri Likert tipi 5 dereceli
ölçekle puanlandırılmı tır. Cacioppe ve Mock (1984 : 927)’ın yapmı oldu u
çalı mada anketin Cronbach Alpha’sı 0.91 bulunmu tur. Bu çalı mada ise anketin
Cronbach Alpha de erinin 0.83 oldu u saptanmı tır.
3.3. Ara tırmada Kullanılan statistiksel Yöntemler
Vardiyalı ve vardiyasız çalı an hem irelerin çalı ma ya amı kalitesi de i kenleri
arasında farklılı a neden olan de i kenler ve bu de i kenlere ba lı olarak vardiyalı
ve vardiyasız çalı an hem irelerin sınıflandırılması lojistik regresyon ve diskriminant
analizi ile belirlenmeye çalı ılmı tır.
Diskriminant ve lojistik regresyon analizinin birlikte kullanılmasındaki amaç;
vardiyalı ve vardiyasız çalı an hem ireleri ayırt edici çalı ma ya amı kalitesi
de i kenlerini öngören yüksek performanslı modeli belirlemeye çalı maktır. Lojistik
regresyon ve diskriminant analizinde çalı ma biçimi (vardiyalı-vardiyasız çalı ma)
ba ımlı de i ken, çalı ma ya amı kalitesi de i kenleri ise ba ımsız de i ken olarak
modele alınmı tır. Analizler SPSS 8.0 for Windows istatistik paket programı ile
yapılmı tır.
3.4. Uygulama
Ara tırmanın verileri yukarıda belirtilen anketle sa lanmı tır. Anket formu
uygulanmadan önce, örnekleme giren hem irelere ara tırmanın amacı ve anket
sorularının yanıtlanmasına yönelik bilgilendirme yapılmı tır. Anketin uygulanması
ara tırmacı tarafından çalı ma saatlerinde gerçekle tirilmi tir.
3.5. Ara tırmanın Sınırlılıkları
Ara tırmanın verileri Kırıkkale’de bir devlet hastanesinde çalı an hem irelere
uygulanan anketlerle sa lanmı tır. Ara tırmada, di er atipik istihdam biçimi ile
çalı anlardan veri toplama olana ı bulunamamı tır. Ara tırmanın bir di er sınırlılı ı,
yine ara tırma verilerinin bir meslek grubundan elde edilmi olmasıdır. Ara tırmada
farklı meslek gruplarına ula manın güçlükleri ya anmı tır. Bu nedenlerle,
ara tırmanın sonuçları vardiyalı çalı an hem ireler ve verilerin toplandı ı hastane ile
sınırlı olup çalı manın sonuçlarının genelle tirilmesi ihtiyatla kar ılanmalıdır.
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4. Bulgular

Vardiyalı ve vardiyasız çalı an hem ireleri ayırt edici çalı ma ya amı kalitesi
de i kenlerini belirlemek için, ara tırmada hem diskriminant hem de lojistik
regresyon analizi kullanılmı tır.
4.1. Vardiyalı ve Vardiyasız Çalı an Hem ireleri Ayırt Edici Çalı ma Ya amı
Kalitesi De i kenlerinin Belirlenmesi
4.1.1. Diskriminant Analizi Bulguları
Vardiyalı ve vardiyasız çalı an hem ireler arasındaki farklılı ı belirlemek amacıyla
ba langıçta diskriminant modeline 25 çalı ma ya amı kalitesi de i keni alınmı tır.
A amalı diskriminant i lemi sonucunda modele 0.05 anlamlılık düzeyinde 3
de i ken girmi tir (Tablo 1). Modele giren bu de i kenler çalı ma ortamında
bireysel geli imin te vik edilmesi (Q04), sahip olunan bilgi ve becerinin yapılan i
için yeterli ve uygun olması (Q19), i in stres ve yükünün makul sayılabilecek
düzeyde olması (Q20)’dır.
Diskriminant modelindeki ayırıcı de i kenlerin ba ımlı de i ken üzerindeki göreceli
etkisini gösteren standardize diskriminant fonksiyonu katsayılarına göre, gruplar
arasında en fazla ayırıcı etkide bulunan de i kenlerin önem sırası; Q20 (i in stres ve
yükünün makul sayılabilecek düzeyde olması), Q19 (sahip olunan bilgi ve becerinin
yapılan i için yeterli ve uygun olması), Q04 (çalı ma ortamında bireysel geli imin
te vik edilmesi) biçimindedir.
Yapı matrisine göre, diskriminant fonksiyonu ile Q04 (çalı ma ortamında bireysel
geli imin te vik edilmesi) arasındaki korelasyon 0.324, Q19 (sahip olunan bilgi ve
becerinin yapılan i için yeterli ve uygun olması) arasındaki korelasyon 0.141, Q20
(i in stres ve yükünün makul sayılabilecek düzeyde olması) arasındaki korelasyon –
0.649’dur.
Modelin Wilks’ Lamda de eri 0.643, Ki-kare de eri 29.828, serbestlik derecesi 3
olup, model istatistiksel açıdan 0.001 anlamlılık düzeyinde önemli bulunmu tur.
Modelin kanonik korelasyon de erinin 0.598 oldu u saptanmı tır. Standardize
edilmemi kanonik diskriminant fonksiyon grup ortalamaları ise vardiyalı çalı an
hem ireler için 0.967, vardiyasız çalı an hem ireler için -0.559 bulunmu tur.

. 001
. 001
. 001

. 324
. 141
-. 649

. 467
. 673
-1. 012
. 566

Standardize
Kanonik
Diskriminant
Fonksiyon
. 628
. 965
-1. 017

Fonksiyon 2
Vardiyasız
Çalı an

Yapı Matrisi

. 717
. 794
. 887

Standardize
Edilmemi
Kanonik
Diskriminant
Fonksiyon

Fonksiyon 1
Vardiyalı
Çalı an

Önemlilik

Q04
Q19
Q20
Sabit

Wilks’
Lamda

Ayırıcı
De i ken

Tablo 1. Yapı Matrisi ve Fisher’in Do rusal Diskriminant Fonksiyonu

3. 477
2. 580
2. 510
-15. 429

2. 765
1. 554
4. 053
-15. 981
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4.1.2. Lojistik Regresyon Analizi Bulguları
Diskriminant analizi sonucunda elde edilen bulguların de erlendirilmesi amacıyla
aynı veriler lojistik regresyon analiziyle incelenmi tir. leri do ru adımsal yöntem ile
lojistik regresyon analizinde elde edilen denklemler, standart hataları ve
parametrelerin Wald istatistikleri Tablo 2’de verilmi tir.
Diskriminant analizinde oldu u gibi modele 0.05 anlamlılık düzeyinde 3 de i ken
girmi tir (Tablo 2). Lojistik regresyon analizi modeline giren de i kenlerde bir
farklılık bulunmamı tır.
Diskriminant modelindeki de i kenler lojistik regresyon modeline de girmi tir.
Olu turulan lojistik regresyon modelinin Ki-Kare test istatisti i 29.892, Serbestlik
Derecesi 3 ve anlamlılık düzeyi 0.001’dir. Olabilirlik katsayısı 63.388 ve uygunluk
katsayısı 68.170’tir.

Serbestlik
Derecesi

Önemlilik

ß

. 647 . 280
1. 084 . 347
-1. 692 . 554
. 860 2. 087

Wald

Q04
Q19
Q20
Sabit

Standart
Hata

Ayırıcı
De i ken

Tablo 2 : Lojistik Regresyon Analizi Denklemleri, Standart Hataları ve Wald
statisti i

5. 311
9. 747
9. 334
. 169

1
1
1
1

. 0212
. 0018
. 0022
. 6803

R

Exp (B)

. 1884
. 2882
-. 2804

1. 9106
2. 9575
. 1841

4.2. Çalı ma Ya amı Kalitesi De i kenlerine Göre Vardiyalı ve Vardiyasız
Çalı an Hem irelerin Sınıflandırılması
4.2.1. Diskriminant Analizi Bulguları
Tablo 3’de görüldü ü gibi diskriminant analizi bulgularına göre vardiyalı çalı an 26
hem irenin 17’sinin (0.654), vardiyasız çalı an 45 hem irenin 39’unun (0.867) do ru
sınıflandırılmı oldu u saptanmı tır. Modelin bir bütün olarak do ru sınıflandırma
olasılı ı ise 0.789 bulunmu tur.
Tablo 3 : Sınıflandırma Matrisi
Gerçek Grup Üyeli i
Vardiyalı Çalı an
Hem ireler
Vardiyasız Çalı an
Hem ireler

Tahmin Edilen Grup Üyeli i
Vardiyalı
Vardiyasız
Çalı an
Çalı an
Hem ireler
Hem ireler

Toplam

17 (. 654)

9 (. 346)

26

6 (.133)

39 (. 867)

45

Do ru sınıflandırma olasılı ı 0.789
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4.2.2. Lojistik Regresyon Analizi Bulguları
Lojistik regresyon analizi sonucuna göre vardiyasız çalı an 45 hem irenin 42’sinin
(0.933), vardiyalı çalı an 26 hem irenin 16’sının (0.615) do ru sınıflandırılmı
oldu u saptanmı tır. Modelin bir bütün olarak do ru sınıflandırma olasılı ı 0.8169
bulunmu tur (Tablo 4).
Tablo 4 : Sınıflandırma Matrisi
Gerçek Grup Üyeli i
Vardiyalı Çalı an
Hem ireler
Vardiyasız Çalı an
Hem ireler

Tahmin Edilen Grup Üyeli i
Vardiyalı
Vardiyasız
Çalı an
Çalı an
Hem ireler
Hem ireler

Toplam

16 (.615)

10 (.385)

26

3 (.067)

42 (.933)

45

Do ru sınıflandırma olasılı ı 0. 8169

5. Sonuç

Diskriminant ve lojistik regresyon analiz sonucunda, vardiyalı ve vardiyasız çalı an
hem ireleri ayırt eden çalı ma ya amı kalitesi de i kenlerinin aynı oldu u
görülmü tür. Bu de i kenler, bir di er deyi le, vardiyalı ve vardiyasız çalı an
hem ireleri ayırt edici çalı ma ya amı kalitesi de i kenleri;
- bireysel geli imin te vik edilmesi,
- sahip olunan bilgi ve becerinin yapılan i için yeterli ve uygun olması,
- i in stres ve yükünün makul sayılabilecek düzeyde olmasıdır.
Bu de i kenlerin dı ındaki di er de i kenler istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık
düzeyinde anlamlı bulunmamı , diskriminant ve lojistik regresyon modellerine
girememi tir.
Ara tırma sonucunda vardiyalı ve vardiyasız çalı mayı ayırt eden de i kenlerin
çalı ma ya amı kalitesi bakımından önemli birer de i ken oldu u söylenebilir.
görenlerin günlük, dolayısıyla ya am süresinin büyük bir bölümünü i yerinde
geçirdikleri dü ünüldü ünde, modele giren de i kenlerden biri olan çalı ma
ortamında bireysel geli imin te vik edilmesinin anlamlı bir de i ken oldu u
görülmektedir. Sürekli aynı ve alı ılmı biçimde çalı an i görenler monoton bir
çalı ma ya amı içinde bulunacaktırlar. Bu, i görende bıkkınlık ve yılgınlı a neden
olabilecektir. görenleri bu ve benzeri sonuçlardan uzakla tırmak için, gerek i
ortamında gerek i dı ı ortamda kendilerini geli tirecek, yenile tirecek fırsatların
verilmesi bu tür sorunların a ılmasına olanak sa layabilecektir.
Vardiyalı ve vardiyasız çalı an hem irelerin çalı ma ya amı kalitesini ayırt eden bir
di er de i ken ise sahip olunan bilgi ve becerinin yapılan i için yeterli ve uygun
olmasıdır. Yürütülen i için yeterli ve uygun bilgi ve becerinin i görenlere
kazandırılması görevlerin ba arı ile gerçekle tirilmesi için gereklidir. Bu nedenle,
i görenlerin eksik ya da yetersiz görülen bilgi ve becerinin giderilmesine yönelik
e itim programlarının i yerinde ya da i yeri dı ında verilmesi çalı ma ya amı
kalitesinin sa lanmasında belirleyici olacaktır.
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Modele giren üçüncü de i ken ise yapılan i in stres ve yükünün makul sayılabilecek
düzeyde olmasıdır. Çalı ma ya amında i stresinin gerek birey gerek örgüt açısından
sonuçlarının önemli bir de i ken oldu u bilinmektedir. Bu ara tırmanın kapsamında
yer alan meslek grubu olan hem irelik mesle i bakımından dü ünüldü ünde,
yürütülen i in stres ve yükünün fazla sayılabilecek düzeyde oldu u söylenebilir.
Ara tırmada, vardiyalı ve vardiyasız çalı an grup arasında en fazla ayırıcı etkide
bulunan çalı ma ya amı kalitesi de i kenler ise sırasıyla;
- i in stres ve yükünün makul sayılabilecek düzeyde olması,
- sahip olunan bilgi ve becerinin yapılan i için yeterli ve uygun olması,
- çalı ma ortamında bireysel geli imin te vik edilmesi biçimindedir.
Diskriminant modeline göre, vardiyalı çalı an hem irelerin 0.654’ü, vardiyasız
çalı an hem irelerin 0.867’si do ru tahmin edilmi tir. Diskriminant modelinin
vardiyalı ve vardiyasız çalı an hem ireleri do ru sınıflandırma olasılı ı 0.789
bulunmu tur.
Lojistik regresyon analizi sonucuna göre ise; vardiyasız çalı an hem irenin
0.933’ünün, vardiyalı çalı an hem irenin 0.615’inin do ru sınıflandırılmı oldu u
saptanmı tır. Modelin bir bütün olarak, vardiyalı ve vardiyasız hem ireleri ayırt edici
çalı ma ya amı kalitesi de i kenlerine göre do ru sınıflandırma olasılı ı 0.8169
bulunmu tur.
Lojistik regresyon analizinin do ru sınıflandırma olasılı ı diskriminant analizine
göre yüksek olmakla birlikte, iki modelin olasılıkları biri birine oldukça yakın
de erde saptanmı tır.
Ara tırmada, her iki modele giren de i kenlerin aynı ve olasılıkların oldukça yakın
bulunması; ara tırmanın yöntem, kullanılan istatistiksel teknikler ve seçilen
de i kenler bakımından tutarlılı ını gösterdi i söylenebilir. Ancak, çalı manın
sınırlılıklarında belirtildi i gibi ara tırmanın sonuçları inceleme kapsamındaki
hastanede çalı an hem ireler ile sınırlı olup, ara tırmanın sonuçlarının
genelle tirilmesine
olanak
bulunmamaktadır.
Ara tırma
sonuçlarının
genelle tirilmesi daha geni bir örneklem ve farklı i türleri ile olası görülebilir.
EK
Q01- in ilgi çekici olması.
Q02- Birlikte çalı ılan i grubunun iyi çalı ması.
Q03- grubunun çalı malarına katılım ve katkıda bulunmak için yeterli fırsatın
olması.
Q04- Çalı ma ortamında bireysel geli imin te vik edilmesi.
Q05- yerinin atmosferinde iyi çalı abilme olana ı.
Q06- Örgüt için çalı acak olmamın iyi bir ans oldu u kanısındayım.
Q07- Çalı ılan bölümde yapılan i in kalitesinin yüksek oldu unun hissedilmesi.
Q08- Yöneticilerle ileti imin iyi olması.
Q09- Yapılan i in gerek ve beklentilerinin bilinmesi.
Q10- Örgütün potansiyel kapasitesine yakın bir seviyede çalı ması.
Q11- te, uygun oldu unda, i leri yapmak için yeni fikirler geli tirme ve/veya yeni
fikirlerle katkıda bulunma olana ı.
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Q12- Çalı ma grubu toplantılarının (bulu malarının) yeteri sıklıkta olması.
Q13- Yöneticilerin bireylere davranı larında adaletli olduklarının hissedilmesi.
Q14- in fiziksel çevresinin tatmin edici olması.
Q15- Örgütte çalı ılan bölüm ile di er bölümler arasında i birlikçi bir ruhun olması.
Q16- i etkileyen kararların alınmasına genellikle katılma olana ı.
Q17- Grup toplantılarının yararlı ve verimli olması.
Q18- Yöneticilerin grubu yönetmek için gerekli olan teknik kapasite ve yetene e
sahip olması.
Q19- Sahip olunan bilgi ve beceri yapılan i için yeterli ve uygun olması.
Q20- Yapılan i in stres ve i yükünün makul sayılabilecek düzeyde olması.
Q21- Yapılan i in örgütün çabasının önemli bir kısmını olu turdu unun hissedilmesi.
Q22- Çalı ılan grubun verimli olması (kaybı, zamanı, maliyetleri en aza indirmesi)
Q23- Yöneticilerin grup ve grup üyelerinin gereksinimlerinin farkında ve bu
gereksinimlere yanıt vermesi.
Q24- Sunulan mal ve hizmetlerin toplum yararına oldu una inanılması.
Q25-Bir çok faktör dü ünüldü ünde, örgütün refahını önemseme ve yapabilece inin
en iyisini yapmaktan ho lanması.
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