
17.yıl Eylül 2002 72

İktisat İşletme ve Finans İnceleme - Araştırma

Abstract .Abstract .Abstract  Job satisfaction and dissatisfaction in the higher education
The objective of this study was to investigate the nature and sources of 
satisfaction and dissatisfaction of academicians in our country. Towards 
this end, the relative importance of ten job satisfaction constructs 
was measured by a survey, which was designed by researchers. Then, 
respondents were asked to rank these constructs according to their 
importance. It is concluded that there are some differences between 
empirical analysis results and the rankings. The study discusses these 
fi ndings in the light of the previous research of job satisfaction.
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Özet
 Bu çalışmanın amacı, ülkemiz yüksek 

öğretim kurumlarında görev yapan öğretim 
üyelerinin iş tatmini ve tatminsizliğine yol 
açan faktörleri ve bu faktörlerin göreceli 
önem derecelerini belirlemektir. Bunun 
için, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
soru formu kullanılarak yapılan ankette, on 
iş tatmini boyutunun önem derecesi, sayısı 
iki ila on altı arasında değişen sorularla 
ölçülmüş, müteakiben cevaplayıcılardan bu 
faktörleri önem derecelerine göre sıralama-
ları istenmiştir. Araştırma sonuçları, ampi-
rik analizler neticesinde iş tatmini üzerinde 
etkiye sahip olduğu belirlenen faktörlerle, 
öğretim üyelerinin iş tatminleri için önemli 
olduğunu belirttikleri faktörlerin, önem 
dereceleri arasında farklılıklar olduğunu 
göstermektedir. Bu farklılıkların nedenleri 

tartışılmış ve bulgular daha önce yapılan 
araştırmaların ışığında değerlendirilmiştir

Anahtar kelimeler: İş tatmini, moti-
vasyon, üniversite, yüksek öğretim,öğretim 
üyesi.

GİRİŞ
İş tatmini; insanların fi ziksel ve zihin-

sel sağlıklarının (Smith ve diğ., 1985) yanı 
sıra, verimlilik, etkinlik ve üretkenlik gibi, 
iş ile ilgili davranışlar üzerindeki etkisi ne-
deniyle, sosyal bilimcilerin en çok ilgisini 
çeken konulardan biri olmuştur (King ve 
diğ., 1982; Van&Katz, 1976). Cranny ve 
diğ. göre, 1992 yılı itibari ile iş tatmini 
konusunda yapılan araştırma sayısı 5000 
in üzerindedir. Oshagbami (1996) tarafın-
dan yapılan daha güncel bir tahmine göre 
ise bu rakam, tüm makale ve bildirilerin 
sayılması halinde 7000 e ulaşmıştır. Bu 

Yüksek öğretimde iş tatmini ve 
tatminsizliği 
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yoğun araştırmalar ışığında, “iş tatmini”, 
en genel anlamda “bireyin belirli bir işe 
karşı olan olumlu duygusal reaksiyonları” 
şeklinde kavramsallaştırılabilir. Örneğin, 
Vroom (1964), Porter ve diğ. (1975), 
Locke (1976), Gruneberg (1979), Fincham 
ve Rhodes (1988), tarafından yapılan ta-
nımlar bu kavramla uyumludur. İş tatmini 
sağlayan duygusal reaksiyon ise bireyin 
arzuladığı, beklediği ve hak ettikleri ile 
elde ettiklerini karşılaştırması neticesin-
de oluşmaktadır. Dolayısıyla iş tatminin 
sağlanabilmesi için, bireylerin ihtiyaç ve 
beklentileri hakkında bilgi sahibi olunması 
gerektiği söylenebilir. 

Son yıllarda yüksek öğretimde gerçek-
leşen yoğun değişimler ise bu kurumlarda 
görev yapan öğretim üyelerinin beklentile-
rini ve bu beklentilere bağlı olarak iş tatmin 
düzeylerini önemli derecede etkilemiştir. 
Vakıf üniversitelerinin sayısındaki artış, 
kamu üniversitelerinin giderlerinin kısıl-
ması, çalışma şartlarındaki farklılaşma, öğ-
renci burslarında azalma, müfredat değişik-
likleri ve bölüm sayısında artış ülkemizde 
yaşanan değişimlerden sadece bir kaçıdır. 
Bu araştırma ile öğretim üyelerinin iş tat-
mini ve tatminsizliğine yol açan faktörlerin 
ve önem derecelerinin belirlenerek, elde 
edilen bulguların daha önce yapılan araş-
tırmalar ışığında değerlendirmesi amaç-
lanmıştır. Elde edilen sonuçların, yüksek 
öğretim kurumları ile ilgili karar mercileri 
ve bu kurumlarda yönetici durumundaki 
kişiler için yararlı bilgiler sağlayacağı de-
ğerlendirilmektedir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE
İş Tatmini
İş tatminine farklı yaklaşımlar bu-

lunmakla birlikte, tüm bu yaklaşımların 
ortak noktası, iş tatmini kavramının çok 
boyutlu olarak ele alınmasıdır (Bell&We-
aver, 1987). Maslow insan ihtiyaçlarını, 
fi zyolojik, güvenlik, ait olma/sevgi, değer 
ve yaratma/başarma olmak üzere derece-
lendirmiş ve alt seviye ihtiyaçlar tatmin 
edilmeden, sonradan gelen ihtiyaçların 
tatminin gecikeceğini savunmuştur (Eren, 

1993). Herzberg (1974) ise çift faktör 
kuramında, iş tatminini etkileyen, içsel 
(başarma, tanınma, otonomi vb.) ve dışsal 
(para, güvenlik, fi ziksel çalışma şartları 
vb.) faktörlere dikkat çekmektedir. Bu ku-
rama göre, iş tatmini yalnız içsel etmenle-
rin doyuma ulaşması ile sağlanabilir. Dışsal 
faktörler ise bulunmamaları halinde tatmin-
sizliğe yol açarlarken, varlıkları iş tatmini-
nin sağlanması için yeterli değildir. Yüksek 
öğretimde iş tatmininin içsel ve dışsal 
boyutları, yapılan çok sayıda araştırma 
ile incelenmiştir (Hagedorn, 1994; Olsen, 
1993; Austin&Gamson, 1983; Kalleberg, 
1977; Hackman&Lawler, 1971).

İş tatminin çok boyutlu bir kavram 
olduğuna ilişkin genel kabule ilave olarak, 
pek çok araştırmacı, iş tatmininin durumsal 
şartlardan etkilendiği görüşündedir (Quars-
tein ve diğ, 1992; Bruce&Blackburn, 1992; 
Austin&Gamson, 1983; Hoppock, 1977; 
Mumford, 1972).  Örneğin Quarstein ve 
diğ., iş tatmin ve tatminsizliğinin durum-
sal oluşumlar (olumlu:çay kahve molaları, 
olumsuz: kötü yemekler) ve durumsal özel-
liklerin (ücret, çalışma şartları vb. durağan 
faktörler) bir fonksiyonu olduğunu savun-
maktadır. Buna göre tüm içsel ve dışsal 
faktörler, durumsal şartların ve birbirleri 
ile etkileşimlerinin sonucunda iş tatmini ve 
tatminsizliğine yol açabilmektedir. 

Ancak, her ne kadar Herzberg’in 
teorisinin yorumlanmasında bir takım 
problemler olsa da (Lindsay ve diğ.; King, 
1970; Tang&Gilbert, 1995; Eren, 1993), 
Quarstein ve diğ. de teorilerinde eğitim du-
rumu, cinsiyet ve yaş gibi faktörler göz ardı 
etmişlerdir. Ayrıca teori henüz bağımsız 
olarak test edilmemiştir. 

Organizasyonel Bakış Açısı 
Organizasyon teorisine dayanan bakış 

açısı, organizasyon yapısının ve çevresinin 
önemini vurgulamaktadır (Lawrance&-
Lorsch, 1967; Pfefer&Salancik, 1978; 
Aldrich, 1979; Hall,1995). Bu da yüksek 
öğretim kurumunun özelliklerinin, iş tat-
mini üzerinde önemli etkisinin olduğunu 
düşünmemize yol açar. Yüksek öğretim 
kurumlarında yapılan araştırmalar, kuru-



17.yıl Eylül 2002 74

İktisat İşletme ve Finans İnceleme - Araştırma

mun misyonunun, prestijinin ve gücünün, 
üretkenlik ve iş tatminini önemli derecede 
etkilediğini ortaya koymaktadır (Hall, 
1995; Austin&Gamson,1983; Pascarella&-
Terenzini, 1991; Volwein ve diğ., 1998). 

Bireysel Özellikler 
Diğer organizasyonlarda yapılan araş-

tırmalarla uyumlu olarak, yüksek öğretim 
kurumlarında görev yapan öğretim üyele-
rin üzerinde yapılan araştırmalar, bireysel 
özelliklerin de, organizasyonel etmenler 
gibi iş tatmini üzerinde potansiyel etkiye 
sahip olduğunu göstermektedir. Bu birey-
sel özellikler arasında fi ziksel ve zihinsel 
sağlık (Spector, 1997; Dua, 1994), yaş 
ve emekliliğin yaklaşması (Groot, 1999; 
Hicson&Oshagbami, 1999; Lee&Wilbur, 
1985; Austin, 1985; Hagedorn, 1994), cin-
siyet (Sweeny, 1981; Austin, 1985; Larkin, 
1990; Goh ve dig., 1991; Hagedorn, 1996), 
görev süresi (Oshagbami, 1998; Avi-Itzhak, 

1988; Bamunda&Kopelman, 1980) ve sta-
tü (Ronen, 1978; Grimes&Register, 1997) 
bulunmaktadır.

YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma tarama modellidir. Yüksek 

öğretim kurumlarında görev yapan öğretim 
üyelerinin iş tatmini ve tatminsizliğine yol 
açan faktörler ve bu faktörlerin göreceli 
önem dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Evren ve Örneklem
Elde edilecek verilerin genellenmek 

isteneceği kurum ve elemanlar açısından 
iki tür evrenden söz edilebilir. Bunlar; 
kurumlar açısından, araştırmanın yapıldığı 
tüm üniversiteler; elemanlar açısından, bu 
üniversitelerde görev yapan öğretim üyele-
ridir. Ülkemizdeki 72 üniversitede toplam 
24.586 öğretim üyesi görev yapmaktadır. 
Bunlardan 8.598’i Profesör, 5.395’i Doçent 
ve 10.593’ü Yardımcı Doçenttir1.

1 Üniversitelerin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri, Akademik-İdari Kadroları Bilim Çalışmaları 
Yayın Sayısı-Araştırma Projesi Sayısı, 26 Mart 2000, Ankara.

Tablo 1. Cevaplayıcıların tanımlayıcı özellikleriTablo 1. Cevaplayıcıların tanımlayıcı özellikleri

PercentagePercentage
YaşYaş
36’dan az36’dan az
Yaş
36’dan az
YaşYaş
36’dan az
Yaş

36-45
46-55
55+

30.6
37.8
19.6
12.0

Akademik KariyerAkademik Kariyer
Yardımcı DoçentYardımcı Doçent
Doçent
Profesör 

55.8
22.6
21.6 

CinsiyetCinsiyet
ErkekErkek
Kadın

77.8
22.2

Görev yaptığı yüksek öğretim kurumundaki çalışma süresiGörev yaptığı yüksek öğretim kurumundaki çalışma süresiGörev yaptığı yüksek öğretim kurumundaki çalışma süresiGörev yaptığı yüksek öğretim kurumundaki çalışma süresiGörev yaptığı yüksek öğretim kurumundaki çalışma süresi
5 yıldan az5 yıldan az
5-10
11-15
15+

38.3
24.8
19.5
17.4

Yönetsel pozisyonYönetsel pozisyon
Rektör, Dekan, Bölüm/ABD BaşkanıRektör, Dekan, Bölüm/ABD Başkanı
Diğer yönetsel pozisyonlar
Her hangi bir grup ya da ünitenin yöneticisi değil

15.4 
13.5
71.1
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Araştırmanın cevaplanma oranının 
%40 ila %60 arasında değişeceği değer-
lendirilmiştir. Bu varsayıma dayalı olarak, 
araştırmanın evrenini  α = 0.05 anlamlılık 
düzeyinde, ± 5 örnekleme hatası ile temsil 
edecek örneklem büyüklüğü 850 olarak 
tespit edilmiştir. Anketin uygulanacağı öğ-
retim üyelerinin belirlenmesinde, tabakalı 
basit tesadüfi  örnekleme yönteminden ya-
rarlanılmıştır. Örnekleme için kullanılacak 
çerçeve, üniversitelerin internet sitelerin-
den elde edilmiştir.

Anketin cevaplanma oranı %41,6 
olarak gerçekleşmiştir. Ankete cevap ve-
ren 346 öğretim üyesinin yaş, akademik 
kariyer, cinsiyet, görev yaptıkları yüksek 
öğretim kurumundaki görev süreleri ve 
yöneticilik pozisyonlarına göre dağılımları 
Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde, cevaplayıcıların 
büyük bir bölümünün, 36-45 yaş arasındaki 
öğretim üyelerinden oluştuğu (%37,8), 46 
yaşın üzerindeki cevaplayıcıların oranının 
ise %31,6 olarak gerçekleştiği görülmekte-
dir. Cevaplayıcıların akademik kariye göre 
dağılımları % 55,8 Yardımcı Doçent, %22,6 
Doçent, %21.6 Profesör şeklindedir. Bu iki 
dağılımdan henüz akademik kariyerin ba-
şında olan genç öğretim üyelerinin daha 
fazla temsil edildikleri sonucuna varılabilir. 
Cevaplayıcıların %77,8 erkek, %22,2 si 
kadındır. Çalışma sürelerine bakıldığında 
ise %38,5 lik bir bölümün,  mevcut yüksek 
öğretim kurumunda beş yıldan daha az sü-
redir görev yapıyor olması dikkat çekicidir. 
Araştırmaya cevap verenlerden yönetici 
pozisyonundaki öğretim üyelerinin oranı 
ise % 28,9 dur.

Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan soru formu, 

on farklı iş tatmin boyutuna ait 61 mad-
de, 25 genel içerikli tanımlayıcı soru, 1 
derecelendirme tablosu ve 14 demografi k 
sorudan oluşmaktadır. İlk soru formu, 12 
farklı üniversiteden toplam 40 öğretim üye-
si ile yapılan grup görüşmeleri ve literatür 
araştırması neticesinde oluşturulmuştur. Bu 
soru formu, ilk aşamaya katılmayan öğre-

tim üyeleri ile yapılan ikili görüşmelerle 
geliştirilmiştir. Soru formunun geçerliliği 
uzman görüşü ile sağlanmıştır. Elde edi-
lecek sonuçların, derecelendirme tablosu 
ile karşılaştırılabilmesi için analizlerde ilk 
faktör yapısı kullanılmıştır. Buna göre iş 
tatmin boyutları; işin niteliği (9 madde), 
imaj (2 madde), iş güvencesi (2 madde), 
akademik ortam (16 madde), liderlik (7 
madde), yönetsel ortam (6 madde), iletişim 
(3 madde), çalışma arkadaşları (5 madde), 
ücret (3madde), çalışma ortamı (8 madde) 
şeklindedir. Simith ve diğ.’nin (1985) iş 
tanımı indeksi ile hemen hemen aynı olan 
bu boyutlar, yüksek güvenilirlik ve geçerli-
liklerinin yanı sıra Giles & Field (1978) ve 
Kulik ve diğ.’nin (1988) iş tatmini ölçümü 
ile ilgili bulguları ile de uyumludur.

Cevaplayıcılardan her bir madde 
ile ilgili tatmin veya tatminsizliklerini 
belirtmeleri istenmiştir. Bunun için; 1 = 
“tamamen yanlış”, 5 = “tamamen doğru” 
temsil ettiği, 5’li Likert ölçeğinden yarar-
lanılmıştır. Öğretim üyelerinin genel tatmin 
seviyelerine göre sınıfl andırılması; “Genel 
olarak düşündüğünüzde, halen çalıştığınız 
üniversitede görev yapmaktan ne ölçüde 
memnunsunuz?” sorusuna verilen cevap-
lara göre yapılmıştır. Ankete yaş, cinsiyet, 
akademik kariyer, çalışma süresi gibi de-
mografi k sorular yardımı ile cevaplayıcı 
profi li hakkında bilgi elde edilmiştir. 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Ankete cevap veren 348 öğretim 

üyesi, genel tatmin düzeyini belirleme-
ye yönelik kontrol sorusuna verdikleri 
cevaba göre, “son derce memnun”, “çok 
memnun”, “memnun” ve “biraz memnun” 
olmak üzere dört farklı gruba ayrılmıştır. 
Kontrol sorusuna, sadece 1 cevaplayıcı 
“hiç memnun değilim” cevabı verdiği için 
beşinci bir grup oluşturulmamış ve bu ce-
vap ihmal edilmiştir. Daha sonra grupların, 
iş tatmin boyutlarından aldıkları puanlar 
karşılaştırılarak, her bir boyutun genel iş 
tatmine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bunun için en basit değişkenlik ölçüsü 
olan “Değişim Genişliği” istatistiğinden 
yararlanılmıştır. 
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Değişim Genişliği , DG = Xmax – Xmin 
Bu yaklaşımdaki temel varsayım; 

genel iş tatmin sorusundan alınan puanlara 
paralel değişim göstermeyen (aynı yönde 
artıp azalmayan) iş tatmin boyutlarının, 
genel iş tatminine katkı sağlamadığıdır. 
Örneğin, diğer boyutların etkisi sabitken 
bir iş tatmin boyutundan alınan puanlar art-
masına rağmen, genel iş tatmin puanı art-
mıyorsa, bu boyutun genel iş tatminine et-
kisi olmadığı söylenebilir. Bu varsayımdan 
hareketle, Değişim Genişliği büyük olan iş 
tatmin boyutlarının, genel iş tatmine, di-
ğerlerine oranla daha fazla katkı sağladığı 
değerlendirilmiştir. Ancak Değişim Geniş-
liği istatistiği, her ne kadar basit ve kolay 
anlaşılır olsa da, aşırı değerlere duyarlıdır 
ve doğrusal olmayan serilerde yanıltıcı 
sonuçlar verebilir. Bu nedenle, elde edilen 
sonuçlar her iki değişken arasındaki ilişki-
nin derecesi ve yönünü daha sağlıklı olarak 
tahmin etmemizi sağlayan “Korelasyon 
Katsayısı” ile doğrulanmıştır. Korelasyon 
katsayısının alacağı değerler 0 ile 1 arasın-
da değişmektedir. 0 değeri iki değişken ara-
sında hiçbir ilişki olmadığını gösterirken, 
korelasyon katsayısının, 1 değerini alması 
halinde tam ilişkiden bahsedilebilir. 

Korelasyon Katsayısı, 

Değişim Genişliği ve Korelasyon Kat-
sayısı istatistiklerinin bir arada kullanımı, 
değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ve 
yönü hakkında  güvenilir sonuçlar sağlasa 
da, bir neden-sonuç ilişkisinin varlığını 
kanıtlamaz. Sadece böyle bir ilişkinin var 
olabileceğini işaret eder. Buna karşılık, de-
ğişkenler arasında istatistiksel açıdan hiçbir 
ilişki bulunmadığında neden-sonuç ilişkisi-
nin olmadığı da anlaşılır. Bu sebeple elde 

edilen bulguların yorumu, cevaplayıcıların 
anketin son bölümünde derecelendirme 
tablosu kullanarak yaptıkları sıralama ile 
karşılaştırılarak yapılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM
Öğretim üyelerinin genel tatmin dü-

zeyini belirlemeye yönelik tatmin sorusuna 
verdikleri cevaba göre dağılımları Tablo 2 
de özetlenmiştir. Buna göre yaklaşık %75 
lik bir bölüm, “son derece memnun” ya da 
“çok memnun” olduğunu ifade ederken, 
biraz memnun olanların oranı %8.9 dur. 
Sadece 1 kişi ise hiç memnun olmadığını 
ifade etmiştir. Buradan öğretim üyelerinin 
iş tatmin düzeylerinin genel olarak yüksek 
olduğu söylenebilir. 10 iş tatmin boyutunun 
ortalamasının alınması ile hesaplanan genel 
iş tatmin puanları da bu bulguyu destekle-
mektedir. 

Her bir tatmin grubunun, iş tatmin 
boyutlarından aldıkları puanlar Tablo 3 ün 
birinci bölümünde verilmiştir. Tablo 3’ün 
ikinci bölümünde ise her bir boyuta ait de-
ğişim genişliği ve korelasyon katsayısı de-
ğerleri yer almaktadır. Buna göre “prestij”, 
“amirin tutum ve davranışları (liderlik)”, 
“iletişim”, “genel yönetim politikası”, “işin 
niteliği” ve “akademik ortam” boyutları-
nın, genel iş tatmini ile güçlü bir doğrusal 
ilişkiye sahip oldukları söylenebilir. “İş 
güvencesi”, “ücret” ve “fi ziksel çalışma 
şartları” boyutlarının genel iş tatmini ile 
olan ilişkisinin ise son derece zayıf olduğu 
görülmektedir. 

Değişim genişliği istatistiği, “akade-
mik ortam”, işin niteliği” ve “çalışma arka-
daşları” boyuları dışında, korelasyon katsa-
yısı değerleri ile tutarlı sonuçlar vermiştir. 
Buradan bu üç boyut dışındaki boyutların, 
aşırı (istisnai)  değerler içermediği söylenebilir. 

Öğretim üyelerinin anketin sonunda-
ki derecelendirme tablosunu kullanarak 

Tablo 2 Öğretim üyelerin genel tatmin sorusuna verdikleri cevaba göre dağılımlarıTablo 2 Öğretim üyelerin genel tatmin sorusuna verdikleri cevaba göre dağılımları

Son Derece 
Memnun      

(1nci Grup)

Çok Memnun 
(2nci Grup)

Memnun   
(3ncü Grup)

Biraz 
Memnun 

(4ncü Grup)

Hiç Memnun 
Değil              

(5nci Grup)
Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı 

(n)(n) 72 189 56 30 1
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yaptıkları sıralama sonuçları Tablo 4 de 
özetlenmiştir. Buna göre 122 öğretim üyesi 
“akademik ortam” boyutunu tüm boyut-
lar içersinde birinci sıraya yerleştirirken, 
en yüksek korelasyon katsayısı değerine 
sahip “prestij” boyutu, sadece 33 öğretim 
üyesi tarafından en önemli boyut olarak 
görülmektedir.  Genel iş tatmini ile düşük 
korelasyona sahip diğer iki boyuttan “iş gü-
vencesi” üçüncü, “ücret”, beşinci sırada yer 
almıştır. İş tatmin faktörlerinin yorumunu 
kolaylaştırmak içinse her bir boyutu oluştu-
ran maddeler Tablo 5 de özetlenmiştir. 

Bu bulgular ışığında, “akademik or-
tam” ve “işin niteliği” faktörlerinin öğretim 
üyelerinin iş tatmini etkileyen en önemli iki 
faktör olduğu söylenebilir. Öğretim üyele-
rinin yaklaşık %63’nün “akademik ortam” 
faktörünü, %50’nin “işin niteliği” faktörü-
nü ilk üç sıraya yerleştirmeleri ve  ortalama 
derecenin “akademik ortam” faktörü için 
3.09, “işin niteliği” faktörü için 3.63 olması 
bu faktörleri diğerlerinden ayırmaktadır. 
Ayrıca bu faktörlerin genel iş tatmine veri-

len cevaplarla yüksek korelasyona sahip ol-
maları bu bulguyu desteklemektedir. Dola-
yısıyla, “akademik ortam” ve “işin niteliği” 
ile ilgili yapılacak iyileştirmelerin, öğretim 
üyelerinin iş tatmine diğer faktörlere oranla 
daha fazla katkı sağlayacağı söylenebilir. 
Bununla birlikte, işin yapılması için gerekli 
çevreyi tanımlayan “akademik ortam” fak-
törünün, bizzat yapılan işi tanımlayan “işin 
niteliği” faktörünün önünde yer alması 
ilginçtir. Çünkü konu ile ilgili genel kanı-
ya ek olarak, yapılan ampirik araştırmalar 
da, işin niteliğinin öğretmenlerin iş tatmini 
etkileyen en önemli faktör olduğunu gös-
termektedir (Abu-Saad&Hendrix, 1995, 
Oshagbami, 2000). Ancak, Grunberg ve 
Startup’ın da (1978) belirttikleri gibi, “işin 
niteliği” ile ilgili tatminsizlik, bu boyutun 
içsel tatmini sağlamadaki yetersizliğinden 
ziyade, doyuma ulaştırılmasındaki eksik-
likten de (işte başarılı olamama) kaynakla-
nabilir. Dolayısıyla sıralamada, “akademik 
ortam” faktörünün, “işin niteliği” faktörün-
den önce gelmesi, işinde yeterince başarılı 
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Akad. 
ort.ort.

İşin  
niteliğiniteliği

İş  
güven.güven.

Gn.yön 
polt.polt. ÜcretÜcret

Çalış. 
arkdş.arkdş.

Amir 
tut.dav.tut.dav.

Fiz.çal. 
ort.ort. PrestijPrestij İletişimİletişim

1nci Grup1nci Grup 4.2254.225 4.4804.480 3.0763.076 3.9103.910 3.6673.667 4.6284.628 4.5764.576 3.7283.728 4.5634.563 4.3114.311
2nci Grup2nci Grup 3.6513.651 3.8193.819 2.6412.641 2.7562.756 2.4962.496 4.1754.175 3.6233.623 3.1403.140 3.5603.560 3.3683.368
3ncü Grup3ncü Grup 3.1953.195 3.2683.268 2.1512.151 1.8761.876 2.2802.280 3.6863.686 2.4062.406 3.0043.004 2.7412.741 2.3632.363
4ncü Grup4ncü Grup 2.9112.911 3.0273.027 2.2312.231 1.4481.448 1.7171.717 3.4463.446 1.7581.758 2.5592.559 1.7311.731 1.7941.794

Değişim Genişliği (DG)Değişim Genişliği (DG) 1.3151.315 1.4531.453 0.8450.845 2.4612.461 1.9501.950 1.1821.182 2.8172.817 1.1691.169 2.8332.833 2.5172.517
Korelasyon Katsayısı (r)Korelasyon Katsayısı (r) 0.5810.581 0.6060.606 0.2600.260 0.6160.616 0.3180.318 0.4580.458 0.6270.627 0.3110.311 0.6270.627 0.5810.581

Tablo 4 Öğretim üyelerinin derecelendirme tablosunu kullanarak yaptıkları sıralamanın iş tatmini 
boyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımıboyutlarına göre dağılımı

FAKTÖRFAKTÖR 1 2 33 4 55 66 77 88 99 XortXort %1-3%1-3
Akademik ortamAkademik ortam 122 5050 4747 3131 2929 1818 99 1717 1010 3.093.09 6363
Yaptığınız işin niteliğiYaptığınız işin niteliği 8585 5252 3737 4747 3535 3636 1515 1818 1010 3.633.63 49.949.9
İş güvencesiİş güvencesi 8484 3232 3535 2525 3030 1616 3232 3131 4848 4.54.5 44.544.5
Genel yönetim politikasıGenel yönetim politikası 4848 3939 5050 3232 42 3939 3535 2626 2020 4.514.51 43.443.4
ÜcretÜcret 5252 5959 44 2323 3232 2929 1717 2727 4747 4.474.47 39.439.4
Çalışma arkadaşlarıÇalışma arkadaşları 3535 4545 44 3535 2828 3030 3434 4545 3737 4.944.94 35.635.6
Amirinizin tutum ve davranışlarıAmirinizin tutum ve davranışları 3333 42 3737 3838 3535 3737 3636 3232 4040 4.984.98 32.232.2
Fiziksel çalışma ortamıFiziksel çalışma ortamı 3131 3333 3939 2929 3232 4343 44 4545 3939 5.275.27 29.629.6
Üniversitenizin prestijiÜniversitenizin prestiji 3333 1919 3232 41 4040 2828 44 44 5151 5.475.47 24.224.2
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olamayan öğretim üyelerinin, bunun nedeni 
olarak akademik ortamı düşünmelerinin bir 
sonucu olabilir. 

Derecelendirme tablosu kullanılarak 
yapılan sıralama sonucunda iş tatminini 
etkileyen en önemli üçüncü faktör ise “iş 
güvencesi” faktörüdür. 84 öğretim üyesi 
“iş güvencesi” faktörünü ilk sıraya yerleşti-
rirken, %44.5’lik bir bölüm bu faktörün en 
önemli üç faktörden biri olduğunu düşün-
mektedir. Fakat “iş güvencesi” faktörünün 
genel iş tatmini sorusuna verilen cevaplarla 
düşük korelasyona sahip olması, bu bul-
gunun ihtiyatlı olarak değerlendirilmesini 
gerekli kılmaktadır. Tablo 3 incelendiğin-
de son derece memnun öğretim üyelerini 
temsil eden 1nci Grup ile biraz memnun 
öğretim üyelerini temsil eden 4ncü Grubun 
“iş güvencesi” boyutundan aldıkları tatmin 
puanları arasında 0.845 gibi çok düşük bir 
fark olduğu gözlenmektedir. Benzer durum 
“ücret”  faktörü için de geçerlidir. Bu iki 

faktör, öğretim üyeleri tarafından önemli 
olarak değerlendirilmelerine rağmen, düşük 
korelasyon katsayıları genel iş tatminine sı-
nırlı ölçüde katkı sağladıklarını göstermek-
tedir. Ancak sağlıklı bir değerlendirme için 
araştırma evreninin, eğitim düzeyi yüksek 
ve alt seviye ihtiyaçları büyük ölüde do-
yuma ulaşmış bireylerden oluşmuş olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Dolaysıyla, “iş 
güvencesi” ve “ücret” faktörlerine ait kore-
lasyon değerlerinin, bu faktörlerin önemsiz 
olmalarından ziyade bu faktörlerin büyük 
ölçüde doyuma ulaşmış olmalarından 
kaynakladığı söylenebilir. Özellikle kamu 
üniversitelerinde büyük ölçüde karşılandığı 
bilinen “iş güvencesi” faktörünün, en dü-
şük korelasyon katsayısına sahip olması bu 
varsayımı desteklemektedir.  Ayrıca bu so-
nuç, Herzberg’in (1974) çift faktör kuramı 
ile de uyumludur.  Bu bulguların ışığında 
“iş güvencesi” ve “ücret” faktörlerinin öğ-
retim üyelerinin iş tatmini için en önemli 5 
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· Amirin adilliği

getirme derecesi
· Amirin dürüstlüğü· Amirin dürüstlüğü
· Amirin adilliği
· Amirin dürüstlüğü
· Amirin adilliği· Amirin adilliği
· Amirin dürüstlüğü
· Amirin adilliği
· Amire duyulan güven· Amire duyulan güven
· Amirin dürüstlüğü
· Amire duyulan güven
· Amirin dürüstlüğü· Amirin dürüstlüğü
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· Amire duyulan güven
· Amirin tutum davranışlarının genel 
· Amire duyulan güven· Amire duyulan güven
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· Amire duyulan güven

değerlendirmesideğerlendirmesi

YÖNETSEL ORTAMYÖNETSEL ORTAM
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı

YÖNETSEL ORTAM
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı

YÖNETSEL ORTAMYÖNETSEL ORTAM
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı

YÖNETSEL ORTAM
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı
· Terfi  ve yükselme esasları· Terfi  ve yükselme esasları
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı
· Terfi  ve yükselme esasları
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı
· Terfi  ve yükselme esasları
· Üniversite kaynaklarından yararlanma imkanı
· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım
· Terfi  ve yükselme esasları
· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım
· Terfi  ve yükselme esasları· Terfi  ve yükselme esasları
· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım
· Terfi  ve yükselme esasları
· Teklifl ere yapılan işlemler· Teklifl ere yapılan işlemler
· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım
· Teklifl ere yapılan işlemler
· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım
· Teklifl ere yapılan işlemler
· Yeni düşünce ve davranışlara karşı yaklaşım
· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi
· Teklifl ere yapılan işlemler
· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi
· Teklifl ere yapılan işlemler· Teklifl ere yapılan işlemler
· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi
· Teklifl ere yapılan işlemler

İLETİŞİMİLETİŞİMİLETİŞİM
· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi

İLETİŞİM
· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi

İLETİŞİM
· Faaliyetlerin planlandığı şekilde yürütülmesi

İLETİŞİM
· Problemleri üst makamlara iletebilme · Problemleri üst makamlara iletebilme 

İLETİŞİM
· Problemleri üst makamlara iletebilme 

İLETİŞİMİLETİŞİM
· Problemleri üst makamlara iletebilme 

İLETİŞİMİLETİŞİM
· Problemleri üst makamlara iletebilme 

İLETİŞİM
· Problemleri üst makamlara iletebilme 

İLETİŞİM
· Problemleri üst makamlara iletebilme 

İLETİŞİM
· Kişilerin kendilerini ilgilendiren konularda · Kişilerin kendilerini ilgilendiren konularda 

bilgilendirilmesibilgilendirilmesi
ÇALIŞMA ARKADAŞLARIÇALIŞMA ARKADAŞLARI

bilgilendirilmesi
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

bilgilendirilmesibilgilendirilmesi
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

bilgilendirilmesi
ÇALIŞMA ARKADAŞLARIÇALIŞMA ARKADAŞLARI

· Ortak çalışma yapabilme · Ortak çalışma yapabilme 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

· Ortak çalışma yapabilme 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARIÇALIŞMA ARKADAŞLARI

· Ortak çalışma yapabilme 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARIÇALIŞMA ARKADAŞLARI

· Ortak çalışma yapabilme 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARIÇALIŞMA ARKADAŞLARI

· Ortak çalışma yapabilme 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

· Problemler karşısında yardımlaşma· Problemler karşısında yardımlaşma
· Ortak çalışma yapabilme 
· Problemler karşısında yardımlaşma
· Ortak çalışma yapabilme · Ortak çalışma yapabilme 
· Problemler karşısında yardımlaşma
· Ortak çalışma yapabilme 
· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme
· Problemler karşısında yardımlaşma
· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme
· Problemler karşısında yardımlaşma· Problemler karşısında yardımlaşma
· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme
· Problemler karşısında yardımlaşma
· İyi ve yapıcı ilişkiler· İyi ve yapıcı ilişkiler
· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme
· İyi ve yapıcı ilişkiler
· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme
· İyi ve yapıcı ilişkiler
· Fikirlere karşılıklı saygı ve değer verme
· Akademik yeterlilik durumu· Akademik yeterlilik durumu
· İyi ve yapıcı ilişkiler
· Akademik yeterlilik durumu
· İyi ve yapıcı ilişkiler· İyi ve yapıcı ilişkiler
· Akademik yeterlilik durumu
· İyi ve yapıcı ilişkiler

ÜCRETÜCRET
· Akademik yeterlilik durumu

ÜCRET
· Akademik yeterlilik durumu· Akademik yeterlilik durumu

ÜCRET
· Akademik yeterlilik durumu
· Ücretin beklentilere uygunluğu· Ücretin beklentilere uygunluğu

ÜCRET
· Ücretin beklentilere uygunluğu

ÜCRETÜCRET
· Ücretin beklentilere uygunluğu

ÜCRET
· Ücretin beklentilere uygunluğu
· Maddi problemlerin var olup olmadığı· Maddi problemlerin var olup olmadığı
· Ücretin beklentilere uygunluğu
· Maddi problemlerin var olup olmadığı
· Ücretin beklentilere uygunluğu· Ücretin beklentilere uygunluğu
· Maddi problemlerin var olup olmadığı
· Ücretin beklentilere uygunluğu

ÇALIŞMA ORTAMIÇALIŞMA ORTAMIÇALIŞMA ORTAMI
· Maddi problemlerin var olup olmadığı

ÇALIŞMA ORTAMI
· Maddi problemlerin var olup olmadığı· Maddi problemlerin var olup olmadığı

ÇALIŞMA ORTAMI
· Maddi problemlerin var olup olmadığı

ÇALIŞMA ORTAMIÇALIŞMA ORTAMIÇALIŞMA ORTAMI
· Yemek hizmeti

ÇALIŞMA ORTAMIÇALIŞMA ORTAMI
· Yemek hizmeti

ÇALIŞMA ORTAMI
· Yemek hizmeti· Yemek hizmeti

ÇALIŞMA ORTAMI
· Yemek hizmeti

ÇALIŞMA ORTAMIÇALIŞMA ORTAMI
· Yemek hizmeti

ÇALIŞMA ORTAMI
· Sağlık hizmeti· Sağlık hizmeti
· Ulaşım hizmeti· Ulaşım hizmeti
· Sağlık hizmeti
· Ulaşım hizmeti
· Sağlık hizmeti· Sağlık hizmeti
· Ulaşım hizmeti
· Sağlık hizmeti
· Kütüphane hizmeti· Kütüphane hizmeti
· Ulaşım hizmeti
· Kütüphane hizmeti
· Ulaşım hizmeti· Ulaşım hizmeti
· Kütüphane hizmeti
· Ulaşım hizmeti
· İnternet erişim· İnternet erişim
· Kütüphane hizmeti
· İnternet erişim
· Kütüphane hizmeti· Kütüphane hizmeti
· İnternet erişim
· Kütüphane hizmeti
· Çıktı alma imkanı· Çıktı alma imkanı
· İnternet erişim
· Çıktı alma imkanı
· İnternet erişim· İnternet erişim
· Çıktı alma imkanı
· İnternet erişim
· Çalışma odası· Çalışma odası
· Çıktı alma imkanı
· Çalışma odası
· Çıktı alma imkanı· Çıktı alma imkanı
· Çalışma odası
· Çıktı alma imkanı
· Spor tesisler· Spor tesisler
· Çalışma odası
· Spor tesisler
· Çalışma odası· Çalışma odası
· Spor tesisler
· Çalışma odası

Tablo 5  Öğretim üyelerinin iş tatmin boyutları 
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faktör içerisinde yer aldıkları ve yoklukları 
halinde iş tatminsizliğine yol açabilecekleri 
sonucuna varılabilir. 

“Fiziksel çalışma ortamı” faktörünün 
ise öğretim üyelerinin sadece %29.6 lık bir 
bölümü tarafından ilk üç sıraya yerleştiril-
miş olması ve ortalama derecesinin 5.27 
gibi yüksek bir değer çıkması, bu faktörü iş 
tatminine katkı açısından göreceli öneminin 
düşük olduğunu ve yüksek öğretim kurum-
larına tahsis edilen kaynakların büyük bir 
kısmının bu amaç için harcanmasının doğru 
bir karar olmadığını göstermektedir.

“Üniversitenin prestiji” faktörü ise 
DG = 2.833, r = 0.627 değerlerle, genel iş 
tatminine verilen cevaplarla en yüksek ko-
relasyona sahip faktör iken derecelendirme 
tablosunda son sırada yer almıştır. Yalnız 
33 öğretim üyesi “Üniversitenin prestiji” 
faktörünü birinci sıraya yerleştirirken, bu 
faktörün en önemli üç faktörden biri ol-
duğunu düşünen öğretim üyelerinin oranı 
%24.2 dir. Ancak kurumları  prestijli kılan 
unsurların, geçmişten gelen yerleşik örgüt 
kültürleri, geniş kaynakları, iyi çalışan 
sistemleri ve başarıları olduğu düşünüldü-
ğünde, yüksek korelasyona üniversitenin 
prestijinin yanı sıra bu prestiji sağlayan 
faktörlerin yol açtığı söylenebilir. Dolayı-
sıyla, “prestij” kavramı yalnız başına çok 
büyük bir tatmin kaynağı olmakla birlikte 
(Hall, 1995; Austin&Gamson,1983; Pas-
carella&Terenzini, 1991; Volwein ve diğ., 
1998), prestijli üniversitelerde görev yapan 
öğretim üyelerinin iş tatminlerinin daha 
yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

Derecelendirme tablosunun dördüncü 
sırasında yer alan “genel yönetim politi-
kası” faktörünün, yüksek korelasyon de-
ğerleri de göz önüne alındığında öğretim 
üyelerinin iş tatminini etkileyen en önemli 
faktörlerden biri olduğu söylenebilir. Araş-
tırmadaki tek çelişkili bulgu ise “amirin 
tutum ve davranışları (liderlik)” faktörü ile 
ilgilidir. Bu faktör DG = 2.817, r = 0.627  
gibi yüksek korelasyon değerlerine sahip 
olmasına rağmen, derecelendirme tablo-
sunda 7 nci sıradadır. Sadece 33 öğretim 

üyesi “amirin tutum ve davranışları” fak-
törünü en önemli faktör olarak görürken, 
bu faktörü ilk üç sıraya yerleştirenlerin 
oranı %29.6 dır. Diğer bir ifade ile öğretim 
üyeleri ifadeleri bu faktörün göreceli olarak 
önem taşımadığını göstermekle birlikte, 
genel iş tatmini bu faktörden duyulan tat-
min düzeyi ile birlikte doğrusal olarak artıp 
azalmaktadır. Bu çelişkili bulgu, araştırma 
sorularının bu olguyu ölçme de yetersiz kal-
masının bir sonucu olabilir. Bu boyuta ait α
= =0,978 lik iç tutarlılık değerleri soruların 
güvenilirliğinin yüksek olduğunu gösterse 
de, öğretim üyelerinin amirleri ile ilgili so-
ruları cevaplarken duygusal ya da tedbirli 
davranabilecekleri düşünülerek soruların ve 
anketin uygulama şeklinin bu boyut için tekrar 
gözden geçirilmesi gerektiği söylenebilir.

“Çalışma arkadaşları” faktörünün ise, 
“akademik ortam”, “işin niteliği” ve “genel 
yönetim politikası” faktörlerine göre daha 
düşük önem derecesine sahip olduğu söyle-
nebilir. Öğretim üyelerinin yalnız %35,6 sı 
“çalışma arkadaşları” faktörünü en önemli 
üç faktörden bir olarak değerlendirirken, 
sadece 35 öğretim üyesi bu faktörü birinci 
sıraya yerleştirmiştir.  Faktörün ortalama 
derecesi ise 4.94 tür. Ancak bu faktörün 
, yüksek tatmin düzeyi (1nci Grup için 
4.628, 4ncü Grup için 3.446) göz önüne 
alındığında, son sıralarda yer almasının, alt 
seviye ihtiyaçları gibi büyük ölçüde doyu-
ma ulaşmasının bir sonucu olabilir. 

Soru formunda bulunmakla birlikte, 
yalnız başına yeterince açıklayıcı olmaması 
ve ön testte kavram güvenilirliğinin doğ-
rulanamaması nedeniyle derecelendirme 
tablosuna dahil edilmeyen “iletişim” bo-
yutu ise DG = 2.571, r = 0.581 değerlerini 
almıştır. Bu değerler ışında “iletişim” fak-
törünün, genel iş tatminin sağlanmasında 
büyük önem taşıdığı söylenebilir. 

SONUÇ
Bu araştırma ile yüksek öğretim ku-

rumlarında görev yapan öğretim üyeleri-
nin iş tatmini ve tatminsizliğine yol açan 
faktörlerin ve bu faktörlerin göreceli önem 
derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Bunun için, araştırmacılar tarafından ha-
zırlanan soru formu kullanılarak yapılan 
ankette, on iş tatmini boyutunun önem de-
recesi, sayısı iki ila on altı arasında değişen 
sorularla ölçülmüş, müteakiben cevaplayı-
cılardan bu faktörleri önem derecelerine 
göre sıralamaları istenmiştir. Analiz aşama-
sında ise her bir faktörün önem derecesi, o 
faktörün genel iş tatminine sağladığı katkı 
ile birlikte incelenmiştir. 

Araştırma sonuçları “akademik ortam” 
ve “işin niteliği” faktörlerinin, öğretim üye-
lerinin iş tatmini üzerinde en fazla etkiye 
sahip iki faktör olduklarını göstermektedir. 
“İş güvencesi” ve “ücret” faktörleri, öğre-
sahip iki faktör olduklarını göstermektedir. 
“İş güvencesi” ve “ücret” faktörleri, öğre-
sahip iki faktör olduklarını göstermektedir. 

tim üyeleri tarafından en önemli beş faktör 
arasında görülmelerine rağmen, düşük ko-
relasyon katsayıları genel iş tatminine sınır-
lı ölçüde katkı sağladıklarını göstermekte-
dir. “Genel yönetim politikası” faktörü ise 
önem derecesi açısından “iş güvencesi “ ve 
“ücret” faktörleri arasında yer almaktadır. 
Son dört sırada yer alan iş tatmin boyutları-
nın önem puanları arasındaki farkın birbiri-
ne çok yakın olması ise anlamlı (manidar) 
bir sıralama yapmayı önlemektedir. Bu ne-
denle “çalışma arkadaşları”, “amirin tutum 

davranışları (liderlik)”, “fi ziksel çalışma 
ortamı” ve “üniversitenin” prestiji faktör-
lerinin eşit önem dercesine sahip oldukları 
kabul edilmiştir. İletişim faktörüne ait yük-
sek korelasyon katsayısı ise organizasyon 
içi iletişimin iş tatmini üzerindeki önemini 
göstermesi açısından önemlidir.  

Sonuç olarak bu araştırma ile ülkemiz-
deki yüksek öğretim kurumlarında görev 
yapan öğretim üyelerinin iş tatmini ve tat-
minsizliğine yol açan faktörlerin genel bir 
resmi ortaya konmuştur. Ancak bu bulgular 
26 üniversiteden elde edilen verilerin ana-
lizi neticesinde elde edilmiş olduğundan, 
daha çok tüm yüksek öğretim kurumlarını 
ilgilendiren, genel içerikli kararlarda kulla-
nımı uygundur. Kurum bazında yapılacak 
iyileştirme ve alınacak kararlarda ise aynı 
ya da benzer bir araştırmanın ilgili kurum 
için tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca 
sosyo–ekonomik gelişmeler, teknolojik 
ilerlemeler ve globalleşme nedeniyle ça-
lışanların ihtiyaç ve beklentileri sürekli 
değiştiğinden, bu araştırma ile elde edilen 
genel listenin de güncel kalabilmesi için 
benzer araştırmaların sürekli olarak yapıl-
ması gerektiği söylenebilir. 
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