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ÖZ 

 

ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ – BİR VAKA ÇALIŞMASI 

 

Yüksek Lisans Tezi: İşletme Ana Bilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Hüner Şencan 
 

Temmuz 2005, 84 Sayfa, 67 Kaynak 

Bu tezde temel olarak çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile 

gösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışanların algıladıkları sosyal destek tek boyutta, örgütsel vatandaşlık davranışı ise 

diğerkamlık, nezaket, centilmenlik, sorumluluk ve erdemlilik olmak üzere beş 

boyutta incelenmiştir. Algılanan sosyal desteği ve örgütsel vatandaşlık davranışına 

ait beş boyutu ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 341 çalışana ait 

veriler analiz edilmiştir. Analiz neticesinde çalışanların işyerinde algıladıkları sosyal 

desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerini pozitif yönde etkilediği 

bulunmuştur. 

 Tez dört ana bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde araştırmanın amacı, 

önemi, kapsamı ve kısıtlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde önce örgütsel 

vatandaşlık davranışı kavramına temel olan bazı tanım ve yaklaşımlara yer verilmiş, 

ardından sosyal destek konusuna geçilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın 

yönteminden, hipotezlerden ve örneklemden bahsedilmiştir. Son bölümde ise yapılan 

istatistiki analizlerin bulguları ele alınmış ve ulaşılan sonuçlar tartışılmıştır. 
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This dissertation basically discusses the relationship between the employees’ levels 

of perceived social support and the organizational citizenship behavior (OCB) they 

display. The perceived social support is taken by only one dimension and 

organizational citizenship behavior is taken altruism, courtesy, sportsmanship, 

conscientiousness and civic virtue by the five dimensions in this dissertation. A total 

of 341 questionnaires were analyzed to assess these terms. The results indicate that 

perceived social support have direct positive influence on employees’ organizational 

citizenship behavior. 

 Dissertation is composed of four main chapters. The purpose, importance and 

limitations of the research are placed in the first chapter. In the second chapter, OCB 

definitions and afterwards the literature about perceived social support has been 

reviewed. Third chapter is about the method, hypothesis and the sample. Finally, 

results and recommendations are discussed in the last chapter.  

Key Words : Organizational Citizenship Behavior, Perceived Social Support, OCB, 

Perceived Organizational Support. 
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GİRİŞ 
 
Günümüzde baş döndürücü bir hızda gelişen teknoloji, tüm alanlarda hızlı gelişmeyi de 

beraberinde getirmiştir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilme ve gelişimleri için 

teknoloji çok büyük imkanlar sunmaktadır. Ancak teknoloji ile insanın birlikte yer 

aldığı organizasyonlarda, bir çalışan olarak insana olan ihtiyaç nicelik olarak azalıyor 

görünse de nitelik olarak gün geçtikçe artmaktadır. Güçlü işletmeler;  güçlü bir yapı, 

yüksek verimlilik, hassas kontrol sistemleri, en iyi kalite, müşteri memnuniyeti bilinci, 

çalışan memnuniyetinin oluşturulması, mükemmel bir strateji, yönetime yeni bakış 

açıları kazandırılmış, geleceğe dönük olarak yeniden yapılandırılan firmalardır. Bu 

bağlamda işletmelerin, günümüzdeki rekabet ortamında belirsizliklere karşı  varlıklarını 

sürdürebilmek için en önemli ayırdedici gücü kendilerini oluşturan insanlar, yani 

çalışanlarıdır. Nitelikli insan gücü ise bu bağlamda işletmeleri rakiplerinden ayıran en 

önemli değişken olmaktadır. Bu nedenle, tüm kurumlar, sadakat duygusu ve bağlılığı 

yüksek, gönüllü olarak örgüt çıkarları doğrultusunda hareket edecek insanlarla çalışmak 

arzusu ve arayışındadır. 

İşletmeler kaynaklarını genellikle bu tarz çalışanları seçim aşamasında tespit etmek 

amacıyla kullanmaktadır. Ancak çalışanların şirketleri lehine gönüllü ve olumlu bir 

tutum ve davranış göstermeleri daha ziyade şirket-çalışan etkileşimi içinde meydana 

gelmektedir. Bunun için şirketler varlıklarını sürdürebilmek ve verimliliklerini 

artırabilmek maksadıyla çalışanlarının şirket ile özdeşleşmelerini de sağlamak 

zorundadırlar. İşgören-işletme özdeşleşmesini artırarak devamlılığını sağlamak için ise 

çalışanlara özlük haklarının yanısıra bireysel, sosyal ve kurumsal destek sağlamalıdır. 

Çalışanların, örgütün işlevlerini etkili bir şekilde yerine getirmesinde katkıda 

bulunan, herhangi bir zorlama ve kontrol olmaksızın çalışanın kendi kararına bağlı 

bireysel davranış olarak tanımlanabilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı çalışmamızın 

temel kavramlarından biridir. Diğeri ise çalışanların işletme içinde diğer çalışanlardan 

ve işletmeden kaynaklanan sosyal desteği algılama düzeyidir. Çalışmamızda algılanan 

sosyal destek düzeyi ile vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki açıklanmaya 

çalışılacaktır.  
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Daha sık vatandaşlık davranışı gösteren çalışanlara sahip bir işletmenin, 

üretkenliği ve verimliliği artacak, maliyetleri düşecek, üst seviyede koordinasyon ve 

işbirliği sağlanacak, örgütün çevredeki değişmelere daha kolay adapte olmasını 

sağlayacak bir ortam olacaktır. İşte bu noktada çalışanların algıladıkları sosyal destek 

düzeyinin, vatandaşlık davranışı sergilemelerine ne derece etki ettiği cevaplanması 

gereken önemli bir sorudur. 

 Bu tez çalışmasında, yukarıda bahsedildiği gibi, örgütlere önemli ölçüde olumlu 

katkı sağlayan örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgüt tarafından sağlanan sosyal 

desteğin çalışan tarafından algılanma düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Tez 

kapsamına gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan Banvit AŞ’de üretim departmanı 

olan kesimhanede çalışanlar ile idari faaliyetlerin yürütüldüğü merkez büro çalışanları 

alınmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile çalışanların algıladıkları sosyal destek 

düzeyinin belirlenmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler personelin kendisine 

doldurtulmuş ve istatistik paket programları vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Bu kapsamı 

ile tez sadece Banvit AŞ’de, araştırma anındaki durumu incelediğinden tüm gıda 

sektörünü temsil etmemektedir.  

Tezin başlangıcından sonucuna kadar her aşamasında hiçbir yardımı ve desteği 

esirgemeyen eşime, İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri Bilim Dalı’nın tüm 

personeline ve Banvit AŞ personeline teşekkürlerimi sunarım. 
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1. Bölüm 
 

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE KISITLARI 
 

1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 
 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların, yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından 

kaynaklanan sosyal destek düzeyinin, örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerine 

etkisini araştırmaktır. Bunun için çalışanın algıladığı sosyal destek ile gösterdiği 

örgütsel vatandaşlık davranışı karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz ile bu iki kavram 

arasındaki ilişki düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırma konusu; işletmelerin çalışanlarına sağladıkları sosyal desteği mevcut  

kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütmesine rağmen her işletmede farklı sosyal 

destek ortamı olduğu ve çalışanların bunları faklı düzeylerde algılayabileceği 

düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Çalışanların işletme içindeki sosyal desteği farklı 

algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışına ne düzeyde etki ettiği bunun 

beraberinde gelen diğer sorudur. 

Araştırma neticesinde ulaşılmak istenen sonuç; bir şirketin verimlilik ve 

etkililiğinde fark yaratan örgütsel vatandaşlık davranışı gösteren çalışanların böyle 

davranmasına, algıladıkları sosyal desteğin ne düzeyde etki yaptığıdır.  

 

1.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
 
Örgütsel davranış disiplininin temel amacı örgüt içerisindeki çalışanın performansına 

etki eden sosyal, psikolojik ve sosyo-psikolojik etkenlerin dinamiğini ortaya çıkartmak; 

böylelikle bir işletmenin etkililik ve verimliliğini artırmaktır. Örgüt kültürü ve örgüt 

kültürüne bağlı olarak örgütsel vatandaşlık  davranışı (ÖVD) bu noktada önemli bir 

faktör olarak değerlendirilmelidir. Örgütler teknik ekipmanlarıyla çok yüksek bir 

teknolojiye, mükemmel bir organizasyon yapısına sahip olabilirler. Ancak rakiplerinden 

sıyrılmalarında ve varlıklarını sürdürebilmelerinde, işletme tarafından tanımlanmış 

görevlerin yanı sıra görevleri dahilinde olmayan ancak işletme lehine davranış 

sergileyen çalışanlara sahip olmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. 
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Yapılan araştırma ile, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme 

düzeyleri ile bu davranışa etki eden örgütsel faktörlerden biri olan sosyal destek 

düzeyinin tespit edilerek birbirleri arasındaki etkileşim açıklanabilecektir. Araştırmamız 

bu kapsamda çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını artırmak için işletme içinde 

ne gibi bir sosyal destek ortamı oluşturulması konusunda, yöneticilere uygulamaya 

yönelik fikir verebilecek olması yönünden önemlidir.  

 
1.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

 

Araştırma içerik olarak, örgütlerde algılanan sosyal destek ile örgütsel vatandaşlık 

davranışı ilişkisi ile sınırlı tutulmuştur. Örgütlerdeki kültüre bağlı diğer değişkenler, 

bunların nedenleri ve diğer sonuçları kapsam dışındadır. 

Araştırmamız yalnızca gıda sektöründe ve  tek bir işletmede çalışan işgörenler 

ile yapılmıştır. Gıda sektöründen çok çeşitli dallarda faaliyet gösteren birçok şirket 

bulunmasına rağmen araştırmanın kapsamına bu gıda sektöründen 1000’den fazla 

bordrolu çalışanı olan Bandırma Vitaminli Yem Sanayii AŞ (BANVİT) seçilmiştir. Bu 

işletme Balıkesir ili Bandırma ilçesinde faaliyet göstermektedir ki bu da araştırmanın 

coğrafi boyutudur.  

Araştırmanın diğer boyutu ise zamandır. Araştırma 20 Mart – 10 Nisan 2005 

tarihleri arasında yapılmıştır. 

Ayrıca araştırma bir vaka çalışması olup analiz sonuçları sadece söz konusu 

şirketi temsil etmektedir. 

 

1.4. ARAŞTIRMANIN KISITLARI  
 

 
Çalışmamızda amacımız örgütün bir bütün olarak bireye sağladığı sosyal desteğin, 

çalışanlar tarafından nasıl algılandığını belirleyerek, algıladıkları sosyal destek düzeyi 

ile gösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 

çalışmaktır.  

Araştırmamız bir vaka araştırması niteliğindedir. Bu nedenle araştırma sonuçları 

tüm gıda sektörüne genellenememektedir. Bu kapsamda örneklem, tesadüfi olmayan 

örnekleme yöntemlerinden biri olan iradi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bilindiği 

gibi iradi örnekleme yöntemine göre, örneklemeye girecek birimler araştırmacının 
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uzman görüşlerine dayanarak anakütleyi temsil ettiğine inanılan birimlerdir1. 

Araştırmamız bir vaka çalışması niteliğinde olduğundan anakütle olarak Banvit AŞ’ni 

temsil ettiğine inandığımız bir örneklem seçilmiştir.  

Araştırmamızda tüm gıda sektöründe çalışanlardan seçilen bir örneklem 

hedeflenmiş, ancak yapılan inceleme sonucu Balıkesir ili Bandırma ilçesinde faaliyet 

gösteren Bandırma Vitaminli Yem Sanayii (Banvit) AŞ’ne ilgi duyulmuştur.  Araştırma 

için Banvit AŞ’nin seçilme nedenleri; Banvit AŞ’nin 1992’den bu yana yürüttüğü 

kurumsallaşma faaliyetleri soucu gelişen olumlu insan kaynakları politikaları, anakütle 

olarak çalışan profilinin iyi bilinmesi, çalışanlardan kadın ve erkek dağılımının yeterli 

sayıda olması, esnek çalışma saatlerine uygun bir mesai/vardiya programı olması ve 

araştırmaya izin vermeleridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Neyran Orhunbilge, Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları, (İ.Ü.İşletme 

Fakültesi, 2000), 15. 
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2. Bölüm 

 

KURAMSAL TEMEL 
 

 

2.1. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA TEMEL 

OLUŞTURAN KAVRAMLAR 
 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) kavramını, 1988 yılında Organ; “Doğrudan, açık 

ve net bir şekilde biçimsel ödül sistemine bağlı olmaksızın gönüllü olarak yapılan, 

ancak örgütün işlevlerini etkili bir şekilde yerine getirmesinde katkıda bulunan, kişinin 

kendi kararına bağlı bireysel davranış”1 olarak tanımlamıştır. Ancak ÖVD’nin örgüt 

içerisindeki dinamiğini anlamak için ÖVD’yi bugüne getiren ve gelişmesini sağlayan 

bir takım kavramlarında altını çizmek gerekir. 

 

2.1.1. KÜLTÜR 

 

Bir araya gelerek grup ve toplumları oluşturan insanların bu sosyal iletişim içerisinde 

ürettikleri en önemli ürün kültürdür. Tylor (1958) toplumsal kültürü tanımlarken; bilgi, 

inanç, sanatsal faaliyet, hukuk, ahlaki değerler ile diğer yetenek ve alışkanlıklardan 

oluşan insanın bunları zamanla kazandığının altını çizer. Ona göre kültür öğrenilir. Yani 

kişiler inanç ve değerlerini toplum içinde belli bir kültürel geleneğe maruz kaldıkları 

yerde edinirler.2 Ancak bu tanımda kültürün kazanılması için insanın bir toplum üyesi 

                                                 
1 D. W. Organ, Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, 

(Lexington, MA, Lexington Books, 1988), 4. Bu eserden alıntıyı yapan: D. W. Organ, “Organizational 
Citizenship Behavior: It’s Construct Clean-Up Time [Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Yapıyı Açıklığa 
Kavuşturma Zamanı],” Human Performance, 10 (2), (1997), 86-87, (Çevrimiçi) 
http://www.epnet.com/ehost, 26 Nsn 2004. 

2 E. B. Tylor, Primitive Culture, (New York, Harper Torchbooks, 1958), 1. Bu eserden alıntıyı 
yapan: Conrad Phillip Kottak, Antropoloji, İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, (Ankara, Ütopya, 2002), 46. 



 

 

7

olma şartı konmasına rağmen kültürün insan için neden bir ihtiyaç olduğu 

belirtilmemektedir. İnsan tabiat ile mücadele ederken çeşitli yollar deneyip aletler 

kullanmaktadır. Bu da teknoloji ile birlikte insanın geliştirdiği kültürü oluşturacaktır. 3 

Kağıtçıbaşı'na (1997) göre kültür belirli bir toplumun yaşamlarından doyum 

sağlayabilmeleri için, başardığı tüm bilgi, inanç, sanat, ahlak, yetenek ve alışkanlıklarla 

toplumsal kuramları kapsar4. 

Kottak’a (2002) göre “Kültürler kendi bireylerini, belli kişilik özelliklerini 

paylaşacak biçimde eğitirler,”5 belli özellikte bir merkezi veya çekirdek değerler 

(anahtar veya temel değerler) takımı her bir kültürü bütünleştirir ve diğer kültürlerden 

ayırt edilmesini sağlar. Örneğin iş ahlakı, bireycilik, başarı ve kendine güven, kuşaklar 

boyunca Amerikan kültürünü bütünleştirmiş çekirdek değerlerdir. Yine Kottak’a (2002) 

göre bazı antropologlar iki farklı kültür ayrımının yapılmasından bahseder; insanların 

yapmaları gerektiğini düşündükleri ve yaptıklarını söyledikleri şeylerden oluşan ideal 

kültür, insanların antropologlar tarafından gözlenen davranışlarını anlatan gerçek 

kültür.6  

Güvenç (1996) ise kültürü tanımlamanın güçlüğünden bahsederken kültürün şu 

temel kavramların karşılığı olan soyut bir sözcük olduğunu belirtmiştir; 7 

 

- Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli bir uygarlığıdır. 

- Kültür, belli bir toplumun kendisidir. 

- Kültür, bir dizi sosyal sürecin bileşkesidir. 

- Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır. 

 

Erdoğan’a (1997) göre kültürün başlıca öğelerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür8; 

 

                                                 
3 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, (İÜ İşletme Fakültesi, 2. bs., 1997), 119. 
4 Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar-Sosyal Psikolojiye Giriş, (İstanbul, Evrim, 7. bs., 

1988), 266. 
5 C. P. Kottak, Antropoloji, İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, (Ankara, Ütopya, 2002), 53. 
6 A.e. 
7 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, (İstanbul,  Remzi, 7. bs., 2002), 95. 
8 Erdoğan, İşletmelerde Davranış, 128. 
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- Teknoloji, mimari eserler, tabiatla mücadele yapıtları gibi maddi kültür 

öğeleri. 

- Dil. 

- Ahlak ve estetik. 

- Eğitim, bazı kültürel değerlerin öğrenilmesi. 

- Din, inançlar, tutumlar ve değerler. 

- Sosyal organizasyon, sosyal kurumlar. 

- Politik hayat. 

 

Bu bağlamda toplumsal kültür ortak değer ve inançlar olarak algılandığı zaman 

bir takım fonksiyonları yerine getirmektedir. Bunlar: 

 

- Toplum üyeleri için bir tanıtım, özdeşleşme hissi yaratmakta, 

- Bireyin kendisinin dışında bir şeye bağlılığını sağlamakta, 

- Sosyal sistem dengesini güçlendirmekte, 

- Davranışları yönlendiren bir mantık aracı olmaktadır.  

 

Bu dört unsur,  kültürün, kendi yapısı içinde bireyleri birbirine bağlayan, bir grup olma 

hissi uyandırarak, onları aynı zamanda motive eden ve organizasyonun koordineli bir 

biçimde çalışmasını sağlayan bir olgudur.9  

Koçel’in (1998) tanımına göre “Kültür, öğrenilen ve paylaşılan değerler, inançlar, 

davranış özellikleri ve sembollerin toplamıdır”.10 

Tüm bu tanımlar bize toplumsal kültür ile örgütsel kültürün benzer şekilde 

tanımlanmaya çalışıldığını göstermektedir. Kültür bize belirli bir toplumun özellikleri  

hakkında bilgi verir11. Toplumlar arası farklılıklar hakkında bize bilgi veren bir kavram 

olan kültür gibi, örgüt kültürü kavramı da bize işletmeler arası farklılıklar hakkında bilgi 

verecektir. Bu kapsamda örgüt kültürü kavramının da incelenmesi gerekmektedir. 

 

 
                                                 

9 Selen Doğan, “İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol: 
Örgüt Kültürü”, Amme İdaresi Dergisi, 30 (4), (Arl 1997), 58.  

10 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, (İstanbul,  Beta, 1998), 25. 
11 Erdoğan, İşletmelerde Davranış,141. 
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2.1.2. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

 

Organizasyon kültürü ya da örgüt kültürü olarak da adlandırılan kurum kültürünün 

çeşitli tanımları vardır. Erengül (1997) kurum kültürünü; yazıyla ifade edilmemiş olsa 

da  aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile bireylerin 

davranışlarını ve kişiler arası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü 

gösteren normlar demeti olarak tanımlar12.  

Organizasyon, insanlar ve gruplar arası ilişki ağlarından türeyen ortak bir değerler 

dünyasını ve zihinsel ve duygusal ilişkileri düzenleyen informel bir yapıyı içermektedir. 

İşletmeler, analiz edilirken  oluşturdukları kültürün değerlendirilmesi gerekir. 

İşletmelerin belli bir amaç etrafında şekillenmiş, bireyleri bu doğrultuda yönlendiren, 

nitelikli birer sosyal örgüt olarak kabul edilmeleri gerekmektedir. Örgüt kavramı, 

insanların bir takım olarak ortak amaç ve değerler uğruna ortaya koydukları bir 

anlaşmayı ve birlikteliği içermektedir. İşletmelerin sahip oldukları çeşitli özellikler 

açısından birer örgüt olarak kavramlaştırılmaktadırlar. İşletmelerin, örgüt kavramıyla 

ifade edilen özellikleri şu boyutlarda ortaya çıkmaktadır13:  

 

- Ortak amacı gerçekleştirmek için belirli bir şekilde düzenlenmiş faaliyetler ve bu 

faaliyetlere ait görevlerin örgüt üyelerine dağıtılması.  

- Tanımlanmış görevlerin örgüt birimlerine verilmesi ve birimler arasında 

kumanda birliği ya da formel hiyerarşi gibi gereçler kullanılarak koordinasyon 

sağlanması. 

- Üyelerin bireysel ya da örgüt amaçları doğrultusunda çeşitli güdüler, ilişkiler, 

davranış ve değerler geliştirmesi. 

- Amaçların belirlenmesinde ya da gerçekleştirilmesinde hayati önem taşıyan 

karar verme, haberleşme, kontrol, ödül ve ceza verme gibi süreçlerin varlığı. 

- Tüm bu özellikler arasında uyumu sağlayan bir örgüt düzeninin varlığı.  

 

                                                 
12 Bilge Erengül, Kültür Sihirbazlar-Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Yönetimı, (İstanbul,  

Evrim, 1997), 25. 
13 E. P. Learned, Örgüt Kuramı ve Politikası, çev. Gencay Şaylan, TODAİE Yayını, (Ankara, 

1972), 2. Bu eserden alıntıyı yapan: Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, (Bursa, Ezgi, 
2001), 34-35. 
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Örgüt kültürü, örgüt içerisinde seremoniler, hikâyeler, semboller ve sloganlar ile hem 

belirlenen hem de yansıtılan, çok daha temel inanç ve değerlere bağlıdır. Kültür, örgüt 

elemanlarınca paylaşılan temel değerler ve inançlardan, bunları oluşturan lider ve 

kahramanlardan, sosyal dokuyu güçlendiren sembol ve seremonilerden, örgütte dolaşan 

öykü ve efsanelerden oluşmaktadır.14 

 

Örgüt kültürü belirli bir zamanda bir örgütün özelliklerini oluşturmakta ve üç önemli 

bileşenden oluşmaktadır15: 

 

- Örgütsel değerler:  

Değer; davranışlar konusundaki en kapsamlı ve en genel inançlardır. Kişiler bu 

inançlara ulaşmak isterler. Örgütsel değerlerde buna benzer; tek fark örgütsel 

değerlerin organizasyondaki kişilerin inançlarından oluşmasıdır. Bu değerler çoğu 

kez sloganlar haline gelir. Örneğin, “müşteri patronumuzdur” gibi. Bu sloganın 

anlamı müşteriye değer verilmesinin ve ona kaliteli hizmet sunulmasının, söz 

konusu organizasyonda temel alınmış olduğudur.  

 

- Merasimler (törenler):  

Merasimler çeşitli sembolik faaliyetlerdir. Çeşitli merasimler, boş zamanları beraber 

geçirip eğlenme gibi faaliyetler, örgüt kültürünün bir diğer yanını oluşturmaktadır. 

Firma içinde tören, merasim, ayin, protokol gibi bazı seremonik hareketler, 

çalışanları birbirlerine daha fazla bağlamakta ve güçlü bir örgüt kültürü oluşmasında 

büyük önem taşımaktadır. Bu gibi tören ve merasimlerin amacı, örgütte çalışanların 

kendisini bir bütünün parçası olarak hissetmesini ve örgüt kültürünü 

benimseyebilmesini sağlamaktır 

 

 

 

 

                                                 
14 Suat Soylu, “Telekomünikasyon Sektöründe Örgütsel Kültürün Oluşmasında Insan Kaynakları 

Uygulamalarının Etkisi ve İş Doyumu ile Ilişkisi”, (Doktora Tezi, 2004), Ege Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, 33. 

15 Doğan, a.y., 59-60. 
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- Kahramanlar ve liderler:  

Bir kuruluşun sürekliliğini ve başarısını sağlamak için kurucusunun yapabileceği en 

etkili şey, sağlam ve kalıcı, yeniliklere ve büyümeye açık fakat değerlerden taviz 

vermeyen bir örgüt kültürünü oluşturmak ve oturtmaktır.  

Firma içinde gerçekleşmiş olaylar, liderler, kahramanlar ve çalışanlarla ilgili öyküler ile 

firmanın oldukça uzun bir zaman diliminden bugününe kadar gelen masal ve efsaneler 

örgüt kültürünün oluşumunda, örgütü tanımlamada büyük rol oynarlar. Temel değerler 

ve inançlar örgüt kültürünün özünü oluşturmaktadır. Lider ve kahramanlar da bu 

değerleri simgeleyen, ortaya koyup, o kültürün gücünü temsil eden kişilerdir. 

 

Erdoğan’a (1997) göre “toplumun kültürel yapısı, çalışma biçimini etkileyerek 

verimliliği belirlemektedir”. Yönetim yapısı ve iş uygulaması ve iş yapısı için değerler 

sistemi içinde yer alan inançlar ve tavırlar, kültürel geleneklerin etkisi altında 

kalabilir16.  

 

Örgüt kültürünün işletme verimliliğine etki eden önemli bir dinamiği ise örgütsel 

bağlılıktır.  

 

2.1.3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

 

Romantik anlamda bağlılık, güvenli bir yer ve güven kaynağı hissi veren bir kişiyle 

yaşanan duygusal bağlantı olarak tanımlanmıştır.17 

Örgüt düzeyinde bağlılık ise vefa ve sadakat davranışıdır. Bağlılık örgütün 

tamamına, belirli bir departmana veya bir mesleğe ilişkin olabilir. Bağlılık kavramı ile 

ilgili çalışmaların büyük bölümü departman ve meslek kavramları yerine 

organizasyonun bütününe bağlılığı incelemektedir. Ancak mesleğe bağlılık konusundaki 

en iyi örnekler arasında, doktorlar, avukatlar ve öğretim üyeleri sayılabilir. Mesleğe 

bağlılığın da, kuruma bağlılıkta olduğu gibi üç koşulu bulunmaktadır. Bunlar;  

                                                 
16 Erdoğan, İşletmelerde Davranış,216. 
17 N. P. Moller v.d. “Relationship of Attachment and Social Support to College Students’ 

Adjustment Following a Relationship Breakup [Üniversite Öğrencilerinin Bir İlişki Sonunda Uyum 
Sürecinde Bağlılık ve Sosyal Destek İlişkisi] ”, Journal of Counseling and Development:JCD 
Alexandria: 81 (3), (2003),354, (Çevrimiçi) http://www.epnet.com/ehost, 26 Nsn 2004. 



 

 

12

 

- Mesleki değer ve amaçlara inanma, bu değer ve amaçları kabullenme.  

- Meslek yararına ve mesleki değerler doğrultusunda gayret gösterme.  

- Mesleğin bir üyesi olarak kalma arzusu.  

 

Kişinin mesleki değerleri ile uyumlu ve mesleki amaçlarını gerçekleştirebileceği bir 

kurumda çalıştığını algılaması örgütsel bağlılığa paralel olarak mesleğe bağlılık ile 

kuruma bağlılık arasındaki ilişkiyi güçlendirecektir.18 

Çalışanlarının örgüte bağlılığını kazanabilen bir kültürde yönetim kademesi üstün 

değerler ve doğru amaçlar konusunda diğerlerine örnek olur. Çalışanlarından bu değer 

ve amaçlara göre davranmalarını bekler ve bunu yaptıkları zaman onları ödüllendirir.19 

Örgütsel bağlılık, bireyin, çalıştığı örgütle bütünleşmesi ve bu örgütün faaliyetlerine 

katılması konusunda gösterdiği isteğin gücü olarak tanımlanabilir. Örgütsel bağlılıkla 

ilgili yapılan çalışmalarda kişisel, rol, iş gibi örgütsel özelliklerle bağlılık davranışı 

arasındaki ilişkiler analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu değişkenlerden biri olan algılanan 

örgütsel destek, örgütsel bağlılığı olumlu etkileyen iş sonuçları arasındadır.20  

Örgütsel bağlılıkla ilgili birçok açıklama ve çalışma olsa da en çok bilineni Meyer 

ve Allen’in modelidir. Bu modelde örgütsel bağlılığı meydana getiren elemanlar olarak 

üç boyut tanımlamıştır. Bu üç boyut; duygusal bağlılık, zorunlu bağlılık ve devamlılık 

bağlılığıdır.21 

Örgütsel bağlılık bireyin kurum çıkarlarını, kendi çıkarlarından üstün görmesi 

hali ile tanımlanabilir. Yüksek düzeyde kuruma bağlılık kurumun amaç ve değerlerini 

                                                 
18 Aytül Ayşe Cengiz, "Örgüt Yaşamında Örgütsel Bağlılığın Belirleyicileri ve Eskişehir 

Bölgesinde Doktor ve Hemşire Meslek Grupları Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma", 10.Ulusal 
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23 - 25 Mayıs 2002, 807. Bu eserden alıntıyı yapan: Güven 
Ordun, “Örgütsel Tutumların Çalışan Davranışına Etkisinin İncelenmesine ve Analizine Yönelik Bir Çalışma,” 
Doktora Tezi, İÜ İşletme Fakültesi, (2002), 91. 

19 J. Hawkins, “Çalışan Sadakati”, Executive Excellence Dergisi, (Hzr 2001), 11 
20 Halit Keskin ve Oya Erdil, “Güçlendirmeyle İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık 

Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması”, İ.Ü.İşletme Dergisi, (Nsn 2003), 32 (1), 14.   
21 A. Can Baysal ve Mahmut Paksoy, “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde 

Meyer-Allen Modeli”, İ.Ü.İşletme Dergisi, (Nsn 1999), 28 (1), 10. 
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benimseme, kurum için büyük çaba göstermeye istekli olma ve kurumda kalma isteği 

gibi özelliklere yol açar.22  

Kozacıoğlu (2002) örgütsel bağlılığın iki alt boyutu olan duygusal bağlılık ve 

devamlılık bağlılığı boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi olduğunun 

altını çizmiştir23. 

Altunkese’nin (2002) çalışmasında da aynı şekilde örgüte duygusal bağlılık ile 

örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre 

bireyin örgüte dahil olma ve örgütle özdeşleşme gücü beraberinde örgütsel vatandaşlık 

davranışını da getirmektedir24.  

 
2.1.4. ÖRGÜTSEL KİMLİK 
 

Örgütün bireye sağladığı destek bireyin örgütsel bağlılığına da olumlu etki yapmaktadır. 

Bu desteği sosyal değişim sosyal kimlik teorilerine göre inceleyen Barnett ve Hester 

(2003), çalışanların örgüte bağlılıklarının, örgütün bireylere değer vermesi ve taltif 

etmesi ile arttığını ifade etmektedir. Bunun nedeni örgüt tarafından takdir edilen ve 

değer verilen çalışanın örgüte daha fazla sadakat göstermesi  ve bunun sonucunda 

örgüte bağlı bir özgüven geliştirmesidir. Örgüte bağlı özgüven ise çalışanın bir örgüt 

üyesi olarak değerinin ve yeterliliğinin artmasıdır.25 İşte sosyal kimlik bireyin 

özgüveninin ve örgütün sağladığı desteğin örgütsel bağlılığı artırmasının bir 

yansımasıdır.  

Örgütsel kültür, örgüt üyeleri arasında iletişim sağlar, diğer informel mesajlar, 

işgörenler arasında anlatılan hikayeler, dedikodular, formel iletişim yoluyla aktarılan 

mesajlar, sloganlar, örgütsel dokümanlar, grup toplantıları ve halka yönelik toplantılar, 

                                                 
22 Baysal, a.y.,7. 
23 Remziye Kozacıoğlu, “The Relationship of Organizational Commitment and Work Rewards 

With Organizational Citizenship Behavior”[Örgütsel Bağlılık ve İş Ödülleri ile Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışının İlişkisi], (Yüksek Lisans Tezi, 2002), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İngilizce İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul, IV. 

24 Tuba Neslihan Altunkese, “Psikolojik İklimin Örgüte Adama ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, (Yüksek Lisans Tezi, 2002), Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Eskişehir, 80. 

25 T. Barnett ve K. Hester, “A Social Identity Perspective on the Relationship Between Perceived 
Organizational Support and Organizational Commitment [Algılanan Sosyal Destek ve Örgütsel Aidiyet 
Arasındaki İlişkiye Bir Sosyal Kimlik Perspektifi] ”, Journal of Social Psychology, 143 (6), (2003), 788-
792, Academic Search Elite, EBSCO, çevrimiçi <http://www.ebscohost.com>, 26 Nsn 2004. 
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iletişim sürecinin işletilmesiyle anlam kazanır. Bir örgüt kimliğinin ortaya çıkması, 

örgüt üyelerinin geçmişi, bugünü ve geleceği yorumlamasına ve örgütsel yaşam 

hakkındaki gerçekleri ve hikayeleri algılamasına paralel olarak gerçekleşir. Örgütsel 

kimlik, örgütsel kültürün benimsenmesi ve yaşanmasıyla kazanılır.26 

 

Örgütsel kimlik algısı, çalışılan örgütle “bir olma” veya diğer deyişle “bir bütün olma” 

algısını temsil eder.27 Örgütsel kimlik algısı kavramını ortaya koyan ve geliştiren ilk 

yönetim kuramcılarından biri Simon’dır. Simon (1947); örgütsel kimlik algısını, bireyin 

örgütle ilgili kararları yönlendiren örgütsel amaçları kendi amaçlarının yerine koyması 

ve onları benimsemesi süreci olarak tanımlamış ve bu algının örgütle ilgili kararların 

alınmasındaki önemini vurgulamıştır.28  

 

 

2.2. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI 
 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ilk defa 1988 yılında Organ tarafından 

tanımlanmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışını, biçimsel rol tanımları içerisinde yer 

almayan, organizasyon yararına ve isteğe bağlı davranışlar şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Örgütsel vatandaşlık davranışı kurumun biçimsel ödül sistemi 

çerçevesinde tanımlanmayan ancak çalışanların sergiledikleri, gönüllülüğe dayanan, 

sağduyulu davranışlardır29. Bolino’nun (1999) tanımına göre örgütsel vatandaşlık 

davranışı varlığı ödüllendirilmeyen, çalışanın iş tanımında belirtilmeyen ve çalışanların 

yapmak için herhangi bir eğitim almadıkları davranışlardır. Bu tür davranışlar 

                                                 
26 Osman Atay, “Örgüt Kültürü ve Süreci”, (Çevrimiçi) 

<http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/3/atay/atay2.html>, 09 Ock 2005. 
27 B. E. Ashforth ve F. Mael,  “Social Identity Theory and The Organization”, Academy of 

Management Review, (1989), 14, 4, (Çevrimiçi) http://www.epnet.com/ehost, 26 Nsn 2004. 
28 H. A. Simon, “Administrative Behavior”, (New York: Free Press, 1947), 218. Bu eserden 

alıntıyı yapan: Alper Ertürk, “Örgütsel Kimlik Algısı: Etkileyen Faktörler ve Sonuçları,” (Doktora Tezi, 
2003), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 13. 

29 D. W. Organ, Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, 
(Lexington, MA:Lexington Books, 1988), 4. Bu eserden alıntıyı yapan: D. W. Organ, “Organizational 
Citizenship Behavior: It’s Construct Clean-Up Time [Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Yapıyı Açıklığa 
Kavuşturma Zamanı],” Human Performance, 10 (2), (1997), 86-87, (Çevrimiçi) 
http://www.epnet.com/ehost, 26 Nsn 2004. 
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sergileyen çalışanlar örgüt içinde “iyi asker” ya da “iyi vatandaş” olarak 

nitelendirilirler30.  

Bunun yanı sıra örgütsel vatandaşlık davranışı; huzursuzluk yaratma, çatışma ve 

sorunlara neden olma, fazla şikayet etme, başkalarının yanlışlarını bulmaya çalışma gibi 

olumsuz davranışları sergilememeyi de kapsar.31 

Katz ve Kahn (1977); örgütün ve örgüt kültürünün, üyelerinde oluşturması gereken bir 

takım davranış tarzlarından bahseder; 

 

- Sisteme katılma ve kalma. 

- İşe aday sağlama. 

- Niteliksel iş başarısı standartlarını karşılama. 

- İş gücü devrinin düşüklüğü. 

- Güvenilebilen davranış: Sistemde rol başarısı. 

- Niceliksel iş başarısı standartlarını karşılama ya da aşma. 

- Niteliksel iş başarısı standartlarını karşılama ya da aşma. 

- Yaratıcı ve kendiliğinden oluşan davranış: Örgütsel işlevlerin başarılması için  

rol gereklerini aşan iş başarısı: 

- Meslektaş üyelerle işbirliği eylemleri. 

- Niteliksel iş başarısı standartlarını karşılama. 

- Örgütsel gelişme için yaratıcı öneriler. 

- Ek örgütsel sorumluluk için kendi kendini eğitme. 

- Dış çevrede örgüt için olumlu iklim yaratma 

 

Böylelikle bireyler örgüte girmeye ve kalmaya devam etmeye ikna edildikten sonra 

bağımlı bir şekilde biçimsel rollerini yerine getirmeli daha sonrada hem kendisini hem 

de örgütünü geliştirecek yenilikçi faaliyetler içine girmesi sağlanacaktır32. 

                                                 
30 M. C. Bolino, “Citizenship and Impression Management: Good Soldiers or Good Actors? 

[Vatandaşlık ve Baskıcı Yönetim: İyi Asker mi Yoksa İyi Aktör mü?]”, Academy of Management 
Review, 24, 84. 

31 D. Turnipseed ve G. Murkinson, “Organizational Citizenship Behavior: An Examination of the 
Influence in the Workplace [Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Çalışma Ortamına Etkisinin İncelenmesi] ”, 
Leadership and Organizational Development Journal, 17 (2), 42.  

32 D. Katz ve R. L. Kahn, Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, (TODAİE Yayınları, No 167, 
Ankara, Doğa, 1977), 374-375. 
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Kısaca örgütsel vatandaşlık davranışı, ödül sistemi dışında gönüllü olarak 

faaliyet gösterme, çaba harcama, başkalarına görevlerinde yardım etme, sorunları 

çözmeye çalışma, görev ve süreçleri geliştirmeye yönelik yaratıcı fikirler ve 

uygulamalar geliştirme, uygulama ve prosedürlerin geliştirilmesine katkıda bulunma 

gibi olumlu davranışlar göstermek olarak tanımlanabilir.  

Literatürde çeşitli alanlarda örgütsel vatandaşlık davranışının diğer değişkenler 

ile ilişkileri incelenmiştir. 

Lester ve Brower (2003), turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan 

188 kişinin değerlendirildiği bir çalışmadan elde ettiği sonuçlara göre izleyenlerin 

liderlerine duyduğu güven ile performansları, örgütsel vatandaşlık davranışları ve iş 

tatminleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.33 

Yaş ortalaması 32,6 ve çoğunluğu erkek olan 114 Mısır’lı yöneticinin katıldığı 

bir araştırmada katılımcı karar verme eğilimi, iş tatmini, kurumsal aidiyet, örgütsel 

vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma düşüncesi arasındaki ilişki düzeyleri 

incelenmiştir. Bahse konu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş tatmini 

arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür .34 Kozacıoğlu’nun (2002) çalışmasında 

vurgulanan bir bulgu da iş ödüllerinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi 

olduğudur35. 

Örgütsel vatandaşlık davranışını oluşturan sebeplerin konu edildiği başka bir 

çalışmada ÖVD’ye etki eden güdüler analiz edilmiştir. Sosyal değerler, organizasyonel 

ilgi ve yönetim baskısı olarak üç ana boyutla ilişkisi  incelenen ÖVD, bu çalışmanın 

sonuçlarına göre en çok sosyal değerlerden kaynaklanan güdülerden etkilenmektedir. 

ÖVD’nin diğerkâmlık boyutu ile sosyal değerler ilişkisi de yüksek çıkmıştır.36  Aynı 

                                                 
33 S. W. Lester ve H. H. Brower, “In The Eyes of Beholder: The Relationship Between 

Subordinates’ Felt Trusworthiness and Their Work Attitudes and Behaviours” [Tanığın Gözlerinden: 
Astların Güven Duymalarıyla İşe karşı Tutumları ve Davranışları Arasındaki İlişki], Journal of 
Leadership and Organizational Studies, 10 (2), (2003), 17. 

34 J. A. Parnell ve W.Crandall, “Propensity For Participative Decision-Making, Job Satisfaction, 
Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior and Intentions To Leave Among 
Egyptian Managers”, [Mısırlı Yöneticilerde, Katılımcı Karar Verme Eğiliminin, İş Tatmini, Kurumsal 
Aidiyet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki], Multinational 
Business Review, (2003), 11, 1, 45, (Çevrimiçi) <http://www.ebscohost.com>, 26 Nsn 2004. 

35 Kozacıoğlu, IV. 
36 S. M. Rioux ve L. A. Penner, The Causes of Organizational Citizenship Behavior: A 

Motivational Analysis [ Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Nedenleri:Motivasyonel Analiz]”, Journal of 
Applied Psychology, (2001), 86, 6, 1306-1314 . 
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konuda başka bir çalışmada ise çalışanların vatandaşlık davranışı sergilemelerinde 

nedenin içsel güdülenme olması ile nezaket ve erdemlilik boyutları arasında düşük 

ancak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Başka bir ifade ile örgütsel vatandaşlık 

davranışının sıklığı kişiye verdiği içsel tatminle doğru orantılıdır.37  

 

2.2.1. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ BOYUTLARI 

 

Literatürde örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili bir çok boyut tanımlanmıştır.38 

Ancak bunlar arasında en fazla bilinen ve kullanılan Organ’ın tanımladığı vatandaşlık 

boyutlarıdır. Organ (1988); örgütsel vatandaşlık davranışının 5 boyutu olduğunu ileri 

sürmüştür: Bunlar, diğerkâmlık, nezaket, centilmenlik, sorumluluk  ve erdemliliktir.39 

 

Çınar’ın (2000), örgütsel vatandaşlık davranışını ayırdığı boyutlarda benzer 

doğrultudadır. Ancak bu boyutların yanı sıra barışçılık ve cesaretlendirme diye iki yeni 

boyutun da vatandaşlık davranışı kapsamında araştırılması ve değerlendirilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır.40 

 

Organ (1988),  tanımladığı bu beş boyutun yanı sıra iş yerini temsil etme, barışçı ortam 

oluşturma gibi boyutları da tanımlamasına rağmen daha sonraki araştırmalarda 

yöneticilerin bu hassas farklılaşmalar arasındaki nüansları tanımlamada zorlandıklarını 

belirterek yardım etme davranışlarının tek başlık altında toplanması gerektiğini ifade 

etmiştir.41 Belçika ve Hollanda’da örgütsel vatandaşlık boyutlarının geçerliliğinin analiz 

                                                 
37 Serkan Dolma, “Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Sergilemelerinde Güdülerin 

Etkisi,” (Yüksek Lisans Tezi, 2003), İstanbul Üniversitesi, 65. 
38 J. A. Lepine, A.Erez ve D.E.Johnson, “The Nature and Dimensionality of Organizational 

Citizenship Behavior: A Critical Review and Meta-Analysis[Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Doğası 
ve Boyutluluğu: Eleştirici bir Gözden Geçirme ve Meta Analiz]”, Journal of Applied Psychology, 87 
(1), (2002), 52-65, (Çevrimiçi) <http://www.ebscohost.com>, 26 Nsn 2004. 

39 Organ, a.y., 87. 
40 Füsun Çınar, “Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı ve Bir Uygulama,” (Yüksek Lisans Tezi, 

2000), Uludağ Üniversitesi, 76. 
41 Organ, a.y., 86. 
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edildiği bir çalışmada erdemlilik ve centilmenlik boyutunun vatandaşlık davranışını 

daha fazla temsil ettiği ifade edilmiştir.42  

2.2.1.1. Diğerkâmlık. Organ'a göre diğerkâmlık örgüt ile ilgili bir görevde veya 

sorunda diğer bir çalışana yardım etmeyi içeren isteğe bağlı davranışlardır.43 Bu boyut, 

yeni bir çalışana araç gereçleri nasıl kullanacağını öğretme, bir iş arkadaşının iş yükünü 

azaltmasına yardım etme, iş arkadaşının ihtiyacı olan ya da kendi başına tedarik 

edemeyeceği materyalleri sağlama gibi iş problemiyle ilgili olarak diğer bir çalışana 

yardımcı olmayı amaçlayan gönüllü hareketleri ifade etmektedir. 44 

2.2.1.2. Nezaket. İşgörenin kendi kararlarından ve hareketlerinden 

etkilenebilecek kişilerle iletişim halinde bulunmasını ifade eder45. Organ'ın bu 

davranışlara verdiği kimi örnekler, önceden haberdar etme, hatırlatma, bilgi aktarma, 

danışma ve yapılacakları özet halinde aktarmayı içerir. Nezaket duygusal açıdan 

istikrarlılığı koruyarak çatışmaları önler. Görevler konusunda önceden iletişim içinde 

bulunularak bağımsız çalışılacak işlerin programlanmasını dolayısıyla işlerin 

yürümesini kolaylaştırır. 

2.2.1.3. Centilmenlik. Şikayet etmekten ya da sorunlar karşısında söylenmekten 

kaçınmayı ifade eder46. Çalışanların ufak sorun ve zorluklara şikayet etmeden, 

suçlamada bulunmadan veya yakınmadan tahammül etmeleridir. Centilmenlik davranışı 

gösteren çalışanlar sorunları kuruma zarar verecek davranışlar göstererek çözmeye 

çalışmazlar. 

2.2.1.4. Sorumluluk. Örgüt üyelerinin kimi rol davranışlarını kendilerinden 

bekleneni aşan şekilde yerine getirmeleri olarak ifade edilebilir47. İşe devam, iş yerinde 

                                                 
42 F. Lievens ve F. Anseel, “Confirmatory Factor Analysis and Invariance of an OCB Measure 

Across Samples in a Dutch Speaking Context [Flemenkçe Konuşma Bağlamında ÖVD Ölçeğinin Teyid 
Edici Faktör Analizi ve Çapraz Örneklem Değişmezliği]”, Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 77 (2004), 299-306 Academic Search Elite., EBSCO, (Çevrimiçi) 
<http://www.ebscohost.com>, (26 Nsn 2004). 

43 S. L. Wagner ve M. C. Rush, “Altruistic Organizational Citizenship Behavior: Context, 
Disposition and Age” [Diğerkâm Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: İçerik, Mizaç ve Yaş], Journal of 
Social Psychology, 140 (3), (2000), 7. 

44 Organ, a.y., 86-87. 
45 Organ, a.y., 94. 
46 A.y. 
47 Mel E. Schnake ve M. P. Dumler, “Levels of Measurement and Analysis Issues in 

Organizational Citizenship Behaviour Research” [Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Araştırmalarının 
Ölçüm Düzeyleri Analizlerinin Yayınları], Journal of Occupational and Organizational Psychology, 
76 (3), (2003), 284. 
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düzenli çalışma, dakiklik, dinlenme zamanlarını yerinde ve suistimal etmeden kullanma, 

görev teslim tarihlerine ve kurallara uyma gibi davranışları içermektedir. Sorumluluk 

bilinci olan bir çalışan bu tür rol davranışlarını yerine getirirken suistimalde 

bulunabileceği ortam olsa veya yakınında onu görebilecek ve duyabilecek kimse olmasa 

dahi bu konularda bir özensizlik ya da dikkatsizlik göstermeyecektir. Örneğin kötü hava 

koşullarında kendisinden devam beklenilmediği durumlarda işe devam etmek bu 

boyutta yer alabilecek bir davranıştır. 

2.2.1.5. Erdemlilik. Örgütlerde erdemlilik davranışı, iş görenin örgüt içerisinde 

olup bitenler, yeni gelişmeler, iş yöntemleri ve şirket politikaları ile ilgilenerek bilgi 

sahibi olması ve kendini bu konularda geliştirmek için çaba harcamasıdır48. Erdemlilik 

davranışı, toplantılara katılma, dahili yazışmaları okuma, iş dışı konulardaki tartışmaları 

iş dışı zamanlarda yapma ve fikirlerini dürüstlükle ifade etme gibi örgütün politik 

yaşamına sorumlu ve yapıcı bir birey olarak katılmayı içerir. 

Bu boyutların genel olarak birbirleri ile ilişkisi açısından da incelenmesi gerekir. 

Çalışanların organizasyondaki görev ya da sorunlarla ilgili olarak diğer çalışanlara 

yardım etme eğilimi diğerkâmlık olarak adlandırılmaktadır. Nezaket boyutu ise 

yardımlaşma açısından diğerkâmlık ile örtüşmekle birlikte bir bireye değil bir gruba, 

departmana ve genel olarak organizasyona yönelik davranışları kapsaması bakımından 

farklılık göstermektedir. Centilmenlik kurum içerisinde çalışanlar arasında gerginlik ve 

huzursuzluğa neden olabilecek davranışlardan kaçınmayı ifade etmektedir. Herhangi bir 

karar alırken bu karardan etkilenebilecek kişinin fikrinin alınması örgütsel vatandaşlık 

davranışı boyutlarından nezaket boyutu kapsamına girmektedir. Diğerkâmlıktan farkı 

sorun çıkmadan önce çözüm getirmeye çalışmaktan kaynaklanmaktadır. Erdemlilik 

davranışı uzun vadede çalışanların organizasyon içerisindeki politik süreçlerle daha 

fazla ilgilenmeleri, politika ve prosedürlerin belirlenmesinde daha etkin rol almak 

istemeleri ile ilgilidir.49 

                                                 
48 J. W. Graham Organizational Citizenship Informed By Political Theory, Geleneksel Yönetim 

Akademisi Toplantısındaki Poster Sunumu.Chicago,IL., 1986. Bu eserden alıntıyı yapan: R.J.Deluga, 
“The Relationship Between Trust in The Supervisor and Subordinate Organizational Citizenship Behavior 
[Yöneticilere Güven ile Astların Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki],” Military 
Psychology, 7 (1), (1995), 1-16. 

49 Janset Özen İşbaşı, “Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete 
İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 
1 (Ekm 2001), 52–54. 



 

 

20

Williams ve Anderson (1997) ise Organ’dan farklı olarak örgütsel vatandaşlık 

kavramını örgütün tamamına yönelik ve tek bir örgüt üyesine yönelik olarak ikiye 

ayırmaktadır.50 

Örgütsel vatandaşlık davranışının takım düzeyinde incelendiği bir araştırmada 

Takım Vatandaşlığı Boyutları; diğerkâmlık, erdemlilik davranışı, sorumluluk, nezaket, 

takım çalışması ve takım odaklı düşünce olarak sıralanmıştır.51  

Podsakoff ve MacKenzie (1997), örgütsel vatandaşlık davranışının, 

gösterildiğinde kurumun ve çalışma gruplarının etkinliğini düzeltme yönünde bir etkisi 

olduğunu belirtir. Yardım etme davranışı eğilimleri hem centilmenlik hem de erdemlilik 

davranışından daha fazla sistematik etkilere sahip olmasına rağmen örgütsel 

etkinliklerdeki değişimlere daha önemli katkılarda bulunur.52 

 

2.2.2. ÖRGÜTSEL ETKİLİLİĞİN ARTTIRILMASINDA VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞININ ROLÜ 

 

Örgütsel vatandaşlık davranışının örgüt dahilinde çalışma gruplarına ve dolayısıyla 

örgüt performansına etkisini Podsakoff ve MacKenzie (1997) şu şekilde örnek vererek 

açıklamışlardır53; 

Vatandaşlık davranışı gösteren çalışanlar, diğerlerine yardımcı olarak işi daha 

kolay ve çabuk öğrenmesine, dolayısıyla daha üretken çalışanlar olmalarına neden olur. 

ÖVD, yönetimin üretkenliğini arttırabilir; eğer çalışanlar erdemlilik davranışı sergilerse, 

                                                 
50 L. J. Williams ve S. E. Anderson, “Job Satisfaction and Organizational Commitment as 

Predictors of Organizational Citizenship and in-role behaviours”[İş Tatmini ve iş içindeki roller ile 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarını Öngören Örgütsel Bağlılık], Journal of Management, 17 (1997),  
601-617, (Çevrimiçi) <http://www.ebscohost.com>, 28 Nsn 2004. 

51 P. A Herbik, “Citizenship Behavior at the Team Level of Analysis: The Effects of Team 
Leadership, Team Commitment, Perceived Team Support and Team Size [Vatandaşlık Davranışının 
Takım Düzeyinde Analizi:Takım Liderliğinin, Takım Aidiyetinin,  Algılanan Takım Desteğinin ve Takım 
Boyutunun Etkileri]”, Journal of Social Psychology, 144 (3) (2004), 293-311, Academic Search Elite. 
EBSCO. (Çevrimiçi) <http://www.ebscohost.com>, (26 Nsn 2004). 

52 P. M. Podsakoff ve S. B. Mac Kenzie, “Impact of Organizational Citizenship Behavior on 
Organizational Performance: A Review and Suggestions for Future Research, [Örgütsel Performansa  
Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Etkisi: Gelecekteki Araştırmalar İçin Bir Gözden Geçirme ve 
Tavsiyeler],” Human Performance, 10 (2), (1997), 133. 

53 Podsakoff ve MacKenzie, a.y., 137. 
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yönetim kurum için değerli teklif ve geri beslemeleri alabilir böylelikle 

kurumun/birimin etkinliğini arttırabilmek için yeni fikirler üretebilirler. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, kaynakları daha fazla üretim fırsatı yaratacak 

şekilde serbest bırakabilir. Sınırlı kaynaklara yönelik bakım fonksiyonlarına olan 

ihtiyacı azaltabilir. Deneyimli çalışanların işe yeni başlayan çalışanların eğitimine ve 

oryantasyonuna yardımcı olma düzeyleri arttıkça kurumun bu kapsamdaki eğitimlere 

ayıracağı zaman ve kaynaklar azalır.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı, takım üyeleri ve çalışma grupları arasında etkin 

koordinasyon yöntemleri oluşmasına yardımcı olabilir. Üretimde yardım etme 

davranışı, takım ruhunun oluşmasını, bağlılık ve moralin artmasını sağlar.  

Örgütsel vatandaşlık davranışı, kurumu cazip bir işyeri haline getirebilir. 

Çalışanların önemsiz sorunlardan şikayet etmeyerek centilmenlik davranışı göstermesi 

diğer çalışanlara da örnek teşkil eder, kuruma bağlılığı ve sadakati süratle geliştirerek 

işgücü devrini azaltır. Kurumun performansını dengeleyebilir. Başkasının yokluğunu 

doldurmak ya da beklenen rolün dışında fazladan sorumluluk almak birim/kurumdaki 

değişkenlikleri azaltarak dengeyi arttırır. ÖVD, kurumun dışarıdaki değişimlere daha 

kolay uyum sağlamasına yardımcı olabilir.  

Toplantılara aktif olarak katılan ve fikirlerini paylaşan çalışanlar bilginin kurum 

içinde yayılmasına yardımcı olur. Bu da geri bildirimi arttırır. Yeni sorumluluklar 

almada gönüllü davranış gösteren veya yeni beceriler  edinen, centilmenlik davranışı 

gösteren çalışanlardan oluşan kurumun çevresel değişkenlere uyum yeteneği yükselir. 

 

2.2.3. EKSTRA ROL DAVRANIŞI 

 

Her toplumda sosyal kurum özelliği kazanmamış ancak, alt gruplarda sosyal kurum 

kadar önemli davranışlar vardır. Bu tür davranışlar ilgili grupların bireyleri tarafından 

tekrarlanmak zorunda olunan, tersi çoğu zaman düşünülmeyen ilişki veya faaliyet kalıbı 

durumundadır. Örneğin çalışma saatleri de böyle bir davranış şeklidir.54 Ancak 

çalışanların iş yerinde, örneğin örgütü felaketten korumak gibi, tanımlanmış beklenen 

davranışlarından farklı rolleri de vardır. Bir fabrikada işçinin rolünü tanımlayan 

belgelerde, örgütün hayatını ve mallarını korumada işçilerin uyanık olması gereken 

                                                 
54 Erdoğan, İşletmelerde Davranış, 108. 
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durumları gösteren hiçbir madde yoktur. Bununla birlikte işini bırakarak 

demiryolundaki kayayı uzaklaştıran ya da makinenin yerinden çıkmış parçasını takan ve 

hatta açıkça yanlış, tehlikeli emirlere karşı çıkan bir işçi örgüt için ilk bakışta değersiz 

sayılabilir.55 

Etkili bir örgüt işleyişi sağlamak için, üyelerin çoğu bazen işlerini tanımlayan 

belgelerde gösterilenden daha fazlasını yapmaya istekli olmalıdırlar. Sistemin üyeleri iş 

tanımlarını ve örgüt kayıtlarını kelimesi kelimesine izlerlerse, işler çok geçmeden 

aksamaya başlayacaktır. Birçok gönüllü işbirliği eylemi ve örgütsel amaç beklentisinin 

çoğu sistemin yaşaması için gereklidir. Kurallara bağlı bürokrasi, belli bir rol için 

gerekli davranışı belirlediğinden ve o durumda mevcut tek davranış olduğundan bir 

bakıma etkisizdir.56 

 
 

2.3. SOSYAL DESTEK 
 

Çalışan, işletme organizasyonunda karmaşık olan kişisel gereksinimlerinin bazılarını 

gidermek için yer alır. Örgüt içinde yer alan kişi öncelikle, kendi ve ailesinin ekonomik 

ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra güven ihtiyacını karşılama ve sosyal 

gereksinimlerinin giderilmesini de bekleyebilir.57 

Literatürde sosyal destek tanımları genellikle kişinin sorunlarla baş etmek maksadıyla, 

sahip olduğu ya da ona sağlanan ilişki kaynakları olarak incelenmektedir. Kurumların 

çalışanlara sağladığı sağlık sigortası, maaş, yardım vs. özlük hakları da sosyal destek 

işlevi görür. Bunların yanı sıra işgörenlerin bu gibi maddi, gözle görülür, periyodik 

desteklerin dışında kendi değerinin fark edilmesine ihtiyacı vardır. Ayrıca kendisinden 

daha güçlü algıladığı kişilerle özdeşleşmeye, korktuğu ya da telaşlandığı zamanlarda 

teselli edilmeye, kendisine yakın hissettiği kişilerle duygusal ve düşünsel paylaşımda 

bulunmaya da gereksinimi vardır.58 

 Modern toplumlara kıyasla nispeten daha kapalı olan geleneksel toplumlarda, 

bireysel kimlik duygusunun ya hiç olmadığı ya da çok zayıf olduğu gözlenir. Bu da 
                                                 

55 Katz ve Kahn, Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, 377. 
56 A.e., 378. 
57 Erdoğan, İşletmelerde Davranış,217. 
58 Derya Baştürk, “Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin 

Akademik Başarı Üzerine Etkisi,” (Yüksek Lisans Tezi, 2002), Selçuk Üniversitesi, 6. 
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geleneksel toplumlarda, feodal, etnik vs. bağların daha fazla etkili olmasının temel 

açıklamasıdır. Bu yüzden geleneksel toplumlarda sosyal destek ihtiyacı bu şekilde 

karşılanır.59 

 Payne’e (1987) göre sosyal destek, bir insanın “iyi olma” haline yani sağlığına 

doğrudan olumlu etki yapar. Ayrıca sosyal destek stresörlerin bireyde yarattığı tahribatı 

azaltır.60 

 Sosyal destek, kişinin arkadaşları tarafından sağlanan ve olumlu algılanan 

destektir. Bu destek kişinin konuştuğu ve yakın hissettiği en az bir kişiden 

kaynaklanmalıdır.61 Yalnız yaşayan yaşlıların incelendiği bu çalışmada tek başına 

yaşamanın sosyal desteğin daha az hissedilmesine neden olduğu bunun da yaşlılarda 

çeşitli fonksiyonel rahatsızlıklara yol açtığı açıklanmaktadır. 

 Behr ve arkadaşları (2000), sosyal desteği sağlık ve performans boyutlarında 

incelemiştir. Potansiyel olarak stres verici bir yapısı olan işyerlerinde sosyal destek 

bireysel gerilimi azaltıcı yönde etki etmektedir. Toplam 198 gezici kitap satıcısının 

incelendiği bu çalışmada sosyal desteğin genel olarak iş performansı ile ilişkisi zayıf 

olmakla birlikte bazı destek çeşitlerinin iş performansı ile korelasyonu yüksek çıkmıştır. 

Bunlar işle ilgili pozitif konuşmaları ve iletişimi kapsayan  sosyal destek tipidir. İş 

yerindeki olumlu olay ve olguları içeren konuşmalar buna örnek olarak verilebilir.62 

Wilms (1998), geleceğin başarılı yöneticilerinin çalışanlarına adaletli ve güvene 

dayalı ortam yaratanların arasından çıkacağını öne sürmektedir. Ona göre gün geçtikçe 

artan rekabet ve belirsizlik ortamında yarının ekonomilerinde başı çekecek olan 

işletmelerin çoğu, bugün çalışanlarına değer verenlerden oluşacaktır. Bunun yöntemi 

çalışanların, şirketlerinin başarısı açısından önemli olduklarını, kendilerine adil 

davranılacağını bilmeleri ve bundan kuşku duymamaları gerektiğini hissetmeleridir.63 

                                                 
59 Nuri Bilgin, Kolektif Kimlik, (Ankara: Sistem, 1995), 83. 
60 R. Payne (çev.), Stress and Work, (Chichester, Wiley, 1987), 3-48. Bu eserden alıntıyı yapan: 

Luo Lu, “Work Motivation, Job Stress and Employees’ Well-Being [Çalışma Motivasyonu, İş Stresi ve 
Çalışanların İyilik Hali],” Journal of Applied Studies, 8 (1) (1999), 61-73. 

61 S. Chuan, J. Yeh ve S. K. Lo, “Living Alone, Social Support and Feeling Lonely Among the 
Elderly [Yaşlılıkta Tek Başına Yaşamak, Sosyal Destek  ve Yalnız Hissetmek],” Social Behavior and 
Personality, 32 (2) (2004), 129-138. 

62 T. A. Beehr v.d. “Work Stressors and Coworker Support as Predictors of Individual Strain and 
Job Performance [İş Performansı ve Bireysel Gerginlik İşaretleri Olarak İş Stresi ve İş Arkadaşları 
Desteği]”, Journal of Organizational Behavior, Chichester: 21 (4) (2000), 391-401. 

63 W. W. Wilms, “Başarıya Giden Yol”, Executive Excellence Dergisi, (Mys 1998), 13.   



 

 

24

 Hawkins (2001), bir işletme içinde, çalışanın sadakatini sağlamak için çalışana 

hisse vermenin ya da “elde tutma programları” uygulamanın yeterli olmadığını belirtir. 

Hawkins’e göre çalışan sadakatinin sağlanması için yönetim tarafından yapılması 

gerekenler şunlardır: 

 

- Kişisel gelişme olanaklarının sağlanması, 

- Becerilerin, görevin gerekleri ile aynı hızda gelişmesinin sağlanması, 

- Yönetimin, çalışanın özel yaşamının ve ailesinin önemli olduğunu kabul 

etmesi.64 

 

Bütün örgütler için geçerli olabilecek özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz; Örgüt her 

şeyden önce bireye bir iş sunar. Bu iş ile birlikte bireye bir sosyal çevre veriri. Bu 

sosyal çevre, çalışma grubu ve arkadaş grubu olarak kendini gösterir. Son olarak örgüt 

bireye örgütün kültürüne göre değişen bir örgütsel ortam verir. Örgütsel ortam bir 

örgütü diğerlerinden farklı yapan ve çalışanların performansını etkileyen niteliklerdir.65 

 

Tayvan’da 300 çalışanı kapsayan bir araştırmada işten kaynaklanan stres ve gerginlik ile 

iş motivasyonu ve sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmada sosyal 

destek kaynakları; çalışanın meslektaşları, amirleri, arkadaşları ve ailesi olarak 

tanımlanmıştır. Sosyal destek çalışanların kendilerini iyi hissetmelerinde doğrudan etki 

yapmaktadır. Çalışmada dikkat çeken bulgulardan biri, iş yerinde amirlerin, iş dışında 

da ailenin sağladığı desteğin, bireyde meslektaşlarının ve arkadaşlarının sağladığı 

destekten daha fazla etkili olduğudur.66 

 Sosyal destek bireyin duygusal fonksiyonları ile ilişkilidir. Örneğin kanser ya da 

çocuklukta yaşanılan istismar gibi yaşam içinde çok fazla stres yaratan olaylarda kişiye 

sağlanan sosyal desteğin güçlü olması bu olaylara karşı direnci ve duygusal dengenin 

                                                 
64 Hawkins, a.y., 11.   
65 A.Can Baysal, Erdal Tekarslan, Davranış Bilimleri, (İÜ İşletme Fakültesi, Dönence 1998), 

297. 
66 L. Lu, “Work Motivation, Job Stress and Employees’ Well-Being [Çalışma Motivasyonu, İş 

Stresi ve Çalışanların İyilik Hali],” Journal of Applied Studies, 8 (1) (1999), 61-73. 
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korunmasına yardımcı olmaktadır. Bunun tersine düşük düzeyde sosyal destek ise 

bireyin yalnızlık hissi duymasına, depresyon ve anksiyeteye yol açmaktadır.67 

 

2.3.1. SOSYAL DESTEĞİN BOYUTLARI 

 

Literatürde sosyal desteğin tanımlarının yanı sıra boyutları da çeşitlilik 

göstermektedir.68 Yakın arkadaşlar ya da aile tarafından sağlanan duygusal destek, 

bunlardan biridir. Bir diğeri kişinin bir gruba aidiyet ve kimlik paylaşımı ihtiyacından 

ortaya çıkan destek hissidir. Sorunların çözümünde başkaları tarafından sunulan 

konuşma ve dertleşme desteği sosyal desteğin boyutlarından üçüncüsüdür. Sonuncu 

boyut ise dokunma desteğidir. 

Gracia ve Herrero’nun (2004) sosyal desteğin bireysel özelliklere etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında69 sosyal destek; duygusal destek, dolaylı destek ve yol 

gösterici destek olarak üçe ayrılmıştır. 

Beehr ve arkadaşları (2000) ise sosyal desteği; başkalarına bir şeyi yapmalarında yardım 

etmeyi kapsayan enstrümental destek ve cana yakın davranmayı kapsayan duygusal 

destek olarak iki boyutta ele almıştır.70  

Joplin ve arkadaşları (1999), işyerindeki ve evdeki bağlılık davranışının sağlığa 

etkisini araştırdıkları çalışmalarında sosyal desteği, desteğin kaynağına göre dört şekilde 

ölçmüştür; işyerinde amirleri ve iş arkadaşları ile dışarıda ailesi ve özel arkadaşları.71 

Bu kişilerin bireye sağladıkları sosyal destek ise üç şekilde olabilmektedir; 1. İş yerinde 

işler zorlaştıkça desteğin artması, 2. İşle ilişkili problemleri hiç zorunda olmamalarına 

rağmen konuşarak paylaşmaları, 3. İşin bitmesi için yardımcı olmaları. 

 

                                                 
67 Moller v.d., a.y.,  354. 
68 A.y., 354. 
69 E. Gracia ve J. Herrero , “Personal and Situational Determinants of Relationship-Specific 

Perceptions of Social Support [İlişkinin Bireysel ve Durumsal Açıklamaları-Sosyal Desteğin Spesifik 
Algılanması],” Social Behavior and Personality, 32 (5) (2004), 466, (Çevrimiçi) 
<http://www.ebscohost.com>, 28 Nsn 2004. 

70 Beehr, a.y., 392. 
71 J. R. W. Joplin, D. L. Nelson ve J. C. Quick, “Attachment Behavior and Health: Relationship 

at Work and Home [Bağlanma Davranışı ve Sağlık: İş ve Ev İlişkisi],” Journal of Organizational 
Behavior, Chicester: 20 (6) (Ksm 1999), 783, (Çevrimiçi) <http://www.il.proquest.com/globalauto>, 
22.04.2004. 
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2.3.2. ALGILANAN SOSYAL DESTEK 

 

İnsanın örgüt içindeki davranışını anlayabilmek için algısal ortamla gerçek ortam 

arasındaki ayrımı görebilmek çok önemlidir.  Dolayısıyla bir örgütteki bireylerin tutum 

ve davranışlarını anlamak için sadece mevcut duruma bakmak yeterli olmaz. Bir 

durumun birey tarafından nasıl algılandığı da çok önemlidir.72 

Algı kelime olarak duyu organlarından gelen verileri yorumlayarak nesne ve 

olayları anlamlandırma sürecidir. Algılama, yaşantıların ve uyarıcıların farkında 

olmaktır. Ancak insanların deneyimleri, fiziksel ve psikolojik farklılıkları, inançları 

olayları kodlamalarında da farklılığa neden olabilecektir. Bireyin çevresindeki dünyaya 

ilişkin algıları, inançlarını ve faaliyetlerini etkiler. Algılanan destek, bireylerin 

yaşamlarının çeşitli rol alanlarında geliştirdikleri, kendilerine değer verildiği, özen 

gösterildiği, ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri insanların bulunduğu, sahip 

oldukları ilişkilerde tatmin oldukları inancını işaret eden bir kanıdır.73 Sosyal anlamda 

algılama bir bireyin diğer bireyleri ve davranışlarını algılayış biçimidir. Örgüt işleyişi 

açısından her bir işgörenin farklı algılaması örgüt içi süreçlerinde farklılaşacağı 

anlamına gelir ki işletme yöneticilerinin örgüt içi eğitim ve geliştirme programları, 

kariyer yönetimi, ödül ve ceza sistemlerini oluştururken bireysel farklılıkları da göz 

önüne almaları gerekir.74 

Gracia ve Herrero (2004), kişilerin özgüven, algıladıkları stres, depresif duygu 

hali düzeylerindeki bireysel farklılıklarının ve hayatın içinde yaşanan sıradışı olumsuz 

olayların sosyal desteği algılama düzeylerinde de farklılıklara sebep olduğunu 

savunur.75  

 

Ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı bir çalışmada; öğrencilerin ailelerinin sağladığı 

sosyal destek ile arkadaşlarının sağladığı sosyal desteği algılamaları arasında; cinsiyete, 

sosyo-ekonomik duruma ve ailelerinin eğitim düzeylerine göre farklılıklar olduğu tespit 
                                                 

72 F. Luthans, Organizational Behavior, (Mc Graw Hill, Intnl.Ed.7.ed., 1995, S.86), Bu eserden 
alıntıyı yapan: Tuğray Kaynak vd., İnsan Kaynakları Yönetimi, (İ.Ü.İşletme Fak.Yay., 2.Bsk, Dönence, 
2002), 33. 

73 Baştürk, 9. 
74 M. Şerif Şimşek, T. Akgemci ve A. Çelik, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde 

Davranış, 2. bs., (Ankara, Nobel, 2001), 85.  
75 Gracia ve Herrero, a.y., 471. 
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edilmiştir. Bu çalışmaya göre kız öğrencilerin, erkek öğrencilere oranla arkadaşlık  

desteğini daha fazla algıladıkları, ekonomik durumu orta ve üzeri olan öğrencilerin daha 

fazla aile ve arkadaşlık desteği algıladıkları, ayrıca fen lisesi ve özel lise öğrencilerinin 

genel lise öğrencilerine göre daha fazla aile ve arkadaşlık desteği algıladıkları 

bulunmuştur.76 

 

Sosyal destek, kaynağını bireyler arası ilişkilerden alan bir süreçtir ve sosyal desteğin 

algılanması zamana bağlı olarak artar.77 Bununla birlikte güçlü bir örgütsel destek algısı 

olan çalışanlar teorik olarak örgüte fayda sağlayan tavır ve davranışlar gösterme 

eğilimindedir. Bu da işe devam, iş performansı, iş arkadaşlarına yardımcı olma, örgütsel 

gelişim için yapıcı öneriler getirme gibi vatandaşlık davranışı ve örgütün lehine 

davranışlar göstermelerini kolaylaştırmaktadır.78  

 

Ceylan ve Şenyüz’ün (2003) sigorta sektöründe yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre 

örgütsel destek algısı örgüte bağlılığı oldukça etkileyen bir faktördür. Örgütsel bağlılığı 

artırmak için şirketlerin örgütsel destek algısını arttırıcı çalışmalara ağırlık vermeleri 

gerekmektedir. Çalışanların örgütlerine bağlılık hissetmeleri için; kendi hedef ve 

değerlerinin dikkate alınması, şikayetlerinin dikkate alınması, katkılarının değerinin 

bilinmesi, örgütün kendilerine bağlılık göstermesi gereklidir.79 

 

Herbik (2004), çalışmasında takım düzeyindeki vatandaşlık davranışını, takım liderliği, 

takım aidiyeti ve algılanan takım desteği açısından incelemiştir.80 Otomotiv sektöründe 

faaliyet gösteren 71 takımın incelendiği çalışmada takım üyelerinin, yönetimin sağladığı 

sosyal destek arttıkça vatandaşlık davranışı gösterme düzeylerinin arttığı 

vurgulanmıştır. Buna bağlı olarak takım performansı da artmaktadır. 

                                                 
76 Baştürk, 81. 
77 Çiğdem Kaymakçıoğlu, “Effects of Perceived Stress, Social Support, Expectancies and 

Coping Style on Depression and Anxiety” [Depresyon ve Anksiyeteye, Algılanan Stresin, Sosyal 
Desteğin, Beklentilerin Etkisi] (Yüksek Lisans Tezi, 2001), Boğaziçi Üniversitesi, 8. 

78 Adnan Ceylan ve Pınar Belkıs Şenyüz, “Örgütsel Destek Algısı ve Dahil Olma-Dışlanmama 
Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma”, İ.Ü.İşletme İktisadı Dergisi-
Yönetim, 44 (Şbt 2003), 58. 

79 A.y., 60. 
80 Herbik, a.y., 296. 
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Eisenberger’e (1986) göre “algılanan örgütsel destek” çalışanların örgütleri ile olan 

etkileşimlerinin niteliğine ilişkin güven ve inançlardır. Başka bir deyişle çalışanların 

insani özellikler atfettikleri kurumlarının kendisine sağladığı duygusal bağlılık 

derecesine olan inancıdır. Çalışan-örgüt ilişkisinde karşılıklılık oldukça önemlidir ve 

çalışan tarafından algılanan örgütsel destek yani örgütün çalışanlara adanması, çalışanın 

örgüte adanması ile ilişkilidir.81 Kişiler arasında karşılıklı güvensizlik yaşanan 

işyerlerinde, çalışanlar diğerlerine yaklaşırken açık ve kibar davrandıkları takdirde 

istismar edilebilecekleri korkusu hissedebilirler. Bu da kişilerin işyerinde şüpheci ve 

içine kapanık davranışlar sergilemesine neden olabilir. Lynch, Eisenberger ve Armeli 

(1999) algılanan örgütsel desteği tanımlarken örgüte bağlılığın yanı sıra diğer 

çalışanlara yardım etme davranışını arttırdığınında altını çizmektedir.82 Ayrıca 

yaptıkları araştırmada algılanan örgütsel destek ile çalışanlar arasındaki karşılıklı 

güvensizlikten etkilenen performans düşüklüğü ile negatif bir korelasyon tespit etmiştir. 

Ona göre çalışanların işyerlerinden algıladıkları sosyal destek arttıkça şüpheci ve içine 

kapanık davranmanın getirdiği demotivasyon etkisi azalmaktadır.83 

Yüksek düzeyde örgütsel destek algılayan kişi, çalışmalarının takdir edileceğine ve işle 

ilgili bir sorun yaşadığında da çözümlenmesine yardım edileceğine inanır. Polly’nin 

(2002) çalışmasında algılanan örgütsel destek ile örgüte duygusal bağlılık arasında 

pozitif bir ilişki vurgulanmıştır. Araştırmada, yüksek derecede örgütsel destek algılayan 

çalışanların düşük algılayanlara nazaran örgüte daha fazla bağlılık hissettikleri 

belirtilmiştir.84 

 

 

                                                 
81 R. Eisenberger v.d. “Perceived Organizational Support [Algılanan Örgütsel Destek]”, Journal 

of Applied Psychology, 71 (1986), 500-507. 
82 P. D. Lynch, R. Eisenberger ve S. Armeli, “Perceived Organizational Support: Inferior Versus 

Superior Performance by Wary Employees [Algılanan Örgütsel Destek: İhtiyatlı Çalışanlar Olarak 
Üstlerin Performansına Karşı Astların Performansı]”, Journal of Applied Psychology, 84 (1999), 467-
483. 

83 Lynch, a.y., 481. 
84 L. M. Polly, “Social Exchange and Customer Service: The Relationship Between Perceived 

Organizational Support, Leader-Member Exchange and Customer Service Behavior,” [Sosyal Değişim ve 
Müşteri Hizmeti: Algılanan Örgütsel Destek, Lider-Üye Değişimi ve Müşteri Hizmeti Arasındaki İlişki] 
(Yüksek Lisans Tezi, 2002), Lousiana State University, 49. 



 

 

29

 

 

 

3. Bölüm 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

3.1. ARAŞTIRMANIN TASARIMI VE MODELİ 

 
Araştırma modeli, değişik boyutlarla ele alınmıştır. Araştırma, amacı açısından temel 

araştırmalar grubunda değerlendirilmiştir. Araştırma doğrudan pratik bir amaca 

yönlenmek yerine incelenen konuyu en iyi şekilde anlamak ve bu konu hakkında 

kurama katkı sağlamak amacını güder. 

Araştırma modelinin bir başka boyutu da veri toplama yöntemidir. Araştırma 

değişkenlerinden ilki olan örgütsel vatandaşlık davranışı, oluşturulan bir tutum ölçeği 

ile ölçülmüştür. Algılanan sosyal destek ile ilgili verilerde yine oluşturulan tutum ölçeği 

ile ölçülmüştür.  

Araştırma istatistik yöntemine göre sonuç çıkarıcı bir araştırmadır. Araştırmada 

amaç bu iki değişken arasında ilişkiyi belirlemektir. Araştırma hipotezinin geliştirilmesi 

bu yönde yapılacaktır. 

 
 

3.2. HİPOTEZLER 
 

Genel olarak örgütsel destek algısı yüksek olan çalışanların kendilerine örgütün yeteri 
kadar destek vermediğini hisseden çalışanlara oranla, daha fazla sorumluluk alma veya 
örgütsel vatandaşlık davranışları gösterme eğiliminde olmaktadırlar1. Araştırmamız 
genel olarak bu taban üzerine kurulmuştur. 

                                                 
1 D. W. Organ, Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, (Lexington, MA: 
Lexington Books, 1988), 18. Bu eserden alıntıyı yapan: Adnan Ceylan, P. Belkıs Şenyüz, “Örgütsel 
Destek Algısı ve Dahil Olma-Dışlanmama Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir 
Araştırma”, İ.Ü.İşletme İktisadı Dergisi-Yönetim, 44 (Şbt 2003), 58. 
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Araştırma konusu olarak belirlenen hipotezler, temel hipotez ve alt hipotezler 
olmak üzere iki grupta değerlendirilmiştir. 

 

3.2.1. TEMEL HİPOTEZ 
 

Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı göstermesi arzulanan bir durumdur. İş 

yerinde sosyal desteği yüksek hisseden çalışanların bulunduğu bir çalışma ortamında; 

çalışanın işe, amirlerine ve kurumun hedeflerine ilişkin olumlu düşüncelerin, olumlu 

etkilenmelerin ve performansın artmasının ve tüm bunlara paralel olarak da örgütsel 

vatandaşlık davranışının artması düşünülmektedir. 

Araştırmamızda temel hipotez şöyle kurulmuştur;  

H0 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile örgütsel vatandaşlık 

davranışı göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi arttıkça örgütsel 

vatandaşlık davranışı daha fazla gözlenir. 

 

3.2.2. ALT HİPOTEZLER 

 

Araştırmamızda örgütsel vatandaşlık davranışını oluşturan alt boyutlar ile algılanan 

sosyal destek düzeyi arasındaki ilişkiyi konu alan alt hipotezler ise aşağıdaki şekilde 

ifade edilebilir. 

Diğerkâmlık davranışını konu alan birinci alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile diğerkâmlık 

davranışı göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile diğerkâmlık 

davranışı göstermeleri arasında ilişki vardır. 

 

Erdemlilik davranışını konu alan ikinci alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile erdemlilik 

davranışı göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile erdemlilik davranışı 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 
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Nezaket davranışını konu alan üçüncü alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile nezaket davranışı 

göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile nezaket davranışı 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 

 

Centilmenlik davranışını konu alan dördüncü alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile centilmenlik  

davranışı göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile centilmenlik  

davranışı göstermeleri arasında ilişki vardır. 

 

Sorumluluk davranışını konu alan beşinci alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile sorumluluk 

davranışı göstermeleri arasında ilişki yoktur. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek düzeyi ile sorumluluk davranışı 

göstermeleri arasında ilişki vardır. 

 

Araştırmamızda yukarıdaki hipotezlerin yanı sıra demografik değişkenlere ait 

hipotezlerimizde şunlardır; 

 

Çalışılan birim ile ilgili altıncı alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi çalışılan birime göre farklılık göstermez. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi çalışılan birime göre farklılık gösterir. 
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Yaş ile ilgili yedinci alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi yaşa göre farklılık göstermez. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi yaşa göre farklılık gösterir. 

 

Kıdem ile ilgili sekizinci alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi, kıdeme göre farklılık göstermez. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi kıdeme göre farklılık gösterir. 

 

Medeni hal ile ilgili dokuzuncu alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi, medeni duruma göre farklılık göstermez. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi medeni duruma göre farklılık gösterir. 

 

Eğitim durumu ile ilgili dokuzuncu alt hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0  :  Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi, eğitim durumuna göre farklılık göstermez. 

H1 : Çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyi eğitim durumuna göre farklılık gösterir. 

 

 

3.3. ÖN KABULLER 
 
Araştırmada, aşağıda belirlenen bazı noktaların, ayrıca kanıtlanmasına gerek 

görülmemiş ve bunlar doğru olarak kabul edilmiştir. Bu kabuller, araştırmanın ön 

kabullerini oluşturmaktadır.  

Araştırmada öncelikle çalışanların algılanan sosyal destek düzeyi ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı karşılaştırılacaktır. Kurumların organizasyon yapısından 

kaynaklanan, işe alım, rotasyon, verilen eğitim ve özlük haklarının herkes için eşit 
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ölçüde ve sabit etki ettiği kabul edilmiştir. Bu faktörlerin ön kabul olarak ele 

alınmasındaki neden bahse konu olguların tüm kurumlarda olmak zorunda olan bir hak 

ve uygulama olması ve araştırmada bunun kontrol edilmesine gerek olmadığının 

düşünülmesidir. 

Araştırmamızdaki diğer önkabul ise sosyal desteğin tek bir boyut altında 

incelenmesidir. Literatürde değişik alt boyutları ile birlikte incelenen sosyal destek 

kavramı çalışmamızda tek bir boyut olarak ele alınmıştır. 

 

 

3.4. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI İŞLETMENİN TANITIMI 
 

Araştırmamız bir vaka çalışması niteliğinde olduğundan anakütle olarak Banvit AŞ’ni 

temsil ettiğine inandığımız bir örneklem, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 

biri olan iradi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 

Ölçümümüz sonuçları benzer firmalara, kişilere, yerlere, düzlemlere ve 

zamanlara genellenememektedir. Sonuçlar sadece örnekleme katılan kişiler ve firma 

için bir anlam ifade etmektedir. Bu nitelikleriyle araştırmamız “dış geçerlilik”2 

bağlamında başka işletmelere genellenemez. Araştırmamızın yapıldığı işletme olan 

Banvit (Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Ticaret AŞ), coğrafi olarak Balıkesir’in 

Bandırma ilçesinde faaliyet göstermektedir. Banvit’te çalışan personel sayısı aşağıda 

çıkarılmıştır. 

  

Üretim (Kesimhane-Mavi yakalı) : 950 

Merkez Büro (Beyaz Yakalı)  : 110 

Toplam    : 1060 

 

Örneklemin seçilmesi aşamasında, örneklemeye girecek birimler ve örneklem 

sayısı anakütleyi temsil ettiğine inandığı oranlar esas alınmıştır. Bu oranlar ve katılımcı  

 

 

                                                 
2 Hüner Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, (Ankara, 

Seçkin, 2005), 792. 
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sayıları aşağıdaki gibidir; 

      Katılması  Araştırmaya 
Planlanan    Katılan      
 

Üretim (Kesimhane)  :    254     247   

Merkez Bina    :     28      76 

Örnek kütle büyüklüğü :    282       323 

 

Doldurulan anketlerden 18’i çalıştığı birimi belirtmemiştir. Bu yüzden bu kişilerin 

anketleri çalışılan birim ile ilgili analizlere tabi tutulmamıştır. Cinsiyet oranlarına göre 

örnek kütlenin 0,43’ü kadın, 0,57’si erkektir. Bu oranlar da evreni temsil etmektedir.  

 

 

3.5. ÖLÇÜM ARACI VE DEĞİŞKENLER 
 

Araştırmada üç ölçek kullanılmıştır. İlk olarak örnek kütle üzerinde demografik 

özellikleri belirlemeye yönelik bir soru listesi uygulanmıştır. Çalışanların örgütsel 

vatandaşlık davranışını ve algıladığı sosyal destek düzeyini ölçmeye yönelik hazırlanan 

likert ölçekleri uygulanmıştır.  

Literatürde sosyal desteğin ölçümünde ve kullanılan ölçeklerin geçerliliğinde 

karşılaşılan en büyük sorun, ölçeklerin kişilerin kendini değerlendirmeye yönelik 

yaklaşımından kaynaklanan subjektif yorumlardır.3 Bu yüzden bahse konu ölçekleri 

oluşturan ifadeler hazırlanırken tutum ve düşünceler yerine doğrudan davranış sıklığını 

belirlemeye çalışılmıştır. 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçekleri, 

likert tipi ifadelerden oluşmaktadır. Ölçüm araçlarının içerik geçerliliğini sağlamak için 

kavramsal yapı tanımlandıktan sonra her iki kavrama ait boyutlar ortaya çıkarılmış, bu 

boyutları ölçmeye yönelik ifadeler oluşturulmuş, ifadelerin bahse konu kavram ve 

boyutları  ölçme derecelerini sorgulamak üzere İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 

öğretim üyelerine başvurulmuştur. Pilot çalışma sonucu elde edilen verilerin istatistiki 

analizleri neticesinde ölçüm gücü düşük olarak değerlendirilen ifadeler pilot ölçekten 

çıkarılmış ya da düzeltilmiştir.  

                                                 
3 Moller v.d., a.y., 354. 



 

 

35

Araştırmada kullanılan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Anketi, Dolma’nın 4 ve 

Kamer’in5 aynı konuyu ölçmek üzere oluşturduğu ifadelerden esinlenilerek 

oluşturulmuştur. ASD ölçeğinin oluşturulmasında ise Baştürk6 ve Özen’in7 

ölçeklerinden faydalanılmıştır. Ayrıca her iki anket için yeni ifadeler de 

oluşturulmuştur. ÖVD anketine ait 80 ifade ile 28 ASD ifadesi 39 Banvit çalışanının 

katıldığı bir pilot çalışma sonucu madde ve faktör analizlerine tabi tutularak şirkete daha 

uygun hale getirilmiştir. Pilot çalışmada kullanılan ölçüm aracının içerik geçerliliğini 

sağlamak için izlenen yöntem ile pilot çalışma sonucu nihai ölçeğin oluşturulması için 

sonucu elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinde Şencan’dan (2005) 

yararlanılmıştır.8  Örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmeye yönelik hazırlanan 80 

ifadenin madde toplam puan korelasyonu ve Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 

hesaplanmıştır. Hesaplamada her bir alt boyut ayrı bir ölçek gibi değerlendirilmiştir. 

Madde toplam puan korelasyonu 0,30’un altında olan ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. 

Kalan ifadeler her bir alt boyut ayrı bir ölçek gibi değerlendirilerek faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmeye yönelik nihai ölçeği oluşturmada 

kullanılan yöntemler aynen algılanan sosyal destek ölçeğinde de kullanılmıştır. 

Algılanan sosyal destek ölçeği tek bir boyut olarak değerlendirilmiştir. 

Pilot çalışma sonucu madde-toplam puan korelasyonu ve teyid edici faktör 

analizleri neticesinde örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmeye yönelik 29 ifade nihai 

ölçekte yer almıştır. Yine algılanan sosyal destek düzeyini ölçmek üzere yapılan madde 

analizleri ve keşfedici faktör analizi neticesinde de 15 ifade nihai ölçekte yer almıştır.  

Ölçüm aracı, beş dereceli Likert ölçeğine göre hazırlanmış olup kişilerden 

ifadelerde yer alan davranışı gösterme sıklığını Her Zaman (5 puan), Çoğu Zaman (4 

puan), Yarı yarıya (3 puan), Nadiren (2 puan) ve Hiçbir Zaman (1 puan) şeklinde 

doldurmaları istenmiştir.  

                                                 
4 Dolma, 73. 
5 Meltem Kamer, “Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına 

Etkileri,” (Yüksek Lisans Tezi, 2001), Marmara Üniversitesi, 87. 
6 Derya Baştürk, “Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin 

Akademik Başarı Üzerine Etkisi,” (Yüksek Lisans Tezi, 2002), Selçuk Üniversitesi, 84. 
7 Dilek Şirvanlı Özen, “Eşler Arası Çatışma ve Boşanmanın Farklı Yaş ve Cinsiyetteki 

Çocukların Davranış ve Uyum Problemleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Üzerindeki Rolü,” (Doktora 
Tezi, 1998), Hacettepe Üniversitesi, 155. 

8 Şencan, a.e., 353-414, 746. 
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Araştırmanın temel olarak iki ana değişkeni mevcuttur. Araştırmanın bağımsız 

değişkeni çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeyidir. Algılanan sosyal desteği 

ölçen ifadelerden aldıkları puan yüksek olan kişiler, o ölçeğin ölçüm değişkenini temsil 

ediyor şeklinde ele alınmıştır.  

Bağımlı değişken ise örgütsel vatandaşlık düzeyidir. ÖVD ölçeğinin alt 

boyutlarının puanı yüksek olan çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri 

yüksek olarak değerlendirilmiştir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda pilot uygulama için her bir ölçekte yer alan 

faktörler ve faktörlere ilişkin ifade sayıları aşağıdaki Tablo 1’de belirtilmiştir. Ön 

çalışma neticesinde madde elemesi yapılarak nihai ölçek oluşturulmuştur. Pilot 

araştırma ve esas araştırmanın faktör analizleri ile ilgili detaylı bilgiler bir sonraki 

bölümde geçerlilik ve güvenilirlik analizleri kapsamında ele alınmıştır. Tablo 1’de 39 

kişiye uygulanan pilot çalışmada yer alan ifadelerin dağılımı yer almaktadır. 

 

 

Tablo 1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği İfade Dağılımı 
(Pilot Çalışma) 
 

Ölçek Faktör Faktör Adı İfade Sayısı 

1.Faktör Diğerkâmlık 23 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
2.Faktör Erdemlilik 14 

 3.Faktör Nezaket 14 
 4.Faktör Centilmenlik 14 
 5.Faktör Sorumluluk 17 
    
Algılanan Sosyal Destek 1 Faktör  27 
      TOPLAM   109 
 

 

3.6. UYGULAMANIN TANITIMI 
 

Araştırmamızın temel olarak örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan sosyal destek 

düzeyi olmak üzere iki değişkeni mevcuttur. Bu iki değişkende eş zamanlı olarak beş 

dereceli Likert ölçeğiyle ile ölçülmüştür. Banvit Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 

Bandırma-Balıkesir’de bulunan kampüsü, kesimhane ve merkez büro olmak üzere iki 
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temel yapıya sahiptir. Çalışanların çoğu bu iki birimde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Türkiye 

çapında faaliyet gösteren şubeler ile entegrasyonu tamamlayan yem fabrikası, kuluçka 

ve ileri işlem fabrikasında da çalışanları vardır. Ancak araştırmamız lokal olarak genel 

yönetimin de fiziksel olarak konuşlandığı Merkez Bina’da yer alan Merkez Büro ve 

Kesimhane çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada uygulanmak 

üzere İnsan Kaynakları Departmanı vasıtasıyla 400 anket formu dağıtılmış, bunların 351 

tanesi çalışanlar tarafından doldurularak geri dönmüştür. Nihai olarak 341 adet anket 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

Her iki ölçeğimizde (Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği) personelin kendisi tarafından doldurulmuştur. Kişilerin kendi davranışlarını 

değerlendirirken yaşadıkları “Sosyal Beğenilirlik” etkisini azaltmak için demografik 

sorular oldukça sınırlı tutulmuş, ankete katılanların isim yazmamaları anket formlarında 

özellikle belirtilmiştir. Bunun yanı sıra ifadelerin değerlendirilmesinde belirli bir durum 

ya da fikre katılıp katılama derecesi yerine gösterilen davranış düzeyinin sıklık düzeyi 

(hiçbir zaman:1 - her zaman:5) sorgulanmıştır. 

Yukarıda anlatılanlar kapsamında araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibi 

gösterilebilir. 

 

 
 

Şekil 1. Araştırmanın modeli. 

Çalışanların Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Çalışanların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin 
Ölçülmesi 

Çalışanların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi ile 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Düzeylerinin Ölçülmesi 
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3.7 UYGULANAN İSTATİSTİKİ ANALİZLER 
 

Anket ile ilgili analizler ve değerlendirmeler SPSS 12.0 paket programı yardımı ile 

hesaplanmıştır. Araştırmanın hem pilot araştırma safhasında hem de esas araştırma 

safhasında uygulanan anketle ilgili önce faktör analizleri ve sonrasında güvenilirlik ve 

geçerlilik analizleri yapılmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan sosyal 

destek düzeyine ait boyutları belirleyebilmek için faktör analizlerinden yararlanılmıştır. 

Faktör analizlerinde, faktör özdeğeri birin üzerinde olan faktör sayısı ölçeğin faktör 

sayısı olarak alınmıştır. Ayrıca yine faktör analizi kapsamında Kaiser–Meyer–Olkin 

(KMO) testi ile örneklemin yeterliliği ve Bartlett testi ile de tespit edilmiş faktör 

sayısına göre modelin uygunluğu test edilmiştir.  

Bu aşamada faktörler belirlendikten sonra güvenilirlik ve geçerlilik analizleri 

yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizleri için madde toplam puan korelasyonu, 

maddeler arası korelasyon ve Cronbach alfa yöntemleri uygulanmıştır.  

Pilot araştırma kapsamında faktör analizleri sonucunda faktörler belirlenmiş ve 

literatürde anılan faktör yapısına uyduğu gözlenmiştir. Tespit edilen faktör yapısı ile 

güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmış ve bunlar sonucunda faktör yükü düşük 

olan bazı ifadeler esas araştırmada kullanılan ölçekte yer almamıştır.  

Esas araştırma kapsamında yine faktör analizleri ile güvenilirlik ve geçerlilik 

analizleri yapılmıştır. Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı ile 

ilişkisini ortaya koymak için korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca 

ölçeklerin faktörleri ve alt faktörleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi içinde korelasyon 

analizleri kullanılmıştır. 

Örgütsel vatandaşlık davranışının demografik değişkenlere göre değişimini 

görebilmek için tek yönlü varyans analizlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca araştırmaya 

katılan personelin değişkenler açısından durumunu görmek maksadıyla aritmetik 

ortalama, standart sapma ve toplam değerler gibi tanımlayıcı istatistiklerden de 

faydalanılmıştır. 

Araştırmamızın bağımsız değişkeni olan Algılanan Sosyal desteğin örgütsel 

vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini açıklamak için regresyon analizi yapılmıştır. 
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4. Bölüm 

 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu bölümde, uygulanan istatistiki analizler ve sonuçlarının açıklanması amaçlanmıştır. 

Pilot ve esas araştırma için uygulanan geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine ve esas 

araştırma kapsamında uygulanan hipotez testlerine, korelasyon analizlerine, ölçek 

değişkenleri ile demografik değişkenlerin arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik 

varyans analizlerine yer verilmiştir.   

 
 

4.1. GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ANALİZİ SONUÇLARI 
 

4.1.1. GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ 

 

Güvenilirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak 

tanımlanabilir. Güvenilirlik, testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile 

ilgilidir1.  

Araştırmada kullanılan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği, diğerkâmlık, erdemlilik, 

nezaket, centilmenlik ve sorumluluk olmak üzere 5 alt ölçekten oluşmaktadır. Yapılan 

pilot araştırma kapsamında güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Tutarlılık, maddelerin 

kavramsal yapıdan ayrı düşmemesi, cevaplayıcıların ölçek maddelerine birbiriyle tutarlı 

ve anlamlı cevaplar verme derecesidir2. Tablo 2’de pilot çalışmada uygulanan ölçeklere 

ve alt boyutların tutarlılığına işaret eden Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları 

verilmiştir.  

 
                                                 

1 Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, (Ankara, Pegem, 2003),163. 
2 Şencan, a.e., 25. 
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Tablo 2. Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları (Pilot Araştırma) 
 

 Cronbach Alfa Standardize Alfa 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (GENEL) ,92 ,92 

   Diğerkâmlık ,84 ,84 
   Erdemlilik ,87 ,87 
   Sorumluluk ,88 ,89 
   Nezaket ,77 ,80 
   Centilmenlik ,69 ,70 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ,95 ,95 

 

Tablo 2’ye göre her iki ölçeğin de oldukça güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin centilmenlik boyutuna ait alfa değeri 0,70 

değerinin biraz altında kalmış olsa da hem bu değere çok yakınlaştığı hem de 

standardize alfa ile bu değere ulaştığı için bu boyutu oluşturan ifadelerinde güvenilir 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Cronbach alfa testine ilave olarak ölçekler önce pilot araştırma kapsamında 

kendi içinde maddeler arası korelasyon analizine ve madde toplam puan korelasyon 

analizine tabi tutulmuşlardır. Öncelikli olarak madde korelasyonu analizi neticesinde 

esas araştırma için ÖVD ölçeğinden 8, ASD ölçeğinden ise 4 ifade çıkartılmıştır.  

 

4.1.2. GEÇERLİLİK ANALİZLERİ 

 

Ölçüm sonuçlarının ne kadarıyla ölçüm konusunu, ne kadarıyla ölçüm hatalarını 

yansıttığı sorusuna bir cevap verebilmek için ölçüm aracının geçerliliğini saptamak 

gerekir. Geçerlilik, ölçüm aracının ölçülmek istenen özelliğe uygun olması, ölçümün 

kurallara uygun olarak yapılması ve ölçüm verilerinin ölçülmek istenen özelliği yansıtıp 

yansıtmadığıdır3. Büyüköztürk’e (2003) göre geçerlilik, testin bireyin ölçülmek istenen 

özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle  ilgili bir kavramdır4. Bu kapsamda anketlerin 

geçerliliği ile ilgili analizler yapılmıştır.  

                                                 
3 Şencan, a.e., 724. 
4 Büyüköztürk, a.e., 161. 
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Davranış bilimlerinde yapılan ölçümlerde karşılaşılabilecek en büyük geçerlilik 

sorunlarından biri sosyal beğenilirlik etkisidir. Genellikle sorulara cevap verilirken 

kişinin gerçek eğilimleri yerine sosyal olarak beğenilen eğilimleri yansıtması biçiminde 

tanımlanan5 “Sosyal Beğenirlik Etkisi” bizim çalışmamızda da göz ardı edilmemiştir. 

Özellikle kişilik envanterlerinin ve ilgi envanterlerinin değerlendirilmesinde dikkat 

edilmesi gerekli olan sosyal beğenirlik faktörü, kişinin zayıf yönlerini gizleme, güçlü 

yönlerini ise abartma eğiliminde olmasıdır. Bunun yanı sıra gerçekte olduğundan daha 

düşük değerlikli puanlar verme de ölçümlerin geçerliliğini etkileyecek başka bir 

etkendir. Bu, kişinin kendi yetenek ve becerilerinden tatmin olmama, çok daha yüksek 

beklentilere sahip olmasıyla da ilgili olabilir6. Uygulamanın geçerliliğine olumsuz etki 

yapabilecek bu etkiyi en az düzeye indirmek maksadıyla ölçeği oluşturan ifadelerin; 

bireyin toplumsal olarak beğenilen tutum ve düşüncelere katılıp katılmama derecesi 

yerine doğrudan davranışlardan oluşmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca uygulanan ölçüm 

aracına isim yazmamaları istenmiştir.  

Güvenilirlik ve geçerlilik analizi kapsamında faktör analizleri yapılmış ve elde 

edilen sonuçlar literatürdeki bilgileri destekler nitelikte çıkmıştır. ÖVD ölçeğinde 

özdeğeri biri geçen faktör sayısı beş olarak tespit edilmiştir. ASD ölçeğinde ise özdeğeri 

biri geçen faktör sayısının tek boyutta toplanmasını sağlamak için bazı ifadeler elimine 

edilmiştir. 

Pilot araştırmamızda uygulanan geçerlilik analizleri ile bilgiler her iki ölçek ile ilgili 

başlıklarda ayrıntılı olarak verilmiştir.  

Esas araştırma kapsamında yapılan maddeler arası korelasyon analizi ve madde 

toplam puan analizi sonucunda ÖVD ölçeğinden sorumluluk boyutuna ait bir madde 

istenilen güvenilirliğin altında kaldığı için elenmiştir. Böylece örgütsel vatandaşlık 

davranışı 28 ifade ile ölçülmeye çalışılmıştır. 

 

Müteakip bölümlerde ölçeklerin her birinin ayrı ayrı faktör analizi sonuçları ile esas 

araştırmanın güvenilirlik ve geçerlilik analizleri bulguları verilmiştir.  

 

                                                 
5 Şükrü Özen, “Örgütsel Araştırmalardaki Sosyal Beğenirlik Etkisinin Türk Toplumsal ve 

Bürokratik Kültürü Bağlamında İncelenmesi”, Araştırma Yöntemleri İletişim Grubu, (Çevrimiçi) 
<http://groups.yahoo.com/group/aryonis>, 15 Nsn 2004. 

6 Şencan, a.e., 581. 
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4.1.3. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ 

 
Pilot araştırma kapsamında faktör analizi örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği için 

özdeğeri biri geçen faktör sayısı Şekil 2’de de görüldüğü üzere beştir. Buna göre 

örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği beş faktör ve 29 ifadeden oluşmaktadır.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
İfade Numarası

0 

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

Yamaç-Birikinti Grafiği

Ö
z
d
e
ğ
e 
r

 
 

Şekil 2. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği yamaç-birikinti grafiği 
         (pilot araştırma). 

 

Şekil  2’de yer alan yamaç birikinti grafiğine göre 29 ifadenin özdeğeri 1’den 

büyük olan 5 faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu da bizim örgütsel vatandaşlık 

davranışını ölçmeye yönelik hazırlanan ölçüm aracımızın beş farklı alt boyutu olduğunu 

desteklemektedir. 

 

Tablo 3’te örgütsel vatandaşlık davranışına ait beş boyutun Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

testi sonuçları yer almaktadır.  
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Tablo 3. ÖVD Ölçeği Alt Boyutları KMO Yeterlilik Katsayıları (Pilot Araştırma) 
 

 KMO 

Diğerkâmlık ,77 
Erdemlilik ,86 
Sorumluluk ,84 
Nezaket ,78 
Centilmenlik ,73 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi faktör analizi ÖVD ölçeğinin her bir alt boyutu için 

ayrı ayrı yapılmıştır. Bartlett testi anlamlılık değeri ise tüm alt boyutlarda sıfır olarak 

bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli uygundur. Faktör analizinde temel bileşen 

analizi yöntemi kullanılmıştır. Bunun nedeni eşit aralıklı Likert ölçeği kullanmamızdır. 

Temel bileşenler analizinde, faktör çıkarma yöntemi olarak varyansı en yüksek değere 

getirecek döndürme (varimaks) yaklaşımı temel alınmıştır 7.  

 

Tablo 4’te ise pilot araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı görülmektedir. Buna 

göre esas araştırmada kullanılan ölçekte diğerkâmlık faktörü yedi ifade, erdemlilik 

faktörü altı ifade, sorumluluk faktörü altı ifade, nezaket faktörü altı ifade, centilmenlik 

faktörü ise dört ifade ile ölçülmüştür.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

7 Şencan, a.e., 368. 
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Tablo 4.  Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Faktör Dağılımı (Pilot Araştırma) 
 

İfade No Diğerkâmlık Erdemlilik Sorumluluk Nezaket Centilmenlik 

D56 ,801     

D52 ,785     
D02 ,776     
D62 ,677     
D19 ,571     
D28 ,499     
D60 ,463     
E27  ,762    
E33  ,761    
E69  ,733    
E34  ,731    
E29  ,726    
E25  ,711    
S03   ,889   
S12   ,882   
S68   ,773   
S75   ,749   
S73   ,684   
S77   ,513   
N46    ,765  
N51    ,740  
N44    ,637  
N39    ,545  
N40    ,489  
N65    ,426  
C61     ,818 
C67     ,685 
C63     ,557 
C05     ,444 

 

 

Pilot araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmek maksadıyla kullanılan 

80 ifadeden, ölçüm gücü düşük olan 51 ifade esas ölçekte yer almamıştır. Tablo 4’te 

görülen ifadeler faktör yükleri yüksek olan ifadelerdir.  

Pilot araştırmadan sonra yapılan esas araştırma için tekrar geçerlilik ve 

güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan maddeler arası korelasyon analizleri, her 
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maddenin, ÖVD ölçeğinin toplam puanı ile korelasyonu neticesinde sorumluluk 

boyutuna ait S27 ifadesinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu ifadenin iptal 

edilmesiyle ölçeğin sorumluluk boyutuna ait Cronbach alfa katsayısının ,53’ten ,62’ye 

yükseldiği gözlenmiştir. Diğer ifadelerde bir uyumsuzluk gözlenmemiştir. 

Tablo 5’te esas araştırma kapsamında her bir boyuta ait yapılan Cronbach alfa 

analizi ve madde toplam puan analizi sonuçları yer almaktadır. ÖVD Ölçeğinin 

tamamına ait Cronbach alfa katsayısı ,82’dir. 

 
 
Tablo 5. Alt Boyutlar Toplam Puan ve Cronbach Alfa Analizleri (Esas Araştırma) 
  
 Madde-Toplam Puan 

Korelasyon Katsayısı 
Cronbach Alfa 

Diğerkâmlık Boyutu  ,70 
     D01 ,42  
     D05 ,49  
     D08 ,50  
     D17 ,53  
     D18 ,46  
     D21 ,54  
Erdemlilik Boyutu  ,75 
     E06 ,49  
     E07 ,51  
     E09 ,51  
     E10 ,51  
     E11 ,51  
     E26 ,56  
Sorumluluk Boyutu  ,53 
     S02 ,31  
     S04 ,39  
     S25 ,43  
     S27 ,40  
     S28 ,39  
     S29 ,41  
Nezaket Boyutu  ,67 
     N12 ,52  
     N13 ,35  
     N14 ,37  
     N15 ,38  
     N16 ,44  
     N19 ,50  
     N23 ,47  
Centilmenlik Boyutu  ,54 
     C03 ,29  
     C20 ,17  
     C22 ,34  
     C24 ,20  
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Görüldüğü gibi sorumluluk ve centilmenlik boyutlarına ait ifadelerin madde-

toplam puan korelasyonu ve alfa puanı diğer boyutlara nispeten düşük çıkmıştır. 

Sorumluluk boyutuna ait S27 ifadesi çıkarıldığında Cronbach alfa katsayısının 0,53’ten 

0,62’ye yükseldiği görülmüştür. Centilmenlik boyutuna ait Cronbach alfa katsayısının 

düşük olmasının ise bu boyuta ait ifadelerin ters yönlü olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Bu analizlerden sonra esas araştırmanın faktör analizi yapılmıştır. Şekil 3’de 

esas araştırma neticesinde elde edilen faktör dağılımları görülmektedir. Özdeğeri biri 

geçen dört faktör vardır. Görüleceği üzere ölçek iptal edilen madde çıkarıldığı için 28 

ifade üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
İfade Numarası

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Yamaç-Birikinti Grafiği

Ö
z
d
e
ğ
e 
r

 
 

Şekil 3. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği yamaç-birikinti grafiği  
         (esas araştırma) 

 

 

Esas araştırma kapsamında yapılan KMO testi sonucu ,823 olarak bulunmuştur. 

Buna göre ölçek için belirlenen örneklem büyüklüğü yeterlidir. Bartlett testi anlamlılık 
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değeri ise sıfır olarak bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli uygundur. Faktör 

analizinde temel bileşen analizi ve varimaks düzeltme yöntemi kullanılmıştır. 

 

Tablo 6’da esas araştırmada kullanılan ölçeğin faktör dağılımı görülmektedir. Buna göre 

diğerkâmlık faktörü 6 ifade, erdemlilik faktörü 6 ifade, nezaket faktörü 7 ifade, 

sorumluluk faktörü 5 ifade, centilmenlik faktörü 4 ifade olmak üzere ölçek toplam 28 

ifadeden oluşmaktadır. 
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Tablo 6.  Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Faktör Dağılımı (Esas Araştırma) 
 

İfade No Diğerkâmlık Erdemlilik Sorumluluk Nezaket Centilmenlik 

     D17 ,739     

     D08 ,663     

     D05 ,655     
     D21 ,621     
     D18 ,613     

     D01 ,518     

     E26  ,756    
     E09  ,740    
     E06  ,715    

     E07  ,640    

     E11  ,606    
     E10  ,580    
     S25   ,739   
     S29   ,690   

     S28   ,599   

     S04   ,595   
     S02   ,502   

     N12    ,648  
     N19    ,640  
     N16    ,615  

     N14    ,605  
     N15    ,602  

     N23    ,555  
     N13    ,467  

     C22     ,724 
     C20     ,662 

     C03     ,641 

     C24     ,578 
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4.1.4. ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ 

 
Pilot araştırma kapsamında Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinde yer alan 27 ifade 

içinde özdeğeri biri geçen faktör sayısı aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere tekdir. 

Buna göre esas araştırma uygulanacak algılanan sosyal destek ölçeği tek boyut altında 

15 ifadeden oluşmaktadır.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Yamaç-Birikinti Grafiği
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Şekil 4. Algılanan sosyal destek ölçeği yamaç-birikinti grafiği (pilot araştırma). 

 

 

KMO testi sonucu ,849 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçek için belirlenen 

örneklem yeterlidir. Bartlett testi anlamlılık değeri ise sıfır olarak bulunmuştur. Buna 

göre faktör analizi modeli uygundur. Faktör analizinde temel bileşen analizi ve 

varimaks düzeltme yöntemi kullanılmıştır. 

 

Tablo 7’de ölçeğin faktör dağılımı görülmektedir. Buna göre algılanan sosyal 

destek tek bir boyuttan oluşmaktadır. Faktör yükü düşük ve anlamlı olmayan bazı 

ifadeler pilot araştırmadan sonra iptal edilmiş, esas araştırmada yer almamıştır.  
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Tablo 7.  Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Faktör Dağılımı (Pilot Araştırma) 
 

İfade No Faktör Yükü 

Asd 08 ,858 
Asd 24 ,843 
Asd 23 ,824 
Asd 09 ,820 
Asd 07 ,804 
Asd 03 ,799 
Asd 16 ,786 
Asd 27 ,773 
Asd 01 ,761 
Asd 13 ,752 
Asd 05 ,735 
Asd 04 ,724 
Asd 12 ,708 
Asd 10 ,702 
Asd 15 ,611 

 

 

Pilot araştırmadan sonra yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri neticesinde 

maddeler arası korelasyon ve madde-toplam puan analizleri neticesinde uyumsuz 

ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Algılanan sosyal destek ölçeğinin pilot araştırmada yer 

alan 27 ifade için Cronbach alfa katsayısı 0,949 olarak tespit edilmiştir. Algılanan 

Sosyal Destek ölçeğinin esas araştırma Cronbach alfa katsayısı ise 0,902 olup ölçekte 

güvenilirliğe olumsuz etki yapan madde yer almamaktadır. Tablo 8’de pilot araştırma ve 

esas araştırmada yer alan her bir ifadenin madde-toplam puan analizi sonuçları yer 

almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51

 

Tablo 8.  Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Madde-Toplam Puan Korelasyon Analizleri 
 

Pilot Araştırma 

(n = 39) 

Esas Araştırma 

(n = 341) 

İfade No Madde-Toplam Puan 

korelasyon katsayısı 

İfade No Madde-Toplam Puan 

korelasyon katsayısı 

ASD 01 ,75 ASD 01 ,53 
ASD 03 ,77 ASD 02 ,55 
ASD 04 ,70 ASD 03 ,54 
ASD 05 ,75 ASD 04 ,54 
ASD 07 ,84 ASD 05 ,66 
ASD 08 ,85 ASD 06 ,65 
ASD 09 ,83 ASD 07 ,59 
ASD 10 ,68 ASD 08 ,55 
ASD 12 ,70 ASD 09 ,46 
ASD 13 ,75 ASD 10 ,63 
ASD 15 ,59 ASD 11 ,60 
ASD 16 ,77 ASD 12 ,62 
ASD 13 ,81 ASD 13 ,64 
ASD 24 ,83 ASD 14 ,64 
ASD 27 ,77 ASD 15 ,55 

 

Not. Kısaltmalar ve anlamları: n = örneklem büyüklüğü. 

 

Pilot araştırma sonucu madde toplam puan korelasyon katsayıları oldukça 

yüksek çıkmıştır. Ancak yine de esas araştırmada korelasyon katsayısı diğerlerine 

oranla yüksek olan ifadeler yer almıştır. Esas araştırmaya ait verilerin analizi 

neticesinde madde-toplam puan korelasyonunun azaldığı gözlenmiştir. 

 

Şekil 5’de esas araştırma kapsamında yapılan faktör analiziyle elde edilen faktör 

dağılımları görülmektedir. Özdeğeri biri geçen tek faktör vardır.  
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Şekil 5. Algılanan sosyal destek ölçeği yamaç-birikinti grafiği (esas araştırma). 
 

Algılanan sosyal destek ölçeğinin esas araştırmadaki KMO testi sonucu ,936 

olarak bulunmuştur. Buna göre ölçek için belirlenen örneklem yeterlidir. Bartlett testi 

anlamlılık değeri ise sıfır olarak bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli 

uygundur. Esas araştırmada elde edilen verilerin faktör analizinde de temel bileşen 

analizi ve varimaks düzeltme yöntemi kullanılmıştır. 

Tablo 9’da ölçeğin faktör dağılımı görülmektedir. Buna göre algılanan sosyal 

destek tek bir boyuttan oluşmaktadır. Faktör yükü düşük ve anlamlı olmayan bazı 

ifadeler pilot araştırmadan sonra iptal edilmiş, esas araştırmada yer almamıştır. Esas 

araştırma kapsamında yapılan analizler neticesinde tutarsızlık gösteren bir ifade 

olmamıştır. 
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Tablo 9.  Algılanan Sosyal Destek Ölçeği Faktör Dağılımı (Esas Araştırma) 
 

İfade No Faktör Yükü 

Asd 06 ,788 
Asd 05 ,763 
Asd 13 ,716 
Asd 14 ,726 
Asd 10 ,795 
Asd 12 ,609 
Asd 11 ,697 
Asd 07 ,580 
Asd 15 ,729 
Asd 01 ,632 
Asd 02 ,531 
Asd 03 ,571 
Asd 08 ,630 
Asd 04 ,670 
Asd 09 ,611 

 
 

Genel olarak pilot araştırma neticesinde yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucu esas 

araştırmada kullanılan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı Ölçeklerinin geçerliliği ve güvenilirliği yüksektir.  

 

 

4.2. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE AİT BULGULAR 
 

Araştırmamızda demografik değişkenler olarak çalışanın görev yaptığı ve idari 

olarak bağlı olduğu birim, yıl bazındaki iş yerinde çalıştığı süre, yaşı, medeni durumu 

ve eğitimi ele alınmıştır. Bu değişkenler hem örneklemin yapısının ortaya konulmasında 

hem de ölçüm değişkeni ile olan ilişkiler kapsamında incelenmiştir. 

İlk demografik değişken olan çalışılan birim için  Merkez Büro ve Kesimhane 

şeklinde bir gruplandırma yapılmıştır. Doldurulan 341 geçerli anketin 18 tanesine 

çalışılan birim belirtilmemiştir. Tablo 10’da uygulamaya katılanların çalıştıkları birim 

dağılımı görülmektedir.  
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Tablo 10. Anketlerin Çalışılan Birimlere Göre Dağılımı 
 

Çalışılan Birim n Oran 

Merkez Büro 76 22,3 
Kesimhane 247 72,4 
Belirtilmeyen 18 5,3 
       Toplam 341 100 

 

Not. n = Örneklem büyüklüğü. 

 
 
Tablo 11. Çalışılan Birime Göre Örgütsel Vatandaşlık Toplam Puan Dağılımı (n = 323) 

 

Puan Aralığı Merkez Büro Kesimhane 

75 – 84 0 1 
85 – 94 1 3 
95 – 104 9 10 
105 – 114 18 44 
115 – 124 25 77 
125 – 134 17 84 
135 – 144 6 28 

 

Not. n = Örneklem büyüklüğü. 

 

Tablo 11’de çalışılan birime göre ÖVD ölçeğinden alınan puanların dağılımı 

görülmektedir. Tablo 12’de ise çalışılan birime göre algılanan sosyal destek ortalama 

puanları yer almaktadır. 

 
 
Tablo 12. Çalışılan Birime Göre Algılanan Sosyal Destek Toplam Puanı Dağılımı (n = 323) 
 

Puan Aralığı Merkez Büro Kesimhane 

 
15 – 24 0 5 
25 – 34 0 8 
35 – 44 5 21 
45 – 54 18 54 
55 – 64 35 101 
65 – 74 16 54 
75 – 84 2 4 

 

Not. n = Örneklem büyüklüğü. 



 

 

55

Merkez büro çalışanlarının ölçeklerden aldıkları puanlar ile kesimhane 

çalışanlarının puanları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını tespit etmek için 

çalışılan birim demografik değişkeni açısından örgütsel vatandaşlık davranışı ve 

algılanan sosyal destek  ölçeklerine ilişkin tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan sosyal destek puanı ortalamaları ve varyans 

analizlerine ilişkin sonuçlar Tablo 13’te sunulmuştur.  

 

 
Tablo 13. Çalışılan Birime Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Sosyal Destek 
Düzeyine İlişkin Varyans Analizleri (n = 323) 

 

 Ortalama Puan SS F P 

ÖVD Ölçeği 121,18 11,03 3,521 ,031 
     Merkez Büro                   118,53 11,19   
     Kesimhane 122,07 10,95   
     
ASD Ölçeği 56,53 11,42 3,668 ,027 
     Merkez Büro                   58,22 8,29   
     Kesimhane 56,17 11,65   

 

Tablo 13’e göre kesimhanede çalışanların örgütsel vatandaşlık puanı, merkez 

büro çalışanlarına göre, merkez büro çalışanlarının ise kesimhane çalışanlarına göre 

algıladıkları sosyal destek puanı yüksektir. Standart sapma değerlerinin ise oldukça 

düşük çıktığı görünmektedir. Ayrıca merkez büro ile kesimhane çalışanlarının 

birbirlerinden farklı çıkan puanlar, yapılan varyans analizi neticesinde anlamlı çıkmıştır. 

Buna göre örgütsel vatandaşlık davranışı ile algılanan sosyal destek düzeyleri, çalışılan 

birime göre farklılık göstermektedir. 

Ancak burada dikkat çeken konu Merkez büro çalışanlarının ASD puanları 

yüksek olmasına rağmen ÖVD puanlarının düşük olmasıdır ki bu konu temel 

hipotezimizle çelişmektedir. Bu durumda çoklu regresyon analizi yaparak algılanan 

sosyal destek düzeyinin çalışılan birim ile birlikte örgütsel vatandaşlık davranışını 

açıklayıp açıklamadığı analiz edilmiştir. 
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Tablo 14. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Açıklanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 
Sonuçları (n = 341) 

 

Değişken 

B Std.Hata Beta t P İkili 

r 

Kısmi 

r 

Sabit 98,535 3,489  28,241 ,000   
ASD ,396 ,052 ,393 7,638 ,000 ,391 ,393 
Birim ,814 ,837 ,050 ,972 ,332 ,037 ,054 
R= ,394 R2= ,155       
F= 29,431 P= ,000       

 

Not. Bağımlı değişken: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. 
 

Tablo 14’de görüldüğü gibi algılanan sosyal destek düzeyi ve çalışılan birim 

değişkenleri birlikte  örgütsel vatandaşlık davranışındaki toplam varyansın yaklaşık 

,16’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta) örgütsel 

vatandaşlık davranışı üzerinde göreli önem sırası algılanan sosyal destek düzeyi ve 

çalışılan birimdir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları 

incelendiğinde ise sadece algılanan sosyal destek düzeyinin ÖVD üzerinde anlamlı bir 

yordayıcı olduğu görülmektedir. 

 

Diğer demografik değişkenler ise çalışanların kıdem ve yaşlarıdır. Bir ile yirmi yıl 

arasında çalışma süresine sahip işgörenlerden oluşan örneklemimizin çalışma ortalaması 

5,56 yıl, yaş ortalaması 30,03 yıldır. Aşağıdaki tabloda çalışanların kıdemleri ve yaşları 

ile ÖVD ve ASD puanları arasındaki korelasyonu analiz edilmiştir.  

 

Tablo 15. Kıdem ve Yaş ile Örgütsel Vatandaşlık ve Algılanan Sosyal Destek Toplam Puanları 
Arasındaki Korelasyon Katsayıları (n=341) 
 

Değişken ÖVD Puanı ASD Puanı 

Kıdem -0,049 0,026 
Yaş 0,105 0,112* 

 
Not. * = Pçift <  ,05 çift kuyruk hipotezi anlamlılık değeri.  
 

Gerek ÖVD puanı, gerekse ASD puanlarının çalışanların kıdemleri ile belirgin bir 

ilişkisi gözlenmemektedir. Ancak çalışanların yaşları ile algıladıkları sosyal destek 
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arasında pozitif bir ilişki vardır ve anlamlıdır. Çalışma süresince sosyal desteğin 

artmasına bağlı olarak bu desteği algılamanın artmaktadır ancak bu durum örgütsel 

vatandaşlık davranışının artmasına yansımamaktadır.  

  

Dördüncü demografik değişken ise medeni haldir. Örneklemin % 30,8’i bekar, % 

64,2’si evli, % 2,9’u ise dul çalışanlardan oluşmuştur. Ankete yanıt verenlerin %2,1’i (7 

kişi) ise medeni durumlarını belirtmemişlerdir. Yapılan analiz neticesinde çalışanların 

medeni durumlarına göre her iki ölçekte aldıkları puanlar birbirine oldukça yakın 

çıkmıştır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı ile algıladıkları sosyal destek 

düzeyi toplam puan ortalamaları arasındaki fark ise yapılan varyans analizi neticesinde 

de anlamlı çıkmamıştır. 
 

Beşinci ve son demografik değişken ise eğitimdir. Araştırmamıza konu olan örneklemin 

% 24,6’sı ilkokul, % 12,3’ü ortaokul, % 37,2’si lise, % 24,3’ü ise üniversite mezunu 

çalışanlardan oluşmuştur. Ankete yanıt verenlerin %1,5’i (5 kişi) ise eğitim düzeylerini 

işaretlememiştir. Tablo 16’da eğitim düzeyi ile ölçekten alınan puanların ilişkisi analiz 

edilmiştir. 

 
 

Tablo 16. Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Sosyal Destek 
Düzeyine İlişkin Varyans Analizleri (n=336) 

 

 Ortalama SS F P 

ÖVD Ölçeği 121,18 11,03 2,387 ,069 
  İlkokul Mezunu 123,39 11,74   
  Ortaokul Mezunu 121,41 11,82   
  Lise Mezunu 120,76 9,83   
  Üniversite Mezunu 118,90 11,41   
     
ASD Ölçeği 56,53 11,42 1,447 ,229 
  İlkokul Mezunu 58,68 10,34   
  Ortaokul Mezunu 55,79 10,70   
  Lise Mezunu 56,47 12,21   
  Üniversite Mezunu 55,31 9,94   

 

 Tablo 16’da görüldüğü üzere çalışanların eğitim durumlarına göre her iki ölçekte 

aldıkları puanlar birbirine oldukça yakın çıkmıştır. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile 



 

 

58

Algılanan Sosyal Destek düzeyi toplam puan ortalamaları arasındaki mevcut fark ise 

yapılan varyans analizi neticesinde anlamlı çıkmamıştır. 

 

Özet olarak Banvit AŞ’de yaptığımız araştırmamızda kullanılan Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı Ölçeği ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeğine verilen yanıtlar doğrultusunda 

demografik değişkenler bazında çalışılan birim dışında dikkat çekici bir farklılık yoktur. 

Eğitim, yaş, tecrübe, medeni hal gibi demografik faktörler ne örgütsel vatandaşlık 

davranışında ne de sosyal desteğin algılanma düzeyinde anlamlı bir farklılık 

yaratmaktadır. 

 

 

4.3. HİPOTEZLERE İLİŞKİN BULGULAR 
 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ve sosyal destek ile ilgili literatürde yer alan  

bütün çalışmalarda bu iki kavramın örgütsel bağlılık, örgütsel kimlik, takım vatandaşlığı 

gibi örgüt kültürüne ve örgütün etkililik ve verimliliğine olumlu etki yaptığı 

vurgulanmıştır.  

Bizim çalışmamızda da bu iki kavramın birbiri ile olan ilişkisi açıklanmaya 

çalışılmıştır. Yapılan korelasyon analizleri ile çalışanların algıladıkları sosyal destek 

düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme düzeyleri arasında ilişki olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Eşit aralıklı olan veriler parametrik nitelikte 

olduğundan Pearson korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Örgütsel vatandaşlık 

davranışı ölçeğinin toplam puanlarının yanı sıra her bir boyuta ait toplam puanlarda 

Pearson korelasyon analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 
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Tablo 17. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Alt Boyutları ile Algılanan Sosyal Destek Toplam 
Puanı Arasındaki Korelasyon Analizleri (n=341) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. ASD 1       
2. ÖVD ,41** 1      
3. Diğerkâmlık             ,43** ,77** 1     
4. Erdemlilik ,28** ,77** ,46** 1    
5. Sorumluluk ,16** ,61** ,39** ,33** 1   
6. Nezaket ,33** ,73** ,48** ,47** ,41** 1  
7. Centilmenlik ,08 ,38** ,11* ,05 ,18** ,09 1 

 
Not. ASD=Algılanan sosyal destek, ÖVD=Örgütsel vatandaşlık davranışı, (*)=  ,05 düzeyinde 

anlamlı, (**)=  ,01 düzeyinde anlamlı. 

 

Yapılan korelasyon analizi neticesinde çalışanların algıladıkları sosyal destek düzeyi ile 

örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki pozitif ve orta düzeyde bir ilişki çıkmıştır. 

Buna göre çalışanların örgütsel vatandaşlık göstermelerine algıladıkları sosyal destek 

düzeyi olumlu etki yapmaktadır. Dolayısıyla, “Çalışanların iş ortamında algıladıkları 

sosyal destek düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı göstermeleri arasında ilişki 

yoktur” şeklindeki temel H0 hipotezi reddedilmiştir.  

 Algılanan sosyal destek düzeyinin örgütsel vatandaşlık davranışının her bir alt 

boyutuyla olan korelasyon katsayıları incelendiğinde görülmektedir ki, çalışanların 

algıladıkları sosyal destek düzeyi ile en yüksek korelasyonu olan örgütsel vatandaşlık 

boyutu diğerkâmlık davranışıdır. Çalışanların algıladıkları sosyal destek ile diğerkâmlık 

boyutu arasında ,425 düzeyinde anlamlı bir ilişki söz konusudur. Ayrıca diğer örgütsel 

vatandaşlık davranışı boyutları olan, erdemlilik ve nezaket ile de algılanan sosyal destek 

düzeyinin ilişkisi orta düzeyde çıkmıştır. Centilmenlik boyutunun çalışanların 

algıladıkları sosyal destek düzeyi ile korelasyonu ise oldukça düşük çıkmıştır.  

 Örgütsel vatandaşlık davranışı toplam puanı ile bazı boyutlarının kendi 

aralarında anlamlı ve pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Ancak yine centilmenlik 
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boyutunun korelasyonu gerek ÖVD toplam puanı ile gerekse diğer boyutlarla lişkisi 

oldukça düşüktür.  

 

Araştırmada elde edilen verilerin regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizlerine 

tabi tutulması için normal dağılım özelliği göstermesi gereklidir8. Normal dağılım 

özelliği ise normallik testleri ile araştırılır. Veriler; ayrık değere sahip olabilir, çarpık 

olabilir, basık olabilir veya çarpıklık ve basıklık karakterinin her ikisini de gösteriyor 

olabilir9. Tablo 18’de araştırmamızdan elde ettiğimiz verilerin çarpıklık ve basıklık 

değerleri yer almaktadır. 

 

 

Tablo 18. Verilerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri (n=341) 
 

Çrp. Bsk. 
 N Min. Maks. Ort. SS 

ÇD ÇSH BD BSH 
ASD 341 19 75 57,7 10,1 -,873 ,132 1,054 ,263 
ÖVD 341 83 144 122,9 10,2 -,620 ,132 ,523 ,263 

 
Not. ASD=Algılanan sosyal destek, ÖVD=Örgütsel vatandaşlık davranışı, ÇD = Çarpıklık 

değeri, ÇSH = Çarpıklığın standart hatası, BD = Basıklık değeri, BSH = Basıklığın standart 

hatası. 

 

Tablo 18’de belirtilen değerler ASD puanlarının sivri ve sağa çarpık ÖVD puanlarının 

ise yassı ve sağa çarpık olduğunu göstermektedir.  Şekil 6 ve 7’de ÖVD ve ASD toplam 

puanlarının normal dağılım grafikleri yer almaktadır. 

                                                 
8 Büyüköztürk, a.e., 44. 
9 Şencan, a.e., 193. 
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Şekil 6. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği normal dağılım grafiği.  
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Şekil 7. Algılanan sosyal destek ölçeği normal dağılım grafiği.  
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Şekil 6 ve Şekil 7’de ÖVD ve ASD puanlarına ait normal dağılım grafiği yer 

almaktadır. Her iki ölçekten elde edilen verilere ait minimum puanlar normal dağılımı 

bir miktar etkilemektedir. Genel olarak araştırmadan elde edilen veriler regresyon ve 

varyans analizlerine uygundur. 

 

Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki ya da daha fazla değişkenden birinin bağımlı 

değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile aralarındaki ilişkinin bir 

matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecini anlatır.10 Örgütsel vatandaşlık davranışı ile 

algılanan sosyal destek düzeyi arasındaki korelasyonun 0,408 ile orta düzeyde bir 

ilişkiyi temsil etmektedir ancak bu ilişkinin ne yönde, hangi düzeyde ve örgütsel 

vatandaşlık boyutları arasında bir farklılaşma olup olmadığı regresyon analizi ile 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Aşağıdaki tabloda algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki 

etkisini ortaya koymak için yapılmış olan regresyon analizi model tablosu yer 

almaktadır. Regresyon analizinde örgütsel vatandaşlık davranışı bağımlı değişken 

olarak tanımlanmıştır.  

 

 

Tablo 19. Regresyon Analizi Model Özeti (n=341) 
 

 R R2 Düzeltilmiş R2 

Model 1 ,408a ,166 ,164 

a. Algılanan sosyal destek. 
 

 Tablo 19’daki değerler dikkate alındığında regresyon modelinde belirlilik 

katsayısı (düzeltilmiş R2) bağımsız değişken olan algılanan sosyal desteğin bağımlı 

değişkeni (ÖVD) 0,164 oranında açıklayabildiğini göstermektedir.  

 

 

 

                                                 
10 Büyüköztürk, a.e., 87. 
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Tablo 20. Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi (n=341) 
 

 Kareler Toplamı F p 

Model 1    
     Regresyon 5934,942 67,711 ,000a 

     Kalan 29709,700   
     Toplam 35643,806   

a. Algılanan sosyal destek. 
b. Bağımlı değişken: Örgütsel vatandaşlık davranışı. 
 

Yukarıdaki tek yönlü varyans analizi tablosunda görüldüğü üzere modelimiz doğrusal 

regresyon analizi için uygundur ve örgütsel vatandaşlık davranışını açıklama yönünden 

istatistiki olarak anlamlıdır. Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı 

üzerindeki etkilerini görebileceğimiz katsayılar ise Tablo 21’de verilmiştir. 

 
 
Tablo 21. Regresyon Analizi Değişken Katsayıları (n = 341) 
  

 B Std.Hata Beta t p 

Model 1      
     Sabit 98,989 2,950  33,554 ,000 
     ASD ,414 ,050  ,408 8,229 ,000 

 
Not. Bağımlı değişken: Örgütsel vatandaşlık davranışı. 

 

Tablo 21’de görüldüğü üzere örgütsel vatandaşlık davranışı  ,408 düzeyinde 

algılanan sosyal destekten etkilenmektedir. Tablodan elde edebileceğimiz diğer bir bilgi 

de, regresyon eşitliğidir. B değeri Beta değerinin standart olmayan halidir ve regresyon 

doğrusunun çiziminde kullanılır. Regresyon doğrusu ise bize bağımsız 

değişkenlerimizin bağımlı değişken üzerindeki etkileriyle ilgili bir fonksiyon verir.  
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Şekil 8. Araştırmanın regresyon doğrusu. 

 

Bir regresyon analizinde bağımsız değişkenin bağımlı değişkende gözlenen 

değişmelerin ne kadarını açıkladığı determinasyon katsayısı (R2) ile belirlenebilir.  

Determinasyon katsayısı, iki değişken için ASD’nin ÖVD’de açıkladığı değişme 

oranıdır11.  

 

Basit doğrusal regresyon eşitliği genel olarak X’in Y’deki değişmeleri ne kadar 

açıklayabildiği üzerine kurulur. Buna göre eşitlik, Y=a+bX şeklinde kurulur. Bu 

eşitlikte yer alan a, X=0 iken Y’nin alacağı ortalama değeri açıklayan sabit terimini; b 

ise X’teki bir birimlik değişmenin Y’de yol açtığı ortalama değişim miktarını açıklayan 

regresyon katsayısını (regresyon doğrusunun eğimini) göstermektedir12. Bu durumda 

yukarıdaki değerler göz önüne alınarak regresyon eşitliğini aşağıdaki gibi kurabiliriz; 

  

Y = 98,989+ 0,414*X formülünden hareket ederek, Y=ÖVD (Bağımlı değişken), 

X=ASD (Bağımsız değişken) olarak yerleştirirsek, 

 
                                                 
11 Büyüköztürk, a.e., 88. 
12 A.e. 
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Algılanan sosyal destek puanı en düşük olan kişinin (ASD min.=19) ÖVD puanı; 

ÖVD=98,989+0,414*19⇒ 106,86 

Algılanan sosyal destek puanı en yüksek olan kişinin (ASD max.=75) ÖVD puanı; 

ÖVD=98,989+0,414*75⇒ 130,04 olacaktır. 

 

Aynı regresyon eşitliği modeline göre algılanan sosyal destek düzeyinin 

araştırmamız kapsamında ele aldığımız her bir örgütsel vatandaşlık boyutuna etkisi ise 

müteakip tablolarda ve açıklamalarda yer almıştır. 

 
 
Tablo 22. Diğerkâmlık Boyutuna Ait Regresyon Analizi Model Özeti (n=341) 
 
 R R2 Düzeltilmiş R2 

Model 1 ,425a ,181 ,178 

 

Not. a. Algılanan sosyal destek. 
 

 Tablo 22’deki değerler dikkate alındığında regresyon modelinde belirlilik 

katsayısı (düzeltilmiş R2) bağımsız değişken olan algılanan sosyal desteğin bağımlı 

değişkeni (Diğerkâmlık Boyutu) ,178 oranında açıklayabildiği göstermektedir.  

 
Tablo 23. Diğerkâmlık Boyutuna Ait Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi 
(n=341) 
 

 Kareler Toplamı F p 
Model 1    
     Regresyon 693,477 74,743 ,000a 

     Kalan 3141,104   
     Toplam 3834,581   

Not.  a: Algılanan sosyal destek,  
b: Bağımlı değişken: Diğerkâmlık boyutu. 

 

Yukarıdaki tek yönlü varyans analizi tablosunda görüldüğü üzere modelimiz doğrusal 

regresyon analizi için uygundur ve diğerkâmlık davranışını açıklama yönünden 

istatistiki olarak anlamlıdır. Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışının 
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diğerkâmlık boyutu üzerindeki etkilerini görebileceğimiz katsayılar tablosu ise aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 24. Diğerkâmlık Boyutuna Ait Regresyon Analizi Değişken Katsayıları (n=341) 
  

 B Std.Hata Beta t p 

Model 1      
     Sabit 16,760 ,959  17,472 ,000 
     ASD ,142 ,016  ,425 8,651 ,000 

 
Not. Bağımlı değişken: Diğerkâmlık davranışı 
 

Tablo 24’te görüldüğü üzere örgütsel vatandaşlık davranışının diğerkâmlık 

boyutu  ,425 düzeyinde algılanan sosyal destekten etkilenmektedir.  

 

Bu durumda yukarıdaki değerler göz önüne alındığında örgütsel vatandaşlık 

davranışının diğerkâmlık boyutunun açıklanmasında aşağıdaki gibi bir formülasyona 

gidilebilir.  

  

Y = 16,760+ 0,142*X formülünden hareket ederek, Y=Diğerkamlık (Bağımlı değişken), 

X=ASD (Bağımsız değişken) olarak yerleştirirsek, 

Algılanan sosyal destek puanı en düşük olan kişinin (ASD min.=19) Diğerkamlık puanı; 

Diğerkamlık=16,760+ 0,142*19⇒ 19,46 

Algılanan sosyal destek puanı en yüksek olan kişinin (ASD max.=75) Diğerkamlık 

puanı; 

Diğerkamlık=16,760+ 0,142*75⇒ 27,41 olacaktır. 

 

Tablo 25, 26 ve 27’de erdemlilik boyutu ile ilgili regresyon analizleri ve yorumları yer 

almıştır. 
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Tablo 25. Erdemlilik Boyutuna Ait Regresyon Analizi Model Özeti (n=341) 
 
 R R2 Düzeltilmiş R2 

Model 1 ,281a ,079 ,076 

a. Algılanan sosyal destek. 
 
 Tablo 25’deki değerler dikkate alındığında regresyon modelinde belirlilik 

katsayısı (düzeltilmiş R2) bağımsız değişken olan algılanan sosyal desteğin bağımlı 

değişkeni (Erdemlilik Boyutu) ,076 oranında açıklayabildiği göstermektedir.  

 
 
Tablo 26. Erdemlilik Boyutuna Ait Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi (n=341) 
 

 Kareler Toplamı F p 

Model 1    
     Regresyon 412,670 28,991 ,000a 

     Kalan 4825,395   
     Toplam 5238,065   

a. Algılanan sosyal destek. 
b. Bağımlı değişken: Erdemlilik boyutu. 
 

Yukarıdaki tek yönlü varyans analizi tablosunda görüldüğü üzere modelimiz doğrusal 

regresyon analizi için uygundur ve erdemlilik davranışını açıklama yönünden istatistiki 

olarak anlamlıdır. Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışının 

erdemlilik boyutu üzerindeki etkilerini görebileceğimiz katsayılar ise Tablo 27’de 

verilmiştir. 

 
 
Tablo 27. Erdemlilik Boyutuna Ait Regresyon Analizi Değişken Katsayıları (n=341) 
  

 B Std.Hata Beta t p 

Model 1      
     Sabit 18,048 1,189  15,180 ,000 
     ASD ,109 ,020  ,281 5,384 ,000 

Bağımlı değişken: Erdemlilik davranışı. 
 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere örgütsel vatandaşlık davranışının erdemlilik 

boyutu  ,281 düzeyinde algılanan sosyal destekten etkilenmektedir.  
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Bu durumda yukarıdaki değerler göz önüne alındığında örgütsel vatandaşlık 

davranışının erdemlilik boyutunun açıklanmasında aşağıdaki gibi bir formülasyona 

gidilebilir.  

 

Y = 18,048+ 0,109*X formülünden hareket ederek, Y=Erdemlilik (Bağımlı değişken), 

X=ASD (Bağımsız değişken) olarak yerleştirirsek, 

Algılanan sosyal destek puanı en düşük olan kişinin (ASD min.=19) Erdemlilik puanı; 

Erdemlilik=18,048+ 0,109*19⇒ 21,1 

Algılanan sosyal destek puanı en yüksek olan kişinin (ASD max.=75) Erdemlilik puanı; 

Erdemlilik =18,048+ 0,109*75⇒ 26,22 olacaktır. 

 
 
Tablo 28. Sorumluluk Boyutuna Ait Regresyon Analizi Model Özeti (n=341) 
 
 R R2 Düzeltilmiş R2 

Model 1 ,157a ,025 ,022 

a. Algılanan sosyal destek. 
 

 Tablo 28’deki değerler dikkate alındığında regresyon modelinde belirlilik 

katsayısı (düzeltilmiş R2) bağımsız değişken olan algılanan sosyal desteğin bağımlı 

değişkeni (Sorumluluk Boyutu) ,022 oranında açıklayabildiği göstermektedir.  

 
 
Tablo 29. Sorumluluk Boyutuna Ait Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi (n=341) 
 

 Kareler Toplamı F p 

Model 1    
     Regresyon 21,519 8,539 ,004a 

     Kalan 854,569   
     Toplam 876,088   

a. Algılanan sosyal destek. 
b. Bağımlı değişken: Sorumluluk boyutu. 
 

Yukarıdaki tek yönlü varyans analizi tablosunda görüldüğü üzere modelimiz doğrusal 

regresyon analizi için uygundur ve sorumluluk davranışını açıklama yönünden istatistiki 
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olarak anlamlıdır. Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışının 

sorumluluk boyutu üzerindeki etkilerini görebileceğimiz katsayılar tablosu ise aşağıda 

verilmiştir. 

 
 
Tablo 30. Sorumluluk Boyutuna Ait Regresyon Analizi Değişken Katsayıları (n=341) 
  

 B Std.Hata Beta t p 

Model 1      
     Sabit 22,284 ,500  44,538 ,000 
     ASD ,025 ,009  ,157 2,922 ,004 

Bağımlı değişken: Sorumluluk davranışı . 
 

Tablo 30’da görüldüğü gibi örgütsel vatandaşlık davranışının sorumluluk  

boyutu  ,157 düzeyinde algılanan sosyal destekten etkilenmektedir.  

 

Bu durumda yukarıdaki değerler göz önüne alındığında örgütsel vatandaşlık 

davranışının sorumluluk boyutunun açıklanmasında aşağıdaki gibi bir formülasyona 

gidilebilir.  

Y = 22,284+ 0,025*X formülünden hareket ederek, Y=Sorumluluk (Bağımlı değişken), 

X=ASD (Bağımsız değişken) olarak yerleştirirsek, 

Algılanan sosyal destek puanı en düşük olan kişinin (ASD min.=19) Sorumluluk puanı; 

Sorumluluk=22,284+ 0,025*19⇒ 22,8 

Algılanan sosyal destek puanı en yüksek olan kişinin (ASD max.=75) Sorumluluk 

puanı; 

Sorumluluk=22,284+ 0,025*75⇒ 24,2 olacaktır. 

 
 
Tablo 31. Nezaket Boyutuna Ait Regresyon Analizi Model Özeti (n=341) 
 

 R R2 Düzeltilmiş R2 

Model 1 ,329a ,108 ,105 

a. Algılanan sosyal destek. 
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 Tablo 31’deki değerler dikkate alındığında regresyon modelinde belirlilik 

katsayısı (düzeltilmiş R2) bağımsız değişken olan algılanan sosyal desteğin bağımlı 

değişkeni (Nezaket Boyutu) ,105 oranında açıklayabildiği göstermektedir.  

 

 
Tablo 32. Nezaket Boyutuna Ait Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi (n=341) 
 

 Kareler Toplamı F p 

Model 1    
     Regresyon 309,153 41,039 ,000a 

     Kalan 2553,715   
     Toplam 2862,868   

a. Algılanan sosyal destek. 
b. Bağımlı değişken: Nezaket boyutu. 
 

Yukarıdaki tek yönlü varyans analizi tablosunda görüldüğü üzere modelimiz doğrusal 

regresyon analizi için uygundur ve nezaket davranışını açıklama yönünden istatistiki 

olarak anlamlıdır. Algılanan sosyal desteğin örgütsel vatandaşlık davranışının nezaket 

boyutu üzerindeki etkilerini görebileceğimiz katsayılar tablosu ise aşağıda verilmiştir. 

 
 
Tablo 33. Nezaket Boyutuna Ait Regresyon Analizi Değişken Katsayıları (n=341) 
  

 B Std.Hata Beta t p 

Model 1      
     Sabit 26,125 ,865  30,205 ,000 
     ASD ,095 ,015  ,329 6,406 ,000 

Bağımlı değişken: Nezaket davranışı . 
 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere örgütsel vatandaşlık davranışının nezaket 

boyutu  ,329 düzeyinde algılanan sosyal destekten etkilenmektedir.  

Bu durumda yukarıdaki değerler göz önüne alındığında örgütsel vatandaşlık 

davranışının nezaket boyutunun açıklanmasında aşağıdaki gibi bir formülasyona 

gidilebilir.  

 

Y = 26,125+ 0,095*X formülünden hareket ederek, Y=Nezaket (Bağımlı değişken), 

X=ASD (Bağımsız değişken) olarak yerleştirirsek, 
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Algılanan sosyal destek puanı en düşük olan kişinin (ASD min.=19) Nezaket puanı; 

Nezaket=26,125+ 0,095*19⇒ 27,9 

Algılanan sosyal destek puanı en yüksek olan kişinin (ASD max.=75) Sorumluluk 

puanı; 

Nezaket=26,125+ 0,095*75⇒ 33,3 olacaktır. 

 

 
Tablo 34. Centilmenlik Boyutuna Ait Regresyon Analizi Model Özeti (n=341) 
 
 R R2 Düzeltilmiş R2 

Model 1 ,075a ,006 ,003 

a. Algılanan sosyal destek. 
 

 Tablodaki değerler dikkate alındığında regresyon modelinde belirlilik katsayısı 

(düzeltilmiş R2) bağımsız değişken olan algılanan sosyal desteğin bağımlı değişkeni 

(Centilmenlik Boyutu) ,003 oranında açıklayabildiği göstermektedir.  

 

 
Tablo 35. Centilmenlik Boyutuna Ait Regresyon Analizi Kapsamındaki Varyans Analizi 
(n=341) 
 

 Kareler Toplamı F P 

Model 1    
     Regresyon 14,918 1,911 ,168a 

     Kalan 2646,372   
     Toplam 2661,290   

a. Algılanan sosyal destek. 
b. Bağımlı değişken: Centilmenlik boyutu. 
 

Tablo 35’deki tek yönlü varyans analizinde görüldüğü üzere modelimiz doğrusal 

regresyon analizi için uygun değildir. Çünkü ASD, centilmenlik davranışını açıklama 

yönünden istatistiki olarak anlamlı değildir (p< ,05).  
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Genel olarak özetlemek gerekirse; çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal 

destek düzeyi ile diğerkam davranış göstermeleri arasında ilişki olduğunu bu ilişkinin 

ise pozitif yönde olduğunu savunan temel hipotezimiz araştırmamızda desteklenmiştir. 

Araştırmamızdan elde edilen sonuçlara göre çalışanların iş ortamında algıladıkları 

sosyal destek arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışı daha sık gözlenmektedir. Bunun 

yanı sıra çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal destek arttıkça örgütsel 

vatandaşlık davranışının alt boyutları olan diğerkâmlık, erdemlilik, nezaket, ve 

sorumluluk davranışları gösterme sıklığının da artacağını savunan alt hipotezlerimiz 

desteklenmiştir. Ancak ASD ile centilmenlik boyutu arasındaki ilişki anlamlı değildir. 
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SONUÇLAR 
 

Bu tez çalışması öncelikle, bir vaka çalışması olarak Banvit AŞ bünyesinde çalışan 

işgörenler üzerinde yapılan anket uygulaması ve bu anket uygulaması ile ilgili 

istatistiksel analiz ve değerlendirmeleri kapsamaktadır.  

 Bu tez çalışmasından elde edilen sonuçları özetlemek gerekirse; ilk olarak 

Türkiye’de gıda sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Banvit AŞ’de çalışan ve 

mavi-yakalılar/beyaz-yakalılar olarak da nitelendirilen personelin örgütsel vatandaşlık 

davranışı gösterme düzeyleri ve çalıştıkları ortamda ne düzeyde sosyal destek 

algıladıkları konularında teorik ve uygulamalı sonuçlar ortaya konulmuştur. Daha önce 

örgütsel vatandaşlık davranışı hakkında yapılan çalışmaların büyük bir oranı A.B.D. 

kökenlidir. Ancak organizasyonel, örgütsel ya da sosyal destek konularında yapılan 

araştırmaların pek azı örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgilidir. Araştırmamız, örgütsel 

vatandaşlık davranışı ve sosyal destek algısı ile ilgili gıda sektöründeki bir örneklemi 

hedef alarak bu anlamda kurama katkı sağlamıştır.  

Kurulan modelde, örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan sosyal destek 

düzeyine yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışını tanımlarken 

alt boyutları olan diğerkâmlık, erdemlilik, nezaket, sorumluluk ve centilmenlik 

davranışları ele alınmış ve bu boyutların çalışanların iş ortamında iş arkadaşlarından 

kaynaklanan sosyal destek tarafından nasıl etkilendiğine yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. 

İlave olarak, demografik değişkenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan 

sosyal destek ile etkileşimine yönelik elde edilen sonuçlar da ele alınmıştır. 

 

Algılanan Sosyal Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi 

 

Yapılan araştırmanın analizleri neticesinde, çalışanların iş ortamında algıladıkları sosyal 

desteğin örgütsel vatandaşlık davranışı göstermeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir pozitif etkisinin olduğu ortaya konulmuştur.  
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Aynı pozitif ilişkinin literatürde tanımlanan örgütsel vatandaşlık davranışı 

boyutlarından olan diğerkâmlık, erdemlilik, nezaket davranışı ve sorumluluk davranışı 

ile de bulunduğu gözlenmiştir. Ancak algılanan sosyal destek ile örgütsel vatandaşlık 

davranışı boyutlarından centilmenlik davranışı arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır. 

Araştırmamızda yukarıdaki değişkenlerin yanı sıra çalışılan birim, yaş, kıdem, 

medeni hal ve eğitim gibi demografik değişkenler de analiz edilmiştir. Bunların 

içerisinde merkez büro ile kesimhane çalışanları arasındaki örgütsel vatandaşlık 

davranışı ve algılanan sosyal destek düzeyi arasında bazı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Daha çok beyaz-yakalı olarak tabir edilen idari personeli görev yaptığı merkez büro 

çalışanlarının işyerinden algıladıkları sosyal destek düzeyi mavi-yakalı olarak tabir 

edilen üretim elemanı olan kesimhane çalışanlarından daha yüksektir. Buna karşın 

kesimhanede çalışan personelin örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme eğilimi ise 

merkez büroda çalışanlara oranla daha yüksektir. Bu farklılıkların anlamlı olup 

olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizinden yararlanılmış ve farkın 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ancak burada dikkat çeken konu merkez büro 

çalışanlarının ASD puanları yüksek olmasına rağmen ÖVD puanlarının düşük olmasıdır 

ki bu da temel hipotezimizle çelişmektedir. Bu durumda çoklu regresyon analizi 

yaparak algılanan sosyal destek düzeyinin çalışılan birim ile birlikte örgütsel 

vatandaşlık davranışını açıklayıp açıklamadığı analiz edilmiş ve çalışılan birimin 

algılanan sosyal desteğe göre örgütsel vatandaşlık davranışını açıklama gücü zayıf ve 

anlamsız çıkmıştır. Demografik değişkenlerden sadece çalışanların yaşının, algıladıkları 

sosyal destek düzeyi ile pozitif bir ilişkisi çıkmıştır.  Ancak bu pozitif ilişki 

araştırmamızın bağımlı değişkeni olan örgütsel vatandaşlık davranışı ile kıdem ve 

medeni durum arasında kurulamamıştır. 

 
Yöneticilere Öneriler 

 

İşletmelerin sosyal yönlerinin gelişmesine bağlı olarak çalışanların birbirlerini 

ruhsal açıdan etkileme özelliği de artmıştır. Buna bağlı olarak modern yönetimde 

işletmenin sosyal yönü daha belirgin hale gelmiştir. İnsanlar bir örgütün en değerli 

kaynağını oluştururlar. Çünkü beşeri kaynaklar olmadan fiziksel kaynaklar 
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kullanılamazlar.1 Örgütsel davranışın ve davranış bilimlerinin temel amacı örgüt 

içerisindeki çalışanın performansına etki eden psikososyal değişkenleri bilimsel ve 

uygulamalı yöntemlerle ortaya çıkartmaktır. Bunun nihai amacı işletmeyi, etkililik ve 

verimliliğini arttırarak geleceğe hazırlamaktır. İşletmelerin kuruma tamamen bağlı 

vatandaş düzeyinde sadık çalışanlara sahip olması bu noktada rakiplerine göre önemli 

bir avantaj sağlayacaktır. İşletmelerin teknik ekipmanlarıyla yüksek teknolojiye sahip 

olmaları o örgüt içinde çalışanların nitelikleriyle de ilişkilidir. Günümüzde işletmelerin, 

sadece bilgi düzeyi yüksek çalışanlar dışında, yaratıcı, kuruma bağlı, kurumu sahiplenen 

yüksek aidiyet duygusu hisseden çalışanlara ihtiyacı vardır.  

 Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerinde iletişim ve çalışanı 

önemseyen şekildeki bir yönetimsel güven olgusunun olumlu etkisi vardır.2  

 Yapılan uygulamalı araştırmanın sonucunda, Banvit çalışanlarının iş 

arkadaşlarından sağladıkları sosyal desteğin, vatandaşlık davranışı göstermelerine 

aşağıdaki gibi bir dinamik etki edebileceği düşünülmektedir; 

İş ortamında özveri temelinde kurulan arkadaşlıklar, gelişmiş insani ilişkiler ve 

yöneticilerce sunulacak hizmetler çalışana önemli ölçüde sosyal destek sağlayacaktır. 

Çalışana sağlanan sosyal destek, kişinin örgüte güven duymasını ve aidiyet hissinin 

artmasını sağlayacaktır. Örgüte güven duygusu ve aidiyet hissi yüksek olan bir çalışan 

örgütün kararlarına ve faaliyetlerine aktif olarak katılma davranışı gösterecektir. Bu 

aynı zamanda örgütün gelişmesine yönelik uygulamalara katılmayı da yani erdemlilik 

davranışını da beraberinde getirecektir. Kurumun hedefleri ile bireysel hedefleri örtüşen 

çalışan herhangi bir kontrol mekanizması olmamasına rağmen işine sahip çıkarak 

sorumluluk davranışı gösterecektir. Buna bağlı olarak işlerin daha iyi yapılması için 

çalışanın iş arkadaşlarına işle ilgili  bilgi paylaşımında bulunarak nezaket davranışı 

gösterme eğilimi artacaktır. İş arkadaşlarına yapılan bu yardım davranışı aynı zamanda 

kişiler arası iletişimi arttırarak diğer çalışanın işle ilgili olumlu algılamalarını 

tetikleyecektir. Diğer çalışanların işle ilgili olumlu algılamaları aynı zamanda çalışanın 

sosyal destek ihtiyacını da karşılayacaktır. Bundan dolayı, yöneticiler tarafından bu 
                                                 

1 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik, (İÜ İşletme Fakültesi, Dönence, 
5. bs., 1999), 9. 

2 M. A. Korsgaard, E. M. Whitener ve S.E.Brodt, “Trust in the Face of Conflict: The Role of 
Managerial Trustworthy Behavior and Organizational Context", [Çatışmanın Ortasında Güven: 
Yönetimsel Güvenilirliğin Rolü ve Organizasyonel Bağlam], Journal of Applied Psychology, (2002), 
87, (2), 317. 
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döngüyü başlatmak için öncelikli olarak yapılması gereken şey çalışanların örgüte 

bağlılıklarını arttıracak güven ortamını oluşturmaktır. Böylece çalışanlara daha fazla 

sosyal destek sağlamış ve örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerine uygun bir 

ortam oluşturmuş olacaklardır. 

Yöneticiler tarafından çalışanların sosyal destek algılarını arttırmaya yönelik 

yürürlüğe konacak ve yaygınlaştırılacak uygulamalarla, çalışanların örgütün menfaatine 

çaba göstermeleri ve daha pozitif tutum içerisinde olmalarının sağlanabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu uygulamalara örnek olarak, çalışanların arasındaki iletişimi 

artırmak, bir araya gelebilecekleri ortamlar oluşturmak, onlara destek olmak ve yol 

göstermek, ikili ilişkilerde çalışanlara daha fazla saygılı, hoşgörülü ve nazik olmak, 

birey olarak değer verildiğini ve haklarına saygı gösterildiğini somut olarak belli etmek, 

onların iş dışındaki sosyal hayatlarıyla da ilgilenerek destek vermek, kişilere örgütün bir 

parçası olduklarını hissettirmek, cezadan ziyade ödüle yönelik pekiştirmeler uygulamak 

sayılabilir. Ayrıca işletmeler tüm bunlar için bir sosyal yardım personeli de 

görevlendirebilir. Bu sosyal yardım personeli çalışanlara bireysel sorunlarla başa 

çıkmalarının yanısıra işletmeden kaynaklanan sorunların çözümünde de çalışana destek 

sağlayabilir. Sosyal yardım personeli iş arkadaşlarından yeterli destek algılayamayan 

çalışanlar için bir destek kanalı olarak işlev görebilir. Bu durumda psiko-sosyal her türlü 

problemin (duygusal, sosyal, davranışsal, sağlık, ailevi vs.) çözülmesinde bireye, 

gizlilik ilkelerine uyacak şekilde yardım sağlanması, oldukça önemlidir. 

Bu çalışma, örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan sosyal destek düzeyi 

arasındaki dinamik yapıyı ortaya çıkarma ile ilgili somut sonuçlar ve değerlendirmeler 

ortaya koymaktadır. Ayrıca, gelecek çalışmalar örgütsel vatandaşlık davranışını 

incelerken değişik sektörlerde faaliyet gösteren değişik sosyal destek düzeyine sahip 

işletmelere odaklanabilirler. Örgütsel vatandaşlık davranışının literatürde yer alan diğer 

boyutlarının da yapılacak çalışmalarla araştırılması da bahse konu kavramların 

Türkiye’de daha faydalı uygulamalara ortam sağlayacağı düşünülmektedir. 
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A-1 

EK A. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ ANKET FORMU ÖRNEĞİ. 
 

Çalıştığınız Birim   : Merkez Büro (   )  Kesimhane (   ) 

Kaç Yıldır Banvit’te  
Çalışıyorsunuz?   :.....  Yaşınız :....... 
 

Medeni Durumunuz : Bekar (   ) Evli (   )  Dul (   ) 

Eğitiminiz    : İlkokul Mezunu (   ) Ortaokul Mezunu (   ) Lise Mezunu (   ) Üniversite  Mezunu (  ) 

 
Sayın Katılımcı; 

Aşağıda, çalıştığınız kurum (Banvit A.Ş.) ve yaptığınız işle ilgili bazı ifadeler bulacaksınız. Kurumunuzun 

uygulamaları ve kurumsal yapısı hakkında akademik araştırma yapmak maksadıyla hazırlanmış olan bu ifadelerin  

amacı sizleri değerlendirmek değildir. Bu yüzden lütfen adınızı, soyadınızı yazmayınız. İfadelerde geçen “arkadaş” 

ile kastedilen kişiler iş arkadaşlarınızdır. Lütfen her ifadeyi dikkatle okuyunuz ve size en uygun olanı (X) ile 

işaretleyiniz.  

Osman Cem Gençtürk 
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi  
Davranış Bilimleri Bilim Dalı-Yüksek Lisans 

 

Başlangıç örneğini dikkatle okuyunuz, vereceğiniz samimi cevaplar anket sonuçlarının anlamlı çıkmasına yardımcı 

olacaktır. 
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Örnek: 

İşim çok eğlencelidir..........................................................................................
[  ] [ X ] [  ] [  ] [  ] 

 
 
1. İş arkadaşımın problemi işle ilgili olmamasına rağmen iş ortamında 
dikkatini dağıtıyorsa ona probleminde yardım etmeye çalışırım....................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

2. Çalıştığım bölümde işe devam konusunda kendine en çok dikkat 
edenlerden birisiyim...........................................................................................

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

3. Yaptığım işe karışılması ne olursa olsun kavga sebebidir............................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

4. İşe vaktinde gelmek konusunda hassasım...................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

5. İş yerinde isteyen herkese yardım edebilirim................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

6. İşlerin iyi veya daha hızlı yapılabilmesini sağlayacak öneriler aklıma 
gelirse bunu yönetimle paylaşırım..................................................................... 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

7. Yeni gelişmeleri takip etmek adına sektördeki yayınları takip ederim.......... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

8. Yardıma ihtiyacı olan bir iş arkadaşıma mesai saati  dışında da olsa 
yardıma giderim................................................................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

9. İş süreçlerini destekleyecek yeni fikirler bulmaya çalışırım.......................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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10. İşimle ilgili yenilikleri takip ederim............................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

11. Başka yerde öğrendiğim şey kurumuma fayda sağlayacaksa bunu 
uygularım........................................................................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
12. Benim yaptığım hatayı başkalarının yapmaması için herkesi mutlaka 
uyarırım.............................................................................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

13. Mesai sonu servisine binmeyeceksem servisi kullanan diğer arkadaşlara 
beni beklememeleri için haber veririm...............................................................

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

14. Bana bir iş veya görev verildiğinde bu işten etkilenecek olan iş 
arkadaşlarımı önceden bilgilendiririm............................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
15. Yaptığım iş kimi doğrudan ya da dolaylı ilgilendiriyorsa onu mutlaka 
bilgilendiririm..................................................................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

16. İş süreç ve yöntemlerinde yaptığım küçük faydalı değişiklikleri 
arkadaşlarıma da anlatırım................................................................................. 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

17. Arkadaşlarımın iş ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için 
kendi zamanımdan fedakarlık ederim................................................................ [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

18. Özellikle dile getirmeselerde işleri yoğunlaşan veya zor bir işle 
görevlendirilen arkadaşlarıma yardım ederim.................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

19. Bir işi yaparken benim yaptığım hataları yapmamaları için arkadaşlarımı 
bilgilendiririm.................................................................................................... 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

20. Yönetimin aldığı her kararda mutlaka şikayet edebileceğim bir hata 
vardır............................................................................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

21. İş arkadaşıma yardım etmek için onun çağırmasını beklemeden hemen 
yardımına koşarım.......................................................................................... 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

22. İşimle ilgili imkansızlıklardan, eksikliklerden şikayet ettiğim olur............. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

23. Firmamdaki yeni uygulamaları öğrendiğimde arkadaşlarıma hemen bilgi 
veririm................................................................................................................

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

24. Firmam işimi iyi yapmamı sağlayacak ortamı ve olanakları sağlamıyorsa 
şikayet ederim.................................................................................................... 

 
[  ] 

 
  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

25. Erkenden işimin başında olurum.................................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

26. Firmamın gelişimine fayda sağlayacak fikir ve önerilerimi yönetimle 
paylaşırım...........................................................................................................

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

 
[  ] 

27. İşe kuralların gerektirdiğinden daha erken gelirim...................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

28. Kontrol edilmesem de  şirketin kurallarına uyarım...................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

29. Bana verilen görevleri hatasız yerine getirmek için özen gösteririm........... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 
Lütfen diğer anket sorularına geçiniz... 



EK B. ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ ANKET FORMU ÖRNEĞİ  
 

Aşağıda işyeri ortamında yaşanan olay ve durumları anlatan ifadeler bulacaksınız. Amacımız bu ifadenin 

size ne kadar uyduğunu belirlemektir.  

Her bir ifadeyi dikkatle okuyunuz ve katılıp katılmama derecenize göre, size en uygun olanı (X) ile 

işaretleyiniz.  

 

 
 
 
 H

E
R

 Z
A

M
A

N
   

   
  

Ç
O
Ğ

U
 Z

A
M

A
N

 

Y
A

R
I Y

A
R

IY
A

 

N
A

D
İR

E
N

 

H
İÇ

B
İR

 Z
A

M
A

N
   

  

1. İş arkadaşlarım ihtiyacım olduğunda bana manevi destek sağlar.................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

2. İş arkadaşlarım düşüncelerimi duymaktan hoşlanırlar................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

3. İş arkadaşlarımın sevgi ve yakınlığı bana güven verir................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

4. İş arkadaşlarım kişisel isteklerimi karşılar..................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
 
5. İş arkadaşlarım sorunlarım olduğunda onları daha tarafsızca ve açık 
şekilde görmeme yardım eder............................................................................ [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

6. Nasıl davranacağım ya da ne yapacağım konusunda  iş arkadaşlarım bana 
yararlı fikirler verir............................................................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

7. İş arkadaşlarımla her konuda bilgi alışverişinde bulunurum......................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

8. İş yerimde, önemli kararlar vermem gerektiğinde arkadaşlarıma danışırım.. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

9. İş arkadaşlarım, ben işyerimde olmasam da, arkamda bıraktığım işleri 
yapar .................................................................................................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

10. İş arkadaşlarım sağlığımla yakından ilgilenirler.......................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

11. İş arkadaşlarım benimle gurur duyarlar....................................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

12. İş yerinde, arkadaşlarımla bütün zorlukları aşabiliriz.................................. [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

13. Zorluklarla karşılaştığımda iş arkadaşlarım beni destekler.......................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

14. İş arkadaşlarım ve ben birbirimize çok bağlıyız.......................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

15. İş arkadaşlarım benim için ailem kadar değerlidir....................................... [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
 
Uygulamaya zaman ayırarak katıldığınız için teşekkür ederiz. 

 
Osman Cem Gençtürk 

  




