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ÖZET 

Aslan, M. (2012). Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Bağlamsal Performans Düzeyleri 

ve İlişkili Faktörler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte 

Yönetim Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. İstanbul.  

Araştırma, hastanelerde çalışan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyini 

belirleyecek bir ölçek geliştirilmesi ve bağlamsal performansla ilişkili faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla metodolojik ve tanımlayıcı-ilişki arayıcı tasarımda 

gerçekleştirildi.  

Araştırmanın evreni; İstanbul ili Avrupa bölgesinde yer alan ve araştırma yapılmasına 

izin veren bir kamu ve bir özel hastane olmak üzere iki hastanede görevli hemşirelerden 

(N=1400), örneklem ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 500 

hemşireden oluşturuldu. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 

‘Bağlamsal Performans Ölçeği’ile daha önce Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlikleri 

yapılmış ‘Beş Faktör Kişilik Envanteri’ ve ‘Minnesota İş Doyum Ölçeği’ kullanıldı. 

Araştırma verilerinin istatistik değerlendirmesi SPSS.15 programı kullanılarak yapıldı.  

Araştırma sonucunda, hemşirelerin ‘bağlamsal performans’ düzeyinin yüksek 

(3.87±0.59) olduğu,  ‘organizasyonel destek’ alt boyut ortalamasının (3.60±0.70), 

‘kişisel destek’ alt boyut ortalamasına (4.10±0.56)  göre daha düşük olduğu saptandı. 

Bağlamsal performansla kişilik ve iş doyumu arasında pozitif yönde ilişki olduğu ve 

bağlamsal performans toplam ölçek puanını etkileyen ilk üç değişkenin, iş doyumu ile 

uyumluluk ve açıklık boyutları şeklinde olduğu belirlendi. Kişisel destek alt boyutunu 

etkileyen ilk üç değişkenin uyumluluk, iş doyumu ve görev türü olduğu, organizasyonel 

destek alt boyutunu etkileyen ilk üç değişkenin ise iş doyumu ile sorumluluk ve açıklık 

olduğu saptandı. Bağlamsal performansın yaş, eğitim durumu, medeni durum, çalışılan 

kurum türü (kamu-özel), çalışılan bölüm, görev türü, kurumda çalışma süresi, haftalık 

çalışma saati, çalışma şekli, nöbet sayısı, çalışılan birimdeki hemşire sayısı ve bir günde 

bakılan hasta sayısı ile istatistiksel açıdan anlamlı farklar olduğu saptandı.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Bağlamsal Performans, Kişilik, İş doyumu, Hastane 
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ABSTRACT 

Aslan, M. (2011). Contextual Performance Levels of Nurses Who Work at Hospitals 

and Related Factors, Istanbul University Institute of Health Science, Department of 

Nursing Management. Doctoral Thesis. Istanbul.   

The aim of this descriptive and explorative study was to develop a scale for determine 

contextual performance levels of nurses who work at hospitals, and factors related to 

contextual performance. 

Target population of the study included nurses (N = 1400) from a total of two hospitals 

(one public and one private) that granted permission for this study and are in the 

European side of Istanbul, and the sample consisted of 500 nurses who voluntarily 

agreed to join the study. For data collection, the Contextual Performance Scale, 

developed by the investigator, and the Five Factor Personality Test and Minnesota 

Satisfaction Questionnaire, both of which were previously tested for validity and 

reliability in Turkey, were used. Statistical analysis of data was performed using SPSS 

15. According to the findings of the study, the contextual performance levels of nurses 

included in the study were high (3.87±0.59), and the organizational support dimension 

average scores (3.60±0.70) were lower than the personal support dimension average 

scores (4.10±0.56). 

It was determined that there was a positive correlation between contextual performance, 

and personality and job satisfaction, and that the first three variables which affect total 

contextual performance scale were job satisfaction, agreeableness, and openness. It was 

also determined that the first three variables that affect personal support dimension 

scores were agreeableness, job satisfaction, and duty type, while the first three variables 

that affect organizational support dimension scores were job satisfaction, 

conscientiousness and openness. There was a statistically significant difference between 

contextual performance and age, educational status, marital status, type of establishment 

they work at (public or private), departments they work in, duty type, total duration of 

work at the establishment, work hours per week, manner of work, number of shifts, 

number of nurses in the department, and number of patients cared for per day.  

Key Words: Nurse, Contextual Performance, Personality, Job Satisfaction, Hospital 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Hemşirelik ilk çağlardan günümüze dek gönüllülük ve fedakarlık kavramları 

üzerine temellenmiştir. Ortaçağ Avrupa’sında Hristiyanlığın yayılıp kiliselerin 

çoğalmasıyla birlikte kendini Tanrı’ya adayan kadın ve erkekler, yoksul ve hastalarla 

kimsesiz çocuklara buralarda bakmaya başlamışlardır ve verilen bakım tamamen Tanrı 

adına yapılmıştır. Savaşlarda yaralıların çok olması ve çeşitli hastalıkların salgın hale 

gelmesi yine gönüllü hasta bakımını öne çıkarmıştır. Üstelik kötü şartlar altında ve 

malzeme eksikliğiyle yapılan bakımlarda mesleğin fedakarlık yönü de ortaya çıkmıştır 

(Kaya 2011a).  

Amerikan Hemşirelik Okulları Birliği (American Association of Colleges of 

Nursing) (1985) hemşirelikte temel değerleri, estetik, fedakarlık, eşitlik, özgürlük, 

insanlık onuru, adalet ve doğruluk olarak tanımlamıştır. Görüldüğü gibi fedakarlık 

temel değerler içinde yer alan bir kavramdır (Ersoy ve Altun 1998).  

Hemşirelik, tüm dünyada çoğunlukla kadınların içinde olduğu mesleklerden 

biridir ve bu meslek kadının nazik olma, hasta olan kişilere yardım etme ve fedakar 

davranma özellikleri ile özdeşleşmiştir (Kaya ve ark 2011a). Hemşirelik mesleği için 

söylenen bu özelliklerin toplumun mesleği tanımlaması mı yoksa tamamen meslekte 

çalışan kişilerden mi kaynaklandığı araştırılmalıdır. Ayrıca hemşirelerin kendi 

istekleriyle bazı olumlu davranışlar göstermesinin hem çalıştıkları kuruma hem kendi 

performanslarına katkıda bulunacağı açıktır. Bunun için sağlık çalışanlarının 

seçiminden, performans değerlendirmesine kadar bu bakış açısıyla değerlendirilmesi 

gerekmektedir.    

Performansın çok boyutlu bir yapısı vardır. Bu boyutlardan ikisi oldukça fazla 

ilgi görmüştür. Bunlar görev performansı ve bağlamsal performanstır (Motowidlo ve 

Van Scotter 1994, Motowidlo ve ark. 1997, Ahadzie ve ark. 2008). 

Görev performansı, resmi olarak isin parçası olarak tanımlanan aktivitelerin 

yapıldığı, iş gerekliliklerindeki uzmanlıktır. Bunlar bireyin isteğiyle olan, örgütün 

hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunan davranış ve faaliyetlerdir. Bu aktiviteler 

organizasyonun teknik özüne, ya onun teknik sürecinin bir parçasını uygulayarak direkt 

bir şekilde ya da materyallerin temini ile dolaylı olarak katkıda bulunurlar. 
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Bu faaliyetler dışında diğer birçok faaliyet ise, görev performansı kategorisine 

girmez. Ancak, yine de, örgütün etkinliği için hala çok önemlidir. Bunlara da bağlamsal 

performans (Kiker ve Motowidlo, 1999) denilmektedir. 

Borman ve Motowidlo (1993) bağlamsal performansın beş boyutunu 

belirlemiştir: gönüllü olma, ekstra çaba harcama, yardım etme ve işbirliği, örgüt kural 

ve prosedürlerine uyma ve örgütsel amaçları destekleme. Coleman ve Borman (2000) 

ise üç faktörlü, daha sistematik bir davranış içeriği belirlemişlerdir, bunlar kişilerarası 

vatandaşlık performansı (yardım etme, diğer iş arkadaşlarını önemseme), örgütsel 

vatandaşlık performansı (uyum, sadakat, örgütsel amaçları onaylama, vicdanlılık, sivil 

erdem, kurallara uyma vb.) ve iş/görev performansıdır (devamlılık, ekstra çaba).  

Türkiye’de hemşirelerin görev performans değerlendirmeleri istenen düzeyde 

olmamasıyla birlikte kurumdan kuruma (kamu ya da özel hastaneler) ya da sektörden 

sektöre değişmektedir. Bağlamsal performans değerlendirmesi ise hiç yapılmamaktadır.      

Teknik anlamda çok iyi performans gösteren kişilerin ek olarak bağlamsal performans 

göstermesiyle örgüt verimliliği arttırılabilir.  

Bağlamsal performansın gösterilmesi işe alım, terfi ve ödüllendirme kararlarının 

verilmesi sırasında da kullanılabilir. Bunun için de kavramı etkileyen faktörlerin ne 

olduğu bilinmelidir. Araştırmalar bağlamsal performansı etkileyen faktörlerin iş 

doyumu, kişilik, ödüllendirme ve örgütsel bağlılık olduğunu belirtmektedir (Van Scotter 

2000, Motowidlo ve ark. 1997). Bu bağlamda hemşirelerin bağlamsal performans 

göstermelerini etkileyen faktörlerin ne olduğunun ortaya konması önemlidir.  Literatür 

bağlamsal performansın birçok faktörle ilişkisi olduğunu belirtmiştir ancak bu 

çalışmada özellikle kişilik ve iş doyumu üzerinde durulacaktır.  

Kişilik, bireyi diğer bireylerden farklılaştıran özelliklerin toplamıdır ve bireyin 

tüm yaşantısını etkilemektedir. Kişinin karşılaştığı olaylarda diğer bireylere göre farklı 

davranması sahip olduğu kişilik özelliklerindendir. Kişilerin sahip olduğu bu 

farklılıkların örgüt içerisindeki performanslarında önemli bir etki yarattığı 

belirtilmektedir (Çarıkçı ve ark. 2010). 

İş doyumu ise kişinin yaptığı işten hoşnut olmasıdır. Barutçugil iş doyumunu 

“bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla 

örtüştüğünü veya örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaşadığı bir 

duygu” olarak açıklamaktadır (Barutçugil 2004). 
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İş doyumu performans ilişkisi incelendiğinde işte yüksek performans gösteren 

kişinin kurum tarafından ödüllendirildiği ve bunun sonucunda da yüksek iş doyumuna 

ulaşıldığı belirtilir. Ayrıca yüksek iş doyumuna sahip kişinin daha yüksek performans 

gösterme eğilimi vardır. Yani, iş doyumuna sahip çalışanın iş performansı da 

artmaktadır (Telman ve Ünsal 2004). 

Bu bilgiler ışığında araştırma, hastanelerde çalışan hemşirelerin bağlamsal 

performans düzeyini belirleyecek bir ölçek geliştirilmesi ve bağlamsal performansla 

ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlandı.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Günümüzde çalışanın yapması gereken işin ne kadarını yaptığını ve hangi 

becerilere sahip olduğunu belirlemek, diğer çalışan fonksiyonlarını (terfi, motivasyon 

vb.) etkilediği için önemli bir unsur halindedir. Bu nedenle performans kavramı örgütler 

için üzerinde durulması gereken bir kavramdır.    

Türk Dil Kurumu’na göre performans; yapılan iş, uygulama, icraat, herhangi bir 

olayı veya durumu başarma isteği ve gücü, kişinin yapabileceği en iyi derece, herhangi 

bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarıdır. 

İşlevsel açıdan performans, görev ve kişi ile ilgili olup, görevin gereği olarak 

önceden belirlenen ölçüleri karşılayacak biçimde görevin yerine getirilmesi ve 

belirlenen amaçlara ulaşılması oranıdır (Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009). 

Performans, bir çalışanın veya takımın, çalıştıkları birimin ya da örgütün amaçlarına 

yaptıkları katkılar olarak tanımlanabilir. Performans, bir çalışanın belirli bir zamanda 

kendisine verilen görevi yerine getirdiğinde elde edilen sonuçlardır. Performans 

bireylerin idaresinde olan ve örgütün hedef ve amaçlarına katkıda bulunan faaliyet ve 

davranışlardır. Performans, görevin gereği olarak önceden belirlenen ölçütleri 

karşılayacak biçimde görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleşmesi arasındaki 

orandır (Rotundo ve Sackett 2002, Bayram 2006, Dikmen ve Özpeynirci 2010). 

Performansı verimliliğin ölçülmesi olarak tanımlandığında, ölçme kurum için 

yapılırsa “kurumsal performans”, çalışanlara yönelik yapılırsa “personel performans 

değerlendirilmesi” olarak değerlendirilir. Bunun yöneticiye olduğu kadar kuruma 

yansıyan sonuçları da olacaktır. 

Performans, örgütlerde yöneticiler açısından önemli bir konudur ve işgörenin 

çalışma davranışının bir sonucudur. Bu nedenle, bireysel iş performansı, örgüt açısından 

önemlidir. Bireysel anlamda işgörenlerin performanslarının güçlü ya da zayıf olmasından 

örgüt de etkilenecektir (Çalık 2003). 

2.1. İş Performansı Kavramı 

Amerika’da iş çevresindeki değişiklikler, orta kademe yönetimin kaldırılması, takım 

çalışmasına dayanan iş yapısının benimsenmesinin artışı ve Amerikan ekonomisinde hizmet 

odaklı iş oranının artması gibi nedenler iş performansına sosyal bir boyut katmıştır (Jawahar 
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ve Carr 2007). İş performansına sosyal boyutun katılmasıyla birlikte, iki performans 

çeşidi üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bunlar görev performansı ve bağlamsal 

performanstır (Motowidlo ve Van Scotter 1994, Motowidlo ve ark. 1997, O’Connell ve 

ark. 2007). 

İş performansını iki boyutta incelemek işlerin ve örgütlerin doğasını değiştirir ve 

çalışanın dar olan performans tanımını genişletir. Mahoney (1991) iş paradigması üzerinde 

durmuş ve örgütsel araştırmalarda ‘iş’in çok fazla baskın olduğunu ve insana ya da 

çıktılarına odaklanmak gibi farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyabileceğini öne sürmüştür 

(Werner 2000). 

Performans tanımını genişletme sebeplerinden diğeri yöneticilerin performans 

tanımlamasıyla daha paralel olması yüzündendir. Örneğin Borman askerlerin bağlamsal 

performansı teknik uzmanlık terimi içinde tanımladıklarını ama aynı zamanda vatandaşlık 

davranışlarını da göz önünde tuttuklarını öne sürmüştür. Werner (1994) üniversite 

yöneticilerinin performans değerlemesi yaptıkları zaman hem görev hem de vatandaşlık 

davranışlarına baktıklarını belirtmiştir. Bu çalışmalar yöneticilerin çalışanı iş görevlerini 

yapmasından daha fazla olarak görmeleri konusunda güçlü kanıtlar sağlamaktadır (Werner 

2000).  

2.1.1. Görev Performansı 

Görev performansı işin gerektirdiği görevleri bireysel olarak nasıl daha iyi 

yapabilirim sorusunun yanıtıdır (Christian ve ark. 2011). Görev performansı, ‘örgütün 

teknik temeline katkıda bulunan zorunlu uygulamalarda etkili duruma gelmek’ demektir 

(Devonish ve Greenidge 2010). Görev performansı örgütün ana teknik süreçleri için 

indirekt destek sağlayan uygulamalar, hizmetler ya da ürünler üretmede gereken 

davranış modelidir (Stone-Romero ve ark. 2009) 

Görev performansı, resmi olarak isin parçası olarak tanımlanan aktivitelerin icra 

edildiği, iş gerekliliklerindeki ustalıktır. Bunlar bireyin iradesinde olan, örgütün 

hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunan davranış ve faaliyetlerdir. Bu aktiviteler 

organizasyonun teknik özüne, ya onun teknik sürecinin bir parçasını uygulayarak direkt 

bir şekilde ya da materyallerin temini ile dolaylı olarak katkıda bulunurlar. 

Görev performansı organizasyonun teknik yapısını doğrudan etkileyen ve 

çalışanların işlerinin tipik bir parçası olarak onaylanan işleri kapsamaktadır. Görev 

performans davranışları, işin esaslı analizi sonucu tanımlanması gereken rol 
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gereklilikleri olarak tanımlanmıştır. Geçmiş ölçümler görev performansına ve planlama, 

bakımın gelişimi, kritik bakım, profesyonel gelişim ve iletişim gibi genel bileşenlere 

odaklanmıştır. (Greenslade ve Jimmieson 2007). 

Görev performansının yüksek olmasında mesleki yeterlilik, uygun çalışma 

ortamı, belirgin görev tanımı ve ahlaki nitelikler oldukça önemlidir. Eğer kesin görev 

tanımının oluşturulması zor ise, performansı belirlemek güç olmaktadır. Bireyin 

göstereceği performans, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için bireyin gösterdiği 

davranışlar olarak tanımlanmakta ve sadece ise yönelik görevleri değil ise yönelik 

olmayan görevleri, davranışları da içermektedir. Doğrudan ise yönelik olmayan görevler 

arasında; takım çalışması, müşteri hizmeti, gönüllülük, yardımseverlik, örgütsel 

vatandaşlık ve bireysel disiplinin korunması gibi davranışlar yer almaktadır 

(Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009). 

2.1.2. Bağlamsal Performans 

Görev tanımlarının ötesine geçerek çalışan ve beklenilenin üzerinde performans 

gösteren çalışanlar başarılı örgütler için bir ihtiyaçtır (Acar 2006). Yöneticiler hem 

çalışanların yeteneklerini gözlemlemekte hem de örgüt için yapılması gerekli olan 

faaliyetlere olan katılım isteklerine bakmaktadırlar. Zor görevleri azimle yaparak 

başarıya ulaşabilen çalışanlar, sürekli problem oluşturan ve sebat gösteremeyen 

çalışanlardan daha fazla önem kazanmıştır. Grup çalışmasına yatkın, yardımlaşmaya 

açık ve kurallara bağlı çalışanlar örgütün dinamizmini artırmaktadırlar. Kendini örgütün 

bir parçası hissederek, örgüt amaçlarını kendi amaçlarıyla bütünleştiren çalışan elbette 

örgüt etkinliğinde büyük öneme sahip olacaktır (Doğan 2005). 

Günümüzde, örgütlerin verimli ve etkili olarak faaliyet gösterebilmelerini 

sağlamak üzere yönetsel/örgütsel alanın çeşitli boyutlarına odaklanan birçok araştırma 

yapılmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda örgütsel davranışlarla ilgili yapılan 

çalışmaların dikkat çeken ve konularından birisi de çalışanların bağlamsal 

performansları olmuştur. 

Bağlamsal performans görev performansının yanında fazla dikkate alınmayan 

ancak en az görev performansı kadar etkili olan bir kavramdır. Literatürde örgütsel 

vatandaşlık davranışı, prososyal davranış, ekstra rol davranışı gibi kavramlarla 

karıştırılsa da aslında bu kavramlardan daha geniş bir tanıma sahiptir.  
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Borman ve Motowidlo iş performansının etki alanını bağlamsal performansı da 

katarak genişletmişlerdir. Görev performansı organizasyon içi ana teknik süreçteki 

hizmet ve uygulamalarla ilişkili aktivitelerdir, bağlamsal performans ise teknik ana 

fonksiyonlarla beraber fizyolojik, sosyal ve organizasyonel çevrenin de 

sürdürülmesinde yer alır (Bergman ve ark. 2008). 

Bağlamsal performans gönüllülük ve özelleştirilmiş iş davranışlarının ötesinde 

pozitif iş davranışlarını kapsar, bu davranışlar tüm organizasyon fonksiyonlarına 

katkıda bulunur (Devonish ve Greenidge 2010).  

Borman ve Motowidlo (1993) alandaki işe alım uygulamalarında ve 

araştırmalarda sadece iş performansının bir bölümüne odaklanıldığı, performansın diğer 

bölümü olan ve örgütsel verimliliğe etkisi olduğuna inandıkları bağlamsal performansa 

ise odaklanılmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca örneğin gönüllülük, yardım etme, kurallara 

uyma ve organizasyon amaçlarına destek olma gibi davranışlarda göz ardı 

edilebilmektedir. Bu davranışlar sayesinde teknik yeteneğin zorunlu fonksiyon olduğu 

örgütsel, sosyal ve fizyolojik çevrenin desteklenmesi de mümkün olur. Teknik 

yeteneğin de etkilendiği tüm bu davranışları Borman ve Motowidlo ‘Bağlamsal 

Performans' olarak açıklamıştır (Motowidlo 2000). 

Borman’a göre, görev ve bağlamsal performans arasında iki önemli ayırım 

vardır. İlki; görev faaliyetleri genellikle farklı işler için farklıdır. Oysaki bağlamsal 

faaliyetler farklı işlerde benzerdir. Gönüllü olmak, sebat etmek, başkalarına yardım 

etmek ve diğer davranışlar tüm işler için olmasa bile çoğu için önemlidir. İkinci olarak; 

insanların bilgisi, becerileri ve yetenekleri genellikle görev performanslarının seviyesi 

için belirleyicidir. Bağlamsal performansın belirleyicisi ise iradeye dayanan ve 

niyetlilik, eğilimlilikle ilgilidir. Ayrıca görev performansı için karakter gibi 

motivasyonel özellikler ve eğilim/niyet değişkenleri birincil belirleyici olmalıdır 

(Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009). 

Bireyin iradesinde olan ve örgütün hedeflerine ulaşmasında katkıda bulunan 

faaliyetler dışında diğer birçok faaliyet ise, görev performansı kategorisine girmez. 

Fakat, yine de, örgütün etkinliği için hala çok önemlidir. Bunlara da bağlamsal 

performans (Kiker ve Motowidlo 1999) denilmektedir. 

Görev performansı iş başarısını sağlamak için beklenen iş davranışlarını kapsar. 

Bağlamsal performans ise iş gerekleri zoruyla yapılmayan ve örgütsel yarar için yapılan 
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örgütsel vatandaşlık davranışları ya da ekstra rol davranışlarını kapsar. Bu alandaki 

araştırmalar iş performansının iki boyutuyla da ilişkilidir. Özellikle bilişsel yetenek 

görev performansı ile ilişkilidir ve bilişsel olmayan ölçümler örneğin vicdanlılık ise 

bağlamsal performansın belirleyicisi olarak bilişsel yeteneğin üzerinde artı değer 

katmaktadır (O’Connell ve ark. 2007). 

Borman ve Motowidlo, yönetimsel performansı da içeren iş performansını daha 

iyi anlamak için davranışsal yetkinliklerin potansiyel iki ana gruba; bağlamsal 

performans davranışları ve görev performansı davranışları olarak aşağıdaki yollarla 

ayrılması gerektiğini öne sürmüştür (Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009): 

• Görev davranışları, hem doğrudan hem de dolaylı olarak teknik işlevlere 

katkıda bulunmaktadır; aynı örgüt içinde farklı işler arasında değişmektedir; ödül için 

yürütülmesi gereken yükümlülükler tanımlanmıştır ve görev davranışlarındaki 

değişimin ana kaynağı görev ustalığıyla değişen bilgi, yetenek, beceriler gibi insan 

nitelikleridir. 

• Bağlamsal performans davranışları, teknik işlevlerin yerine getirilmesi 

gereken örgütsel, sosyal ve psikolojik çevreyi desteklemektedir; birçok veya bütün işler 

için ortaktır; rol tanımlanmamıştır; ayrıca resmi sorumlulukların ve zorunlulukların bir 

parçası değildir ve bağlamsal performanstaki değişimin ana kaynağı ustalık değil, irade 

ve yatkınlıktır. Burada bağlamsallıktan kastedilen işten ziyade işle ilgili ancak işin 

kendisi ile ilgili olmayan faktörlerdir. 

Borman ve Motowidlo (1993) bağlamsal performansı teknik temeli 

desteklemeyen daha çok örgütün zorunlu fonksiyonları içinde örgütsel, sosyal, 

psikolojik çevreyi destekleyen davranışlar olarak tanımlamıştır. Bağlamsal performans; 

 İşin formal olarak bölümü olmayan görevleri gönüllü olarak yapma 

 Görevleri başarılı olarak tamamlama ihtiyacı hissettiğinde bunu ekstra bir şevkle 

yapma 

 Diğerlerine yardım ve iş birliği 

 Örgütsel kural ve prosedürlere uyma 

 Örgütsel amaçları uygun bulma, destekleme ve koruma olarak belirtilebilir. 
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Van Scotter ve Motowidlo (1996) bağlamsal performansı çalışanın iş tanımı 

dışındaki davranışları olarak tanımlamıştır ve iki tip davranış belirlemişlerdir. İlki 

kişilerarası yardımlaşma (iş arkadaşları görevlerini yaparken işbirlikçi, düşünceli ve 

yardımsever davranma gibi), ikincisi ise kendini işe adamadır (öz disiplinli, zor çalışan 

koşullarında bile motivasyonu bozulmayan, işle ilgili problemlerde çözüm için insiyatif 

alan ve örgütün en çok ilgilendiği şeyleri destekleme amaçlı davranarak kurallara uyan 

çalışanlar gibi). Bağlamsal performans gönüllülük ve özelleştirilmiş iş davranışlarının 

ötesinde yapılan pozitif iş davranışlarını kapsar, bu davranışlar tüm organizasyon 

fonksiyonlarına katkıda bulunur (Carlson ve ark. 2008, Devonish ve Greenidge 2010). 

Bir iş ya da rol tanımında kurallarla belirtilmiş davranışlar söz konusudur, 

bağlamsal performansta ise davranışlar isteğe bağlıdır ve kurallarla belirlenmemiştir. 

Ayrıca çalışan davranışlarını gerçekleştirmede ve ayırt etmede bilgi, beceri ve yetenek 

gibi kavramlar kullanılır. İş özellikli davranışlar genellikle bilgi, beceri ve yeteneğin bir 

fonksiyonudur ve işe göre çeşitlilik göstermektedir. Bağlamsal davranışlar ise kişilik ve 

motivasyon gibi diğer özelliklerin bir fonksiyonudur ve bir çok işte gösterilir. İş 

tanımlarının daha az anlamlı olduğu ve takım çalışmasının standart olduğu, 

yardımseverlik, gönüllülük ve bağlılık davranışlarını içeren bağlamsal performans, 

örgütsel performans için daha önemli olmaya başlamıştır (Reilly ve Aronson 2009).      

Bağlamsal performans ana görev fonksiyonları ile direkt ilişkili olmayan ancak 

örgütsel, sosyal ve psikolojik bağlamda görevler ve süreçlerde kritik katalizör rolü 

oynayarak önemli hale gelen bireysel çabadır (Werner 2000). Bağlamsal performans 

görev aktiviteleri uygulanırken psikolojik ve sosyal içeriği destekleyen davranış 

modelidir. Bu davranışlar arasında başkalarına yardım etme, yönetici ile işbirliği ve 

örgütsel süreçlerin geliştirilmesi için çeşitli yollar önerme vardır (Stone-Romero ve ark. 

2009).  

Bağlamsal performans, görevinde başkalarına yardım etme, iyi iş ilişkilerini 

devam ettirme isteği ve kişilerarası becerileri içerir. İş arkadaşlarına yardım etmeyi 

deneyen çalışanlar iyi iş ilişkisi sayesinde iyi bağlamsal performans gösterir. Ek olarak, 

ilişkisel perspektiften bakılırsa iş arkadaşlarına yardımcı olmak organizasyonda 

diğerleriyle iletişimi derinleştirir. Yardım davranışları ortak yükümlülük algısını 

destekler ve her iki tarafın pozitif duygularını harekete geçirir (Lee ve ark. 2010).  
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Bağlamsal performans; performansın etki alanını iş dışındaki spesifik 

davranışlarla genişletmiştir. Bağlamsal performansın tanımı prososyal organizasyonel 

davranışlar, ekstra rol davranışı ve örgütsel vatandaşlık davranışı konularında yapılan 

araştırmalar üzerine temellenmiştir. Örgütsel istemlilik ve kişisel insiyatif kavramları 

geleneksel iş performansında bulunmayan ama iş davranışlarında bulunan önemli 

kavramlardır. Bağlamsal performans, yapılması gereken ana işler dışında gösterilen iş 

performansının tanımlanmasında bu kavramları kullanır (Griffin ve ark. 2000).   

Bağlamsal performans, teknik yapının etkilemesi gereken geniş sosyal çevreyi 

korumayı sağlayan davranışlara bağlıdır. Bu, hastanenin çalışmasına yardımcı olan 

diğer işleri de kapsamaktadır  

Bağlamsal performansı temsil eden davranışlar, roller karşısında daha güvenilir 

ve örgütsel destek, görev- iş desteği ve kişisel desteği içermektedir. Örgütsel destek, 

sadakat ve bağlılık kadar organizasyona destek olan kurallara da dayanır. İş- görev 

desteği ise işin gerekliliklerinin ötesine geçen ve performansı maksimize eden 

davranışlara dayanır. Kişisel destek ise insan ilişkilerine (iş arkadaşlarına yardım gibi) 

bağlı davranışlara dayanır (Greenslade ve Jimmieson 2007).  

Çalışanlar bir işi yapmaları için diğerlerine yardım ettiklerinde, yöneticilerle 

koordinasyon sağladıklarında ya da örgütsel süreci destekleyici fikirler önerdiklerinde 

bağlamsal performansa dahil olurlar (Van Scotter ve ark. 2000). Ayrıca, bağlamsal 

performans davranışları daha güçlü kişilerarası bileşenler içerirken görev performansı 

davranışları daha tarafsız ve nesneldir. 

Bağlamsal performans iş arkadaşları, yöneticiler ya da müşterilerle etkileşim ve 

bireysel kontrol, kararlı olmak ve çaba göstermek için gönüllülük gösterme gibi 

davranışlar ile ilgilidir (Van Scotter ve ark. 2000). İşe bağlılık, kurallara uyma, çok 

çalışma isteği herhangi bir problemi çözmek için inisiyatif alma gibi disiplinli 

davranışları içerir ve ayrıca, insanları örgütün çıkarlarını artırmak niyetine sevk eden 

görev performansının motivasyonla ilgili kaynağını oluşturur (Motowidlo ve Van 

Scotter 1994). 

Toerisyenler bağlamsal performansı; çalışanın iş tanımının dışına çıkan, iradeye 

dayanan, rol tanımı olmayan bir kavram olarak tanımlamışlardır. Bağlamsal performans 

çok farklı yerlerde kullanılan bir kavramdır. Örneğin farklı sektörlerde (üretim, hizmet), 
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örgütlerde (restorantlar, hukuk büroları), ücret sistemlerinde (saatlik, maaşlı), 

kullanılmaktadır (Stone- Romero ve ark. 2009).  

Bağlamsal performans özellikle takım başarısı için gereklidir çünkü örgütsel 

görevlerin başarılmasında sosyal ve motivasyonel yapıyı destekleyen kişilerarası 

yönelimli davranışların çoğunu kapsar. Ancak takım yönetimi literatüründe genellikle 

gözden kaçan bir kavramdır (Mohammed ve ark. 2002) 

Coleman ve Borman, bağlamsal performansın bilinmeyen yapısını ortaya 

çıkarmak için yaptıkları çalışmada, daha önce literatürde geçen modeller ve tartışmalara 

dayanarak 27 tane bağlamsal performans davranışı belirlemişlerdir (Coleman ve 

Borman 2000). Bu davranışlar 44 endüstri ve örgüt psikologu tarafından sınıflandırılmış 

ve benzerlikleri faktör analizi, çok boyutlu ölçekleme ve küme analizi ile analiz 

edilmiştir. Yazarlar farklı analizlerin sonuçlarını, davranışın üç kategorisini temsil eden 

tek bir entegre model üzerinde birleştirmişlerdir; 

 Kişilerarası vatandaşlık performansı, 

 Örgütsel vatandaşlık performansı ve 

 İş-görev vicdanlılığı (Coleman ve Borman 2000). 

 

Bağlamsal performans takım çalışmasında çok önemlidir. Kişilerarası 

yardımlaşma, işe bağlılık ve insiyatif alma olarak görülen bağlamsal performans takım 

fonksiyonlarının etkili olmasını sağlar. Bir .ok takımın özelliği işbirliği gerektirmesidir. 

Bilgi paylaşımı ve yardımcı olmak etkili takım performansında gerekli bir yetenek 

olarak görülmektedir (LePine ve ark. 2000). Bu yüzden takımda iş birliği ve yardım 

davranışları genelde görev davranışları gibi görülür ve formal olarak işin bir parçasıdır. 

Stevens ve Campion (1994) geliştirdikleri modelde etkili takım performansı için 

kişilerarası ilişkiler (çatışma çözümü, işbirlikçi problem çözme ve iletişim) ve 

özyönetimin (amaçları belirleme, performans yönetimi ve planlaması, görev 

koordinasyonu) gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bu yetenekler sosyal ve kişilerarası 

ihtiyaçların öneminin artması nedeniyle daha önemli hale gelmiştir. Başarılı görev 

performansı için iş bilgisi önemlidir ancak takımdaki iş bilgisi başarılı bağlamsal 

performans için önemli olmalıdır (Morgeson ve ark. 2005). Bu nedenle bir iş analizinde 

takım performansı için gerekli olan temel bilgi, beceri ve yetenekler tanımlanmalı ve 
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hem bağlamsal performans unsurları hem de görev aktivitelerinin her ikisini de 

içermelidir (Reilly ve Aronson 2009).      

Örgütsel davranışlar ve birim verimliliği arasında bir bağlantı vardır fakat bir 

çok organizasyon yüksek vatandaşlık davranışları gösteren ancak düşük düzeyde temel 

görevlerini yapan çalışanlara yetersiz olarak görür. Werner (1994) örneğin, görev 

performansı düşük olduğunda yönetici değerlendirmelerinin yüksek düzeydeki yardım 

davranışları ve ekstra çabadan etkilenmediğini öne sürmüştür. Ancak görev performansı 

arttığında bu vatandaşlık davranışlarının yöneticiler tarafından performans 

değerlendirmelerine ağırlıklı olarak yansıltıdığını belirtir. Kiker ve Motowidlo 

(1999)’nun çalışmasında da benzer bir ilişki bulunmuştur (Werner 2000). 

Bağlamsal performans bir çok değişik yolla geliştirilebilir; 

 Kişilerarası destek, örneğin iş arkadaşlarına kullanışlı bilgileri öğretmek ya 

da önerilerde bulunmak, iş arkadaşlarının verimliliğine anlık olarak ya da fazla mesai 

durumlarında katkıda bulunabilir ve ‘En İyi Uygulamalar’ diğer gruplar ve 

departmanlarla paylaşılabilir. 

 Kişilerarası kolaylaştırma, iş arkadaşlarına işbirliği içinde ve nezaketle 

davranma yöneticinin zaman ve enerji kaybını azaltarak ve bu zaman ve enerjiyi grup 

odaklı aktivitelere harcayarak verimliliğine yardımcı olabilir. 

 Çalışanın organizasyon kurallarına ve prosedürlere uyumu, yöneticinin 

astların yakından izlenmesi ya da disipline edilmesini gerektirmeyen görevlere 

odaklanmasına izin verir. 

 Organizasyonel gelişim, yöneticilere verimliliği nasıl arttırabileceklerine dair 

değerli geri bildirimler verebilir.  

 Yüksek seviyede vicdanlılığı olan bireyler yeni bilgiler ve beceri gelişimi 

için yeni seçenekler araştırabilirler ve yöneticiden çalışan gelişimi için üstlendiği 

sorumlulukların birazı alınabilir.  

 Bağlamsal performans aynı zamanda müşteri memnuniyetini sağlayabilir 

(Morrison 1994). İşine bağlı çalışanlar müşteri beklentilerinin ötesine geçer. Bunların 

sivil erdem olarak gösterilmesi müşteri memnuniyeti ve kalitenin gelişimi için olanak 

sağlar. Sportmenlik ve nezaket müşterilerle ilgilenen çalışanlar arasında pozitif bir iklim 
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yaratır. Kişilerarası destek teriminde fedakar çalışanlar, iç ve dış müşteriye daha çok 

yardımcı olabilirler (Reilly ve Aronson 2009).  

Günümüze kadar Borman ve Motowidlo’nun iş performans modeli sağlık 

çevrelerinde kullanılmamıştır. Ama bazı çalışmalarda hemşirelerin görev ve bağlamsal 

performans davranışları sergiledikleri belirtilmiştir. Kidder (2002) vatandaşlık 

davranışlarının mesleklere etkisini incelemiş ve hemşirelerin çok sayıda özverili 

vatandaşlık davranışını işlerinin parçası olarak sergilediklerini görmüştür. Ayrıca 

Bakker ve ark. (2005) hemşirelerin görev performansındaki rollerinin dışında ekstra rol 

olarak bağlamsal davranış sergilemekte olduklarını belirtmiştir. Ayrıca bu rollerin 

performansı hemşirelerin işten sıkılma seviyelerini de etkilemektedir. Hasta bakımının 

devamlılığını inceleyen çalışmalar, hasta memnuniyetinin hemşirelerin birlikte çalıştığı 

servislerde geleneksel sistemde bakım yapılan yerlere göre daha fazla olduğunu 

göstermiştir. Bu da hemşirelerin bağlamsal performans davranışı gösterip birbirlerine 

yardım ettikleri zaman hasta memnuniyetinin arttığını göstermektedir. Görev ve 

bağlamsal performans arasında ayırım yapıldığında hasta bakım performansı ölçümü 

için teorik bir temel ortaya çıkmaktadır (Greenslade ve Jimmieson 2007).  

Hastane ortamında verilen kaliteli sağlık bakımında hasta bakımındaki 

performans değişmez bir kriterdir. Hasta memnuniyeti üzerinde de hasta bakım 

kalitesinin etkisi vardır. Daha doğrusu hasta bakım kalitesi hastaların bakımlarından 

memnun olmalarını sağlayan en büyük etkendir. Ayrıca hasta bakımının hastaların 

fiziksel ve psikolojik sağlıklarının düzelmesinde (hastaneye yatış ve sonrasında) önemli 

etkisi bulunmaktadır (Lee ve ark. 1999) 

Hasta bakımının efektif performansının önemine karşın bu konuda hemşirelerin 

görevlerini ne kadar iyi yaptıklarını ölçecek çok az skala geliştirilmiştir. Bu geliştirilen 

skalalar ise kısıtlıdır, bu kısıtlarda kullanışlılığı düşürmektedir. Bu skalaların 

çoğunluğu, örneğin Schiwiran’ın 6-D skalası (Schwirian 1978) ve Slater hasta bakım 

yeterlilik ölçüm skalası (Wandelt ve Phaneuf 1974) 1960 ve 1970’lerde geliştirilmiştir. 

Bu zamandan beri hasta bakım rolünün alanı genişlemiştir, bunun ana sebebi ekonomik 

sonuçlar ve personel kesintileridir. Bu sebeple de güncelleme gereksinimi vardır.  

Ancak bu skalaların, hemşirelerin rolleri içinde göreve özgü sergiledikleri 

davranışlar (hastalara kişilerarası destek ve ilgi sağlama gibi) üzerine odaklanma gibi 

daha temel kısıtlamaları bulunmaktadır. Bununla birlikte iş performansı literatür 
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araştırmaları bu tarz göreve özgü davranışların müşteriler için pozitif görüş oluşturmada 

tek etken olmadığını göstermiştir. Çalışanlar genellikle genel bakım kalitesinin 

artmasında daha önemli olan geniş davranış alanlarına yönelmiştir. Örneğin diğer 

hemşirelere yardım eden ve hastanenin efektif işlevselliğine katkıda bulunan davranışlar 

daha önceki skalalarda göz ardı edilmiş, ama müşteri memnuniyetinde etkisi olduğu 

kabul edilmiştir (Greenslade ve Jimmieson 2007) 

2.1.3. Bağlamsal Performansın Yönetimi 

Tüm çalışanların performansı gibi, bağlamsal performans yönetimi 

değerlendirme, tanımlama, ödüllendirme ve kariyer geliştirme gibi bazı temel noktaları 

içerir.  

2.1.3.1. Bağlamsal Performans Değerlendirme   

Performans değerlendirme önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma ve ölçme 

yoluyla bireyin bilgi, beceri, yetenek ve iş alışkanlıklarını değerlendirerek işteki 

potansiyelinin ölçülmesi anlamındadır. Yani performans değerlendirmesi, personelin işin 

gerektirdiklerini ne ölçüde yapabildiğini, yapılan işle ilgili güçlü ve zayıf yönleri, bireysel 

başarıları gösteren, belirli bir zaman süresindeki davranışları değerlendiren ve ölçen bir 

süreçtir (Akı ve Demirbilek 2010).  

Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin önemli bir aşamasıdır. 

Çünkü performans değerlendirme süreci sayesinde personel seçme yerleştirme, eğitim, 

kariyer planlama, verimlilik gibi konularda geribildirim sağlanmaktadır.  

Bireyin performansını değerlendirirken bireysel hedeflerin dışında kişisel 

özelliklerin ve yetkinliklerin de değerlendirilmesi faydalı olur. Zira bu özellikler kişinin 

hedeflerine ulaşmak için kullandığı araçların etkinliğini ölçer, kişilerarası ilişkileri 

denetler (Dikmen ve Özpeynirci 2010). 

Bağlamsal davranışlar iki yolla performans değerlendirmesini etkileyebilir. İlki 

karşılıklılık ilkesine inanan süpervizörler daha çok bağlamsal performans gösteren 

çalışanlarına oluşturdukları faydanın bir karşılığı olarak geri ödeme yapmayı 

amaçlayabilirler. İkinci olarak eğer yöneticiler zihinlerinde bağlamsal performansı 

yüksek olan ‘İyi Çalışan’ şeması oluştururlarsa, bu durumda yüksek düzeyde bağlamsal 

performans gösteren çalışanlar daha faydalı olarak değerlendirilebilirler. Ayrıca 

değerlendirme kararının sıklıkla ayırdedici bilginin araştırılımasıyla sonuçlanmasından 
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dolayı, isteğe bağlı yapılan bağlamsal performans davranışları final 

değerlendirilmesinde daha çok fark edilir ve dikkate alınır.  

Organizasyonlar ve yöneticiler bağlamsal performansın nasıl olduğunu 

değerlendirirken iki nedeni dikkate almalı ve bu konuda açık olmalıdırlar. Birincisi, 

bağlamsal performansta göreceli önemi olan iletişim bozukluğu çalışanın kafasında rol 

içi performans/bağlamsal performans ve performans değerlendirme kavramları 

arasındaki ilişkiyi konuşmada karışıklık yaratabilir ve bu nedenle her ikisinde de 

performans düzeyi düşük olabilir. İkincisi, bağlamsal davranışların nasıl 

değerlendirildiğinin ve çalışanlar arasında prosedürel açıklık algısının yaratılmasında 

yarar sağlayan değerlerin açıkça tanımlanması gerekir (Reilly ve Aronson 2009).      

2.1.3.2. Bağlamsal Performans Davranışlarını Tanımlama ve Ödüllendirme 

Bağlamsal performansın tanımlanmasında çeşitli çalışmalardan örnek verilebilir. 

Colgate- Palmolive firması ‘Bir Fark Yaratabilirsin’ adıyla yürütülen bir program ortaya 

koymuştur. Bu programda kişisel liderlik ve katkı sayesinde organizasyonda bir farklılık 

yaratan birey ve takımların farkına varma ve sonuç olarak da ödüllendirme 

amaçlanmıştır. Üç tane iş amacı bulunmaktadır: Gücü arttır, kaynakları arttır ve 

Colgate’i çalışılacak en iyi yer yap. Bu şekilde çalışanların farkına varılıp 

ödüllendirilmesi sağlanmaktadır (Reilly ve Aronson 2009).     

Ödüllendirme konusunda yapılan araştırmalarda bağlamsal performansın 

ödüllendirme kararını etkilediği belirlenmiştir. Kiker ve Motowidlo (1999)’nun 

sonuçları görev ve bağlamsal performansın her ikisinin de yönetsel ödül kararına 

katkıda bulunduğunu göstermektedir.  

Van Scotter, Motowidlo ve Cross (2000), 2 yıl boyunca hava kuvvetleri 

mühendislerinde yaptıkları bir çalışmada formal ve informal ödüllerde görev ve 

bağlamsal performansın ilişkisini araştırmışlardır. Sonuçlar bağlamsal performansın 

performans ödüllerinde tek değişken olarak düşünüldüğünü ve informal ödüllerde ise 

görev performansından çok bağlamsal performansın etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

2.1.3.3. Bağlamsal Performans Davranışları ve Kariyer Geliştirme 

Bağlamsal performansın organizasyonel verimliliğe faydası vardır ve 

yöneticilerin terfi kararlarında sadece iş performansına odaklanmamaları, aynı zamanda 

bağlamsal performans konusunda da değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Yeni 
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yapılan bir çalışmada (Carmeli ve ark 2007) organizasyonda terfi ettirilen çalışanların 

düşük devamsızlık ve işe geç kalma davranışı sergilediği ve daha çok çalışma ve terfi 

ettirilmeyenlere göre işlerini daha iyi yapma eğiliminde oldukları belirtilmiştir. Ancak 

örgütsel vatandaşlıkta diğergamlık ve uyum (bağlamsal performansta kişilerarası destek 

ve örgütsel destek boyutlarıyla aynıdır) davranışları gösteren kişilerle bu davranışları 

daha az gösteren kişiler arasında kariyer değişkenliği açısından bir farklılık tespit 

edilememiştir. Bu soyutluk ve bağlamsal performans davranışlarının kişilerarası 

doğasından kaynaklanabilir. Devamsızlık, işe geç kalma veya çok çalışma daha çok elle 

tutulur ve ölçülebilir sonuçlardır.            

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bağlamsal Performans 

Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) kavramı ilk olarak 1983 yılında Dennis 

Organ ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Organ (1988), örgütsel vatandaşlık 

davranışını, ‘örgütün biçimsel ödül sistemince doğrudan ve açık bir biçimde 

tanımlanmayan, ancak bir bütün olarak örgütün etkili ve verimli çalışmasına yardımcı olan, 

gönüllüğe dayalı birey davranışı’ olarak tanımlamıştır (Bolat ve Bolat 2008). 

Bu tür davranışlar görev ve iş tanımlarında zorunlu tutulmayan, ihmali halinde ceza 

gerektirmeyen ve daha çok kişisel tercih sonucu sergilenen davranışlardır (Podsakoff ve 

ark. 2000).  

ÖVD temelde, örgüt üyelerinin gönüllü katılımı ile gerçekleşmekte, beklenen 

davranışların ötesini ifade etmekte ve temel olarak ikiye ayrılmaktadır Birinci tür ÖVD, 

örgütsel yapı, uygulamalar ve hedeflere aktif bir şekilde katılım ve katkı şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. İkinci tür ise, uygulamalar ve hedeflere zarar verecek her türlü davranıştan 

uzak kalma şeklinde kendini göstermektedir. Bu iki tür arasında belirgin bir farklılık 

vardır. Organizasyona katkı şeklinde ortaya çıkan türde, bireylerin örgüt için aktif bir 

şekilde örgüt hayatının içinde yer alması gerekir. Bu tür davranış gösteren çalışanlar 

aktiftir, üretkendir ve çalışkandır. Buna karşın, zararlı davranışlardan kaçınma şeklinde 

ortaya çıkan davranışlarda ise temel mantık örgüte katkıda bulunmak değil; örgüte zarar 

vermemektir (Basım ve Şeşen 2006).   

Literatürde bağlamsal performans için kurumsal performans, vatandaşlık 

performansı gibi ifadeler kullanılmıştır. Vatandaşlık performansı olarak tanımlanmasının 

sebebi, örgütsel vatandaşlık davranışlarında olduğu gibi iş tanımında yer almayan, 

gönüllülüğe dayanan fazladan rol davranışlarını içeriyor olmasıdır. Ancak farklı olarak 
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örgütsel vatandaşlık davranışı karşılık beklenmeksizin kendiliğinden yapılmaktadır 

(Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009). 

ÖVD, ‘İş doyumu, organizasyonel verimlilik için önemli olan bireysel 

davranışları nasıl etkiler?’ ve ‘Yöneticilerin astlarının yapmalarına ihtiyaç duymadığı 

ama yapılmasını istediği şeylerde ne yapmalı?’ sorularına cevap verir. Bağlamsal 

performans ise; ‘İşe alım süreci ve uygulamalarında performansın hangi bölümü 

nisbeten daha fazla göz ardı edilmektedir?’ ve ‘İşe alım sırasında performansın çeşitleri 

arasındaki farklılıklar nelerdir ve uygulamada hangisi nereye odaklanır?’ sorularına 

cevap verir (Motowidlo 2000).     

ÖVD ile ilgili araştırmalarda, bu kavramın rol üstü -fazladan rol (extra-role) 

davranışı (Katz ve Kahn 1977), prososyal (prosocial) davranış (George 1991), 

kendiliğinden (spontenaous) davranış (George ve Brieff 1992) gibi kavramlarla benzer 

anlamda; biçimsel (in-role) rol davranışı ile de karşıt anlamda kullanıldığı tespit 

edilmektedir (Gürbüz 2006).  

Katz (1964) iyi işleyen bir organizasyonun üç tip davranışa ihtiyacı olduğunu 

belirtir (Werner 2000):  

 Çalışanlar kuruma girmek ve işte kalma için uğraş vermelidir. 

 Çalışanlar işin gerektirdiği sorumlulukları ve rolleri üstlenmelidir. 

 Rol gereklerinin de dışında davranabilmeli ve değişim yaratmalıdır. 

Çalışanın göstermiş olduğu davranışlar rol içi ve rol dışı diye ayrılabilir. 

Literatürde çeşitli ayrımlar vardır ve bu ayırımlardan ilki rol içi davranış ve örgütsel 

vatandaşlık davranışıdır. Bu ayırıma benzer olarak araştırmacılar görev tamamlama 

(temel davranışlar) ve örgütsel vatandaşlık (isteğe bağlı davranış) davranışları olmak 

üzere iki kategori ile ilgilenmişlerdir (Werner 2000) 

ÖVD biçimsel rol tanımlarının ötesinde ve üzerinde davranan, örgütsel etkinliği 

artırmayı amaçlayan çalışan davranışı olarak tanımlandığında, bu davranışı oluşturan 

çeşitli alt boyutların varlığı söz konusu olacaktır (Gürbüz 2006). Örneğin kavramı ilk 

kez ortaya koyan Organ (1988) örgütsel vatandaşlık davranışı için beş boyutlu bir yapı 

önermiş; bu boyutları diğergamlık (diğerlerini düşünme), nezaket, vicdanlılık (ileri 

görev bilinci), sivil erdem (örgüt gelişimine destek verme) ve centilmenlik olarak 

isimlendirmiştir (Şeşen 2010) .  
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2.2.1. Diğergamlık 

Çalışanın örgütle ilgili sorunlarda veya görevlerde diğer çalışanlara karşılıksız 

yardım etmeyi ifade eden davranışları diğergamlık olarak adlandırılmaktadır (Podsakoff 

ve MacKenzie 1994). Mantıklı gerekçelerle işine gelemeyen ya da erken ayrılmak 

zorunda olan bir çalışanın, iş arkadaşı tarafından görevinin yerine getirilmesi ya da 

yarım kalan işinin tamamlanması gibi (Demirci ve ark 2009). Bu davranışın temelinde 

iş görenlerin birbirlerine yardım etme duygusu vardır. Ancak yardım gerektiren 

konunun ve davranışın örgütle ve işle ilgili olması gerekir (Gürbüz 2006).  

2.2.2. Vicdanlılık 

Çalışanların kendilerinden beklenen minimum davranışların ötesinde bir 

davranış sergilemeye istekli olmayı ifade etmektedir. Organ'a göre vicdanlılık, 

çalışanların bazı rol davranışlarını kendilerinden bekleneni aşan şekilde yerine 

getirmeleridir (Organ 1990). Mesai ücreti verilmediği halde işi bitirmek için mesaiye 

kalma, çalışanın kötü hava koşullarına veya sağlık durumuna rağmen işine gelmesi, çay 

molalarını fazla uzatmama, örgütün yararına olan toplantılara düzenli olarak katılma, 

örgütün ve çalıştığı bölümün kurallarına her zaman uyma, su, elektrik ve yakıt gibi 

kaynakları tasarruflu kullanma vicdanlılık boyutuna örnek olarak verilebilir 

Diğergamlık ile vicdanlılık arasındaki en belirgin fark diğergamlıkda bireyler, belirli bir 

kişiye yardım etmek üzere davranışta bulunurlar; vicdanlılıkta ise, belirli bir kişiye değil 

genel olarak örgüte yarar sağlamak üzere davranışta bulunurlar (Demirci ve ark. 2009).. 

2.2.3. Nezaket 

Nezaket boyutu, örgütte iş yükümlülükleri nedeniyle sürekli iletişim içinde 

olmaları gereken ve birbirlerinin işlerinden ve kararlarından etkilenen çalışanların 

sergiledikleri olumlu davranışları ifade etmektedir. Bu davranışlar, önceden haberdar 

etme, hatırlatma, bilgi aktarma, danışma ve yapılacakları özet halinde aktarmayı içerir. 

Nezaket duygusal açıdan istikrarlılığı koruyarak çatışmaları önler. Görevler konusunda 

önceden iletişimi sağlayarak bağımsız çalışılacak işlerin programlanmasını ve işlerin 

yürümesini kolaylaştırır (Demirci ve ark. 2009). 

2.2.4. Centilmenlik 

Organ'a göre sportmenlik, çalışanların örgüt içinde gerginliğe neden olabilecek 

olumsuz davranışlardan kaçınmalarını ifade eder. Sorunları gereksiz yere büyütmekten, 

zamanının çoğunu işiyle ilgili sorunlardan yakınarak geçirmekten, iş arkadaşlarına 
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saygısızca davranmaktan vb. kaçınan kişinin bu davranışları sportmenliğe örnek 

verilebilir (İşbaşı 2000).  

Organ'a göre, organizasyonlar ne kadar ustaca ve iyi niyetle yönetilirse 

yönetilsin, umulmadık gerginliklerin ve sorunların yaşanması kaçınılmazdır ve bu 

sorunlar giderek daha da artabilir. Oluşan gergin ortamdan etkilenen kişiler de şikayet 

etme hakkını kendilerinde görebilirler. İşte bu haklılığa rağmen, ortaya çıkan sorunları 

büyütmeyen ve yapıcı tavırlarıyla çözümüne katkı sağlamaya çalışan, işteki durumunun 

olumsuz yönlerini değil olumlu yönlerini vurgulayan ve kinci konuşmalardan uzak 

duran çalışanlar, sportmenlik boyutunda yer alan davranışlar sergilemektedirle (Demirci 

ve ark 2009). 

2.2.5. Sivil Erdem 

Sivil erdem (civic virtue), biçimsel rol gereği olarak değil bireysel insiyatif 

kullanılarak gönüllüğe dayanır. Yani, örgütün eylemlerine aktif ve gönüllü olarak 

katılımı ifade etmektedir. Farklı tanımlama ile, sivil erdem, bir bütün olarak örgüte 

bağlılığı veya makro seviyede ilgiyi ifade etmektedir. Kişisel maliyeti fazla olsa da 

örgüt yönetiminde aktif katılıma isteklilik, (toplantılara katılma, örgütün izlemesi 

gereken stratejiyle ilgili fikir bildirme, izlenecek politikalarla ilgili tartışmalara girmek), 

örgütün ortamındaki fırsat ve tehditleri gözlemek (faaliyet gösterilen sektörün takibi), 

örgütün çıkarlarını üstün tutmaya dikkat etmek (yangın tehlikesi durumlarını bildirip 

kapıları kilitlemek) gibi faaliyetler bu boyut kapsamındadır (Podsakoff ve ark. 2000). 
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Tablo 2-1: Bağlamsal Performans ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi 

Bağlamsal Performans Davranışları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları 

Kişisel Destek; başkalarına yardım etme, kullanışlı 

bilgi ve becerileri onlara öğretme, onların 

görevlerinin bazılarını direkt olarak uygulama ve 

başkalarının bazı problemlerinde onlara duygusal 

destek sağlama. Aynı zamanda önerileri kabul eden 

kişilerle diğerleriyle iş birliğine geçme, onların 

bilmesi gereken olaylar hakkında bilgilendirme ve 

takım amaçlarını kişisel amaçlardan öne koyma, 

diğerleriyle ilişkilerde düşünceli, saygılı ve nazik 

davranma, ayrıca motive edici davranma ve 

diğerlerine güvendiğini gösterme.  

Yardım; davranışı işle ilgili 

problemlerin oluşmasını önleme ya da 

diğerlerine yardım etme davranışı 

içerir. Yardım en geniş kategoridir ve 

diğergamlık, barışcıl olma ve 

destekleme davranışlarıyla ilişkilidir.  

Örgütsel Destek; organizasyonu koruyarak ve 

yücelterek temsil etme, zor durumlarda bile 

organizasyonda kalarak memnuniyetini ve 

sadakatini gösterme, aynı zamanda organizasyon 

misyonunu ve amaçlarını destekleme, organizasyon 

kuralları ve prosedürlerine uyma ve organizasyonun 

gelişimi için destekleme.  

Sivil Erdem;çalışanın sorumlu 

hissederek katılım göstermesi ve 

organizasyonun hayatı hakkında 

düşünmesi. 

Vicdanlılık; zor durumlar olsa bile ekstra çaba 

harcama, amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan 

tüm insiyatifleri alma, görevi olmasa bile birinin 

görevini verimli bir şekilde tamamlama. Aynı 

zamanda birinin kendi zaman ve kaynaklarını 

organizasyon içi ve dışında da kullanarak avantaj 

yaratması ve bilgi ve becerilerini geliştirmesi    

Sportmenlik; çalışanın ideal koşullar 

sağlanmasını tolere etmesi konusunda 

gönüllü olması 
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2.3. Kişilik ve Bağlamsal Performans 

Kişilik, bireyin karşılaştığı durumlara gösterdiği karakteristik tepkilerde görünen 

yapısal ve dinamik özelliklerin tümüdür. Başka deyişle kişilik, bireylerin kalıcı 

özelliklerini temsil eder ki, bu da onları diğer bireylerden ayıran şeydir. Kişilik, kişisel 

bütünlük ve tutarlı olmak kişisel gelişim ve başarıda aynı zamanda insanın hayatını dolu 

dolu yaşamasında en önemli değerler ve erdemlerdir (Dede 2009). 

Bir kişiden söz edildiğinde bireyin dürüstlüğünden, çekingenliğinden, 

kavgacılığından, tutuculuğu veya benzeri özelliklerinden bahsedilir. Bireyin bu 

özelliklerinden bahsedildiğinde de özel bir durumdan bahsedilmeyip, belirli bir zaman 

dilimi içinde devamlı olan davranışlarından söz edilmiş olunur. Böyle bir bakışla kişilik 

denilince, belirli bir durumda veya belirli olaylar karşısında kişinin takındığı tavrın 

davranışsal yönü ve devamlılık gösteren özellikleri akla gelir. 

Kişiliği, hem birey hem de başkaları açısından tanımlamak mümkündür. Birey 

açısından kişilik, insanın zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki bilgisidir. Başkaları 

açısından kişilik, bireyin toplum içinde belirli özelliklere ve rollere sahip olmasıdır 

(Dede 2009). 

Beş faktör kişilik envanteri duygusal denge, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk 

ve sorumluluk gibi beş alt boyuttan oluşur. Duygusal denge düşük anksiyete, kontrol, 

özgüven ve depresyon yokluğu gibi hisleri barındırmaktadır. Dışa dönüklük sosyallik, 

baskın olma, girişkenlik, hırs ve pozitif etkileme gibi özelliklerle, Açıklık hayal gücü, 

yaratıcılık, çizgi dışı olma ve ilgi alanları geniş olmak gibi özelliklerle tanımlanır. 

Uyumluluk, işbirlikçi olma, nazik olma, itaat etme, alçak gönüllülük gibi özellikleri 

taşır. En son olarak da sorumluluk görev bilinci, güvenilirlik ve organize olmak gibi 

özellikleri taşır (Moscoso ve Salgado 2004).   

Kişilik özellikleri, kişilerin hayat karsısındaki zorluklara bakış açısı, onların bir 

iş yapmaya ya da sürdürmeye yönelik çabalarını belirler. İyimser insanların iç 

motivasyonları yüksek olup işlerin iyi gideceğine olan inançları yüksektir. İyimser 

özellikteki kişilerin iş yaşamlarında daha başarılı oldukları gözlenmiştir (Baltaş 2002). 

Kişilik iş performansında belirleyici davranış olarak kullanılabilir. Değişmez 

özellikler gibi kişilikte kişiler arası ilişkilerden etkilenebilir. Bu yüzden kişilik çalışanın 

kendi örgütsel çevresini yorumlama sürecinden etkilenir. Ayrıca bireylerin kişilik 

özellikleri informal olarak diğer kişiler tarafından değerlendirilir ve yorumlanır. Bu 
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sürekli değerlendirme değişmez kişiliğe sahip insanlar hakkında genel bir kanaat 

oluşturur. Bu kanaat sistemi çalışanın gerçek performansı için gerekli olan bilgi 

içeriğini sağlayabilir (Witt ve ark 2002). 

Beş faktör modelinin geçerliliği ile ilgili yapılan birçok meta analiz duygusallık 

ve sorumluluğun iş performansı, eğitim başarısı ve diğer örgütsel kriterler için geçerli 

bir belirleyici olduğunu ortaya koymuştur (Moscoso ve Salgado 2004).    

Motowidlo ve Van Scotter (1994) kişilik özelliklerinin bağlamsal performansla, 

deneyimin görev performansıyla ilişkili olduğunu bulmuştur (Bess, 2001). Motowidlo 

ve Van Scotter (1994) işe uyum gösterme, baskın olma, güvenilirlik, düzenlilik, iş 

birliği yapma, öz denetim gibi kişilik boyutlarının, Lyne ve ark. (1997) düzenlilik, 

tutku, ihtiyatlılık ve hoşluk özelliklerinin bağlamsal performansla ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Bağlamsal performans kişiler arası güçlü bileşenlere sahipken, görev 

performansı daha nesneldir. Bu sıfatla, çalışan kişiliği bağlamsal performansla görev 

performansından daha fazla ilgilidir (Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009). 

Motowidlo ve Van Scotter’ın 1994’teki çalışmaları görev ve bağlamsal 

performansın toplam performansa ayrı ayrı katkılarının olduğunu göstermiştir 

(Motowidlo ve Van Scotter 1994). Çalışmada ayrıca, tecrübe, yetenek, çalışma 

performansı ve kişilik ile ilgili verilerde kullanılmış ve tecrübenin görev 

performansıyla, kişilik değişkenlerinin ise bağlamsal performans ile yüksek korelasyonu 

ortaya çıkmıştır. 

2.4. İş Doyumu ve Bağlamsal Performans 

İş doyumu birinin iş durumu ya da işi hakkında pozitif (ya da negatif) değer 

yargısı olarak tanımlanır (Christian ve ark. 2011). İş doyumu, bireyin işini ya da işle 

ilgili yaşantısını memnuniyet verici bir durum olarak algılamasıdır. İş doyumu, 

çalışanların bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında fizyolojik ve ruhsal duyguların bir 

belirtisidir (Bingöl 1997). İş doyumu denince işten elde edilen maddi çıkarlar ile 

çalışanın beraberce çalışmasından zevk aldığı iş arkadaşları ve ürün meydana 

getirmenin sağladığı bir mutluluk akla gelmektedir (Eren 2004) 

Locke iş doyumunu gerçek ve beklenen verimlilik düzeyleri arasındaki fark 

olarak ele almıştır. Bireyin amaçlarına ulaşması ya da yüksek düzeyde verimlilik 
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göstermesi doyum oluştururken amaçlarına ulaşamaması doyumsuzluğa neden 

olmaktadır (Locke 1983).   

İş doyumu iş durumuna duygusal bir tepkidir. Bu nedenle görülmez ancak 

anlaşılır. İş doyumu genellikle çıktıların beklentilerine kadar karşıladığı veya aştığına 

göre belirlenir (Karaköse ve Kocabaş 2006).    

Jacobs ve Solomon’a (1977) göre, iş doyumu-performans ilişkisi başarılı 

performansın ödüllendirildiği örgütlerde daha güçlü olmaktadır. Gerginliğin iş 

doyumunun hem nedeni hem sonucu olabildiği gibi, iş doyumu hem performansın 

ödüllendirilmesi sonucunda oluşmakta hem de işten doyum sağlayan çalışanlar iyi 

performans göstermektedir (Sun 2002). Ostroff (1992), bu ilişkiyi örgüt düzeyinde 

inceleyerek, işlerinde mutlu olan bireylerin örgütsel amaçlara ulaşmak üzere işbirliği 

yapmaya daha yatkın olacaklarını belirtmiştir. Ostroff’un araştırması, çalışanlarının 

doyum düzeyi yüksek olan örgütlerin daha iyi performans gösterdiğini kanıtlar 

niteliktedir.  

İş doyumu, örgütçe resmen tanımlanan görevlerle ilgili performansın (görev 

performansı) yanı sıra resmen tanımlı olmayan ancak örgütün yeterlik ve verimliliği 

açısından önemli olan örgütteşlik davranışı (bağlamsal performans) ile de ilişkilidir. 

Örgütteşlik davranışı, çalışma arkadaşlarına yardımcı olmak, örgütün mevcut 

uygulamalarını iyileştirmek üzere önerilerde bulunmak, yakın denetim olmaksızın işe 

zamanında başlamak ve boşa zaman geçirmemek olarak tanımlanabilir. İş doyumunun 

örgütteşlik ya da örgütsel gönüllülük davranışı olarak adlandırılan bağlamsal 

performans ile korelasyonu görev performansı ile olan korelasyonundan daha yüksektir. 

İşverenin ya da üstlerinin kendisine davranışından hoşnut olan birey, örgütte kendisi 

için resmen tanımlanmış olan görevlerden fazlasını yapmaya gönüllü olacaktır. Böylece, 

bu gönüllülük davranışının doyumun bir sonucu olarak ortaya çıktığı; bağlamsal 

performansta artış anlamına geldiği ve örgüt performansına katkı sağlayacağı 

düşünülebilir. George ve Brief de (1992), işyerindeki olumlu ruh halinin (positive 

mood) bağlamsal performansı teşvik ettiğini belirtmişlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Metodolojik ve tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilen bu çalışmanın 

amacı; hastanelerde çalışan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyini belirleyecek 

bir ölçek geliştirilmesi ve bağlamsal performansla ilişkili faktörlerin incelenmesidir.  

3.2. Araştırma Soruları 

Araştırmanın amacına yönelik olarak aşağıda belirtilen sorulara yanıt aranması 

öngörülmüştür: 

-Oluşturulan bağlamsal performans ölçeği geçerli ve güvenilir midir?  

- Hastanelerde çalışan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyi nedir? 

- Hemşirelerin bağlamsal performans düzeyi ile ilişkili faktörler nelerdir? 

-Hemşirelerin bağlamsal performans düzeyi sosyo-demografik 

özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?  

- Hemşirelerin kişilik özelliği ile bağlamsal performans arasında bir ilişki 

var mıdır? 

- Hemşirelerin iş doyumu ile bağlamsal performans arasında bir ilişki var 

mıdır? 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; İstanbul ili Avrupa bölgesinde yer alan ve araştırma 

yapılmasına izin veren bir kamu ve bir özel hastane olmak üzere iki hastanede görevli 

hemşirelerden (N=1400), örneklem ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 

500 hemşireden oluşturulmuştur. 

3.4. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma Nisan-Ağustos 2011 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi ve bir 

özel hastane olmak üzere toplam iki hastanede yapılmıştır. 
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3.5. Veri Toplama Araçları  

Araştırma için dört ayrı veri toplama aracı kullanılmış olup bunlar; 

sosyodemografik ve çalışma özelliklerini belirleyen soru formu,bağlamsal performans 

düzeyini belirlemek için bağlamsal performans ölçeği, kişilik özelliklerini belirlemek 

için 5 Faktör Kişilik Envanteri ve iş doyumunu belirlemek için Minnesota İş Doyumu 

Ölçeği kullanılmıştır. 

3.5.1. Sosyo-Demografik Özellikler Soru Formu 

Sosyo-Demografik özellikler soru formu, araştırmacı tarafından ilgili literatür 

incelenerek oluşturulmuştur. Bu formda sosyo-demografik özellikler, iş özellikleri ve 

gelir durumu bileşenlerine ait 15 soru bulunmaktadır.  

 Sosyo-Demografik Özellikler: Çalışanın yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, 

eğitim durumu, görevi ve çalıştığı bölüm durumuna ilişkin 6 soru ile değerlendirilmiştir. 

 İş Özellikleri: Pozisyonda kalma yılı, kurumda çalışma yılı, haftalık toplam 

çalışma saati, çalışma şekli, nöbet tutuyorsa aylık nöbet tutma sayısı, çalışırken günlük 

dinlenme süresi, birimdeki hemşire sayısı ve günde ortalama bakılan hasta sayısı 

durumuna ilişkin 8 soru ile değerlendirilmiştir.  

 Gelir durumu: Ortalama olarak gelir 1 soru ile sorulmuştur.  

3.5.2. Bağlamsal Performans Ölçeği  

Bağlamsal Performans Ölçek Taslağının oluşturulmasında; literatür taramasıyla 

hemşirelerin yaptığı görevler sıralanarak 134 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan madde havuzundaki görevlerden hangilerinin gönüllü hangilerinin zorunlu 

görev olduğunu belirlemek ve kapsam geçerliliğini ortaya koymak için uzman görüşüne 

sunulmuştur. Uzmanların maddeleri okuyarak önce zorunlu ya da gönüllü görev 

olduğunu belirlemeleri daha sonra da ilgili maddenin uygunluğunu değerlendirmeleri 

istenmiştir. Her bir ifade için 1 (uygun değil) ile 4 (uygun) arasında puanlamaları ve her 

bir maddeye ilişkin görüş ve önerilerini açıkça yazmaları istenmiştir. Uzman görüşü 

olarak 11 kişiden (8 öğretim üyesi, 2 hemşirelik hizmetleri müdürü, 1 klinisyen 

hemşire) görüş alınmıştır. Uzman görüşlerinin zorunlu-gönüllü değerlendirmesinden 

sonra 134 maddelik madde havuzu 75 maddeye indirilmiş ve ikinci kez uzman görüşüne 

(Çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin psikolojik rehberlik ve eğitim bilimleri 

bölümlerinde görevli 5 öğretim üyesi) sunulmuştur. Uzman görüşünün 
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değerlendirilmesi için Kapsam Geçerlilik İndeksi- KGİ (Content Validity Index= CVI) 

kullanılmıştır. Bu amaçla uzmanlara maddelerin uygunluğuna göre; 1 puan: Uygun 

değil, 2 puan: Biraz Uygun (Maddenin ve ifadenin uygun şekle getirilmesi gerekli, 3 

puan: Oldukça uygun (Madde ve ifade için ufak değişiklikler gerekli), 4 puan: Uygun 

olarak puan vererek değerlendirme yapmaları istenmiştir.  

Taslak ölçeğin Kapsam Geçerlilik İndeksi puanı hesaplanırken uzman 

görüşlerine göre 1 ve 2 puan alan maddeler kabul edilemez ve 3-4 puan alan maddeler 

kabul edilebilir olarak sınıflandırılmıştır. Her madde için 5 uzman görüşünün yüzde 

kaçından 3 veya 4 puan aldığı hesaplanmıştır (madde KGİ puanı). Örneğin 5 uzmanın 

4’undan 3-4 (kabul edilebilir) puan alan bir maddenin KGİ puanı (100x4)/5=0.80’dir. 

Tüm ölçekteki maddelerin KGİ puanlarının ortalaması ise tüm ölçek için KGİ puanını 

vermektedir. Yapılan değerlendirmede toplam ölçeğin yaklaşık %80’inin 3 ve 4 puan 

alması hedeflenmiştir (Erefe 2002, Polit ve Beck 2010).  

   Yetmiş beş maddelik madde havuzunda bulunan Bağlamsal Performans Ölçeği 

Taslağı’nın maddeleri için KGİ puanı 0.54 ile 1 arasında değişmektedir. Toplam ölçekte 

ise maddelerin KGİ ortalaması 0.89 bulunmuştur. Sonuç olarak uzman görüşüne göre 

çıkarılması önerilen ve 0.80’den düşük KGİ puanı olan toplam 20 madde ölçekten 

çıkarılmış ve madde sayısı 55’e düşmüştür.  

Ölçek geliştirme çalışmalarıyla ilgili literatürde, geliştirilen her ölçek maddesi 

başına 3-10 kişi alınması önerildiğinden bu çalışmada her bir madde başına 9 kişi 

alınması planlanmış ve bu doğrultuda taslak ölçeğin 468 kişiye (52x9=468) 

uygulanmasına karar verilmiştir. Taslak ölçek için, evreni oluşturan bir kamu hastanesi 

ve bir özel hastanede görevli 1400 hemşireye ulaşılmaya çalışılmış, eksik doldurulan, 

boş bırakılanlar çıkartıldıktan sonra toplam 500 hemşirenin (Kamu Hastanesi:330 Özel 

Hastane: 170) verisi ile ölçek geçerlilik güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlilik 

güvenilirlik çalışmasında ölçek taslağı uygulanan 500 hemşireye, ek olarak iş 

doyumunu belirlemek için Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve kişilik özelliklerini 

belirlemek için 5 Faktör Kişilik Envanteri uygulanmıştır.  

55 maddelik taslak ölçek ön uygulamaya hazır hale getirilerek 10 hemşire ile 

pilot çalışma yapılmış ve değerlendirmeler sonucunda anlaşılmayan 3 madde daha 

çıkarılarak 52 maddelik taslak ölçek elde edilmiştir. Taslak ölçek, 5’li likert tipinde 

hazırlanmış, ‘1’ hiçbir zaman, ‘2’ nadiren, ‘3’ bazen, ‘4’ sık sık, ‘5’ her zaman şeklinde 
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puanlanırken, 2 maddelik negatif ifadeler (3. ve 19. Madde) tersine çevrilerek 

puanlanmıştır. Taslak ölçek, 500 hemşireye uygulanmış ve geçerlilik güvenilirliği test 

edilmiş, iki hafta sonra 90 hemşireye test tekrar test uygulaması yapılmıştır.  

3.5.3. Beş Faktör Kişilik Envanteri 

Kişilik özelliklerinin ölçülmesinde, Goldberg tarafından geliştirilen Uluslar arası 

Kişilik Envanter Havuzu Projesi (International Personality Item Project IPIP) 

kapsamında geliştirilen, geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmış Uluslar arası 

Kişilik Envanteri kullanılmıştır (Goldberg ve ark. 2006). Araştırmada veriler bu 

envanterin 50 soruluk kısa versiyonu ile toplanmıştır. Testte her bir kişilik özelliği ile 

ilgili 10, toplamda 50 soru bulunmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği (1=Kesinlikle 

Yanlış, 5=Kesinlikle Doğru) ile alınmıştır. Yüksek puanlar kişilerin yüksek seviyede 

dışadönük, uyumlu, sorumlu, duygusal olarak dengeli ve açık olduklarını 

göstermektedir.  

Beş faktör kişilik modeli; dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, açıklık ve 

sorumluluk boyutlarıyla tanımlanır. Bu boyutlar şöyle açıklanabilir (Bacanlı ve ark 

2009): 

 Dışadönüklük (Extraversion): Heyecanlı, neşeli, konuşkan, girişken, 

sevecen, dinamik, sempatik olma gibi özellikleri içermektedir. Bu faktörün diğer 

ucunda ise utangaç, sessiz, sakin, içe dönük, yalnızlığı tercih eden, konuşmaktan 

hoşlanmayan gibi özellikler bulunmaktadır.  

 Uyumluluk (Agreeableness): Saygılı, güvenilir, cana yakın, esnek, kibar, 

merhametli, uyumlu, alçak gönüllü olma gibi özellikleri içermektedir. Bu faktörün diğer 

ucunda ise saldırgan, düşmanca davranma, hırçınlık, huysuzluk, inatçı, dik başlı ve 

şüpheci olma gibi özellikler yer almaktadır. 

 Sorumluluk (Conscientiousness): Düzenli, tedbirli, azimli, hırslı, titiz, 

göreve bağlı, başarı odaklı, sistemli, sorumlu ve uyumlu olma gibi özellikler 

bulunmaktadır. Bu faktörün diğer ucunda ise plansız, düzensiz, dikkati kolay dağılan ve 

erteleyen gibi özellikler bulunmaktadır. 

 Duygusal Denge (Emotional stability): Rahat, özgüven sahibi, sabırlı, 

eleştiriye açık, strese dayanıklı olma gibi özellikler bulunmaktadır. Bu faktörün diğer 
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ucunda ise endişeli, gergin, çekingen, güvensiz kendiyle barışık olmayan kaygılı, 

değişken ve agresif gibi özellikler bulunmaktadır.  

 Açıklık (Openness): Yaratıcı, analitik düşünen, duyarlı, meraklı, bağımsız, 

yenilikçi, açık fikirli, ifade yeteneği güçlü gibi özellikler yer almaktadır. Bu faktörün 

diğer ucunda ise geleneksel, tutucu, ilgisiz ve sıradan gibi özelliklere yer verilmektedir.    

Tabak ve ark.’nın yapmış olduğu güvenirlik analizi sonucunda, tüm ölçeğin 

Cronbach alfa katsayısı .89, olarak tespit edilmiştir. Her bir boyuta ilişkin yapılan 

güvenirlilik analizi sonucunda, dışadönüklük boyutunun Cronbach alfa katsayısı .79, 

uyumluluk boyutunun .79, sorumluluk boyutunun .81, duygusal denge boyutunun .79 ve 

açıklık boyutunun ise .75 olarak bulunmuştur (Tabak ve ark. 2010). 

Bu araştırmada beş faktör kişilik envanterinin beş faktörünün Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayıları dışa dönüklük için .80, uyumluluk için .82, sorumluluk için .79, 

duygusal denge için .78, açıklık için .66 olarak bulunmuştur.  

3.5.4. Minnesota İş Doyumu Ölçeği 

Minnesota iş doyumu ölçeği Weiss ve ark. (1967) tarafından geliştirilmiştir. 

Maddelerin değerlendirilmesinde “hiç tatmin edici değil”, “tatmin edici değil”, “ne 

tatmin edici ne de değil”, “tatmin edici”, “çok tatmin edici” ifadelerinden oluşan 

“Likert” tipi beşli dereceleme ölçeği kullanılmıştır.  

Minnesota iş doyumu ölçeğini yorumlamak için yüzdelik değerleri kullanılır. 

Sorulara yanıt olarak verilen beş alternatifin ağırlık puanları ‘1’ numarayı bir saymak 

üzere ‘5’e kadar çıkar. Deneğin işaretine göre her bir belirleyici için verilmiş olan 

ağırlık puanları toplanarak ham puan elde edilir. Genel iş doyumu puanı 20 – 100 

arasında olmak durumundadır. Yüzdelik değer olarak;  

Düşük iş doyumu............. % 25 ve altı  

Orta iş doyumu............ % 26 -74 arası  

Yüksek iş doyumu.......% 75 ve üzerini ifade eder. 

Ölçeğin iki alt boyutu bulunmaktadır. İçsel doyum: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 

16, 20 maddelerden oluşmuştur. Başarı, tanınma veya takdir edilme, işin kendisi, işin 

sorumluluğu, yükselme ve terfiye bağlı görev değişikliği gibi işin içsel niteliğine ilişkin 

tatminkarlıkla ilgili ögelerden oluşmaktadır.  
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Dışsal doyum: 5,6,12,13,14,17,18,19 maddelerinden oluşmuştur. İşletme 

politikası ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çalışma ve astlarla ilişkiler, çalışma 

koşulları, ücret gibi işin çevresine ait ögelerden oluşmaktadır.  

Ölçek, ilk olarak Baycan (1985) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılarak sağlıkta çalışanların iş doyum düzeylerini saptamak 

amacıyla kullanılmıştır. Baycan yapılan güvenilirlik analizi sonucunda cronbach alfa 

değerini .77 olarak bulmuştur.  

Bu araştırmada yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa .91 olarak 

bulunmuştur. 

3.6. Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırma için etik kurul izni alındıktan sonra; araştırmanın uygulanacağı 

hastane yöneticilerinden sözel izin alınmış ve araştırmanın amacı ve süreç anlatılmıştır.  

 

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Ölçek geliştirme için araştırma kapsamına bir kamu ve bir özel hastane alınması 

araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Daha büyük ve farklı örneklemler alınarak 

çalışma yapılabilir.  

3.8. Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırma sorularına yanıt bulmak için; 

Araştırmanın bağımlı değişkenini, 2 alt boyutu belirlenen (Kişisel Destek, 

Organizasyonel Destek) bağlamsal performans puan ortalamaları oluştururken; 

Bağımsız Değişkenlerini ise; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 

çalıştığı bölüm, görevi, kaç yıldır bu pozisyonda görev aldığı, kurumda toplam çalışma 

yılı, haftalık toplam çalışma saati, çalışma şekli, nöbet tutma sayısı, çalışırken toplam 

dinlenme süresi, çalıştığı birimdeki hemşire sayısı, ortalama geliri, günde ortalama 

baktığı hasta sayısı, kişilik özellikleri ve iş doyumudur. 

Araştırma verileri  araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS. 

15 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan istatistiksel 

analizler Tablo 3-2’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3-1: Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Analizler 

Araştırmada Yapılan Değerlendirmeler Kullanılan Analiz Yöntemleri 

Taslak ölçeğin kapsam geçerliliği, uzman 

görüşlerinin değerlendirilmesi 

Kapsam Geçerlilik İndeksi (Content Validity 

Index) 

Taslak ölçeğin test-tekrar test güvenilirlik 

analizleri 

Bağımlı gruplarda t testi 

Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi 

Taslak ölçeğin yapı geçerliliği, ölçek alt 

boyutlarının belirlenmesi 

Açıklayıcı faktör analizi 

Doğrulayıcı faktör analizi 

Taslak ölçek alt boyutlarının güvenilirlik için iç 

tutarlılığı 
Cronbach Alfa katsayısı 

Taslak ölçeğin güvenilirliği için madde- toplam 

puan analizi  
Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi 

Ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı 

Ölçek ve alt boyutlarının tanımlayıcı 

istatistikleri 

Maksimum, minimum, ortalama puan ve 

standart sapma 

Hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri Sayı ve yüzde 

Hemşirelerin bağlamsal performans düzeyleri Ortalama puan, standart sapma 

Hemşirelerin kişilik özellikleri Ortalama puan, standart sapma 

Hemşirelerin iş doyum düzeyleri Ortalama puan, standart sapma 

Bağımsız değişkenlere göre bağlamsal 

performans ölçeği puan ortalamalarının 

karşılaştırılması 

Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans 

analizi(İleri analiz olarak Tukey HSD) 

Bağımsız gruplarda t testi 

Kişilik özellikleri ve iş doyumu puanları ile 

bağlamsal performans ölçeği puanları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Pearson korelasyon analizi 

Bağımsız değişkenlerin bağlamsal performans 

düzeyine etkisi 
Çoklu regresyon analizi (Backward yöntemi) 
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4. BULGULAR 

Çalışmada elde edilen bulgular; 

(1) Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, 

(2) Bağlamsal Performans Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği, 

(3) Araştırmaya katılan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyleri, 

(4) Araştırmaya katılan hemşirelerin kişilik özellikleri, 

(5) Araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyum düzeyleri, 

(6) Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile 

bağlamsal performans etkileşimi, 

(7) Araştırmaya katılan hemşirelerin kişilik özellikleri ile bağlamsal 

performans etkileşimi, 

(8) Araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyum düzeyleri ile bağlamsal 

performans etkileşimi test eden bulgular olmak üzere 8 bölümde sunulmuştur. 
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4.1. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 

Tablo 4-1: Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N: 500) 

Özellik                     N % 

Cinsiyet 

 
  

   Erkek 50 10.0 

   Kadın 450 90.0 

Yaş Grupları 

 
  

18-23 yaş 80 16.0 

24-29 yaş 186 37.2 

30-35 yaş 119 23.8 

36-41 yaş 48 9.6 

42 Yaş ve üstü  67 13.4 

 

Eğitim Durumu 

  

  

SML 95 19.0 

Ön Lisans 70 14.0 

Lisans  275 55.0 

Lisansüstü  60 12.0 

 

Medeni Durum 

 

  

Bekar 288 57.6 

Evli 212 42.4 

 

Ortalama Gelir  

 

  

1000-1500 TL 130 26.0 

1501-2000 TL 329 65.8 

2001 TL ve Üstü 41 8.2 

 

Tablo 4-1’de araştırmaya katılan hemşirelerin  sosyo demografik özellikleri 

incelendiğinde; hemşirelerin %90’ının  (n=450) kadın, %55’inin  (n=275) lisans 

mezunu, %57,6’sının (n=288) bekar olduğu, % 65,8’inin (n=329) ortalama gelirinin 

1500-2000 TL arasında ve yaş ortalamasının 30.4±7.5,  olduğu saptandı.  
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Tablo 4-2: Hemşirelerin Çalışma Özelliklerine Göre Dağılımları (N: 500) 

Özellik        n % 

 

Hastane Türü 

 

  

Özel Hastane 170 34.0 

Kamu Hastanesi 330 66.0 

 

Bölüm 

 

  

Cerrahi Bilimler 174 34.8 

Dahili Bilimler 124 24.8 

Ameliyathane 53 10.6 

Yoğun Bakım 54 10.8 

Acil 30 6.0 

Poliklinik 30 6.0 

Diğer 35 7.0 

 

Görevi (Pozisyonu) 

 

  

Servis  Hemşiresi 332 66.4 

Özel Dal Hemşiresi 62 12.4 

Yönetici Hemşire 106 21.2 

 

Son Pozisyonunda Çalışma Süresi 

 

  

0-3 Yıl 297 59.4 

4-7 Yıl 80 16.0 

8 Yıl ve üstü 123 24.6 

 

Kurumda Toplam Çalışma Süresi 

 

  

0-3 Yıl 271 54.2 

4-7 Yıl 78 15.6 

8 Yıl ve üstü 151 30.2 

 

Haftalık Çalışma Saati  

 

  

 40 saat 322 64.4 

≥41 saat  178 35.6 

 

Çalışma Şekli 

 

  

Sürekli Gündüz 233 46.6 

Nöbetli Çalışma 267 53.4 

   

Nöbet sayısı 

 
  

Nöbet yok 237 47.4 

1-5 Nöbet 33 6.6 

6-11 Nöbet 118 23.6 

12 ve üstü Nöbet 112 22.4 
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Özellik        N % 

Günlük Toplam Dinlenme Süresi 

  
  

0-30 Dakika 204 40.8 

31-60 Dakika 258 51.6 

61 Dk ve Üstü 38 7.6 

Birimdeki Hemşire Sayısı  

 
  

0-10 Hemşire 300 60.0 

11-21 Hemşire 147 29.4 

22 ve Üstü Hemşire 53 10.6 

 

Bir Günde Bakılan Hasta Sayısı 

 

  

Hasta bakmıyor 35         7.0 

1-5 Hasta 157        31.4* 

6-11 Hasta 67        13.4 

12-17 Hasta 103        20.6 

18-23 Hasta 67        13.4 

24 Hasta ve Üstü 71        14.2 

* Hastaya bakım verenler (n: 465) üzerinden yüzde alınmıştır. 

 

Tablo 4-2’de araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma özelliklerine göre 

dağılımı incelendiğinde; hemşirelerin % 66’sının (n=330) kamu hastanesinde,. 

%34,8’inin (n=174) cerrahi bilimlerde çalıştığı,  %66,4’ünün (n=332)  servis hemşiresi 

olduğu belirlendi. % 59,4’ünün (n=297) son pozisyonda çalışma sürelerinin 0-3 yıl 

olduğu, %54,2’sinin (n=271) kurumda toplam çalışma süresinin 0-3 yıl olduğu, % 

64,4’ünün (n=322) haftalık çalışma saatinin 40 saat ve altı olduğu, %53,4’ünün nöbetli 

çalışma sistemine sahip olduğu (n=267)  ve %47.4’ünün nöbet tutmadığı (n=237)  

saptandı. Hemşirelerin %40,8’inin (n=204) 0-30 dak. günlük dinlenme süresine sahip 

olduğu, % 60,0’ının (n=300)  çalıştığı birimdeki hemşire sayısının 0-10 hemşire olduğu 

ve %31,4’ünün (n=157) bir günde baktığı hasta sayısının 1-5 hasta olduğu belirlendi.  

4.2. Bağlamsal Performans Taslak Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Bağlamsal Performans ölçeğinin güvenirlik çalışması için 52 maddenin madde-

toplam puan korelasyonlarına bakıldığında, 49 maddenin korelasyon güvenirlik 

katsayılarının (Pearson korelasyonu/Pearson Momentlar Çarpımı Korelasyonu) r= .46 

ile .77 arasında, pozitif yönde ve istatistiksel olarak çok anlamlı düzeyde olduğu 

saptanmıştır (p<.001). Üç maddenin (3., 16. ve 19.madde) güvenirlik katsayılarının 
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istatistiksel olarak anlamlı (p<.001) olmakla birlikte .30’un altında olduğu (sırasıyla r: 

.17, .28 ve .26) belirlenmiştir (Tablo 4.3). 

Tablo 4-3: Bağlamsal Performans Taslak Ölçeğinin Birinci Aşamadaki Madde-Toplam 

Puan Korelasyonları (N: 500) 

Maddeler (52 Madde) 

Madde-Toplam Puan 

Korelasyon Katsayısı 

r P 

1.Çalışma arkadaşlarıma zor görevleri nasıl yapacaklarına dair yol 

gösteririm. 
.55 .000 

2. Kurum içindeki memnuniyetimi kurum dışındaki insanlarla 

paylaşırım. 
.58 .000 

3. Zamanımın çoğunu kişisel işlerim için kullanırım (R). .17 .000 

4. Ben yararlanmasam bile çalışma arkadaşlarımın yararlanacağını 

bildiğim olanak ve fırsatları (eğitim, kendini geliştirme vb.) 

onlarla paylaşırım. 

.67 .000 

5. Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj, prosedür ya da kısa 

notları okur ve ulaşabileceğim bir yerde bulundururum. 
.65 .000 

6. Çalışma arkadaşlarımı sıkıntılı zamanlarda bile istekle 

çalışmaları için teşvik ederim. 
.65 .000 

7. Çalışırken zor durumlarla karşılaşsam bile bu görevi 

tamamlamak için elimden geleni yaparım. 
.64 .000 

8. Birimimizde olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için katkı 

sağlarım. 
.68 .000 

9. Hastaların durumundaki ani değişikliklerden birimdeki tüm 

hemşirelerin haberdar olmasına katkı sağlarım. 
.52 .000 

10. Kurumda mesleğim ile ilgili normalden daha zor ve sorunlu 

olabilecek işleri üstlenmek için istekli olurum. 
.63 .000 

11. Çalışma arkadaşlarımın kişisel problemlerinde onlara duygusal 

destek sağlarım. 
.63 .000 

12. Kurumda benden beklenenin üstünde çalışırım. .61 .000 

13. Hastaya yardım etmek için geç saatlere kadar 

kalırım/mesaimden geç çıkarım. 
.47 .000 

14. Takım amaçlarını kendi kişisel amaçlarımdan daha önde 

tutarım. 
.63 .000 

15. Çalışma arkadaşlarımın işlerini kolaylaştırmak için onlara  

yardımcı olurum. 
.71 .000 

16. Kurum dışındaki insanlara kurum lehinde konuşurum. .28 .000 

17. Kurumun sosyal faaliyetlerine istekle katılırım. .56 .000 

18. İşlerinde kullanışlı olabilecek bilgi ve becerileri çalışma 

arkadaşlarıma öğretirim 
.72 .000 

19. Önemsiz sorunlar için şikayet ederek vaktimi harcarım (R). .26 .000 

20. Yöneticim olmadığında (yetki devri yapılmasa bile) birimimde 

disiplini sağlamaya katkıda bulunurum. 
.66 .000 

21. Mesleğimle ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler, bunları 

meslektaşlarımla paylaşırım. 
.77 .000 

22. Kurumumda zorluklar yaşasam bile burada çalışmaya devam 

ederim. 
.46 .000 

23. Çalışma arkadaşlarım mazeretleri nedeniyle işlerini 

yapamadıklarında (hastalık, acil izin vb.) görevim olmamasına 

rağmen onların işlerini yaparım. 

 

.65 .000 
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Maddeler (52 Madde) 

Madde-Toplam Puan 

Korelasyon Katsayısı 

R P 

24. Kurumun başarıları ve pozitif özelliklerini desteklerim. .73 .000 

25. Ne zaman olağan dışı bir durumla karşılaşsam düzeltilmesi için 

uğraşırım. 
.72 .000 

26. Çalışma arkadaşım başarılı olduğunda başarısını devam 

ettirmesi için onu tebrik eder ve devamı için teşvik ederim. 
.71 .000 

27. Kurum dışındaki insanlar kuruma yönelik eleştiri yaptıklarında 

kurumumu savunurum. 
.66 .000 

28. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanır ve ona uygun davranırım. .70 .000 

29. Meslek örgütünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarda 

bulunurum. 
.67 .000 

30. Çalışma arkadaşlarımın hak ve hukukuna saygı gösteririm. .56 .000 

31. Genellikle işe mesai saatimden önce gelirim. .50 .000 

32. Personelin hizmet içi eğitimine katkı sağlarım. .68 .000 

33. Çalışma ortamında çıkan çatışmaların çözümlenmesi için 

elimden geleni yaparım. 
.71 .000 

34. Kurum genelinde yapılan toplantılarda yer alırım. .69 .000 

35. Mesleki nitelikte araştırma yapılması için çalışma arkadaşlarımı 

cesaretlendiririm. 
.73 .000 

36. Beni etkilemeyen ancak çalışma arkadaşlarımı etkileyecek olası 

risk ve tehditler konusunda onlara bilgi veririm. 
.68 .000 

37. Kurumsal gelişimle ilgili üst yönetime önerilerde bulunurum. .59 .000 

38. Boş zamanlarımda mesleki kurslar alarak bilgi ve becerilerimi 

geliştiririm. 
.53 .000 

39. Çalışma arkadaşımın aşırı iş yükü ile zorlandığını görürsem ona 

yardım ederim. 
.63 .000 

40. Kurumumun aldığı kararları destekler ve eğitime gönüllü 

olurum. 
.72 .000 

41. Çalışma arkadaşlarımı kurum kurallarına uymaları yönünde 

teşvik ederim. 
.73 .000 

42. Kurumda görevlendirildiğim komite ve çalışma gruplarında 

aktif olarak çalışırım. 
.68 .000 

43. Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı olurum. .65 .000 

44. Kurumumda yaşadığım güçlükleri istekle ve şikayet etmeden 

aşmaya çalışırım. 
.66 .000 

45. Öğrenci hemşirelerin uygulamalı eğitimlerini en iyi şekilde 

yapmaları için çaba gösteririm. 
.72 .000 

46. Çalışma arkadaşlarıma problem yaratmamaya çalışırım.  .57 .000 

47. Kurumda mesleki nitelikteki alınan tüm kararlardan haberdar 

olmaya özen gösteririm. 
.72 .000 

48. Görevimle ilgili işleri bitirdiğimde kurum/birimle ilgili ek işler 

yaparım. 
.57 .000 

49. Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında kullanmaya 

özen gösteririm. 
.72 .000 

50. Aynı hataları tekrar etmemeleri için deneyimlerimi çalışma 

arkadaşlarımla paylaşırım. 
.66 .000 

51. Kurumumun misyon ve amaçlarını içtenlikle destekler ve 

onaylarım. 
.71 .000 

52. Hemşirelere ve hemşireliğin gelişimine katkıda bulunacak 

mesleki yayınlar yaparım. 
.51 .000 
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Taslak ölçeğin (52 madde) güvenirliği için yapılan madde analizi sonrasında 

madde-toplam puan korelasyon katsayısı .30’un altında olan üç madde ölçekten 

çıkarılmıştır.   

Taslak ölçekte 49 madde ile yapılan açıklayıcı faktör analizinde Kaiser-Meyer 

Olkin (KMO) katsayısı .97 ve Barlett testi sonucu ileri düzeyde (χ
2
=15750.738; df: 

1176 p: .000) anlamlı bulundu. Tablo 4.4’te görüldüğü gibi maddelerin en uygun olarak 

2 faktörde toplandığı görüldü. Faktörün özdeğeri 1’in üzerinde (faktör sırasıyla 20.7 ve 

3.1) idi. Birinci faktör tarafından açıklanan varyans % 26.1, ikinci faktör tarafından 

açıklanan varyans % 22.8 olup, iki faktör toplam varyansın % 48.9’unu açıklamaktadır.  

Tablo 4-4: Bağlamsal Performans Taslak Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

(N: 500) 

  Ölçek Maddeleri (49 madde ile) 
Faktör Yükleri 

Faktör 1 Faktör 2 

Faktör 1. Kişisel Destek   

1.Çalışma arkadaşlarıma zor görevleri nasıl yapacaklarına dair yol 

gösteririm. 
.53  

4. Ben yararlanmasam bile çalışma arkadaşlarımın yararlanacağını 

bildiğim olanak ve fırsatları (eğitim, kendini geliştirme vb.) onlarla 

paylaşırım. 

.58  

6. Çalışma arkadaşlarımı sıkıntılı zamanlarda bile istekle çalışmaları için 

teşvik ederim. 
.53 .40 

7. Çalışırken zor durumlarla karşılaşsam bile bu görevi tamamlamak için 

elimden geleni yaparım. 
.68  

8. Birimimizde olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için katkı sağlarım. .66  

9. Hastaların durumundaki ani değişikliklerden birimdeki tüm 

hemşirelerin haberdar olmasına katkı sağlarım. 
.59  

11. Çalışma arkadaşlarımın kişisel problemlerinde onlara duygusal 

destek sağlarım. 
.64  

12. Kurumda benden beklenenin üstünde çalışırım. .53  

14. Takım amaçlarını kendi kişisel amaçlarımdan daha önde tutarım. .49  

15. Çalışma arkadaşlarımın işlerini kolaylaştırmak için onlara  yardımcı 

olurum. 
.75  

18. İşlerinde kullanışlı olabilecek bilgi ve becerileri çalışma 

arkadaşlarıma öğretirim 
.70  

20. Yöneticim olmadığında (yetki devri yapılmasa bile) birimimde 

disiplini sağlamaya katkıda bulunurum. 
.53 .40 

23. Çalışma arkadaşlarım mazeretleri nedeniyle işlerini 

yapamadıklarında (hastalık, acil izin vb.) görevim olmamasına rağmen 

onların işlerini yaparım. 

.63  

25. Ne zaman olağan dışı bir durumla karşılaşsam düzeltilmesi için 

uğraşırım. 
.63  

26. Çalışma arkadaşım başarılı olduğunda başarısını devam ettirmesi için 

onu tebrik eder ve devamı için teşvik ederim. 
.78  

28. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanır ve ona uygun davranırım. .67  

30. Çalışma arkadaşlarımın hak ve hukukuna saygı gösteririm. 

 
.67  
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Ölçek Maddeleri (49 madde ile) 

Faktör Yükleri 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

33. Çalışma ortamında çıkan çatışmaların çözümlenmesi için elimden 

geleni yaparım. 
.63  

36. Beni etkilemeyen ancak çalışma arkadaşlarımı etkileyecek olası risk 

ve tehditler konusunda onlara bilgi veririm. 
.62  

39. Çalışma arkadaşımın aşırı iş yükü ile zorlandığını görürsem ona 

yardım ederim. 
.75  

43. Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı olurum. .81  

45. Öğrenci hemşirelerin uygulamalı eğitimlerini en iyi şekilde yapmaları 

için çaba gösteririm. 
.58 .45 

46. Çalışma arkadaşlarıma problem yaratmamaya çalışırım.  .67  

50. Aynı hataları tekrar etmemeleri için deneyimlerimi çalışma 

arkadaşlarımla paylaşırım. 
.73  

Faktör 2. Organizasyonel Destek   

2. Kurum içindeki memnuniyetimi kurum dışındaki insanlarla 

paylaşırım. 
 .57 

5. Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj, prosedür ya da kısa notları 

okur ve ulaşabileceğim bir yerde bulundururum. 
 .54 

10. Kurumda mesleğim ile ilgili normalden daha zor ve sorunlu 

olabilecek işleri üstlenmek için istekli olurum. 
 .52 

17. Kurumun sosyal faaliyetlerine istekle katılırım.  .63 

21. Mesleğimle ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler, bunları 

meslektaşlarımla paylaşırım. 
.45 .64 

24. Kurumun başarıları ve pozitif özelliklerini desteklerim. .45 .60 

27. Kurum dışındaki insanlar kuruma yönelik eleştiri yaptıklarında 

kurumumu savunurum. 
 .61 

29. Meslek örgütünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunurum.  .66 

32. Personelin hizmet içi eğitimine katkı sağlarım.  .63 

34. Kurum genelinde yapılan toplantılarda yer alırım. .42 .57 

35. Mesleki nitelikte araştırma yapılması için çalışma arkadaşlarımı 

cesaretlendiririm. 
 .72 

37. Kurumsal gelişimle ilgili üst yönetime önerilerde bulunurum.  .64 

38. Boş zamanlarımda mesleki kurslar alarak bilgi ve becerilerimi 

geliştiririm. 
 .68 

40. Kurumumun aldığı kararları destekler ve eğitime gönüllü olurum.  .69 

41. Çalışma arkadaşlarımı kurum kurallarına uymaları yönünde teşvik 

ederim. 
.51 .53 

42. Kurumda görevlendirildiğim komite ve çalışma gruplarında aktif 

olarak çalışırım. 
 .71 

44. Kurumumda yaşadığım güçlükleri istekle ve şikayet etmeden aşmaya 

çalışırım. 
 .56 

47. Kurumda mesleki nitelikteki alınan tüm kararlardan haberdar olmaya 

özen gösteririm. 
.44 .59 

48. Görevimle ilgili işleri bitirdiğimde kurum/birimle ilgili ek işler 

yaparım. 
 .64 

49. Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında kullanmaya özen 

gösteririm. 
 .69 

51. Kurumumun misyon ve amaçlarını içtenlikle destekler ve onaylarım.  .65 

52. Hemşirelere ve hemşireliğin gelişimine katkıda bulunacak mesleki 

yayınlar yaparım. 

 

 .67 
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Ölçek Maddeleri (49 madde ile) 

Faktör Yükleri 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

13. Hastaya yardım etmek için geç saatlere kadar kalırım/mesaimden geç 

çıkarım. 
.0 .0 

22. Kurumumda zorluklar yaşasam bile burada çalışmaya devam ederim. .0 .0 

31. Genellikle işe mesai saatimden önce gelirim. .0 .0 

Özdeğer 20.7 3.1 

   Faktörlerin Açıkladığı Varyans (%) 26.1 22.8 

 

Bağlamsal Performans Taslak Ölçeğinde 13. 22. ve 31. maddenin hiçbir faktör 

altında yeterli faktör yüküne sahip olmadığı (<.40),  diğer maddelerin faktör yüklerinin 

.49 ile .81 arasında olduğu saptandı. Madde 41 ise her iki faktörde de benzer yüke 

sahipti ve ayırtedici olmadığı için ölçekten çıkarılmasına karar verildi.   

AFA sonucu ortaya çıkan faktörler/boyutlar; Kişisel Destek (24 madde) ve 

Organizasyonel Destek (21 madde) olarak adlandırıldı.  

Tablo 4-5 : Bağlamsal Performans Ölçeği Alt Boyutları (N: 500) 

       Ölçek ve Alt Boyutları 
Madde 

Sayısı 
Maddeler 

Bağlamsal PerformansÖlçeği 

(Toplam)  
45 1-45 arası tüm maddeler 

A
lt

  
B

o
yu

tl
a

r 

1. Kişisel Destek 24 

1-24 arası maddeler 

(1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 

26, 28, 30, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 50) 

 

2.Organizasyonel Destek 21 

25-45 arası maddeler 

(2, 5, 10, 17, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 

38, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52) 

 

Açıklayıcı Faktör analizi sonuçları, Bağlamsal Performans Ölçeği’nin yapı 

geçerliliğinin uygun olduğunu ortaya koymuştur.   
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Bağlamsal Performans ölçeğinin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi 

sonucu belirlenen alt boyutların uyumunu değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Madde toplam puan korelasyon analizi sonucunda güvenirlik 

katsayıları ,30’un altında olan üç madde, açıklayıcı faktör analizinde iki faktör altında 

da yer almadığı için 3 madde ve iki faktör altında da benzer yüke sahip olduğu için 

ayırtedici olmadığı düşünülen bir madde taslak ölçekten çıkarıldıktan sonra kalan 45 

madde ile yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum değerleri Tablo 4.6’da verilmiştir. 

Tüm maddelerin kendi boyutu ile olan faktor yükleri .55 ile .80 arasında bulundu. 

Tablo 4-6 : Bağlamsal Performans Ölçeği ve Alt boyutlarının İkinci Aşamadaki Madde-

Toplam Puan Korelasyonları (N: 500) 

 

Ölçek Maddeleri (45 madde ile) Madde-Toplam Korelasyonları 

Madde-Alt 

Boyut 

Korelasyonları 

r P r P 

Faktör 1. Kişisel Destek     

1.Çalışma arkadaşlarıma zor görevleri nasıl 

yapacaklarına dair yol gösteririm. 
.56 .000 .62 .000 

4. Ben yararlanmasam bile çalışma 

arkadaşlarımın yararlanacağını bildiğim 

olanak ve fırsatları (eğitim, kendini 

geliştirme vb.) onlarla paylaşırım. 

.67 .000 .70 .000 

6. Çalışma arkadaşlarımı sıkıntılı 

zamanlarda bile istekle çalışmaları için 

teşvik ederim. 

.66 .000 .67 .000 

7. Çalışırken zor durumlarla karşılaşsam 

bile bu görevi tamamlamak için elimden 

geleni yaparım. 

.64 .000 .71 .000 

8. Birimimizde olumlu bir çalışma ortamı 

yaratmak için katkı sağlarım. 
.68 .000 .73 .000 

9. Hastaların durumundaki ani 

değişikliklerden birimdeki tüm 

hemşirelerin haberdar olmasına katkı 

sağlarım. 

.52 .000 .60 .000 

11. Çalışma arkadaşlarımın kişisel 

problemlerinde onlara duygusal destek 

sağlarım. 

.64 .000 .70 .000 

12. Kurumda benden beklenenin üstünde 

çalışırım. 
.61 .000 .63 .000 

14. Takım amaçlarını kendi kişisel 

amaçlarımdan daha önde tutarım. 
.62  .62  

15. Çalışma arkadaşlarımın işlerini 

kolaylaştırmak için onlara yardımcı 

olurum. 

.70 .000 .78 .000 

18. İşlerinde kullanışlı olabilecek bilgi ve 

becerileri çalışma arkadaşlarıma öğretirim 

 

 

.72 .000 .79 .000 
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Ölçek Maddeleri (45 madde ile) 
Madde-Toplam 

Korelasyonları 

Madde-Alt 

Boyut 

Korelasyonları 

  

 r P r P 

20. Yöneticim olmadığında (yetki devri 

yapılmasa bile) birimimde disiplini 

sağlamaya katkıda bulunurum. 

.65 .000 .66 .000 

25. Ne zaman olağan dışı bir durumla 

karşılaşsam düzeltilmesi için uğraşırım. 
.71 .000 .73 .000 

26. Çalışma arkadaşım başarılı olduğunda 

başarısını devam ettirmesi için onu tebrik 

eder ve devamı için teşvik ederim. 

.71 .000 .80 .000 

28. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanır 

ve ona uygun davranırım. 
.70 .000 .74 .000 

30. Çalışma arkadaşlarımın hak ve 

hukukuna saygı gösteririm. 
.56 .000 .65 .000 

33. Çalışma ortamında çıkan çatışmaların 

çözümlenmesi için elimden geleni 

yaparım. 

.72 .000 .74 .000 

36. Beni etkilemeyen ancak çalışma 

arkadaşlarımı etkileyecek olası risk ve 

tehditler konusunda onlara bilgi veririm. 

.68 .000 .72 .000 

39. Çalışma arkadaşımın aşırı iş yükü ile 

zorlandığını görürsem ona yardım ederim. 
.63 .000 .73 .000 

43. Yeni işe başlayan birisinin işi 

öğrenmesine yardımcı olurum. 
.66 .000 .78 .000 

45. Öğrenci hemşirelerin uygulamalı 

eğitimlerini en iyi şekilde yapmaları için 

çaba gösteririm. 

.72 .000 .71 .000 

46. Çalışma arkadaşlarıma problem 

yaratmamaya çalışırım.  
.57 .000 .65 .000 

50. Aynı hataları tekrar etmemeleri için 

deneyimlerimi çalışma arkadaşlarımla 

paylaşırım. 

.67 .000 .76 .000 

Faktör 2. Organizasyonel Destek     

2. Kurum içindeki memnuniyetimi kurum 

dışındaki insanlarla paylaşırım. 
.58 .000 .62 .000 

5. Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj, 

prosedür ya da kısa notları okur ve 

ulaşabileceğim bir yerde bulundururum. 

.65 .000 .65 .000 

10. Kurumda mesleğim ile ilgili normalden 

daha zor ve sorunlu olabilecek işleri 

üstlenmek için istekli olurum. 

.64 .000 .63 .000 

17. Kurumun sosyal faaliyetlerine istekle 

katılırım. 
.57 .000 .65 .000 

21. Mesleğimle ilgili güncel bilgi ve 

gelişmeleri izler, bunları meslektaşlarımla 

paylaşırım. 

 

 

 

 

.77 .000 .77 .000 
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Ölçek Maddeleri (45 madde ile) 

Madde-Toplam 

Korelasyonları 

Madde-Alt 

Boyut 

Korelasyonları 
r P R P 

24. Kurumun başarıları ve pozitif 

özelliklerini desteklerim. 
.74 .000 .74 .000 

27. Kurum dışındaki insanlar kuruma 

yönelik eleştiri yaptıklarında kurumumu 

savunurum. 

.66 .000 .69 .000 

29. Meslek örgütünü güçlendirmeye 

yönelik çalışmalarda bulunurum. 
.67 .000 .72 .000 

32. Personelin hizmet içi eğitimine katkı 

sağlarım. 
.69 .000 .71 .000 

34. Kurum genelinde yapılan toplantılarda 

yer alırım. 
.70 .000 .70 .000 

35. Mesleki nitelikte araştırma yapılması 

için çalışma arkadaşlarımı 

cesaretlendiririm. 

.74 .000 .78 .000 

37. Kurumsal gelişimle ilgili üst yönetime 

önerilerde bulunurum. 
.60 .000 .66 .000 

38. Boş zamanlarımda mesleki kurslar 

alarak bilgi ve becerilerimi geliştiririm. 
.54 .000 .64 .000 

40. Kurumumun aldığı kararları destekler 

ve eğitime gönüllü olurum. 
.72 .000 .76 .000 

42. Kurumda görevlendirildiğim komite ve 

çalışma gruplarında aktif olarak çalışırım. 
.69 .000 .75 .000 

44. Kurumumda yaşadığım güçlükleri 

istekle ve şikayet etmeden aşmaya 

çalışırım. 

.66 .000 .67 .000 

47. Kurumda mesleki nitelikteki alınan tüm 

kararlardan haberdar olmaya özen 

gösteririm. 

.73 .000 .73 .000 

48. Görevimle ilgili işleri bitirdiğimde 

kurum/birimle ilgili ek işler yaparım. 
.57 .000 .64 .000 

49. Araştırma sonuçlarını hemşirelik 

uygulamalarında kullanmaya özen 

gösteririm. 

.72 .000 .77 .000 

51. Kurumumun misyon ve amaçlarını 

içtenlikle destekler ve onaylarım. 
.71 .000 .74 .000 

52. Hemşirelere ve hemşireliğin gelişimine 

katkıda bulunacak mesleki yayınlar 

yaparım. 

.52 .000 .62 .000 

 

 

Bağlamsal Performans ölçeğinin açıklayıcı faktör analizi sonrasında ölçekte 

kalan 45 madde ile yapılan güvenirlik çalışmasında madde analizleri tekrar yapılmıştır. 

Tüm maddelerin madde-toplam puan korelasyon analizinde (Pearson 

korelasyonu/Pearson Momentlar Çarpımı Korelasyonu) güvenirlik katsayılarının r=.52 
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ile .77 arasında, pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu 

saptandı (p<.001).  

Bağlamsal Performans ölçeğinin iki alt boyutunun güvenirlik çalışması için 

madde analizleri yapılmıştır. Alt boyut maddeleri ile alt boyut toplam puanları Pearson 

korelasyon analizi ile incelendiğinde, güvenirlik katsayıları kişisel destek boyutunda r: 

.60 ile .80, organizasyonel destek boyutunda r: .62 ile .78 arasında olmak üzere pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulundu (p<.000).  

Bağlamsal Performans ölçeği alt boyutlarının toplam ölçekle korelasyonları 

incelendiğinde, güvenirlik katsayılarının kişisel destek boyutunda r: .93, organizasyonel 

destek boyutunda r: .94 olmak üzere pozitif yönde, güçlü ve istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<.001, Tablo 4.7).  

Tablo 4-7 : Bağlamsal Performans Ölçeğinin Alt Boyut Puanlarının Toplam Ölçek 

Puanları ile Korelasyonları (n: 500) 

Ölçek Alt Boyutları 
Toplam Ölçekle Korelasyon Katsayıları (45 maddelik) 

r                                        p 

1. Kişisel Destek                            .93 .000 

2. Organizasyonel Destek  .94 .000 

 

Bağlamsal Performans Ölçeğinin ve alt boyutlarının güvenirlik göstergelerinden 

biri olan içtutarlılığı test etmek için yapılan analizde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

tüm ölçek için = .97 bulundu. Bağlamsal Performans ölçeğinin kişisel destek 

boyutunda : .96, organizasyonel destek boyutunda : .95 olarak bulundu (Tablo 4.8).   

Tablo 4-8 : Bağlamsal Performans Ölçeği ve Alt Boyutlarının Cronbach Alfa Güvenirlik 

Katsayıları (n: 500) 

       Ölçek ve Alt Boyutları (45 madde) 
(45 Maddeli Ölçek için  

 

Bağlamsal Performans Ölçeği (Toplam) .97 

A
lt

  

B
o

yu
tl

a
r 1. Kişisel Destek                            .96 

2. Organizasyonel Destek  .95 
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Bağlamsal Performans ölçeği ve iki alt boyutunun zamana göre değişmezliğini 

değerlendirmek için güvenirlik analizi olarak test ve tekrar testten elde edilen puan 

ortalamaları bağımlı gruplarda t testi ile karşılaştırıldı. 2 hafta ara ile yapılan iki 

ölçümden elde edilen puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı saptandı (p>.05, Tablo 4.9). 

Tablo 4-9 : Bağlamsal Performans Ölçeği ve Alt Boyutlarının Test-Tekrar Test Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması ve Korelasyonları (n: 90) 

Ölçek ve Alt Boyutlar 

İlk 

Uygulama 

 SS 

İkinci Uygulama 

 SS 
t* p r P 

BP Ölçeği (Toplam) 3.98 .51 3.98 .53 .070 .945 .97 .000 

1. Kişisel Destek                            4.17 .51 4.18 .52 .720 .473 .97 .000 

2. Organizasyonel Destek  3.75 .58 3.74 .62 .510 .611 .96 .000 

* Bağımlı gruplarda t testi: serbestlik derecesi = 89   

Bağlamsal Performans ölçeğinin güvenirlik analizi olarak test ve tekrartest 

uygulamasından elde edilen puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile 

incelendiğinde 2 hafta ara ile yapılan iki ölçüm puanları arasında pozitif yönde, çok 

güçlü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<.001, Ek 

1). 

Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği istatistiklerinin de istenilen düzeyde 

olması gerekir. Uyum istatistiği değerleri olarak adlandırılan değerler; 

Ki-kare uyum istatistiği: Bir modelin kabul edilebilir olması için ki-kare 

değerinin anlamlı çıkmaması beklenir, ancak uygulamada genelde anlamlı çıktığı 

görülür, çünkü bu değer örneklem büyüklüğüne çok duyarlıdır. Bunun yerine ki-kare 

değeri serbestlik derecesine bölünür ve çıkan değerin iki ya da altında olması modelin 

iyi bir model olduğunu, beş ya da daha altında olması modelin kabul edilebilir bir uyum 

iyiliğine sahip olduğunu gösterir (Şimşek 2007, Harrington 2009). Bu çalışmada 

bağlamsal performans ölçeğinin doğrulayıcı faktor analizi sonuçlarına göre bu değer; 

4.1 olarak bulunmuştur, bu değer modelin kabul edilebilir bir model olduğunu 

göstermiştir. 

Sık kullanılan diğer uyum iyiliği testleri Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA), Standardized Root-mean-Square Residual (SRMR), 
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Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index (NNFI),  Goodness of Fit Index, 

(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)’dır (Şimşek 2007, Harrington 2009). 

RMSEA’nın 0.080’e eşit ya da küçük olması ve p değerinin .05’den küçük 

olması uyumun iyi olduğunu, 0.10’a eşit ya da küçük olması ise uyumun zayıf olduğunu 

gösterir (Şimşek 2007, Harrington 2009). Bu çalışmada RMSEA değerinin anlamlı ve 

.080’den küçük bulunması, bağlamsal performans ölçeği alt boyutlarında uyumun iyi 

olduğunu göstermiştir.  

SRMR’nin .10’dan küçük olması, CFI, NNFI değerlerinin 0.90’a eşit ya da 

üstünde olması, AGFI’nin 0.80’e eşit ya da üstünde olması uyumun olduğunu gösterir. 

GFI değerinin 0.85’e eşit ya da üstünde olması uyumun olduğunu gösterir(Şimşek 2007, 

Harrington 2009). Bu çalışmada elde edilen SRMR (.058), CFI (.98), NNFI (.97), 

değerlerine göre ölçek alt boyutlarında uyumun olduğu görülmüştür. GFI (.74) ve AGFI 

(.72) değerlerinin uyuma yakın olduğu ancak yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.   

Tablo 4-10: Bağlamsal Performans Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyumluluk 

Değerleri   

DFA Uyumluluk Testleri DFA Analiz Sonucu 

Ki-kare / p değeri 3878.41/  

p = .00 (p<.05) 

Serbestlik Derecesi 944 

Ki-kare değeri:serbestlik derecesi 3878.41:944= 4.1  

RMSEA / p .079 (p<.05) 

SRMR  .058 

CFI .98 

NNFI .97 

GFI .74 

AGFI .72 

 

Bu sonuçlara göre Bağlamsal Performans Ölçeği geçerli ve güvenilirdir( = .97). 

Puanlaması ters olan madde yoktur. 45 maddenin puanı toplandıktan sonra madde sayısı 

olan 45’e bölünerek toplam bağlamsal performans puanı elde edilir. Ölçekten 

alınabilecek olası puan aralığı 1-5’tir. 

Alt boyutların puanların hesaplanması toplam ölçek puanlarının hesaplanması 

gibidir, her alt boyutta madde puanlarının toplanmasıyla elde edilir ve madde sayısına 

bölünerek 1-5 arasında alt boyut puanları elde edilir.  
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4.3. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Bağlamsal Performans Düzeyleri 

 

Tablo 4-11: Bağlamsal Performans Ölçeği ve Alt Boyut Ortalamalarının Dağılımı (N: 500)  

Ölçek ve Alt boyutları 
En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 
Ortalama Std. Sapma 

Bağlamsal Performans Ölçeği 

(Toplam) 
1.78 5.00 3.87 ±.59 

          Kişisel Destek 1.75 5.00 4.10 ±.56 

          Organizasyonel Destek 1.38 5.00 3.60 ±.70 

 

Tablo 4-11’de araştırmaya katılan hemşirelerin bağlamsal performans puan 

ortalamalarının dağılımına bakıldığında;  ölçekte  “bağlamsal  performans”  toplam 

puan ortalamasının 3.87±0.59,  “kişisel destek” alt boyut puan ortalamasının 4.10±0.56, 

“organizasyonel destek” alt boyut puan ortalamasını  ise 3.60±0.70 olduğu saptandı. 

4.4. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin Kişilik Özellikleri 

 

 Tablo 4-12: Hemşirelerin Beş Faktör Kişilik Envanteri Alt Boyut Ortalamalarının 

Dağılımı (N:500)  

Beş Faktör Kişilik 

Envanteri 

En Küçük 

Değer 

En Büyük 

Değer 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

     

1. Dışa dönüklük 1.60 5.00 3.35 ±.58 

2. Uyumluluk 2.50 5.00 4.15 ±.45 

3. Sorumluluk 2.30 5.00 4.02 ±.51 

4. Duygusal denge 1.60 5.00 3.29 ±.59 

5. Açıklık 2.10 4.90 3.55 ±.44 

 

Tablo 4-12’de araştirmaya katılan hemşirelerin 5 faktör kişilik envanteri alt 

boyut puan ortalamalarının dağılımına bakıldığında;  ortalama değerlerin dışa dönüklük 

alt boyutunda 3.35±0.58, uyumluluk alt boyutunda 4.15±0.45, sorumluluk alt boyutunda 
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4.02±0.51, duygusal denge alt boyutunda 3.29±0.59, açıklık alt boyutunda ise 3.55±0.44 

olduğu saptandı.  

 

4.5. Araştırmaya Katılan Hemşirelerin İş Doyumu Durumu 

 

Tablo 4-13: Hemşirelerin Minnesota İş Doyum Ölçeği Alt Boyut Ortalamalarının Dağılımı 

(N: 500)  

Minnesota İş Doyum 

Ölçeği 

En Küçük 

Değer 

En Büyük 

Değer 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Genel İş Doyumu  20.00 100.00 70.56 ±12.04 

İçsel Doyum 12.00 60.00 44.28 ±7.50 

Dışsal Doyum 8.00 40.00 26.27 ±4.54 

 

Tablo 4-13’te araştırmaya katılan hemşirelerin Minnesota İş Doyumu Ölçeği alt 

boyut ortalamalarının dağılımına bakıldığında; ortalama değerlerin genel iş doyumunda 

70.56±12.04, içsel doyumda 44.28±7.50 olduğu, dışsal doyumda ise 26.27±4.54 olduğu 

saptandı. 
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4.6. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Bağlamsal Performans 

Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Tablo 4-14: Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği ve Alt Boyut Puan Ortalamaları 

ile Sosyo-Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması (N: 500)  

Özellik Sayı 

Bağlamsal 

Performans Ölçeği 

BPÖ Alt boyutları 

Kişisel 

Destek 

Organizasyonel 

Destek 

x SS x SS x SS 

Cinsiyet     

   Erkek 50 3.82±.68 4.13±.56 3.46±.91 

   Kadın 450 3.87±.58 4.10±.56 3.61±.68 

    t (sd: 498)  .602 .403 1.144 

    P  .548 .687 .258 

Yaş Grupları 

 
    

18-23 Yaş 
a
 80 3.74 .68 3.94 .65 3.52 .79 

24-29 Yaş 
b
 186 3.74 .59 3.98 .58 3.46 .70 

30-35 Yaş 
c
 119 4.01 .57 4.25 .52 3.74 .69 

36-41 Yaş 
d
 48 4.05 .44 4.28 .40 3.80 .57 

≥ 42 Yaş 
e
 67 3.99 .46 4.26 .40 3.69 .63 

    F 

(sd:4/495/499)* 
 7.209 8.791 4.611 

    P  .000 .000 .001 

   Anlamlı Fark  a, b <c, d, e a, b <c, d, e b < c, d 

Eğitim Durumu 

  
    

SML 
a
 95 3.89 .66 4.15 .60 3.59 .80 

Ön Lisans 
b
 70 3.91 .46 4.19 .44 3.59 .58 

Lisans 
c
  275 3.79 .58 4.02 .57 3.52 .69 

Lisansüstü
d
 60 4.15 .50 4.29 .48 3.98 .59 

    F 

(sd:3/496/499)* 
 6.655 5.023 7.477 

    P  .000 .002 .000 

   Anlamlı Fark  a,c<d c<d a,b,c<d 

Medeni Durum 

 
    

Bekar 288 3.78±.62 4.00±.60 3.54±.73 

Evli 212 3.98±.51 4.24±.47 3.69±.66 

    t (sd: 498)  3.858 4.966 2.361 

    P  .000 .000 .019 

Ortalama Gelir  

 
    

1000-1500 TL 130 3.84 .64 4.06 .60 3.58 .76 

1501-2001 TL 329 3.86 .57 4.11 .55 3.58 .68 

2001 TL ve Üstü 41 3.99 .55 4.16 .49 3.79 .70 

    F 

(sd:2/497/499)* 
 1.022 .604 1.729 

    P  .361 .547 .179 

*Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi, serbestlik derecesi (sd): gruplararası sd/grupiçi sd/toplam 

sd sırası ile verilmiştir.   
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Tablo 4-14’de hemşirelerin bağlamsal performans toplam ve alt boyut puan 

ortalamalarının sosyo demografik özellikler ile karşılaştırılması yer almaktadır. Buna 

göre; 

Hemşirelerin cinsiyetine göre bağlamsal performans ölçeğinin toplam puan 

ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>.05). 

Hemşirelerin yaş gruplarına göre bağlamsal performans ölçeğinin toplam ve 

iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

belirlendi. (p<.001, p<.01). Farkın hangi yaş grupları arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Tukey HSD ileri analizinde gruplar ikili olarak karşılaştırıldığında; 

- 18-23 yaş ve 24-29 yaş grubundaki hemşirelerin hem bağlamsal performans 

ölçeği toplam puan hem de kişisel destek alt boyutunun puan ortalamalarının 

30 yaş ve üzerindeki gruplardan anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<.05), diğer 

ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>.05),    

- 24-29 yaş grubundaki hemşirelerin organizasyonel destek alt boyut puan 

ortalamalarının 30-35 yaş ve 36-41 yaş grubundakilerden anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (p<.05), diğer ikili gruplar arasında ise anlamlı fark olmadığı 

(p>.05) belirlenmiştir.   

Hemşirelerin eğitim durumuna göre bağlamsal performans ölçeğinin toplam 

ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan çok ileri düzeyde 

anlamlı fark olduğu belirlendi (p<.001, p<.01). Farkın hangi eğitim grupları arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Tukey HSD ileri analizinde gruplar ikili olarak 

karşılaştırıldığında; 

- SML ve lisans mezunu olanların bağlamsal performans toplam puan 

ortalamalarının yükseklisans mezunu olanlarınkinden anlamlı olarak daha düşük 

olduğu (sırasıyla p: .035, p: .000), diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark 

olmadığı (p>.05),    

- Lisans mezunu olanların kişisel destek puan ortalamalarının yükseklisans 

mezunu olanlarınkinden çok anlamlı olarak daha düşük olduğu (p: .004), diğer 

ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>.05), 
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- SML, önlisans ve lisans mezunu olanların organizasyonel destek puan 

ortalamalarının yükseklisans mezunu olanlarınkinden çok anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (sırasıyla p: .003, p:.007, p: .000), diğer ikili gruplar arasındaki 

farkın anlamlı olmadığı belirlendi (p>.05).  

 

Hemşirelerin medeni durumuna göre bağlamsal performans ölçeğinin 

toplam puan ve kişisel destek alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı fark (p<.001), organizasyonel destek alt boyutunun puan 

ortalamaları arasında ise anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<.05). Bekar olan 

hemşirelerin BPÖ toplam ve iki alt boyut puan ortalamalarının evlilerden anlamlı olarak 

daha düşük olduğu bulunmuştur.  

Hemşirelerin gelir durumuna göre bağlamsal performans ölçeğinin toplam 

ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı belirlendi (p>.05). 

Hemşirelerin çalışma şekline göre bağlamsal performans ölçeği ve iki alt 

boyutunun puan ortalamaları arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi, çalıştıkları 

bölüm, görev türü, son pozisyonunda/görevinde çalışma süresi, nöbet sayısı, günlük 

toplam dinlenme süresi ve bir günde bakılan hasta sayısına göre bağlamsal performans 

ölçeği ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasındaki fark ise bağımsız gruplarda tek 

yönlü varyans analizi ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
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Tablo 4-15: Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği ve Alt Boyutunun Puan 

Ortalamalarının Çalışma Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (N: 500)  

Özellik Sayı 

Bağlamsal 

Performans Ölçeği 

BPÖ Alt boyutları 

Kişisel 

Destek 

Organizasyonel 

Destek 

x SS x SS x SS 

Hastane Türü 

 
    

Özel Hastane 170 4.01 .63 4.23 .56 3.75 .77 

Kamu Hastanesi 330 3.80 .55 4.04 .55 3.52 .65 

    t (sd: 498)  3.816 3.704 3.434 

    P  .000 .000 .001 

Bölüm 

 
    

Cerrahi Bilimler 
a
 174 3.91±.64 4.11±.61 3.69±.74 

Dahili Bilimler 
b
 124 3.78±.51 4.06±.47 3.46±.65 

Ameliyathane 
c
 53 3.60±.62 3.80±.63 3.38±.72 

Yoğun Bakım 
d
 54 4.03±.53 4.25±.49 3.78±.63 

Acil 
e
 30 3.83±.48 4.12±.47 3.49±.57 

Poliklinik 
f
 30 4.05±.62 4.32±.49 3.75±.83 

Diğer 
g
 35 3.99±.52 4.25±.49 3.69±.62 

   F (sd: 6/493/499)*  4.067 4.707 3.294 

   P  .001 .000 .003 
   Anlamlı Fark 

 c < a, d, f, g 
c < a, d, f, 

g 
c < d 

Görevi (Pozisyonu) 

 
    

Servis Hemşiresi
 a
 332 3.74 .60 3.99 .58 3.46 .72 

Özel Dal Hemşiresi
 b
 62 4.01 .49 4.24 .46 3.75 .60 

Yönetici Hemşire 
c
 106 4.18 .44 4.39 .39 3.94 .58 

     F (sd: 2/497/499)*  27.099 25.329 21.694 

    P  .000 .000 .000 

   Anlamlı Fark 

 
 a<b,c a<b,c a<b,c 

Son Pozisyonda Çalışma 

Süresi 

 

    

0-3 Yıl  297 3.84 .60 4.05 .58 3.59 .70 

4-7 Yıl  80 3.89 .57 4.17 .51 3.57 .73 

8 Yıl ve Üstü  123 3.93 .57 4.18 .52 3.64 .71 

   F (sd: 2/497/499)*  1.098 2.750 .306 

    P  .334 .065 .737 

Kurumda Toplam 

Çalışma Süresi 

 

    

0-3 Yıl
 a
 271 3.78 .62 4.00 .61 3.52 .72 

4-7 Yıl
 b
 78 3.91 .58 4.16 .55 3.63 .70 

8 Yıl ve 4üstü
 c
 151 4.01 .50 4.26 .42 3.73 .66 

    F(sd:3/497/499)  8.177 11.086 4.343 

    P  .000 .000 .013 
   Anlamlı Fark  a<c a<c a<c 
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Özellik Sayı 

Bağlamsal 

Performans Ölçeği 

BPÖ Alt boyutları 

Kişisel 

Destek 

Organizasyonel 

Destek 

x SS x SS x SS 

Haftalık Toplam 

Çalışma Saati 
    

 40 saat 322 3.80 .55 4.04 .53 3.53 .66 

≥ 41 saat  178 3.99 .64 4.21 .59 3.73 .76 

    t (sd: 498)  3.471 3.340 3.152 

    P  .001 .001 .002 

Çalışma Şekli     

Sürekli Gündüz 233 3.98±.57 4.21±.53 3.72±.70 

Nöbetli Çalışma 267 3.77±.58 4.01±.57 3.49±.69 

    t (sd: 498)  4.062 3.903 3.689 

    P  .000 .000 .000 

Nöbet Sayısı     

Nöbet Yok 
a
 237 3.98 .56 4.21 .53 3.72 .69 

1-5 Nöbet 
b
 33 3.90 .63 4.13 .65 3.64 .68 

6-11 Nöbet 
c
 118 3.76 .58 4.00 .53 3.50 .72 

12 ve Üstü Nöbet 
d
 112 3.73 .59 3.99 .58 3.44 .69 

   F (sd: 3/496/499)*  6.229 5.930 5.026 

    P  .000 .001 .002 
   Anlamlı Fark  a > c, d a > c, d a > c, d 

Günlük Toplam Dinlenme 

Süresi  
    

0-30 Dakika  204 3.82 .60 4.05 .59 3.56 .70 

31-60 Dakika  258 3.92 .58 4.15 .54 3.65 .71 

61 Dakika ve Üstü  38 3.77 .52 4.04 .48 3.46 .70 

   F (sd: 2/497/499)*  2.250 2.213 1.847 

    P  .107 .110 .159 

Birimdeki Hemşire Sayısı      

0-10 Hemşire
 a
 300 3.89 .58 4.14 .54 3.60 .71 

11-21 Hemşire
 b
 147 3.91 .58 4.12 .55 3.66 .68 

22 ve Üstü Hemşire
 c
 53 3.65 .62 3.83 .63 3.45 .75 

    F(sd:3/497/499)  4.150 7.440 1.698 

    P  .016 .001 .184 

   Anlamlı Fark  a,b>c a,b>c  

Bir Günde Bakılan Hasta 

Sayısı 
    

   Hasta bakmıyor  35 4.16 .42 4.31 .38 3.98 .54 

1-5 Hasta 
a
 157 3.88 .64 4.11 .61 3.62 .76 

6-11 Hasta 
b
 67 3.74 .55 3.99 .54 3.45 .67 

12-17 Hasta 
c
 103 3.79 .51 4.04 .48 3.52 .64 

18-23 Hasta 
d
 67 3.76 .61 4.00 .62 3.48 .68 

24 Hasta ve Üstü 
e
 71 4.03 .57 4.28 .52 3.73 .71 

   F (sd: 4/460/464)*  4.299 3.837 3.873 

    P  .001 .002 .002 

   Anlamlı Fark 
 

a > c, d, e 

c < f 
c, d, e < f 

a > c, d, e 

 

*Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi, serbestlik derecesi (sd): gruplar arası sd/grup içi 

sd/toplam sd sırası ile verilmiştir.   
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Tablo 4-15’de hemşirelerin bağlamsal performans ölçeği ve alt boyutunun puan 

ortalamalarının çalışma özelliklerine göre karşılaştırılması yer almaktadır. Buna göre;   

Hemşirelerin çalıştıkları kurum türüne göre bağlamsal performans ölçeği ve iki 

alt boyutunun puan ortalamaları arasındaki fark karşılaştırıldığında, özel hastanede 

çalışan hemşirelerin hem toplam puan (p<.001) hem de kişisel (p<.001) ve 

organizasyonel destek (p<.01) boyutlarındaki puan ortalamalarının kamu hastanesinde 

çalışanlarınkinden istatistiksel açıdan çok anlamlı olduğu saptandı.   

Hemşirelerin çalıştıkları bölüme göre bağlamsal performans toplam puan 

(p<.01) ve iki alt boyutunun (kişisel destek p<.001;  organizasyonel destek p<.01) puan 

ortalamaları arasında çok anlamlı fark olduğu saptandı. Yapılan Tukey HSD ileri 

analizinde;  

- Bağlamsal performans ölçeği toplam puanı ve kişisel destek alt boyutunda, 

ameliyathanede çalışan hemşirelerin puan ortalamalarının cerrahi bilimler (p: 

.012), yoğun bakım (p: .002), poliklinik (p: .012) ve diğer birimlerde (p: .034) 

çalışanlarınkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu, diğer ikili birimler 

arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>.05), 

- Organizasyonel destek alt boyutunda ise ameliyathanede çalışan hemşirelerin 

puan ortalamalarının yoğun bakımda çalışanlarınkinden anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (p: .044), diğer ikili birimler arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

(p>.05) belirlendi. 

Hemşirelerin yaptıkları görev türüne göre bağlamsal performans toplam puan 

ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

fark olduğu saptandı (p<.001). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Tukey HSD ileri analizinde; servis hemşiresi olarak çalışanların hem toplam 

puan hem de iki alt boyuttaki puan ortalamalarının özel dal hemşiresi ve yönetici 

hemşire olarak çalışanlarınkinden çok anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<.01), özel 

dal hemşiresi ile yönetici hemşirelerin puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

(p>.05) belirlendi.  
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Son pozisyondaki çalışma süresine göre grupların bağlamsal performans 

toplam puan ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>.05). 

Hemşirelerin kurumdaki toplam çalışma sürelerine göre hem bağlamsal 

performans toplam puan (p<.001), hem de iki alt boyutunun (kişisel destek p<.001;  

organizasyonel destek p<.05) puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

olduğu saptandı. Yapılan Tukey HSD ileri analizinde;  

- Bağlamsal performans ölçeği toplam puanı ve iki alt boyutta, kurumda 0-3 

yıldır çalışmakta olanların puan ortalamalarının 8 yıl ve üzerinde çalışmakta 

olanlarınkine göre ileri düzeyde anlamlı olarak daha düşük olduğu (toplam ve 

kişisel destek p: .000, organizasyonel destek. p: .010), diğer gruplar arasında ise 

anlamlı farkın olmadığı (p>.05) belirlendi. 

Haftalık toplam çalışma saatine göre hemşirelerin bağlamsal performans 

toplam puan ve iki alt boyutunun (kişisel ve organizasyonel destek) puan ortalamaları 

arasında çok anlamlı fark olduğu (p<.01), haftada 40 saat ve altında çalışan hemşirelerin 

puan ortalamalarının haftada 40 saatten fazla çalışanlarınkinden daha düşük olduğu 

saptandı. 

Hemşirelerin çalışma şekline göre, sürekli gündüz çalışan hemşirelerin hem 

bağlamsal performans toplam puan, hem de kişisel ve organizasyonel destek alt boyut 

puan ortalamalarının nöbetli çalışanlarınkinden ileri düzeyde anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu belirlendi (p<.001).  

Nöbet sayısına göre hemşirelerin bağlamsal performans toplam puan ve iki alt 

boyutunun puan ortalamaları arasında çok anlamlı fark olduğu saptandı (toplam puan 

p<.001, iki alt boyut için p<.01). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Tukey HSD ileri analizinde; nöbet tutmayan hemşirelerin toplam puan ve iki alt 

boyuttaki puan ortalamalarının hem “6-11 nöbet” hem de “12 ve üzerinde nöbet” 

tutanlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<.05),  diğer ikili gruplar arasında 

ise anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>.05). 

Hemşirelerin günlük toplam dinlenme süresine göre bağlamsal performans 

toplam puan ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>.05). 
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Çalıştıkları birimdeki hemşire sayısına göre hemşirelerin bağlamsal 

performans ölçeğinin organizasyonel destek alt boyutunun puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark olmadığı (p>.05), toplam puan ortalamaları arasında anlamlı (p<.05),  

kişisel destek alt boyutunun (p<.01) puan ortalamaları arasında ise çok anlamlı düzeyde 

fark olduğu saptandı. Bağlamsal performans ölçeği toplam ve kişisel destek alt 

boyutundaki puan farkının hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan 

Tukey HSD ileri analizinde; 

- Çalıştığı birimde 22 ve daha fazla hemşire bulunan grubun bağlamsal 

performans toplam puan ortalamasının diğer gruplardan anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (1-10 hemşire ile 22 ve fazla için p:,018, 11-21 hemşire ile 22 ve 

fazlası için p: .018),  diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>.05), 

- Çalıştığı birimde 22 ve daha fazla hemşire bulunan grubun kişisel destek alt 

boyut puan ortalamasının da diğer gruplardan çok anlamlı olarak daha düşük 

olduğu (1-10 hemşire ile 22 ve fazla için p: ,000, 11-21 hemşire ile 22 ve fazlası 

için p: .003),  diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi 

(p>.05). 

Özetle (hemşire sayısı için); 

- Çalıştığı birimde 22 ve daha fazla hemşire bulunan grubun hem bağlamsal 

performans toplam puan ortalaması  hem de kişisel destek alt boyut  puan 

ortalamasının diğer gruplardan anlamlı olarak daha düşük olduğu (p <.05) diğer 

ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>.05) belirlendi. 

Bir günde bakılan ortalama hasta sayısına göre hemşirelerin bağlamsal 

performans toplam puan ve iki alt boyutunun puan ortalamaları arasında çok anlamlı 

fark olduğu saptandı (p<.01). Farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Tukey HSD ileri analizinde;  

- Bağlamsal performans toplam puanda, hastaya bakım vermeyen hemşirelerin 

puan ortalamalarının 6-11 hasta, 12-17 hasta ve 18-23 hastaya bakım veren 

gruplardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<.05), ayrıca 24 ve daha fazla 

hastaya bakım veren hemşirelerin puan ortalamalarının 6-11 hastaya bakım 

verenlerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p: .042) diğer ikili gruplar 

arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>.05), 
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- Kişisel destek alt boyutunda, 24 ve daha fazla hastaya bakım veren 

hemşirelerin kişisel destek alt boyut puan ortalamalarının 6-11 hastaya (p: 

.020), 12-17 hastaya (p: .036) ve 18-23 hastaya (p: .030) bakım verenlerinkinden 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu, diğer ikili gruplar arasındaki farkın anlamlı 

olmadığı (p>.05),  

- Organizasyonel destek alt boyutunda ise, hastaya bakım vermeyen 

hemşirelerin puan ortalamalarının 6-11 hasta, 12-17 hasta ve 18-23 hastaya 

bakım veren gruplardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<.05), diğer ikili 

gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>.05) belirlendi. 

4.7. Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Puanları İle Kişilik Özellikleri 

Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Tablo 4-16: Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Puanları ile Kişilik Özellikleri 

Puanları Arasındaki İlişki (N: 500)  

5 Faktör Kişilik 

Envanteri 

Bağlamsal Performans Ölçeği 

(Toplam) 

BPÖ Alt Boyutları 

Kişisel  

Destek  

Organizasyonel 

Destek 

r p r p r p 

1.Dışa dönüklük .26 .000 .24 .000 .24 .000 

2. Uyumluluk .52 .000 .56 .000 .42 .000 

3. Sorumluluk .44 .000 .44 .000 .39 .000 

4.Duygusal denge .28 .000 .27 .000 .25 .000 

5. Açıklık .37 .000 .34 .000 .35 .000 

 

Tablo 4-16’da hemşirelerin bağlamsal performans ölçeği puanları ile kişilik 

özellikleri puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında bağlamsal performans ölçeği toplam 

ve iki alt boyutunun puanları ile kişilik anketinin dışa dönüklük puanları arasında 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, ancak 
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ilişkinin gücünün toplam puan ile orta düzeyde, kişisel destek ve organizasyonel destek 

puanları ile zayıf düzeyde olduğu bulundu (p<.001).  

Hemşirelerin Bağlamsal Performans ölçeği toplam ve kişisel destek alt boyut 

puanları ile kişilik anketinin uyumluluk puanları arasında güçlü düzeyde, 

organizasyonel destek alt boyutunun puanları ile uyumluluk puanları arasında ise orta 

düzeyde olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlendi (p<.001) 

Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği toplam ve iki alt boyutunun (kişisel 

destek ve organizasyonel destek) puanları ile kişilik anketinin sorumluluk, duygusal 

denge ve açıklık puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<.001).  

Bireylerin kişilik puanları arttıkça bağlamsal performans ölçeği ve alt boyut 

puanları da artmaktadır.  

4.8. Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Puanları İle İş Doyumu Puanları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Tablo 4-17: Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Puanları ile İşdoyumu Puanları 

Arasındaki İlişki (N: 500)  

İş Doyumu Ölçeği 

Bağlamsal Performans Ölçeği 

(Toplam) 

BPÖ Alt Boyutları 

Kişisel  

Destek  

Organizasyonel 

Destek 

R p r p r p 

Minnesota İş Doyumu 

Ölçeği 
.52 .000 .46 .000 .51 .000 

 

 

Tablo 4-17’de hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği toplam ve 

organizasyonel destek alt boyut puanları ile genel iş doyumu puanı arasında güçlü 

düzeyde, bağlamsal performans ölçeğinin kişisel destek alt boyutunun puanları ile genel 

iş doyumu puanları arasında orta düzeyde olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<.001). Bireylerin iş doyumu 

puanları arttıkça bağlamsal performans ölçeği ve alt boyut puanları da artmaktadır.  
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4.9. Hemşirelerin Bağlamsal Performansla İlişkili Faktörleri İçin Regresyon 

Analizi 

4.9.1. Bağlamsal Performans Ölçeği Toplam Puanı Regresyon Analizi 

Bağımlı değişken: Bağlamsal performans ölçeği toplam puanı 

Yordayan/etkileyen değişkenler: İş doyumu puanı, kişilik ölçeğinin 5 

boyutunun puanları, BPÖ üzerine etkili olan 12 değişken: yaş, medeni durum, eğitim 

durumu,  hastane türü, kurumda çalışma süresi, görev türü, bölüm, çalışma şekli, 

haftalık çalışma süresi, nöbet sayısı, birimdeki hemşire sayısı ve bakım verilen hasta 

sayısı.     

Hemşirelerin bağlamsal performans düzeyine (toplam puan) etkisi olduğu 

belirlenen 18 değişkenin etkisini bir arada değerlendirmek için çoklu regresyon analizi 

yapıldı. Bağımlı değişken olarak hemşirelerin bağlamsal performans puanı, yordayan 

(etkileyen) değişkenler olarak iş doyumu puanı, kişilik ölçeğinin 5 boyutunun puanı, 

yaş, medeni durum, eğitim durumu,  hastane türü, kurumda çalışma süresi, görev türü, 

bölüm, çalışma şekli, haftalık çalışma süresi, birimdeki hemşire sayısı, bakım verilen 

hasta sayısı ve nöbet sayısı backward yöntemiyle regresyon modeline alındı.       

Birinci modelde 18 değişkenin yer aldığı analizde, ikinci modelde kurumda 

çalışma süresi, üçüncü modelde kişilik: dışa dönüklük boyutu, dördüncü modelde 

çalışma şekli, beşinci modelde bölüm ve altıncı modelde haftalık çalışma saati, yedinci 

modelde birimdeki hemşire sayısı, sekizinci modelde bakım verilen hasta sayısı yeterli 

etkiye sahip olmadığı için regresyon modelinden çıkarıldı. Hemşirelerde modelde kalan 

11 değişkenin bağlamsal performans puanı üzerine etkisini gösteren regresyon sonuçları 

Tablo 4.18’de verilmiştir. 
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Tablo 4-18: Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Toplam Puanına 11 Değişkenin 

Etkisi: Regresyon Analizi Sonuçları (N: 500) 

Değişkenler B S. Hata Beta ( ) T p 
95% Güven Aralığı 

(Sabit) -.236 .253  -.932 .352 -.734 .262 

İş Doyumu .015 .002 .315 8.799 .000 .012 .019 

Uyumluluk  .249 .055 .191 4.500 .000 .140 .358 

Açıklık .205 .049 .152 4.159 .000 .108 .302 

Görev .107 .027 .150 3.961 .000 .054 .160 

Sorumluluk .162 .046 .141 3.542 .000 .072 .252 

Hastane Türü -.142 .047 -.115 -3.055 .002 -.234 -.051 

Yaş .009 .003 .112 2.628 .009 .002 .015 

Duygusal Denge .080 .034 .080 2.356 .019 .013 .146 

Eğitim Durumu .051 .023 .081 2.205 .028 .006 .097 

Nöbet Sayısı .007 .004 .070 1.734 .084 -.001 .015 

Medeni Durum .078 .046 .066 1.701 .090 -.012 .168 

Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans Toplam Puanı 

R: .70      Adjusted R
2
: .48          F: 43.482,  p: .000       Durbin Watson: 1.998 

 

 
 

Hemşirelerde, 11 değişkenin bağlamsal performans toplam puanına ait değişimi 

(varyansı) % 48 oranında açıkladığı görüldü. Regresyon katsayılarının anlamlılığına 

ilişkin t testi sonuçlarına göre 11 değişkenden nöbet sayısı ve medeni durum olmak 

üzere iki değişkenin bağlamsal performans üzerine anlamlı düzeyde etkili olmadığı 

(p>.05), diğer dokuz değişkenin etkili olduğu saptandı (p<.05). Standardize edilmiş 

regresyon katsayısına göre (Beta= ) yordayıcı/etkileyen değişkenlerin önem sırası; (en 

çok önemli/etkiliden en az önemliye) iş doyumu, uyumluluk, açıklık, görev, 

sorumluluk, hastane türü, yaş, duygusal denge, eğitim durumu şeklindedir.   
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4.9.2. Bağlamsal Performans Ölçeği Kişisel Destek Boyutu Puanının Regresyon 

Analizi 

Bağımlı değişken: bağlamsal performans ölçeğinin kişisel destek boyutu puanı 

Yordayan/etkileyen değişkenler: İş doyumu puanı, kişilik ölçeğinin 5 

boyutunun puanları, BPÖ üzerine etkili olan 12 değişken: yaş, medeni durum, eğitim 

durumu,  hastane türü, kurumda çalışma süresi, görev türü, bölüm, çalışma şekli, 

haftalık çalışma süresi, nöbet sayısı, birimdeki hemşire sayısı, bakım verilen hasta 

sayısı. 

Hemşirelerin bağlamsal performans ölçeğinin kişisel destek puanına etkisi 

olduğu belirlenen 18 değişkenin etkisini bir arada değerlendirmek için çoklu regresyon 

analizi yapıldı. Bağımlı değişken olarak hemşirelerin bağlamsal performans ölçeğinin 

kişisel destek boyutunun puanı, yordayan (etkileyen) değişkenler olarak iş doyumu 

puanı, kişilik ölçeğinin 5 boyutunun puanı, yaş, medeni durum, eğitim durumu,  hastane 

türü, kurumda çalışma süresi, görev türü, bölüm, çalışma şekli, haftalık çalışma süresi, 

birimdeki hemşire sayısı, bakım verilen hasta sayısı ve nöbet sayısı backward 

yöntemiyle regresyon modeline alındı.       

Birinci modelde 18 değişkenin yer aldığı analizde, ikinci modelde kurumda 

çalışma süresi, üçüncü modelde hastane türü, dördüncü modelde kişilik: dışa dönüklük 

boyutu,  beşinci modelde birimdeki hemşire sayısı, altıncı modelde çalışma şekli, 

yedinci modelde eğitim durumu, sekizinci modelde bakım verilen ortalama hasta sayısı, 

dokuzuncu modelde bölüm değişkeni yeterli etkiye sahip olmadığı için regresyon 

modelinden çıkarıldı. Hemşirelerde modelde kalan 10 değişkenin bağlamsal performans 

puanı üzerine etkisini gösteren regresyon sonuçları Tablo 4.19’da verilmiştir. 
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Tablo 4-19:  Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Kişisel Destek Boyutu Puanına 10 

Değişkenin Etkisi: Regresyon Analizi Sonuçları (N: 500) 

Değişkenler B S. Hata Beta ( ) t P 
95% Güven Aralığı 

(Sabit) -.365 .263  -1.388 .166 -.883 .152 

Uyumluluk .372 .054 .299 6.934 .000 .266 .477 

İş Doyumu  .011 .002 .233 6.392 .000 .007 .014 

Görev .105 .026 .154 4.080 .000 .054 .155 

Açıklık .166 .047 .129 3.492 .001 .072 .259 

Yaş .010 .003 .129 3.001 .003 .003 .016 

Sorumluluk  .121 .044 .110 2.726 .007 .034 .208 

Nöbet Sayısı  .009 .004 .097 2.372 .018 .002 .017 

Medeni Durum .107 .044 .095 2.445 .015 .021 .193 

Haftalık Çalışma Saati .008 .003 .089 2.577 .010 .002 .014 

Duygusal Denge .060 .033 .063 1.819 .069 -.005 .124 

Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans Ölçeği Kişisel Destek Altboyut Puanı 

R: .69      Adjusted R
2
: .47          F: 44.694,  p: .000       Durbin Watson: 2.049 

 
  

Hemşirelerde, 10 değişkenin bağlamsal performans ölçeği kişisel destek altboyut 

puanına ait değişimi (varyansı) % 47 oranında açıkladığı görüldü. Regresyon 

katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre 10 değişkenden kişilik: 

duygusal denge değişkeninin bağlamsal performans ölçeği kişisel destek puanı üzerine 

anlamlı düzeyde etkili olmadığı (p>.05), diğer dokuz değişkenin etkili olduğu saptandı 

(p<.05). Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta= ) yordayıcı/etkileyen 

değişkenlerin önem sırası; (en çok önemli/etkiliden en az önemliye doğru) 

uyumluluk, iş doyumu, görev, açıklık, yaş, sorumluluk, nöbet sayısı, medeni durum, 

haftalık çalışma saati şeklindedir.   

4.9.3. Bağlamsal Performans Ölçeğinin Organizasyonel Destek Boyutu Puanının 

Regresyon Analizi 

Bağımlı değişken: Bağlamsal performans ölçeğinin organizasyonel destek 

boyutu puanı 

Yordayan/etkileyen değişkenler: İş doyumu puanı, kişilik ölçeğinin 5 

boyutunun puanları, BPÖ üzerine etkili olan 10 değişken: yaş, medeni durum, eğitim 
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durumu,  hastane türü, kurumda çalışma süresi, görev türü, bölüm, çalışma şekli, 

haftalık çalışma süresi, nöbet sayısı,     

Hemşirelerin bağlamsal performans ölçeğinin kişisel destek puanına etkisi 

olduğu belirlenen 16 değişkenin etkisini bir arada değerlendirmek için çoklu regresyon 

analizi yapıldı. Bağımlı değişken olarak hemşirelerin bağlamsal performans ölçeğinin 

organizasyonel destek boyutunun puanı, yordayan (etkileyen) değişkenler olarak iş 

doyumu puanı, kişilik ölçeğinin 5 boyutunun puanı, yaş, medeni durum, eğitim durumu,  

hastane türü, kurumda çalışma süresi, görev türü, bölüm, çalışma şekli, haftalık çalışma 

süresi ve nöbet sayısı backward yöntemiyle regresyon modeline alındı.       

Birinci modelde 16 değişkenin yer aldığı analizde, ikinci modelde bölüm, 

üçüncü modelde çalışma şekli, dördüncü modelde kurumda çalışma süresi, beşinci 

modelde haftalık çalışma saati, altıncı modelde dışa dönüklük boyutu, yedinci modelde 

medeni durum, sekizinci modelde nöbet sayısı, dokuzuncu modelde uyumluluk 

altboyutu değişkeni yeterli etkiye sahip olmadığı için regresyon modelinden çıkarıldı. 

Hemşirelerde modelde kalan sekiz değişkenin bağlamsal performans puanı üzerine 

etkisini gösteren regresyon sonuçları Tablo 4.20’de verilmiştir. 

 

Tablo 4-20: Hemşirelerin Bağlamsal Performans Ölçeği Organizasyonel Destek Boyutu 

Puanına 8 Değişkenin Etkisi: Regresyon Analizi Sonuçları (N: 500) 

Değişkenler B S. Hata Beta ( ) t p 
95% Güven Aralığı 

(Sabit) -.515 .305  -1.688 .092 -1.114 .085 

İş Doyumu .021 .002 .364 9.709 .000 .017 .026 

Sorumluluk .246 .053 .178 4.625 .000 .141 .351 

Açıklık  .282 .061 .175 4.609 .000 .162 .402 

Görev .110 .034 .128 3.259 .001 .044 .176 

Hastane türü -.174 .059 -.117 -2.926 .004 -.290 -.057 

Eğitim Durumu .084 .030 .111 2.839 .005 .026 .142 

Duygasal Denge .109 .043 .091 2.519 .012 .024 .194 

Yaş .008 .004 .086 2.199 .028 .001 .015 

Bağımlı Değişken: Bağlamsal Performans Ölçeği Organizasyonel Destek Altboyut Puanı 

R: .65      Adjusted R
2
: .41          F: 43.651,  p: .000       Durbin Watson: 1.890 
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Hemşirelerde, sekiz değişkenin bağlamsal performans ölçeği organizasyonel 

destek altboyut puanına ait değişimi (varyansı) % 41 oranında açıkladığı görüldü. 

Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre sekiz değişkenin 

de bağlamsal performans ölçeği organizasyonel destek puanı üzerine anlamlı düzeyde 

etkili olduğu saptandı (p<.05). Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre (Beta= ) 

yordayıcı/etkileyen değişkenlerin önem sırası; (en çok önemli/etkiliden en az 

önemliye doğru) iş doyumu, sorumluluk, açıklık, görev, hastane türü, eğitim durumu, 

duygusal denge ve yaş şeklindedir.   
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, hemşirelerin bağlamsal performans düzeylerini belirlemek 

amacıyla bağlamsal performansı ölçen Bağlamsal Performans Ölçeği geliştirilerek 

bağlamsal performansla ilişkili olan faktörler ortaya koymak amaçlanmıştır.  

Araştırmanın örneklemini oluşturan hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri 

incelendiğinde çoğunlukla orta yaş grubu, kadın (%90), bekar (%57.6), lisans mezunu 

(%55), % 66’sının kamu hastanesinde, %66,4’ünün servis hemşiresi olarak görev 

yaptığı, belirlenmiştir (Tablo 4-1, Tablo 4-2).  

Araştırmaya katılan hemşirelerin %66,4’ü servis hemşiresidir ve çoğunluğunun 

kurumda çalışma yılı 0-3 yıl arasıdır. Bu durum özel hastanelerde personel devir hızının 

yüksek olmasıyla, kamu hastanelerinde atamaların yeni olmasıyla açıklanabilir.    

5.1. Hemşirelerin Bağlamsal Performans Düzeyleri İle  İlgili Bulguların 

Tartışılması 

Araştırmaya katılan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyi yüksek 

bulunmuş, özellikle kişisel destek alt boyutunun, organizasyonel destek alt boyutuna 

göre daha iyi olarak belirlenmiştir (Tablo 4-11).  

Hetzler (2007)’in yapmış olduğu çalışmada bağlamsal performans ortalama 

puanı 5.82±0.69’tur. Beaty ve ark. (2001)’nın çalışmasında ise bağlamsal performans 

ortalama puanı 5.2±1.1 dir. Van Scotter (2000)’ın çalışmasında bağlamsal performans 

ortalama puanı 3.80± 0.73’tür. Johari ve ark. (2011)’nın çalışmasında da bağlamsal 

performans ortalama puanı 5.53±0.93 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar hemşirelerin 

bağlamsal performans düzeyinin genellikle orta ile yüksek düzeyde olduğunu 

göstermektedir. 

Araştırmamızda hemşirelerin çalışma arkadaşlarına yardım konusunda daha 

istekli oldukları söylenebilir. Hemşirelerin önceliği genellikle hasta daha sonra da 

çalışma arkadaşları olmaktadır, çalıştıkları kuruma verdikleri destek ise iş doyumunun 

yüksek olması ile ilişkili olabilir. 



 

 

65 

5.2.  Hemşirelerin Kişilik Özellikleri İle İlgili Bulguların Tartışılması    

Araştirmaya katılan hemşirelerin 5 faktör kişilik envanteri ile kişilik 

özelliklerine bakıldığında hemşirelerin kişilik özelliklerinden uyumluluk ve sorumluluk 

özelliklerini daha fazla taşıdıkları ortaya çıkmıştır (Tablo 4-12).  

Hetzler (2007)’in çalışmasında hemşirelerin kişilik özelliklerinden sorumluluk 

ve dışadönüklük özelliklerini taşıdıkları belirlenmiştir. Demirci ve ark. (2007)’nın 

hemşireler üzerinde beş faktör kişilik envanterinin uzun versiyonu ile yapmış olduğu 

çalışmada kişilik özelliklerinden sorumluluk, dışadönüklük ve açıklık özelliklerinin 

daha yüksek ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Demirkan (2006)’ın çalışmasında 

da kişilik özelliklerinin açıklık, sorumluluk ve uyumluluk olduğu belirlenmiştir.   

   Hastaneler ekip çalışmasının temel nokta olduğu kurumlardır ve bu özelliği 

nedeniyle çalışanlarda uyumluluk özelliğinin bulunması ekip üyeleri arasında sorunların 

çıkmaması ve hemşirelerin kurumda bulunma nedeni olan hastanın hem sağlığının 

durumdan etkilenmemesi hem de işlerinin kolaylıkla yürütülebilmesi için gerekli bir 

özelliktir.  

Sorumluluk özelliği ise sistemli, planlı, azimli olma özelliklerini taşımaktadır ve 

söz konusu hastaneler olunca insan sağlığı devreye girdiğinden çalışanların bu kişilik 

özelliğine sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü sağlık kurumlarında verilen hizmet acil 

ve ertelenemezdir ve hata kabul etmez.     

5.3. Hemşirelerin İş Doyumu Özellikleri İle İlgili Bulguların Tartışılması    

Çalışan hemşirelerin Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile iş doyum düzeylerine 

bakıldığında orta düzey doyuma sahip olduğu, içsel doyum puan ortalamalarının dışsal 

doyum puan ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-13). Bu 

sonuçlara göre çalışanların başarı, takdir edilme, işin sorumluluğu vb. gibi işin 

niteliğine ait unsurlar konusunda daha çok doyuma ulaştığı, işletme politikası, yönetici, 

çalışma koşulları vb. gibi işin çevresine ait unsurlar konusunda ise daha az doyum 

hissettiği söylenebilir.    

Kara (2007)’nın hemodiyaliz hemşirelerinde yapmış olduğu bir çalışmada genel 

iş doyum düzeyinin orta olduğu ve içsel doyumun dışsal doyumdan daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Erbil ve Bostan (2004)’ın ebe ve hemşireler üzerine yapmış olduğu bir 

çalışmada hemşirelerin genel iş doyumu ortalamasının 2,94±0.58, içsel doyumun 
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3,19±0.63, dışsal doyumun ise 2,69±1.16 olduğu ve hemşirelerin içsel doyumlarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin içsel doyumlarının daha fazla olması 

başkaları için bir şeyler yapabilme ve başarı duygusunun hissedilmesi nedeniyle 

olabilir.     

Kahraman ve ark. (2011)’nın yoğun bakım hemşireleri üzerinde yapmış olduğu 

çalışmada iş doyumu düzeyinin orta düzey olarak belirlemişlerdir. Keskin ve Yıldırım 

(2006)’ın yapmış olduğu çalışmada da iş doyumu ortalama puanı 64.3±12.9 (orta 

düzey) olarak verilmiştir.  

Hyrkas ve ark. (2006)’nın yapmış olduğu çalışmada iş doyumunu orta düzey 

(67.28± 8.80) olarak belirlemiştir.  Chen ve ark. (2005)’nın Taiwan’da yapmış oldukları 

bir araştırmada hemşirelerin iş doyumunu yine orta düzey (69.37±10.02) olarak 

belirlemişlerdir. Sharp (2008)’ın İngiltere’de yapmış olduğu bir çalışmada hemşirelerin 

iş doyumu yüksek düzeyde (77.6 ±12.5) bulunmuştur. Kuo ve ark. (2008)’nın yapmış 

olduğu çalışmada ise iş doyumu yine yüksek düzeyde (76.51± 9.86) olarak saptanmıştır. 

Mohammad ve ark (2011)’nın Ürdün’deki bir özel hastanede hemşirelerle yapmış 

oldukları çalışmada iş doyumu orta düzeyde (69.4± 10) belirlenmiştir.Welbourne ve 

ark. (2007)’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde yapmış oldukları çalışmada iş doyumu 

orta düzeyde (58.88±14.4) olarak bulunmuştur. Krishnan ve ark. (2010)’nın Malezya’da 

yapmış oldukları çalışmada iş doyumu orta düzeyde (56.2± 7.82) bulunmuştur.   

İş doyumu ile ilgili araştırmalar hemşirelerin genellikle orta ve yüksek düzey 

doyuma sahip olduğunu göstermektedir, bu da araştırma bulgularıyla uyumludur. Orta 

düzey iş doyumunun olması hemşirelik mesleğinin zor şartlar altında ve nöbetli çalışan 

kişiler tarafından yapılması, ülkemizde hemşirelik mesleğinin saygınlığının az olması 

ve hemşirelerin bağımsız çalışma ve otonomi konusunda özgür olmamaları nedeniyle 

olabilir.    

5.4. Hemşirelerin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Bağlamsal Performans Düzeyi 

Arasındaki İlişkiye Ait Bulguların Tartışılması    

Hemşirelerin cinsiyetine göre bağlamsal performans ölçeği puanlarına 

bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 4-14). Organ 

ve Ryan (1995) cinsiyetin bağlamsal performansa etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Tompson ve Werner (1997) yaş ve cinsiyetin görev ve bağlamsal performans üzerinde 

etkisinin olmadığını belirtmişlerdir.  
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Hemşirelerin yaşa göre bağlamsal performans ölçeği puanlarına bakıldığında; 

genç hemşirelerin puan ortalamalarının 30 yaş ve üzerindeki hemşirelerden daha düşük 

olduğu, 24-29 yaş grubundaki hemşirelerin organizasyonel destek alt boyut puan 

ortalamalarının 30 yaş ve üzerindekilerden daha düşük olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-

6).  

Yaş bireyin zamanla nasıl değiştiği ve iş performansının ise bundan nasıl 

etkilendiği konusunda rol oynayabilir (Woldman ve Avolio 1993). Rhodes (1983) yaş 

ile performans arasında negatif bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Yaş arttıkça yeteneklerde 

bozulma (örneğin hız, el becerisi, motor koordinasyon ve güç gibi) oluşur (Giniger ve 

ark. 1983). Yaş öğrenme, hafıza, akıl yürütme, üç boyutlu yetenekler ve psikomotor hız 

gibi performans testlerinde azalmayla ilişkilidir (Lindenberger ve Baltes 1994).  

Doğan (2005)’in çalışmasında yaş ile bağlamsal performans arasında kuvvetli 

ilişki bulunamamıştır. Araştırmalar daha çok görev performansı ile ilgili olarak sonuçlar 

vermektedir ancak bağlamsal performans; deneyimleri paylaşma, yeni işe başlayan 

çalışma arkadaşına yardım etme gibi davranışları içerdiğinden yaş arttıkça bağlamsal 

performansın artması beklenebilir.        

Hemşirelerin eğitim durumuna göre bağlamsal performans ölçeğinin puan 

ortalamalarına bakıldığında; yüksek lisans mezunlarının toplam puan ve alt boyut 

puanlarının daha yüksek olduğu, lisans mezunu olanların ise kişisel destek puan 

ortalamalarının yüksek lisans mezunu olanlardan çok daha düşük olduğu belirlendi 

(Tablo 4-14). 

Doğan (2005)’in çalışmasında eğitim seviyesi arttıkça bağlamsal performansta 

artış olduğu belirtilmektedir. İş yerinde gereken eğitim seviyesi tüm endüstri ülkelerinde 

devam eden bir problemdir ve eğitim seviyesi yükseldikçe çalışanın daha verimli olması 

beklenir. Posthuma (2000)’nın bulguları eğitim seviyesinin iş performansıyla pozitif 

olarak ilişkili olduğunu göstermektedir. Eğitim verimliliği arttırmanın garantisi değildir 

ve hatta yüksek eğitimli çalışanlar yüksek ücretle ödüllendirilmediklerinde 

motivasyonları düşebilir (Kahya 2007).  

Yüksek lisans yapan hemşirelerin hem kuruma hem de çalışma arkadaşlarına ait 

bağlamsal performans göstermeleri hem çalışıp hem de eğitim almanın zorluğundan 

kaynaklanabilir. Çalışan eğitim aldığı zamanlarda yerine çalışabilecek birini bulması ya 

da nöbetlerini değiştirmesi nedeniyle birim çalışanlarına yardım etmek isteyecektir. 
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Ayrıca çalışanın organizasyonel destek sağlaması da kurumun eğitim almayı 

desteklemesi nedeniyle olabilir.     

Hemşirelerin medeni durumuna göre bağlamsal performans ölçeğinin puan 

ortalamalarına bakıldığında bekar olan hemşirelerin BPÖ toplam ve iki alt boyut puan 

ortalamalarının evlilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur (Tablo 4-14). 

Doğan (2005)’in çalışmasında da medeni durum ile bağlamsal performans arasında 

ilişki tespit edilmiştir.  

Hemşirelerin çalıştıkları kurum türüne göre bağlamsal performans ölçeği 

puan ortalamalarına bakıldığında özel hastanede çalışan hemşirelerin puan 

ortalamalarının kamu hastanesinde çalışanlarınkinden çok anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu saptandı (Tablo 4-15). Özel hastaneler hasta memnuniyetini ön planda tutmakta 

ve örgüt kültürünü bu şekilde oluşturmaktadır. Böylelikle her işe yeni başlayan çalışan 

bu kültür empoze edilerek çalışmakta ve oryantasyon programları düzenlenmektedir. 

Ayrıca özel hastanelerde hem iş yükü hem de çalışma saati fazladır, bu nedenle çalışma 

arkadaşlarına yardım ve deneyimleri paylaşma gibi davranışlar sık görülmektedir.     

Hemşirelerin çalıştıkları bölüme göre bağlamsal performans puan 

ortalamalarına bakıldığında çok anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 4-15). 

Bağlamsal performans ölçeği toplam puanı ve kişisel destek alt boyutunda, 

ameliyathanede çalışan hemşirelerin puan ortalamalarının daha düşük olduğu, 

organizasyonel destek alt boyutunda ise ameliyathanede çalışan hemşirelerin puan 

ortalamalarının yoğun bakımda çalışanlarınkinden daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Ameliyathane, hastanede ekip çalışması gerektiren ve zorlu çalışma koşulları 

bulunan kapalı bir alandır. Burada çalışan hemşirelerin motivasyonlarının kolayca 

düşebileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla bağlamsal performans bu durumdan 

etkilenebilir.    

Hemşirelerin yaptıkları görev türüne göre bağlamsal performans puan 

ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 4-15). 

Servis hemşiresi olarak çalışanların hem toplam puan hem de iki alt boyuttaki puan 

ortalamalarının özel dal hemşiresi ve yönetici hemşire olarak çalışanlarınkinden daha 

düşük olduğu bulunmuştur.  



 

 

69 

Bir çok liderlikte gelişim modeli örgütlerde etkili yönetimle ilişkili tutum ve 

becerileri kazanmada deneyimin rolüne odaklanmıştır. Örneğin McCall ve ark (1988) 

deneyim sayesinde liderlikte gelişim yetkinliği ile ilgili olan işlerde kişilerarası ve 

sosyal içeriğe odaklanmanın arttığını belirtmişlerdir ve onlara göre başlangıç düzeydeki 

yöneticiler kariyerlerinin erken dönemlerinde tipik olarak şirket kılavuzları ve teknik 

bilgi üzerine odaklanmışlardır. Acemi yöneticiler iyi yapılandırılmış görevlere atanırlar 

ve deneyimi daha fazla olan yöneticilerden daha çok denetleme yaparlar. Hess (1987) 

ve Watkins (1990)’a göre acemi süpervizörler ‘Somut olan nedir?’ ve ‘Spesifik 

görevlerde beceriler ve ikincil elemanlar nasıl öğretilir?’ sorularına odaklanmışlardır. 

Kendileri ve diğer çalışma arkadaşları tarafından yapılan görevlere odaklanma bu 

yüzden sıklıkla deneyimsiz yöneticilerde görülmektedir.  

Ancak, deneyimin artışı ile birlikte yöneticiler daha karmaşık problemlerle 

ilgilenirler ve onlara daha iyi anlaşılır çözümler bulmaları için sorumluluk verilir. Bu 

yüzden yaratıcı problem çözme becelerileri gelişir. Mumford ve ark. (2000) deneyimli 

yöneticilerin karmaşık sosyal yargılarla ilişkili becerilerde daha iyi olduklarını 

belirtmişlerdir. Çünkü yöneticiler bağlamsal performansı yansıtan davranışları 

değerlendirmede deneyimleri sayesinde gelişme gösterirler.     

Servis hemşireleri servisteki tüm hastalardan sorumludur ve özel dal ya da 

yönetici hemşirelerden daha çok iş yüküne sahiptir. Fazla iş yükü daha çok görev odaklı 

çalışmak ve gönüllü davranışlara zaman ayıramamak gibi sonuçlar doğurabilir.  

Hemşirelerin kurumdaki toplam çalışma sürelerine göre bağlamsal 

performans puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 4-15). 

Bağlamsal performans ölçeği toplam puanı ve iki alt boyutta, kurumda 0-3 yıldır 

çalışmakta olanların puan ortalamalarının 8 yıl ve üzerinde çalışmakta olanlarınkine 

göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Sturman’a (2003) göre organizasyonda kalma süresinin performansa etkisi 

doğrusal değildir. Çünkü çalışan yeni olduğunda tüm kültürel normlar, davranışsal 

beklentiler ve kurumdaki operasyonel bilgileri öğrenir. Yıllar geçtikçe daha az 

öğrenmeye başlar ve bu nedenle organizasyonel deneyimi çok küçük miktarda artar.  

Haftalık toplam çalışma saatine göre hemşirelerin bağlamsal performans 

puan ortalamaları arasında çok anlamlı fark olduğu, haftada 40 saat ve altında çalışan 
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hemşirelerin puan ortalamalarının haftada 40 saatten fazla çalışanlarınkinden daha 

düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 4-15). 

Haftalık çalışma saati kurum türüyle ilişkili olabilir, çünkü özel hastanelerde 

çalışma saatleri daha fazlayken kamu hastanelerinde daha azdır. Bağlamsal 

performansta hemşireler hastaların işlerini bitirebilmek için işten geç çıkabilir ya da 

çalışma arkadaşının anlamlı bir mazereti olduğunda onun yerine de nöbet tutabilir. Bu 

da çalışma saatini arttırır.   

Hemşirelerin çalışma şekline göre, sürekli gündüz çalışan hemşirelerin 

bağlamsal performans puan ortalamalarının nöbetli çalışanlarınkinden daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-15). 

Aydın ve Kutlu (2001) hemşirelerin çalışma şekli ile iş doyumu puan 

ortalamalarını karşılaştırdıklarında, gündüz çalışan hemşirelerin iş doyumlarının gece, 

gündüz+nöbet ve vardiyalı çalışan hemşirelere göre daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Erşan (1996)’ın yapmış olduğu çalışmada da benzer olarak vardiyalı 

çalışan hemşirelerin iş doyumlarının gündüz çalışan hemşirelerin iş doyumuna göre 

daha düşük olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle gündüz çalışan hemşirelerin bağlamsal 

performansları da yüksek olabilir.    

Nöbet sayısına göre hemşirelerin bağlamsal performans puan ortalamaları 

arasında çok anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo 4-15). Nöbet tutmayan 

hemşirelerin toplam puan ve iki alt boyuttaki puan ortalamalarının hem 6 ve üzeri nöbet 

tutanlarınkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Hemşirelerin gece nöbet sayısı arttıkça iş doyum puan ortalamalarının düştüğü 

belirlenmiştir (Kahraman ve ark. 2011). Nöbet tutma hemşirelerin çalışma koşullarını 

zorlaştırmaktadır. Bu da performansın azalmasına yol açar. Tüm performans içerisinden 

bağlamsal performansta durumdan etkilenebilir.   

Çalıştıkları birimdeki hemşire sayısına göre hemşirelerin bağlamsal 

performans puan ortalamalrına bakıldığında çalıştığı birimde 22 ve daha fazla hemşire 

bulunan grubun hem bağlamsal performans toplam puan ortalaması hem de kişisel 

destek alt boyut puan ortalamasının diğer gruplardan daha düşük olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4-15). 
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Araştırma bulgularının aksine günlük yaşantısının yarısından fazlasını iş yerinde 

çalışarak geçiren kişi uyumlu iş arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşme içindedir. Bu 

nedenle çalıştığı kurumda destekleyici iş arkadaşları bulunan çalışanın iş doyumu da 

artmaktadır (Bozkurt ve Bozkurt 2008). İş doyumu yüksek ve verimli bir ekip içerisinde 

çalışan kişinin bağlamsal performansı da yüksek olacaktır.    

Bir günde bakılan ortalama hasta sayısına göre hemşirelerin bağlamsal 

performans toplam puan ve kişisel destek alt boyutunun puan ortalamaları arasında 

anlamlı fark olduğu saptanmıştır. 24 ve daha fazla hastaya bakım veren hemşirelerin 

bağlamsal performans toplam puan ortalamalarının 6-11 hastaya bakım 

verenlerinkinden daha yüksek olduğu, 24 ve daha fazla hastaya bakım veren 

hemşirelerin kişisel destek alt boyut puan ortalamalarının 6-11 hastaya, 12-17 hastaya 

ve 18-23 hastaya bakım verenlerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 4-15).   

Bir günde bakılan ortalama hasta sayısına göre hemşirelerin bağlamsal 

performans ölçeğinin organizasyonel destek alt boyutunun puan ortalamaları arasında 

ise anlamlı fark yoktur. 

 Miller ve ark (1999)’nın çalışmasında iş yükünün iş doyumunu etkilediği ancak 

bağlamsal performansı etkilemediği belirtilmiştir. Moraes ve Queiroga’nın (2010) 

çalışmasında ise iş yükü ve bağlamsal performans arasında pozitif yönde bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir.   

5.5. Hemşirelerin Kişilik Özellikleriyle Bağlamsal Performans Düzeyleri 

Arasındaki İlişkiye Ait Bulguların Tartışılması 

Bireylerin Bağlamsal Performans ölçeği toplam ve iki alt boyutunun puanları ile 

kişilik anketinin dışa dönüklük puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, ancak ilişkinin gücünün toplam puan ile orta 

düzeyde, kişisel destek ve organizasyonel destek puanları ile zayıf düzeyde olduğu 

bulundu. Dışa dönük kişiler heyecanlı, neşeli, konuşkan, girişken, sevecen, dinamik, 

sempatik olma gibi özellikleri barındırırlar. Bu özelliklere sahip olan bir hemşire hem 

çalışma arkadaşlarına yardım eder hem de kuruma destek olan davranışlarda bulunur.  

Bireylerin Bağlamsal Performans ölçeği toplam ve kişisel destek alt boyut 

puanları ile kişilik anketinin uyumluluk puanları arasında güçlü düzeyde, 

organizasyonel destek alt boyutunun puanları ile uyumluluk puanları arasında ise orta 
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düzeyde olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlendi  

Bağlamsal Performans Ölçeğinin toplam puanı ile yapılan regresyon analizinde 

ilk üç etkileyen değişken iş doyumu, uyumluluk, açıklık şeklindedir. Bağlamsal 

performans ölçeğinin kişisel destek boyutu ile yapılan regresyon analizinde ilk üç 

yordayıcı/etkileyen değişken uyumluluk, iş doyumu ve görevdir. Burada kişisel destek 

boyutunu en çok etkileyen değişkenin kişilik özelliklerinden uyumluluk olduğu 

görülmektedir. Uyumlu kişiler ise saygılı, güvenilir, cana yakın, esnek, kibar, 

merhametli, uyumlu, alçak gönüllü olma gibi özellikleri taşırlar. Bu özelliklere sahip 

olan bir hemşire ise verilen görevi yapma konusunda daha istekli ve takım çalışmasına 

uygun olan davranışlarda bulunur. Hasta bakımının bir ekip çalışması olduğu 

düşünülürse uyumluluk boyutunun ekip içi destek verme açısından uygun olduğu 

söylenebilir.    

Bağlamsal performans ölçeğinin organizasyonel destek boyutu ile yapılan 

regresyon analizinde ilk üç yordayıcı/etkileyen değişken iş doyumu, sorumluluk ve 

açıklıktır. Bu sonuçlara gore kişilik özelliklerinden sorumluluk ve açıklık özelliklerinin 

de bağlamsal performansın organizasyonel destek boyutunu etkilediği görülmektedir. 

Sorumluluk özelliği olan kişiler düzenli, tedbirli, azimli, hırslı, titiz, göreve bağlı, başarı 

odaklı, sistemli, sorumlu ve uyumludur. Açıklık özelliğine sahip olan kişiler ise yaratıcı, 

analitik düşünen, duyarlı, meraklı, bağımsız, yenilikçi, açık fikirli, ifade yeteneği 

güçlüdür. Bu özelliklere sahip olan kişiler kuruma destek verme ve görevlerinde daha 

başarılı olma konusunda istekli olacaklardır. 

Son 20 yılda yapılan araştırmalar iş performansı ve kişilik arasında bir ilişki 

bulmuşlardır (Barrick ve Mount 1991, Tett ve ark. 1991). Bu ilişki daha çok iş 

performansının boyutlarından biri olan bağlamsal performans nedeniyle olabilir çünkü 

görev performansı ve kişilik arasında güçlü bir korelasyon bulunmamaktadır 

(Motowidlo ve Van Scotter 1994, Van Scotter ve Motowidlo 1996, Conway 1996). Bir 

kez bağlamsal performans görev performansından ayrıldığında kişilikle bağlamsal 

performansın güçlü korelasyonu ortaya çıkmıştır (Hetzler 2007).  

Van Scotter ve Motowidlo (1996), dışadönüklük ve geçimliliğin görev 

performansından çok bağlamsal performansla ilişkisi olduğunu, Hurtz ve Donovan 
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(2000) sorumluluk ve duygusallık boyutunun hem görev hem de bağlamsal 

performansta eşit düzeyde etkili olduğunu belirtmiştir.      

Organ ve Ryan (1995)’a göre bağlamsal performansın en güçlü belirleyicisi 

sorumluluk boyutudur ve korelasyonu 0.30’dur. Sorumluluk çok çalışan, hırslı enerjik 

ve azimli gibi sıfatları içermektedir (Mc Crae ve Costa 1987). Diğer çalışmalarda 

sorumluluk ve bağlamsal performans arasında ilişki belirlemişlerdir (Avis ve ark 2002, 

Neuman ve Kickul 1998, Miller ve ark 1999, Hogan ve ark. 1998). 

Borman ve ark. (2001) uyumluluk boyutunun sorumluluğa göre biraz daha az 

ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Uyumluluk güvenilir ve kabul edilebilir gibi sıfatları 

içermektedir (Mc Crae ve Costa 1987). Organ ve Ryan (1995) küçük ama anlamlı bir 

korelasyon bulmuştur (r=0.11-0.13). Mohammed ve ark. (2002) ve Le Pine ve Van 

Dyne (2001) uyumluluğun bağlamsal performansın belirleyicisi olduğunu belirtmiştir. 

Uyumluluk ve bağlamsal performans arasındaki ilişkide bağlamsal performansla hangi 

tip bireylerin bağdaştırılabileceği düşünüldüğünde durum sezgisel olarak gözükebilir. 

Örneğin çatışmadan kaçınan bireyler uyumlu bireylerdir ve bağlamsal performans 

davranışlarıyla bağdaştırılabilir.  

Hurtz ve Donowan (2000) sorumluluk ve duygusal desteğin görev performansı, 

kişilerarası kolaylaştırıcılık ve işe adanmanın önemli belirleyicileri olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca uyumluluğun kişilerarası kolaylaştırıcılık boyutunda geçerli bir 

belirleyici olduğunu belirtmiştir. Shaffer ve Shaffer (2005)’e göre uyumluluk ve 

bağlamsal performans arasında pozitif bir ilişki vardır. Gellatly ve Irving (2001)’e göre 

dışadönüklük bağlamsal performansla pozitif olarak ilişkilidir. Uyumluluk ise ancak 

otonomi yüksek olduğunda bağlamsal performansla pozitif olarak ilişkilidir.    

Motowidlo ve Van Scotter (1994) kişilik özelliklerinden işe oryantasyon, baskın 

olma, güvenilirlik, uyum, iş birlikçilik, ve öz denetim gibi özelliklerin bağlamsal 

performansla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Lyne ve ark. (1997) düzenlilik, tutku, 

ihtiyatlılık ve hoşluk gibi kişilik özelliklerinin bağlamsal performansla ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Mc Manus ve Kelly (1999) sosyallik, analitik olma ve özgüven gibi 

kişilik özellikleriyle bağlamsal performans arasında ilişki saptamıştır. 

Hogan ve ark. (1998) kişilik boyutları ile bağlamsal performans boyutları 

arasındaki korelasyon için; kişilik öğelerinin hem terfi fırsatlı işler hem de giriş 
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seviyesindeki işler için bağlamsal performansı anlamlı olarak öngördüğüne dair 

sonuçlar bulmuşlardır.  

Moscoso ve Salgado (2004)’nun yaptığı araştırma görev performansının 

duygusallık ve sorumluluk ile bağlamsal performansın ise geçimlilik ve ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Yine 5 faktör kişilik modeli ve bağlamsal performans arasındaki 

ilişkiyi araştıranlar sıklıkla vicdanlılık ve bağlamsal performans arasında güçlü bir ilişki 

bulmuşlardır (Jawahar ve Carr 2007). 

Bunun yanında Çin’de yapılan bir araştırmada iki kişilik özelliği ile iş 

performansı arasındaki ilişki incelenmiş; sorumluluk boyutunun görev ve bağlamsal 

performansın belirleyicisi olduğu ancak uyumluluk boyutu ile bağlamsal performans 

arasında pozitif bir ilişki bulunmadığı, görev performansı ile de negatif bir ilişki olduğu 

belirtilmiştir. Beklenenin aksine olan bu durum Çin’in kültürel yapısına bağlanmıştır 

(Jiang ve ark. 2009). 

Malezya’da yurt dışından gelen yabancı çalışanlar arasında yapılan bir 

çalışmada yüksek görev performansı olan yabancı çalışanların yüksek sorumluluk ve 

açıklık özellikleri gösterdiği, yüksek bağlamsal performansı olan yabancı çalışanların da 

açıklık özelliği olduğu belirtilmiştir (Rose ve ark. 2010).    

5.6. Hemşirelerin İş Doyumu Özellikleriyle Bağlamsal Performans Düzeyleri 

Arasındaki İlişkiye Ait Bulguların Tartışılması 

Bireylerin Bağlamsal Performans Ölçeği toplam ve organizasyonel destek alt 

boyut puanları ile iş doyumu puanları arasında güçlü düzeyde, bağlamsal performans 

ölçeğinin kişisel destek alt boyutunun puanları ile iş doyumu puanları arasında orta 

düzeyde olmak üzere pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki 

olduğu saptandı (Tablo 4-17). Bireylerin iş doyumu puanları arttıkça bağlamsal 

performans ölçeği ve alt boyut puanları da artmaktadır.  

Bağlamsal performans toplam ölçek puanı ile yapılan regresyon analizi 

sonuçlarına göre etkileyen ilk üç değişken iş doyumu, uyumluluk ve açıklıktır. Burada 

bağlamsal performans toplam puanını en çok etkileyen değişkenin iş doyumu olduğu 

görülmektedir.  

Bağlamsal performans ölçeğinin organizasyonel destek boyutunu etkileyen ilk 

üç değişken ise iş doyumu, sorumluluk, açıklıktır. Burada iş doyumunun yine en çok 
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etkileyen değişken olduğu görülmektedir. İş doyumu daha çok kurumla ilgili olan bir 

kavramdır, çalışanın iş doyumunun yüksek olması kuruma destek verme konusundaki 

isteğini de arttıracaktır.    

Bir kişinin bağlamsal performansının diğerlerinden yüksek olmasının 

nedenlerinden biri iş doyumudur (Organ ve ark. 2006, Organ ve Ryan 1995). İş doyumu 

görev performansı için kullanışlı bir belirleyici olmamasına rağmen, Organ ve Ryan 

(1995) iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışının yardım boyutu arasında pozitif 

bir korelasyon bulmuştur. Örgütsel vatandaşlık ve bağlamsal performansın yapısı bir 

kez açıklandığında iş performansı ve iş doyumu arasındaki ilişki daha açık hale 

gelmiştir. Biri işinden memnun olmadığında işinde uygulanan ve açıkça ne bekleniyorsa 

bunu yapmaya devam eder ama bağlamsal performansla ilişkili işteğe bağlı davranışlar 

bundan oldukça etkilenir. Örneğin doyumu olmayan bir çalışan iş arkadaşlarına yardım 

etme veya ekstra görevler yapma konusunda kendini istekli hissetmeyebilir çünkü 

organizasyon için gerekenden daha fazlasını yapmak istemeyecektir.    

Harrison ve ark (2006) 221 çalışma incelemiş ve tatmin-performans ilişkisini 

destekleyen kanıtların performans-tatmin ilişkisini destekleyen kanıtlardan daha güçlü 

olduğunu açığa çıkarmışlardır. Ek olarak Kraus (1995) meta analitik olarak tutum-

davranış incelemesi yapmış ve tutumların gelecekteki davranışları önemli derecede 

belirlediğini bulmuştur. Bu yüzden, yeni teori ve ampirik veriler iş doyumuna bağlı 

performansın, performansa bağlı iş doyumundan daha çok etkilendiğini göstermektedir 

(Edwards ve ark 2008). 

Van Scotter (2000) çalışmasında iş doyumu yüksek olan çalışanların bağlamsal 

performanslarının da yüksek olduğunu belirtmiştir. Organ ve Paine (1999) 

çalışmalarında iş doyumu ve bağlamsal performans arasındaki ilişkinin iş doyumu ve 

görev performansı arasındaki ilişkiden daha güçlü olduğunu belirtmişlerdir. Edwards ve 

Bell (2008) iş doyumu ve bağlamsal performans arasında pozitif yönde bir ilişki 

belirlemişlerdir.   

 Tsai ve Wu (2010) yapmış oldukları araştırmada hemşirelerin iş doyumu ile 

ÖVD davranışları arasında pozitif yönde ilişki saptamışlardır. İş doyumu arttığında 

çalışan ek ücret istemeden organizasyona daha fazla katkıda bulunabilir. Yine iş 

doyumu işten ayrılmayı azaltabilir ve gönüllü destekle organizasyon performansına da 

katkıda bulunur. Krishnan ve ark. (2010) da iş doyumu ve ÖVD arasında pozitif bir 
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ilişki bulmuştur. Busso (2003) yaptığı doktora çalışmasında yüksek iş doyumu olanların 

yüksek bağlamsal performans göstereceğini belirtmiştir. Yine Linn (2011)’in 

araştırmasında iş doyumunun bağlamsal performansı etkilediği belirtilmiştir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hastanelerde çalışan hemşirelerin bağlamsal performans düzeyini belirleyecek bir ölçek 

geliştirilmesi ve bağlamsal performansla ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla 500 

hemşire ve biri kamu biri özel iki hastanede gerçekleştirilen araştırma sonucunda; 

 Hemşirelerin bağlamsal performans düzeyini belirlemek amacıyla 

geliştirilen ölçeğin 45 madde ve 2 alt boyuttan (kişisel destek ve organizasyonel destek) 

oluşan, toplam Cronbach Alfa değerinin 0.97 ve geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu, 

 Hemşirelerin bağlamsal performans düzeyinin yüksek olduğu ve 

özellikle çalışma arkadaşlarına yardım konusuna daha çok önem verdikleri, kişilik 

özelliklerinin  daha fazla sorumluluk ve uyumluluk özellikleri taşıdığı ve iş 

doyumlarının orta düzeyde olduğu,  

 Hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile bağlamsal performans 

ilişkisine bakıldığında; yaş, medeni durum, eğitim durumu, kurum türü, çalıştıkları 

bölüm, görev türü, kurumdaki toplam çalışma süresi,haftalık toplam çalışma saati, nöbet 

sayısı, çalıştıkları birimdeki hemşire sayısı, bir günde baktıkları hasta sayısının 

bağlamsal performansla ilişkili olduğu, 

 Hemşirelerin kişilik özelliklerinden dışadönüklük ve uyumluluk 

boyutlarının bağlamsal performans ile ilişkili olduğu, iş doyumu arttıkça bağlamsal 

performansın da arttığı,  

 Bağlamsal performans toplam ölçek puanını en fazla iş doyumu, 

uyumluluk ve açıklığın etkilediğini, kişisel destek boyut puanını uyumluluk, iş doyumu 

ve görevin, organizasyonel destek boyut puanını ise iş doyumu, sorumluluk, açıklığın 

etkilediği belirlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 

 Çalışanların bağlamsal performanslarının performans değerlendirme 

kapsamında ele alınması,  

 İş doyumunun bağlamsal performans üzerindeki etkisini düşünerek, 

kurumun çalışanı işte tutma, motivasyon gibi konularda daha etkili olması, 
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 İşe alım ve terfi gibi durumlarda bağlamsal performans dikkate 

alınacaksa kişilik özelliklerinin de dikkate alınması,    

 Çalışanların kurum türünün (kamu ya da özel hastane) bağlamsal 

performansa etkisi düşünülerek kamu hastanelerinin bu konu üzerinde çalışmalar 

yapması özellikle yönetici hemşirelerin bağlamsal performans hakkında eğitilmesi, 

 Araştırmanın kamu ve özel hastanelerde daha geniş bir örneklemle 

yapılması önerilebilir.   
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HAM VERİLER  

Bağlamsal Performans Ölçeği Maddelerinin Tanımlayıcı İstatistikleri (N: 500) 

  Taslak Ölçek Maddeleri (52 Madde) 

En 

Düşük 

Puan 

En 

Yüksek 

Puan 
x  SS 

1.Çalışma arkadaşlarıma zor görevleri nasıl 

yapacaklarına dair yol gösteririm. 
1 5 3.77 .95 

2. Kurum içindeki memnuniyetimi kurum dışındaki 

insanlarla paylaşırım. 
1 5 3.51 1.04 

3. Zamanımın çoğunu kişisel işlerim için kullanırım 

(R). 
1 5 3.82 1.01 

4. Ben yararlanmasam bile çalışma arkadaşlarımın 

yararlanacağını bildiğim olanak ve fırsatları (eğitim, 

kendini geliştirme vb.) onlarla paylaşırım. 

1 5 3.95 .87 

5. Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj, prosedür ya 

da kısa notları okur ve ulaşabileceğim bir yerde 

bulundururum. 

1 5 3.86 .96 

6. Çalışma arkadaşlarımı sıkıntılı zamanlarda bile istekle 

çalışmaları için teşvik ederim. 
1 5 3.76 .86 

7. Çalışırken zor durumlarla karşılaşsam bile bu görevi 

tamamlamak için elimden geleni yaparım. 
2 5 4.29 .70 

8. Birimimizde olumlu bir çalışma ortamı yaratmak için 

katkı sağlarım. 
2 5 4.16 .70 

9. Hastaların durumundaki ani değişikliklerden 

birimdeki tüm hemşirelerin haberdar olmasına katkı 

sağlarım. 

1 5 4.22 .74 

10. Kurumda mesleğim ile ilgili normalden daha zor ve 

sorunlu olabilecek işleri üstlenmek için istekli olurum. 
1 5 3.64 .96 

11. Çalışma arkadaşlarımın kişisel problemlerinde 

onlara duygusal destek sağlarım. 
1 5 3.98 .81 

12. Kurumda benden beklenenin üstünde çalışırım. 1 5 3.92 .81 

13. Hastaya yardım etmek için geç saatlere kadar 

kalırım/mesaimden geç çıkarım. 
1 5 3.39 1.06 

14. Takım amaçlarını kendi kişisel amaçlarımdan daha 

önde tutarım. 
1 5 3.83 .80 

15. Çalışma arkadaşlarımın işlerini kolaylaştırmak için 

onlara  yardımcı olurum. 
1 5 4.14 .72 

16. Kurum dışındaki insanlara kurum lehinde 

konuşurum. 
1 5 3.29 1.23 

17. Kurumun sosyal faaliyetlerine istekle katılırım. 1 5 3.39 1.10 

18. İşlerinde kullanışlı olabilecek bilgi ve becerileri 

çalışma arkadaşlarıma öğretirim 
1 5 4.06 .77 

19. Önemsiz sorunlar için şikayet ederek vaktimi 

harcarım (R). 
1 5 4.03 1.17 
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Taslak Ölçek Maddeleri (52 Madde) 

En 

Düşük 

Puan 

En 

Yüksek 

Puan 
x  SS 

20. Yöneticim olmadığında (yetki devri yapılmasa bile) 

birimimde disiplini sağlamaya katkıda bulunurum. 
1 5 3.86 .99 

21. Mesleğimle ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler, 

bunları meslektaşlarımla paylaşırım. 
1 5 3.72 .91 

22. Kurumumda zorluklar yaşasam bile burada 

çalışmaya devam ederim. 
1 5 3.94 .86 

23. Çalışma arkadaşlarım mazeretleri nedeniyle işlerini 

yapamadıklarında (hastalık, acil izin vb.) görevim 

olmamasına rağmen onların işlerini yaparım. 

1 5 4.06 .89 

24. Kurumun başarıları ve pozitif özelliklerini 

desteklerim. 
1 5 4.01 .95 

25. Ne zaman olağan dışı bir durumla karşılaşsam 

düzeltilmesi için uğraşırım. 
1 5 4.07 .78 

26. Çalışma arkadaşım başarılı olduğunda başarısını 

devam ettirmesi için onu tebrik eder ve devamı için 

teşvik ederim. 

1 5 4.25 .74 

27. Kurum dışındaki insanlar kuruma yönelik eleştiri 

yaptıklarında kurumumu savunurum. 
1 5 3.73 1.04 

28. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanır ve ona uygun 

davranırım. 
1 5 4.34 .73 

29. Meslek örgütünü güçlendirmeye yönelik 

çalışmalarda bulunurum. 
1 5 3.53 1.11 

30. Çalışma arkadaşlarımın hak ve hukukuna saygı 

gösteririm. 
1 5 4.36 .69 

31. Genellikle işe mesai saatimden önce gelirim. 1 5 3.94 .99 

32. Personelin hizmet içi eğitimine katkı sağlarım. 1 5 3.74 1.04 

33. Çalışma ortamında çıkan çatışmaların çözümlenmesi 

için elimden geleni yaparım. 
1 5 4.07 .78 

34. Kurum genelinde yapılan toplantılarda yer alırım. 1 5 3.97 .92 

35. Mesleki nitelikte araştırma yapılması için çalışma 

arkadaşlarımı cesaretlendiririm. 
1 5 3.64 1.03 

36. Beni etkilemeyen ancak çalışma arkadaşlarımı 

etkileyecek olası risk ve tehditler konusunda onlara 

bilgi veririm. 

1 5 4.03 .83 

37. Kurumsal gelişimle ilgili üst yönetime önerilerde 

bulunurum. 
1 5 3.20 1.12 

38. Boş zamanlarımda mesleki kurslar alarak bilgi ve 

becerilerimi geliştiririm. 
1 5 2.96 1.07 

39. Çalışma arkadaşımın aşırı iş yükü ile zorlandığını 

görürsem ona yardım ederim. 
1 5 4.25 .78 

40. Kurumumun aldığı kararları destekler ve eğitime 

gönüllü olurum. 
1 5 3.77 .94 

41. Çalışma arkadaşlarımı kurum kurallarına uymaları 

yönünde teşvik ederim. 
1 5 3.89 .87 
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Taslak Ölçek Maddeleri (52 Madde) 

En 

Düşük 

Puan 

En 

Yüksek 

Puan 
x  SS 

42. Kurumda görevlendirildiğim komite ve çalışma 

gruplarında aktif olarak çalışırım. 
1 5 3.58 1.11 

43. Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı 

olurum. 
1 5 4.41 .72 

44. Kurumumda yaşadığım güçlükleri istekle ve şikayet 

etmeden aşmaya çalışırım. 
1 5 3.83 .86 

45. Öğrenci hemşirelerin uygulamalı eğitimlerini en iyi 

şekilde yapmaları için çaba gösteririm. 
1 5 4.15 .85 

46. Çalışma arkadaşlarıma problem yaratmamaya 

çalışırım.  
1 5 4.31 .77 

47. Kurumda mesleki nitelikteki alınan tüm kararlardan 

haberdar olmaya özen gösteririm. 
1 5 4.05 .82 

48. Görevimle ilgili işleri bitirdiğimde kurum/birimle 

ilgili ek işler yaparım. 
1 5 3.33 1.12 

49. Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında 

kullanmaya özen gösteririm. 
1 5 3.62 1.02 

50. Aynı hataları tekrar etmemeleri için deneyimlerimi 

çalışma arkadaşlarımla paylaşırım. 
1 5 4.23 .80 

51. Kurumumun misyon ve amaçlarını içtenlikle 

destekler ve onaylarım. 
1 5 3.94 .89 

52. Hemşirelere ve hemşireliğin gelişimine katkıda 

bulunacak mesleki yayınlar yaparım. 
1 5 2.56 1.28 

* Koyu yazılı olanlar, puanları tersine çevrilen maddelerdir.  

   Maddelerin olası en düşük ve en yüksek puanı 1-5 arasındadır.  
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FORMLAR 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu 

 

1. Yaşınız: :..................................... Lütfen yazınız 

 

2. Cinsiyetiniz:     (  ) E             (  ) K   

 

3. Medeni Durumunuz:      (  ) Evli               (  ) Bekar                

 

4. Eğitim Durumunuz: 

  

(  ) SML   (  ) Ön Lisans   (  ) Lisans  

 

(  ) Yüksek Lisans   (  ) Doktora 

 

5. Bölümünüz: 

 

(  ) Cerrahi Bilimler     (  ) Dahili Bilimler     (  ) Ameliyathane      (  ) Yoğun Bakım        

 

(  ) Acil                          (  ) Poliklinik               (   )Diğer.................................Açıklayınız 

 

6. Göreviniz: 

 

(  ) Servis Hemşiresi               (  ) Özel Dal Hemşiresi      

 

(  ) Yönetici Hemşire                (  ) Diğer....................Açıklayınız 

 

 

7. Kaç yıldır bu pozisyonda görev alıyorsunuz:..................................... Lütfen yazınız  

 

 

8. Kurumda toplam çalışma yılınız: :..................................... Lütfen yazınız 

 

 

9. Haftalık toplam çalışma saatiniz: :..................................... Lütfen yazınız 

 

 

10. Çalışma şekliniz: 

    Evet   Hayır 

(  ) Sürekli gündüz  (  )   (  ) 

(  ) Sürekli gece  (  )   (  ) 

(  ) Nöbetli çalışma  (  )   (  ) 

 

(  ) Diğer.................................. (Açıklayınız) 
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11. Nöbet tutuyorsanız aylık nöbet tutma sayınız: :.....................................Lütfen yazınız 

 

 

12. Çalışırken günlük toplam dinlenme süreniz: :..................................... Lütfen yazınız 

 

 

13. Çalıştığınız birimdeki hemşire  sayısı: :..................................... Lütfen yazınız 

 

 

 

14. Ortalama geliriniz: :..................................... Lütfen yazınız  

 

 

 

15.Günde ortalama baktığınız hasta sayısı: :..................................... Lütfen yazınız 
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5 Faktör Kişilik Envanteri 

Bu bölümde çeşitli insan davranışları tanımlanmaktadır. Lütfen aşağıdaki ölçeği 

kullanarak her bir tanımlamanın sizi ne kadar tanımladığını belirtiniz. Kendinizi 

gelecekteki durumunuzu değil, şu andaki durumunuzu düşünerek tanımlayınız. Lütfen 

her bir ifadeyi dikkatlice okuyunuz ve sizi en yakın gelen rakamı daire içine alarak 

işaretleyiniz ve yanıtlanmamış (boş) madde bırakmayınız.  

 

 
Kesinlikle 

Yanlış 

Yanlış Kararsızım Doğru Kesinlikle 

Doğru 

1. Bir ortamdaki en eğlenceli 

kişiyimdir. 

1 2 3 4 5 

2. Başkalarına az önem 

veririm. 

1 2 3 4 5 

3. Her zaman hazırlıklıyımdır. 1 2 3 4 5 

4. Kolaylıkla strese girerim. 1 2 3 4 5 

5. Zengin bir kelime hazinem 

var. 

1 2 3 4 5 

6. Çok konuşmam. 1 2 3 4 5 

7. İnsanlarla ilgilenirim. 1 2 3 4 5 

8. Şahsi eşyalarımı ortalıkta 

bırakırım. 

1 2 3 4 5 

9. Çoğu zaman rahatımdır. 1 2 3 4 5 

10. Soyut düşünceleri 

anlamakta zorlanırım. 

1 2 3 4 5 

11. İnsanların yanında kendimi 

rahat hissederim. 

1 2 3 4 5 

12. İnsanları incitirim. 1 2 3 4 5 

13. Detaylara önem veririm. 1 2 3 4 5 

14. Endişeliyimdir. 1 2 3 4 5 

15. Canlı bir hayal dünyam 

var. 

1 2 3 4 5 

16. Arka planda kalırım. 1 2 3 4 5 

17. Başkalarının duygularını 

anlamaya çalışırım. 

1 2 3 4 5 
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18. Dağınık bir insanımdır. 1 2 3 4 5 

19. Nadiren hüzünlüyümdür. 1 2 3 4 5 

20. Soyut düşüncelerle 

ilgilenmem. 

1 2 3 4 5 

21. İletişimi ben başlatırım. 1 2 3 4 5 

22. Diğer insanların sorunları 

beni ilgilendirmez. 

1 2 3 4 5 

23. Yapmam gereken işleri 

hemen yaparım. 

1 2 3 4 5 

24. Kolaylıkla dikkatim dağılır. 1 2 3 4 5 

25. Mükemmel fikirlerim 

vardır. 

1 2 3 4 5 

26. Söyleyecek çok az şeyim 

vardır. 

1 2 3 4 5 

27. Yumuşak kalpliyimdir. 1 2 3 4 5 

28. Aldığım bir şeyi yerine 

koymayı sıklıkla unuturum. 

1 2 3 4 5 

29. Kolaylıkla hayal kırıklığına 

uğrarım. 

1 2 3 4 5 

30. İyi bir hayal gücüm yoktur. 1 2 3 4 5 

31. Bir partide birçok farklı 

insanla konuşurum. 

1 2 3 4 5 

32. Başkaları beni çok 

ilgilendirmez. 

1 2 3 4 5 

33. Düzeni severim. 1 2 3 4 5 

34. Ruh halim değişkendir. 1 2 3 4 5 

35. Hızlı anlarım. 1 2 3 4 5 

36. Dikkatleri üzerime 

çekmekten hoşlanmam. 

1 2 3 4 5 

37. Başkalarına zaman 

ayırırım. 

1 2 3 4 5 

38. Görevden kaçarım. 1 2 3 4 5 

39. Ruh halim uçlar arasında 

değişir. 

1 2 3 4 5 

40. Az bilinen zor kelimeler 

kullanırım. 

1 2 3 4 5 

41. İlgi merkezi olmaktan 

rahatsız olmam. 

1 2 3 4 5 
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42. Başkalarının duygularını 

hissederim. 

1 2 3 4 5 

43. Planlı hareket ederim. 1 2 3 4 5 

44. Kolaylıkla rahatsız olurum. 1 2 3 4 5 

45. Konuları derinlemesine 

düşünmek için zaman 

harcarım. 

1 2 3 4 5 

46. Yabancıların yanında 

sessizimdir. 

1 2 3 4 5 

47. İnsanları rahatlatırım. 1 2 3 4 5 

48. İşimde detaycıyımdır. 1 2 3 4 5 

49. Genellikle hüzünlüyümdür. 1 2 3 4 5 

50. Kafam fikirlerle doludur. 1 2 3 4 5 
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Minnesota İş Doyumu Anketi 

 

Aşağıda verilen maddeler işinizi farklı yönleriyle ele almaktadır. Kendinize ‘İşimin bu 

yönünden ne kadar tatmin oluyorum?’ sorusunu sorunuz ve cevabınızı verilen ölçeği 

kullanarak belirtiniz. İşinizin söz konusu yönünden ne kadar memnun olduğunuzu 

rakamlardan uygun bulduğunuzu daire içine alarak belirtiniz. 

 

 

 

 

Hiç 

tatmin 

etmiyor 

Pek 

tatmin 

etmiyor 

Ne ediyor 

ne etmiyor 

Oldukça 

tatmin 

ediyor 

Çok 

tatmin 

ediyor 

1. Sürekli bir şeylerle 

meşgul olabilme imkanı 

1 2 3 4 5 

2.Kendi kendime çalışma 

imkanı 

1 2 3 4 5 

3.Zaman zaman farklı 

şeylerle meşgul olma 

imkanı 

1 2 3 4 5 

4.Toplumda bir yer edinme 

imkanı 

1 2 3 4 5 

5.Amirimin elemanlarına 

karşı davranış tarzı 

1 2 3 4 5 

6.Amirimin karar verme 

konusundaki yeterliliği 

1 2 3 4 5 

7.Vicdanıma ters düşmeyen 

şeyleri yapabilme imkanı 

1 2 3 4 5 

8.Sürekli bir işe sahip olma 

imkanı (iş güvenliği) 

1 2 3 4 5 

9. Başkaları için bir şeyler 

yapabilme imkanı 

1 2 3 4 5 

10.Başkalarına ne 

yapacaklarını söyleme 

imkanı 

1 2 3 4 5 

11.Yeteneklerimi 

kullanabilme imkanı 

1 2 3 4 5 

12.Firma politikasını 

uygulama imkanı 

1 2 3 4 5 

13. Aldığım  ücret 1 2 3 4 5 

14.Bu işte ilerleme 

imkanım 

1 2 3 4 5 

15.Kendi kararımı verme 

özgürlüğü 

1 2 3 4 5 
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16. İş yaparken kendi 

yöntemlerimi deneme 

imkanı 

1 2 3 4 5 

17. Çalışma koşulları 1 2 3 4 5 

18. Çalışma arkadaşlarının 

birbiriyle anlaşması 

1 2 3 4 5 

19. Yaptığım işten dolayı 

aldığım övgü 

1 2 3 4 5 

20. İşimden elde ettiğim 

başarı duygusu 

1 2 3 4 5 
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Bağlamsal Performans Ölçeği 

 

Bağlamsal performans ölçeği çalışanların görev tanımları dışında gönüllü olarak 

gösterdikleri performans düzeyini belirleyecek olan bir ölçektir. Sorular ‘Kişisel 

Destek’, ‘Organizasyonel Destek’ olmak üzere 2 bölüm ve toplam 45 sorudan 

oluşmaktadır. Lütfen soruları cevaplarken mevcut durumu göz önünde bulundurunuz ve 

size en yakın gelen ifadeyi daire içine alınız. Lütfen yanıtlanmamış (boş) madde 

bırakmayınız.  

 

 

 
Hiçbir 

zaman 
Nadiren Bazen 

Sık 

sık 

Her 

zaman 

Kişisel Destek 

1.Çalışma arkadaşlarıma zor görevleri nasıl 

yapacaklarına dair  yol gösteririm. 
     1 2 3 4 5 

2. Ben yararlanmasam bile çalışma 

arkadaşlarımın yararlanacağını bildiğim olanak 

ve fırsatları (eğitim, kendini geliştirme vb.)  

onlarla paylaşırım. 

1 2 3 4 5 

3. Çalışma arkadaşlarımı sıkıntılı zamanlarda  

bile istekle çalışmaları için teşvik ederim. 
1 2 3 4 5 

4. Çalışırken zor durumlarla karşılaşsam bile  

bu görevi tamamlamak için elimden geleni 

yaparım. 

1 2 3 4 5 

5. Birimimizde olumlu bir çalışma ortamı 

yaratmak için katkı sağlarım. 
1 2 3 4 5 

6. Hastaların durumundaki ani değişikliklerden 

birimdeki tüm hemşirelerin haberdar olmasına 

katkı sağlarım. 

1 2 3 4 5 

7. Çalışma arkadaşlarımın kişisel problemlerin- 

de onlara duygusal destek sağlarım. 
1 2 3 4 5 

8. Kurumda benden beklenenin üstünde  

çalışırım. 
1 2 3 4 5 

9. Takım amaçlarını kendi kişisel amaçlarım- 

dan daha önde tutarım. 
1 2 3 4 5 

10. Çalışma arkadaşlarımın işlerini kolaylaştır- 

mak için onlara  yardımcı olurum. 
1 2 3 4 5 

11. İşlerinde kullanışlı olabilecek bilgi ve 

becerileri çalışma arkadaşlarıma öğretirim 
1 2 3 4 5 

12. Yöneticim olmadığında (yetki devri yapıl- 

masa bile) birimimde disiplini sağlamaya  

katkıda bulunurum. 

1 2 3 4 5 
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Hiçbir 

zaman 
Nadiren Bazen 

Sık 

sık 

Her 

zaman 

13. Çalışma arkadaşlarım mazeretleri nedeniyle  

işlerini yapamadıklarında (hastalık, acil izin vb.) 

görevim olmamasına rağmen onların işlerini 

yaparım. 

1 2 3 4 5 

14. Ne zaman olağan dışı bir durumla karşılaş- 

sam düzeltilmesi için uğraşırım. 
1 2 3 4 5 

15. Çalışma arkadaşım başarılı olduğunda 

başarısını devam ettirmesi için onu tebrik eder  

ve devamı için teşvik ederim. 

1 2 3 4 5 

16. Ekip çalışmasının gerekliliğine inanır ve  

ona uygun davranırım. 
1 2 3 4 5 

17. Çalışma arkadaşlarımın hak ve hukukuna  

saygı gösteririm. 
1 2 3 4 5 

18. Çalışma ortamında çıkan çatışmaların 

çözümlenmesi için elimden geleni yaparım. 
1 2 3 4 5 

19. Beni etkilemeyen ancak çalışma arkadaşları- 

mı etkileyecek olası risk ve tehditler konusunda 

onlara bilgi veririm. 

1 2 3 4 5 

20. Çalışma arkadaşımın aşırı iş yükü ile 

zorlandığını görürsem ona yardım ederim. 
1 2 3 4 5 

21. Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine  

yardımcı olurum. 
1 2 3 4 5 

22. Öğrenci hemşirelerin uygulamalı eğitimleri- 

ni en iyi şekilde yapmaları için çaba gösteririm. 
1 2 3 4 5 

23. Çalışma arkadaşlarıma problem  

yaratmamaya çalışırım. 
1 2 3 4 5 

24. Aynı hataları tekrar etmemeleri için 

deneyimlerimi çalışma arkadaşlarımla  

paylaşırım. 

1 2 3 4 5 

Organizasyonel Destek 

25. Kurum içindeki memnuniyetimi kurum 

dışındaki insanlarla paylaşırım. 
1 2 3 4 5 

26. Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj, 

prosedür ya da kısa notları okur ve ulaşabilece- 

ğim bir yerde bulundururum. 

1 2 3 4 5 

27. Kurumda mesleğim ile ilgili normalden  

daha zor ve sorunlu olabilecek işleri üstlenmek 

 için istekli olurum. 

1 2 3 4 5 

28. Kurumun sosyal faaliyetlerine istekle  

katılırım. 
1 2 3 4 5 
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Hiçbir 

zaman 
Nadiren Bazen 

Sık 

sık 

Her 

zaman 

29. Mesleğimle ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri 

izler, bunları meslektaşlarımla paylaşırım. 
1 2 3 4 5 

30. Kurumun başarıları ve pozitif özelliklerini 

desteklerim. 
1 2 3 4 5 

31. Kurum dışındaki insanlar kuruma yönelik 

eleştiri yaptıklarında kurumumu savunurum. 
1 2 3 4 5 

32. Meslek örgütünü güçlendirmeye yönelik 

çalışmalarda bulunurum. 
1 2 3 4 5 

33. Personelin hizmet içi eğitimine katkı  

sağlarım. 
1 2 3 4 5 

34. Kurum genelinde yapılan toplantılarda yer 

alırım. 
1 2 3 4 5 

35. Mesleki nitelikte araştırma yapılması için 

çalışma arkadaşlarımı cesaretlendiririm. 
1 2 3 4 5 

36. Kurumsal gelişimle ilgili üst yönetime 

önerilerde bulunurum. 
1 2 3 4 5 

37. Boş zamanlarımda mesleki kurslar alarak  

bilgi ve becerilerimi geliştiririm. 
1 2 3 4 5 

38. Kurumumun aldığı kararları destekler ve 

eğitime gönüllü olurum. 
1 2 3 4 5 

39. Kurumda görevlendirildiğim komite ve  

çalışma gruplarında aktif olarak çalışırım. 
1 2 3 4 5 

40. Kurumumda yaşadığım güçlükleri istekle ve  

şikayet etmeden aşmaya çalışırım. 
1 2 3 4 5 

41. Kurumda mesleki nitelikteki alınan tüm  

kararlardan haberdar olmaya özen gösteririm. 
1 2 3 4 5 

42. Görevimle ilgili işleri bitirdiğimde 

kurum/birimle ilgili ek işler yaparım. 
1 2 3 4 5 

43. Araştırma sonuçlarını hemşirelik 

uygulamalarında kullanmaya özen gösteririm. 
1 2 3 4 5 

44. Kurumumun misyon ve amaçlarını  

içtenlikle destekler ve onaylarım. 
1 2 3 4 5 

45. Hemşirelere ve hemşireliğin gelişimine  

katkıda bulunacak mesleki yayınlar yaparım. 
1 2 3 4 5 
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ETİK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Manar  Soyadı  Aslan 

Doğ.Yeri  Trablus/LİBYA Doğ.Tar.  02.05.1980 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 12953160816 

Email manaraslan@hotmail.com Tel 05557370662 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 

Yük.Lis. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2005 

Lisans İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2001 

Lise  Gebze Sarkuysan Lisesi 1995 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Öğretim Görevlisi Selçuk Üniversitesi 1yıl (2011-) 

2. İnsan Kaynakları Sorumlusu Acıbadem Sağlık Grubu 3 yıl(2007-2010) 

3. Araştırma Görevlisi Selçuk Üniversitesi 4 yıl(2001-2005) 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
Konuşma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

İngilizce Çok iyi Iyi  Çok iyi 68.750  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  74.788 77.756 79.557 

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Microsoft Office Çok iyi 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Yayınlar: 

Köktürk M., Kurşun Ş., Yavuz M., Dramalı A.  (2003) ‘Hastanede Çalışan Sağlık 

Personelinde Kesici Delici Alet Yaralanmalarının İncelenmesi’ 4. Ulusal Cerrahi ve 

Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Sözel Bildiri Sunumu 

 

Köktürk M., Yavuz M. (2005) ‘Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 

Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi’ 3. 

Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005,Yüksek Lisans Tezi 

Poster Bildiri Sunumu 

 

Aslan Ş., Toygar Ş.A., Akarçay D. ve Aslan M. (2011) ‘Hastanelerde Dış Kaynak 

Kullanımı ve Örgütsel Davranışla İlişkileri’, 5. Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-

16 Ekim 2011, Sözel Bildiri Sunumu 

 

Sertifikalar:  

Yönetici Adayı Programı, Acıbadem Holding A.Ş.  

 Hastane Yönetim ve Organizasyonu Eğitimi 

 Kalite Yönetimi Eğitimi 

 Proje Yönetimi Eğitimi 

 Etkili Takım Çalışması Eğitimi 

 Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi 

 Vizyon Oluşturma ve Kişisel Gelişim Eğitimi 

 Etkili Problem Çözme Eğitimi 

 İş Yaşamında Profesyonel Davranış Eğitimi 

 

Eğiticinin Eğitimi, TMI   

 

Microsoft Excel (İleri)   

 

Yabancı Dil Eğitimi , International Language Academy of Canada (ILAC)  
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İş İngilizcesi Eğitimi, International Language Academy of Canada (ILAC)  

                                                        

Özel İlgi Alanları (Hobileri):  

 

Seyahat, puzzle, tenis 


