
ÖZET

Bireyin iþyerinde verimli çalýþabilmesi için
yaptýðý iþi sevmesi ve çalýþma ortamýný benimsemesi
gereklidir. Bu araþtýrmada, Atatürk Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesinde çalýþan, diþ hekimleri ve
hemþirelerin iþ doyum düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmýþtýr. 

Araþtýrmaya 102 akademik personel diþ heki-
mi ve 15 hemþire olmak üzere toplam 117 gönüllü
katýlmýþtýr. Araþtýrma 15-26 Kasým 2004 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþanlarýn iþ doyum
düzeyleri Minnesota Ýþ Doyum Ölçeðinin Türkçe ver-
siyonu kullanýlarak ölçülmüþtür. 

Araþtýrmaya katýlan diþ hekimlerinin
%55.9'unun hemþirelerin ise %40'nýn yapmýþ olduklarý
iþten memnun olduklarý bulunmuþtur. Diþ hekimlerinin
akademik kariyer, yaþ ve meslekte geçen süreleri ile iþ
doyum düzeyleri arasýnda pozitif bir iliþki olduðu
tespit edilmiþtir. En yüksek iþ doyum düzeyi evli olan
ve 20 yýl ve üzeri çalýþma yýlýna sahip hemþirelerde
bulunmuþtur. 

Akademik kariyer, meslekte geçen yýllar ve
diþ hekimlerinin yaþlarý artýkça iþ doyum düzeyinin
arttýðý görülmüþtür. Ýþ doyumu açýsýndan doktora
öðrencileri en memnuniyetsiz grup olmuþtur.
Hemþireler ise çalýþma arkadaþlarýna oranla yapmakta
olduklarý iþten daha az memnuniyet duymaktadýr.
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ABSTRACT

To be successful at his or her work, one is
supposed to love what he does as well as his or her
working environment.

The aim of this research is to evaluate the job
satisfaction degree of the academic staff and nurses
working at Faculty of Dentistry in Atatürk University.
Data were collected from 117 volunteers; 102 of this
group were academician dentists and 15 were nurses.
The study was carried out by taking a poll between
November 15-26, 2004. Job satisfaction degree was
measured by Minnesota Satisfaction Questionnaire
(MSQ)-Turkish version.

It was found that 55.9% of the academician
dentists and 40% of the nurses were satisfied with their
jobs. There was a positive correlation between aca-
demic carrier, age, professional period and job satis-
faction degree among the dentists. The highest job sa-
tisfaction degree was obtained among the married
nurses working at least for 20 years.

As the academic degree, professional time
and age of the dentists increase, the job satisfaction
also increases. PhD students had the least job satisfac-
tion. Nurses showed less job satisfaction than their co-
workers did.

Key Words: Job satisfaction, Minnesota
Satisfaction Questionnaire (MSQ)
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GÝRÝÞ

Hayatý sürdürme ve mutlu bir yaþam
için gereksinimlerin baþýnda öncelikle bireyin
bir iþ sahibi olmasý gelir. Hayat kalitesi,
kiþinin evinden daha fazla zamanýný geçirdiði
iþ yerindeki huzuru ile ilgilidir. 

Ýnsan hayatýnýn her döneminde ihtiyaç
duyulabilecek bireyler olarak saðlýk sektörü
çalýþanlarý, aldýklarý zorlu eðitimin üzerine
sýklýkla iþyerinde karþýlaþtýklarý sorunlarla da
mücadele etmek durumundadýrlar. Diþ hekim-
lerinin, mesleðin yoðun dikkat ve enerji har-
camayý gerektirmesinden kaynaklanan stres-
ten rahatsýz olduklarý, çalýþma ortamlarý ve
zamanlarýndan memnun olmadýklarýný göste-
ren çalýþmalar bulunmaktadýr.1 Diþ hekim-
lerinde oluþan iþ memnuniyetsizliðinin yak-
laþýk yarýsýný, çalýþan personel ve teknik
unsurlarla ilgili problemler, kýrýlgan hasta-
doktor iliþkisi ve zaman baskýsý oluþturmak-
tadýr.2 Baþarý için bireyin yaptýðý iþi sevmesi
ve üretmek için yeterli çalýþma istemine sahip
olmasý gerekmektedir. Ýþ doyumu, "bir bireyin
iþi veya iþ deneyimlerine verdiði deðerden
kaynaklanan hoþ veya pozitif bir duygusal
durum" olarak tanýmlanmaktadýr.3 Buna göre,
çalýþanýn duygusal durumunun olumlu yönde-
ki artýþý baþarý ile doðru orantýlýdýr. Yeterli
bilgi donanýmýna ve beceriye sahip olan,
mesleðini yeteri kadar seven bireyler, iþyeri
ortamýndaki yeterli teknik ve fiziki ortam ile
birlikte, yöneticileriyle olumlu iletiþim
karesini tamamladýklarýnda, baþarý ile birlikte
mutluluðu da yakalarlar.

Diþ hekimleri ve hemþirelerin meslek-
lerini icra ederken duyduklarý iþ doyum
düzeylerini belirlemeye yönelik yapýlmýþ bir
çok araþtýrma mevcuttur.1,2,4-7 Bu çalýþmada;

Atatürk Üniversitesi Diþ Hekimliði
Fakültesi'nde çalýþan akademisyen diþ hekim-
leri ve görevli hemþirelerin iþ doyumu düzey-
lerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadýr.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araþtýrmaya, Atatürk Üniversitesi
Diþ Hekimliði Fakültesinde çalýþan 113
akademisyen diþ hekimi ve 15 hemþireden,
araþtýrmaya katýlmayý kabul eden, 102
akademik personel diþ hekimi (11 profesör, 3
doçent, 22 yardýmcý doçent, 44 doktora
öðrencisi araþtýrma görevlisi diþ hekimi ve 22
doktora öðrencisi diþ hekimi) ve 15 hemþire
olmak üzere toplam 117 gönüllü katýlmýþtýr.
Araþtýrma aracý olarak iki bölümden oluþan
bir anket formu kullanýlmýþtýr. Anket uygula-
masý 15-26 Kasým 2004 tarihleri arasýnda
yapýlmýþtýr.

Anket formunun ilk bölümü araþtýr-
maya katýlan bireylerin sosyo-demografik
özelliklerini belirlenmeye yönelik sorular,
uðradýklarýný düþündükleri iþ yeri zararý ve
çalýþma ortamlarýna ait sorunlarýný belirle-
meye yönelik sorulardan oluþmaktadýr.

Anketin ikinci bölümünde, çalýþan-
larýn iþ doyum düzeyleri, Minnesota Ýþ
Doyum Ölçeði8 (Minnesota Satisfaction
Questionare-MSQ) Türkçe versiyonu kul-
lanýlarak ölçülmüþtür. MSQ, beþ puanlý bir
likert-tipi skala kullanýlarak, her biri 1 ile 5
puan arasýnda puan deðeri ile deðerlendirilen
20 sorudan oluþmaktadýr. 1 puan "tam olarak
memnuniyetsizlik", 5 puan ise "tam olarak
memnuniyet"i ifade etmektedir. MSQ;
Ýntrensek Memnuniyet (ÝM), Ekstrensek
Memnuniyet (EM) ve Genel Memnuniyet
(GM) olmak üzere üç alt skala içermektedir.
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Ýntrensek Memnuniyet alt skalasý deðer-
lendirme yapabilme kabiliyeti, baþarma
kabiliyeti, iþi aracýlýðýyla diðer insanlar için
bir þeyler yapabilme þansýný yansýtan 12
soruya, Ekstrensek Memnuniyet alt skalasý
çalýþma ortamýnýn durumunu yansýtan 6
soruya, Genel Memnu- niyet alt skalasý ise
basit anlamda iþ doyumunun tüm unsurlarýnýn
bir bütününü ifade edecek þekilde 20 sorunun
tümüne yanýt olarak verilen puanlarýn ortala-
masýný içermektedir. Elde edilen puan ortala-
masýnýn 1-2.5 puan arasýnda olmasý
"Memnuniyetsiz", 2.5'dan büyük ve 3.5'dan
küçük olmasý "Nötr" ve 3.5-5 arasýnda olmasý
ise "Memnun" olarak sýnýflandýrýlmaktadýr.
Bu araþtýrma kapsamýnda anket güvenilirliði
iç tutarlýlýk Cronbach alfa katsayýlarý hesap-
lanmýþ ÝM için α=0.75, EM için α=0.65 ve
GM için α=0.83 bulunmuþtur.

Elde edilen verilerin deðerlendiril-
mesinde SPSS 10.0 istatistik paket programý
(SPSS Inc., Chicago USA) kullanýlmýþtýr. Ýki
ortalamanýn önemlilik derecesi Student t testi,
ikiden fazla ortalamanýn önemlilik dereceleri
varyans analizi (ANOVA) ve baðýmsýz
deðiþkenler ile alt ölçek puanlarý arasýndaki
iliþkiler ise Pearson Korelâsyon Analizi kul-
lanýlarak deðerlendirilmiþtir. 

BULGULAR

Anketin Ýlk Bölümüne Ait Bulgular:
Araþtýrmaya katýlan bireylerin 75'i

(%64.1) erkek ve 42'si (%35.9) kadýndýr. Yaþ
ortalamasýna göre 34 kiþi 37-44 (%29.1) yaþ
grubundadýr. 69 (%59) birey evli, 48 (%41)
birey ise bekardýr. Araþtýrma kapsamýnda dul
olduðunu belirten bir diþ hekimi ve bir
hemþireye ait sonuçlar, anket sonuçlarýnýn

gizliliði esas alýnarak, bekâr grubuna dâhil
edilmiþtir. 32 kiþi 10-19 çalýþma yýlý (%27.4)
gösteren gruptadýr. Araþtýrmaya katýlan birey-
lerin sosyo-demografik özelliklerinin daðýlý-
mý Tablo 1'de gösterilmiþtir.

Çalýþma ortamýnda iþ yeri zararýna
maruz kaldýðýný bildiren; profesörlerin
%55.6'sý stresi, doçentlerin %66.7'si psikolo-
jik travmayý, yardýmcý doçentlerin %36.4'ü
gürültüyü, araþtýrma görevlilerinin %41.5'i
stresi, doktora öðrencisi diþ hekimlerinin
%36.4'ü belirtilen seçeneklerin hepsini ve
hemþirelerin ise %73.3'ü gibi büyük bir
çoðunluðu stresi iþ yeri zararý olarak
bildirmiþtir (Tablo 2). 

Çalýþtýklarý ortam ile ilgili sorunu
olduðunu bildiren; profesörlerin %45.5'i
fiziksel ortamla ilgili yetersizliði, doçentlerin
%50'si fiziksel ortamla ilgili yetersizliði
%50'si ise bildirilen seçeneklerin hepsini,
yardýmcý doçentlerin %23.8'i fiziksel ortamla
ilgili yetersizliði, araþtýrma görevlilerinin
%31.7'si hepsini, doktora öðrencisi diþ
hekimlerinin %36.4'ü fiziksel ortamla ilgili
yetersizliði ve hemþirelerin ise %50'si çalýþan
personel arasýnda iletiþim bozukluðunu sorun
olarak bildirmiþtir (Tablo 2).

Minnesota Ýþ Doyum Ölçeðine
(MSQ)Ait Bulgular:

Ýþ doyum düzeyleri (MSQ) alt ölçek
puan ortalamalarýnýn fakültede çalýþan diþ
hekimlerinin sosyo-demografik özelliklerine
göre daðýlýmý Tablo 3'de gösterilmiþtir. Diþ
hekimlerinin akademik kariyerlerine göre
MSQ'ne ait üç alt ölçek puan ortalamalarýnýn
daðýlýmý istatistiksel olarak çok önemli bulun-
muþtur (ÝM için F=11.878 p<0.001, EM için
F=4.452 p<0.01, GM için F=10.203
p<0.001). En yüksek Ýntrensek, Ekstrensek ve
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Genel Memnuniyet ortalamasý profesörlerden
elde edilmiþtir. Yapýlan Pearson korelasyon
EM ve GM puan ortalamalarý ile akademik
kariyer arasýnda, istatistiksel olarak önemli
düzeyde (p<0.05), pozitif bir iliþki olduðunu
göstermiþtir (Tablo 4). 

MSQ üç alt ölçek ortalamalarýnýn çalýþanlarýn
cinsiyetlerine göre daðýlýmý istatistiksel
olarak önemsiz bulunmuþtur. Bununla birlik-
te, her üç memnuniyet düzeyinde de en yük-
sek iþ doyum puaný erkeklerden elde edil-
miþtir. 

Atatürk Üniv. Diþ Hek. Fak. DENÝZOÐLU, AKYIL
Cilt: 15, Sayý:2, Sayfa:33-42, 2005 YILMAZ, AKYIL

36

Sosyo-demografik 
Özellikler

Profesör Doçent Yardýmcý 
Doçent

Araþtýrma 
Görevlisi

Doktora 
Öðrencisi

Hemþire Toplam

N % N % N % N % N % N % N %
Çalýþan Personel 11 9.4 3 2.6 22 18.8 44 37.6 22 18.8 15 12.8 117 100

Erkek 9 81.9 3 100 19 86.4 25 56.8 19 86.4 - - 75 64.1
Cinsiyet Kadýn 2 18.2 - - 3 13.6 19 43.2 3 13.6 15 100 42 35.9

Toplam 11 100 - - 22 100 - - 22 100 15 100 117 100
21-28 - - - - 1 4.5 12 27.3 18 81.8 2 13.3 33 28.2
29-36 - - - - 2 9.1 15 34.1 3 13.6 - - 20 17.1
37-44 - - - - 14 63.6 17 38.6 1 4.5 2 13.3 34 29.1

Yaþ

45-52 11 100 3 100 5 22.7 - - - - 11 73.3 30 25.6
Toplam 11 100 3 100 22 100 44 100 22 100 15 100 117 100

Evli 11 100 3 100 16 72.7 24 54.5 3 13.6 12 80 69 59Medeni 
Durum Bekar - - - - 6 27.3 20 45.5 19 86.4 3 20 48 41

Toplam 11 100 3 100 22 100 44 100 22 100 15 100 117 100
0-4 - - - - - - 8 18.2 16 72.7 2 13.3 26 22.2
5-9 - - - - 1 4.5 23 52.3 6 27.3 - - 30 25.6
10-19 - - - - 19 86.4 13 29.5 - - - - 32 27.4

Çalýþma 
Yýlý

20 ve 11 100 3 100 2 9.1 - - - - 13 86.7 29 24.8
Toplam 11 100 3 100 22 100 44 100 22 100 15 100 117 100

Tablo 1: Akademisyen diþ hekimleri ve hemþirelerin sosyo-demografik özelliklerinin daðýlýmý.

Profesör Doçent Yardýmcý 
Doçent

Araþtýrma 
Görevlisi

Doktora 
Öðrencisi

Hemþire Toplam

Ýþ Yeri Zararý N % N % N % N % N % N % N %
Stres 5 55.6 1 33.3 5 22.7 17 41.5 4 18.2 11 73.3 43 38.4
Psikolojik Travma 1 11.1 2 66.7 4 18.2 5 12.2 5 22.7 1 6.7 18 16.1
Gürültü 2 22.2 - - 8 36.4 6 14.6 5 22.7 2 13.3 23 20.5
Hepsi 1 11.1 - - 5 22.7 13 31.7 8 36.4 1 6.7 28 25
Toplam 9 100 3 100 22 100 41 100 22 100 15 100 112 100
Çalýþma Ortamý Ýle Ýlgili Sorunlar

N % N % N % N % N % N % N %
Eleman 
Yetersizliði

1 9.1 - - 4 19 4 9.8 1 4.5 4 28.6 14 12.6

Hasta Sayýsýnýn 
Fazlalýðý

3 27.3 - - 4 19 7 17.1 6 27.3 - - 20 18.0

Çalýþan Personel 
Arasýnda Ýletiþim 
Bozukluðu

- - - - 4 19 10 24.4 3 13.6 7 50 24 21.6

Fiziksel Ortamla 
Ýlgili Yetersizlik

5 45.5 1 50 5 23.8 7 17.1 8 36.4 3 21.4 29 26.1

Hepsi 2 18.2 1 50 4 19 13 31.7 4 18.2 - - 24 21.6
Toplam 11 100 2 100 21 100 41 100 22 100 14 100 111 100

Tablo 2: Ýþ yeri zararýna maruz kaldýðýný ve çalýþma ortamýna ait sorunu olduðunu bildiren akademisyen diþ
hekimleri ve hemþirelerin daðýlýmýný gösteren tablo.



Atatürk Üniv. Diþ Hek. Fak. DENÝZOÐLU, AKYIL
Cilt: 15, Sayý:2, Sayfa:33-42, 2005 YILMAZ, AKYIL

37

Minnesota Ýþ Doyum Ölçeði (MSQ) Alt Ölçekleri

Ýntrensek
(ÝM)

Ekstrensek
(EM)

Genel
(GM)

N X SD X SD X SD
Profesör 11 4.42 0.300 3.89 0.768 4.25 0.386
Doçent 3 4.31 0.337 3.39 0.694 3.98 0.351
Yardýmcý Doçent 22 3.90 0.421 3.55 0.564 3.77 0.376
Araþtýrma Görevlisi 44 3.68 0.401 3.17 0.660 3.54 0.425
Doktora Öðrencisi 22 3.50 0.434 3.05 0.596 3.37 0.424

df=3 F=11.878 p<0.001 F=4.452 p<0.01 F=10.203 p<0.001
Cinsiyet Erkek 75 3.81 0.519 3.34 0.715 3.66 0.511

Kadýn 27 3.72 0.356 3.23 0.588 3.58 0.376
df=1 F=0.827 p>0.05 F=0.528 p>0.05 F=.533 p>0.05

Yaþ 21-28 31 3.60 0.421 3.18 0.593 3.49 0.409
29-36 20 3.56 0.447 3.17 0.643 3.45 0.463
37-44 32 3.80 0.404 3.31 0.714 3.64 0.430
45-52 19 4.30 0.354 3.67 0.726 4.08 0.411

df=3 F=13.957 p<0.001 F=2.485 p>0.05 F=9.458 p<0.001
Evli 57 3.94 0.465 3.42 0.726 3.77 0.479Medeni Durum
Bekar 45 3.60 0.437 3.17 0.604 3.47 0.427

df=1 F=14.210 p<0.001 F=3.288 p>0.05 F=10.624 P<0.01
0-4 24 3.63 0.405 3.12 0.647 3.49 0.452
5-9 30 3.53 0.428 3.11 0.693 3.41 0.428
10-19 32 3.89 0.404 3.46 0.555 3.74 0.371

Çalýþma Yýlý

20 ve ? 16 4.31 0.379 3.67 0.779 4.09 0.446
df=3 F=14.346 p<0.001 F=3.763 p<0.01 F=10.960 p<0.001

Tablo 3: Diþ hekimlerinin sosyo-demografik özelliklerine göre Minnesota Ýþ Doyum Ölçeði (MSQ)  alt ölçek-
lerinden elde edilen puan ortalamalarýnýn daðýlýmýný gösteren tablo.

Minnesota Ýþ Doyumu Ölçeði
(MSQ)

Sosyo-demografik 
Özellikler

ÝM EM GM

r p r p r p
Akademik Kariyer .569 .000 .376 .000 .542 .000

Cinsiyet -.090 .368 -.073 .466 -.073 .467

Yaþ .475 .000 .232 .019 .403 .000

Medeni Durum -.353 .000 -.178 .074 -.310 .002

Çalýþma Yýlý .475 .000 .299 .002 .438 .000

Tablo 4: Diþ hekimlerinden elde edilen MSQ alt ölçek puanlarý ile sosyo-
demografik özellikler arasýndaki iliþkiyi gösteren Pearson Korelasyon tablosu.



Yaþ gruplarýna göre diþ hekimlerinin,
ÝM ve GM alt ölçek puan ortalamalarýnýn da-
ðýlýmý istatistiksel olarak önemli bulunmuþtur
(ÝM için F=13.957 p<0.001, GM için F=9.458
p<0.001). Her üç memnuniyet düzeyinde de en
yüksek ortalamalar 45-52 yaþ grubunda elde
edilmiþtir. Yaþa göre ÝM, EM ve GM puan or-
talamalarý arasýnda, istatistiksel olarak çok
önemli düzeyde (p<0.01) pozitif bir iliþki ol-
duðu, yapýlan korelasyon analiziyle tespit
edilmiþtir.

Medeni durum açýsýndan fakültede çalýþan
diþ hekimlerinin ÝM ve GM alt ölçek puan or-
talamalarýnýn daðýlýmý istatistiksel olarak çok
önemli bulunmuþtur (ÝM için F=14.210 p<0.001
GM için F=10.624 p<0.01). Evli olan diþ he-
kimleri üç iþ doyum düzeyinde de en yüksek
ortalamayý göstermiþtir. Medeni durum ile ÝM
ve GM puan ortalamalarý arasýnda, istatistik-
sel olarak çok önemli düzeyde (p< 0.01),
negatif bir iliþki olduðu tespit edilmiþtir. Bu
negatif iliþki bekarlarda memnuniyet ortala-
malarýnýn azaldýðýný ifade etmektedir. 

Diþ hekimlerinin çalýþma yýllarýna göre üç
alt ölçek puan ortalamalarýnýn daðýlýmý istatis-
tiksel olarak çok önemli bulunmuþtur (ÝM için

F=14.346 p<0.001, EM için F=3.763 p<0.01, GM
için F=10.960 p<0.001). 20 yýl veüzeri çalýþma
yýlýna sahip diþ hekimleri, üç alt ölçekte de en
yüksek iþ doyum puan ortalamasýný göster-
miþtir. Pearson korelasyon analiziyle, diþ
hekimlerinin çalýþma yýlý ve her üç memnu-
niyet alt ölçek puan ortalamasý arasýnda, ista-
tistiksel olarak çok önemli düzeyde (p<0.01),
pozitif bir iliþki olduðu tespit edilmiþtir.

Diþ hekimliði fakültesinde çalýþan hemþire-
lerin sosyo-demografik özellikleri ile MSQ
alt ölçek ortalamalarýnýn daðýlýmý Tablo 5'de
gösterilmiþtir. Yapýlan varyans (ANOVA)
analizi; hemþirelerin yaþ gruplarý ile üç alt
ölçek puan daðýlýmlarýnýn istatistiksel olarak
önemli olduðunu göstermiþtir (ÝM için F=3.636
p<0.05, EM için F=6.163 p<0.01, GM için
F=5.361 p<0.05). 45-52 yaþ grubunda yer alan
hemþirelerin üç iþ doyum alt düzeyinde de en
yüksek ortalamayý gösterdikleri tespit edil-
miþtir. Yapýlan Pearson korelasyon analizi,
hemþirelerin yaþlarý ile GM puan ortalamalarý
arasýnda, istatistiksel olarak önemli düzeyde
(p<0.01), pozitif bir iliþki olduðunu göster-
miþtir.
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Minnesota Ýþ Doyum Ölçeði (MSQ) Alt Ölçekleri
Sosyo-demografik 
Özellikler

Ýntrensek
(ÝM)

Ekstrensek
(EM)

Genel
(GM)

N X SD X SD X SD
Hemþire 15 3.36 0.732 2.73 0.872 3.18 0.725

21-28 2 2.79 0.059 2.17 0.000 2.53 0.035
37-44 2 2.50 0.118 1.42 0.589 2.25 0.283

Yaþ

45-52 11 3.61 0.682 3.08 0.701 3.46 0.283
df=2 F=3.636          p<0.05 F=6.163          p<0.01 F=5.361        p<0.05

Evli 12 3.40 0.770 2.76 0.925 3.23 0.744Medeni 
Durum Bekar 3 3.17 0.651 2.61 0.770 2.95 0.737

df=1 F=0.236           p>0.05 F=0.069        p>0.05 F=0.349        p>0.05
0-4 2 2.79 0.059 2.17 0.000 2.53 0.035Çalýþma 

Yýlý 20 ve 13 3.44 0.751 2.82 0.909 3.28 0.729
df=1 F=1.408          p>0.05 F=0.972         p>0.05 F=1.997         p>0.05

Tablo 5: Hemþire sosyo-demografik özelliklerine göre Minnesota Ýþ Doyum Ölçeði (MSQ)  alt ölçek-
lerinden elde edilen puan ortalamalarýnýn daðýlýmýný gösteren tablo.



Hemþirelerin medeni durumlarý ve çalýþma
yýllarý ile MSQ alt ölçek puan ortalamalarýnýn
daðýlýmlarý istatistiksel olarak önemsiz bulun-
muþtur. Bununla birlikte, üç iþ doyumu alt
ölçeði düzeyinde en yüksek iþ doyum puaný
evli olan hemþirelerden, çalýþma yýlý açýsýn-
dan ise 20 yýl ve üzeri çalýþma yýlýna sahip
olan hemþirelerden elde edilmiþtir.

TARTIÞMA

Bir çok araþtýrmacý, diþ hekimlerinin
iþ doyum düzeylerini deðerlendirmek amacýy-
la yaptýklarý çalýþmalarýnda,1,2,4-7 Diþ Hekim-
leri Memnuniyet Anketini (Dentist Satisfac-
tion Survey-DSS) kullanmýþtýr.8 Ancak bu
anketin ülkemizde yeterli güvenilirlik ve
geçerlilik çalýþmalarý ve uygulanabilir bir
Türkçe versiyonu mevcut deðildir. Bu neden-
le araþtýrma kapsamýnda diþ hekimi ve
hemþirelerin iþ doyum düzeylerinin belirlen-
mesi amacýyla Minnesota Ýþ Doyum Anketi
(MSQ) kullanýlmýþtýr. Bu ölçeðin ülkemizde
geçerlilik ve güvenilirliði çeþitli araþtýrmalar-
da incelenmiþtir.9,10

Araþtýrma sonuçlarý, diþ hekimlerinin
%.55.9'nun yapmýþ olduklarý iþten memnun
olduklarýný (Genel Memnuniyet puan ortala-

masý 3.5'dan yüksek olan), iþ memnuniyetini;
akademik statünün, yaþýn, medeni durumun
ve çalýþma yýlýnýn istatistiksel olarak çok
önemli düzeyde etkileyen faktörler olduðunu
göstermiþtir.

Kaliforniya'da çalýþan diþ hekimleri
üzerinde yapýlan bir araþtýrmada iki diþ heki-
minden birinin 4, bir diðer çalýþmada ise beþ
diþ hekiminden üçünün kariyerlerinden mem-
nun olduðu1 tespit edilmiþtir. Amerika
Birleþik Devletlerinde çalýþan yaklaþýk 8.000
diþ hekimi üzerinde yapýlan bir araþtýrma
hekimlerin %50'sinin yaptýklarý iþten çok
memnun olduðunu ortaya koymuþtur.5 Ýstan-
bul'da, dokuz farklý semtte çalýþan 855 serbest
diþ hekimi üzerinde yapýlan araþtýrma
sonuçlarý ise hekimlerin %40.8'nin yaptýklarý
iþten memnun olduklarýný göstermiþtir.6

Akademik kariyerlerine göre, üç alt
ölçek puan ortalamasýnda, en yüksek iþ mem-
nuniyeti profesörlerde bulunmuþtur. En mem-
nuniyetsiz olan grup doktora öðrencisi diþ
hekimleri olmuþtur. Bu beklenen bir sonuçtur.
Bu sonuçlar kiþisel olgunlaþma, mesleki tat-
min ve beklentilerin yýllarla geliþmesine
baðlanabilir. Doktora öðrencisi diþ hekimleri
bu meslekte çalýþan en genç bireylerden oluþ-
maktadýr. Akademik kariyer ise mesleki
yaþantýda geçen yýllarla elde edilmektedir.

Doktora öðrencisi diþ hekimlerinin
çoðunluðu, iþ yeri zararý olarak verilen
seçeneklerin tümünden etkilendiklerini, çalýþ-
ma ortamýna ait sorun olarak fiziksel ortamla
ilgili yetersizliði bildirmiþtir. Araþtýrma
görevlisi doktora öðrencisi diþ hekimlerinin
ise stresi maruz kaldýklarý iþ yeri zararý ve ve-
rilen seçeneklerin tümünü çalýþma ortamlarý-
na ait sorun olarak bildirdikleri bulunmuþtur.
Araþtýrmalar diþ hekimlerinin mesleðe ait
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Minnesota Ýþ Doyumu Ölçeði
(MSQ)

Sosyo-demografik 
Özellikler

ÝM EM GM

r p r p r p
Yaþ .470 .077 .465 .081 .536 .040

Medeni -.134 .634 -.072 .800 -.162 .565

Çalýþma Yýlý .314 .255 .262 .345 .365 .181

Tablo 6: Hemþirelerden elde edilen MSQ alt ölçek
puanlarý ile sosyo-demografik özellikler arasýndaki
iliþkiyi gösteren Pearson Korelasyon tablosu



stres düzeyinden, profesyonel ortamlarýndan
ve çalýþma zamanlarýndan memnun olmadýk-
larýný göstermektedir.1 Bu faktörler diþ hekim-
liðinin stresli tabiatýný ve çalýþma þartlarýnýn
zorluðunu ortaya koymaktadýr. Çok sayýda diþ
hekimi yüksek düzeyde psikolojik stres bul-
gularý göstermektedir. Diþ hekiminin hayatýn-
daki stres sebeplerinin yaklaþýk yarýsýný iþ
memnuniyetsizliði, çalýþan personel ve teknik
unsurlarla ilgili problemler, kýrýlgan hasta-
doktor iliþkisi ve zaman baskýsý oluþturmak-
tadýr.2

Araþtýrma kapsamýnda yaþa göre
MSQ alt ölçek puan ortalamalarýnýn daðýlýmý
istatistiksel olarak çok önemli bulunmuþtur
(p<0.001). En yüksek iþ doyum düzeyleri her
üç alt ölçek içinde 45-52 yaþ grubundan elde
edilmiþtir. Yine çalýþma yýlý 20 yýl ve daha
üzeri olan diþ hekimlerinin her üç alt ölçek
puan ortalamalarýnýn daðýlýmý istatistiksel
olarak önemli bulunmuþtur (p<0.01). Bu yaþ
ve çalýþma grubu çoðunlukla akademik kariy-
erin üst noktalarýnda yer alan diþ hekimlerini
kapsadýðý için elde edilen beklenen bir sonuç-
tur. 

Shugars ve ark.,11 Kaliforniya'da, 558
diþ hekimi üzerinde yapmýþ olduklarý araþtýr-
mada en yüksek memnuniyet düzeyinin; en
yaþlý, en yüksek aylýk gelire sahip, en çok
dental yardýmcýya sahip ve yüksek eðitim
düzeyindeki hastalara hizmet veren diþ heki-
mi gruplarýnda olduðunu tespit etmiþlerdir.
Yine Sur ve ark.,6 Ýstanbul'da, kamuda ve
kurum veya kuruluþlardan baðýmsýz, serbest
olarak muayenehanede çalýþan 855 diþ hekimi
üzerinde yapmýþ olduklarý çalýþmada, en yük-
sek memnuniyet düzeyinin 60 yaþ ve üzeri
yaþ grubu diþ hekimlerinden elde edildiðini
tespit etmiþlerdir (ÝM 4.23, EM 3.83 ve GM

4.13). En genç yaþ grubu diþ hekimleri için
ÝM puan ortalamasý 4.03, EM 3.42 ve GM ise
3.88 bulunmuþtur. Bu araþtýrma kapsamýnda
doktora öðrencisi diþ hekimleri için ÝM 3.50,
EM 3,05 ve GM 3.37 bulunmuþtur. Sonuçlar,
akademik kariyerin doktora düzeyindeki
araþtýrma görevlisi olmayan diþ hekimlerinin
kariyer yapmayan meslektaþlarýna oranla
daha memnuniyetsiz, akademik kariyerin en
üst noktasýnda yer alan profesör diþ hekim-
lerinin diþ hekimi olarak çalýþmaktan, ayný
yaþ grubunda bulunan ve akademik kariyer
yapmamýþ meslektaþlarýna oranla, her yönden
daha memnun olduklarýný göstermektedir.  

Elde edilen bu sonuçlar doktora öð-
rencilerinin mesleklerini uygulamalarýna
karþýn maddi gelir elde edemiyor olmalarýna
baðlý olabilir. Aylýk gelir diþ hekimleri için iþ
doyumunda belirleyici olabilmektedir.1

Araþtýrma sonuçlarý evli olan diþ hekim-
lerinin iþ memnuniyetinin daha yüksek
olduðunu göstermiþtir (p<0.01). Bu bulgu Sur
ve ark.nýn6 elde ettiði sonuçlarla uyum göster-
mektedir. Sonuçlar evli olan diþ hekimlerinin
daha düzenli bir yaþantý sürdürüyor olma-
larýndan kaynaklanmýþ olabilir.

Çalýþmaya katýlan hemþirelerin %40'-
nýn yapmýþ olduklarý iþten memnun olduðu
(Genel Memnuniyet puan ortalamasý 3.5'dan
yüksek olan) tespit edilmiþtir. Bununla birlik-
te hemþirelerden elde edilen MSQ alt ölçek
puan ortalamalarýnýn her üçünün de memnu-
niyeti ifade eden alt sýnýrý olan 3.5 puan orta-
lamasýndan daha düþük olduðu tespit edil-
miþtir. Özellikle çalýþma ortamýnýn durumunu
ifade eden Ekstrensek Memnuniyet puan orta-
lamasý oldukça düþük bulunmuþtur. Hemþi-
relerin %50'sinin çalýþma ortamýna ait sorun
olarak birlikte çalýþtýklarý personel arasýndaki
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iletiþim bozukluðunu göstermiþ olmasý elde
edilen bu sonucu açýklamaktadýr. 

Hemþireler, en düþük memnuniyet
ortalamasýna sahip doktora öðrencisi diþ
hekimlerinden daha düþük ortalamalar göster-
miþlerdir. Bu sonuçlar fakülte çalýþanlarý
içerisinde hemþirelerin en memnuniyetsiz
grup olduklarýný göstermektedir. 

Aiken ve ark.nýn12 farklý ülkelerde
çalýþan hemþireler üzerinde yapmýþ olduðu
araþtýrma sonuçlarý hemþirelerin çalýþtýklarý
iþe ait memnuniyetsizlik düzeyinin; Amerika
Birleþik Devletlerinde çalýþan hemþirelerde
%41, Ýskoçya'da %38, Ýngiltere'de %36,
Kanada'da %33 ve Almanya'da ise %17
olduðunu göstermiþtir. Benzer þekilde,
Adamson ve arkadaþlarýnýn13 hemþirelerin iþ
doyumlarý üzerine yapmýþ olduklarý araþtýrma
sonuçlarý Ýngiliz hemþirelerin Avustralyalý
hemþirelere oranla, istatistiksel olarak çok
önemli düzeyde (p<0.001), memnuniyetsiz
olduklarýný ortaya koymuþtur.

Hemþirelerde, yaþa göre, üç mem-
nuniyet alt skala puan ortalamalarýnýn
daðýlýmý istatistiksel olarak önemli bulunmuþ-
tur (ÝM p<0.05, EM p<0.01, GM p<0.05).
Ýleri yaþ grubu (45-52 yaþ) hemþireler diðer
yaþlardaki meslektaþlarýna oranla, her açýdan,
yaptýklarý iþten daha memnundur. Yapýlan
Pearson korelasyon analizinde, hemþirelerin
yaþlarý ile GM puan ortalamalarý arasýnda
istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0.05)
ve pozitif bir iliþkinin bulunmuþ olmasý bu
bulguyu destekler niteliktedir.

SONUÇLAR

Bu anket çalýþmasýnýn yapýldýðý Atatürk
Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi'nde
çalýþan diþ hekimlerinin akademik kariyer
düzeyi, yaþ ve çalýþma yýlý arttýkça iþ doyum
düzeyleri de artmaktadýr. Erkek diþ hekimleri
bayan meslektaþlarýna oranla, evli olan diþ
hekimleri de bekar meslektaþlarýna oranla
yaptýklarý iþten daha fazla memnuniyet duy-
maktadýrlar. Buna karþýn kariyer, yaþ ve çalýþ-
ma yýlýnýn en alt düzeyinde yer alan doktora
öðrencileri iþ doyum düzeyleri oldukça
düþüktür.

Atatürk Üniversitesi Diþ Hekimliði
Fakültesi'nde çalýþmakta olan hemþireler,
yapmakta olduklarý iþten, akademik kariyerin
en alt düzeyinde yer alan doktora öðrencisi
diþ hekimlerinden bile daha az memnuniyet
duymaktadýrlar.
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