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ÖZ
Bu çalıĢmada meslek aĢkı ile mutluluk ve iĢin anlamı kavramları arasındaki iliĢki ele
alınmıĢtır. Ayrıca, bu iliĢkide iĢin anlamının üstlendiği rol de araĢtırmaya konu edilmiĢtir.
AraĢtırma iki farklı örneklem ile iki farklı zaman diliminde gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre, birinci
örneklem kitlesi Antalya ilinde özel hastanelerde görev yapan 205 hemĢireden oluĢmuĢtur.
Ġkinci örneklem grubu ise Isparta’da devlete bağlı sağlık kuruluĢlarında görev yapan 293
hemĢireden meydana gelmiĢtir. Birinci örneklem grubu ile Dik ve arkadaĢları (2012) tarafından
geliĢtirilen Kısa Meslek AĢkı Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olup,
ölçek geçerli ve güvenilir bulunmuĢtur. Ġkinci örneklem grubu ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada,
birinci çalıĢmada Türkçe’ye uyarlaması yapılan Kısa Meslek AĢkı Ölçeği, Abdel-Khalek (2006)
tarafından geliĢtirilen Mutluluk Ölçeği ve Steger ve arkadaĢları (2012) tarafından geliĢtirilen ĠĢin
Anlamı Ölçeği kullanılmıĢtır. Toplanan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak yapısal
eĢitlik modellemesi ile analiz edilmiĢtir. Analizler sonucunda, meslek aĢkının boyutlarından birisi
olan meslek aĢkı varlığının hem mutluluk hem de iĢin anlamı ile pozitif yönlü ve anlamlı iliĢkisi
tespit edilirken, meslek aĢkı arayıĢı boyutunun ise bu değiĢkenlerle anlamlı bir iliĢkisi tespit
edilememiĢtir. ÇalıĢmada ayrıca, meslek aĢkı varlığı boyutunun mutluluk üzerine etkisinde iĢin
anlamının aracılık rolü üstlendiği de görülmüĢtür. Meslek aĢkı arayıĢı boyutunun ise bu iliĢkide
herhangi bir rol oynamadığı da ulaĢılan bulgular arasındadır. Elde edilen bulgular, yazın
kapsamında tartıĢılıp, önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Meslek AĢkı, Mutluluk, ĠĢin Anlamı, HemĢireler
THE RELATIONSHIP BETWEEN CALLING AND HAPPINESS: THE ROLE OF
WORK MEANING
ABSTRACT
In this study, the relationship between the terms calling and happiness and work
meaning has been examined. Besides, the role of work meaning has been discussed in this
relationship. The study is carried out in two different times with two different samples. The first
sample group consists of 205 nurses who work at the private hospitals in Antalya. The second
sample group consists of 293 nurses who work at the public health institutions in Isparta. With
the first sample group, the adaptation of the Brief Calling Scale which was developed by Dik et
al. (2012) into Turkish culture has been done and it is found valid and reliable. In the second
study conducted by the second sample group, the Turkish adaptation of the Brief Calling Scale,
Happiness scale developed by Abdel-Khalek (2006) and Work and Meaning Inventory
developed by Steger et al. have been used. The data gathered using the SPSS and AMOS
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programs and analyzed by structural equation modeling. As a result of the analyses conducted
with the second sample group, it has been determined that presence of calling which is one of
the dimensions of calling has a positive and significant relationship with happiness and work
meaning, however the search for calling dimension does not have any significant relationship
with these variables. In addition to this, work meaning has a mediator role on the effect of the
presence of calling and happiness. It is also found in the study that the search for calling does
not play any role in this relationship. The findings obtained have been discussed within the
scope of the literature and suggestions have been made.
Keywords: Calling, Happiness, Work Meaning, Nurses

1. GİRİŞ
Son yıllarda pozitif psikolojinin detaylı bir Ģekilde üzerinde durduğu konuların
baĢında ölçülmesi görece zor olan bazı soyut konuların olduğu görülmektedir. Bu soyut
konular arasında mutluluk, yaĢam tatmini, iĢ ve iĢ ile ilgili motive edici kaynaklar yer
almaktadır. Özellikle mutluluk ve yaĢam tatmininin bireylerin nihai hedefleri olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, her bir birey yaĢamından tatmin elde etmeyi ve böylece
mutluluğu yakalamayı hedefleyebilmektedir. YaĢam denilen sürecin büyük ve önemli
bir çoğunluğunu ise bireylerin sahip olduğu “iĢler” oluĢturmaktadır. Bu iĢler, bireylerin
hayatlarının büyük bir çoğunluğunu oluĢturmakla kalmayıp, her bir bireyin farklı bir iĢ
hedefine sahip olmasına neden olabilmektedir. Her birey sahip olduğu iĢi farklı bir bakıĢ
açısı ile değerlendirebilmektedir. Bazı bireyler yaptıkları iĢten sadece maddi kazanç ya
da ekonomik güç elde etme hedefi taĢırken, bazıları o iĢi hayatları ile özdeĢleĢtirip bu
hayatta var olma sebepleri olarak nitelendirebilmektedir. Bireylerin iĢlerine karĢı
tutumları/algıları o iĢi aynı zamanda anlamlı hale de getirebilmektedir (Steger vd.,
2012). YaĢamlarında ve yaptıkları iĢlerde anlam arayıĢı içerisinde olan bireyler,
hedeflerini daha açık ve net bir biçimde ifade edebilmektedir (Steger vd., 2006: 83). Bu
bağlamda bireylerin iĢlerinde ve hayatlarında yaĢadıkları tatmin, mutlu olmalarını da
destekleyebilmektedir.
Bireylerin iĢlerini algılama biçimleri değiĢiklik göstermektedir. Ekonomik güdüler,
bir baĢka deyiĢle dıĢsal motive ediciler ve somut ödüller, bazı bireyler için az beklentili
ve yüzeysel iĢ çıktıları olarak yeterli görülebilmektedir. Ancak bazı bireyler, daha derin
bakıĢ açıları ile bağlandıkları iĢlerine karĢı meslek aĢkı duygusuna sahip
olabilmektedir. Son on yıldır üzerinde sıkça durulan ve yeni bir kavram olarak yazında
yerini alan “meslek aĢkı” duygusu da tam olarak bireylerin sahip oldukları iĢleri nasıl
algıladıkları konusuna farklı bir bakıĢ açısı sunmaktadır.
Kökeni 16.yy’a kadar dayanan meslek aĢkı kavramı, bireylerin kimi zaman dini
temelli, kimi zaman sahip olduğu yeterlilikleri doğrultusunda, kiĢisel olarak kendilerini
gerçekleĢtirme ya da sosyal olarak topluma faydalı iĢler yaparak toplumun bir parçası
olabilme duygusu olarak ifade edilmektedir (Dik ve Duffy, 2009). Meslek aĢkı duygusu,
bireylerde içsel olarak geliĢen ve kendilerinin dıĢında bir güç aracılığı ile hissedilen,
diğer bireylerin yararına olacak iĢler yapılmasını hedefleyen, motive edici bir güç olarak
algılanmaktadır. Bu açıdan meslek aĢkı kavramı, öznel iyi oluĢ kavramını da kapsayan
iĢin anlamı, iĢ tatmini gibi olumlu iĢ çıktılarını içermektedir (Dik ve Duffy, 2009: 436).
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Duffy ve arkadaĢları (2014: 570) meslek aĢkının çıkıĢ noktası ile ilgili yaptıkları
çalıĢmada, kritik bir noktanın da altına çizmektedir. Bu sonuçlara göre, iĢini meslek aĢkı
ile yapan bireylerin yüksek düzeyde iĢ ve yaĢam tatminine sahip oldukları
belirtilmektedir. Bununla birlikte meslek aĢkının, yaĢam tatmini, kariyer tatmini, örgütsel
kimlik, örgütsel bağlılık gibi olumlu iĢgören tutumlarıyla da yakından iliĢkili olduğuna
iliĢkin araĢtırma sonuçları bulunmaktadır (Cardador vd., 2011; Duffy vd., 2017). Hunter
ve arkadaĢları (2010: 182) tarafından yapılan araĢtırmada ise, meslek aĢkının, kiĢinin
yeterliliklerini kullanma, mutluluğu bulma ve varlığını anlamlı kılma yönündeki kiĢisel
hedeflerine hizmet eden bir duygu olduğu ifade edilmektedir. Buradan da anlaĢılacağı
üzere, meslek aĢkı kavramı ile iĢin anlamı ve mutluluk arasında bir iliĢki bulunmaktadır.
AraĢtırmanın, bu görüĢler ve kavramsal çerçeveyle ortaya konulmaya çalıĢılan
teorik ve ampirik temellerden yola çıkarak belirlenen üç önemli amacı bulunmaktadır.
Bu amaçlardan ilki, yurtdıĢı yazında “calling” olarak isimlendirilen ve “meslek aĢkı”
olarak ulusal alan yazına kazandırılmak istenen kavram hakkında bilgi vermektir.
AraĢtırmanın ikinci amacı ise, meslek aĢkı düzeyinin ölçülmesiyle ilgili olarak geliĢtirilen
ve son yıllarda yurtdıĢı yazında sıkça kullanılan “Kısa Meslek AĢkı Ölçeği”nin (Brief
Calling Scale-BCS) Türk kültürüne uyarlamasını yaparak, araĢtırmacılara ulusal alan
yazında kullanabilecekleri bir ölçme aracı kazandırmaktadır. AraĢtırmanın son ve en
önemli amacı ise, pozitif örgütsel davranıĢ alanında son dönemde oldukça sık çalıĢma
yapılan meslek aĢkının, iĢin anlamı ve mutluluk üzerine etkisini belirlemektedir. Bu
araĢtırmanın; meslek aĢkı algısını çalıĢanlar bakıĢ açısından ölçmeyi denemesi,
örneklem bağlamında iĢin anlamının, meslek aĢkı ile mutluluk arasındaki iliĢkiye
etkisinin olup olmadığını test etmesi bakımından ulusal ve uluslararası yazına ve
uygulamaya katkı vereceği beklenilmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu baĢlık altında, çalıĢmanın değiĢkenleri olan meslek aĢkı, mutluluk ve iĢin
anlamı kavramları hakkında bilgiler verilerek, hipotezler gerekçelendirilmiĢtir.
2.1. Meslek Aşkı
Meslek aĢkı, bireyin öznel kariyer baĢarısı üzerinde pozitif sonuçları olan bir
kavram olarak düĢünülmektedir (Hagmaier ve Abele, 2012: 39). Öte yandan bireylerin
kendilerini tanımalarına olanak sağlayan güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan bir
özellikte taĢımaktadır (Steger ve Dik, 2010: 136). Bir nevi ayna görevi üstlenen bu üst
düzey iĢ yaklaĢımı aracılığıyla bireyler, örgütlere daha fazla yarar sağlayabilmektedir.
En temel tanımıyla meslek aĢkı kavramı, bireyin yaptığı iĢi kendisinin dıĢında bir gücün
etkisi ile anlamlı bulması ve prososyal amaçları destekleyici bir bakıĢ açısı ile
gerçekleĢtirmesi Ģeklinde açıklanmaktadır (Duffy vd., 2012: 470). Bazı teorisyenlere
göre meslek aĢkı, bireylerin içerisinde saklı, keĢfedilmeyi bekleyen bir olgudur. Ayrıca
zaman içerisinde açığa çıkabilen yapısı olduğu düĢünüldüğünde, aslında bireylerin bir
parçası olduğu ve uzun süreçler sonucunda ortaya çıkabileceği de öne sürülmektedir
(Dobrow, 2004: 3). Ahn ve arkadaĢları (2017: 55) tarafından yapılan bir araĢtırmada,
katılımcılardan meslek aĢkı kavramını tanımlamaları istenmiĢtir. Katılımcılar meslek
aĢkını; kendini gerçekleĢtirme, diğerlerine hizmet etme, ruhani ve sezgisel duygular,
bireyin öz kimliğinin bir parçası Ģeklinde tanımlamıĢlardır. Bu çalıĢmada, tüm
katılımcıların ortak bir Ģekilde özellikle üzerinde durdukları meslek aĢkı tanımlaması,
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yapılan iĢten zevk alma ve kendini gerçekleĢtirme Ģeklindedir. Meslek aĢkı duygusu,
bireylerin kendileri dıĢında baĢka güdülerden, kader ya da mükemmellik algısı gibi
farklı kaynaklardan beslenebilmektedir (Duffy ve Dik, 2013: 429). Ancak, söz konusu iĢ
tatmini veya yaĢam doyumu elde etme olduğunda meslek aĢkının desteklendiği kaynak
çok fazla önem teĢkil etmemektedir (Duffy vd., 2014: 570).
Bu tanımlamalardan yola çıkarak, meslek aĢkı duygusunun bazı bireylerde var
olduğu, bazılarında ise meslek aĢkı arayıĢı Ģeklinde ortaya çıkabildiği öne
sürülmektedir. Bu boyutlardan birisi olan meslek aĢkının varlığı, bireylerin meslek
aĢkına sahip olduğunu belirtmesi Ģeklinde tanımlanırken; meslek aĢkı arayıĢı ise,
bireylerin henüz meslek aĢkı algısına sahip olmadıkları ancak arayıĢ içerisinde
olduklarını ifade etmektedir (Dik ve Duffy, 2009: 431). Yazın incelendiğinde, meslek
aĢkı varlığı ve arayıĢı ile ilgili çalıĢmaların yoğun olarak üniversite öğrencileri ile
yürütüldüğü görülmektedir (Hunter vd., 2010; Duffy vd., 2012; Dik vd., 2008). Meslek
aĢkı varlığı ve meslek aĢkı arayıĢına sahip olan ve öğrenciler ile yürütülen bir
çalıĢmada, meslek aĢkına sahip öğrencilerin kariyer seçimleri konusunda daha kararlı
ve huzurlu oldukları, ayrıca kariyerlerine büyük bir önem gösterdikleri tespit edilmiĢtir.
Öte yandan, meslek aĢkı arayıĢı içerisinde olan öğrencilerin ise gelecekteki kariyerleri
konusunda kararsız ve huzursuz hissettikleri, hatta kariyerlerine gereken önemi
göstermedikleri sonucuna varılmıĢtır (Duffy ve Sedlacek, 2007: 598). Bununla birlikte,
materyalist yaklaĢımların ağır bastığı ya da tüketim düzeyinin yüksek olduğu
toplumlarda, ekonomik olarak düĢük seviyelere sahip olma endiĢesi ile birlikte kimi
bireyler meslek aĢkı duygusunu hissetmekte ama yaĢayamamaktadır. Berg ve
arkadaĢları (2010) yaptıkları çalıĢmada, tam olarak bu çatıĢmadan söz etmektedir.
Öyle ki, meslek aĢkı duygusunu hissedip, bu duyguyu yaĢayamayanların stresli,
endiĢeli ve memnuniyetsiz bir yapı içerisinde olduklarını öne sürmektedir.
Meslek aĢkı, sadece belirli bir meslek grubunun yaĢayabileceği bir duygu olarak
görülmemelidir. Zira, meslek aĢkı kavramı konusunda önemli çalıĢmaları bulunan Dik
(2016), hastanede çalıĢan bir temizlik görevlisini örneklediği TedX konuĢmasında; iĢ
tanımında sadece hastane odalarının temizliğinden sorumlu olan çalıĢanın, aynı
zamanda hasta çocukları güldürmek için çeĢitli taklitler de yaptığını, meslek aĢkı varlığı
ile iĢ tanımının dıĢına çıkmıĢ olduğunu ve bu iĢi yapmasının var oluĢ amacını yerine
getirmek duygusu ile bağdaĢtığını ifade etmektedir.
Meslek aĢkı ile iĢini sahiplenen bireyler, kiĢisel olarak anlamlı ve diğer
insanların yararına olduğunu hissettikleri o iĢ için seçildiklerine/yaratıldıklarına inanırlar.
Dolayısıyla, bu bireylerin hayatlarında ve iĢlerinde de anlam aramaları doğal bir
sonuçtur. Tüm insanlığa ve doğada yaĢayan tüm canlılara fayda sağlayan bir bakıĢ
açısına sahip olmanın, bencillik duygusunun da ortadan kalkmasına neden olduğu
ifade edilmektedir (Dik ve Duffy, 2009). Seligman (2002: 75). Bireyin iĢine karĢı meslek
aĢkı duygusu beslemesini, daha mutlu bir hayata açılan bir yol olarak ifade etmektedir.
Böylece, meslek aĢkı duygusuna sahip bireylerin bencillikten uzak ve tüm insanlığın
yararına çalıĢabilecek güçlü bir istek ile iĢlerine bağlanması, olumlu duygulara ve
anlamlı bir hayata sahip olma isteğini ortaya çıkarmaktadır.
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Meslek aĢkı duygusuna sahip olan bireyler, yapılan iĢin ne olduğundan çok
nelere fayda sağlayacağı ya da bu iĢi yapmanın dünyaya sağlayacağı destek üzerine
yoğunlaĢmaktadır. Aynı zamanda, çalıĢanların yaptıkları iĢleri anlamlı bulması
doğrultusunda meslek aĢkına sahip bireyler olarak cesaretlendirilmesi ya da bireylerin
belirli bir iĢ için yaratıldıkları konusunda desteklenmesi gerektiğini öne süren Davidson
ve Caddell (1994: 136), çalıĢma Ģartları ile ilgili faktörleri beĢ temel kategoride
incelemektedir. Bu kategorileri, bireylerin yaptıkları iĢlerin türleri (insanlar ile çalıĢmaknesneler ile çalıĢmak), devlet kuruluĢlarında ya da özel sektörde çalıĢmak, kapitalist
sınıftaki yerine göre çalıĢmak (iĢin sahibi ya da müdür olmak, orta sınıfta çalıĢmak ve
iĢçi sınıfında çalıĢmak), tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalıĢmak ve çalıĢanların iĢ
güvenliği Ģeklinde sıralamaktadır. Ancak meslek aĢkı kavramının, Davidson ve
Caddell’in belirttiği faktörlerden bağımsız olarak var olmasının en ayırt edici özelliği,
bireylerin kendilerinin dıĢında bir güç tarafından yaptıkları iĢ için yaratılmıĢ olması
duygusunu içeriyor olmasıdır (Weber, 1958: 100; Dik ve Duffy, 2009: 427).
Bireyler meslek aĢkı duygusu ile iĢlerine sarıldıkları zaman, hem birçok dıĢsal
motivasyon araçlarından bağımsız olarak hareket edebilecek gücü kendilerinde
bulabilecek, hem de mikro düzeyde kendi toplumu, makro düzeyde ise tüm evren için
yarar getirebilecek görevler üstlenmiĢ olabileceklerdir. Ayrıca umutsuzluk, kaygı ya da
depresyon gibi duygu karmaĢıklıklarının yerini umut ve mutluluk duyguları alabilecektir.
Bireylerin meslek aĢkı, zaman, para ve zorluklardan bağımsız bir Ģekilde var olduğu
için Ģartların değiĢmesi halinde bile olumsuz etkilenmeler meydana çıkamayacaktır. Bu
durum, bireylerin yaĢamını sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi ve örgütlerin meslek
aĢkına sahip bireylere sahip olması bakımından önem teĢkil etmektedir (Russell,1958:
79).
2.2. İşin Anlamı
Bireylerin iĢlerine karĢı olan tutumları farklılık göstermektedir. Steger ve
arkadaĢları (2012: 324-325), iĢin anlamını üç farklı yönüyle incelemektedir. Bunlar
bireylerin iĢlerinin anlamlılığı, iĢlerinin kiĢisel geliĢime olanak tanıması ve insanlığın
yararına fayda sağlamasıdır. Bireylerin sahip oldukları iĢleri anlamlı bulması, birçok iĢ
ve iyi oluĢ kavramları ile birlikte pozitif bir Ģekilde iliĢkilendirilmektedir (Allan vd., 2014:
545). Ayrıca Dik ve Duffy (2009: 429), anlamlı bir iĢin bireylerin yaĢamlarının büyük bir
parçasını oluĢturduğunu ileri sürerken, aynı zamanda bu anlamlılığın bireylerde tüm
insanlığın yararına iĢler yapabilecek bir bakıĢ açısı oluĢturabileceğini de ifade
etmektedir. Bu bağlamda anlamlı iĢ, hem bireylerin iĢlerini anlamlı bulmasını ifade
ederken hem de o iĢlerin anlamlı ve olumlu değerlerini ortaya koymaktadır. ĠĢin anlamlı
olmasının oluĢturduğu bu olumlu değer, hedonik (haz eğilimi) odaklanmadan çok
eudaimonik (geliĢme ve hedef eğilimi) odaklanmayı içermektedir (Steger vd., 2012:
323). Bu iki kavram, mutluluğu da tanımlarken kullanılmaktadır. Sadece hedonik bir
bakıĢ açısı ile hayatı sürdürmek, beraberinde bencillik ve anlık mutluluklar getirecektir.
Ancak mutluluğun sırrı eudaimonik bir bakıĢ açısına sahip olmaktan geçmektedir.
Eudaimonik bir bakıĢ açısı ise bireylerin yaĢam hedeflerinin bulunması ve yaĢamlarının
anlamlı olması ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bireylerin sahip olduğu iĢlerine
meslek aĢkı hissetmeleri, yaptıkları iĢe anlam katabilecektir. Ayrıca bu bireyler,
eudaimonik bakıĢ açısının erdem ve değerleri içermesinden dolayı hayatlarından daha
memnun bireyler olabileceklerdir (Ryff ve Singer, 1998: 3).
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Bireylerin iĢlerini anlamlı bulması, meslek aĢkı duygusunu desteklemesi
açısından önemlidir. Ancak bazı bireylerin farklı değerlere sahip olması (güç, prestij ve
zenginlik) ya da bireylerin iĢlerini yaparken sürekli maruz kaldıkları fiziksel veya
psikolojik Ģiddet, ayrımcılık gibi davranıĢlar ile karĢılaĢmak bireylerin iĢlerini anlamlı
bulması ya da o iĢ ile ilgili herhangi bir hedefe sahip olmalarını imkansız hale
getirebilmektedir (Dik ve Duffy, 2009: 431). Dolayısıyla bireyler iĢlerinde meslek aĢkı
arayıĢında olsalar bile, bu süreç eğer çalıĢma ortamı ve bireylerin temel değerleri ile
uyum göstermiyorsa, meslek aĢkının devam etmesini ya da oluĢmasını
engellemektedir. Bireyler yaptıkları iĢi anlamlı bulduklarında ve meslek aĢkı yaklaĢımı
ile bu iĢleri gerçekleĢtiriyor olduklarında, performans, üretkenlik ve verimliliklerinin
arttığı öne sürülmektedir (Szőts-Kováts, 2013: 4; Bunderson ve Thompson, 2009).
Rosso ve arkadaĢları (2010: 93), iĢin anlamını dört farklı kaynak ile
tanımladıkları çalıĢmalarında, bu kaynakları öncelikle bireyin kendisi, diğer bireyler, iĢ
ortamı ve manevi/ruhani yaĢam olarak ifade etmektedir. AraĢtırma sonucunda
belirlenen kaynaklardan manevi yaĢam ve bireyin kendisi, meslek aĢkı kavramı ile
özdeĢleĢmektedir. Meslek aĢkı, öznellik içermekte ve bireyden bireye farklı manalar
ifade etmektedir. Öte yandan, bireylerde manevi değerler doğrultusunda bir yaĢam
sürdürmek, bireylerin yaptıkları tüm iĢlerde kendini gösterebilmeye olanak tanıdığı için
iĢin anlamı ile meslek aĢkı kavramı doğrudan iliĢkilendirilmektedir (Dik ve Duffy, 2009:
437). ). Aynı zamanda, meslek aĢkına sahip bireyler, bu duygu ile kiĢiliklerinin, var
oluĢlarının temeline ulaĢtıklarını ve meslek aĢkı duygusu olmadan hayatlarının anlamlı
olmadığı gerçeğini ileri sürmektedir (Dalla Rosa, 2014: 101).
Meslek aĢkı ve iĢin anlamlılığı teorik olarak birbirinden farkı iki kavram olarak
değerlendirilmektedir. ĠĢ Özellikleri Kuramı’na göre ele alınan iĢin anlamlılığı, iĢin bizzat
kendisinin belirli bir özelliğinden kaynaklanabilirken; meslek aĢkı iĢin kendisinden
bağımsız olarak bireyin hayattaki amacıyla bağlantılıdır (Humphrey vd, 2007). Bu
sebeple kavramsal olarak bakıldığında, meslek aĢkı kiĢiye yapmıĢ olduğu iĢlerde bir
anlam ve amaç duygusu vermesinden dolayı iĢin anlamının bir öncülü olarak kabul
edilmektedir (Rosso vd., 2010; Wrzesniewski, 2003). Bu bağlamda, iĢin anlamlılığının
kiĢisel ve örgütsel bir takım sonuçlar ortaya çıkarmasının yanı sıra, meslek aĢkı gibi
duygulara sahip olunması da iĢi daha fazla anlamlı hale getirebilmektedir. Bireyler,
yaptıkları iĢlerin bir anlamı olduğunu düĢündüklerinde, maddi kazanç dıĢında da bir
takım beklentiler taĢımaya baĢlarlar. Bu noktada meslek aĢkı önemli bir rol
üstlenmektedir. Meslek aĢkı duygusuyla iĢini yapmanın baĢkaları ve toplum nezdinde
değerli olma hissine sebep olduğu, değerli olma hissinin ise kiĢinin iĢini ve özel
yaĢamını anlamlandırmasını sağladığı belirtilmektedir. Öyle ki, bu duygunun peĢinden
koĢma çoğu zaman iĢ ve kariyerin önüne geçerek, yaĢamlarının temel amacı haline
dönüĢebilmektedir (Baumeister, 1991). Bunun sebebi olarak, meslek aĢkı duygusunun
bireye baĢkalarına ve topluma daha fazla yarar sağlama ve hizmet etme fırsatını
sağlayan manevi bir bağı ve gücü ortaya çıkarması gösterilmektedir (Davidson ve
Caddell, 1994; Novak, 1996).
Deneysel araĢtırmalar, bireylerin sahip oldukları iĢlerin ya da sahip olmayı
planladıkları, arzuladıkları iĢlerin, bu bireylerin hayatlarının bütününün önemli bir
“anlam” kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır (Steger ve Dik, 2010: 135). Dini
boyuttan dünyevi boyuta doğru açıklanmaya çalıĢılan meslek aĢkı kavramı, bireylerin
kendilerini gerçekleĢtirmesine ve yaptıkları iĢlerde anlam arayıĢına sebep olmaktadır

Dr. Öğr. Üye. Hasan Hüseyin UZUNBACAK, Dr. Öğr. Üye. Tahsin AKÇAKANAT,
Dr. Öğr. Üye. Tuğba ERHAN

300

(Steger vd., 2010: 84). Markow ve Klenke (2005) tarafından yapılan araĢtırmada,
öğrenciler örneklem olarak belirlenmiĢ ve meslek aĢkı ile iĢin anlamı arasında anlamlı
iliĢki bulunmuĢtur. Bir baĢka araĢtırmada da, iĢe adanmıĢlık ve bağlılık gibi olumlu iĢ
çıktıları üzerinde iĢin anlamının doğrudan bir etkisi olduğu, bu etkinin meslek aĢkına
sahip çalıĢanlarda daha fazla olduğu belirlenmiĢtir (Sawhney vd., 2019). HemĢireler
üzerinde yürütülen bir baĢka çalıĢmada ise, iĢ stresi, iĢe gömülmüĢlük, iĢin anlamı ve
meslek aĢkı değiĢkenleri arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢ; iĢ stresi ile iĢe gömülmüĢlük,
iĢin anlamı ve meslek aĢkı arasında negatif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Bununla
birlikte, meslek aĢkı ile iĢin anlamı ve iĢ gömülmüĢlük arasında pozitif iliĢki olduğu
belirtilmiĢtir (Park ve Woo, 2018: 110). Tur rehberleri, yöneticiler ve araĢtırmacıların
aralarında bulunduğu bir grup çalıĢanla, iĢin anlamı, talep-yetenek uyumu, iĢe
adanmıĢlık ve meslek aĢkı iliĢkisi üzerinde yapılan bir diğer araĢtırmada ise
değiĢkenler arasında pozitif iliĢkilerin bulunduğu, meslek aĢkının iĢin anlamını anlamlı
olarak etkilediği sonucu elde edilmiĢtir (De Crom ve Rothmann, 2018).
Bu bilgiler kapsamında aĢağıdaki hipotezler geliĢtirilmiĢtir:
H1a:Meslek aşkı varlığı, işin anlamını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
H1b:Meslek aşkı arayışı, işin anlamını pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
2.3. Mutluluk
Ġnsanların yaĢamlarında en önemli gördüğü duygulardan birisinin mutluluk
olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda yapılan araĢtırma sonuçlarına bakıldığında,
bireylerin en çok istedikleri Ģeyin mutluluk olduğu sonucuna varılmıĢtır (Diener, 2000:
34). Mutluluğa ulaĢmak ise birçok toplumda önemli ve değerli bir hedef olarak
görülmektedir (Fisher, 2010: 384). Nitekim, Aristoteles de mutluluğun insanların asıl
amacı olduğunu ve tüm insanların mutluluğu aradıklarını ifade etmiĢtir (Büyükdüvenci,
1993: 41). Felsefi açıdan Demokritos, mutluluğu ruhun dinginliği olarak açıklarken;
Sokrates, erdemli olmanın mutlu olmak olduğunu; Platon, insanlar için en iyi olanın
onları mutlu edeceğini; Descartes ise, bireyin manevi yönden tatmin olmasının ve içsel
hazzın mutluluk olduğunu ifade etmiĢtir (Gökberk, 1996). Psikoloji açısından ise
mutluluk, hayattan zevk alma, istediğini gerçekleĢtirme ve acıdan ya da mutsuzluğa
sebep olacak olaylardan kaçınma Ģeklinde tanımlanmaktadır (Ryan ve Deci, 2001:
141). Hedonik yapısının vurgulandığı bir baĢka tanımda ise mutluluk, bireylerin
içlerinde bulundukları anda mutlu olmaları anlamına gelmekte, yaĢamlarındaki anlama
ulaĢarak, gelecekle ilgili çıkarımlar yapmayı ifade etmektedir (Baumeister, 2013: 506).
Türkçe Sözlükte mutluluk, “bütün özlemlere, eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan
duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlik” olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2011).
Mutluluk, öznel bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bireylerin ihtiyaçlarına,
beklentilerine, yaĢama iliĢkin kriterlerine, baĢarı/baĢarısızlık ve ekonomik durumlarına
göre değiĢebilmektedir. Mutluluk seviyesini coğrafi konum, kültür, sosyal destek, iĢ,
eğitim, sağlık, cinsiyet gibi değiĢkenler etkileyebilmektedir (Carr, 2016). Bununla
birlikte, bireylerin gün içerisinde yaĢamıĢ oldukları olumlu olayların da bireylerin
mutluluğunu ve yaĢam doyumunu arttırdığı düĢünülmektedir (McCabe vd., 2011: 178).
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Meslek aĢkı, iĢin anlamı ve mutluluk arasındaki iliĢkilere bakıldığında, bu üç
kavramın birbirleriyle kesiĢen ve benzeĢen yönlerinin olduğu görülmektedir. Meslek
aĢkı, içerisinde kıskançlık ve bencillik barındırmamaktadır. Aksine meslek aĢkının ruh
zenginliğini ön plana çıkaran bir olgu olması, mutluluk kavramı ile benzeĢmesini
sağlamaktadır. Nitekim Belk (1984) tarafından yapılan araĢtırmada, sözü edilen
kıskançlık ve bencillik duygularının mutluluk ile negatif bir iliĢki içerisinde olduğu
belirtilerek, meslek aĢkı ile mutluluk kavramının birbirlerini açıklayan yapılar olduğunu
ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, Mutluluk Yönelimi Teorisi’ne göre bireylerin
mutluluğa ya da iyi olma durumuna üç farklı yol aracılığıyla ulaĢtıkları ileri
sürülmektedir. Bu yollar, anlam, zevk ve adanmıĢlık duyguları olarak sıralanmıĢ;
bireylerin mutluluğa ve iyi oluĢa ulaĢmaları için iĢlerine ve yaĢamlarına anlam
yüklemeleri, adanma duygusuyla hareket etmeleri ve yaptıkları tüm iĢlerden zevk
almaları gerektiği ifade edilmiĢtir (Peterson vd., 2005). Teorinin, mutlu olma yollarından
birisi olarak ifade ettiği bireyin iĢine ve hayatına anlam yüklemesi, bireylerin yaptıkları
iĢe karĢı maddi kazanç dıĢında değer atfetmeleri ve akıĢ deneyimi yaĢamalarını ortaya
çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu unsurlar ise onların mutluluklarını artırıcı bir rol
üstlenmektedir (Csikszentmihalyi, 1990). Ayrıca, neo-klasik ve modern yaklaĢımlar
bağlamında incelendiğinde de meslek aĢkının, bireyin kendisini gerçekleĢtirmesi ya da
kiĢisel mutluluğu elde etmesi yolundaki içsel bir tür güdü olduğu, Ģeklinde ifade edildiği
görülmektedir (Duffy ve Dik, 2013: 429).
Meslek aĢkı, bireylerin iĢ ve özel yaĢamlarının anlamlı olmasına katkı sağladığı
için bu duyguya sahip olan bireylerin, diğerlerinden daha mutlu olma eğiliminde
oldukları belirtilmektedir (Douglas vd., 2016). BaĢka bir deyiĢle, meslek aĢkı duygusuna
sahip bireylerin ortak noktası, yaĢamlarını daha pozitif ve faydalı bir Ģekilde
yaĢadıklarıdır. YaĢamlarında pozitif olan bireylerin, iĢ ve yaĢam alanlarında daha fazla
mutlu olacakları ileri sürülmektedir (Steger vd., 2010: 83). Meslek aĢkı ve mutluluk
arasındaki iliĢkiyi ampirik olarak ele alan yeteri düzeyde araĢtırma yapılmamıĢ olsa da,
sınırlı sayıdaki araĢtırma sonuçlarını incelendiğinde, bireyin iĢine karĢı meslek aĢkı
duygusuna sahip olması ile mutluluk arasında kuvvetli iliĢkilerin belirlendiği
görülmektedir. Nam ve Kwon (2013) tarafından Güney Kore hastanelerinde çalıĢan
hemĢireler üzerinde yapılan çalıĢmada, mutluluk düzeyinin belirleyicileri araĢtırılmıĢtır.
Elde edilen sonuçlar, meslek aĢkı yüksek hemĢirelerin mutluluk düzeyinin de yüksek
olduğu yönündeki iliĢkiyi ortaya çıkarmıĢtır. Meslek aĢkı ile mutluluk iliĢkisini ele alan
bazı çalıĢmalarda, meslek aĢkı mutluluğun/iyi oluĢun karĢılığı olarak yaĢam tatmini ile
iliĢkilendirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar incelendiğinde, meslek aĢkının yaĢam tatmini üzerinde
anlamlı etkisinin belirlendiği görülmektedir (Duffy ve Sedlacek, 2010; Steger vd., 2010;
Torrey ve Duffy, 2012; Allan ve Duffy, 2014; Praskova vd., 2015). Bu kapsamda
aĢağıdaki hipotezler oluĢturulmuĢtur:
H2a: Meslek aşkı varlığı, mutluluğu pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
H2b: Meslek aşkı arayışı, mutluluğu pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
ĠĢin anlamı ve mutluluk arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan
araĢtırmalara göre, iĢin anlamlı bulunması mutluluğun açıklayıcılarından birisi olarak
sayılmaktadır. Bassi ve arkadaĢlarının (2013) sigorta Ģirketi çalıĢanları üzerinde yaptığı
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ve iĢ güvencesizliği, yaĢam tatmini, yaĢamın amacı, iĢin anlamı ve mutluluk
değiĢkenlerini kullandıkları araĢtırmalarında; iĢin anlamı ile mutluluk arasında, yaĢamın
amacı ile yaĢam tatmini arasında pozitif ve anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Golparvar ve
Abedini (2014) tarafından yapılan araĢtırmada, pozitif duygulanım, iĢyeri ruhsallığı, iĢ
tatmini, iĢin anlamı ve iĢyerinde mutluluk değiĢkenleri arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır.
ÇeĢitli iĢletmelerde çalıĢanlarla yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, araĢtırmanın
değiĢkenlerinin birbirleriyle pozitif iliĢkisi olduğu belirlenmiĢtir. Bununla birlikte
Uzunbacak ve Akçakanat (2018) tarafından özel güvenlik görevlileri ile yapılan
araĢtırma sonuçlarına göre, iĢin anlamının iĢ tatmini, zindelik ve mutluluk ile pozitif
iliĢkisi bulunmuĢtur. Bu araĢtırmaların sonuçlarından yola çıkarak aĢağıdaki hipotez
oluĢturulmuĢtur:
H3: İşin anlamı, mutluluğu pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
Meslek aĢkına sahip olan bireyler, iĢlerinde ve hayatlarında anlam bulmakta,
meslek aĢkı algısı ile görevleri/iĢleri yerine getiren bireyler, bu iĢi gerçekleĢtirdikleri
zaman kendilerini daha mutlu hissetmektedirler (Seligman, 2002; Bunderson ve
Thompson, 2009; Steger vd., 2010; Duffy vd., 2011). Bu kapsamda kavramsal iliĢkiler
ve ampirik araĢtırma verilerinden yola çıkılarak, meslek aĢkı ve mutluluk iliĢkisinin
çalıĢanların iĢlerini anlamlı bulması aracılığıyla gerçekleĢebileceği değerlendirilmiĢ ve
aĢağıdaki hipotezler oluĢturulmuĢtur:
H4a: Meslek aşkı varlığının, mutluluk üzerindeki etkisinde işin anlamının aracılık rolü
vardır.
H4b: Meslek aşkı arayışının, mutluluk üzerindeki etkisinde işin anlamının aracılık rolü
vardır.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu baĢlık altında çalıĢmanın amacı ve modeli ile araĢtırmada kullanılan
örneklem, veri toplama araçları ve iĢlem süreçlerinden bahsedilecektir.
3.1. Çalışmanın Amacı ve Modeli
Bu çalıĢmada meslek aĢkının mutluluk üzerine olan etkisi ortaya konulmaya
çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda ayrıca, bu etkileĢimde iĢin anlamının ne tür bir rol oynadığı
da test edilmiĢtir. Tabi ki öncelikle araĢtırmada kullanılan değiĢkenlerden meslek
aĢkının ölçülebilmesi için Kısa Meslek AĢkı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalıĢması
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu doğrultuda oluĢturulan araĢtırma modeli ġekil 1’de verilmiĢtir.
Şekil 1: Araştırma Modeli
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İŞİN ANLAMI

MESLEK AŞKI

H1a

H3

H1b
Meslek Aşkı
Varlığı

Meslek Aşkı
Arayışı

H2a, H2b
(H6)

MUTLULUK

H4a, H4b

3.2. Araştırmanın Örneklemi
AraĢtırma kapsamında iki farklı örneklemden yararlanılmıĢ olup, farklı zaman
dilimlerinde araĢtırmanın verileri toplanmıĢtır. AraĢtırmanın değiĢkenlerinden birisi olan
meslek aĢkı, Dik ve arkadaĢları (2012) tarafından geliĢtirilen Kısa Meslek AĢkı Ölçeği
ile ölçülmek istenmiĢtir. Fakat bu ölçek henüz Türk kültürüne uyarlanmadığı için birinci
örneklem ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada ölçeğin Türkçeye uyarlaması yapılmıĢtır. Ġkinci
örneklem grubuyla yapılan çalıĢmada ise uyarlaması yapılan bu ölçeği de kullanarak
araĢtırmanın modeli kapsamında araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu kapsamda ilk örneklem grubu, özel hastanelerde göre yapan hemĢirelerden
oluĢmaktadır. AraĢtırmanın verileri Antalya ilinde faaliyet gösteren 3 özel hastaneden
toplanmıĢtır. Hastanelerden gerekli izinlerin alınmasından sonra dağıtılan 250 anket
formundan 213’ü geri dönmüĢtür. Geri dönüĢ oranı %85 olarak gerçekleĢmiĢtir. Uygun
doldurulmayan 8 anket formunun analiz dıĢı bırakılması ile 205 geçerli anket ile
çalıĢma yapılmıĢtır. Kline (1994)’a göre, ölçekte kullanılan madde sayısının 10 katı
kadar kiĢiye ulaĢılması durumunda, örneklemin evreni temsil yeterliliğine sahip olduğu
değerlendirilmektedir. Bu örneklem grubunda katılımcıların 185’i (%90.2) kadın, 20’si
ise (%9.8) erkektir. Katılımcıların yaĢ dağılımları 21 ile 60 arasında değiĢmekte olup
ortalama yaĢ 30.3±4.47 olarak tespit edilmiĢtir. Katılımcıların 130’u (%63.4) evli iken
75’i (%36.6) bekârdır. Yine katılımcıların 11’i lise (%5.3), 47’si önlisans (%23), 142’si
lisans (%69.3) ve 5’i yüksek lisans (%2.4) mezunudur.
AraĢtırmanın ikinci örneklemi ise, Isparta ilinde kamuya bağlı hastanelerde
görev yapan hemĢirelerden oluĢmaktadır. Bu kapsamda il sağlık müdürlüğünden
edinilen bilgilere göre Isparta il merkezinde görev yapan 996 hemĢire bulunmaktadır.
Ġlgili kuruluĢlardan gerekli izinlerin alınmasından sonra oluĢturulan anket formu
araĢtırmacılar tarafından dağıtılmıĢ ve bir hafta sonra toplanmıĢtır. Dağıtılan toplam
500 anket formundan 323 adeti geri dönmüĢ olup, geri dönüĢ oranı %64.6 seviyesinde
gerçekleĢmiĢtir. Yapılan incelemeler neticesinde 30 adet anket formu düzgün
doldurulmadığı, çok fazla boĢ soru bırakıldığı gerekçeleriyle elenmiĢ ve 293 geçerli
anket üzerinden çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu örneklem grubunda katılımcıların 260’ı
(%88.7) kadın, 33’ü ise (%11.3) erkektir. Katılımcıların yaĢ dağılımları 22 ile 65
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arasında değiĢmekte olup ortalama yaĢ 39.1±9.27 olarak tespit edilmiĢtir. Katılımcıların
262’si (%89.4) evli iken 31’i (%10.6) bekârdır. Yine katılımcıların 43’ü lise (%14.7), 61’i
önlisans (%20.8), 170’i lisans (%58) ve 19’u yüksek lisans (%6.5) mezunudur.
HemĢirelerin mesleki kıdem seviyeleri ortalamasına bakıldığında ise 16.3±9.43 yıl
olarak tespit edilmiĢtir.
3.3. Veri Toplama Araçları
AraĢtırma kapsamında veriler nicel yöntemlerden biri olan anket tekniği ile
toplanmıĢtır. Bu doğrultuda veri toplamak için 3 adet ölçek ve 5 adet sorudan oluĢan
demografik bilgi formu kullanılmıĢtır. AĢağıda ölçekler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiĢtir.
Kısa Meslek Aşkı Ölçeği: Dik ve arkadaĢları (2012) tarafından geliĢtirilen Brief
Calling Scale (BCS), 4 madde ve 2 boyuttan oluĢmaktadır. Ölçeğin her boyutunda 2
madde bulunmakta olup bu alt boyutlar; Meslek AĢkı Varlığı (MAV) ve Meslek AĢkı
ArayıĢı (MAA)’dır. Ölçek, “1: Benim için kesinlikle doğru değil” ve “5: Benim için
kesinlikle doğru” Ģeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters
puanlanmıĢ madde bulunmamaktadır. Dik ve arkadaĢları (2012) tarafından ölçeğin
güvenilirliği iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak sınanmıĢtır. Buna göre iç tutarlılık
katsayıları MAV için .79 ve MAA için .82 Ģeklinde tespit edilmiĢtir. Ölçekteki örnek
maddeler, “İşime karşı meslek aşkına sahibim” ve “Kariyerim ile ilgili olduğu için meslek
aşkımı arıyorum” Ģeklindedir.
İşin Anlamı Ölçeği: Steger ve arkadaĢları (2012) tarafından geliĢtirilen The
Work and Meaning Inventory (WAMI) 10 madde ve 3 alt boyuttan oluĢmaktadır. Bu
boyutlar Pozitif Anlam, ĠĢin Kattığı Anlam ve Yüksek Motivasyon Ģeklindedir. Ölçeğin
Türkçeye uyarlaması Akın ve arkadaĢları (2013) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu
çalıĢmada ölçeğin tamamı kullanılmayıp, sadece 4 maddeden oluĢan Pozitif Anlam
boyutu alınmıĢtır. Ölçek 5’li likert tipi bir derecelendirmeye (1= Kesinlikle Katılmıyorum,
5= Kesinlikle Katılıyorum) sahiptir. Ölçekte ters puanlanmıĢ madde bulunmamaktadır.
Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları pozitif anlam alt ölçeği için .68, iĢin kattığı
anlam alt ölçeği için .64, yüksek motivasyon alt ölçeği için .73 olarak Akın ve
arkadaĢları (2013) tarafından tespit edilmiĢtir. Ölçekte yer alan bir maddeye örnek
olarak “İş yapmanın tatmin edici bir amacı olduğunu keşfettim” verilebilir.
Mutluluk Ölçeği: Katılımcıların mutluluk seviyelerini ölçek amacıyla, AbdelKhalek (2006) tarafından geliĢtirilen tek maddeli ölçek kullanılmıĢtır. Ölçekte yer alan
tek madde “Genelde mutlu hisseder misiniz?” Ģeklindedir. Ölçek 11’li Likert formatında
derecelendirilmiĢtir (0= DüĢük, 10= Yüksek). Ölçekten alınan yüksek puan mutluluk
seviyesinin artıĢına iĢaret etmektedir. Abdel-Khalek test-tekrar test yöntemini
kullanarak ölçeğin güvenilirliğini .86 olarak tespit etmiĢtir.
3.4. İşlem ve Verilerin Analizi
Bu araĢtırmada yukarıda da bahsedildiği gibi iki farklı örneklem ile çalıĢılmıĢtır.
Birinci örneklem ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada, Meslek AĢkı Ölçeği Kısa Formu’nun
Türkçeye uyarlanması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu safhada öncelikle sorumlu yazar Bryan
Dik ile elektronik posta aracılığıyla iletiĢim kurularak uyarlama için izin istenmiĢtir.
Bryan Dik tarafından izin verildikten sonra Brislin ve arkadaĢları (1973) tarafından
önerilen çeviri metodu kullanılarak ölçek Türkçeye çevrilmiĢtir. Ölçeğin geçerliliği, dil ve
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yapı geçerliliği bakımından ele alınmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla
keĢfedici (KFA) ve doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçeğin
güvenirliğini ortaya koymak amacıyla iç tutarlık tekniği kullanılmıĢtır. Bu aĢamada
ayrıca madde analizleri kapsamında, düzeltilmiĢ madde-toplam korelasyonu
incelenerek değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ölçeğin uyarlanmasını takiben ikinci
örneklem grubu ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada, yapısal eĢitlik modeli kullanılarak yol
analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca bu aĢamada aracılık testleri de yapılmıĢ olup
bootstrap güven aralığı değerleri temel alınarak değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.
ÇalıĢmada ayrıca betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi gibi istatistiksel
tekniklerden de faydalanılmıĢtır. Tüm bu iĢlemler için SPSS 22 ve AMOS 21
programları kullanılmıĢtır.
4. BULGULAR
Bu baĢlık altında öncelikle birinci örneklem ile gerçekleĢtirilen uyarlama
çalıĢmasına iliĢkin bulgular, sonrasında ise ikinci örneklem ile gerçekleĢtirilen çalıĢma
sonuçlarına iliĢkin bulgular paylaĢılacaktır.
4.1. Birinci Çalışmaya İlişkin Bulgular
Yukarıda iĢlem baĢlığı altında da bahsedildiği gibi, ilk örneklem grubu ile
gerçekleĢtirilen çalıĢmada öncelikle anket maddelerinin Türkçeye çeviri iĢlemi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu aĢamada ölçeğin orijinal formu, araĢtırmacılar tarafından
Türkçeye çevrilmiĢtir. Çevrilen bu form alana hâkim 5 akademisyen tarafından
anlaĢılırlık açısından incelenmiĢtir. Bu inceleme sonucunda hazırlanan Türkçe anket
formu sonraki aĢamada ilk çeviriyi yapan araĢtırmacılardan farklı 3 kiĢi tarafından
Ġngilizceye geri tercüme edilmiĢtir. Orijinal form ile çevirisi yapılan Ġngilizce form
arasındaki tutarlılık onaylandıktan sonra 1’i Türk Dili alanından, 1’i ise Ölçme ve
Değerlendirme alanından 2 akademisyen tarafından, hem anlam hem de dil bilgisi
açısından değerlendirilmiĢ ve bu değerlendirme neticesinde anlaĢılmayan ifadeler
üzerinde gerekli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Hazırlanan form pilot çalıĢma kapsamında 10
hemĢireye uygulanmıĢ ve öneriler doğrultusunda son değiĢiklikler yapılarak, ölçeğe son
Ģekli verilmiĢtir.
Hazırlanan ölçeğin dil geçerliliğini sınamak maksadıyla ölçeğin Türkçe ve
Ġngilizce formu 15 hekime 2 hafta ara ile uygulanmıĢtır. Uygulama neticesinde,
hekimlerin Türkçe ve Ġngilizce formdan elde ettikleri toplam puanlar arasındaki iliĢki .84
seviyesinde pozitif yönlü ve anlamlıdır (p< .001). Ölçeklerde yer alan eĢdeğer her bir
maddenin korelasyon katsayıları da .79 ile .95 arasında değiĢmekte olup iliĢki
anlamlıdır (p< .001).
Ölçeğin yapısal açıdan geçerliliğini tespit etmek için KFA ve DFA uygulanmıĢtır.
Ölçek Türkçe yazında daha önce kullanılmadığı için böyle bir yöntem izlenmiĢtir. Bu
kapsamda Barlett Küresellik ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği testleri
ile verilerin faktörlenebilirliği araĢtırılmıĢtır. Buna göre KMO değerinin .60’dan yüksek
olması iyi, .80’in üzerinde olması ise çok iyi olarak değerlendirilmektedir (Tabachnick
ve Fidell, 2012). Barlett Küresellik testinin de anlamlı sonuç vermesi beklenir. Bu
sonuçlara ulaĢılması halinde verilerin faktör analizi için uygun olduğu düĢünülür
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(Büyüköztürk, 2003). Bu çalıĢmada yapılan analiz neticesinde KMO değeri .811 ve
Barlett Küresellik testi sonucu (χ2 = 580.176; p< .001) anlamlı olarak tespit edilmiĢtir.
UlaĢılan bu bulgular neticesinde eldeki verilerin faktör analizi yapmak için uygun olduğu
değerlendirilmiĢtir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için gerçekleĢtirilen KFA’da
temel bileĢenler analizi ve varimax döndürme tekniği kullanılmıĢtır. Tablo 1’de KFA ile
ulaĢılan sonuçlar görülebilir.
Tablo 1: Kısa Meslek Aşkı Ölçeği KFA Sonuçları
Döndürülmüş
Faktör Yük
Değerleri

Madde

MAV
ĠĢime karĢı meslek aĢkına sahibim.

.900

Kariyerim ile ilgili olduğu için meslek aĢkımın ne olduğunu iyi bir
Ģekilde anlıyorum.

.896

MAA

Kariyerimde, meslek aĢkımın ne olduğunu bulmaya çalıĢıyorum.

.934

Kariyerim ile ilgili olduğu için meslek aĢkımı arıyorum.

.929

Özdeğeri

1.622

1.743

Açıklanan Varyans

40.547

43.563

Toplam Açıklanan Varyans
84.110
Tablo 1’den görülebileceği gibi KFA sonucunda toplam varyansın %84.1’ini
açıklayan, özdeğeri 1’den büyük 2 boyutlu bir faktör yapısı tespit edilmiĢtir. Birinci
faktör olan MAV varyansın %40.5’ini, ikinci faktör olan MAA ise %43.5’ini
açıklamaktadır. Maddelerin faktör yükleri incelendiğinde 4 maddenin tamamının
.89’dan daha yüksek değerler aldığı tespit edilmiĢtir. Nunnally (1978)’e göre madde
faktör yüklerinin .50’nin üzerinde olması arzu edilen bir durumu yansıtmaktadır. Ölçekte
ayrıca biniĢik madde de bulunmamaktadır. Sonuç itibariyle KFA neticesinde aynı
orijinal ölçekte olduğu gibi iki boyutlu bir faktör yapısı tespit edilmiĢ bulunmaktadır. KFA
sonucunda faktör yapısı keĢfedilen ölçeğin yapı geçerliliği bir de DFA ile test edilmiĢtir.
DFA neticesinde ulaĢılan uyum iyiliği değerleri (χ2/df: 1.853, CFI: .98, GFI: .98, NFI:
.97, TLI: .98, IFI: .99, RMSEA: .43) mükemmel seviyede uyuma iĢaret etmektedir
(Kline, 2005; Jöreskog ve Sörborm, 1993; Hu ve Bentler, 1998; Anderson ve Gerbing,
1984). ġekil 2’de DFA sonuçları verilmiĢtir.

Şekil 2: Ölçeğin DFA Sonuçları
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Elde edilen sonuçlar incelendiğinde ölçeğin orijinal faktör yapısının Türk
örnekleminde de geçerli olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Güvenilirliğe iliĢkin bulgular verilmeden önce ölçeğin iç tutarlılığına iliĢkin madde
istatistikleri incelenmiĢtir. Bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuĢtur.
Tablo 2: Ölçeğe İlişkin Madde Analizi Sonuçları

Madde

Ort.

SS

Çarp.

Bask.

Düzeltilmiş MaddeToplam
Korelasyonu

MAV1

4.50

.665

-.927

-.117

.620

MAV2

4.41

.709

-.957

.049

.620

MAA1

3.17

1.383

-.314

-.932

.743

MAA2

3.14

1.388

-.281

-.856

.743

Tablo 2 incelendiğinde MAV boyutunu oluĢturan maddelerin aritmetik ortalama
değerlerinin 4.50 (SS= .665) ile 4.41 (SS= .709) aralığında değiĢtiği tespit edilmiĢtir.
Yine tablo 2’de MAA boyutuna bakıldığında maddelerin aritmetik ortalama değerlerinin
3.17 (SS= 1.383) ile 3.14 (SS= 1.388) aralığında değiĢtiği görülmektedir. Tablo 2’de
ayrıca çarpıklık ve basıklık değerlerine de yer verilmiĢtir. Bu kapsamda maddelerin
çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği
anlaĢılmaktadır. Morgan ve arkadaĢlarına (2004: 49) göre çarpıklık ve basıklık
katsayıları ±1 aralığında ise verilerin normal dağıldığı söylenebilir. Tablo 2’de verilen
düzeltilmiĢ madde-toplam korelasyonları boyutlar bazında değerlendirildiğinde .62’nin
altında değer bulunmamaktadır. Büyüköztürk (2003) ölçek maddelerinin ayırt etme
yeterliliğine sahip olabilmesi için düzeltilmiĢ madde-toplam korelasyonunun .30’un
üzerinde olması gerektiğini söylemektedir. Bu kapsamda ölçek maddelerinin ayırt etme
yeterliliğine sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Madde analizleri ile maddelerin ayırt etme yeterliliği sağlandıktan sonra ölçeğin
güvenilirliği, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak ölçülmüĢtür. Bu
doğrultuda MAV boyutu için .81, MAA boyutu için .88 Ģeklinde katsayılar tespit
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edilmiĢtir. Elde edilen katsayılar değerlendirildiğinde, sınır kabul edilen .70’den daha
yüksek oldukları tespit edilmiĢtir (Nunnally, 1978). Bu doğrultuda ölçeğin güvenilir bir
ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıĢtır.
4.2. İkinci Çalışmaya İlişkin Bulgular
Ġlk örneklem grubu ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada Kısa Meslek AĢkı Ölçeği’nin
Türk kültürüne uyarlanmasından sonra, ikinci örneklem grubu ile araĢtırma modeli
kapsamında oluĢturulan hipotezlerin test edilmesi iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Hipotez
testlerine geçmeden önce araĢtırmada kullanılan değiĢkenlerin geçerliliklerinin
sınanması amacıyla DFA uygulanmıĢtır. Tablo 3’ten görülebileceği gibi hem Kısa
Meslek AĢkı Ölçeği hem de ĠĢin Anlamı ölçeklerinin uyum iyiliği değerleri mükemmel
seviyede uyuma iĢaret etmektedir (Kline, 2005; Jöreskog ve Sörborm, 1993; Hu ve
Bentler, 1998; Anderson ve Gerbing, 1984).
Tablo 3: Ölçeklere İlişkin Uyum iyiliği Değerleri
#

χ2

df

χ2/df

CFI

NFI

TLI

GFI

IFI

RMSEA

Meslek
Aşkı

4

1,412

1

.235 1,412

.99

.99

.99

.99

.99

.038

İşin Anlamı

4

6,661

2

.036 2,931

.99

.99

.98

.98

.99

.049

p

Ölçeklerin geçerlilikleri test edildikten sonra, araĢtırmada kullanılan
değiĢkenlere iliĢkin betimleyici istatistikler ve değiĢkenler arası iliĢkiler Tablo 4’te
gösterilmiĢtir.
Tablo 4: Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler

Ort.

SS

1

1. MAV

4.46

.619

(.76)

2. MAA

3.16

1.293

.12*

(.85)

3. İşin Anlamı

4.28

.679

.57**

.07

(.89)

4. Mutluluk

7.61

1.847

.44**

.04

.44**

2

3

4

(---)

** p< .01; * p< .05. Parantez içindeki değerler değişkenlerin güvenilirlik katsayılarını
göstermektedir. Mutluluk tek maddeli bir değişken olduğu için iç tutarlılık katsayısı
hesaplanmamıştır.
Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların MAV düzeylerinin 4.46 (SS= .619)
ortalama ile oldukça yüksek sayılabilecek bir seviyede olduğu görülmüĢtür. Örneklem
grubunun hemĢireler olduğu düĢünüldüğünde ve çeĢitli çalıĢmalarda hemĢirelerde
meslek aĢkının bulunabileceği ifade edildiği için elde edilen bu bulgu ĢaĢırtıcı
olmamaktadır. Katılımcıların MAA düzeyleri ise 3.16 (SS= 1.293) ortalama ile nispeten
daha düĢük seviyede gerçekleĢmiĢtir. Katılımcıların iĢin anlamı değiĢkeninden elde
ettikleri puan ortalamaları da 4.28 (SS= .679) ortalama ile oldukça yüksek seviyededir.
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Son olarak katılımcıların mutluluk düzeyleri incelendiğinde, 10 puan üzerinden yapılan
değerlendirmede elde edilen 7.61 (SS=1.847)’lik ortalamanın da oldukça yüksek bir
değer olduğu yorumu yapılabilir. Genel anlamda hemĢirelerin puan ortalamaları
değerlendirildiğinde, mutlu oldukları, iĢlerine anlam yükledikleri ve meslek aĢkı
varlığına sahip oldukları söylenebilir.
Tablo 4’te ayrıca değiĢkenler arasındaki iliĢkiler de ele alınmıĢtır. Buna göre
tüm değiĢkenler arasında pozitif yönlü iliĢkiler söz konusudur. MAV’ın, iĢin anlamı (r=
.57, p< .01 ) ve mutluluk (r= .44, p< .01 ) ile iliĢkisi anlamlıdır. MAA’nın ise iĢin anlamı
(r= .07, p> .05 ) ve mutluluk (r= .04, p> .05 ) ile iliĢkisi anlamlı bulunmamıĢtır. Tablo
3’ten anlaĢılabileceği gibi ayrıca, iĢin anlamı da mutluluk (r= .44, p< .01 ) ile anlamlı bir
iliĢki göstermektedir. Tablo 4’te son olarak güvenilirlik katsayıları incelendiğinde, tüm
değiĢkenlere ait iç tutarlılık katsayıların .70’in üzerinde olduğu ve güvenilir olarak kabul
edilebileceği söylenebilir.
AraĢtırma kapsamında hipotez testlerini gerçekleĢtirmek amacıyla bir yapısal
eĢitlik modeli kurularak yol analizi yapılmıĢtır. OluĢturulan yapısal modelin uyum iyiliği
değerlerinin mükemmel kabul edilebilecek sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiĢtir
(χ2/df= 1.655, CFI= .98, NFI= .97, TLI= .98, GFI= .97, IFI= .98, RMSEA= .047). Analiz
neticesinde ulaĢılan bulgular Tablo 5’te sunulmuĢtur.
Tablo 5: Yol Analizi Sonuçları
YOL

Β

SH

HİPOTEZ

SONUÇ

MAV

→

Mutluluk

1.236***

.322

H2a

Desteklendi

MAV

→

İşin Anlamı

.769***

.091

H1a

Desteklendi

MAA

→

Mutluluk

.027

.051

H2b

Desteklenmedi

MAA

→

İşin Anlamı

-.018

.028

H1b

Desteklenmedi

İşin Anlamı

→

Mutluluk

.671**

.269

H3

Desteklendi

** p< .01, *** p< .001; Beta katsayıları standardize edilmiş değerlerdir.
Tablo 5 incelendiğinde MAV’ın, mutluluk (β= 1.236, p< .001) ve iĢin anlamı (β=
.769, p< .001) üzerine etkisinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu
kapsamda H1a ve H2a hipotezleri desteklenmiĢtir. Tablo 5’ten görülebileceği gibi,
MAA’nın, mutluluk (β= .027, p> .05) ve iĢin anlamı (β= -.018, p> .05) üzerine anlamlı bir
etkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda H1b ve H2b hipotezleri desteklenmemiĢtir. Yol
analizi neticesinde son olarak bu çalıĢmada aracı değiĢken olarak ele alınan iĢin
anlamının, mutluluk üzerine etkisinin de pozitif yönlü ve anlamlı (β= .671, p< .01)
olduğu tespit edilmiĢ ve H3 hipotezi desteklenmiĢtir.
Yol analizi neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkılarak, iĢin anlamı
değiĢkeninin MAV ile mutluluk arasındaki iliĢkiye aracılık edip etmediği yeni bir yapısal
model oluĢturularak test edilmiĢtir. Bu kapsamda oluĢturulan model ve elde edilen
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standardize edilmiĢ faktör yükleri ġekil 3’de gösterilmiĢtir. Bu modelin uyum iyiliği
değerleri de (χ2/df= 2.067, CFI= .98, NFI= .97, TLI= .98, GFI= .97, IFI= .98, RMSEA=
.060) mükemmel uyumu iĢaret etmektedir.
Şekil 3: Aracılık Modeli Sonuçları

Tablo 6’da aracılık testi neticesinde ulaĢılan sonuçlara yer verilmiĢtir. Aracılık
hipotezlerinin test edilmesinde bootstrap (önyükleme) yöntemi kullanılmıĢtır. Mevcut
veri setinden çok büyük veri setleri üretmek amacıyla yeniden örnekleme yapabilmeyi
mümkün kılan Bootstrap yöntemi aracılığıyla, 293 kiĢilik örneklem büyüklüğü % 95
güven aralığında, önerilen Ģekilde 5.000 olarak yeniden oluĢturulmuĢtur (Hair vd.,
2014).
Tablo 6: Yapısal Modeldeki Dolaylı Etki
İlişki

MAV
->

İşin
Anlamı>

Mutlul
uk

Topla
m Etki

Doğrud
an Etki

Dola
ylı
Etki

LLCI

UL
CI

Hipot
ez

Sonuç

.515***

.364***

.151*

.050

.250

H4a

Destekl
endi

*** p<.001; * p<.05; LLCI= Alt sınır güven aralığı; ULCI = Üst sınır güven aralığı.
Bootstrap yeniden örnekleme= 5.000.
Tablo 6’dan görülebileceği üzere, iĢin anlamı değiĢkeninin, MAV ile mutluluk
iliĢkisinde dolaylı etkisinin bulunduğu görülmektedir. Ancak bu etkinin anlamlı olup
olmadığını tespit etmek gerekmektedir. Bunun için de bootstrap güven aralığı
değerlerinin incelenmiĢtir. Dolaylı etki değerine tekabül eden alt ve üst güven aralığı
değerleri sıfır değerini kapsamıyor ise dolaylı etki anlamlı olarak kabul edilmekte ve
aracılık etkisinin meydana geldiği anlaĢılmaktadır (Preacher ve Hayes, 2008). Bu
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bilgilerin ıĢığında Tablo 6 incelendiğinde, iĢin anlamının dolaylı etkisinin anlamlı olduğu
tespit edilmiĢtir (β = .151, BC 95% CI [.050, .250]). Bu kapsamda H4a hipotezi
desteklenmiĢtir. MAA ile mutluluk arasındaki iliĢkide, iĢin anlamının bir rolünün
bulunmadığı da ayrıca bu çalıĢmada tespit edilmiĢ olup, H4b hipotezi desteklenmemiĢtir
(β = .025, BC 95% CI [-.057, .052]).
5. SONUÇ
21. yüzyılda çalıĢanlar, her geçen gün daha acımasız rekabet koĢulları ile karĢı
karĢıya gelmektedir. Bu duruma gerek çalıĢanlar, gerekse iĢverenler açısından
bakıldığında, yeni bir yaklaĢım aracı ya da motivatör olması yönüyle bir pozitif psikoloji
konusu olarak meslek aĢkı kavramı ortaya atılmıĢtır (Dik vd., 2008: 26; Dik ve Duffy,
2009: 426). Her geçen gün artan insan nüfusunun varlıklarını sürdürebilmeleri için
somut olarak iĢ, soyut olarak ise mutluluk düzeylerini tatmin edici boyutlara
ulaĢtırabilmek kolaylıkla baĢarılabilecek bir süreç değildir. Bu bağlamda son
zamanlarda önemi giderek artan meslek aĢkı kavramı farklı değiĢkenler ile
araĢtırılmaktadır (Duffy vd., 2011; Duffy vd., 2018; Treadgold, 1999).
Bu kapsamda, uluslararası yazında güncel olarak yoğun Ģekilde tartıĢılan
meslek aĢkı kavramı bu çalıĢmanın ana öğesini oluĢturmaktadır. Buradan yola çıkarak,
Meslek AĢkı Ölçeği Kısa Formu’nun geçerliliğini ve güvenilirliğini ortaya koymak,
meslek aĢkının mutluluk üzerine etkisini tespit etmek ve meslek aĢkının mutluluk
üzerine etkisinde iĢin anlamının aracılık rolünü belirlemek amacıyla bu araĢtırma
yapılmıĢtır. Bu amaçla iki ayrı çalıĢma yürütülmüĢtür. Ġlk çalıĢmada, Meslek AĢkı Ölçeği
Kısa Formu’nun geçerlilik ve güvenilirlik araĢtırması yapılmıĢtır. AraĢtırmada
sonuçlarına göre, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucu elde
edilmiĢtir.
Ġkinci çalıĢmadan elde edilen sonuçlardan ilki ise, meslek aĢkı varlığının iĢin
anlamı değiĢkeni ile pozitif ve anlamlı bir iliĢkisinin olduğudur. Bu sonuca göre;
çalıĢanların meslek aĢkına sahip olma düzeyi yükseldikçe, iĢlerine yükledikleri anlam
düzeyi de yükselmektedir. Bu bulgu, önceki araĢtırmaların sonuçları ile paralellik
göstermektedir (Markow ve Klenke, 2005; Steger vd., 2012; Hirshi, 2012; Lips-Wiersma
vd., 2016; Park ve Woo, 2018; De Crom ve Rothmann, 2018; Ugwu ve Onyishi, 2018;
Sawhney vd., 2019). Bu araĢtırmalarda öğrenci, çeĢitli milletlerden ve sektörlerden
çalıĢanlar ve hemĢireler örneklemi oluĢturmaktadır. Buradan yola çıkarak; farklı
milletten, sektörden ve meslek grubundan olmak, meslek aĢkının iĢin anlamı üzerindeki
pozitif etkisini değiĢtirmemektedir. Ġkinci araĢtırmanın bir diğer sonucu ise, meslek
aĢkının mutluluk üzerindeki etkisine iliĢkindir. HemĢirelerin meslek aĢkı düzeyinin
yüksek olması, mutluluk düzeylerini de yükseltmektedir. Bu sonuçlar, yapılan diğer
araĢtırma sonuçlarıyla da benzeĢmektedir (Duffy ve Sedlacek, 2010; Steger vd., 2010;
Steger vd., 2012; Torrey ve Duffy, 2012; Nam ve Kwon, 2013; Allan ve Duffy, 2014;
Praskova vd., 2015; Douglas vd., 2016). Buna göre, çalıĢanların yüksek düzeyde
meslek aĢkı duygusuna sahip olmaları, onların iĢ ve özel yaĢantılarında daha fazla
mutlu olmalarını sağlamaktadır. ĠĢin anlamının mutluluk üzerine etkisinin bulunması
araĢtırmanın bir diğer sonucudur. Bu sonuçların da yazınla paralellik gösterdiği
anlaĢılmaktadır. Nitekim, sigorta çalıĢanları (Bassi vd., 2013), farklı iĢletmelerdeki özel
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sektör çalıĢanları (Golparvar ve Abedini, 2014) ve akademisyenler (Uzunbacak ve
Akçakanat, 2018) ile yapılan araĢtırmaların sonuçları incelendiğinde, çalıĢanların
iĢlerini anlamlı bulmalarının mutluluk seviyelerini de artırdığı tespit edilmiĢtir.
Ġkinci araĢtırmadan elde edilen son sonuç ise meslek aĢkının mutluluk üzerine
etkisinde iĢin anlamının aracı rolü olduğunun belirlenmesidir. Bu sonucu destekleyen
herhangi bir araĢtırma bulgusuna rastlanmamıĢtır. Ancak, Duffy ve arkadaĢlarının
(2012) araĢtırmasında, meslek aĢkının yaĢam tatmini üzerindeki etkisinin iĢin anlamı
tarafından biçimlendirildiği belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmayla, meslek aĢkının mutluluk üzerine
etkisinde iĢin anlamlılığının aracılık rolünün de olabileceği tespit edilmiĢtir. Bu sonucun,
yazına önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Bireylerin kendilerini tanımaları aracılığıyla meslek aĢkı duygularının da arttığı
belirtilmektedir (Zhang vd., 2015). Meslek aĢkı duygusunun, çalıĢanlarda bencillik
duygusunu ortadan kaldırdığı, hatta bireylerin egolarını tam anlamıyla törpülediği, içsel
motivasyonu yükselttiği araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur (Lysova vd., 2018). Buradan
hareketle; meslek aĢkına sahip çalıĢanların iĢe alım süreçlerinde tespit edilerek,
örgütlerde istihdam edilmeleri, örgütsel etkinliği artırma bağlamında önemli görülmekte
ve uygulayıcılara önerilmektedir. Bununla birlikte, meslek aĢkının zamanla azalacağı
belirtildiğinden, bu azalmanın yaĢanmaması için çalıĢanların bireysel amaçlarını
sürdürebilecekleri, örgüt amaçları ile uyumlu hale getirebilecekleri çalıĢma koĢulları
sağlanmalıdır. Ayrıca, çalıĢanların daha özerk hale getirilmesinin de meslek aĢkının
varlığını devam ettirilmesine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Gelecekte yapılacak çalıĢmalar için araĢtırmacılara, özellikle bireylerin baĢarı
yada baĢarısızlık durumlarına verdikleri tepkilerin, psikolojik temelli olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, psikolojik sağlamlık, minnettarlık ve içsel motivasyon gibi
değiĢkenlerin meslek aĢkı üzerine etkilerinin araĢtırılması önerilebilir. Bunun yanı sıra,
bireylerin sahip oldukları iĢleri anlamlı bulmaları ile bireylerin değerleri arasında bir bağ
olduğu ileri sürüldüğünden (Ros vd., 1999: 61), hangi değerlerin meslek aĢkı
duygusunu ortaya çıkaracağı konusu da gelecek çalıĢmalarda araĢtırılabilir. Ancak bu
araĢtırmanın sağlık sektöründen sadece hemĢireler ile yapılmıĢ olması bir kısıtlılık
oluĢturmaktadır. Bu sebeple farklı sektörlerden çalıĢanları içeren daha büyük örneklem
kitleleriyle araĢtırmalar yapılması önerilebilir.
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