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The Effect of Physical Problems Encountered in 
Hotels on Organizational Commitment and Job 
Satisfaction: A Study on Female Employees
Şerif Ahmet DEMİRDAĞ* 1

Özet

Özellikle az geli!mi! veya geli!mekte olan ülkelerdeki mevcut 
kültür yapılarına ba"lı olarak, kadın çalı!anların i! ya!amında 
erkeklere oranla dezavantajlı oldu"unu belirtmek mümkündür. 
Kadınların çalı!masına ya da yükselmesine çok ılımlı yakla!-
mayan bu kültürlerde yer alan sabit ya da geleneksel fi kirler bu 
kanıyı destekler niteliktedir. Di"er taraftan, bir hizmet sektörü 
niteli"inde olan turizm sektöründe de kadın çalı!anların cinsi-
yet açısından kar!ıla!tı"ı birtakım sorunlar yer almakta olup, bu 
sorunlar çalı!anların farklı örgütsel davranı!ları üzerinde etkili 
olabilmektedir. Buradan hareketle, bu ara!tırmanın amacı otel 
i!letmelerinde çalı!an kadınların i!yerinde kar!ıla!tı"ı fi ziksel 
sorunların örgütsel ba"lılıkları ve i! tatmin düzeyleri üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Ara!tırmanın amacı do"rultusunda veri 
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toplama aracı olarak anket tekni"inden yararlanılmı! olup, Mu"-
la ilinin Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren otel i!letmelerinden 
toplamda 398 kullanılabilir anket elde edilmi!tir. Veri toplama ve 
kullanma sürecine ili!kin 01.12.2021 tarihinde etik kurulu onayı 
(17/3, E-50288587-050.01.04-59915) alınmı!tır. Verilerin ana-
lizinden elde edilen bulgulara göre, kadın çalı!anların i!yerinde 
kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlar ile örgütsel ba"lılıkları arasında 
kuvvetli ve negatif yönlü; fiziksel sorunlar ile i! tatmin düzeyleri 
arasında ise anlamlı zayıf ili!kiler tespit edilmi!tir.
Anahtar Kelimeler: Kadın Çalı!anlar, #!yeri Sorunları, Örgüt-
sel Ba"lılık, #! Tatmini, Turizm Sektörü

Abstract 
It is possible to state that female employees are less advantageous 
than male in business life, especially when considering the exist-
ing cultural structures in underdeveloped or developing countries. 
The fixed or traditional ideas in these cultures, which often do not 
approach women’s work or promotion very moderately, support 
this opinion. In the tourism sector, which is a service sector, there 
are some problems faced by female employees in terms of gender, 
and these problems can affect the different organizational behav-
iors of employees. From this point of view, the aim of this research 
is to determine the effect of physical problems faced by female 
working in hotels on their organizational commitment and job 
satisfaction levels. In line with the purpose of the research, data 
was collected through a survey, and a total of 398 usable question-
naires were obtained from hotels operating in the Fethiye district 
of Mu"la province. Ethics committee approval (17/3, E-50288587-
050.01.04-59915) was obtained on 01.12.2021 regarding the data 
collection and processing. According to the findings obtained from 
the analysis of the data, strong and negative relationships were 
found between the physical problems faced by female employees 
in the workplace and their organizational commitment, and there 
were significant weak relationships between physical problems 
and job satisfaction levels.

Keywords: Female Employees, Workplace Problems, Organiza-
tional Commitment, Job Satisfaction, Tourism Sector

OTEL İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN FİZİKSEL SORUNLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ 
TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA



KADEM KADIN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 97

Extended Abstract 
Throughout the ages, women have played very important roles in 
production, working life and right at the center of life. Although 
there are prejudices against women’s participation in production, 
management and working life in some underdeveloped or devel-
oping countries, it is seen that these taboos are gradually disap-
pearing compared to the past. It can be said that the understand-
ing that prevented women from getting education, having a voice, 
the right to vote, walking alone on the street, driving in traffic, 
and freedom of attire, which was frequently seen in the aforemen-
tioned countries before, has decreased considerably compared to 
previous periods or has completely disappeared in many of them. 
According to the 2019 report of the United Nations, Department 
of Economic and Social Affairs, Population Division, approxi-
mately 3.9 billion (49.58%) of the world’s population are women. 
In Turkey which is a developing country in the middle of eastern 
and western cultures in terms of its geopolitical position, the ra-
tio of women is very close to the global ratioe of total women. The 
latest population-based data of the Turkish Statistical Institute 
(TUIK, 2020) for 2020, the female population in Turkey has been 
calculated as approximately 41.7 million (49.9%). However, when 
the women employment in the same report is analyzed, it is seen 
that the employment rate of women in Turkey is less than half of 
the men. However, when the rate of female employees is evaluat-
ed in general in global terms, it is obvious that this rate is high-
er in Turkey (particularly when compared to many other eastern 
countries). There are some problems that women in many fields 
of work face in the workplace, sometimes based on their physi-
cal characteristics and sometimes on gender, and it can be stated 
that these problems also affect other problems. In this study, the 
physical problems faced by women working in hotel businesses 
were determined and attempts were made to show what the effect 
of these problems on organizational commitment and job satisfac-
tion may be. 

When the individual characteristics of the participants are ex-
amined, it is seen that most of the female employees (36.7%) are 
between the ages of 18-22; half of them (50.3%) are single; more 
than half of them (68.6%) do not have children; more than half 
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of them (69.6%) received education at the university level; and, 
nearly half of them (50.8%) work at the minimum wage level. In 
general, the arithmetic mean of physical problems faced by female 
employees was calculated slightly below the middle level (x̅=2.72). 
In other words, most of the answers given by female employees 
to the items regarding the problems were below the medium 
level and so they stated that they did not encounter many prob-
lems. When the answers given to the items in the organization-
al commitment scale are examined, it is understood that female 
employees are highly (x̅=4.20) committed to their organization. 
Similarly, it is possible to state that the job satisfaction levels of 
female employees are high (x̅=3.89) according to their answers 
to the statements in the job satisfaction scale. When the rela-
tionship between the variables was examined, it was determined 
that there was a strong and negative relationship between the 
physical problems faced by female employees and their organiza-
tional commitment. The relationship between job satisfaction and 
physical problems faced by female employees was found to be low 
and significant. As a result of the regression analysis performed 
to determine the effect between the variables, it is understood 
that only 0.5% (R2=0.005) of the changes in the organizational 
commitment and only 2.1% (R2=0,021) of the changes in the job 
satisfaction of female employees are due to physical problems. 
Therefore, it is understood that the physical problems faced by 
female employees have a significant effect, albeit at a low level, on 
both their organizational commitment and their job satisfaction 
levels. In this direction, both of the research hypotheses devel-
oped within the scope of the research have been supported.

Giri" 
Birle!mi! Milletler Ekonomik ve Sosyal #!ler Departmanı Nüfus 

Bölümü’nün (United Nations, Department of Economic and Social Af-
fairs, Population Division) 2019 yılı raporuna göre dünya nüfusunun 
3 milyar 905 milyonunu (%49,58) kadınlar olu!turmaktadır. Türkiye 
bazında ise Türkiye #statistik Kurumu’nun (TÜ#K, 2020) nüfusa daya-
lı son verileri olan 2020 verilerine göre, Türkiye’deki kadın nüfusu 41 
milyon 698 bindir (%49,9). Ancak aynı raporda yer alan kadın istihdamı 
incelendi"inde, Türkiye’de kadınların istihdam oranının erkeklerin ya-
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rısından daha az oldu"u görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle, Türki-
ye’de 15 ya! ve üzerinde istihdam edilenlerin toplam oranı %45,7 olup; 
kadınların oranı %28,7 iken istihdam edilen erkeklerin oranının ise 
%63,1 oldu"u belirtilmektedir. Bu rakamlara göre, Türkiye’de ortalama 
80 milyon insanın ya!adı"ı varsayıldı"ında, istihdam edilen insanların 
sayısı yakla!ık 36,5 milyon olurken, bu oran içinden istihdam edilen 
kadınların oranının yakla!ık 10,5 milyon dolaylarında oldu"u söylene-
bilir. Kadın çalı!anların oranı genel olarak de"erlendirildi"inde, jeopo-
litik konumu bakımından do"u ve batı kültürlerinin tam ortasında yer 
alan ve geli!mekte olan bir ülke konumundaki Türkiye’de bu oranın 
(di"er pek çok do"u ülkesine oranla) yüksek oldu"u a!ikârdır. Birçok 
çalı!ma alanında yer alan kadınların bazen fiziksel özellikleri bazen de 
cinsiyete dayalı olarak i! yerlerinde kar!ıla!tıkları birtakım sorunların 
ba!kaca sorunlara etki etti"i belirtilebilir. Bu noktadan hareketle, bu 
çalı!mada hizmet i!letmeleri niteli"inde olan otel i!letmelerinde çalı-
!an kadınların i! yerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlar belirlenerek, 
bu sorunların örgütsel ba"lılık ve i! tatminleri üzerindeki etki ortaya 
konmaya çalı!ılmı!tır. Turizm sektöründe gerçekle!tirilen i!lerin ço"u 
genellikle yüz yüze ileti!im ve yo"un tempo gerektirmektedir. Bu açı-
dan bakıldı"ında, otel i!letmelerinde yapılan i!ler çalı!anları sadece 
fiziksel olarak de"il psikolojik olarak da olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Çalı!manın ilerleyen bölümünde kadın çalı!anla-
rın i! yerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlar, örgütsel ba"lılık ve i! 
tatmini ile ilgili genel bilgiler ve otel i!letmelerindeki mevcut durum 
aktarılmı! olup, daha sonraki bölümlerde ise ara!tırmanın yöntemine, 
verilerin analizinden elde edilen bulgulara ve yorumlarına, son olarak 
sonuç ve öneriler bölümüne yer verilmi!tir. 

Kavramsal Çerçeve
#! yerinde kar!ıla!ılan sorunlar her çalı!an için bir sorundur, 

ancak kadın çalı!anlar kadın olmalarından kaynaklı i! arama 
sürecinden yükselmeye kadar bazı sorunlarla da ba! etmek durumunda 
kalmaktadır. Örne"in Demirkol ve O"uz (2019, s. 124-135), otel 
i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tı"ı sorunlara sebep olan 
unsurları; “toplumun ataerkil yapısı”, “kadınlara yönelik kariyer 
engelleri”, “cam-tavan sendromu”, “göstermelik ödün verme”, “yasal 
düzenlemelerdeki eksiklikler”, “örgütsel ayrımcılık”, “ileti!im a"larına 
ula!amama ya da dı!ında bırakılma”, “istihdamda e!itlik ilkesinin 
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eksikli"i”, “i!-aile çatı!ması”, “esnek olmayan çalı!ma saatleri”, “e"i-
tim ve meslek edinmede fırsat e!itsizlikleri”, “çocuk bakımındaki 
düzenlemelerin yetersizli"i”, “kadın ve türban” ve “taciz” !eklinde sıra-
lamı!tır. Oysa turizm i!letmelerindeki faaliyetler (özellikle de konakla-
ma i!letmeleri) tamamıyla eve kabul edilen misafirler gibidir. Her nasıl 
eve gelen misafirlerle genelde kadınlar ilgileniyorsa, turizm i!letmele-
rinde de kadınların yeri ve önemi aynı derecede yüksektir. Konaklama 
i!letmelerinde misafirlerin ilk kar!ılandı"ı yer olan ön büroda genellik-
le bakımlı ve düzgün diksiyona sahip kadınlar görev almaktadır. Yine 
estetik görüntüleri ve pratik olmaları bakımından restoranda, barda, 
mutfakta ve aynı !ekilde i!letmenin odaları ve genel alanlarının ba-
kımlarını yapan kat hizmetleri görevlileri de genelde kadınlardan olu!-
maktadır (Pelit, Güçer ve Demirda", 2016, s. 47). Bu sebeple, kadın 
çalı!anların her alanda olması gerekti"i gibi turizm sektöründe de kar-
!ıla!tı"ı sorunlar incelenmeli ve buna yönelik çözüm önerileri ve politi-
kalar geli!tirilmelidir. Ayrıca, sahip oldukları bilgi ve beceriden ziyade, 
i!e alımlarda i!lerin aksamaması adına aile ili!kileri dikkate alınarak 
genellikle genç ve bekar kadınların tercih edilmesi, evli ve daha ile-
ri ya!taki kadınların i! bulmalarını da zorla!tırabildi"ini (Alparslan, 
Çetinkaya Bozkurt ve Özgöz, 2015, s. 70) belirtmekte yarar vardır. Ha-
lihazırda çalı!ma hayatında var olmaya çalı!an kadınların da anne, ev 
hanımı, e! gibi birden çok kimlik ve sorumlulukla birlikte kar!ıla!tıkla-
rı bu sorunlarla (Gül, Yalçıno"lu ve Atlı, 2014, s. 174) ba! etmesi daha 
da zor hale gelebilmektedir. 

Kadın çalı!anların özellikle turizm sektöründe kar!ıla!tı"ı sorun-
lar üzerine gerek Türkiye’de gerekse dünya genelinde çok sayıda aka-
demik çalı!ma bulunmaktadır. Bu çalı!malardan bazılarının; kariyer 
engelleri ve cam tavan sendromu (Anafarta, Sarvan ve Yapıcı, 2008; 
Aydın Tükeltürk ve Perçin, 2008; Carvalho, Costa, Lykke ve Torres, 
2019; Ci"er ve Uyar, 2016; Ersoy ve Ehtiyar, 2021; Knutson ve Schimi-
dgall, 1999; Li ve Leung, 2001; Ng ve Pine, 2003; Örücü, Kılıç ve Kılıç, 
2007; Remington ve Kitterlin-Lynch, 2018 vb.), çalı!ma ya!amında kar-
!ıla!tıkları genel sorunlar ve di"er örgütsel de"i!kenlerle ili!kisi (Çelik 
U"uz ve Topba!, 2016; Demirkol, Fidan ve Pelit, 2004; Gentry, 2007; 
Güçer, Kele!, Demirda" ve Çelikkanat, 2018; Pelit vd., 2016 vb.), cin-
siyet ayrımcılı"ı (Çiçen, Boyacıo"lu ve O"uzhan, 2020; Dalkırano"lu ve 
Çetinel, 2008; Demir, 2011; Je, Khoo ve Yang, 2020; Tümen, Tepeci ve 
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Ona", 2011; Türker, 1997; Unur ve $anlı, 2018 vb.) gibi kritik konular 
üzerinde yo"unla!mı! oldu"u görülmektedir. Bu çalı!mada ise otel i!-
letmelerinde çalı!an kadınların i!yerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorun-
ları belirlemeye yönelik, sözlü ya da fiziksel tehdit, cinsel taciz, bilinçli 
olarak daha fazla i! verilmesi, bünyesinin kaldıramayaca"ı i!lerin ve-
rilmesi, dı! görünü!ünün i! arkada!ları ve yöneticileri tarafından ele!-
tirilmesi, yaptı"ı i!in kar!ılı"ı olan ücreti alamama ve fiziksel çalı!ma 
ko!ulları gibi faktörlerin kadın çalı!anlar tarafından algı düzeyi belir-
lenmeye çalı!ılmı!tır. Kadın çalı!anların otel i!letmelerinde çalı!ırken 
kar!ıla!tıkları bu fiziksel sorunların örgütsel ba"lılıkları ve i! tatmin-
lerini etkileyece"i de ortadır. Bu çalı!ma bu etkinin yönü ve !iddetini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Ba"lılık kavramı, Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2022) Güncel Türk-
çe Sözlükte “ba"lı olma durumu”, “birine kar!ı sevgi, saygı ile yakınlık 
duymak, sadakat” ve “ba"lıla!ım” gibi anlamlar ifade etmektedir. Gün-
lük hayatta da sıklıkla kullanılan bu kavram, herhangi bir kimseye ya 
da bir !eye olan ba"lı olma durumudur. Bu tanımlamaya göre, örgüt 
açısından örgüte ba"lılık da örgüte duyulan ba"lı olma hissi, örgüte 
sadakat duyma, örgütün amaç ve hedeflerini kabullenerek uyum sa"-
lama, bu amaç ve hedeflere ula!mada fazladan çaba sarf etme ve ör-
gütte kalabilece"i en uzun süre kalma isteklili"i !eklinde ifade edilebi-
lir. Benzer bir !ekilde Porter, Steers, Mowday ve Boulian (1974, s. 604) 
da örgütsel ba"lılı"ı “örgüte ba"lı olma, örgütte kalma niyeti, örgütün 
amaç, hedef ve de"erleriyle özde!le!me ve örgüt adına fazladan çaba 
gösterme” !eklinde tanımlamı!tır. Di"er taraftan, sosyo-psikolojik bir 
varlık olan insanların duygu, dü!ünce, sevgi ve ba"lılık gibi manevi 
özellikleri ya da bu duygularının !iddetleri farklı faktörlerden etkilene-
rek de"i!ebilmektedir. 

Genel olarak çalı!anların örgütsel ba"lılı"ını etkileyen faktörler; 
“çalı!anın ya!ı, cinsiyeti, medeni durum, e"itim durumu, sosyal hak-
ları, ücreti ve deneyimi”, “örgütteki adalet algısı, örgüte güven ve i!ten 
tatmin olma düzeyi”, “rol belirsizli"i ve rol çatı!ması”, “i!in önemi ve 
alınan destek”, “örgütsel kararlara katılma”, “i! güvenli"i, tanınma ve 
yabancıla!ma”, “çalı!ma saatleri, ödüller ve cezalar”, “terfi ve yükselme 
olanakları, i! arkada!ları, ba!ka i! olanakları” ve “yönetici davranı!ları 
ve ilgileri” !eklinde sıralanmaktadır (Balay, 2000; Bayram, 2005, s. 
134; Çetin, 2004, s. 99). Bir hizmet sektörü niteli"inde olan turizm sek-
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töründeki i!letmelerin amaç ve hedeflerine ula!ması, çalı!anların ba!a-
rısı ve performansı ile do"ru ili!kilidir. Dolayısıyla, örgütüne ba"lı olan, 
sadakat duyan çalı!anlar sahip oldukları bu duygu ile i!i ve i!letmeyi 
daha fazla benimseyerek i!letmenin amaç ve hedeflerine ula!masına 
do"rudan katkı sa"layacaktır (Zaffane, 1994, s. 978). Bu sebeple, i!let-
melerin nitelikli i!görenleri istihdam etmesi, onlara geli!me olana"ı 
sunması, i!lerine ve örgütlerine ba"lılıklarını sa"laması (Avcı ve Küçü-
kusta, 2009, s. 36) ve ayrıca güven duyabilecekleri bir örgüt in!a etmesi, 
i!lerinde tatmin olmalarını sa"laması gibi uygulamalar önem kazan-
maktadır. Örgütsel ba"lılık kavramı literatürde ilk kez 1956 yılında 
“The Organization Man” isimli bir eserde Whyte tarafından ele alın-
mı!tır. Whyte (1956, s. 11-12) bu eserinde örgütteki çalı!anları tanımla-
yarak, bu kimseleri sadece çalı!an olarak de"il aynı zamanda örgüte ait 
olan ki!i olarak betimlemi!tir. Daha sonraki süreçte ise örgütsel ba"lı-
lık kavramı Porter ba!ta olmak üzere Mowday, Steers, Allen, Meyer, Be-
cker gibi birçok ara!tırmacı tarafından ele alınmı! olup (I!ık ve Yasım, 
2017, s. 1582), örgütsel ba"lılık üzerine sayısız ara!tırma yapılmı!tır. 
Bu çalı!ma, otel i!letmelerinde çalı!an kadın i!görenleri kapsadı"ın-
dan dolayı özellikle konaklama i!letmeleri ba!ta olmak üzere turizm 
i!letmelerinde yapılan bazı kritik çalı!maların incelenmesi yerinde ola-
caktır. 

Örgütsel ba"lılıkla ilgili olarak turizm i!letmelerinde 
gerçekle!tirilen çalı!maların genellikle farklı bir örgütsel de"i!kenle 
arasındaki ili!kinin ya da birbirlerine olan etkisinin incelendi"i 
görülmektedir. Örne"in, turistik tesislerde kariyer ba"lılı"ı, mesleki 
ba"lılık ve örgütsel ba"lılı"ın i!-aile çatı!masının aracı rolü ile ya!am 
tatmini üzerindeki etkisinin ara!tırıldı"ı bir çalı!manın (Özdevecio"lu 
ve Akta!, 2007) sonucuna göre, tüm ba"lılık türlerinin ya!am tatmi-
nini pozitif yönde, i!-aile çatı!masının ise negatif yönde etkiledi"i be-
lirtilmektedir. Avcı ve Küçükusta (2009) tarafından konaklama i!let-
melerinde örgütsel ö"renme, örgütsel ba"lılık ve i!ten ayrılma niyeti 
arasındaki ili!kiyi belirlemek amacıyla yapılan çalı!manın sonucunda; 
örgütsel ö"renme ile örgütsel ba"lılık arasında pozitif yönlü bir ili!ki 
mevcutken, örgütsel ba"lılık ve i!ten ayrılma niyeti arasında ise negatif 
yönlü bir ili!ki oldu"u tespit edilmi!tir. 

Be! yıldızlı otel i!letmelerinde örgüt kültürü ile örgütsel ba"lılık 
arasındaki ili!kiyi inceleyen Çavu! ve Gürdo"an (2008), çalı!malarında 
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normatif örgütsel ba"lılı"ın duygusal ve devam örgütsel ba"lılı"ına göre 
daha güçlü oldu"u, genel anlamda örgütsel ba"lılık ile örgüt kültürü 
arasında zayıf düzeyde ve pozitif bir ili!ki oldu"u sonucuna ula!mı!tır. 
Biri negatif di"eri pozitif iki farklı de"i!ken olan mobbing ve örgütsel 
ba"lılık arasındaki ili!kiyi sayfiye ve !ehir otel i!letmelerinde inceleyen 
Pelit ve Kılıç’ın çalı!masında (2012), beklendi"i gibi iki de"i!ken ara-
sında negatif yönlü bir ili!ki bulunmu!tur. Söz konusu ili!ki !ehir ve 
sayfiye otel i!letmeleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemi!tir. 
Benzer bir !ekilde, Uzun ve Yi"it (2011) tarafından olumsuz bir de"i!-
ken olan örgütsel stres ve örgütsel ba"lılık arasındaki ili!kiye yönelik 
orta kademe otel yöneticileri üzerine yapılan çalı!manın sonucuna göre, 
örgütsel stres ile duygusal ba"lılık ve normatif ba"lılık arasında anlam-
lı negatif ili!ki tespit edilmi! olup, yöneticilerde örgütsel stres azaldıkça 
duygusal ba"lılık ve normatif ba"lılı"ın arttı"ı belirlenmi!tir. 

Yeh (2019) tarafından Tayvan’da faaliyet gösteren 20 uluslararası 
otel i!letmesinde örgütsel ba"lılık ile örgütsel vatanda!lık davranı!ları 
arasındaki ili!kinin incelendi"i çalı!mada, örgütsel ba"lılı"ın örgütsel 
vatanda!lık davranı!ını olumlu yönde etkiledi"i sonucuna ula!ılmı!tır. 
Vuji%i&, Jovi%i&, Lali&, Gagi& ve Cvejanov (2014) tarafından Sırbistan 
Novi Sad’da faaliyet gösteren otel i!letmeleri, seyahat acenteleri ve 
restoranlarda çalı!anların i! güvencesizli"i, i! tatmini ve örgütsel ba"-
lılıkları arasındaki ili!kinin incelendi"i çalı!mada, bulgular örgütsel 
ba"lılık ile i! tatmini arasında güçlü ili!kiler oldu"unu, i! güvence-
sizli"inin ise i! tatmini ile örgütsel ba"lılık arasında negatif ili!kiler 
oldu"unu göstermektedir. Vuji%i& vd.’nin gerçekle!tirdi"i çalı!mada 
da bu çalı!mada oldu"u gibi örgütsel ba"lılık ile i! tatmini arasındaki 
ili!ki incelenmi!tir. Örgütsel ba"lılık ile i! tatmini arasındaki ili!kinin 
Sırbistan’daki seyahat acentelerinde incelendi"i di"er bir çalı!manın 
(Drami&anin, Peri& ve Pavlovi&, 2021) sonucuna göre, örgütsel ba"lılık 
ile i! tatmini arasında kuvvetli ve pozitif yönde ili!ki oldu"u tespit edil-
mi!tir. Öyle ki, örgütüne ba"lılık ve sadakat duyan bir çalı!anın i!inden 
tatmin olması da beklenen bir durum olarak nitelendirilebilir. 

González, Sánchez ve López-Guzmán (2016) tarafından #spanya 
Cordoba’da faaliyet gösteren konaklama i!letmelerinde çalı!anların 
e"itim düzeylerinin örgütsel ba"lılık ve i! tatminleri üzerindeki etki-
sinin ara!tırıldı"ı çalı!mada, e"itim düzeyinin i! tatmini üzerinde an-
lamlı bir etkisinin olmadı"ı sonucuna ula!ılmı!tır. Ancak, i!letme ça-
lı!anlarının e"itim durumu ne kadar dü!ükse örgüte ba"lılıkları da o 
derece arttı"ı da tespit edilmi!tir. Son olarak i! tatmini, örgütsel ba"-
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lılık ve örgütsel vatanda!lık davranı!larının i! bırakma e"ilimine olan 
etkisinin Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren otel i!letmelerinde çalı!an 
önbüro personeli üzerinde ara!tırıldı"ı çalı!maya (Uluda", Khan ve Gü-
den, 2011) göre, i! tatmininin örgütsel vatanda!lık davranı!ı ile pozitif, 
i!ten ayrılma niyeti ile negatif bir ili!kiye sahip oldu"u, ayrıca örgütsel 
ba"lılık ile örgütsel vatanda!lık davranı!ı arasında pozitif bir ili!kili 
oldu"u belirlenirken, ba"lılık ile i!ten ayrılma niyeti arasında bir ili!ki 
olmadı"ı tespit edilmi!tir. 

#! tatmini, çalı!anların i!leriyle ilgili olarak kendilerini iyi hissetme 
derecesini betimleyen ve i!in kendileri için ne kadar anlam ta!ıdı"ını 
ifade eden bir kavramdır (Shamir ve Salomon, 1985, s. 455). Çalı!anların 
i!lerinden ho!lanma veya ho!lanmama derecesi ile ilgili bir tutum olan 
i! tatmini (Bruck, Allen ve Spector, 2002, s. 338), i!le ilgili duyguları, tu-
tumları ve tercihleri tanımlamakta olup, pek çok faktörden kolayca et-
kilenebilmektedir (Chen, 2008, s. 106). #! tatminini etkileyen faktörler 
genel anlamda bireysel faktörler ve örgütsel faktörler olmak üzere iki 
sınıfta gruplandırılabilir (Güçer ve Demirda", 2014, s. 15). Sözgelimi bi-
reysel faktörlerin çalı!anın kendisiyle ilgili ki!isel (ya!, cinsiyet, e"itim 
durumu, medeni durum gibi demografik faktörler) faktörlerden; örgüt-
sel faktörlerin ise çalı!ma alanıyla ilgili olan (çalı!ma ko!ulları, yöneti-
ci-çalı!an-i! arkada!ları ile olan ili!kiler, ücret gibi örgütsel faktörler) 
faktörlerden meydana geldi"i belirtilebilir. 

Luthans’ın (1995, s. 170-172) da belirtti"i üzere i! tatmini i!le ilgili 
olu!an durumlara kar!ı bir duygusal tepkidir ve soyut oldu"undan 
bu tepki görülemez olup ancak ifade edilebilmektedir. Bu yönüyle 
i! tatmininin derecesi sadece çıktıların beklentileri ne derecede 
kar!ıladı"ıyla ifade edilebilmekte olup i!, ücret, terfi -yükselme 
olanakları, ileti!im, yönetim tarzı gibi pek çok faktörle ilgili tutumlara 
i!aret eder. Soyut bir kavram olan i! tatmininin ortalama belirlenme-
sinde ise genel kabul gören ve popüler bir ölçek olan Minnesota tatmin 
ölçe"i kullanılmaktadır. Weiss, Dawis ve England tarafından 1967 yı-
lında geli!tirilmi! olan ölçek, 1985 yılında Baycan tarafından Türkçeye 
uyarlanmı!tır. Uzun ve kısa olmak üzere iki formda bulunan ölçe"in, bu 
çalı!mada da oldu"u gibi genellikle 20 ifadeden olu!an kısa formu kul-
lanılmaktadır. Bu bilgiler ı!ı"ında, nicel ara!tırma deseni kapsamında 
ara!tırmaya yönelik test edilmek üzere ana hipotezler !u !ekilde belir-
lenmi!tir;  
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H1: Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel 
sorunların örgütsel ba"lılıkları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel 
sorunların i! tatminleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

Ara"tırma Yöntemi 
Betimsel nitelik ta!ıyan ve uygulamaya yönelik yapılmı! olan bu 

çalı!manın evrenini Mu"la ilinin Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren otel 
i!letmelerinde çalı!an kadınlar olu!turmaktadır. Mu"la #l Kültür ve 
Turizm Müdürlü"ü (2022) resmî internet sayfasında yer alan turizm is-
tatistiklerine göre, Aralık 2021 tarihi itibariyle Fethiye ilçesinde 5 adet 
5 yıldızlı tatil köyü, 7 adet 5 yıldızlı otel, 17 adet 4 yıldızlı otel, 26 adet 3 
yıldızlı otel, 5 adet 2 yıldızlı otel, 3 pansiyon, 4 butik otel ve 6 özel tesis 
olmak üzere toplamda 73 adet   turizm i!letme belgesine sahip olan 
i!letme bulunmaktadır. Verilerin toplandı"ı süre zarfında söz konusu 
i!letmelerde çalı!an toplam kadın sayısının verildi"i bir veri buluna-
mamı!tır. Bunun en büyük nedeninin, i!letmelerin büyük bir bölümü-
nün sezonluk olması ve genel itibariyle turizm sektöründe i!gören devir 
oranının yüksek olması dü!ünülebilir. Evreninin tamamına ula!ılması 
zaman, sezon, maliyet ve kontrol gibi kısıtlardan dolayı zor oldu"undan 
ara!tırmada kolayda örneklem alma yolu tercih edilmi!tir. Ara!tırmacı-
nın daha önce ilgili bölgede çalı!mı! olması ve bölgedeki çok sayıda otele 
ula!abilme imkânı yüz yüze yapılan anketlerin daha kolay ve güvenilir 
bir !ekilde uygulanmasına olanak sunmu!tur. Verilerin toplanma i!le-
mi sezon sonunda yapıldı"ı için aktif faaliyet gösteren tüm i!letmeler-
deki kadın çalı!anların tamamına ula!ılmaya çalı!ılmı!tır. Toplamda 
17 konaklama i!letmesinde eylül 2021-ocak 2022 arasında 500 anket 
uygulanmı! olup, geri dönen 398 anketin ara!tırma için kullanılabilir 
oldu"u belirlenmi!tir. Söz konusu anket dört bölümden olu!maktadır. 
Birinci bölümünde kadın çalı!anların bireysel özelliklerine ili!kin 8 ifa-
de; ikinci bölümünde daha önce Do"an (2012), Pelit vd. (2016) ve Güçer 
vd. (2018) tarafından da kullanılmı! olan i! yerinde kar!ıla!ılan sorun-
lar ölçe"inin fiziksel sorunlar boyutuna ait 7 ifade; üçüncü bölümünde 
oldukça popüler olan Weiss vd. (1967) tarafından geli!tirilmi! olan i! 
tatmin ölçe"inin kısa formuna ait 20 ifade ve son bölümünde ise Jawor-
ski ve Kohli (1993, s. 68) tarafından geli!tirilip uygulanan örgütsel  ba"-
lılı"ı belirlemeye yönelik tek boyutlu 7 ifade yer almaktadır. Ara!tırma-
da kullanılan ölçeklere ili!kin ifadeler 5’li Likert tipi derecelendirmeye 
uygun olarak tasarlanmı!tır. 
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Ölçeklerin geçerlik ve güvenilirli"ine ili!kin Cronbach Alpha gü-
venilirlik katsayıları hesaplanmı! ve buna göre kar!ıla!ılan fiziksel so-
runlar ölçe"inin Cronbach Alpha katsayısı α: 0,728; örgütsel ba"lılık 
ölçe"inin α: 0,705 ve i! tatmini ölçe"inin katsayısı ise α: 0,886 olarak 
hesaplanmı!tır. Elde edilen bu de"erlere göre fiziksel sorun ölçe"i ve 
örgütsel ba"lılık ölçeklerinin yüksek, i! tatmin ölçe"inin ise oldukça 
yüksek (0 ile 1 arasında de"er alan α katsayısı 1’e yakındır) düzeyde 
güvenilir oldu"u söylenebilir (Ural ve Kılıç, 2006, s. 286). Verilerin ana-
lizinde kadın çalı!anların bireysel özelliklerine ili!kin frekans ve yüz-
de da"ılımları; kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlar, örgütsel ba"lılık ve i! 
tatmin düzeylerine ili!kin aritmetik ortalamaları, standart sapma de-
"erleri ile frekans ve yüzde da"ılımları hesaplanarak yorumlanmı!tır. 
De"i!kenler arasındaki ili!ki/etkinin belirlenmesine yönelik ise kore-
lasyon ve regresyon analizi uygulanmı!tır.

Bulgular ve Yorum
Ara!tırma kapsamında incelenen kadın çalı!anların bireysel özel-

liklerine ili!kin frekans ve yüzde da"ılımları Tablo 1’de ayrıntılı olarak 
gösterilmi!tir.
 
Tablo 1. Kadın Çalı!anların Bireysel Özelliklerine #li!kin Bulgular

Değişkenler Gruplar f % Değişkenler Gruplar f %

Yaş 

18-22 yaş arası 146 36,7

Sektördeki 
Tecrübesi (Yıl)

2 yıldan az 238 59,8

23-27 yaş arası 82 20,6 2-4 yıl arası 82 20,6

28-32 yaş arası 92 23,1 5-7 yıl arası 61 15,3

33-37 yaş arası 51 12,8 8 yıl ve üzeri 17 4,3

38-42 yaş arası 17 4,3

İşletmedeki 
Toplam Çalışma 

Süresi (Yıl)

2 yıldan az 288 72,4

43-47 yaş arası 10 2,5 2-4 yıl arası 75 18,8

Medeni 
Durumu 

Evli ve çocuklu 113 28,4 5-7 yıl arası 28 7,0

Evli ve çocuksuz 69 17,3 8 yıl ve üzeri 7 1,8

Bekar 200 50,3

Eğitim Durumu

İlköğretim 25 6,3

Diğer 16 4,0 Lise 96 24,1

Çocuk Sayısı

Çocuğu yok 273 68,6 Üniversite 277 69,6

1 çocuk 45 11,3

Ortalama Aylık 
Geliri (TL)

2850 ve altı 202 50,8

2 çocuk 63 15,8 2851-3500 
arası 163 41,0

3 ve üzeri çocuk 17 4,3 3501 ve 
üzeri 33 8,3

OTEL İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN FİZİKSEL SORUNLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ 
TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA



KADEM KADIN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 107

Ara!tırmaya katılan toplam 398 kadın çalı!anın yarısından fazla-
sının (%57,3) 27 ya! altında oldu"u görülmektedir. Turizm sektörünün 
dinamik yapısı ve yo"un çalı!ma temposundan dolayı bu sektörde ça-
lı!mayı genellikle genç çalı!anlar tercih etmekte ya da edilmektedir. 
Benzer bir !ekilde kadın çalı!anların medeni durumları incelendi"inde, 
%50,3’ünün bekar oldu"u, %17,3’ünün evli ama çocuk sahibi olmadı"ı 
anla!ılmaktadır. Bu durum da yine turizm sektörünün yapısal özellik-
leri ile ili!kili olup, sezonluk özellik göstermesi, çalı!anlarda gelecek 
kaygısı olu!turması ve çalı!ma ko!ulları ile açıklanabilmektedir. Kadın 
çalı!anların otelcilik sektöründeki tecrübeleri yıl bazında incelendi"inde, 
genel olarak katılımcıların ço"unun (%59,8) 2 yıldan daha az tecrübeye 
sahip oldu"u görülmektedir. Di"er taraftan, çalı!tıkları i!letmedeki 
toplam çalı!ma sürelerine göre, %72,4 ile yine ço"unlu"un 2 yıldan daha 
az süredir söz konusu i!letmede çalı!tı"ı anla!ılmaktadır. Bu durum 
ise genel itibariyle turizm özellikle de otel i!letmelerinde i!gören devir 
oranının yüksek olmasıyla açıklanabilmektedir. Katılımcıların e"itim 
durumları incelendi"inde, %6,3’ünün ilkö"retim, %24,1’inin lise ve 
ço"unlu"u olu!turan %69,6’sının ise önlisans ve lisans düzeylerinden 
olu!an üniversite mezunu oldu"u görülmektedir. Kadın çalı!anların or-
talama aylık gelirleri dikkate alındı"ında, %50,8’inin 2021 yılı son altı 
ayındaki asgari ücret olan 2825,90 TL düzeyinde ücret aldı"ı, %41,0’inin 
asgari ücret ile 3500 TL arasında ve %8,3’ünün ise 3501 TL’den fazla 
gelir elde etti"i anla!ılmaktadır. Katılımcıların bireysel özellerine ili!-
kin çoktan seçmeli ifadelerde 4 çocuk ve üzeri, 11 yıl ve üzeri tecrübe, 
lisansüstü e"itim düzeyi, 4000 TL ve üzeri gelir düzeyi gibi ifadeler de 
yer almaktaydı, ancak bu ifadelere i!aretlemeler yapılmadı"ı için tab-
loya eklenmemi!tir. 

Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel so-
runlara yönelik uygulanan ankete katılımcılar tarafından verilen ya-
nıtlara ili!kin frekans, yüzde da"ılımları, aritmetik ortalamaları ve 
standart sapmaları ayrıntılı olarak Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2. Kadın Çalı!anların #!yerinde Kar!ıla!tıkları Fiziksel Sorunlara #li!kin 
Bulgular 

İşyerinde Karşılaşılan Fiziksel 
Sorunlar

(x̅=2,72 ; s.s.=0,77) D
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x̅ s.s. 

1. Çalıştığım işletmede sözlü veya yazılı 
olarak tehditler alıyorum.

f 161 127 56 40 14
2,04 1,12

% 40,5 31,9 14,1 10,1 3,5

2. Çalıştığım işletmede zaman zaman 
cinsel tacize maruz kalıyorum.

f 165 116 62 40 15
2,06 1,15

% 41,5 29,1 15,6 10,1 3,8

3. Bilinçli olarak yapabileceğimin üze-
rinde iş verildiğini düşünüyorum. 

f 65 91 93 96 53
2,95 1,29

% 16,3 22,9 23,4 24,1 13,3

4. Zaman zaman bünyemin kaldırama-
yacağı işler yapmak zorunda kalıyorum.

f 64 72 100 92 70
3,08 1,33

% 16,1 18,1 25,1 23,1 17,6

5. Dış görünüşüm ve kişisel bakımım 
çoğu zaman çalışma arkadaşlarım ve 
yöneticilerim tarafından eleştirilmek-
tedir.

f 105 105 81 65 42

2,58 1,32
% 26,4 26,4 20,4 16,3 10,6

6. Aldığım ücretin yaptığım işin 
karşılığı olmadığını düşünüyorum.

f 42 56 90 104 106
3,44 1,30

% 10,6 14,1 22,6 26,1 26,6

7. İşimi yerine getirirken, işin yapıl-
ması esnasındaki koşulların (ısıtma, 
aydınlatma, havalandırma, restoran-bar 
düzeni, mutfak giriş çıkışları, servis 
araç gereçleri vb) uygun olmadığını 
düşünüyorum.

f 58 112 101 78 49

2,87 1,24
% 14,6 28,1 25,4 19,6 12,3

Kadın çalı!anların i! yerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlara yö-
nelik aritmetik ortalama x̅=2,72 olarak hesaplanmı!tır. Daha açık bir 
ifadeyle, kadın çalı!anlar i! yerlerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlara 
yönelik orta düzeyin altında görü! bildirmi!tir. Sorunlara ili!kin kadın 
çalı!anlara yöneltilen ölçekte en yüksek aritmetik ortalamaya sahip 
olan ifade x̅=3,44 ile aldıkları ücretin yaptıkları i!in kar!ılı"ı olmadı"ıy-
la ilgilidir. En dü!ük aritmetik ortalamaya sahip olan iki ifade ise kadın 
çalı!anların sözlü ya da yazılı tehditler alması (x̅=2,04) ve cinsel tacize 
maruz kalmasıyla (x̅=2,06) ilgilidir. Söz konusu dü!ük aritmetik orta-
lamaya sahip olan bu iki ifade, di"er bazı çalı!malarda ise (Bebeko"lu 
ve Wasti, 2002; Gutek ve Morash, 1982; Kocacık ve Ayan, 2011; Kocacık 
ve Gökkaya, 2005; Türker, 1997; Unur ve $anlı, 2018 gibi) bu oran daha 
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yüksek bulunarak ara!tırmaların asıl problemini olu!turmaktadır. 
Ancak bu ara!tırmada, otel i!letmelerinde çalı!an kadın çalı!anların 
özellikle cinsel tacize ili!kin soruna yönelik görü!lerinin kısmen daha 
olumlu oldu"unu belirtmek mümkündür. 

Kadın çalı!anların örgütsel ba"lılıklarına ili!kin kullanılan ölçek-
teki her bir ifadeye ili!kin frekans, yüzde da"ılımları, aritmetik ortala-
ma ve standart sapma de"erleri ayrıntılı olarak Tablo 3’te gösterilmi!tir.

 Tablo 3. Kadın Çalı!anların Örgütsel Ba"lılıklarına #li!kin Bulgular

Örgütsel Bağlılık
(x̅=4,20 ; s.s.=0,61)
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x̅ s.s. 

1. Geleceğimin bu işletmenin gele-
ceğiyle yakından bağlantılı olduğunu 
düşünüyorum. 

f 17 11 47 162 161
4,10 1,01

% 4,3 2,8 11,8 40,7 40,5

2. Çalıştığım işletmenin refahı için 
kişisel fedakârlık yapmaktan mutluluk 
duyarım.

f 11 13 45 154 175
4,18 0,95

% 2,8 3,3 11,2 38,7 44,0

3. Çalıştığım işletme ile aramdaki 
bağlar oldukça güçlüdür.

f 9 15 55 136 183
4,18 0,96

% 2,3 3,8 13,8 34,2 46,0

4. Genel anlamda bu işletmede çalış-
maktan gurur duyuyorum.

f 7 29 61 123 178
4,10 1,02

% 1,8 7,3 15,3 30,9 44,7

5. Çalıştığım işletmenin refahını sağ-
layabilmek için genellikle görevimden 
fazlasını yapmaya çalışırım.

f 6 67 35 110 180
3,98 1,16

% 1,5 16,8 8,8 27,6 45,2

6. Benimle birlikte diğer çalışanların 
da işe ve işletmeye olan bağlılığı 
yüksektir. 

f 18 16 42 100 222
4,24 1,09

% 4,5 4,0 10,6 25,1 55,8

7. Yaptığım işe karşı düşkünlük sevi-
yem oldukça yüksektir.

f 18 18 8 8 346
4,62 1,05

% 4,5 4,5 2,0 2,0 86,9

Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların genel anlamda örgütsel 
ba"lılık düzeyleri x̅=4,20 aritmetik ile oldukça yüksek hesaplanmı!tır. 
Kadın çalı!anların örgütsel ba"lılık ölçe"indeki ifadelere verdikleri ya-
nıtlara göre nispeten en dü!ük aritmetik ortalama x̅=3,98 ile i!letme 
için daha fazla çaba sarf etme ile ilgili olan ifade iken; en yüksek arit-
metik ortalama ise x̅=4,62 ile çalı!anların yüksek düzeyde yaptıkları 
i!e dü!kün olmalarıyla ilgilidir. Ölçekte yer alan toplamda 7 ifadenin 
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neredeyse tamamı 4 aritmetik ortalamaya sahip olup, ara!tırma kapsa-
mındaki kadın çalı!anların örgütlerine duydukları ba"lılık ve sadakat 
derecesinin oldukça yüksek oldu"unun bir göstergesidir. 

Kadın çalı!anların i! tatmin düzeylerini belirlemeye yönelik kul-
lanılan Minnesota Tatmin Ölçe"i’nin kısa formunda yer alan iki boyut 
ve 20 ifadeden olu!an ölçekteki ifadelere verilen yanıtların her birine 
ili!kin frekans, yüzde da"ılımları, aritmetik ortalama ve standart sap-
ma de"erleri ayrıntılı olarak Tablo 4’te yer almaktadır. Tablo 4’teki de-
"erlere göre, kadın çalı!anların i! tatmin düzeyleri incelendi"inde içsel 
faktörlerden olu!an tatmin düzeyleri x̅=3,98, dı!sal faktörlerden olu!an 
tatmin düzeyleri ise x̅=3,76 aritmetik ortalama ile oldukça yüksek bu-
lunmu!tur. #ki faktörün olu!umu olan genel tatmin düzeyleri de x̅=3,89 
ile oldukça yüksek bulunmu! olup, bu de"erlere göre kadın çalı!anların 
i!lerinden yüksek düzeyde tatmin oldu"u yorumu yapılabilir.
 Tablo 4. Kadın Çalı!anların #! Tatmin Düzeylerine #li!kin Bulgular

İş Tatmini
(İçsel Faktörler_1-12. ifadeler x̅=3,98 ; 

s.s.=0,65) 
(Dışsal Faktörler_13-20. ifadeler x̅= 3,76; 

s.s.=0,79) 
(Genel İş Tatmini x̅= 3,89; s.s.=0,63)
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x̅ s.s. 

1. İşimin gerektirdiği beceri, eğitim ve yetene-
ğe sahip olduğumu düşünüyorum.

f 12 16 49 144 177
4,15 0,99

% 3,0 4,0 12,3 36,2 44,5

2. İşimde sürekli olarak görevim dâhilindeki 
işleri yerine getirmekle uğraşıyorum.

f 16 38 61 116 167
3,96 1,15

% 4,0 9,5 15,3 29,1 42,0

3. Sorumluluğum dâhilindeki işleri başarıyla 
yerine getiriyorum. 

f 4 11 41 123 219
4,36 0,85

% 1,0 2,8 10,3 30,9 55,0

4. İşimi yalnız başına bağımsız olarak yapabil-
me şansına sahibim.

f 20 32 82 114 150
3,86 1,16

% 5,0 8,0 20,6 28,6 37,7

5. Vicdanıma ve iş etiğine aykırı şeyleri 
yapmıyorum.

f 18 16 42 100 222
4,24 1,09

% 4,5 4,0 10,6 25,1 55,8

6. İşimi yaparken kendi yöntemlerimi kullana-
bilme olanağına sahibim.

f 18 31 79 122 148
3,88 1,13

% 4,5 7,8 19,8 30,7 37,2

7. İş yerimde ve çevremdeki kişilere zaman 
zaman yardımcı ve destek olma fırsatı bulabi-
liyorum.

f 10 20 68 145 155
4,04 1,00

% 2,5 5,0 17,1 36,4 38,9

8. İşimin bana işyerimde ve çevremde saygın-
lık kazandırdığını düşünüyorum.

f 16 19 61 117 185
4,10 1,08

% 4,0 4,8 15,3 29,4 46,5

OTEL İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN FİZİKSEL SORUNLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ 
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9. İşimi yerine getirirken işin yapılması esna-
sındaki koşulların işimin yerine getirilmesinde 
uygun olduğunu düşünüyorum. 

f 12 15 83 130 158
4,02 1,02

% 3,0 3,8 20,9 32,7 39,7

10. İş yerinde birlikte çalıştığım arkadaşlar ile 
iyi ilişkiler içerisinde olduğumu düşünüyorum. 

f 8 21 56 122 191
4,17 1,00

% 2,0 5,3 14,1 30,7 48,0

11. Aldığım ücretin yaptığım işin karşılığı 
olduğunu düşünüyorum. 

f 99 55 69 78 97
3,05 1,52

% 24,9 13,8 17,3 19,6 24,4

12. İşimde yükselebilme olanakları olduğunu 
düşünüyorum. 

f 25 35 71 102 165
3,87 1,22

% 6,3 8,8 17,8 25,6 41,5

13. İşletmenin politikalarından ve bu politikala-
rın uygulanışından memnunum. 

f 31 39 107 130 91
3,53 1,17

% 7,8 9,8 26,9 32,7 22,9

14. İşimi iyi yaptığımda takdir edilirim.
f 19 29 76 112 162

3,93 1,15
% 4,8 7,3 19,1 28,1 40,7

15. Birlikte çalıştığım stajyer arkadaşlarıma 
ne yapmaları gerektiğini söyleme konusunda 
kendimi yetkili görüyorum.

f 27 55 86 107 123
3,61 1,24

% 6,8 13,8 21,6 26,9 30,9

16. İşletmenin politikası doğrultusunda işime 
ilişkin kararları alıp uygulamada özgürüm.

f 32 47 122 97 100
3,47 1,22

% 8,0 11,8 30,7 24,4 25,1

17. İş yerimde sorumluluklarımı yerine 
getirdiğim sürece uzun süre çalışabileceğimi 
düşünüyorum.

f 18 28 61 119 172
4,00 1,13

% 4,5 7,0 15,3 29,9 43,2

18. Üstümün karar verme becerisi ve yeteneği 
yeterlidir.

f 23 27 86 120 142
3,83 1,16

% 5,8 6,8 21,6 30,2 35,7

19. Yaptığım işlerin yöneticim tarafından 
kontrol edildiğini düşünüyorum.

f 22 36 71 116 153
3,86 1,19

% 5,5 9,0 17,8 29,1 38,4

20. İş yerimde yaptığım işler kapsamında 
zaman zaman farklı işler yapabilme şansına da 
sahibim.

f 23 33 70 119 153
3,87 1,18

% 5,8 8,3 17,6 29,9 38,4

Otel i!letmelerinde çalı!an kadın çalı!anların i! tatmini ölçe"inde-
ki içsel faktörlere (1-12. ifadeler) ili!kin verdikleri yanıtların aritmetik 
ortalamalarına göre, kadın çalı!anların ço"unlu"u x̅=4,36 ile sorumlu-
lukları dahilindeki i!leri ba!arıyla yerine getirdikleri yönünde görü! 
bildirirken, içsel bir hijyen faktörü niteli"inde olan ücret konusunda 
ortalama düzeyde bir katılım göstermi!tir (x̅=3,05). #! tatmini üzerine 
yapılan akademik çalı!maların ço"unda (Güçer ve Demirda", 2014; 
Oaxaca, 1973; Pelit vd., 2016; Schneider ve Alderfer, 1973; Seashore ve 
Taber, 1975 gibi) geçmi!ten bugüne genellikle çalı!anların tatminsizli-
"inde ba!ı ücret faktörünün çekti"i görülmektedir. Bu durum aslında 
iki açıdan açıklanabilir; birincisi çalı!anların gerçekten dü!ük ücret 
aldı"ı ile ilgili, özellikle turizm sektöründe çalı!anların aldı"ı ücreti 
yaptı"ı i!in kar!ılı"ı olarak görmedi"iyle ilgili olabilece"idir. #kincisi ise 
çalı!anların ücret konusunda doyumsuz olabilece"i ya da anket formu-



112

na i!aretledi"inde bu konuda bir !eylerin de"i!ebilece"i inancıdır.  Ka-
dın çalı!anların dı!sal faktörlerden olu!an i! tatmini ifadelerine (13-20. 
ifadeler) verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları birbirine olduk-
ça yakındır. Nispeten en dü!ük aritmetik ortalamaya sahip olan ifade 
x̅=3,47 ile kadın çalı!anların i!lerine yönelik kararları kendi ba!larına 
alıp uygulamalarıyla ilgilidir. Bazı çalı!anlar bu konuda özgür oldukları 
yönünde yüksek katılım sa"larken, ortalama yarısı ise bu konuda özgür 
olmadıkları yönünde görü! beyan etmi!tir. En yüksek aritmetik ortala-
ma ise x̅=4,00 ile i!le ilgili sorumluluklarını yerine getirdikçe uzun süre 
bu i!letmede çalı!abileceklerine olan inançlarına aittir. Turizm sektö-
ründe özellikle sezonluk i!ler popüler oldu"undan ve i!gören devir ora-
nı yüksek oldu"undan dolayı, bu durum normalde çalı!anlar açısından 
kaygı olu!turabilmektedir. 

Çalı!mada kullanılan ölçeklere ili!kin, gözlemlenen çok sayıdaki 
de"i!kenlerden gruplandırılmı! temel de"i!kenler tanımlayarak de"i!-
ken sayısının azaltılması ve de"i!kenler arasındaki ili!kinin ölçülmesi 
sonucu aynı özelli"i belirleyen de"i!kenlerin ortaya konması amacıyla 
(Ural ve Kılıç, 2006, s. 281) faktör analizi gerçekle!tirilmi! olup, sonuç-
ları Tablo 5’te ayrıntılı olarak sunulmu!tur.
 Tablo 5. Ölçeklere #li!kin Faktör Analizi

Fiziksel Sorunlar 
Faktör Yükleri 

(%56,43) 

Örgütsel Bağlılık
Faktör Yükleri 

(%62,02)

İçsel Boyutta İş 
Tatmini

Faktör Yükleri 
(%46,13)

Dışsal Boyutta İş Tatmini
Faktör Yükleri 

(%44,49)

İfade 1 0,88 İfade 1 0,77 İfade 1 0,61 İfade 1 0,61

İfade 2 0,77 İfade 2 0,66 İfade 2 0,70 İfade 2 0,66

İfade 3 0,64 İfade 3 0,71 İfade 3 0,70 İfade 3 0,60

İfade 4 0,79 İfade 4 0,89 İfade 4 0,54 İfade 4 0,69

İfade 5 0,54 İfade 5 0,88 İfade 5 0,72 İfade 5 0,74

İfade 6 0,69 İfade 6 0,73 İfade 6 0,51 İfade 6 0,70

İfade 7 0,52 İfade 7 0,71 İfade 7 0,52 İfade 7 0,63

- - - - İfade 8 0,67 İfade 8 0,70

- - - - İfade 9 0,64 - -

- - - - İfade 10 0,52 - -

- - - - İfade 11 0,62 - -

- - - - İfade 12 0,68 - -

Tablo 5’teki faktör yükleri de"erlerine göre, 7 ifadeden ve tek bo-
yuttan olu!an i!yerinde kar!ıla!ılan fiziksel sorunlar ölçe"inin fak-

OTEL İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN FİZİKSEL SORUNLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ 
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tör yükleri 0,52 ile 0,88 arasında de"i!mektedir ve toplam varyansın 
%56,43’ünü açıklamaktadır. Tek boyuttan ve 7 ifadeden olu!an örgütsel 
ba"lılık ölçe"inin faktör yükleri 0,66 ile 0,89 arasında de"i!mektedir ve 
toplam varyansın %62,02’sini açıklamaktadır. #çsel faktörler (12 ifade) 
ve dı!sal faktörler (8 ifade) olmak üzere iki boyut ve 20 ifadeden olu!an 
i! tatmini ölçe"inin birinci boyutu toplam varyansın %46,13’ünü, ikinci 
boyutu %44,49’unu geneli ise toplam varyansın %90,62’sini açıklamak-
tadır. #çsel boyutta i! tatmininin faktör yükleri 0,52 ile 0,72 arasında, 
dı!sal boyutta i! tatmininin faktör yükleri ise 0,60 ile 0,74 arasında 
de"i!mektedir. 

Kadın çalı!anların çalı!tıkları otel i!letmelerinde kar!ıla!tıkları 
fiziksel sorunlar ile örgütsel ba"lılık ve i! tatmini düzeyleri arasındaki 
ili!kiye yönelik yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 6’da ayrıntı-
lı olarak gösterilmektedir. Söz konusu analizde i!yerinde kar!ıla!ılan 
fiziksel sorunlar ba"ımsız de"i!ken, örgütsel ba"lılık ve i! tatmini (alt 
boyutları dahil) ise ba"ımlı de"i!kenler olarak analiz edilmi!tir.
Tablo 6. De"i!kenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon De"erleri 

Değişkenler x̅ s.s. 1 2 3 4 5

Fiziksel Sorunlar 2,72 0,77 - -0,71** 0,13** 0,13** 0,15**

Örgütsel Bağlılık 4,20 0,61 -0,71** - 0,93 -0,45 0,03

İş Tatmini (İçsel 
faktörler) 3,98 0,65 0,13** 0,93 - 0,63** 0,92**

İş Tatmini (Dışsal 
faktörler) 3,76 0,79 0,13** -0,45 0,63** - 0,88**

İş Tatmini 3,89 0,63 0,15** 0,03 0,92** 0,88** -
*0,05; **0,01; ***0,001

Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre, kadın ça-
lı!anların i!yerinde kar!ıla!tı"ı fiziksel sorunlar ile örgütsel 
ba"lılıkları arasında kuvvetli ve negatif yönlü ili!ki oldu"u  
(r=-0,71, p=0,000<0,01) tespit edilmi!tir. Tablo 6’daki de-
"erler, fiziksel sorunlar ile içsel faktörlerden olu!an i! tat-
min düzeyleri arasında zayıf ve pozitif yönlü anlamlı  
(r=0,13, p=0,000<0,01); fiziksel sorunlar ile dı!sal faktörlerden olu-
!an i! tatmin düzeyleri arasında zayıf ve pozitif yönlü anlamlı (r=0,13, 
p=0,000<0,01) ve fiziksel sorunlar ile genel i! tatmin düzeyleri arasında 
da zayıf ve pozitif yönlü anlamlı ili!kiler (r=0,15, p=0,000<0,01) oldu-
"unu göstermektedir. Söz konusu de"i!kenler arasındaki ili!ki/etkinin 
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matematiksel bir modelle açıklanabilmesi amacıyla basit do"rusal reg-
resyon analizinden faydalanılmı! olup, sonuçları Tablo 7’de ayrıntılı 
olarak sunulmu!tur. 
Tablo 7. #!yerinde Kar!ıla!ılan Fiziksel Boyuttaki Sorunların Örgütsel Ba"lılık ve 
#! Tatmini Üzerindeki Etkiye Yönelik Basit Do"rusal Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişkenler Bağımsız Değişken bj S(bj) t R2 ANOVA

Örgütsel Bağlılık
Sabit 4,35 0,11 38,68

0,005 F=2,03 
Fiziksel Sorunlar -0,06 0,04 -1,43

İş Tatmini 
(İçsel faktörler)

Sabit 3,68 0,12 31,34
0,017 F=6,74 

Fiziksel Sorunlar 0,11 0,04 2,60

İş Tatmini 
(Dışsal faktörler)

Sabit
Fiziksel Sorunlar

3,40
0,14

0,14
0,05

23,75
2,65 0,018 F=7,10 

İş Tatmini
Sabit 3,57 0,12 31,00

0,021 F=8,49 
Fiziksel Sorunlar 0,12 0,04 2,91

*0,05; **0,01; ***0,001 bj: Katsayı S(bj): Standart Hata

Tablo 7’deki regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre, 
kadın çalı!anların örgütsel ba"lılıkları ve i!yerinde kar!ıla!tıkları so-
runlar arasındaki ili!kiye ait regresyon modeli !u !ekilde gösterilebilir; 
“4,35 + (-0,06) x Fiziksel Sorunlar” 

Kadın çalı!anların kar!ıla!tıkları sorunların örgütsel ba"lılıkları 
üzerindeki etkisi, basit do"rusal regresyon modeline göre anlamlı bu-
lunmamı!tır (F=2,03; p=0,155>0,001). Hesaplanan belirlilik katsayısına 
(R2) göre, kadın çalı!anların örgütsel ba"lılıkları üzerindeki de"i!imle-
rin sadece %0,5’inin (R2=0,005) i!yerinde kar!ıla!ılan fiziksel sorunlar-
dan kaynaklandı"ı anla!ılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, kadın ça-
lı!anların kar!ıla!tı"ı fiziksel sorunlardaki bir birimlik artı!, örgütsel 
ba"lılık düzeylerinde %0,5 düzeyinde bir azalmaya neden olmaktadır. 
Örgütsel ba"lılık üzerindeki de"i!imler, oldukça dü!ük düzeyde fiziksel 
sorunlardan kaynaklanıyor olsa da ara!tırma kapsamında geli!tirilmi! 
olan “H1: Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel 
sorunların örgütsel ba"lılıkları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipo-
tezinin desteklendi"i anla!ılmaktadır. 

Kadın çalı!anların içsel faktörlerden olu!an i! tatmin düzeyle-
ri ve i!yerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlar arasındaki ili!kiye ait 
regresyon modeli: “3,68 + 0,11 x Fiziksel Sorunlar” !eklinde; dı!sal 
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faktörlerden olu!an i! tatmin düzeyleri ve i!yerinde kar!ıla!tıkları 
fiziksel sorunlar arasındaki ili!kiye ait regresyon modeli ise “3,40 + 
0,14 x Fiziksel Sorunlar” !eklinde gösterilebilmektedir. Kadın çalı-
!anların kar!ıla!tıkları fiziksel sorunların içsel faktörlerden olu!an i! 
tatmini düzeyleri üzerindeki etkisine yönelik uygulanan basit do"rusal 
regresyon modeli anlamlı bulunmu!tur (F=6,74; p=0,000<0,001). Buna 
göre, kadın çalı!anların içsel faktörlerden olu!an i! tatmin düzeylerin-
deki de"i!imlerin sadece %1,7’si (R2=0,017) fiziksel sorunlar tarafın-
dan kaynaklanmaktadır. Benzer bir !ekilde, fiziksel sorunların dı!sal 
faktörlerden olu!an i! tatmini üzerindeki etkisi de anlamlıdır (F=7,10; 
p=0,000<0,001). Dolayısıyla dı!sal faktörlerden olu!an i! tatmin düze-
yindeki de"i!imlerin sadece %1,8’inin (R2=0,018) fiziksel sorunlardan 
kaynaklandı"ı anla!ılmaktadır. 

Tablo 7’deki de"erlere göre, kadın çalı!anların kar!ıla!tı"ı fiziksel 
sorunlar ile genel i! tatmin düzeyleri arasındaki basit do"rusal regres-
yon modeli de anlamlı bulunmu!tur (F=8,49; p=0,000<0,001). #! tatmini 
ve fiziksel sorunlar arasındaki ili!kiye yönelik regresyon modelini ise 
“3,57 + 0,12 x Fiziksel Sorunlar” !eklinde göstermek mümkündür. 
Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların i! tatmin düzeylerindeki de"i-
!imlerin %2,1’inin (R2=0,021) fiziksel faktörlerden kaynaklandı"ı tespit 
edilmi!tir. Dolayısıyla, ara!tırma kapsamında geli!tirilmi! olan “H2: 
Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel sorunların 
i! tatminleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ara!tırma hipotezinin 
de desteklendi"i belirtilebilir. 

Sonuç ve Öneriler 
Bu ara!tırma, otel i!letmelerinde çalı!an kadınların i!yerinde 

kar!ıla!tıkları fiziksel sorunlar ile örgütsel ba"lılıkları ve i! tatmin 
düzeyleri arasındaki ili!kiyi belirlemek amacıyla Mu"la ilinin Fethiye 
ilçesinde gerçekle!tirilmi!tir. Verilerin analizinden elde edilen bulgula-
ra göre, kadın çalı!anların i!yerinde kar!ıla!tıkları fiziksel sorunların 
düzeyi orta düzeyin altında hesaplanmı! olup, çok da kritik bir düzeyde 
de"ildir. Katılımcıların örgütlerine olan ba"lılık düzeyleri ise oldukça 
yüksek düzeyde bulunmu!tur. Buradan, otel i!letmelerinde çalı!an ka-
dınların i!lerine kar!ı yüksek düzeyde sevgi, ba"lılık ve sadakat duydu-
"u yorumunu yapmak mümkündür. Analiz sonucunda katılımcıların i! 
tatmin düzeylerinin yüksek hesaplanmı! olması da bu kanıyı destekler 
niteliktedir. 



116

Ara!tırmanın ana problemi do"rultusunda de"i!kenler arasın-
daki ili!ki/etki düzeylerini ve yönünü belirlemek amacıyla korelasyon 
ve regresyon analizlerinden yararlanılmı!tır. Korelasyon analizi so-
nucunda, i!yerinde kar!ıla!ılan fiziksel sorunlar ile örgütsel ba"lılık 
arasında kuvvetli ve negatif yönlü ili!ki bulunurken, fiziksel sorunlar 
ile i! tatmini ve alt boyutları (içsel ve dı!sal faktörler) arasında zayıf 
ve pozitif yönlü ili!kiler tespit edilmi!tir. Bu ili!kiler beklenen düzey-
de sonuçlanmı! olup, i! tatmini ve sorunlar arasındaki ili!ki nispeten 
çok dü!ük olsa da negatif yönlü beklenmekteydi. Ara!tırmadan elde 
edilen bu sonuçlar konuyla ilgili yapılmı! di"er bazı çalı!maların (Dra-
mi&anin vd., 2021; González vd., 2016; Uluda" vd., 2011 ve Vuji%i& vd., 
2014 gibi) sonuçlarıyla da paralellik göstermektedir. Regresyon anali-
zinden elde edilen sonuçlar, kadın çalı!anların örgütsel ba"lılık düzey-
lerindeki de"i!imlerin %0,5’inin (R2=0,005), i! tatmini düzeylerindeki 
de"i!imlerin ise %2,1’inin (R2=0,021) i!yerinde kar!ıla!ılan fiziksel 
sorunlardan kaynaklandı"ını göstermi!tir. Bu sonuçlara göre ara!tır-
ma kapsamında geli!tirilmi! olan ara!tırmanın iki temel hipotezinin  
(H1: Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel so-
runların örgütsel ba"lılıkları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır; H2: 
Otel i!letmelerinde çalı!an kadınların kar!ıla!tıkları fiziksel sorunların 
i! tatminleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır) desteklenmi! oldu"unu 
belirtmek mümkündür.

Ara!tırmada, her ne kadar i!yerinde kar!ıla!ılan fiziksel sorunla-
rın düzeyi nispeten dü!ük olarak bulunmu!sa da önemli bir örgütsel 
sorun oldu"u gerçe"ini gizleyemez. #!yerinde kar!ıla!ılan sorunların 
genelinin (fiziksel, örgütsel, psikolojik, ki!isel vb.) i!letme verimlili"i-
ni ve i!leyi!ini de do"rudan etkileyece"i açıktır. Di"er taraftan, pozi-
tif örgütsel de"i!kenler olan çalı!anların örgütsel ba"lılık, i! tatmini, 
güven, sadakat, vatanda!lık gibi davranı!ları ise i!letmenin verimlili"i 
ve süreklili"i için hayati önem ta!ımaktadır. Bu noktada, i!letme yöne-
ticilerinin kadın-erkek ayrımı yapmaksızın bütün çalı!anların pozitif 
örgütsel davranı!larını artıracak yönde politikalar izlemesi yerinde ola-
caktır. Yöneticiler, tüm örgüt üyelerinin i!le ilgili sorunlarıyla ilgilenir-
ken, kadın çalı!anların gerek cinsiyet gerek aile sorumlulukları (anne, 
e! vs.) ve gerekse fiziksel özelliklerini göz önüne alması gerekti"ini iyi 
bilmelidir. Mümkün mertebede ve belirli periyotlarda i! yerinde kar!ı-
la!ılan sorunlarla ilgili çalı!malar yapılmalı ve gerekti"inde toplantı-
lar düzenlenmelidir. Sorunların tespit edilerek ortadan kaldırılması ve 

OTEL İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN FİZİKSEL SORUNLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ 
TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KADIN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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her bir çalı!anın yüksek güven ortamında çalı!ması ve i!lerini severek 
yapması do"rultusunda zemin hazırlanmaya çalı!ılması hem çalı!anlar 
hem de i!letme açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, ya!amın ola"an 
akı!ında ve üretimde bu denli önem ta!ıyan kadınlara bakı! açısında, 
genel anlamda toplum olarak her bir bireyin sorumluluk sahibi olması 
ve bilinçlen(diril)mesi gerekmektedir.  

Ara!tırma verilerinin turizm sezonu açısından daha sakin bir dö-
nem olan sezon sonunda toplanmı! olması ara!tırma kısıtlarından il-
kini, tek bir destinasyonda yapılmı! olması ikincisini olu!turmaktadır. 
Bu açıdan, ara!tırmadan elde edilen sonuçların genelle!tirilemeyece"i 
anlamı ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili ileride yapılacak olan akade-
mik ara!tırmalar daha farklı destinasyonlarda ve yüksek sezonda yapı-
larak, ara!tırma sonuçları kıyaslanabilir.
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