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Ö              z  İş - yaşam dengesi, çalışma hayatının önemli 

bir parçasıdır. Gerek çalışanların esenliği, gerekse 

işten ayrılma niyeti ile ilişkileri bakımından 

dikkat çekicidir. Kişinin işle ilgili deneyimleri sonucu 

elde ettiği psikolojik ve işle ilgili olumlu sonuçlar olarak 

tanımlanan kariyer tatminine ve işten ayrılma niyetine etkisi 

araştırmamızın esas amacını teşkil etmektedir. Kamu ve 

özel sektör çalışanlarının katıldığı bu çalışmada, iş - yaşam 

dengesi ile kariyer tatminine dair algılamaların işten ayrılma 

niyeti üzerinde bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Çoklu 

regresyon analizi sonucunda, iş - yaşam dengesi ile kariyer 

tatmininin, işten ayrılma niyeti üzerinde negatif etkisi 

olduğu belirlenmiştir. 
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A              BSTRACT     Work-life balance is an important 

aspect of working life. It has attracted attention 

worldwide with its relations to workers’ wellbeing, 

as well as their intention to leave. he main purpose of 

this research is to determine whether work-life balance 

and career satisfaction, which means pyschological and 

work related positive results due to work experiences, has a 

significant efect on intention to leave. he research sample 

consists of public and private sector workers. In this study, 

the efect of perceptions related to work-life balance and 

career satisfacton on intention to leave was examined. It was 

found that there was a negative efect of work-life balance 

and career satisfaction on intention to leave as a result of 

multiple regression analysis. 

Keywords: Work-Life Balance, Career Satisfaction, Intention 

To Leave

Jel Code: M12, M14

Type: Research

Scan QR  Code to see this article online

Cite this paper    GERÇEK, M. ATAY, S.E. DÜNDAR, G. (2015) “The Effect Of Work-Lıfe Balance And Career Satısfactıon 
On Intentıon To Leave” The Journal of KAU IIBF, 6(11), 67-86.

THE EFFECT OF WORK-LIFE BALANCE AND CAREER SATISFACTION ON INTENTION TO LEAVE
Merve GERÇEK
Research Assistant 
Istanbul University, 
Faculty of Business 
Administration 
mrvgercek@gmail.com

Sevgi ELMAS ATAY
Research Assistant 
Istanbul University, 
Faculty of Business 
Administration 
sevgielmas@istanbul.edu.tr

Gönen DÜNDAR
Prof. Dr. 
Istanbul University, 
Faculty of Business 
Administration 

gdundar@istanbul.edu.tr



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 11 * Yıl 2015

69

KAÜ İİBF Dergisi, 2015, 6(11): 67-86

1. GİRİŞ

Çalışma yaşamının önemli bir boyutu olan iş ve yaşam arasındaki ilişki, çalışma olgusuna 

geçmişten günümüze dek eşlik eden bir inceleme konusu olmuştur. Sanayi Devrimi’nin 

başlangıcından, 21. yüzyılın değişen ve gelişen iş koşullarına değin iş - yaşam arasındaki 

ilişkiler farklı açılardan araştırılmıştır. Günümüzde, iş - yaşam arasındaki ilişkilere olan 

ilginin artmasında, çalışma koşullarının bireylerin özel yaşamlarından fedakarlık etmelerini 

gerektirecek düzeyde yoğunlaşmasının önemli bir rolü bulunmaktadır. İletişim teknolojilerinin 

gelişimi, haberleşme araçlarının yedi gün yirmi dört saat insanları iletişime açık hale getirmesini 

sağlayarak, iş - yaşam arasındaki sınırlar oldukça bulanıklaşmaktadır.

Günümüzde teori ve uygulamada geleneksel kariyer yönetimi yaklaşımlarının etkisinin 

azaldığı ve modern kariyer yönetimi yaklaşımlarının yükselişe geçtiği görülmektedir. Yeni kariyer 

yaklaşımları çerçevesinde kariyer planlama sorumluluğu çalışanlara yüklenmiş ve çalışanlar da 

bu doğrultuda kendilerini psikolojik olarak tatmin eden işlere yönelmeye başlamışlardır. Bu 

bağlamda “kariyer tatmini” kavramı önem kazanmış, örgütler ve bireyler bu tatmini yükseltme 

yolunu tercih etmeye başlamışlardır.

İşletmelerin işgücü piyasasında sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için yüksek düzeyde 

örgüte bağlılık duyan ve işe adanmış çalışanlara ihtiyaçları vardır (Joo ve Park, 2010:483). Buna 

karşılık çalışanların işgücü devri son yıllarda en yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır. Bu nedenle 

işletmelerin bu ihtiyaç duydukları çalışanlarını ellerinde tutmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Bu 

açıdan işgücü devri, uygulayıcılar ve akademisyenler için önem teşkil eden bir konu olmaya 

devam etmektedir (Allen ve Grifeth, 2000:525). 

Bu çalışmanın amacı, çalışanlar için büyük öneme sahip iş – yaşam dengesi ile sübjektif 

kariyer tatmininin, işletmeler için büyük bir sorun olan işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini 

incelemektir. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.İş- Yaşam Dengesi

İş - yaşam dengesi kavramını daha iyi anlayabilmek için önce iş, özel yaşam ve denge 

kavramlarını incelemek gerekmektedir. “İş”, bildiğimiz anlamıyla karşılığında ücret ödenen ve 

bir değer yaratan emeği ifade etmektedir. İnsanlar tarihin başlangıcından bu yana bilgi, beceri ve 

yetenekleri karşılığında elde ettikleri ücret ile istek ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar. 

“Özel yaşam” ya da bir diğer deyişle “iş dışı yaşam” ise bireylerin yaşamlarının çalışmadıkları 

bölümü olarak ifade edilmektedir (Guest, 2002: 262). Bazı araştırmalarda iş haricindeki yaşam 

aile yaşamı olarak kabul edilmektedir. Oysaki aile yaşamı, özel yaşamın yalnızca bir parçasıdır. 

Bireylerin ailelerine ayırdığı zaman haricinde, iş dışı faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yaşamları 

da özel yaşamın bir parçasıdır. 
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“Denge” kelimesi, bir miktarın eşit dağılımı anlamını taşımaktadır. İş - yaşam ise, 

her zaman eşit dağılmamaktadır. Kimi zaman iş, kimi zaman özel yaşamın bireyler için ağır 

bastığı görülmektedir. Bu kavramı ele alırken, “denge” kelimesinin fiziksel ve psikolojik açıdan 

“vücudun ya da aklın istikrarı” anlamında kullanılması daha yerinde olacaktır. Bu bağlamda 

“denge” kelimesinin bu açıdan ele alınmasıyla, iş- yaşam dengesinin duruma ve bireylere göre 

farklılaşan bir olgu olduğu görülmektedir (Guest, 2002: 261). 

İş - yaşam dengesi bireylerin algılamalarıyla değişmektedir. İşin daha fazla önemsenmesi 

durumunda özel yaşamın önüne geçmesi, birey için bir dengesizlik algılanmasına neden 

olmayabilir. Tam tersine, özel yaşamını daha ön planda tutan bir bireyin iş koşulları, özel 

yaşamını engeller duruma geldiğinde bir baskı ve stres unsuru haline gelebilir. 

İş - yaşam dengesi nasıl oluşmaktadır ve birbirini nasıl etkilemektedir? sorularına yanıt 

verebilmek için iş ve özel yaşam dengesini açıklayan çeşitli kavramsal modeller ortaya atılmıştır. 

Katmanlaşma modeli (segmentation model); iş ve özel yaşamı birbirine etkisi olmayan iki bağımsız 

alan (domain) olarak ele almaktadır. Taşma modeli (spillover model); iş ve özel yaşamın karşılıklı 

birbiri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olabileceğini öne sürmektedir. Karşılama modeli 

(compensation model); bir alanda yaşanan eksikliğin diğerinde giderilebileceğini savunmaktadır. 

Karşılaştırma modeline göre, özel yaşamında tatmin olamayan birey, işine odaklanmakta ve işte 

elde ettiği başarılarla mutlu olmaktadır. Araçsallık modeli (instrumental model); bir alandaki 

çabaların diğerinde başarıya yol açacağını ifade etmektedir (Guest, 2002:258). Hayalindeki 

Uzakdoğu seyahatini gerçekleştirmek için fazla mesaiye kalmayı kabul eden bir çalışanın 

davranışı bu modelin açıklamasına örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde, toplumsal statü için 

işin kullanılması da tersi duruma örnek olarak verilebilir. Çatışma modeli (conlict model); bir 

alanda sırtlanılması gereken yük ağırlaştıkça diğer alanda bireyin üzerinde baskı oluşturarak 

çatışmaya yol açacağını iddia etmektedir. Söz konusu modeller genel olarak iş ve özel yaşam 

dengesini tanımlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu modellere ek olarak Clark’ın (2000) sınır kuramı 

(border theory), iş ve özel yaşam dengesini aydınlatmada önem taşıyan bir model olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Clark’ın (2000) sınır kuramı, iş ve özel yaşam sınırlarının aşıldığını 

ifade etmektedir. Günümüzde teknoloji ve rekabetin daha yoğun ve yorucu çalışma koşullarını 

beraberinde getirmesi, sınır kavramının sorgulanmasında etkili hale gelmektedir. 

İş ve özel yaşam dengesinin analiz edilmesinde dikkate alınması gereken önemli 

noktaları birleştirmek için Guest (2002:265);  dengenin kurulmasında rol oynayan etmenleri 

ve dengesizlik durumunda meydana gelebilecek durumları özetleyen bir model tasarlamıştır 

(Tablo 1). 
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Tablo 1. İş - Yaşam Dengesinin Doğası, Neden ve Sonuçları

Belirleyiciler Dengenin Doğası Sonuçlar/Etkiler
Örgüt Etmenleri

İşin talepleri

İşyerinin kültürü

İş dışı yaşamın talepleri

İş dışı yaşamdaki kültür

Bireysel Etmenler

İş odaklılığı

Kişilik

Enerji

Bireysel kontrol ve başa 
çıkabilme

Cinsiyet

Yaş

Yaş ve kariyer evresi

Öznel Göstergeler

Denge- iş ve iş dışı yaşama 
eşit derecede önem verildiği 
durum

Denge- iş dışı yaşam merkezli 
durum

Denge- İş yaşamı merkezli 
durum

İş yaşamının iş dışı yaşama 
taşması

İş dışı yaşamın iş yaşamına 
taşması

Nesnel göstergeler

Çalışma saatleri

Boş zaman

Aile rolleri

İş tatmini

Yaşam tatmini

Akıl sağlığı

Stres

İşteki davranış ve performans

İş dışı yaşamdaki davranış ve 
performans

İşyerindeki insanlara olan 
etkiler

İş dışı yaşamdaki insanlara 
olan etkiler

Kaynak: Guest, D. E. (2002). Perspectives on the study of work-life balance. Social Science 

Information, 41(2), 255-279. Sf. 265   

Guest (2002:265)’in modelinde, iş - yaşam dengesinin belirleyicilerinin örgütsel ve 

bireysel etmenler olarak ayrı ayrı ele alındığı görülmektedir. İş ve özel yaşam dengesi, iş ve iş 

dışı yaşam bağlamında ele alınmaktadır. İşin bireyden beklentileri fazla ya da az olabilmektedir. 

Algılanan denge, örgüt kültürünün, destekleyici uygulamaları benimseme durumuna göre 

değişmektedir. Aynı şekilde, iş dışındaki kültür ya da aile kültürü de bireylerin yerine getirmesi 

gereken sorumlulukları belirleyicidir. Örneğin, toplumumuzun kültüründe, aile üyeleri ile 

birlikte zaman geçirmek, hasta ve yaşlıların bakımı gibi değerler ön plandadır. Dolayısıyla, 

bireylerin iş dışındaki sorumlulukları da hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. 

İş ve özel yaşam dengesinin alternatif durumları, iş ve iş dışı yaşama eşit derecede önem 

verilmesi, iş dışı yaşamın merkeze koyulması, iş yaşamının merkeze koyulması, iş yaşamının iş 

dışı yaşama taşması ve iş dışı yaşamın iş yaşamına taşması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Guest, 

2002:565). İş ve özel yaşam dengesinin oldukça öznel bir tanımlaması olduğu görülmektedir. 

Söz konusu belirleyiciler göz önüne alındığında, örgütsel ve bireysel etmenler çerçevesinde 

bağlamsal olarak değişen bir kavramdır. 
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İşverenler açısından iş - yaşam dengesini önemli kılan sebep, motivasyonu yüksek, 

verimli ve daha az stresli bir işgücünün işletmeye bir takım kazanımlar sağlamasıdır. Bu 

kazanımlar artan üretkenlik, düşük iş gücü devri, çalışan markası haline gelme, çalışanların 

kendilerini daha değerli hissetmesi, daha fazla adayı cezbedebilme ve değerli çalışanları elde 

tutabilmektir (Byrne, 2005:56). 

İş - yaşam dengesi, özellikle ortaya çıkardığı sonuçlar açısından araştırmacıların ilgisini 

çeken bir konu olmuştur. İş ve özel yaşam dengesinin bozulması durumunda, bir alanın diğerine 

yaptığı baskı sonucu stres, yaşamdan tatminsizlik, ruhsal ve bedensel sağlığın bozulması gibi 

istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Algılanan dengesizlik, bireylerin hem iş dışındaki 

hem de işyerindeki yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gerçekten yola çıkarak, 

algılanan dengesizliğin yaratacağı olumsuzlukların örgüt üzerindeki etkilerine yönelik olarak 

yapılan bazı araştırmalarda, iş - yaşam dengesiyle ilişkili olduğu düşünülen çalışan tutumları 

incelenmiştir. Çalışanların iş ve özel yaşam desteğine yönelik algılarının iş tatminini arttırdığı 

ve işe yönelik stresi azalttığına yönelik bulgular mevcuttur (Forsyth ve Polzer-Debruyne, 

2007:121). Darcy vd. (2012:116,117)’nin,  yaptıkları çalışmada iş ve özel yaşam dengesi kavramı 

farklı kariyer evreleri bazında incelenmiştir. Bu çalışmada kariyer evreleri; erken kariyer 

evresi, gelişen kariyer evresi, güçlenen kariyer evresi ve emeklilik öncesi kariyer evresi olarak 

ele alınmıştır.  Araştırmacılar, dört kariyer evresinde de işle özdeşleşme ve algılanan yönetici 

desteğinin iş ve özel yaşam dengesiyle ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

İş ve özel yaşam alanları arasındaki çatışmaların iş tatminsizliğine yol açtığı ve buna bağlı 

olarak da işten ayrılma niyetinde bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu olumsuzluğu gidermek 

için örgütler, iş ve özel yaşam dengesi programlarını devreye sokarak çalışanlarını elde tutmaya 

çalışmaktadırlar. Bu programlar, çalışanların iş ve özel yaşam beklentilerini dengelemeleri 

konusunda yardımcı olmaktadır (Smith & Gardner, 2007:3). İş ve özel yaşam alanları arasında 

ortaya çıkan çatışmalar ile işten ayrılma niyeti arasında bağlantılar bulunmaktadır. İş ve 

özel yaşam dengesinin işten ayrılma niyeti ile negatif yönde ilişkili olduğuna dair bulgular 

mevcuttur (Noor, 2011:243).  Başka bir deyişle, çalışanların iş ve özel yaşam alanları arasında 

arzu ettikleri düzeyde bir denge durumunu algılamalarının, işten ayrılma niyetlerini azaltması 

beklenmektedir. 

2.2.Kariyer Tatmini

Kariyer, Fransızca “carrier” kelimesinden gelmektedir ve bir meslekte zaman içerisinde 

elde edilen kazanımlar olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). Arthur vd. (1989:8) ise kariyeri 

bir kişinin hayatı boyunca edindiği işle ilgili deneyimler olarak ifade etmişlerdir. Kariyer kavramı 

eski zamanlardan beri kullanılmaktadır, ancak 1970’li yıllardan sonra yaşanan gelişmelerle 

birlikte işletmecilik ve özellikle insan kaynakları yönetimi literatüründe sıkça ele alınmaktadır 

(Sadullah vd., 2013:268). 
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Kariyer tatmini, kişinin işle ilgili deneyimleri sonucu elde ettiği psikolojik ve işle ilgili 

olumlu sonuçlar olarak tanımlanabilir (Seibert ve Kraimer, 2001: 2). Kariyer tatmininde, kişinin 

işle ilgili hedelerine ulaşması, kariyeriyle ilgili pozitif bir tutuma sahip olması söz konusudur.

Kariyer başarısı objektif veya sübjektif olarak değerlendirilebilmektedir. Objektif kariyer 

başarısının ölçütleri; çalışanların aldıkları terfileri, statüleri ve ücretleri gibi unsurlardan 

oluşmaktadır (Abele ve Spurk, 2009: 53). Sübjektif kariyer başarısı ise çalışanların kendi 

kariyerlerine yönelik olumlu-olumsuz değerlendirmeleri şeklinde ifade edilebilir (Judge vd., 

1995:486, Heslin, 2005:115). Kariyer tatmini, kariyer başarısının çalışanlar tarafından algılanan 

sübjektif boyutu olarak ele alınmaktadır. Yeni kariyer yaklaşımları açısından da önemli olanın 

objektif kariyer başarısından ziyade subjektif kariyer başarısı olduğu söylenebilir. 

Greenhaus vd. (1990:86) kariyer tatminini beş faktör altında ele almışlardır. Bunlar:

-Kişinin kariyer başarısına ulaşma,

-Genel kariyer hedeleri,

-Gelir hedeleri,

-Terfi hedeleri,

-Yeni yetenekler geliştirmeye yönelik hedelere ulaşma düzeyidir.

Literatürde kariyer tatmini ile ilgili açıklığa kavuşmamış bir nokta göze çarpmaktadır. 

Kariyer tatmininin iş tatmininden ayrıştırılamayacağını ve bu iki kavramın aslında aynı 

özelliği ölçtüğüne ilişkin bir takım görüşler mevcuttur (Heslin, 2005:114). Buna karşın, kariyer 

tatmininin iş tatmininden farklı olarak örgüt tarafından verilen eğitim-geliştirme uygulamaları, 

aldıkları maaş, terfileri de içeren ve kapsamlı bir kariyer değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan 

bir sonuç olduğunu savunan araştırmacılar da bulunmaktadır (Judge vd.,1995:487). Bir çalışan, 

kariyerinden tatmin olduğu halde çalışma koşulları, mesai saatleri gibi işle ilgili diğer unsurlardan 

tatminsizlik duyabilir. Bu nedenle kariyer tatmininin iş tatminini bütünüyle yansıtmadığı ve iş 

tatmininin alt faktörlerinden yalnızca biri olduğu göz ardı edilmemelidir (Gattiker ve Larwood, 

1988: 573). 

Aryee vd. (1994) kariyer başarısını bütüncül bir bakış açısıyla ele almışlar ve hem objektif 

hem subjektif kariyer başarısını etkileyen dört unsur olduğunu belirtmişlerdir. Bu unsurlar 

aşağıdaki gibidir:

-İnsan sermayesi: Çalışanların aldıkları eğitim, yetkinlikleri ve iş deneyimleri, kariyer 

tatminleri ile doğrudan ilişkilidir.

-İş değerleri: Kişi ve çalıştığı kurumun değerlerinin örtüşmesi halinde, kariyer tatmini 

düzeyi artacaktır.
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-Aile ile ilgili değişkenler: İş ve aile yaşamının dengeli bir halde olması kişilerin 

kariyerlerinden memnun olmalarını sağlayacaktır.

-Yapısal veya işle ilgili değişkenler: Çalışanların kontrol ve sorumluluk alanları, 

performansa dayalı ödül sisteminin varlığı, otonomi gibi unsurlar kariyer tatminini doğrudan 

etkilemektedir. 

Bu çalışmada kariyer tatmini bu bakış açıları doğrultusunda, iş tatmininden ayrı bir 

kavram ve algılanan kariyer başarısı olarak ele alınmıştır.

Yapılan çalışmalarda kişilik özellikleri (Seibert ve Kraimer, 2001:11), dayanıklılık 

(Keeton,2007:952) gibi bireysel; cinsiyet (Carr vd., 1998:536), kıdem (Igbaria ve 

Greenhaus,1992:44) gibi demografik ve algılanan örgütsel destek (Armstrong‐Stassen ve Ursel, 

2009:212) gibi örgütsel unsurların kariyer tatmini düzeyini etkilediği görülmüştür. Kariyerinde 

hedelediği noktada bulunan ve kariyer tatmini yüksek olan çalışanların örgüte bağlılıklarının 

artacağı ve işten ayrılma eğilimlerinin düşük olacağı söylenebilir (Joo ve Park,2010:493).

2.3. İşten Ayrılma Niyeti

İşten ayrılma niyeti bireylerin iş koşullarıyla ilgili tatminsizlik duymaları sonucu işten 

ayrılmayı düşünmeleri olarak ifade edilebilir. Bu kavram ile kastedilen çalışanların yalnızca 

işten ayrılma niyetine sahip olup bunu eyleme geçirmemiş olmalarıdır.

İşten ayrılmanın göstergeleri üç aşamada ele alınabilir. Bu aşamalardan ilki, çalışanın 

işten ayrılmayı düşünmesi aşamasıdır. İkinci aşamada, çalışan başka bir iş aramaya niyet etmeye 

başlar. Üçüncü ve son aşamada ise artık çalışan işten ayrılma eğilimine sahip olmuştur (Sager 

vd. 1998:255). İşgücü devrinin en önemli belirtisi ise, bu aşamalardan sonuncusu olarak ifade 

edilen “işten ayrılma niyeti” olmaktadır (Bluedorn:1982, Aktaran: Elangovan, 2001:159).

Konuya ilişkin yapılacak olan çalışmalar, işten ayrılmalar ortaya çıktığında yapılacak 

çalışmalardan daha az maliyetli olacaktır (Ku, 2007:28). Bunun yanı sıra bu durumun 

gerçekleşmeden önce tespit edilmesi işletmelerin gerekli önlemleri alabilmeleri konusunda 

yararlı olacaktır. Bu doğrultuda işten ayrılma niyeti kavramının ve bu kavramın ölçülmesinin 

işletmeler açısından önemi anlaşılmış olacaktır.

İşten ayrılma niyeti konusu işletmeler tarafından her zaman olumsuz bir durum olarak 

algılanmaktadır. Konu ile ilgili olarak odak noktası, bir örgütten “kaç kişinin” ayrıldığı değil, 

“hangi çalışanların” ayrıldığı olmalıdır (Allen ve Grifeth, 2000:525).  Çünkü düşük performans 

gösteren bir çalışanın kendiliğinden işten ayrılmak istemesi aslında işletme için olumlu katkı 

sağlayacaktır. Ancak performansı yüksek olan ve kilit çalışan olarak nitelendirilebilecek bir 

çalışanın işten ayrılmak istemesi, işletme üzerinde olumsuz etkilere neden olacaktır.

Çalışanların düşük iş tatminlerinin iş yaşamlarına ilişkin algılarını etkilediği ve sonuç 

olarak işten ayrılma isteklerini arttırdığı ve iş arama faaliyetlerinde bulunmak gibi davranışsal 
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tepkilere neden olduğu belirlenmiştir (Rosser, 2004:305). Örgüte bağlılık duyan çalışanların 

işten ayrılma niyetlerinin daha düşük olacağını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Loi vd., 

2006:110). Yapılan çalışmalar, iş yaşamlarına ilişkin algıların işten ayrılma istekleri üzerinde 

etkili olduğunu göstermektedir. Bu noktada, iş - yaşam dengesi ve kariyer tatmininin, işten 

ayrılma niyeti üzerinde etkili olabileceği düşüncesiyle aşağıdaki hipotez test edilecektir:

H1: Çalışanların iş - yaşam dengesi ve kariyer tatmini, işten ayrılma niyeti üzerinde 

negatif yönde bir etkiye sahiptir.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın amacı, araştırmaya katılan çalışanların iş ve özel yaşam dengesi ile 

kariyer tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini incelemektir. Bu ana amaca ek olarak, 

cinsiyet, medeni durum, çalışma yaşamında geçirilen toplam süre, yaş ve eğitim durumu 

değişkenlerine göre iş ve özel yaşam dengesi, kariyer tatmini ve işten ayrılma niyetinde herhangi 

bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Araştırmanın Kapsamı

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki beyaz yakalı çalışanlar oluşturmaktadır. 

Örnekleme yöntemi olarak, maliyet ve zaman kısıtları göz önüne alınarak olasılığa dayalı 

olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda 

çalışmanın örneklemini, kolayda örnekleme yoluyla ulaşılabilen 190 kişi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Varsayım ve Sınırlılıkları

Bu araştırmada, iş ve özel yaşam dengesi, kariyer tatmini ve işten ayrılma niyetinin 

ölçülmesinde anket yönteminin zaman ve maliyet kısıtları çerçevesinde en iyi yöntem olduğu 

varsayılmıştır. Kariyer tatmininin, iş ve özel yaşam dengesinin işten ayrılma üzerindeki etkisindeki 

rolün incelenmesinin araştırılmaya değer bulunması araştırmanın diğer varsayımıdır. 

Yapılan araştırmada kolayda örnekleme kullanılması; örneklemin 190 kişiyle 

gerçekleştirilmiş olması ve sözü edilen değişkenlerin ölçülmesi için anket formu kullanılmış 

olması çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak, iş ve özel yaşam dengesine yönelik algıları ölçmek üzere 

Apaydın (2011:118) tarafından geliştirilen İş-Yaşam Dengesi Ölçeği, kariyer tatminine yönelik 

algıları ölçmek üzere Greenhaus (1990) tarafından geliştirilen ve Yüksel (2005:308) tarafından 

uyarlanan Kariyer Tatmini Ölçeği, işten ayrılma niyetini ölçmek üzere ise Rosin ve Korabik’in 
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(1991) geliştirdiği ve Elmas (2012:110) tarafından uyarlanan İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ve bazı 

demografik değişkenlerin bulunduğu bölümlerden oluşan anket formu kullanılmıştır.

 Demografik değişkenler olarak, cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çalışma hayatında 

geçirilen süre seçilmiştir. Söz konusu ölçeklerin geçerliliklerinin ve güvenilirliklerinin testinde 

güvenilirlik analizi ve faktör analizi, hipotezlerin test edilmesinde ise t-test, tek yönlü ANOVA, 

Pearson korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.

Güvenilirlik ve Geçerlilik 

İş- Yaşam Dengesi Ölçeği’nin tüm ölçeğe ilişkin güvenilirlik değeri 0, 904 şeklindedir. 

Kariyer Tatmini Ölçeği’nin güvenilirlik değeri 0,858 ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’nin 

güvenilirlik değerinin ise 0,910 olduğu görülmüştür. 

İş- Yaşam Dengesi ölçeğinin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla yapılan faktör analizi 

sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı, Kaiser- 

Meyer- Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity Test sonuçlarına göre; ölçek maddelerinin KMO 

0,913 ve p = 0, 000 (p < 0,001) olarak hesaplanmıştır. İş- Yaşam Dengesi ölçeğinde iyi bir 

faktörleşme yapısı elde etmek için varimax döndürme yöntemi seçilmiştir. 20 madde üzerinden 

yapılan döndürme işlemi sonucunda dört boyut ortaya çıkmıştır. Faktör yük değerleri ve toplam 

varyansı açıklama oranları Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. İş-Yaşam Dengesi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

No Maddeler Ortak 
Varyans

İş-
Yaşam 
Uyumu

Yaşamı 
İhmal 
Etme

Yaşamın 
İşten 
İbaret 

Olması

Kendine 
Zaman 
Ayırma

7 İş yaşamımda önceliklerimin neler olduğuna 
karar veriyor ve bu doğrultuda hareket 
ediyorum.

0,671 0,565

8 İşim ve kişisel yaşamım arasında bir denge 
kurabiliyorum.

0,729 0,793

9 İş yükümü oldukça iyi yönettiğime 
inanıyorum.

0,734 0,765

19 Hem iş hem özel yaşamıma zamanımı 
uygun biçimde dağıttığımı düşünüyorum.

0,585 0,806

6 Yaşamımı iyi planlayarak her işimi 
yapabiliyorum.

0,514 0,626

17 İşimde ve özel yaşamımda hoşlandığım 
etkinlikleri yapıyorum.

0,464 0,574

1 Gün içinde basit şeyler için bile zaman 
bulamıyorum.

0,390 0,398
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5 Çok fazla işi aynı anda yapmaya çalıştığım 
için uyku, düzenli beslenme ve hareket etme 
gibi temel yaşamsal etkinliklerden fedakârlık 
ediyorum.

0,578 0,713

10 İşlerimin yoğunluğuna yetişemiyorum. 0,572 0,623

14 İş yerinden çoğunlukla geç saatlerde 
çıkıyorum.

0,630 0,725

15 Hata sonları aralıksız çalışmaya devam 
ediyorum.

0,653 0,687

16 İşime harcadığım zamandan dolayı iş 
dışındaki etkinlikleri özlüyorum.

0,741 0,595

2 Kendimi sadece çalışmayı bilen, yaşamın 
geri kalan kısmını yaşamayan biri olarak 
görüyorum.

0,606 0,751

3 Hata sonlarını eşimle ve/veya arkadaşımla 
birlikte bir şeyler yaparak geçiriyorum.

0,443 0,492

4 Yaşamı geriden izlediğimi düşünüyorum. 0,648 0,674

11 Yaşamımın ideal yaşam biçimini yansıttığını 
düşünsem de, bir şeyleri kaçırdığım 
düşüncesiyle yaşıyorum.

0,576 0,630

12 Sıradan bir gün içinde, zamanımı ve 
enerjimi hangi işlere vereceğim konusunda 
sağlıksız kararlar veriyorum.

0,617 0,545

13 “Beni mutlu edecek işlerle uğraşsaydım, 
belki daha mutlu olurdum” diye 
düşünüyorum.

0,605 0,753

18 İşimden kaynaklanan gerginlikler özel 
yaşamımı olumsuz yönde etkiliyor.

0,474 0,468

20 Özel yaşamımdan ödün vermediğim için 
işimde zorluk yaşıyorum.

0,430 0,620

Özdeğerler 7,350 1,767 1,451 1,092

Açıklanan Toplam Varyans (%) 17,738 15,695 13,201 11,662

Açıklanan Kümülatif Varyans(%) 17,738 33,434 46,635 58,296

Cronbach Alfa 0,847 0,823 0,696 0,691

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy: 0,913

Bartlett’s Test of Sphericity:0,000

Genel Cronbach Alfa: 0, 904

Kariyer tatmini ölçeğinin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla yapılan faktör analizi 

sonuçları Tablo 3’te görülmektedir. Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı, Kaiser- 

Meyer- Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity Test sonuçlarına göre; 5 maddenin KMO 0,825 

ve p = 0, 000 (p < 0,001) olarak hesaplanmıştır. Kariyer tatmini ölçeğinin yapı geçerliliğini 

ölçmek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda maddelerin tek boyut altında toplandığı 

görülmektedir (Tablo 3).
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Tablo 3. Kariyer Tatmini Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

No Madde Ortak Varyans Kariyer Tatmini

1 Kariyerimde ulaştığım başarım beni mutlu 
ediyor.

0,663 0,814

2 Tüm kariyer hedelerime yönelik gösterdiğim 
ilerleme beni tatmin ediyor.

0,788 0,888

3 Gelir hedelerime yönelik gösterdiğim ilerleme 
beni tatmin ediyor.

0,595 0,771

4 Terfi hedelerime yönelik gösterdiğim ilerleme 
beni tatmin ediyor.

0,687 0,829

5 Yeni yetenekler geliştirme hedelerime yönelik 
gösterdiğim ilerleme beni tatmin ediyor.

0,476 0,690

Özdeğer 3,209

Açıklanan Toplam Varyans (%) 64,177

Cronbach Alfa 0,858

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,825

Bartlett’s Test of Sphericity:0,000

İşten ayrılma niyeti ölçeğinin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla yapılan faktör analizi 

sonuçları Tablo 4’te görülmektedir. Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı, Kaiser- 

Meyer- Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity Test sonuçlarına göre; 4 maddenin KMO 0,801 ve 

p = 0, 000 (p < 0,001) olarak hesaplanmıştır. İşten ayrılma niyeti ölçeğinin yapı geçerliliğini 

ölçmek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda maddelerin tek boyut altında toplandığı 

görülmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

No Madde Ortak Varyans İşten Ayrılma Niyeti

1 Eğer imkanım olsaydı işimden ayrılırdım. 0,808 0,899

2 Son zamanlarda işimden ayrılmayı daha 
sık düşünmeye başladım.

0,804 0,896

3 Aktif olarak yeni bir iş arıyorum. 0,730 0,854

4 İşimden ayrılmayı düşünüyorum. 0,813 0,902

Özdeğer 3,154

Açıklanan Toplam Varyans (%) 78,853

Cronbach Alfa 0,910

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,801

Bartlett’s Test of Sphericity:0,000

 Yapılan faktör analizleri sonucunda İş-Yaşam Dengesi Ölçeği (Apaydın, 2011), Kariyer 

Tatmini Ölçeği (Greenhaus, 1990) ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği’nin (Rosin ve Korabik, 1991) 
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orijinal halindeki gibi boyutlara ayrıldıkları görülmüştür. Geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinin 

ardından, maddelerin ortalamaları alınmış ve genel ölçek ortalamaları üzerinden korelasyon ve 

regresyon analizlerine geçilmiştir. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Çalışmaya katılanların iş - yaşam dengesi ölçeğinden aldığı puanların ortalama değeri 3,48; 

kariyer tatmini ölçeğinden aldığı puanların ortalama değeri 3,20 ve işten ayrılma ölçeğinden 

aldığı puanların ortalama değeri ise 2,51’dir. Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, medeni durum, çalışma hayatında geçirdikleri toplam süre ve sektöre göre dağılımları 

Tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Özellikleri

n %

Cinsiyet Kadın

Erkek

86

104

45,3

54,7

Yaş 29 ve altı

30-35

36-41

42 ve üzeri

71

38

33

48

37,4

20

17,4

25,3

Eğitim durumu Lisans ve altı

Lisans ve üzeri

99

91

52,1

47,9

Medeni durum Evli

Bekar

89

101

46,8

53,2

Çalışma hayatında 
geçirilen toplam 
süre

7 yıl ve daha az

8-14 yıl

15-21 yıl

22 ve üzeri

76

44

36

34

40

23,2

18,9

17,9

Sektör Kamu

Özel

69

121

36,3

63,7

TOPLAM 190 100

Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde toplam 

190 katılımcının %45,3’ünü kadınların, %54,7’sini ise erkeklerin oluşturduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde 29 ve altı yaş aralığının %37,4; 30-35 

yaş aralığının %20; 36-41 yaş aralığının %17,4; 42 ve üzeri yaş aralığının ise %25,3 şeklinde 
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dağıldığı bulunmuştur. Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 

eğitim durumu lisans ve daha alt düzeyde olan katılımcıların %52,1’lik orana, yüksek lisans 

ve doktora mezunu olanların %47,9’lik orana sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışanların medeni 

durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında %53,2’sinin evli, %45,3’ünün bekar olduğu tespit 

edilmiştir. Çalışma hayatında geçirdikleri toplam süre bakımından katılımcıların %40’ının 7 yıl 

ve daha az, %23,2’sinin 8-14 yıl arası, %18,9’unun 15-21 yıl arası, %17,9’unun ise 22 yıl ve daha 

fazla süredir aktif olarak çalışma hayatında bulundukları görülmüştür. Araştırmaya katılanların 

%36,3’ü kamu, %63,7’si ise özel sektör çalışanıdır.

Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucu en 

güçlü ilişki kariyer tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında görülmüştür (r=-0,408).  Buna göre, 

kariyer tatmini arttıkça işten ayrılma niyeti azalmaktadır. İş - yaşam dengesi ile kariyer tatmini 

arasında pozitif yönde bir ilişki (r=0,367), işten ayrılma niyeti ile negatif yönde bir ilişki (r=-

0,287) bulunmaktadır. Bir başka deyişle, iş - yaşam dengesi arttıkça kariyer tatmini artmakta, 

işten ayrılma niyeti ise azalmaktadır (Tablo 6). 

Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları

Korelasyon İş – Yaşam Dengesi Kariyer Tatmini İşten Ayrılma Niyeti

İş – Yaşam Dengesi 1 0,367**

p=0,000

-0,287**

p=0,000

Kariyer Tatmini 1 -0,408**

p=0,000

İşten Ayrılma Niyeti 1

Anlamlılık Düzeyi: 
p*<0,05, p**<0,01

İş - yaşam dengesi ile kariyer tatmininin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ölçmek 

amacıyla, değişkenler çoklu regresyon analizine tabi tutulmuştur. İş - yaşam dengesi ile kariyer 

tatmini bağımsız değişkenler, işten ayrılma niyetinin ise bağımlı değişken olarak ele alındığı 

modelin regresyon analizi sonucunda, modelin genel anlamlılığının sınandığı F değeri 21,635 

olarak hesaplanmış, modelin anlamlı olduğu görülmüştür (p=0,000<0,05)(Tablo 7). İş - yaşam 

dengesi ve kariyer tatmini, işten ayrılma niyeti üzerindeki %18,8’lik bir değişimi açıklamaktadır 

(R2=0,188)(Tablo 7).

Tablo 7. Çoklu regresyon analizi sonuçları

R R2
Düzeltilmiş 

R2
Std. Hata

Modelin 
Anlamlılık 
Derecesi

F Değişimi

0,433 0,188 0,179 1,01083 0.000 21,635
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Ayrıca, iş - yaşam dengesi ile kariyer tatmininin işten ayrılma niyetini anlamlı bir şekilde 

etkilediği belirlenmiştir (p=0,027<0,05;p=0,000<0,05). Regresyon analizi sonucu hesaplanan 

katsayılar doğrultusunda regresyon formülü Y= 4,847-0,267X1-0,439X2 olarak ifade edilebilir 

(Tablo 8). İş- yaşam dengesindeki bir birimlik artışın işten ayrılma niyetinde 0,267’lik azalışa, 

kariyer tatminindeki bir birimlik artışın ise işten ayrılma niyetinde 0,439’luk bir azalışa 

yol açacağı söylenebilir (Tablo 8).  Bu sonuçlar doğrultusunda, iş-yaşam dengesi ve kariyer 

tatmininin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine ilişkin hipotez (H1) kabul edilmiştir.

Tablo 8. Çoklu regresyon analizi sonucu katsayılar

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar

Standartlaştırılmış

Katsayılar
t Sig.

Beta Std. Hata Beta

Sabit

İş-Yaşam 
Dengesi

Kariyer 

Tatmini

4,847

-0,267

-0,439

0,415

0,119

0,089

-0,158

-0,350

11,674

-2,234

-4,935

0,000

0,027

0,000

İş ve özel yaşam dengesi, kariyer tatmini ve işten ayrılma niyetinin demograik özelliklere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti için bağımsız t-test ve tek yönlü ANOVA analizlerinden 

yararlanılmıştır. 

Yapılan bağımsız t-test sonuçlarına göre iş ve özel yaşam dengesi (p=0,528), kariyer 

tatmini (p=0,605) ve işten ayrılma niyeti (p=0,950) cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 

Çalışanların iş ve özel yaşam dengesi (p=0,803), kariyer tatmini (p=0,072) ve işten ayrılma 

niyeti (p=0,333) çalışma hayatında geçirilen toplam süre bakımından incelendiğinde anlamlı 

bir farklılık tespit edilememiştir. Medeni durum değişkeni incelendiğinde ise, iş ve özel yaşam 

dengesi (p=0,794), kariyer tatmininde (p=0,125) ve işten ayrılma niyetinde (p=0,340) farklılık 

olmadığı görülmüştür. Çalışanların iş ve özel yaşam dengesi (p=0,534) ve kariyer tatmininde 

(p=0,905) kamu ya da özel sektör çalışanı olma durumuna göre bir farklılık bulmamakta 

ancak, işten ayrılma niyetinde (p=0,000) özel sektör çalışanlarının (2,72) kamu çalışanlarına 

göre (2,13) işten ayrılma niyetlerinin daha yüksek olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir. 

Çalışanların iş ve özel yaşam dengesi (p=0,68) ve işten ayrılma niyetinde yaşa göre anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Kariyer tatmini (p=0,01), 48 ve üzeri yaş grubu (3,57) lehine diğer 

gruplara oranla daha yüksektir. İş ve özel yaşam dengesi (p=0,517), kariyer tatmini (p=0,747) ve 

işten ayrılma niyeti (p=0,124) eğitim durumuna göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Yapılan 

farklılık analizlerinin sonuçları Tablo 9’de özetlenmiştir. 
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Tablo 9. Demografik Değişkenler Açısından Farklılık Olup Olmadığı

Değişken Cinsiyet Çalışma 
süresi

Medeni 
durum

Kurum 
niteliği

Yaş Eğitim 
durumu

İş ve Özel 
Yaşam 
Dengesi

- - - - - -

Kariyer 
Tatmini

- - - - + -

İşten 
Ayrılma 
Niyeti

- - - + - -

Yapılan analizler sonucunda, kariyer tatmininin çalışanların yaşına göre, işten ayrılma 

niyetinin ise kamu ya da özel kurumda çalışma durumuna göre değiştiğine yönelik anlamlı 

farklılıklar olduğu görülmüştür.

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde çalışanların esenliği açısından oldukça önemli kabul edilen iş ve özel yaşam 

dengesi, çalışanları kuruma bağlamak ve işten ayrılma niyetlerini düşük tutabilmek açısından 

vurgulanan bir konudur. Bu çalışmada, iş ve özel yaşam dengesine yönelik algılamaların ve 

kariyer tatmini düzeylerinin işten ayrılma niyetleri üzerinde bir etkisi olup olmadığı incelenmiş, 

iki değişkenin de işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Araştırmanın bulguları ışığında, iş ve özel yaşam dengesine yönelik olumlu algılamaları 

olan çalışanların işten ayrılma niyetlerinin düşük olacağı söylenebilir. Bu bağlamda bireylerin, iş 

yaşamları ile özel yaşamlarının iç içe geçmediği ve her iki alana da uygun zamanı ayırabildikleri 

durumda işten ayrılmayı da düşünmemiş ve eyleme geçirmemiş olacakları düşünülebilir. Bunun 

yanı sıra kariyerinde hedelediği yolda ilerlediğini düşünen, gelişimi için gerekli fırsatların 

kendisine sağlandığını hisseden çalışanların kariyer tatmininin yüksek düzeyde olacağı ve işten 

ayrılma niyetinin düşük olacağını belirtmek mümkündür. 

Araştırmamızın ana amacına ek olarak, yapılan farklılık analizleri sonucunda ise kariyer 

tatminin çalışanların yaşına göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, yaşın 

ilerlemesiyle kariyerinde daha doyurucu sonuçlara ulaşan bireylerin tatmin duygusunun 

artacağı şeklinde yorumlanması mümkündür. Özel sektör çalışanlarının, kamu sektöründe 

çalışanlara göre işten ayrılma niyetlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, 

özel sektör ve kamu çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin derinlemesine incelenmesi ve 

nedenlerinin araştırılmasını gerektirmektedir. Bunun yanı sıra işten ayrılma niyetinin her 

zaman olumsuzlukla sonuçlanmayacağı ve işletmeye yeterli verimi sağlayamayan kişilerin 

işletmeden ayrılmasının aslında iyi sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. Bu bağlamda işten 

ayrılma niyetine sahip kişilerin işletmeler için yedeklenmesi zor olan kilit çalışanlardan olup 

olmadıklarının araştırılması önerilebilir.
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Literatürdeki benzer doğrultuda yapılmış çalışmalar incelendiğinde,  iş-yaşam dengesinin 

farklı çalışma alanlarındaki kişilerin işten ayrılma niyetleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

Akademisyenlerin (Nohr, 2011:243), finans çalışanlarının (Huang vd., 2007:746) ve hemşirelerin 

(Lee vd., 2013:165)  iş-yaşam dengesi kurabilmeleri halinde işten ayrılma niyetlerinin düşük 

olacağı ortaya çıkmıştır. Çalışanların kariyer tatminlerinin işten ayrılma niyetlerini etkilemesi 

açısından da benzer durum söz konusudur. Kore’de Fortune Global 500 listesine giren 4 

işletmedeki çalışanlar (Joo ve Park, 2010:493) ve İngiltere’de hemşireler             üzerinde yapılan 

çalışmalarda (Laschinger,2012:480) bireylerin kariyer tatmini duymaları halinde işten ayrılma 

niyetlerinin düşük olacağı görülmüştür. Literatürdeki bu sonuçlar çalışmamızda ortaya çıkan 

bulgular ile paralellik göstermektedir.

Bundan önce yapılmış çalışmalarda iş-yaşam dengesinin çalışanların kariyer tatminlerini 

arttırıcı bir unsur olduğu da görülmüştür (Heslin, 2005:121; Kırbaşlar vd. 2014:642). Bu nedenle 

daha sonra yapılacak olan çalışmalarda iş-yaşam dengesinin işten ayrılma niyetine olan etkisinde 

kariyer tatmininin araçsallık etkisi de incelenebilir. Bunun dışında ilgili kavramları daha iyi 

açıklayabilmek için değişkenleri etkileme niteliği bulunan farklı unsurların araştırma modeline 

katıldığı çalışmaların planlanması önerilebilir.  
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