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Bu çalıĢmanın amacı turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin, mesleki tutum 

ve iĢ doyumlarına etkisinin belirlenmesidir. AraĢtırmada ilk olarak araĢtırmanın 

değiĢkenlerini oluĢturan kavramlarla ilgili yabancı ve yerli literatür taraması 

yapılarak kavramsal çerçeve oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan kuramsal çerçeve 

doğrultusunda uygulama aĢamasında veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini Türkiye‟de aktif olarak çalıĢan 7022 eylemli 

turist rehberleri oluĢturmaktadır. Bu çerçevede, rehber odalarına kayıtlı eylemli turist 

rehberi sayısı ve oranı dikkate alınarak toplam 600 anket dağıtılmıĢ olup bunların 

462‟si geri dönmüĢ ve eksik - hatalı anketler değerlendirme dıĢı bırakılarak toplam 

453 anket değerlendirmeye alınmıĢtır. Turist rehberlerinin ankete vermiĢ oldukları 

cevaplar; faktör analizi, güvenilirlik analizi, yüzde, frekans, varyans analizi, 

aritmetik ortalama değerleri, t testi, korelasyon ve regresyon analizleri ile 

çözümlenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre turist rehberlerinin mesleki tutumlarının 

ve içsel iĢ doyumlarının yüksek olduğu, kiĢilik özelliklerinden nevrotiklik boyutu 

dıĢında diğer boyutlar olan dıĢadönüklük, açıklık, geçimlilik ve sorumluluk 

boyutlarının yüksek olduğu, turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki 

tutumları ve iĢ doyumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ve turist rehberlerinin 

mesleki tutumları ile iĢ doyumları arasında anlamlı bir iliĢkinin var olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: KiĢilik, Mesleki Tutum, ĠĢ Doyumu, Turist Rehberi 
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The aim of this study is to determine the effect of the tourist guides' personality traits 

on their professional attitudes and job satisfaction. In the research, firstly, a 

conceptual framework was created by searching foreign and domestic literature 

about the concepts constituting the variables of the research. Survey technique was 

used as data collection method in the application phase in line with the theoretical 

framework created. The research population in Turkey are actively working in 7022 

deed of tourist guides. In this frame, a total of 600 questionnaires were distributed 

considering the number and rate of active tourist guides registered in the guide 

chambers, 462 of them were returned and 453 questionnaires were evaluated by 

eliminating the missing - incorrect questionnaires. The answers the tour guides gave 

to the survey; factor analysis, reliability analysis, percentage, frequency, variance 

analysis, arithmetic mean values, t test, correlation and regression analyzes. 

According to the findings obtained, it was found that the professional attitudes and 

internal job satisfaction of the tour guides were high and that the dimensions of 

extroversion, openness, liveliness and responsibility, which were other dimensions 

besides the neurotic dimension than the personality traits were high, the personality 

traits of tourist guides had a significant effect on their occupational attitudes and job 

satisfaction, there appears to be a meaningful relationship between the professional 

attitudes of the guides and job satisfaction. 

Keywords: Personality, Job Attitude, Job Satisfaction, Tourist Guide 
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ÖNSÖZ 

Turizm sektörü için son derece önemli bir yere sahip olan turist rehberlerinin 

mesleki tutum ve iĢ doyumuna etki eden faktörlerin belirlenmesini ve bu faktörlerin 

iliĢkisinin kiĢilik özellikleriyle ortaya konulmasını amaçlayan bu çalıĢma, hem 

turizm sektörü hem de turist rehberleri için önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmayı önemli 

kılan diğer bir neden ise turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerini ve mesleki 

tutumlarını ölçen, iĢ doyumu ve mesleki tutumlarını etkileyen kiĢilik özelliklerini 

belirleyen ve bu faktörlerin birbirleriyle iliĢkisini ortaya koyan bir çalıĢmaya 

rastlanmamasıdır. Bu nedenle çalıĢmada; turist rehberlerinin mesleki tutum ve iĢ 

doyumu düzeylerine etki eden faktörler ve bu faktörlerin kiĢilik özellikleriyle 

iliĢkisinin ve etkisinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Turist rehberlerine yönelik 

yapılacak bu araĢtırma ile alanyazına önemli katkılar sağlanacağı düĢünülmektedir. 

ÇalıĢmanın alanyazın açısından sağlayacağı önemli katkının yanında, turist 

rehberlerinin bünyelerinde çalıĢtıkları seyahat acentalarına da önemli faydaları 

olabileceği umulmaktadır. Seyahat acentaları, bu araĢtırmanın sonucunda ortaya 

çıkan sonuçları dikkate alarak turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerini etkileyebilecek 

faktörlerin neler olabileceği ve bu faktörlerin rehberlerin mesleki tutum ve iĢ 

doyumlarını nasıl etkileyebileceği konusunda fikir sahibi olabilirler. Böylelikle turist 

rehberlerinin mesleki tutum ve iĢ doyumu düzeyini artıracak yeni stratejiler 

geliĢtirerek rehberlerin performansının artırılması umut edilmektedir. 

Eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen çok 

sevdiğim aileme, özellikle babama; hayatıma girdiği andan itibaren varlığıyla daima 

bana kendimi özel hissettiren, sıkıntılı dönemlerimde bana destek olan ve beni 

motive eden, son nefesime kadar da iyi ki diyeceğim biricik eĢim Betül Kabakulak‟a 

sonsuz kez teĢekkür ederim. 

Tez çalıĢmamın baĢından sonuna kadar yapmıĢ olduğu değerli yorum ve 

katkılarından dolayı tez danıĢmanım Sn. Doç. Dr. Elbeyi PELĠT‟e Ģükranlarımı 

sunarım. Tez ile ilgili analizlerin yapılması ve yorumlanmasında katkılarını 

esirgemeyen Doç. Dr. Ġbrahim Kılıç‟a teĢekkür ederim. AraĢtırmam için veri toplama 

sürecinde anketlerin doldurulmasına yardımcı olan ve anketleri büyük bir sabırla 

dolduran tüm turist rehberi meslektaĢlarıma canı gönülden teĢekkür ederim.  
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GĠRĠġ  

Turizm oluĢturduğu ekonomik değerlerin büyüklüğü ile dünyanın en önemli 

sektörlerinden birisidir. Turizm sektöründe hizmet sunulmaktadır. Dolayısıyla emek 

yoğun bir yapıdadır ve istihdama katkısı yüksektir. Bu sektörünün ortaya çıkardığı 

mesleklerden biri de turist rehberliğidir. Turist rehberi, turizm sektöründe çok önemli 

konumda olan mesleklerden biri olarak tanımlanırken aynı zamanda turist 

rehberlerinin çok yönlü oldukları ortaya çıkmıĢtır (Ababneh, 2017: 200).  

Turist rehberlerinin yoğun rekabet ortamında sosyolojik ve psikolojik açıdan 

ayakta kalabilmeleri ve mesleklerini etkili bir Ģekilde sürdürebilmeleri büyük önem 

taĢımaktadır (Cohen, Maurice ve Cohen, 2002). Sağlam psiklojiye sahip olan turist 

rehberleri, yaptıkları iĢlerde daha yüksek verimle çalıĢacaktır. Bu durum hem acenta 

hem müĢteri memnuniyeti hem de turist rehberinin kendileri açısından iĢlerinden 

zevk almalarını sağlayacaktır. Turist rehberliği zor bir meslektir. Turist rehberleri 

yaz aylarında aĢırı sıcaklarla, kıĢ aylarında ise aĢırı sağuklarla mücadele etmektedir. 

Bunun yanında belirli zamanlara toplanmıĢ turlardan dolayı çalıĢma süreleri 

düĢmekte, dolayısıyla da elde ettiği gelir azalmaktadır. Gelirlerin azalması, turist 

rehberlerini sınırlamakta, ödemelerini aksatabilmektedir. Bunların dıĢında yaĢanan 

terör olayları, ekonomik ve siyasi krizler, ören yerlerinde ve müzelerde sesli rehber 

kullanımının artması gibi nedenler turist rehberlerinin psikolojik olarak sorunlar 

yaĢamalarına, mesleklerini yapmak yerine daha garanti iĢlere yönelmek istemelerine, 

mesleklerine karĢı tutumlarının olumsuzlaĢmasına, yaĢam ve iĢ doyumlarının aynı 

Ģekilde azalmasına neden olmaktadır. Bu durumlar, her turist rehberi için geçerli 

değildir; ancak psikolojisi ve mesleğe karĢı soğukluk hisseden turist rehberleri farklı 

kiĢilik özellikleri duygusal dengesizlik, sorumsuzluk, uyumsuzluk geçimsizlik vb. 

sergileyebilmektedir. Turist rehberleri açısından, bu gibi durumların yaĢanmaması 

için rehberler pozitif psikoloji ile desteklenmeliler. BaĢarılı bir Ģekilde mesleğin 

icrası, turist rehberlerinin mesleki bağlılıklarının artması ve mesleki tutumlarının 

geliĢmesi, iĢleriyle özdeĢleĢmeleri, iĢ doyumu ve yaĢam doyumu sağlamaları, iĢten 

ayrılma niyetlerinin azalması açısından kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 



 

2 

 

 

doyumu kavramları önem taĢımaktadır. Bu kapsamda tezin ilk bölümünde kiĢlik 

özellikleri, kiĢilik kuramları, mesleki tutum ve iĢ doyumu kavramlarının yerli ve 

yabancı literatürden yararlanılarak önemi ve kuramsal yapısı ortaya konulmuĢtur. 

Ġkinci bölümde araĢtırmanın konusunu oluĢturan kavramlarla ilgili yerli ve yabancı 

literatürde yer alan çalıĢma sonuçlarına, konunun turist rehberliği mesleğindeki ve 

turizm sektöründeki mevcut durumuna ve kavramların birbirleriyle olan iliĢkisine yer 

verilmiĢtir. ÇalıĢmanın son bölümünde ise Türkiye‟deki eylemli turist rehberlerinin 

araĢtırılan kavramlara iliĢkin algılamalarına yönelik araĢtırma sonuçlarına yer 

verilerek elde edilen bulgular tartıĢılmıĢ ve konuyla ilgili olarak ilgili taraflara 

öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KĠġĠLĠK, MESLEKĠ TUTUM VE Ġġ DOYUMU 

AraĢtırmanın bu bölümünde kiĢilik kavramı, kiĢilik tipleri, kiĢilik kuramları ve 

kiĢiliğe etki eden faktörlerin değerlendirilmesine iliĢkin alanyazında yer alan 

tanımlamalar ve bakıĢ açılarına yer verilmiĢtir. 

1. KĠġĠLĠK KAVRAMI VE TEORĠK ARKA PLANI 

Üniversite eğitimi almıĢ tüm bireyler, aldıkları ders her ne olursa olsun 

dönemin ilk dersinin konusu olarak, söz konusu o dersin tanımlamasıyla iĢe baĢlarlar. 

Bu çerçevede psikoloji dersi veren hocalar da ilk olarak “kiĢilik nedir”? sorusuyla 

derse baĢlarlar (Burger, 2006: 22). KiĢilik özellikleriyle ilgili araĢtırmalar oldukça 

eski bir geçmiĢe sahiptir. KiĢilik kelimesinin kökeni eski Yunancadaki “persona” 

kelimesine dayanmaktadır. “Persona” Antik çağ aktörlerinin giydikleri maskenin 

adıdır (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 71). Eski roma tiyatrolarında sahnedeki oyuncular 

“persona” adını verdikleri maskeler kullanmaktaydılar. Bunun sebebi ise sahne ile 

oturma yerlerinin arasındaki mesafenin uzak olması ve seyircilerin, oyuncuların jest 

ve mimiklerini net bir biçimde görememesiydi (Durna, 2005: 276). Roma 

tiyatrolarında oyuncular persona adını verdikleri maskeler sayesinde seyirciyle 

iletiĢim kurabiliyor ve seyirciler de oyuncuların jest ve mimiklerini kolaylıkla 

görebiliyordu ( Zel, 2011: 9; Türkel, 1992: 27). 

KiĢilikle ilgili çok farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Allport (1937), kiĢiliği 

dinamik bir organizasyon içerisinde kiĢinin psiko-fiziksel olarak kendi çevresine 

uyumlu hale gelmesine karar veren eĢsiz bir mekanizma olarak tanımlamıĢtır (Yang 

ve Hwang, 2014: 8). Allport (1937), aynı zamanda kiĢiliğin, din bilimi, felsefe, 

sosyoloji, hukuk ve psikolojiden türemiĢ 50 farklı anlamı olduğunu belirtmektedir.  

ÇağdaĢ kiĢilik teorisyenleri arasında, kiĢiliğin anlamıyla ilgili bazı görüĢ ayrılıkları 

olmasına rağmen insanların yapmıĢ oldukları eylemlerde karakterlerinden yani 
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kiĢiliklerinden etkilendikleri konusunda teorisyenler arasında görüĢ birliği 

bulunmaktadır (Mount vd., 2005: 448).   

Genel bir tanıma göre kiĢilik, bireyin çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden 

farklı olan, tutarlı ve yapılaĢmıĢ iliĢki biçimi olarak tanımlanabilir (Cüceloğlu, 1991: 

404).  Türk Dil Kurumu‟nca (TDK, 2017) kiĢilik, “bir kimseye özgü belirgin özellik, 

manevi ve ruhsal niteliklerin bütünü, Ģahsiyet ya da insanlara yakıĢacak durum ve 

davranıĢ” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

McCrea ve Costa (1989), kiĢiliği duygusal direnç, içsel, deneyimsel, tutumsal 

ve motivasyonel olarak farklı durumlarda ortaya çıkan davranıĢlara verilen tepkiler 

olarak açıklamaktadır. Funder (2015: 5) kiĢiliği, kiĢinin karakterinde açıkça var olan 

ya da gizli olan duygu, düĢünce ve davranıĢın psikolojik olarak dıĢa yansıması 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Yelboğa‟ya (2006: 198) göre kiĢilik; bir bireyin duyuĢ, 

düĢünüĢ ve davranıĢ biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü görüntüsüdür. 

Sürekli çevreden gelen uyarıcıların etkisi altında olan kiĢilik, bireyin hem ruhsal hem 

de fiziksel bütün davranıĢlarını içine alır. Petrovay‟a (2008) göre ise kiĢilik; 

düĢüncelerin, duyguların ve davranıĢların farklı durumlar içinde ifade edilen 

örneklerine dayanmaktadır. KiĢiliğin en çok öne çıkan ve iyi anlaĢılan tarafı bireyin 

diğer bireylerden bazı anlarda devamlı farklı tavır sergilemesidir. KiĢilik kavramı 

içinde en çok üstünde durulan husus bireysel farklılıklardır (Studylecturenotes, 

2017). KiĢiliğe yönelik çeĢitli yazarlar/araĢtırmacılar tarafından gerçekleĢtirilen bu 

tanımlamalara ilave olarak konuyla ilgili aynı zamanda birçok teori ve kuram 

geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda kiĢilik, 21. yüzyılın önemli araĢtırma konularından biri 

olmuĢtur. Birçok bilim adamı ve akademisyenin dikkatini çeken kiĢilik konusuyla 

ilgili yapılan çalıĢmalar akademik dünyada ilgi görmüĢ ve kiĢilikle ilgili farklı 

alanlarda çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır ve yapılmaya da devam etmektedir. KiĢilik 

konusuyla ilgili araĢtırma yapan bazı bilim adamları kiĢiliğin farklı noktalarına 

değinmiĢtir. KiĢilik teorileri, kiĢilik paradigmaları arasında en çok araĢtırılan ve en 

çok kullanılan değil aynı zamanda kiĢiliğin ne olduğuna dair fikir vermektedir. Bu 

teoriler, araĢtırmacılara bireylerin nasıl düĢündüğü, nasıl hissettiği, nasıl davrandığı 

konusunda kiĢilikle ilgili geniĢ anlamda bilgiler sunmaktadır (Tkalčič vd., 2016: 
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36). KiĢilik teorileri ve bu teorileri ortaya koyan bazı teorisyenlerin görüĢlerine 

aĢağıda genel olarak yer verilmiĢtir. 

Sigmund Freud’un Psikoanalitik Kuramı: Freud, insan davranıĢını yöneten ve 

çoğu kez bilincin dıĢında kalan, id (alt-benlik), ego (ben) ve süperego‟yu (üst-ben) 

kiĢiliğin üç temel öğesi olarak tanımlamıĢtır (Tolan, 1983: 387). Ġd, kiĢiliğin 

bilinçaltı kısmıdır; temel olarak cinsiyet ve saldırganlık güdülerinden oluĢur ve 

isteklerine doyum arar. Ego, kiĢiliğin gerçekçi ve ussal öğesidir. Ego bilinçlidir ve 

id‟in isteklerinden toplumca kabul edilenlerin bilinç düzeyine çıkmasına izin verir. 

Ego'nun hangi isteklerin bilinç düzeyine çıkmasına izin vereceğini, hangilerinin 

bilinçaltında tutulması gerektiğini belirleyen, süperego‟dur. Süperego, çocukluk 

evresinde çocuğun büyükleri ile olan etkileĢimi sonucu geliĢir ve toplumsal yasakları 

içerir (KağıtçıbaĢı ve Cemalcılar, 2014: 221). 

Carl Gustav Jung’un KiĢilik Kuramı: Jung, kiĢinin davranıĢlarını genetik 

özelliklerinin yanında hedefleri tarafından oluĢtuğunu iddia etmektedir. Carl Jung 

kiĢiliği ikiye ayırır. Bunlar: Ġçe dönükler ve dıĢa dönüklerdir. Ġçe dönükler: Ġçine 

kapalı, kendi halinde olan ve insanlarla pek iliĢki kurmayan, utangaç, okumayı ve 

düĢünmeyi seven kiĢilerdir (ĠĢçi, 1999: 109). DıĢadönükler, temelde hayat dolu, 

heyecanlı, konuĢkan, sosyal, giriĢken, aktif, odak noktası olmayı seven kiĢilerdir 

(Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002: 23). 

Alfred Adler’in KiĢilik Kuramı: Adler insanı sosyal bir varlık olarak 

görmüĢ ve kiĢiliğinden bireyin çevresiyle kurduğu iliĢkilerden etkilendiğini,  egodan 

çok bilinci kiĢiliğin temeli olarak görmüĢtür ve cinselliği daha az önemsemiĢtir. Bu 

yönüyle Freud‟ tan ayrılmıĢ ve kendisinden sonra gelen birçok kuramcıyı etkilemiĢtir 

(Özkalp vd, 2004: 249).  

Karen Horney’in KiĢilik Kuramı: Horney‟in, 1937 yılında yayınladığı 

çağımızın nevrotik insanı adlı çalıĢması ilk önemli yapıtıdır (Yanbastı, 1990 :101-

102). KiĢilik oluĢumunda kültürün ve bozuk insan iliĢkilerinin önemini 

vurgulamıĢtır. Horney, insan yaĢamında iki temel eğilimin kiĢiliğin yönelticisi 

olduğunu belirtmektedir. Bunlar emniyet, güven duygusu ve korkudur. Ġnsan korku 

olmadan yaĢamak ister. Korku ve güvenlik aynı temel ihtiyacın iki kutbudur.  Bu 
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nedenle insan güvenlik arar ve korkulardan kaçar. Horney, korkuyu insan sağlığının 

ana düĢmanı, emniyet duygusunu ise, insan davranıĢlarının temel yönlendiricisi 

olarak görür (Yanbastı, 1990: 106).  

Hans Jürgen Eysenck’in KiĢilik Kuramı: Eysenck kiĢilik kuramını 4 farklı 

düzey olarak tanımlamıĢtır.  Özel tepkilerin verildiği düzey en alt düzeydir.  2. 

Düzey, kiĢinin bulunmuĢ olduğu çevreden zaman içinde edindiği alıĢkanlıklara 

dayalı özelliklerle ilgilidir. 3.düzey bireylerin eğilimler kazandığı evredir. Son olarak 

4. düzey tiplerin ortaya çıktığı düzeydir; Tip sahası olarak adlandırılır (Güney, 2000: 

207).  

Erich Fromm’ un KiĢilik Kuramı: Fromm, birey ve toplum arasındaki iliĢki 

ile ilgilenmiĢtir. Ona göre psikolojinin esas sorunu bireyin toplumla, dünya ile 

ve kendiyle nasıl bir iliĢki kurduğunun incelenmesi ve anlaĢılmasıdır. Bu iliĢki Ģekli, 

öğrenme ve toplumsallaĢma süreçleri sonunda edinilir. Birey ve toplum arasındaki 

iliĢki Freud‟un düĢündüğü gibi statik değil, devamlı değiĢme halindedir. Böylece 

kiĢinin kendini bir üyesi olarak içinde bulduğu toplum, onun nasıl bir kiĢilik 

geliĢtireceğini de belirler. (Özkalp, 2002: 250). 

BeĢ Büyük Faktör KiĢilik Modeli: McCrea ve Costa‟ nın, beĢ büyük faktör 

kiĢilik kuramı, farklı ülkeler ve dillerde de ortak kullanıma sahip olduğu için ve 

teorisyenler için bir taslak görevi görüp araĢtırmalarında kolaylık sağladığı ve 

kapsamlı açıklamalar sağladığı için kiĢilik psikolojisinde bir dönüm noktasıdır. BeĢ 

büyük faktör kuramı kadar, baĢka hiçbir kiĢilik kuramı popüler olmamıĢ ve kullanılıp 

araĢtırılmamıĢtır, bu da beĢ büyük faktör kiĢilik kuramını ayrıcalıklı yapmaktadır 

(McCrea ve John, 1992: 177). BeĢ faktör kiĢilik modeli beĢ boyuttan oluĢmaktadır. 

Bunlar: DıĢadönüklük, duygusal denge / dengesizlik (nevrotiklik), yumuĢak baĢlılık, 

deneyime açıklık ve öz denetim (sorumluluk) boyutlarıdır (Barrick ve Mount: 1991: 

5; Somer vd., 2002: 23-24). 

Allport’ un KiĢilik Kuramı: Allport'un kiĢilik kuramı, bireyi ve davranıĢları 

etkileyen biliĢsel ve motive edici süreçlerin benzersizliğini vurgular. Allport (1937), 
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kiĢiliğin doğumda biyolojik olarak belirlendiğine ve bir kiĢinin çevreden edindiği 

tecrübelere göre Ģekillendiğine inanmaktadır (Simplypsychology.org, 2018). 

Raymond Cattell’ in KiĢilik Kuramı: Bu kiĢilik kuramına göre, insanın 

kiĢiliği çok sayıda özellikten oluĢur. Gordon Allport Ġngilizcede 4000‟den fazla 

kelimenin kiĢilik özelliklerini tanımlamak için kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Cattell 

ise, Allport‟un listesini incelemiĢ ve bu sayıyı 171‟e kadar düĢürmüĢtür. Daha sonra 

hangi kelimelerin etkili ve güncel olduğunu belirlemek için faktör analizini 

kullanmıĢ ve çok büyük veri toplamıĢtır. Cattell faktör analizi metodunu kullanarak 

listedeki kelime sayısını azaltmayı baĢarmıĢtır (Verywellmind.com, 2018). 

Yukarıda yapılan tanımlar ve teorisyenlerin ortaya koymuĢ olduğu kiĢilik 

kuramlarından çıkarılabilecek ortak sonuç: kiĢiliğin genetik, kültürel ve çevresel 

faktörlere, ailenin yapısı, büyüklüğü ayrıca, bireylerin doğum sırası, geçmiĢ 

yaĢantıları, korku ve endiĢeleri, bilinçaltıları, cinsel dürtüleri, içinde bulundukları ruh 

hali, dıĢadönüklük - içedönüklük, sorumluluk, uyumlu olma gibi özelliklere göre 

değiĢmesi ve anlık durumlarda bireyin kendine özgü biçimde olaylara ve durumlara 

verdiği farklı tepkiler olmasıdır. Bireylerin kiĢiliğini etkileyen faktörler çalıĢmanın 

izleyen kısmında daha detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. 

1.1. KĠġĠLĠĞĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Ġnsan davranıĢına etki eden her faktör aynı zamanda bir kiĢilik faktörüdür 

(Eroğlu, 2006: 174). DavranıĢ, kiĢi ile durum arasında daima karmaĢık bir etkileĢim 

gerektirir. Çevrede olup bitenler, diğer bireylerin varlığı ya da davranıĢları anlık 

olarak kiĢinin davranıĢlarını güçlü bir Ģekilde etkiler; ancak, bir Ģeyler onları bir 

Ģekilde tepki gösterecek duruma getirir. Gösterilen bu davranıĢa da kiĢinin kendisine 

ait olan yegâne Ģey “kiĢilik” denir (Anderson vd., 2008). KiĢiliğin genel geçer tek bir 

tanımı olmamakla birlikte genel olarak bireyin hayatı boyunca göstermiĢ olduğu 

istikrarlı davranıĢlar olarak tanımlanmıĢtır (Zel, 2011: 10). 

KiĢilik teorileri, bireylerin ortak ve farklı yönlerini tanımlamaktır. Bireyin de 

kiĢiliğini anlamak için, bireyin diğer kiĢilerle olan ortak yönlerini ve bireyi özel 
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yapan Ģeylerin neler olduğunu anlamayı gerektirir (Türkel, 1992: 28). Toplumlarda 

her birey farklı kiĢiliğe sahiptir ve hiçbir birey benzer durumlarda aynı Ģekilde 

davranmak zorunda değildir. KiĢilik olgusu, belirli dönemler haricinde değiĢikliğe 

uğramaz. Bireylerin kiĢiliklerinde ani ve hızlı değiĢimler meydana gelirse, bireyin 

çevresi bu durumu tuhaf karĢılar. Önemli değiĢimler, ani bir Ģekilde ortaya 

çıkmamasına rağmen, bireyin kiĢiliği zaman içinde değiĢebilir. KiĢiliğin geliĢimi 

yaĢam boyunca belirli zamanlarda meydana gelir; ancak, en köklü değiĢimler 

çocukluğun erken dönemlerinde meydana gelir (Hellriegel ve Slocum, 2010: 71). 

Çocuk ve gençlerin kiĢilik özellikleri yaĢlılara göre daha hızlı bir değiĢiklik gösterir. 

Ayrıca çevre Ģartlarının çok hızlı değiĢtiği yerlerde kiĢilik de kısa sürede değiĢir 

(Eroğlu, 2006: 172). Bireylerin çoğu bu değiĢimleri sezgileriyle kavrarlar. KiĢilikle 

ilgili değiĢimlere birçok değiĢken neden olabilir. Bu bağlamda kiĢiliği oluĢturan 

faktörleri kalıtımsal (genetik) faktörler, deneyimler, ailesel faktörler, coğrafi ve 

fiziksel faktörler, sosyal, kültürel ve çevresel faktörler Ģeklinde sınıflandırmak 

mümkündür (Türkel, 1992: 28). KiĢilikle ilgili söz konusu bu faktörlere iliĢkin 

bilgiler aĢağıda ayrıntılı olarak sunulmuĢtur. 

Biyolojik (Genetik) Faktörler: Biyolojik (genetik) faktörler insanların 

kiĢiliğinin oluĢmasında çok önemli bir yere sahiptir (Kim, 2009: 64). Birçok bireyin 

kiĢilik kavramıyla ilgili kalıplaĢmıĢ inancı, kiĢiliğin genetik olduğu yönündedir. 

“Aynı babasına benziyor” gibi ifadeler bu inancı destekler niteliktedir. Ġnsan 

genlerinin büyük bir çoğunluğu bütün insanlarda aynıdır ve bu da insanların birçok 

benzer özelliğe sahip olmasına neden olmuĢtur (Studylecturenotes, 2017). Boy 

uzunluğunu, göz rengini, ellerin uzunluğunu, saç rengi vb. diğer temel fiziksel 

özellikleri bireyin ebeveynlerinden almıĢ olduğu genler belirler. Ancak, insanlarda 

bulunan az miktardaki hücre kiĢiden kiĢiye değiĢir ve bu genler kiĢileri farklı kılar 

(Mischel, Shoda ve Ayduk, 2008: 99). Bazı bireyler, kiĢiliğin kalıtsal (genetik) 

olduğuna inanırken; diğer bireyler kiĢiliğin üzerinde çevrenin de etkisi olduğuna 

inanır. Aslında hem kalıtsallık (genetik), hem de çevre birbiriyle iç içedir. Bazı 

bireylerin kiĢiliğini bir değiĢken diğer bir değiĢkenden daha fazla etkileyebilir 

(Hellriegel ve Slocum, 2010: 70). Çocuk bir aile içinde doğar ve ebeveynlerinden 
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birçok kalıtsal özellik alırlar. Bireyler, psikolojik ve fiziksel özelliklerini kendi anne-

babalarının sahip olduğu özelliklerden alır. Kalıtsal olarak geçen bazı özelliklere 

örnek verilecek olunursa, cesaret, korkaklık, akıllılık ve zayıflık vb. gibi özellikler 

belirtilebilir (studylecturenotes, 2017). Sheldon, Beloff ve Eysenck gibi bilim 

adamları yapmıĢ olduğu çalıĢmaların sonucunda gensel özelliklerle kiĢilik arasındaki 

iliĢkiyi açıkça ortaya koymuĢtur. Bu çalıĢmaların sonucuna göre gensel özelliklerin 

kiĢiliğin oluĢmasında önemli bir etken olduğu ortaya çıkmıĢtır. Gensel özelliklerin 

kiĢiliği belirleme derecesi bireyden bireye farklılık göstermektedir. Zihinsel ve 

davranıĢsal eğilimlerde gensel özellikler önemli bir etken iken, ideal ve inançların 

oluĢumunda genlerin etkisinin çok az olduğu ortaya çıkmıĢtır  (Türkel, 1992: 29). 

KiĢiliği etkileyen bir diğer faktör olan sosyo-kültürel faktörler izleyen kısımda daha 

ayrıntılı bir biçimde incelenmiĢtir. 

Sosyo - Kültürel Faktörler: Kültürel değerler somut olmayan kavramlardan 

oluĢur. Birey bir toplum içinde doğar, geliĢir, büyür ve ölür. Doğduğu andan ölüme 

kadar geçen zaman içerisinde yaĢamıĢ olduğu toplumun değerlerini benimser 

(Eroğlu, 2006: 177). Çünkü kiĢinin ne ailesini ne de yaĢayacağı yeri seçme olanağı 

yoktur ve insanlar buna rağmen kendi iradeleri dıĢında gerçekleĢen bu duruma 

akıllarının üstün manevralar yapması sayesinde kolaylıkla uyum sağlamayı 

baĢarmıĢlardır (Güney, 2000: 259).   

Bireyler doğduğu coğrafyanın yaĢadığı ülkenin, Ģehrin yani doğup büyüdüğü 

yerin etkisinde kalır (Özcan, 2011: 72). YaĢadığı yerde bulunan diğer insanların 

geçmiĢten günümüze kadar zaman içinde elde ettiği bilgi birikimi (konuĢma biçimi 

(Ģive), dini ayinleri, giyim tarzları, gelenek ve görenekleri o toplumun kültürünü 

oluĢturur (Kulaksızoğlu, 1998:110). En geniĢ tanımıyla kültür, bir toplumu diğer 

toplumlardan farklı kılan, geçmiĢten beri değiĢerek devam eden, kendine özgü, 

sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayıĢ ve davranıĢları ile onun kimliğini oluĢturan 

yaĢayıĢ ve düĢünüĢ tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanıĢma ve birlik 

duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür 

(Kültür, 2018). 
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Ġnsanbilimciler, kiĢilik geliĢiminde kültür öğesinin çok önemli role sahip 

olduğunu açıkça ortaya koymuĢtur (Church, 2006). Kültür, sadece sembolik bir olgu 

değildir, aynı zamanda diğer kültürlerle ve amaçlara ulaĢmak için mücadele ederek 

geliĢir. Kültürler dinamiklerdir ve bir Ģeylerin daha iyi ya da daha kötü olması için 

devinim halindedirler (Kitayama ve Karasawa, 2006). Bireyin fiziksel çevresi ve 

evreni, içinde yaĢadığı toplumun kültürü, yani düĢünce ve yaĢam biçimiyle 

bütünleĢir. Bireyin bu çevrede yaĢamayı baĢarabilmesi, yaĢanılan yerin kültürünün 

maddi ve manevi öğelerinin birey tarafından öğrenilmesiyle olanaklı olur. Bu 

öğrenme sürecine “sosyalleĢme süreci” denir (Tolan: 1983: 347).  Bu süreç, çocuğun 

dünyaya gelip anneyle temas etmesiyle baĢlar, daha sonra diğer aile fertleriyle 

(kardeĢ, baba, dede, dayı, hala vd.) ve sosyal gruplarla olan etkileĢimlerle bireylerin 

kiĢiliklerinin Ģekillenmesinde etkili olmaktadır (Jain, 2005: 73). Sosyal grup 

faktörleri kiĢinin statüsü, üstlendiği roller, yapması gereken görevler ve sahip olduğu 

ayrıcalıkların neler olacağına karar verir. Bu faktörler, kiĢilerin kendilerini nasıl 

gördüğü, diğer sosyal gruplarda olan kiĢiler tarafından nasıl algılandığı, kazancı 

kadar harcadıkları üzerinde de etkilere sahiptir (Cervone ve Pervin, 2013: 18). 

Yapılan bir araĢtırma, kiĢinin sosyoekonomik durumunun hem biliĢsel hem de 

duygusal geliĢiminde etkisi olduğuna iĢaret etmektedir (Bradley ve Corwyn, 2002: 

377). Bireylerin akranlarıyla iliĢkileri de kiĢiliği Ģekillendirir. Bazı psikologlara göre 

bireyin kiĢiliğinin üzerinde aileden daha çok akranlarının etkisinin olduğu 

yönündedir (Harris, 1995: 481). Aynı ailede doğan çocukların birbirinden farklı 

davranıĢlar sergilemelerinin sebebi evlerinin dıĢında edindikleri tecrübelerden 

kaynaklanmaktadır ve bireylerin edindikleri bu tecrübeler evlerinin içinde farklı 

davranmalarına sebep olmaktadır (Harris, 1995: 482). Bu deneyimler, çocukların 

kiĢiliğinin oluĢmasına farklı Ģekillerde etki edebilir. Örneğin, kötü arkadaĢ edinen 

çocuklar daha fazla çatıĢma ve kavga içine girerler bu da çocuklarda anlaĢmazlık, 

saldırganlık gibi davranıĢların ortaya çıkmasına neden olur (Cervone ve Pervin, 

2013: 19). Kaliteli ve iyi arkadaĢlık kuran çocukların kiĢilikleri ise, olumlu yönde 

geliĢir ve çocukların kendilerine duydukları saygı artar, öz güvenleri geliĢir ve 

çevresiyle tam uyum içinde yaĢar (Berndt, 2002: 8). KiĢilik üzerinde diğer bir önemli 

faktör de ailesel faktörlerdir. 
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Ailesel Faktörler: Aile, bireyin dünyaya geldikten sonra sosyal olarak 

karĢılaĢtığı ilk kültürel kurumdur. Hem ebeveynler hem de kardeĢler birçok bireyin 

kiĢiliğinin geliĢiminde önemli bir rol oynar. Büyükbaba, büyükanne, amca, hala, 

dayı, teyze vd. aile bireylerinin sayısının artması da kiĢilik oluĢumunu etkiler. 

Özellikle ebeveynler, çocuğun geliĢimini 3 önemli yolla etkilemektedir. Bunlar 

(Cannon vd., 2008: 503-504):  

1. Ebeveynler kendi davranıĢ biçimlerini yetiĢtirmekte olduğu çocuklarına 

aktararak, 

2. Çocukların kimlik arayıĢında onlara rol model olarak, 

3. Çocukların sergilemiĢ olduğu davranıĢlarda ödüllendirme ve cezalandırma 

yoluyla etkilerler. 

Ailenin durumu da aynı zamanda kiĢiliklerin farklılaĢmasının önemli 

kaynaklarından biridir. Ailenin büyüklüğü, sosyo-ekonomik durumu, ırkı, dini ve 

nerede yaĢadığı, doğum sırası ve ailenin eğitim seviyesi de önemli etkenlerdir. Aile 

içindeki iliĢkilerin durumu da bireyin kiĢiliğinin oluĢmasında önemli rol oynar. 

Ailesinden sevgi ve saygı gören birinin, sevgiyle çevresine, ailesi otoriter olan 

bireyin ise çevresine daha otoriter davrandığı araĢtırmalarda ortaya çıkmıĢtır (Zel, 

2001: 24). 

 Yapılan araĢtırmalarda ailenin iliĢkilerin durumu ve çocuğa karĢı tutumu da 

çocukların kiĢilikleri üzerinde etkili olduğunu göstermiĢtir. Demokratik, anlayıĢlı 

yapıya sahip anne ve babanın çocuklarının mutlu aktif, kendini ifade edebilen, 

mantıklı düĢünüp ve tarafsız olabilen bir yapıda olduğu araĢtırmalarla ortaya 

çıkmıĢtır (Özkalp, 2002: 245). Bunun yanı sıra, anne-babanın çocuk üzerindeki etkisi 

sonucu, bireyin zihinsel yapısının Ģekillendiği saptanmıĢtır (Türkel, 1992: 30). 

Ayrıca, ailede ilk doğan çocuk, etrafında baĢka kardeĢi olmadığı için, ailenin bütün 

ilgisi bu çocuk üzerinde toplandığından ve sürekli ailenin gözetiminde kaldığı için 

daha tutucu ve bilinçli yetiĢmesine neden olur. Daha sonra dünyaya gelen çocuklar 

ise, daha uysal ve yeniliklere ve deneyimlere daha açıktır. Aynı zamanda fakir bir 

ailede yetiĢen çocuk, zengin bir ailede yetiĢen çocuktan daha farklı deneyimlere ve 
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fırsatlara sahip olur. Çocuklar aynı zamanda sadece ailenin vermiĢ olduğu terbiye ve 

eğitimle değil aynı zamanda yetiĢtiği çevrenin kültüründen de etkilenir. (Hellrieger 

ve Slocum, 2010). Bu nedenle ailenin kendi bireyleri arasındaki iliĢkiler, eğitim 

seviyeleri, aile bireylerinin sayısı, geniĢ veya çekirdek aile oluĢu, ailenin kaçıncı 

çocuğu olduğu, bireylerin hayata bakıĢ açıları, hayattan ne bekledikleri, çevreyle 

nasıl iletiĢim halinde oldukları, arkadaĢlarının sahip olduğu kiĢilik özellikleri ve hatta 

ailenin komĢularının kimler olduğu bile aile bireylerinin kiĢilikleri üzerinde önemli 

değiĢikliklere sebep olabilmektedir. KiĢilik üzerinde etkisi olan bir diğer önemli 

faktör coğrafi ve fiziksel faktörlerdir. Bu faktöre iliĢkin açıklamalara izleyen kısımda 

yer verilmiĢtir. 

Coğrafi ve Fiziki Faktörler: Bireyin, içinde doğup büyüdüğü coğrafi 

bölgenin de bireyin kiĢiliği üzerinde etkisi vardır. Coğrafi bölgeler, kiĢilik üzerinde 

daha çok dolaylı etkilere sahiptir (Eroğlu, 2006: 182-183). Örneğin, kıyı kesimlerde 

Akdeniz ikliminde yaĢayan insanlar deniz ve güneĢ‟in etkisiyle insanlar üzerinde 

rahatlatıcı, ferahlatıcı etki yapar ve bu bölgelerde yaĢayan insanların daha samimi, 

güler yüzlü ve sıcakkanlı insanlar olmasında önemli etkiler yaratır (Zel, 2011: 16). 

Ancak iç kesimlerde yaĢayan insanlarda soğuk iklimin de etkisiyle daha mesafeli, 

sert mizaçlı ve donuk olmalarına neden olmaktadır. Bu durum yaĢanılan yerin dağlık, 

ovalık, yağıĢlı, güneĢli vb. gibi durumlara göre değiĢmektedir. Bu da coğrafi 

koĢulların insanların kiĢilikleri üzerinde ne derece etkili olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir  (Ġlal, 1982: 283). Ayrıca bireyler sürekli ikamet ettikleri 

yerlerden farklı nedenlerle ayrılıp baĢka bir bölgeye yerleĢtiklerinde,  yerleĢtikleri 

bölgenin coğrafi ve fiziki Ģartlarına uyum sağlama sürecinin bireylerin kiĢilikleri 

üzerinde önemli etkileri olduğu da yapılan araĢtırmalarda belirlenmiĢtir (Phil ve 

Caron, 1980: 190).  

1.2. KĠġĠLĠK TĠPLERĠ 

KiĢilik tipleriyle ilgili açıklamalara geçmeden önce tip kavramının tanımını 

yapmak daha doğru olacaktır. Tip, Türk Dil Kurumunca (2017), “aynı cinsten bütün 

varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan 
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örnek, tür, çeĢit” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Tip aynı zamanda özellik kelimesinin 

yerine de sık sık kullanılan bir terimdir. KiĢilik ise, insanların düĢünce, tutum, 

davranıĢ ve inanıĢlarının özgün bir sentezidir (Özkalp, 2013: 29). Ġnsanlar 

bulundukları her ortamda bu özgün sentezin sonucu olarak kendilerini dıĢ dünyaya 

karĢı sergilerler. Bireyler duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak farklılıklar 

gösterdikleri için bireylerin olayları algılamaları da farklı olmaktadır. Bu algılamalar, 

bireyin çevresiyle olan iliĢkilerini etkiler, duygu ve düĢüncelerine yön verir (Durna, 

2005: 275). Bireyler de sergilemiĢ oldukları davranıĢlara göre araĢtırmacılar 

tarafından bazı sınıflandırmalara ayrılırlar. A tipi, B tipi (Akıncı vd., 2015: 57),  

dıĢadönük, nevrotik, deneyime açık, sorumluluk (özdenetim), yumuĢakbaĢlılık 

(Barrick ve Mount, 1991: 5).  

1.2.1. KiĢilik Tiplerine ĠliĢkin Kuramlar 

KiĢiliğin geliĢim sürecini açıklamak için çok sayıda kuram geliĢtirilmiĢtir. 

Hepsi de birbiriyle iliĢkili olsa da farklı bakıĢ açılarıyla bu karmaĢık süreci 

açıklamaya çalıĢmıĢlardır. Her bir geliĢim kuramı, insan geliĢiminin özellikle bir 

alanını odak noktası olarak kabul ederek bu geliĢimi genel olarak diğer alanlarla da 

bütünleĢecek biçimde ortaya koymuĢlardır (Özdemir vd., 2012: 569). Teorisyenlerin 

ortaya koyduğu kuramlara izleyen bölümde ayrıntılı olarak değinilmiĢtir.  

1.2.1.1. Sigmund Freud‟un Psikoanalitik Kuramı  

Sigmund Freud 20. Yüzyılın en büyük entelektüellerinden biridir ve kiĢilikle 

ilgili çalıĢmalarında psiko-analitik kuramı geliĢtirmiĢtir (Maltby vd. 2007: 23). Freud 

insan davranıĢını anlatmak için, bilinçaltına yönelik çalıĢmalarda bulunmuĢtur. 

Freud, insan davranıĢını yöneten ve çoğu kez bilincin dıĢında kalan, id, ego (ben) ve 

süperego‟yu (üst-ben) kiĢiliğin üç temel öğesi olarak tanımlamıĢtır (Tolan, 1983: 

387; ĠĢçi, 1999: 108). 

Ġd: Alt-benlik olarak da adlandırılır (Zel, 2011: 29). KiĢiliğin çekirdeğini 

oluĢturan olgunlaĢmamıĢ yerdir. Burası insanın iç dünyasındaki ruh halinin oluĢtuğu, 

istek, ihtiras, içgüdüler gibi dinamik güçlerin kaynaĢtığı yerdir. Ġd, psiĢik enerjinin 
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kaynağıdır. YaĢam, ölüm, cinsellik ve saldırganlık gibi dürtülerden oluĢur (Özkalp, 

2002: 247). Haz prensibi egemendir (Baymur, 1994: 254). Burada baskı ve etki altına 

alınmamıĢ biyolojik eğilimlerin doğası vardır. Belli refleksler, gayri ihtiyari verilmiĢ 

tepkiler, zaman içinde değiĢikliğe uğrayabilir ve Freud‟ a göre libido adı verile id, 

ayıp, yasak, suç gibi kültürel sınırlamalara da maruz kalmaz (Türkel, 1992: 41; 

Eroğlu, 2006: 187).  

Ego: Ġd ile süperego arasında arabulucu konumdadır. Ego, id‟ nin taleplerini 

süperegoya iletir. Ego, insan zihninin eğitilmiĢ bölümüdür. Ego, id‟ den gelen 

istekleri süperego sınırlarının içinde geliĢtirip olgunlaĢtırır. Ego, bireyin birçok 

talebini karĢılamaya çalıĢır. Bunda baĢarılı olamazsa bireylerde zihinsel gerginlik 

baĢlar. Zihin sağlığını dengede tutmak ve davranıĢların düzenli olabilmesi için 

ego‟nun iyi iĢlemesi gerekir (Türkel, 1992: 42). 

Süperego: Ġd‟in tam karĢıtıdır ve tamamen bireyin sosyo-kültürel çevresinin 

eseridir (ĠĢçi, 1999: 109). KiĢi doğup büyüdüğü çevreden ve aileden öğrenmiĢ olduğu 

iyi olan her Ģeyi, dini ve ahlaki değerleri, örf, adet ve gelenekleri temsil etmektedir 

(Eroğlu, 2006: 187). AĢağıda id, ego ve süperego‟ya ait Ģekil 1 verilmiĢtir.  

Şekil 1. Freud’un Kişilik Kuramının Yapılarıyla Bu Yapıların Farkında Olunması 

Arasındaki İlişki 

 

Kaynak: Cüceloğlu, 2006: 409. 
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ġekil 1 incelendiğinde, Freud‟a göre, insan bilinci bir buzdağına 

benzetilmiĢtir. Bu dağın görünen ucu bireyin farkında olduğu yani bilinçli olduğu 

kısmını ifade etmektedir. Ġd‟in tümü, üst benliğin en büyük kısmı ve egonun oldukça 

büyük bir kısmı ve egonun oldukça büyük bir kısmı bilinçaltında kalır. Bilinç ötesi 

düĢünce, bireyin Ģuan farkında olmadığı, fakat hemen farkına varabileceği türden 

düĢüncedir. 

1.2.1.2. Alfred Adler‟in Üstünlük Arama Kuramı 

Bireysel psikoloji kuramını ortaya koyan, 1911 yılında Freud ile Adler 

arasında görüĢ ayrılığı derinleĢmiĢ ve iki teorisyen yollarını ayırmıĢlardır. Böylelikle 

gruptan ayrılan ilk psiko-analitik kuramcı Alfred Adler olmuĢtur (Burger, 2006: 

151).  

Adler,  Freud gibi kiĢiliğin geliĢiminde, ilk birkaç yılın son derece önemli 

olduğuna inanmıĢtır. Adler, aynı zamanda kiĢiliğin oluĢmasında aileye önemle vurgu 

yapmıĢtır (Burger, 2010: 99). Ailenin, çocuğun geliĢimi için, çocuğun ne çok üstüne 

gidilmesini ne de çocuğun görmezden gelinmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Bireysel 

psikolojiye göre Adler, kiĢiliği anlamada üstün olma çabası, çocukların doğum sırası 

ve anne-baba etkisinin kiĢiliğin Ģekillenmesinde önemli rolü olduğunu vurgulayan ilk 

psikologdur (Güney, 2000: 208; Burger, 2010: 99).  Freud„un görüĢleri temelde 

bilinçdıĢı ve cinsellik üzerine kuruluyken, Adler„in görüĢlerinin temeli aĢağılık 

duygusu üzerine kurulmuĢtur. Freud için cinsellik ne ise, Adler için de aĢağılık 

duygusu onu ifade etmektedir (Yanbastı, 1990: 71). Adler„e göre insan 

davranıĢlarının temel itici gücü üstünlük ve egemenlik içgüdüsü ile güç ve 

saygınlıktır (Güney, 2000: 209). Adler‟e göre, üstünlük duygusu (superiority) 

insanların elde etmek istediği esas güçtür (Cüceloğlu, 2006: 416). Ġnsan hayatı 

boyunca çevresindeki kiĢilere, nesnelere, varlıklara veya çeĢitli durumlara hükmedip 

onları kontrol altında tutmaya çalıĢmıĢtır. Ancak Adler„e göre bu içgüdünün herkes 

tarafından aynı oranda tatmin edilmesi imkânsızdır. Bu durum, insanların üstün olma 

duygularını engellediği için, kiĢilerde aĢağılık kompleksi oluĢturmaktadır (Eroğlu, 

2006: 191). Adler, aĢağılık duygusuna sebep olan durumları da açıklamıĢtır. Bunlar: 
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boy kısalığı, organ eksikliği, çirkinlik, ĢiĢmanlık, fakirlik, eğitim ve görgü 

yetersizliği gibi etmenlerdir (Güney, 2000: 209). 

1.2.1.3. Carl Jung‟un KiĢilik Kuramı 

Jung, analitik psikoloji kuramını geliĢtirmiĢtir. Jung, kiĢilik kuramını Freud 

gibi bilinç üzerine kurmuĢtur ve bu kuramın hem bilinç hem de bilinçaltı seviyeleri 

olduğunu ifade etmiĢtir (Feist ve Feist, 2008: 109). Jung„a göre kiĢiliğin tümüne 

psiĢe denir. PsiĢe, bilinçdıĢı ya da bilinçli tüm duygu ve davranıĢları kapsar (Eroğlu, 

2006: 192).  Jung„a göre kiĢilik birbiriyle etkileĢimde olan birçok sistemden 

meydana gelmiĢtir. Bu sistemler ego, kiĢisel bilinçaltı ve kollektif bilinçaltıdır 

(Yanbastı, 1990: 48). 

Ego: Jung„a göre ego, davranıĢlarımızın, duygularımızın ve daha önceki 

deneyimlerimizin yer aldığı bilinçli olan kısmını içerir (Maltby vd., 2007: 54; Zel, 

2011: 31). Ego, en üst düzeyde yer alan sistemdir. Gerçekle uyumludur ve iliĢki 

halindedir. Ego, benlik kavramının oluĢtuğu yerdir (Yanbastı, 1990: 48).  

KiĢisel Bilinç DıĢı: Jung„a göre ego‟nun geri çevirdiği yaĢantı, duygu ve 

düĢüncelerin depolandığı yerdir. KiĢisel bilinç dıĢı, bilince hiç ulaĢmamıĢ ya da 

bilince ulaĢmıĢ olsa bile rahatsızlık verdiği için bastırılmıĢ ve geri gönderilmiĢ 

yaĢantıların bulunduğu yerdir. Ancak bu duygular ve yaĢantılar istenildiğinde 

kolayca hatırlanabilir ve bilinç alanına çıkabilir (Zel, 2011: 32). Örneğin, kiĢi sevdiği 

bir arkadaĢının ismini kolayca hatırlar; ama sevmediği birinin ismini hatırlamakta 

çok zorlanır (Güney, 2000: 211). 

Kollektif Bilinç DıĢı: Kollektif bilinç dıĢı, psiĢe‟nin derinlerinde yer alır. 

Kollektif bilinç dıĢı kiĢinin kalıtımsal özellikleriyle ilgili durumdur. Buna göre 

kiĢiliğin oluĢumunda geçmiĢten gelen ve kiĢilerin genetik olarak sahip oldukları 

davranıĢlarının da etkisi vardır. Ġnsan, belirli düĢünme, hissetme vd. özelliklerle 

dünyaya gelir (Güney, 2016: 211). KiĢi daha önce bilincinde bazı durumları 

yaĢamamıĢtır fakat kiĢinin kendinden önce yaĢamıĢ olan ataları tarafından tecrübe 

edilmiĢ özelliklerdir. Örneğin, kiĢinin yılandan korkması için daha önce yılanla 
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karĢılaĢmıĢ olması gibi bireysel bir tecrübe yaĢamıĢ olması gerekmemektedir. Bu 

korkma eğilimi kiĢinin dokusuna iĢlenmiĢtir ve atalarından gelen bir durumdur 

(Eroğlu, 2017: 250). Kollektif bilinç dıĢı, insanların dünyaya karĢı belirli ve seçici 

tutumlar geliĢtirmelerine yardımcı olur (Güney, 2016: 212). 

1.2.1.4. Karen Horney‟in KiĢilik Kuramı 

Horney, Carl Jung ve Alfred Adler gibi psikoanaliz teorisinin etkisinde 

kalmıĢtır (Eroğlu, 2006: 195). Ġnsan davranıĢlarının genetik faktörlerden çok 

toplumsal çevreden etkilendiğini ileri sürmüĢtür (Güney, 2000: 215). 

Horney, 1937 yılında yayınladığı çağımızın nevrotik insanı adlı çalıĢması ilk 

önemli yapıtıdır (Yanbastı, 1990: 101-102). KiĢilik oluĢumda kültürün ve bozuk 

insan iliĢkilerinin önemini vurgulamıĢtır. Horney, insan yaĢamında iki temel eğilimin 

kiĢiliğin yönelticisi olduğunu belirtmektedir. Bunlar emniyet, güven duygusu ve 

korkudur. Ġnsan korku olmadan yaĢamak ister. Korku ve güvenlik aynı temel 

ihtiyacın iki kutbudur.  Bu nedenle insan güvenlik arar ve korkulardan kaçar. 

Horney, korkuyu insan sağlığının ana düĢmanı, emniyet duygusunu ise insan 

davranıĢlarının temel yönlendiricisi olarak görür (Yanbastı, 1990: 106; Eroğlu, 2006: 

195). Horney, korku ve kaygıyla baĢ edebilmek için bireylerin baĢvurabilecekleri 

davranıĢ alternatiflerini on adet olarak belirlemesine rağmen toplumdaki kiĢilik 

türlerini tespit edilebilmesi bakımından üç tanesi oldukça önemlidir. Bunlar: (Eren, 

1984: 56): 

 Ġnsanlara sevgiyle yaklaĢarak korku ve kaygıları giderme (DıĢadönük – 

Sempatik). 

 Ġnsanlardan uzak durup onlara hiç karıĢmayıp, iletiĢim kurmayarak kaygı ve 

korkularından kurtulmalarını sağlamak (Ġçe dönük – Antipatik). 

 Ġnsanlarla mücadele etmek, onlarla kavga edip yenilmez ve üstün olduğunu 

göstermek suretiyle kiĢilerde bulunan korku ve kaygıdan kurtulmalarını 

sağlamak (Öfkeli ve Saldırgan). 
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1.2.1.5. Eric Fromm‟un Özgürlükten Kaçma Kuramı 

Sigmund Freud ve Karl Marx‟ın görüĢlerinden oldukça etkilenen Fromm‟un 

kiĢilik kuramı, kaygı durumları ve bu durumlardan kaçıĢ üzerine kuruludur (Burger, 

2006: 182). Fromm kiĢiliğin oluĢumunda ve geliĢiminde toplumun etkisinin önemine 

vurgu yapmıĢtır (Ewen, 2003: 131). Fromm kiĢiliğin, kültürel çevre içinde yaĢayan 

bireyin sosyal ve kültürel faktörlerden tarih boyunca etkilendiğini belirtmiĢtir 

(Schultz ve Schultz, 2004: 180). Fromm‟a göre evrimsel süreç içinde doğayla ve 

insanlarla olan iliĢkilerini kaybeden insanoğlu, kazandığı akıl, içgörü ve hayal gücü 

gibi özellikler vasıtasıyla içinde yaĢadığı dünyada tamamen farklı bir varlık olarak 

kendine özgü sorunlarla karĢı karĢıyadır. Fromm‟un kuramı bir anlamda bu 

sorunların tanımlanmasını ve çözüm önerilerini içerir (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 

113-114).  

Ġnsanın Ġhtiyaçları: Hayvanlarda olduğu gibi, insanlarında açlık hissetme, 

seks ve güvenlik gibi bazı psikolojik ihtiyaçları vardır; ancak, insanlar bu hayvansal 

dürtülerini tatmin etmeleri yeterli değildir (Feist ve Feist, 2006: 189). Bu varoluĢçu 

ihtiyaçlar insanların kendi varlıklarını sorguladıkları andan itibaren ortaya çıkar. Bu 

varoluĢçu ihtiyaçların tatmin edilmesi gerekir. Fromm, insan davranıĢlarını motive 

eden ihtiyaçları iki gruba ayırmıĢtır. Bunlar (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 115):  

 Fizyolojik Ġhtiyaçlar: Açlık, susuzluk, cinsellik, savunma (savaĢ/kaç), iyi 

huylu saldırganlık, fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan organik dürtülerdir. 

 VaroluĢsal Ġhtiyaçlar: ĠliĢki, kimlik duygusu, oryantasyon çevreleri, 

heyecanlanma ve uyarılmadır (Ewen, 2003: 131). 

1.2.1.6. Hans Eysenck‟in Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı 

Eysenck, kiĢinin sahip olduğu sinir sisteminin öğrenme ve çevreye adapte 

olma yetisini etkilediğini ve biyolojik faktörler üzerine kurulu kiĢilik teorisini öne 

sürmüĢtür. 1940‟lı yıllarda Eysenck, Londra‟da bir hastanede çalıĢmaktadır ve görevi 

zihinsel bozukluğu olan hastalara ilk teĢhisi koymaktır. Eysenck, daha sonra 

davranıĢla ilgili soruları toplayıp hastanede, duygusal denge bozukluğu olan 700 
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asker üzerinde bir araĢtırma yapmıĢtır. Bu uygulama sonucunda askerlerin birbirine 

benzer cevaplar verdiğini fark etmiĢtir (Simplypsychology, 2018). Eysenck, faktör 

analizini geliĢtirip kullanmıĢtır; ancak, faktör analizinin insan kiĢilik yapısını tek 

baĢına açıklamada yetersiz kaldığını, faktör analiziyle birlikte biyolojik temellerinde 

ortaya konması gerektiğini belirtmiĢtir (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 272). KiĢilikle 

ilgili dünya üzerinde farklı çalıĢmalara katılanlardan elde edilen birçok faktör 

analizine göre iki boyut ortaya çıkmıĢtır. Eysenck de, bu boyutlara, içe dönük- 

dıĢadönük ve duygusal dengeli ve nevrotik isimlerini vermiĢtir. Yapılan istatistik 

analizlerinden sonra diğer boyut olan psikotiklik-dürtü kontrolünü ortaya koymuĢtur.  

Eysenck‟e göre bunlar, kiĢiliğin iĢlevlerini tanımlamada üç temel boyuttur 

(Ryckman, 2013: 245). Eysenck, nevrotiklik ve dıĢadönüklük boyutlarını antik 

dönemden beri kiĢiliğin temel öğesi olarak görmüĢtür. Aynı zamanda, aynı 

boyutların Ģimdiye kadar geliĢtirilmiĢ hemen hemen her kiĢilik boyutunda 

bulunabileceğini belirtmiĢtir. Yapılan araĢtırma, her bireyin farklı sosyal ve çevresel 

deneyimler yaĢamasına rağmen Eysenck‟in ortaya koymuĢ olduğu özelliklerin ve 

boyutların çocukluktan yetiĢkinlik dönemine kadar dengede kaldığını ortaya 

koymuĢtur. Durumlar değiĢebilir; ancak, boyutlar aynı kalır. Örneğin, çocukluğunda 

içedönük olan biri yetiĢkinliğe kadar içedönük kalır (Schultz ve Schultz, 2004: 290). 

Eysenck‟e göre, kiĢiliğin üç boyutu izleyen kısımda açıklanmıĢtır. 

Şekil 2. Dışadönüklük Boyutunun Hiyerarşik Yapısı 

 

Kaynak: Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 277. 
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DıĢa dönüklük / Ġçe dönüklük: ġekil 2‟ye göre DıĢadönük kiĢiler, giriĢken, 

cana yakın, uyumlu, aktiftirler, dıĢ dünyaya odaklıdırlar, insanlarla bir arada olmayı 

tercih ederler, sosyaldirler, maceracıdırlar, iyimser ve Ģakacıdırlar (Ġnanç ve 

Yerlikaya, 2012: 276). Ġçe dönükler, dıĢa dönüklerin tam tersi özelliklere sahiptir. Ġçe 

dönükler, sessiz, çekingen, iç dünyasına yoğunlaĢmıĢ, düzenli yaĢamayı seven 

kiĢilerdir (Ryckman, 2013: 245).  

Şekil 3. Nevrotizm Boyutunun Hiyerarşik Yapısı 

 

Kaynak: Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 279. 

Nevrotiklik: ġekil 3‟te nevrotiklik boyutuna iliĢkin özellikler verilmiĢtir. 

Buna göre kiĢinin nevrotiklik seviyesine otomatik sinir sistemi tarafından karar 

verilir. Dengeli kiĢilerin, sinir sistemi genellikle stresli durumlara karĢı daha az tepki 

gösterir ve sakin kalır. KiĢi, yüksek seviyede duygusal dengesizlik yaĢıyorsa 

uyarıcılara karĢı aĢırı tepki verir ve hızlı bir Ģekilde endiĢe, kızgınlık ve korku 

hisseder. Nevrotikler, oldukça duygusaldır ve sinirlendiklerinde onları sakinleĢtirmek 

zordur. Otomatik sinir sistemine sahip nevrotikler, strese oldukça hızlı karĢılık 

verirler  (Simplypsychology, 2018).  

Eysenck‟e göre nevrotikler, duygusal olarak dengesiz kiĢilerdir. Bu kiĢilerin 

bazı objelere, yerlere, kiĢilere, hayvanlara, açık alanlara veya yüksekliğe karĢı 



 

21 

 

 

anlamsız korkulara sahiptirler, bunların dıĢında kalan kiĢiler ise, saplantılı ve fevri 

hareketler sergileyebilir (Ryckman, 2013: 246). 

Şekil 4. Eysenck’in Kişilik Modeli 

 

Kaynak: Eysenck ve Wilson, 2000: 17. 

ġekil 4‟e göre halkanın iç kısmında bulunan nevrotiklik, duygusal denge, içe 

dönüklük ve dıĢa dönüklük boyutları Hipokrat‟ın dört ana karakterini ifade 

etmekteyken; dıĢ halka, Eysenck ve diğerleri tarafından özellikler arasındaki 

karĢılıklı iliĢkilerin modern faktör analizi çalıĢmalarının sonuçlarını göstermektedir. 

Psikotiklik: Eysenck, bu boyutu 1966 yılında teorisine eklemiĢtir. 

Psikotikler, empatiden yoksun, acımasız, yalnız, sinirli, kalın kafalı, soğuk, bencil, 

baĢ belası kiĢilerdir (Schultz ve Schultz, 2004: 291). Bunun sebebi testesteron 

seviyesinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Testesteron ne kadar yüksek 

seviyede olursa, psikotiklik seviyesi de o kadar fazla olacaktır (Simplypsychology, 

2018). 
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Eysenck‟e göre, toplumun bu farklı üç kiĢilik özelliğine sahip insanlara 

ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Ġdeal toplum kiĢilere, kendi kiĢilik özelliğini ve 

yeteneklerini en iyi Ģekilde sergileyebilecek fırsatı vermelidir. Ancak bazı kiĢiler, bu 

Ģekilde çevreye daha kolay uyum sağlayabilir (Schultz ve Schultz, 2004: 291). 

Örneğin, düĢmanca ve sinirli davranıĢlara sahip olarak tanımlanan psikotiklik 

seviyesi yüksek olan bir kiĢi, duygusal olarak çökmüĢ olabilir ya da suça eğilimi 

olabilir, kuralları ihlal edebilir, karĢısındaki kiĢilere kaba ve kötü davranabilir 

(Ryckman, 2013: 246) veya iyi yönden bakıldığında sinirli yapıya sahip olan bu 

kiĢiler sosyal olarak kabul edilmiĢ antrenörlük vb meslekleri yapabilir. Çünkü 

psikotikler, kötü birçok özelliklerine rağmen, aynı zamanda yaratıcılıkları olan 

kiĢilerdir (Schultz ve Schultz, 2004: 291). Eysenck‟e göre nevrotikliğin iki boyutu 

olan dengelilik ve dengesizlik; içe-dönüklük ve dıĢa-dönüklük kiĢiliği oluĢturan 

sıfatlardan meydana gelmiĢtir. 

1.2.1.7. BeĢ Faktör KiĢilik Kuramı 

KiĢilik özellikleri, davranıĢ bilimlerinde uzun zamandır kullanılıyor olmasına 

rağmen, zaman içinde bu özelliklerin önemi azalmıĢ hatta tamamıyla unutulmaya yüz 

tutmuĢtur. Ancak, son yıllarda kiĢilik teorileri içinde beĢ faktör kiĢilik kuramına 

dikkate değer bir Ģekilde destek verilmiĢtir (Luthans, 2010: 132). Eskiden kiĢiliği 

tanımlayan 18.000 kelime bulunmaktaydı. Aynı anlama gelen kelimelerin 

birleĢtirilmesiyle 171 tane kiĢilik tanımı kalmıĢtır (Allport ve Odbert, 1936: 2). 

KiĢiliği tanımlayan bu kadar çok kelimenin kullanılması pratikte mümkün değildir, 

bu nedenle yapılan faktör analizleriyle kiĢilik özellikleri tanımı beĢ boyuta 

indirgenmiĢtir (Digman, 1990: 418). Bu boyutları, örgütsel davranıĢ ve insan 

kaynakları yönetimi alanında  “BeĢ Faktör KiĢilik Modeli” ya da “Büyük BeĢli” 

olarak adlandırılmıĢtır (Luthans, 2010: 132). BeĢ Faktör KiĢilik Modeli ya da Büyük 

BeĢli, sıkça birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Ancak, bu iki model birbirlerinden 

farklı ve bağımsız varsayımlara dayanmaktadır (Saucier, 2009: 1577). Büyük beĢli 

daha çok sözlük anlamına yoğunlaĢmıĢ ve genellikle Lewis R. Goldberg tarafından 

yapılan çalıĢmalarla iliĢkilendirilmiĢtir. BeĢ faktör kiĢilik modeli ise, McCrea, Costa 
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ve John ile iliĢkilendirilmiĢtir. Ġki modelde aynı faktör isimlerini kullanmaktadır 

(Tkalčič vd., 2016: 43). KiĢilikle ilgili bu boyutlar, birçok kültürden gelen 

tanımlardan ve zaman içinde yapılan birçok analiz sonucunda ortaya çıkmıĢtır 

(Luthans, 2010: 132). BeĢ Faktör KiĢilik Modeli, temel karakteristik özellikleri 

yansıtır. BeĢ Faktör KiĢilik Modeli ‟nin boyutları üzerinde genel mutabakat vardır ve 

Büyük BeĢli‟nin daha fazla geliĢtirilmesi için çalıĢmalar devam etmektedir (Salgado, 

1997: 32). 1970‟li yılların sonunda Büyük BeĢli‟nin ortaya çıkmasıyla birlikte BeĢ 

Faktör KiĢilik modeli, kiĢilik araĢtırmacıları arasında büyük ölçüde kabul görmüĢtür. 

Bu beĢ boyut, dıĢa dönüklük, Geçimlilik (uzlaĢabilirlik), sorumluluk,  duygusal 

denge, (yaĢantıya) açıklık boyutlarından oluĢmaktadır (Pelit vd., 2013: 5). 

Tablo 1. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Boyutları 

Boyutlar Özellikleri 

DıĢadönüklük 

Bu grupta olan kiĢiler genellikle sıcakkanlı, sosyal, baskın, hareketli, heyecan 

arayan, neĢeli olma özelliklerine sahipken, tam tersi ise; içe kapanıklık, 

çekingen, yalnızlığı tercih eden, mesafeli, görev odaklı, utangaç ve sessiz 

özellikleri içermektedir. 

Geçimlilik 

Bu grupta baĢkalarına güven, açık sözlülük, yardımseverlik, uyumlu olma, 

alçakgönüllülük, yumuĢak kalplilik özelliklerine sahipken tam tersi ise; 

geçimsizlik, alaycı, kaba, Ģüpheci, iĢbirliği yapmayan, kinci, inatçı, sinirli ve dik 

baĢlı özellikleri sergilemektedirler.  

Sorumluluk 

Bu grupta olan kiĢiler, beceriklilik duygusu, düzen, göreve bağlılık, baĢarma 

güdüsü, öz disiplin, ayrıntılı düĢünme özellikleri sergilerken tam tersi özelliklere 

sahip olan kiĢiler, sorumsuzluk, amaçsız, güvenilmez, dikkati kolay dağılan, 

düzensiz, gevĢek, ihmalci, kararsız, plansız ve iĢleri sürekli erteleyen vb. gibi 

unsurları içermektedir.  

Duygusal denge 

Bu grupta olan kiĢiler, kaygı, kızgınlık, depresyon, sosyal kaygı, kontrolsüz 

davranıĢ, strese yenilme gibi özellikleri sergilerken tam tersi özelliklere sahip 

olan kiĢiler, alıngan, sinirli, korkak, kendine güvensiz, sosyal korkusu olan, 

çaresiz, yetersiz, güvensiz, kuruntulu, gergin, çekingen, endiĢeli olma 

özelliklerini içermektedir. 

(YaĢantıya) 

Açıklık 

Bu grupta olan kiĢiler hayal gücü, estetik eğilim, duygusal eğilim, deneyime 

açıklık, zihinsel merak, açık görüĢ gibi özellikleri sergilerken buna karĢılık 

kapalılık; gelenekçi, gerçekçi, ilgi alanı dar veya ilgisiz, tutucu, sanatsal yönü 

olmamak ve analitik olmamakla iliĢkilidir.  

Kaynak:; Maltby vd., 2007: 12; Luthans, 2010: 132; Pelit vd., 2013: 5 ve 

Tkalčič vd., 2016: 42‟ den uyarlanmıĢtır. 

Tablo 1 incelendiğinde beĢ faktör kiĢilik özelliklerinin açıklamaları izleyen 

kısımda verilmiĢtir. Bunlar: dıĢadönüklük, geçimlilik, sorumluluk, duygusal 

denge/dengesizlik ve yaĢantuya açıklıktır. 
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DıĢadönüklük: DıĢa dönüklük boyutu, bireyin sosyalliğini ölçmektedir. DıĢa 

dönük özelliğe sahip olan bireyler, oldukça sosyal, enerjik, iyimser, dost canlısı ve 

kendine güvenen kiĢilerdir (Maltby vd., 2007: 176). DıĢa dönük bireylerin verimli 

çalıĢabilecekleri alanlar: satıĢ – pazarlama, politika ve güzel sanatlardır (Buchanan 

ve Huczynski, 2013: 196). DıĢa dönük özelliklere sahip kiĢiler, konuĢkan, hakkını 

savunan, kendine saygısı olan ve hırsı olan kiĢilerdir (McCrea ve Costa, 1987: 87). 

DıĢa dönük olan bireyler, giriĢimci ve sosyaldirler (Erhart ve Maransky, 2007: 210-

211). DıĢa dönükler, örgüt kültüründen etkilenirler, takım odaklı çalıĢırlar ve 

mücadelecidirler (Judge ve Cable, 1997: 365). DıĢa dönükler, giriĢimcilikle ilgili 

iĢlere daha uygundur ve mücadele etmek onlar için cezbedicidir. DıĢa dönük 

bireylerin, liderlikle ilgili iĢlere daha uyumlu olduğunu dair bazı görüĢler vardır. 

Ayrıca, yapılan bir araĢtırma, dıĢa dönük bireylerin sosyal iĢlerle uyumlu ve takım 

odaklı çalıĢmaya daha yatkın olduklarını, bu kiĢilerin iĢleriyle uyumlu olduklarına 

inandıklarında daha çok içsel doyum yaĢadıklarını ortaya koymuĢtur (Erhart ve 

Maransky, 2007: 211).  

Geçimlilik (UzlaĢabilirlik): DıĢa dönüklük gibi, uzlaĢabilirlik de kiĢilerarası 

davranıĢın bir boyutudur. UzlaĢabilirlik özelliğine sahip bireylerin sosyal 

etkileĢimleri yüksektir. UzlaĢabilirlik özelliklerine sahip bireyler, baĢkaları için 

elinden geleni yapar, ılımlıdır, cömerttir, güvenilir ve yardımseverdir (Judge ve 

Cable, 1997: 366). Yapılan bir araĢtırmaya göre, uzlaĢabilirlik özelliğine sahip olan 

bireylerin agresiflik ve düĢmanlıkla negatif iĢbirliği ile pozitif iliĢki içinde olduğu 

ortaya çıkmıĢtır (Zuckerman, Kuhlman, Joireman, ve Teta, 1993). UzlaĢabilirlik 

özelliğine sahip bireyler için, öğretmenlik, sosyal hizmetler, psikoloji, reklamcılık, 

yönetim ve arabuluculuk vb. meslekler uygundur (Buchanan ve Huczynski, 2013: 

196). 

Sorumluluk: Sorumluluk özelliklere sahip olan bireyler, düzenli, liyakatli, 

güvenilir, dikkatli ve mantıklı kiĢilerdir (McCrea ve Costa, 1987: 88). Yapılan 

araĢtırmada, sorumluluk özelliği taĢıyan kiĢilerin geleneksel iĢlerle daha uyumlu 

olduğu, örgüt kültüründen etkilendiği, sonuç odaklı ve ayrıntıları önemseyen kiĢiler 

oldukları ortaya çıkmıĢtır (Judge ve Cable, 1997: 365). AraĢtırmadan elde edilen 
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bulgular, sorumluk sahibi olan bireylerin iĢlerine değer verdiklerini ortaya 

çıkarmıĢtır. Sorumluluk özelliklerine sahip olan bireyler için, liderlik yapma, üst 

düzey yöneticilik, yönetici danıĢmanlığı, dedektiflik vb. meslekler uygundur 

(Buchanan ve Huczynski, 2013: 196). 

 Duygusal Denge: Duygusal denge boyutu nevrotiklik olarak da 

adlandırılmaktadır. Nevrotiklik düzeyi yüksek bireyler endiĢeli, güvensiz, öfkeli, 

alıngan bireyler olarak değerlendirilmektedir. Nevrotiklik düzeyi düĢük olan 

bireylerin ise rahat, duygusal olarak dengeli, stresli durumlarda sakin kalabilen, 

kolay kolay öfkelenmeyen, kendilerine güvenleri yüksek ve olumlu duygular 

yaĢamaya eğilimli bireyler olduğu belirtilmektedir (Doğan, 2013: 58; Somer vd., 

2002: 24). AraĢtırmalar, nevrotikliğin kısa ve uzun vadeli yaĢam değiĢiklikleri ile 

uğraĢırken psikolojik sıkıntıyla ve karar verme görevlerindeki zorluklarla iliĢkili 

olduğunu göstermektedir (Judge ve Cable, 1997: 364). Nevrotiklik düzeyi yüksek 

insanlar, düĢük olan insanlara göre günlük olaylar karĢısında daha sık stres yaĢarlar. 

Üzüntü, öfke, kaygı ve suçluluk gibi pek çok olumsuz duygu çeĢidi bulunsa da, 

araĢtırmalar bu olumsuz duygulardan birine eğilimi olan insanların genellikle 

diğerlerine de eğilimli olduğunu göstermiĢtir. Nevrotiklik düzeyi düĢük olan bireyler 

sakin, iyi uyum göstermiĢ, aĢırı ve uyumsuz duygusal tepkilere yatkın olmayan 

kiĢilerdir (Burger, 2006: 253-254). Nevrotiklik özelliğine sahip olanlar için, sosyal 

bilimler, akademisyenlik, pilotluk, mühendislik, finans uzmanlığı ve müĢteri 

hizmetleri vb. meslekler uygundur (Buchanan ve Huczynski, 2013: 196). 

 (YaĢantıya) Açıklık: Açıklık (yaĢantıya) boyutunun özelliklerine sahip 

bireyler, analitik düĢünebilen, karmaĢık, bağımsız, yaratıcı, liberal, orijinal, 

geleneksel olamayan, hayal gücü kuvvetli, ilgileri geniĢ, cesur, değiĢiklikten 

hoĢlanan, artistik ve açık fikirli gibi sıfatlara sahip kiĢilerdir (McCrea ve Costa, 

1987: 84; Somer vd., 2002: 24). Bu nedenle yaĢantıya açıklık özelliklerine sahip olan 

bireyler için, giriĢimcilik, mimarlık, tiyatro, proje iĢleri ve uygulamalı bilimlerle 

ilgili alanlardaki mesleklerde çalıĢmalıdırlar (Buchanan ve Huczynski, 2013: 196). 

Hofstee vd. (1992) tarafından yapılan bir araĢtırmada, (yaĢantıya) açıklık özelliği 

taĢıyan kiĢilerin sanatsal ve sosyal iĢlerle daha uyumlu olduğu, örgüt kültüründen 
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etkilendiği, yenilikçi ve ayrıntıları önemseyen kiĢiler oldukları ortaya çıkmıĢtır 

(Hofstee, de Raad ve Goldberg, 1992: 148).  

1.2.1.8. Gordon Allport‟ un KiĢilik Kuramı 

Allport'un kiĢilik kuramı, bireyi ve davranıĢları etkileyen biliĢsel ve motive 

edici süreçlerin benzersizliğini vurgular. Örneğin istihbarat, mizaç, alıĢkanlıklar, 

beceriler, tutumlar ve özellikler gibi. Allport (1937), kiĢiliğin doğumda biyolojik 

olarak belirlendiğine ve bir kiĢinin çevreden edindiği tecrübelere göre kiĢiliğinin 

Ģekillendiğine inanmaktadır (Simplypsychology.org, 2018). Allport, iki bireyin 

birbirlerine tıpatıp benzeyemeyeceğini ifade etmiĢ, bu nedenle de ayırıcı özellik 

kuramını geliĢtirmiĢtir. Ayırıcı özellik, belirli bir kiĢilik özelliğini bireyin hangi 

ölçüde sergilediğini gösteren kiĢilik boyutudur. Ayırıcı özellik kuram iki temel 

varsayıma dayanmaktadır. Birincisi kiĢilik özelliklerinin zaman içinde 

değiĢmeyeceğidir. Ġkincisi ise tutarlı olması gerektiğidir. Tutarlı olma özelliğne göre, 

kiĢinin zaman içinde davranıĢlarında kararlılık göstermesi gerekmektedir. Yani, 

bireyin farklı durumlar içinde olağan davranıĢları sergilemesi gerekmektedir. 

Örneğin, kiĢi iletiĢim kurmayı seven biriyse, konuĢkan ve dıĢa dönük tavırlar 

sergiler; ancak, birey çekingen bir mizaca sahipse, sınıfta, kütüphane vb. yerlerde 

sessiz ve sakin olacaktır (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 251-252). 

1.2.1.9. Raymond Cattel‟ in KiĢilik Kuramı 

Bu kiĢilik kuramına göre, insanın kiĢiliği çok sayıda özellikten oluĢur. 

Gordon Allport Ġngilizcede 4000‟den fazla kelimenin kiĢilik özelliklerini tanımlamak 

için kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Cattell ise, Allport‟un listesini incelemiĢ ve bu 

sayıyı 171‟e kadar düĢürmüĢtür. Daha sonra hangi kelimelerin etkili ve güncel 

olduğunu belirlemek için faktör analizini kullanmıĢ ve çok büyük veri toplamıĢtır. 

Cattell faktör analizi metodunu kullanarak listedeki kelime sayısını on altıya 

düĢürmeyi baĢarmıĢtır (Verywellmind.com, 2018).  

Cattell, Eysenck‟in görüĢleriyle ters düĢmüĢtür, çünkü Cattell, davranıĢların 

sadece iki ya da üç boyuta bakarak kiĢiliğin anlaĢılamayacağını savunmuĢtur. Bireyin 
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kiĢiliğinin fotoğrafını tam anlamıyla görebilmek için Cattell, çok fazla özelliğin 

olması gerektiğini öne sürmüĢtür (Simplypsychology.org, 2018). Bu nedenle üç 

farklı veri kaynağından verileri toplamıĢtır. Bunlar (Ġnanç ve Yerlikaya, 2012: 263):  

 L verisi: Akademik performans, kiĢileri günlük hayatta tanıyanların 

değerlendirmelerine dayanır. 

 Q verisi: KiĢinin kendine iliĢkin gözlemleri ve kendi davranıĢları hakkındaki 

değerlendirmelerini ölçek aracılığıyla ölçmesiyle elde edilen verilerdir. 

 T verisi: Objektif testler aracılığıyla kiĢisinin yeteneklerinin, zekâsının ve farklı 

alanlardaki performanslarının ölçülmesiyle elde edilen verilerdir.  

Bu üç farklı veri yöntemiyle güvenilir bilgiler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Cattel‟in faktör analitik kuramına göre düĢük ve yüksek puan alan faktörler Tablo 

2‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. Cattel’in 16 Faktör Analitik Ayırıcı Kuramı 

FAKTÖR DÜġÜK PUAN YÜKSEK PUAN 

Samimiyet Soğuk - Bencil Destekleyici - rahatlatıcı 

Akıllılık Ġç güdüsel - Dengesiz Ussal - Analitik 

Duygusal denge Sinirli – Karamsar Mantıklı – Sakin 

Agresiflik Alçakgönüllü – YumuĢak baĢlı Kontrollü – Tavizsiz 

Canlılık Karamsar- Soğukkanlı Meraklı – Eğlenmeyi seven 

Sorumluluğunu bilme Geleneksel olmayan – Ġsyankâr Uyumluluk - Geleneksel 

GiriĢkenlik Utangaç – Çekingen Rahat - Cesur 

Alınganlık Kaba - Taviz vermeyen Duygusal – YumuĢak baĢlı 

Paranoyaklık Güvenilir – Uyumlu Dikkatli – ġüpheci 

Soyutluk Pratik - Düzenli Çekingen - Hayalperest 

Ġçe dönüklük Cömert – Dost canlısı KiĢisel – YumuĢak huylu 

EndiĢeli olma Kendine güvenen – Emin olma Korkulu – EndiĢeli olma 

Açık görüĢlü olma Eski kafalı – Tek düze Meraklı - AraĢtırmacı 

Bağımsız olma DıĢa dönük – Sosyal Yalnızlığı seven 

Mükemmeliyetçi olma Dağınık Düzenli - Titiz 

Gergin olma Rahat – Sakin Stresli – Tatmin olmama 

Kaynak: Cervone vd., 2013: 245 ve www.simplypsychology.org‟ dan 

uyarlanmıĢtır. 

Cattell, T verisi ile Q verisini kullanmıĢtır ve bu tekniği faktör analizi olarak 

adlandırmıĢtır. Faktör analizinde aynı grupta yer alan benzer kiĢilerin ne tür 

davranıĢlara sahip olduğunu bulmayı amaçlamıĢtır (Simplypsychology.org, 2018).  

http://www.simplypsychology.org/
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Cattell, on altı faktör analitik ayırıcı kuramın bütün özelliklerinin her bireyde 

var olduğunu, ancak bazı insanlarda bazı özellikler yoğun olarak bulunurken, bazı 

insanlarda da bu özelliklerin düĢük seviyede bulunduğunu belirtmiĢtir 

(Verywellmind.com, 2018). 

KiĢiliğin bireyler üzerindeki etkileri aynı zamanda farklı kiĢilik yapılarının 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. A tipi ve B tipi kiĢilik yapıları, kiĢilik 

özellikleriyle ilgili ortaya atılmıĢ kurama izleyen kısımda yer verilmiĢtir. 

 1.2.1.10. A ve B Tipi KiĢilik    

A tipi ve B tipi kiĢilik sınıflandırması, ilk defa kardiyolog Meyer Friedman ve 

Ray Rosenman tarafından yapılmıĢ bir sınıflandırma olup oturma odasında bulunan 

sandalyelerin tamir edilmesi için çağrılan döĢemecinin Friedman ve Rosenman‟a 

sandalyelerin çoğunun sadece ön kısımlarının yırtılmıĢ olduğunu bildirmesi üzerine 

ortaya çıkmıĢtır. Bunun üzerine kardiyologlar, hastalarının otururlarken endiĢeli ve 

huzursuz olduklarını bu nedenle sandalyelerin uç kısmına oturduklarını fark 

etmiĢlerdir (Friedman ve Rosenman, 1974: 69). Bunun üzerine Friedman ve 

Rosenman bu durumla daha yakından ilgilenmeye baĢlamıĢ ve yapılan çalıĢmalar 

sonucunda hastaların iki farklı davranıĢ biçimi sergiledikleri ortaya çıkmıĢtır. 

Friedman ve Rosenman bu iki farklı davranıĢ özelliğini A tipi ve B tipi olarak 

isimlendirmiĢlerdir (Moorhead ve Griffin, 2013: 183).  

A Tipi KiĢilik: A tipi kiĢiliğe sahip olanlarda gözlemlenen davranıĢlar; aĢırı 

rekabetçi olmaları, iĢe adanmıĢ olmaları ve zamana karĢı hassasiyetlerinin var 

oluĢudur. Üstelik bu tipte kiĢiliğe sahip olanlar, agresif, sabırsız ve iĢ odaklıdırlar 

(Durna, 2005: 277). A tipi davranıĢ özellikleri genellikle; diğer insanlar konuĢurken 

hızlı davranmak, hızlı yemek yemek, sırada beklemekten ve zamanı boĢa 

harcamaktan hoĢlanmamak, zamanın elverdiğinden daha fazla etkinlikle dolu bir 

programa sahip olmak, aynı anda birçok Ģeyi yapmaya çalıĢmak, çok yavaĢ insanlara 

karĢı sabırsızlık, dinlenme, dostluk veya zevk verici Ģeyler için çok az zaman 

ayırmaktır (Pelit, Türkmen, ve Yarmacı, 2010: 11). Sözgelimi A Tipi davranıĢ 

özelliği gösteren kiĢilerde sigara, zayıf diyet, hipertansiyon, hastalanmaya kronik 
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yatkınlık gibi geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak kalp ve damar 

hastalıklarının B tipi kiĢilik özelliğine sahip olanlara göre iki kat daha yaygın Ģekilde 

gözlendiği belirtilmektedir. Diğer yandan A tipi kiĢilik biçimi sadece fizyolojik 

hastalıkları açıklamada değil, çalıĢanların iĢ stresi, iĢ performansı ve meslek 

seçimleri üzerinde de belirleyici olmaktadır (Ġbrahimoğlu, 2012: 252). 

B Tipi KiĢilik: Bu kiĢilik özelliklerine sahip olan bireyler, A tipi özelliklere 

sahip olanlarla kıyaslandığında, daha az rekabetçi, iĢine daha az adanmıĢ ve zaman 

konusunda aciliyeti olmayan kiĢilerdir. B tipi özelliklere sahip olanlar zamanla ve 

insanlarla daha az çatıĢma halindedir ve daha dengeli, daha rahat bir yaĢam sürme 

eğilimindedir. Kendilerine güvenleri fazladır ve iĢlerini normal akıĢında yönetme 

yetenekleri vardır (Moorhead ve Griffin: 183). B tipi bireyler, daha esnektirler ve 

baĢarı konusunda daha az hırslıdırlar. Çok zor sinirlenirler ve endiĢeli olurlar. 

Suçluluk duygusu pek hissetmezler, sakin ve düzenli çalıĢırlar. Çevresinden ve 

kendisinden emin kiĢilerdir (Güney, 2000: 446). Friedman ve Rosenman, çoğu 

kiĢinin sadece A tipi ya da B tipi özelliklere sahip olamayacağını, zaman zaman A 

tipi özelliklere sahip olmasına rağmen B tipi davranıĢlar sergileyebileceğine de vurgu 

yapmıĢtır (Moorhead ve Griffin: 183).  

Rosenman ve Friedman tarafından sınıflandırılan A tipi ve B tipi özellikleri 

içeren tablo 3 incelendiğinde, bu özelliklerin mukayese edilmesini ve daha iyi 

anlaĢılmasını sağlayacaktır. Friedman ve Rosenman „ın yapmıĢ oldukları 

araĢtırmalara göre A tipi özelliklere sahip kiĢilerin, B tipi özellikleri taĢıyanlara göre 

kalp rahatsızlıklarına üç kat daha fazla yakalandıklarını ortaya koymuĢtur. A tipi 

kiĢiler, uzun saatler çalıĢırlar, iĢe adanmıĢlardır. Rekabetçi ve baĢarı odaklıdırlar. A 

tipi kiĢiler uzun süre bir Ģey yapmadan duramazlar, sabırsızdırlar. A tipi bireyler,  

dıĢa dönüktür ve iletiĢimleri kuvvetlidir. Bu nedenle genel olarak iĢverenlerin tercih 

edecekleri kiĢilerdir. Aynı zamanda A tipi kiĢiler B tipi kiĢilere göre, çok fazla 

zihinsel meĢguliyetleri olduğundan stres düzeyleri yüksektir. A tipi kiĢilerin, erken 

yaĢta kalp hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskleri yüksektir. Kalp 

krizi, sabırsızlık, hırs ve iĢkolikliğin aksine düĢmanlığı, kızgınlığı, sinizmi tetikler. 

DüĢmanca tavırlar, sigara bağımlılığı, alkol kullanımı, aĢırı yemek yeme ve yüksek 
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kolesterol daha çok kalp rahatsızlığıyla ilgilidir (Dubrin, 2014: 383). Sonuç olarak, A 

tipi özelliklere sahip kiĢiler, kalp hastalıklarına karĢı dayanıksızdırlar. Çünkü B tipi 

özelliklere sahip olanlara göre kendilerini bir Ģeyleri yapmak için zorunlu hissederler 

ve bu da A tip özelliklere sahip olan kiĢilerin bir sonraki durağının hastane olmasını 

engelleyemez (Moorhead ve Griffin: 183). 

Tablo 3. A Tipi ve B Tipi Kişiliğe Sahip Olanların Özelliklerinin Karşılaştırılması 

A Tipi KiĢilik B Tipi KiĢilik 

Rekabetçidirler. Rekabetçi değildirler. 

ĠĢe adanırlar. ĠĢe adanmaları azdır. 

Agresiftirler. Sakindirler. 

Hızlı çalıĢırlar. Zamanın akıĢına uyarlar. 

Sabırsızdırlar. Nadiren sabırsızdırlar. 

Huzursuzdurlar. Nadiren huzursuzdurlar. 

Hızlı yemek yerler. YavaĢ yemek yerler. 

AĢırı derecede tetiktedirler. Rahattırlar. 

Yüz hatları genellikle gergindir. YavaĢ konuĢur ve yavaĢ hareket ederler. 

Zamana baskısını üzerlerinde hissederler. Zaman baskısını üzerlerinde nadiren hissederler. 

Stresle ilgili hastalıklardan çok müzdarip 

olurlar. 

Stresle ilgili hastalıklardan daha az müzdarip 

olurlar. 

Kaynak: Buchanan ve Huczynski, 2013: 197‟ den uyarlanmıĢtır. 

KiĢilik özelliklerinin meslek seçimi üzerinde çok önemli etkileri 

bulunmaktadır. KiĢiliğine uygun meslek seçmek yaĢam boyunca kiĢilerin 

yapacakaları iĢlerden memnun olmasını sağlar. Kozak (2001:143), bireylerin kariyer 

seçimlerinde ve mesleki tutumlarında; kiĢilik özellikleri, zekâ, özgüven, değer, inanç, 

sosyal statü, saygınlık ve tutum gibi faktörlerin etkili olduğunu vurgulamaktadır. 

Birey mesleğini seçerken kendi özelliklerini iyi bilmeli ve karakterine uygun 

mesleklere yönelmelidir. Holland‟ın mesleki tercih modelinin üç özelliği vardır 

(Robbins, 1994: 25-27). Bu model, kiĢilik özellikleriyle meslek tercihi arasındaki 

iliĢkiyi ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Bu üç özelliğe göre, ilk olarak insanların farklı 

uğraĢ alanları bulunmaktadır. Ġkincisi, bireyler kiĢiliklerini bilip ona göre meslek 

tercihinde bulunursa mesleklerini severek yapacaklarından iĢlerinde daha baĢarılı ve 

mutlu olurlar. Üçüncüsü ise, insanlar dünyaya farklı kiĢilik özellikleriyle 

geldiklerinden meslek seçimlerini etkilemektedir. Holland‟ın mesleki tercih 

modeline göre kiĢiliklerine uygun meslek tercihinde bulunanların iĢ doyum düzeyleri 
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yüksek ve farklı sektörlerde kariyer yapmak yerine kendi mesleğinde kariyer yapma 

isteği fazla olacaktır. Sosyal kiĢilik özelliklerine sahip olan biri için turist rehberliği, 

öğretmenlik, giriĢimcilik, insan kaynakları yöneticisi vb. gibi iĢlerde çalıĢması bireye 

baĢarı getireceğinden iĢ doyumu sağlayacak bunun yanı sıra bireyin iĢten ayrılma 

niyeti ve tükenmiĢlik sendromu daha az olacaktır (Yüksel ve Pelit, 2010: 210).  

Sosyallik, aktiflik, giriĢkenlik vb. özellikleri kendi içinde barındıran turist 

rehberliği mesleği, turizm sektöründe yer alması nedeniyle insanlarla bire bir iletiĢim 

kurma zorunluluğu olan, yoğun emek sarfedilmesi gereken bir meslektir. Bu 

durumda turist rehberliği mesleğini seçmek isteyen kiĢilerin öncelikle kiĢilik 

özelliklerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Sosyal yönü fazla olması nedeniyle içe 

dönük, stresli, depresif, düĢüncesiz, düzensiz, sorumsuz, özdisiplini ve sorumluluk 

sahibi olmayan kiĢilerin bu mesleği seçmemeleri gerektiği; daha çok yaratıcı, iĢ 

bitirici, görevine bağlı, dıĢa dönük, insan iliĢkileri iyi, güler yüzlü, uyumlu, 

yardımsever, sıcakkanlı, neĢeli, öğrenmeye açık, açık görüĢlü, baĢarma isteği olan 

kiĢilerin turist rehberliği mesleğinde kariyer yapma isteklerinin daha fazla olacağı 

söylenebilir. 

Ġzleyen bölümde mesleki tutum, tutum kavramının bileĢenleri, tutumun oluĢumu 

ve iĢlevi, tutum ve davranıĢ, tutumun özellikleri ve turist rehberlerinin mesleklerine 

yönelik tutumlarıyla ilgili bilgiler verilecektir. 

2.  MESLEKĠ TUTUM VE TEORĠK ARKA PLANI  

AraĢtırmanın bu bölümünde tutum kavramı, tutum kavramının bileĢenleri, tutum 

ve iĢlevi, tutumun öneminin değerlendirilmesine iliĢkin alan yazında yer alan 

tanımlamalar ve bakıĢ açılarına yer verilmiĢtir. 

2.1.  TUTUM KAVRAMININ BĠLEġENLERĠ 

Tutum, ortak kullanılan dilin bir parçasıdır. Latince aptus‟tan türemiĢ olan 

tutum, uyum ve eyleme hazır anlamına gelmektedir (Hogg ve Vaughan, 2011: 148). 

Genel olarak tutum, bireyin çevresindeki herhangi bir konuya (canlı ya da cansız) 

karĢı sahip olduğu bir tepki ön eğilimini ifade etmektedir. Tutumun konusu, bir ağaç 
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ya da bir baĢka birey veya bireyler grubu olabileceği gibi, herhangi bir soyut kavram 

(savaĢ, barıĢ, sonsuzluk vb.) da olabilir (Baysal, 1981: 121). 

Tutum kavramı, insanları tanımlamak ve onların davranıĢlarını açıklamak için 

sık sık kullanılmaktadır. Ġnsanlar tutumun ne olduğuna dair fikirleri olmasına rağmen 

tutumu tanımlamakta oldukça zorlanırlar. Algılama dünyaya açılan pencere ise, 

tutumlar kiĢiye açılan bir dünya penceresidir (Güney, 2016: 230). Tutumlar, bireyin 

değerleri, deneyimleri ve kiĢilikleriyle Ģekillenir. Tutumlar üç nedenden dolayı 

önemlidir. Birincisi, tutumlar zaman içinde oldukça dengeli durumdadır. Bireyler 

tutumları değiĢtirmek için güçlü nedenlere sahip olmadıkça, tutumlar aynı kalır. 

Ġkincisi, bireylerin bazı iĢlere karĢı tutumları vardır. Örneğin, bir servis görevlisi 

kahve içmekten hoĢlanıyorsa ve kahve içmeyi seven kiĢilere hizmet ediyorsa, bu iĢe 

karĢı olumsuz tutum geliĢtirmez. Üçüncüsü, tutumlarımız davranıĢlarımızı etkiler. 

Yani, bireyler duygularıyla hareket etme eğilimindedir (Hellriegel ve Slocum, 2010: 

86).  

Tutum kavramıyla ilgili literatürde birçok tanım bulunmaktadır. Sosyal 

psikolojide tutum, çok geniĢ anlamda, bireyin psikolojik bir değer içeren nesne ya da 

konular karĢında savunmaya geçme, vaziyet alma biçimidir (Tolan, 1983: 383). Bir 

bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili duygu, düĢünce ve davranıĢlarını 

düzenli biçimde oluĢturan bir eğilimdir (KağıtçıbaĢı, 1999: 129-130). Tutum, bir 

kiĢinin belirli bir Ģekilde hareket etmesine yatkın bir değerlendirmedir (Daft ve Noe, 

2001:110). ġimĢek ve arkadaĢlarına göre tutum, bireylerin duygu derecesidir (ġimĢek 

vd., 2011: 72). Tutumlar, birbiriyle uzun süreli iliĢki içinde olan duygu, inanç ve 

davranıĢlardır (Cüceloğlu, 2006: 521). Tutum, bireyin kendi dünyasının bir yönü ile 

ilgili olarak belirli değer yargılarına ve inançlarına bağlı olarak ortaya çıkan coĢku ve 

tanıma süreçleridir (Eren, 2010: 173-174). 

Tutumlar nesnelerin, konuların veya kiĢilerin değerlendirilmesidir. Buna 

dayanarak bir tutumun üç bileĢenden oluĢtuğu söylenebilir. Bunlar: duygusal, biliĢsel 

ve davranıĢsal bileĢenlerdir. Tutumların bu üç bileĢeni her zaman birbiriyle yüksek 

oranda iliĢkili değildir, bu nedenle her üç yönü de dikkate almak önemlidir (Taylor 

vd., 2006: 133; Güney, 2016: 232-233). Bu bileĢenler birbirlerinden ayrı 
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düĢünülemez (Hellriegel ve Slocum, 2010: 86). Herhangi bir bileĢende değiĢiklik 

meydana geldiğinde davranıĢların tümünde (duygusal, biliĢsel, davranıĢsal) 

değiĢiklik meydana gelebilir. (Daft ve Noe, 2001:110). Bu bileĢenler izleyen 

bölümde açıklanmıĢtır. 

Tutumun Duygusal BileĢeni: Duygusal bileĢen, kiĢinin duygularından ve 

uyarana karĢı, özellikle de olumlu ya da olumsuz değerlendirmelere yönelik etkiden 

oluĢur (Taylor vd., 2006: 133; Özkalp, 2013: 70). Birçok kiĢi, sevgi, aĢk, barıĢ, savaĢ 

vb. kelimelere, duyguların kiĢilerde yarattığı hislere göre tepki verir. Duygusal 

bileĢen, kiĢinin tutum objesine karĢı gözlenebilen duygularıdır. Örneğin, kiĢinin 

tutum nesnesini gördüğü zaman kalbinin titremesi, hızlanması, heyecanlanması, 

terlemesi gibi fizyolojik tepkiler duygusal bileĢeni ifade etmektedir. Tutumun 

duygusal bileĢenlere sahip olması, tutumu bir inanç, bir gerçek veya olgudan ayıran 

en önemli özelliktir. Örneğin, Ay‟ın Dünya‟nın uydusu olduğu bir gerçektir; ancak, 

hiç kimse bu durumu iyi ya da kötü olarak değerlendirmez, ayrıca bu durum kimseyi 

sevindirmez ya da üzmez. Dolayısıyla kimsede duygusal bir tepki yaratmaz (Özkalp, 

2002: 282). Kısaca, duygusal bileĢen, genel geçer olmayan ve gerçekle 

açıklanamayan, hoĢlanma ya da hoĢlanmama yönünü oluĢturan duygusal bir 

durumdur (Güney, 2016: 234). 

Tutumun BiliĢsel BileĢeni: BiliĢsel bileĢen, olayın, bilginin ve inançların da 

bulunduğu belirli tutum nesneleri hakkında kiĢinin sahip olduğu düĢüncelerden 

oluĢur (Taylor vd., 2006: 133). BiliĢsel bileĢen aynı zamanda, algılarımız ve 

tutumlarımız arasındaki iliĢkiyi oluĢturur (Özkalp, 2013: 70). Örneğin, uçağın yapısı, 

hızı, parçaları, nasıl uçtuğu ve buna benzer özellikler konusunda sahip olduğu 

bilgileri içermektedir (Güney, 2016: 233). Bir Ģeye karĢı olumsuz tutum varsa, o Ģey 

hakkında olumsuz inanç var demektir. Çünkü duygu ile inanç sürekli etkileĢim 

halindedir. BiliĢsel bileĢen, birilerinin ne söylediğinden ziyade bireylerin edindiği 

tecrübelere dayanır (Özkalp, 2013: 70). Örneğin, deterjan alan kiĢi deterjanın kirleri 

temizlediğini ya da temizlemediğini gözleyebilir. Bunun sonucunda deterjan kirleri 

temizlerse kiĢi aynı deterjanı almayı sürdürür, aksi bir durumda deterjanı değiĢtirir. 
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Bireyin temizleyen deterjana karĢı tutumu olumlu, temizlemeyen deterjana karĢı 

tutumu ise olumsuzdur (Güney, 2000: 233).  

Tutumun DavranıĢsal BileĢeni: DavranıĢsal bileĢen, duygu ve kanıya uygun 

hareket etme eğilimidir (Güney, 2016: 234). KiĢinin bir nesneye yönelik kendi 

davranıĢlarını gözlemleyerek oluĢturduğu tutumdur. Örneğin, kiĢiye “spor yapmayı 

sever misin” diye sorulduğunda, verilen cevap “sanırım seviyorum. Çünkü sürekli 

yürüyüĢe gidiyorum” olursa bu tutumun sebebi kiĢinin kendi davranıĢına yönelik 

gözleminden kaynaklanır.  

Önemli olan birinden kalem hediye alındığını ve bu kalemi uzun zamandır 

kullanıldığı varsayılırsa bu kalemin diğer kalemlerden bir normal Ģartlarda bir farkı 

yoktur; ancak, kalemin kaybolmasından endiĢe duyulur. Tutum nesnesi kalemin 

önemi, hediye edilmiĢ olması bu kaleme olan biliĢsel tepkileri oluĢtururken, kaleme 

olan bağlılık ve kaybolmasından duyulan endiĢe duygusal tutumu oluĢturur. Önemli 

zamanlarda önemli iĢler için bu kalemin kullanılması ise davranıĢsal tepkileri 

oluĢturmaktadır (Güncelpsikoloji, 2018). 

Genel olarak tutumlar, açık ve örtük tutumlar olmak üzere iki düzeyde 

sınıflandırılır. Açık tutumlar; kiĢinin iradesine dayalı kontrol edilebilen tutumlardır. 

Örtük (kapalı) tutumlar ise, irade dıĢında gerçekleĢen, kontrol edilemeyen ve bilinç 

dıĢında olan tutumlardır. Örneğin; küçükken kilosu fazla olan fakat Ģuan normal 

düzeyde kilosu olan kiĢinin, kilolu olan bireylere karĢı tutumu olumlu olmaktadır. 

Örtük tutumlarımız daha çok çocukken yaĢanılan deneyimlere dayanırken, açık 

tutumlar daha çok yakın dönemde yaĢanılan deneyimlere dayalıdır (Akert, Aranson 

ve Wilson, 2012: 365-366).  

2.2. TUTUMUN OLUġUMU VE ĠġLEVĠ 

Tutumlar, bireyin yaĢamıĢ olduğu çevrenin etkisiyle oluĢur. Dolayısıyla 

tutumlar doğuĢtan biyolojik yolla geçmez. ToplumsallaĢma süreci bireyin kiĢilerarası 

iliĢkiler yolu ile içinde bulunduğu toplumun rol beklentilerini, değerlerini ve 

tutumların öğrenme sürecidir. Bu süreç, bireylerin çocukluk yıllarında aile 
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çevresinde baĢlar ve yaĢamları boyunca sürer. Bireyin toplumsallaĢma süreci içinde 

nelere, nasıl ve ne tür tutumlar oluĢturacağını belirleyen faktörler vardır. Bu 

tutumların oluĢmasında temel etken diğer bireylerdir; içinde bulunduğu topluma 

uyma birey için yaĢamsal önem taĢır. (Baysal, 1981: 125). 

Tutumu oluĢturan faktörler bulunmaktadır. Bunlar: zihinsel ve bilgisel 

faktörler, fizyolojik faktörler, anne-baba faktörü, kitle iletiĢim faktörü, akranlar 

faktörü, grup üyeliği vd. olarak ifade edilebilir (Güney, 2000: 241).  

Zihinsel ve Bilgisel Faktörler: Zihinsel ve bilgisel faktörler tutumun 

gerçeklere dayanan bilgi haznesini oluĢturur. (ġimĢek vd., 2011: 77). Tutumun 

zihinsel yönü bireyin nesneye karĢı inançlarıdır. Birey tutuma konu olan nesne 

hakkında bilgi alır ve bunu kendinde olan bilgiyle birleĢtirir ve inanç sistemi 

oluĢturur (Güney, 2016: 241). Burada olumlu-olumsuz, iyi-kötü, yeterli-yetersiz vb. 

Ģeklinde yargılar oluĢur (ġimĢek vd., 2011: 77). 

Fizyolojik Faktörler: YaĢlılık, hastalık, belli ilaç kullanımı ve cerrahi 

müdahaleler bireylerin tutumlarının oluĢumunu veya değiĢmesini sağlayan fizyolojik 

faktörlerdir. Önemli kalp ameliyatı geçirmiĢ ya da ağır depresyon ilaçları kullanmıĢ 

kiĢilerin, ameliyat ve ilaç kullanımından önceki tutumları daha sonra oluĢan 

tutumlarından farklıdır. Ġnsanların yaĢ ilerledikçe tecrübelerinin artması ve sosyal 

rollerinin değiĢmesi de tutumların değiĢmesinde etkilidir (Güney, 2013: 241).  

Anne – Baba (Aile) Faktörü: Faktörler içerisinde en güçlü etkiye sahip olup 

dinsel ve siyasal tutumların ilk kaynağıdır. KiĢinin mesleki tutumlarının oluĢmasında 

ailenin güçlü etkisi ve yönlendirmesi vardır (Oktay, 1996: 169-170). Çünkü çocuk 

doğumdan okul çağına kadar ailenin etkisi altındadır. Çocuklar, anne-babasını 

kendisini koruyan, cezalandıran, ödüllendiren en büyük güç olarak görmektedir. 

Dolayısıyla anne-baba, çocukların nelere, nasıl ve ne Ģekilde tutum oluĢturacağını 

belirleyen önemli bir faktördür. Yapılan araĢtırmalarda çocukların olay ve nesnelere 

karĢı oluĢturdukları tutumların anne-babalarının sahip oldukları tutumlar arasında 

benzerlikler olduğu ortaya konmuĢtur. Çocukların, yemeklere, futbol takımlarına ve 

komĢularına ve bazı davranıĢlara karĢı tutumlarında anne-babanın etkisi daha kolay 
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görülür (Güney, 2013: 242). Örneğin, babanın Galatasaray futbol takımını 

desteklemsi ve her maçını takip etmesi çocuğun da hem Galatasaraya hem de futbola 

ilgisinin oluĢmasını sağlar veya komĢularıyla kötü geçinen anne-babanın sergilediği 

olumsuz tavırlar ya da söylediği kötü sözler çocukların da sonraki dönemlerde aynı 

davranıĢları sergilemelerine neden olabilmektedir. 

Akranlar (ArkadaĢlar) Faktörü: Aile faktöründen sonra tutumların 

oluĢmasına etki eden en önemli ikinci faktör akran faktörüdür. Çocukların 

büyümesiyle ailenin çocuklar üzerindeki etkisi azalmaya baĢlar. Aile etkisinin yerini 

arkadaĢ çevresi alır. Özellikle, ergenlik döneminde çocukların tutumları birbirine 

benzerlik gösterir, çünkü çocuklar bu dönemde birbirleriyle daha çok Ģey paylaĢırlar. 

Bu nedenle bu çocukların birbirini arkadaĢ olarak seçmeleri normaldir. ArkadaĢ 

tutumlarının oluĢmasında ve mevcut tutumların değiĢmesinde arkadaĢ faktörünün 

yadsınamayacak ölçüde etkisi vardır. Özellikle iliĢkiler bozulduğunda tutumların 

değiĢmesi kaçınılmaz olmaktadır (Güney, 2013: 242-243).  

Sosyal Sınıf Faktörü:  Farklı sosyal sınıflara mensup olan insanlar, farklı 

ekonomik ve siyasal çıkarlara sahip olmaları ve farklı çevrelerde yetiĢip yaĢamaları 

nedeniyle, farklı tutumlar geliĢtirirler (Oktay, 1996: 171). Sosyal sınıfın tutum 

oluĢumundaki etkisi özellikle sosyalleĢme sürecinde daha fazladır. Ġnsanlar içinde 

yaĢadıkları sosyal sınıfın değer yargılarını ve tutumlarını benimserler ve bu değer 

yargıları doğrultusunda nesnelere, düĢüncelere ve olaylara karĢı tutum geliĢtirirler. 

Kısaca insanlar bulundukları sosyal sınıfın kabul etme ve reddetme ölçütlerine göre 

tutum sahibi olurlar (Güney, 2013: 243).  

Grup Üyeliği: Bireyler için toplumun genel tutumları yanı sıra, üyesi olmak 

istedikleri veya üye olmak zorunda oldukları grupların tutumları da önemlidir. Bu 

gruplar aile, akrabalar, okul çevresi, arkadaĢ grupları, çalıĢma grupları, cemiyetler, 

mesleki kuruluĢlar vb. gruplardır (Güney, 2016: 244). 

Bireyler benzer tutumlarda olan kiĢilerle daha kolay bir araya gelip 

gruplaĢtıkları gibi, belirli nedenlerle üye olmak istedikleri ya da üye olmak zorunda 

kaldıkları grupların tutumlarını da benimserler ve hatta bunun için tutum değiĢtirirler. 
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Ancak bunun gerçekleĢmesi, o grubun üyeliğini ne kadar istediklerine bağlıdır ve en 

çok tutumları benimsenen grup, bireylerin en çok üye olmak istedikleri gruptur. Bu 

nedenle bazen danıĢma grubunun tutumu bireyin çalıĢma grubunun tutumundan daha 

önemli olabilir (Baysal, 1981: 125). 

2.2.1. Tutumun Özellikleri 

Tutumlar, hem elemanları hem de bütünlükleri açısından bazı özelliklere 

sahiptir. Bu özellikler aĢağıda sıralanmıĢtır (Oktay, 1996: 165): 

Tutumun Güç Derecesi:  Her tutumun bir objesi vardır. Obje bir ürün ya da 

fikir olabilir. Ayrıca her tutumun bir gücü vardır ve bu güç, tutum düĢünce, duygu ve 

davranıĢların toplam gücü olarak düĢünülebilir (KağıtçıbaĢı, 2014: 137). Örneğin, 

Ali‟nin hem kitaplara hem de arabalara olan tutumu olumudur; ancak, Betül‟ün 

kitaplara ve arabalara olan tutumlarından birisinin kuvvet derecesi diğerinden daha 

yüksek olabilir. Aynı Ģekilde iki kiĢinin tutum nesnesine karĢı olan tutumlarında güç 

derecesi birbirinden farklı olabilir (Güney, 2016: 234). 

Tutumun KarmaĢıklığı: Tutumlar, öğelerinin karmaĢıklığı bakımından da 

farklılık gösterirler. Örneğin, Amerika‟nın sadece adını duymuĢ Betül Hanım ile 

Amerika‟da yaĢamıĢ, Amerika‟nın kültürünü tanıyan ve Amerikalı bir kadınla 

evlenmiĢ Ali Bey‟in biliĢsel öğeleri farklı ve karmaĢıktır (Oktay, 1996: 166). 

Faktörlerin karmaĢıklığındaki hedef uyum sağlamaktır (ġimĢek vd., 2011: 77). 

Zaman Faktörü: DavranıĢların tutumlara dayanılarak tahmin edilmesinde 

rol oynayan baĢka bir faktör de zaman faktörüdür. Tutum ile davranıĢ arasında geçen 

zaman ne kadar fazla olursa arayan giren değiĢken sayısı artacağından tutum ile 

davranıĢ arasında tutarlılığın gözlenme olasılığı düĢer. Bu duruma verilebilecek 

örnek, seçimlerden bir ay önce yapılan anketlerin gerçek seçim sonuçlarına 

benzerliği seçimlerden bir hafta önce yapılan anketlerin sonuçlarına benzerliğinden 

daha az olur (KağıtçıbaĢı, 2014: 136). 

Diğer Tutumlarla ĠliĢki: Bazı tutumlar, diğer tutumlarla iliĢkili ve bağlantılı 

olmalarına rağmen, kiĢinin bazı tutumları diğer tutumlarıyla farklılık gösterebilir 
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(Oktay, 1996: 166). Örneğin, Orhan‟ın X futbol takımına karĢı tutumu, renk seçimi, 

çocuk yetiĢtirme, arkadaĢ seçimi vb. konulara karĢı tutumlarının oluĢmasında etkili 

olabilir; ancak, insanların kitap okumaya karĢı sevgisini ve ülkeleri sevme 

konusundaki tutumlarını etkilemeyebilir (Güney, 2000: 236). 

2.2.2. Tutum ve DavranıĢ 

Tutum, insanın bir Ģey hakkında ne hissettiğini ifade eder. Bireyseldir ve 

bireyin çevresi ve çevresindeki kiĢi ve objeler değiĢtikçe tutumlar da değiĢir, geliĢir 

(Sökmen, 2013: 9). DavranıĢ ise, bir bireyin belirli bir eylem, kiĢi veya çevreye 

olumlu ya da olumsuz psikolojik eğilimidir (Simplypsychology, 2018). Diğer bir 

tanıma göre davranıĢ, bir canlıda yer alan ve bir canlı tarafından yapılan her türlü 

eylemdir (Rızaoğlu, 2012: 27). Tutumlarla ilgili birçok Ģey davranıĢı etkileyen 

varsayımlardan kaynaklanır. Ancak, birçok durumda, davranıĢ, tutumlardan 

kaynaklanmaz. Tutumların davranıĢ üzerindeki etki derecesi, tutum araĢtırmalarında 

en tartıĢmalı ve önemli konulardan biridir (Taylor vd., 2006: 160).  

Yapılan araĢtırmalar, insanların her zaman tutum ve davranıĢlarının aynı 

olmadığını ortaya koymuĢtur. Lapiere, Çinli bir çift ile çeĢitli yerlerdeki altmıĢaltı 

motel ve yüz seksen dört lokantaya uğramıĢtır. Motellerden sadece biri Çinli çifte 

oda vermeyi reddetmiĢ, restoranların ise hepsi servis yapmıĢtır. Daha sonra lokanta 

ve motellere birer mektup yollanmıĢ, Çinli çift için rezervasyon yapıp 

yapamayacakları sorulmuĢtur. Mektuplara 28 motel ve restoran cevap yazmıĢ ve 

bunlardan % 92‟si Çinli çifti kibarca kabul edemeyeceklerini bildirmiĢlerdir. Bu 

sonuca göre, rezervasyon yaptırılmak istenen motel ve restoranların büyük 

çoğunluğunun Çinlilere karĢı olumsuz tutum içinde oldukları, ancak Çinli çiftle karĢı 

karĢıya geldiklerinde bu tutumlarını davranıĢlarına yansıtamamıĢlardır (Özkalp, 

2002: 285; Taylor vd., 2006: 161). Tutum ve davranıĢ arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde tutum ve davranıĢ arasında farklar olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tutum ve davranıĢ arasındaki temel farklar aĢağıda açıklanmıĢtır. Bunlar 

(Parvez ve Shakir, 2013: 173):  
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1. Tutum, bir nesne ya da kiĢi ile ilgili bireyin ne düĢünüp ne hissettiğini ifade 

eder ve kiĢinin zihinsel eğilimi olarak tanımlanır. DavranıĢ ise, bireyin veya 

grubun diğer kiĢilere karĢı olan eylemleri, hareketleri, davranıĢları veya 

yükümlülükleri ifade eder. 

2. KiĢinin tutumu, genellikle yaĢamı boyunca edindiği tecrübelere ve yaptığı 

gözlemlere dayanır. Öte yandan, davranıĢ ise, duruma bağlıdır. 

3. Tutum, kiĢinin iç dünyası ve hisleriyle ilgilidir. Tam tersine davranıĢ, kiĢinin 

tutumunu ifade eder. 

4. KiĢinin tutumundan ne hissettiği veya ne düĢündüğü anlaĢılır. Tam tersine, 

kiĢinin davranıĢlarından ne yapacağı tahmin edilebilir. 

5. Tutum algılama biçimi olarak tanımlanırken davranıĢ sosyal normlar 

tarafından yönetilir. 

6. Tutum insani bir özelliktir, fakat davranıĢ doğuĢtan gelen bir özelliktir. 

Yukarı kısımda tutum ile davranıĢın karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Bu 

karĢılaĢtırma sonucunda tutumlarımızı gösterirken, duyguların, tercihlerin ve 

düĢüncelerin gözlenemeyeceği, davranıĢların tutumlar tarafından düĢünceler ve 

eylemlerle yönetildiği ifade edilebilir. Tutumun kiĢinin algısı dıĢında bir Ģey 

olmadığı, davranıĢın ise, kiĢinin çeĢitli uyaranlara karĢı gösterdiği tepki olduğu ifade 

edilebilir. 

Ġnsanlar, mesleki etkinlikler yoluyla temel fizyolojik gereksinmelerini 

karĢılayacak parayı kazanmakla kalmaz, yeteneklerini kullanma ve geliĢtirme, 

üretken olma, toplumda bir yer edinme gibi psikolojik gereksinmelerini de karĢılama 

ihtiyacı duyarlar. Sağlıklı insan öz yapısına uygun, gereksinmelerini karĢılayan bir 

meslekte ve iĢ ortamında çalıĢmaktan mutlu olur. Dolayısıyla insanlar, hayatlarında 

uzun bir dönemi içine alan ve onun üzerinde bir takım etkileri olabilecek 

mesleklerini çok dikkatli seçmek zorundadır. Böylece olumlu tutumlar geliĢtirdiği 

mesleğinde hem daha baĢarılı olacak hem de mesleğiyle barıĢık ve mutlu kalacaktır 

(Güdek, 2007). 
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Turist rehberi turizm sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Rehberler 

açısından bakıldığında turizm sektörünün ilerlemesi ve geliĢmesi ancak iki durumda 

olur. Birincisi Turist rehberi kendini sürekli yenileyerek, ikincisi ise turist 

rehberlerinin mesleklerine karĢı olumlu tutum geliĢtirmesiyle olmaktadır. Mesleğe 

yönelik tutumlar genellikle meslek sahibi olma, mesleğe tam bağlılık ve mesleğin 

sosyal açıdan yararlı ve mesleği geliĢtirmeye ihtiyaç duyduklarına inanmakla ilgilidir 

(Parvez ve Shakir, 2013: 173).  

Turist rehberinin mesleğine karĢı olan tutumu turist rehberinin yapacağı iĢi ve 

performansını etkiler. Mesleğini – iĢinin sevmeyen bir turist rehberi yaptığı iĢte 

baĢarılı olamaz. Tutum, davranıĢ ve kiĢilik özellikleri iyi olan bir turist rehberi tura 

katılanları motive eder ve gezdirilen yer ve ülke ile ilgili bilinmeyen güzellikleri 

ortaya çıkarır. Olumlu tutuma sahip bir turist rehberi turistler arasında ülkenin 

tanıtımını yapan önemli bir figür olarak görülür. Bu nedenle turist rehberliği gibi 

önemli bir görevi üstlenen turist rehberlerinin mesleklerine karĢı gösterecekleri 

olumlu tutumlar önem arz etmektedir.  

Turist rehberlerinin olumlu tutumları hem ülkenin bölgenin tanınırlığını 

sağlar hem de turizm sektörünün geliĢmesine katkıda bulunur. Bu yüzden turist 

rehberlerinin ve diğer turizm çalıĢanlarının yaĢamlarında değiĢimi sağlayabilmek için 

turist rehberleri mesleklerine karĢı olumlu ve uygun tutumlar geliĢtirmelidir. 

Mesleğine olumsuz duygular besleyen turist rehberleri psikolojik ve fizyolojik olarak 

sorunlar yaĢayacağından iĢe gitmeme, kaytarma, iĢ arkadaĢlarıyla geçimsizlik, iĢten 

ayrılma, yaĢam ve iĢ doyumsuzluğu yaĢamaktadır. Böylelikle turistler iĢlerine 

gereken önemi göstermeyerek hem ülkenin imajına zarar verir hem acentenin müĢteri 

portföyüne darbe vurur hem de olumsuz tutumlar sergileyerek turistlerin ülkeden 

memnuniyetsiz ayrılmasına sebep olur.  

Turist rehberlerinin de her meslekte olduğu gibi ülkeye gelen veya kendisiyle 

tura çıkan turistlere karĢı göstermesi gereken tutum ve davranıĢlar vardır. Ġzleyen 

kısımda turist rehberlerinden beklenen tutum ve davranıĢlara değinilmiĢtir. 
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Turist rehberin sahip olması gereken tutum ve davranıĢlar tablo 4‟deki gibi 

sıralanabilir (Çakır, 2010: 28).  

Tablo 4‟de belirtilen özelliklere sahip olması gereken turist rehberlerinin 

mesleklerine yönelik bakıĢ açıları önem arz etmektedir. KiĢinin yaĢamını bir bütün 

olarak etkileyeceği, iĢ ve çevresine önem vermesi gerektiği ve bu doğrultuda söz 

konusu bir iĢi seçerken yukarıda açıklanan özellikleri ve yukarıda verilen turist 

rehberlerinin sahip olması beklenen özelliklerinin genelde hangi tür yetenek-

özellikleri gerektirdiği hususlarını dikkate alması, gerek iĢ gerekse kiĢisel yaĢamdaki 

verimin, mutluluğun kaynağı olmaktadır (Uçkun, Uçkun, Latif ve Pelit, 2004: 61). 

Kaldı ki, özellikle turizm sektöründe çalıĢan/çalıĢacak olanların sosyal 

konumlarını belirlemede kamuoyunun büyük etkisi vardır. Örneğin, Turist rehberliği 

ülkemizde yeterince bilinmediğinden, tura katılan müĢteriler turist rehberlerini 

muavin ya da animatör olarak görebilmekte bu durumda turist rehberliği mesleği pek 

saygın olmayan bir iĢ olarak görülebilmekte ve insanlar turist rehberliği mesleğine 

sosyal küçümsemeyle bakılabilmektedir. 

Ayrıca turizm sektöründeki iĢler, geçici, daha iyisi bulununcaya kadar, belirli 

bir süre için yapılan iĢler olarak kabul görmektedir. Sektördeki birçok iĢin sezonluk, 

yarı zamanlı olması ve bunun da sürekli iĢ sağlama olanağından kiĢiyi mahrum 

bırakması, yetersiz sosyal güvence imkânları, stresli çalıĢma ortamı, turizm 

sektöründe çalıĢmanın toplumun bazı kesimleri tarafından saygınlığı düĢük olan iĢler 

olarak algılanması, düzensiz ve uzun çalıĢma saatleri, sektörün kiĢisel, sosyal ve aile 

yaĢamını sınırlandırması, ücretlerin düĢüklüğü, yükselme olanaklarının kısıtlılığı, 

sektörde yaygın olarak gözlenen iĢgören devir hızının yüksekliği, yetkinlik bazlı 

yetkilendirmede yaĢanan güçlüklerin olması turist rehberliği mesleği içinde geçerli 

bir durumdur.  

Turist rehberliği de turizm sektörünün kollarından biri olduğundan dolayı 

turizm sektörüne etki eden her Ģey dolayısıyla da turist rehberliği mesleğini ve 

rehberlik mesleğini icra eden kiĢileri de etkilemektedir.  
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Tablo 4. Turist Rehberinin Sahip Olması Gereken Davranışlar 

AraĢtırmacı olmak:  Turdan önce gidilecek yer hakkında güncel bilgilere sahip olmak 

ÇalıĢkan olmak: ĠĢini severek yapmak. 

Çevre korumaya karĢı duyarlı olmak: Gezilecek yerlerin temiz tutulması ve çöp atılmaması konusunda 

müĢterilere uyarılarda bulunulması 

Dikkatli, dürüst ve güvenilir olmak: Acentanın ve müĢterilerin haklarını eĢit derecede gözetmeli ve buna uygun 

davranıĢlar sergilemeli. 

Disiplinli ve titiz olmak: Her Ģeyi zamanında ve düzenli olarak yapmak. 

Eğitici ve eğitime açık olmak: Turist rehberliği mesleğiyle ve güncel konularla ilgili yapılan etkinliklere katılma 

ve öğrendiği yeni Ģeyleri müĢterilerine aktarma. 

Empati kurmak: Kendisini müĢterinin yerine koyabilme ve ne hissettiğini anlayabilme. 

Enerjik olmak: Sürekli aktif ve giriĢken olma. 

Esnek çalıĢma saatlerine yatkın olmak: Uzun yolculuklara çıkabilmeli ve mesai kavramı olmadan her an göreve 

hazır olmalı. 

Mizah duygusuna sahip olmak: GeliĢmiĢ bir espri anlayıĢına sahip olmalı 

Etkili ve güzel konuĢmak: Diksiyonu ve hitabeti uygun ve yerinde olmalı, ne anlatılacaksa net, sade ve anlaĢılır 

bir dille anlatmalı. 

Gruba uygun olmayan örnekler vermekten, öyküler anlatmaktan kaçınmak: Ġçerik olarak müstehcenlik içeren 

konuĢmalardan kaçınmalı, insanları rencide edecek konu ve konuĢmalardan kaçınmalı 

HoĢgörülü olmak: MüĢterilerin tur boyunca ihtiyaç ve isteklerine karĢı mümkün olduğunca hoĢgörü göstermeli. 

Ġnisiyatif almak: Tur güzergâhı, program vd. konularda duruma göre sorumluluk alabilmeli. 

Ġnsan iliĢkilerine özen göstermek: Hem çalıĢma arkadaĢlarıyla hem de müĢterilerle iyi iliĢkiler kurabilmeli.  

Kararlı olmak: Tur ile ilgili profesyonelce yapılması gereken ya da gerekecek bütün kararları turist rehberi kendisi 

verebilmeli ve kimsenin etkisi altında kalmamalı. 

KiĢisel geliĢimine önem vermek: BoĢ zamanlarında kitap okumalı, müzik dinlemeli vb. ve kendini farklı alanlarda 

da bilgi ve donanım olarak geliĢtirebilmeli. 

KiĢisel hijyenine dikkat etmek: Her zaman vücut temizliğine dikkat etmeli, iyi giyimli olmalıdır. 

Meslek ahlakına sahip olmak: Mesleğin gerektirdiği etik ilkelerine uygun davranıĢlar sergilemeli. 

Misafirperver olmak: Tura katılan herkesi misafir olarak görmeli ve buna uygun olarak davranmalı. 

Nazik olmak: Kibar ve saygılı olmalıdır. 

Öngörülü olmak: Tura baĢlamadan önce ve tur esnasında geliĢebilecek olayları önceden kestirebilmeli ve uygun 

tedbirler almalıdır. 

Önyargıdan uzak olmak: Kimseye din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın tura katılan herkesi eĢit görmeli. 

Politik yorumlardan kaçınmak: Hiçbir Ģekilde parti, kurum, takım veya kiĢi ile ilgili olumlu ya da olumsuz yorum 

yapmamalı.  

Sabırlı olmak: Tur boyunca ortaya çıkabilecek olumsuzluklarla ilgili sabırlı ve sakin davranmak. 

Soğukkanlı olmak: YaĢanılan kötü bir durum karĢısında trafik kazası, kiĢisel yaralanma vb. hem kendini hem de 

müĢterileri sakin tutabilmeli. 

Sorumluluk sahibi olmak: Acenta tarafından verilen görevler tur programına uygun olarak turist rehberi 

tarafından eksiksiz yerine getirebilmeli 

Sorunlara çözüm üretebilmek: Tur boyunca ortaya çıkan veya çıkabilecek durumlara karĢı her zaman bir çözüm 

getirebilmeli. 

Tur programı dıĢına çıkmamak: Tur programında yazan yerlerin dıĢında maddi çıkar sağlamak amacıyla 

müĢterileri mağazalara götürmek vb. 

Yeniliklere açık olmak: Turist rehberi, her çıktığı turdan bir Ģeyler öğrenebilmeli, yeni kültürlere, yeni tatlara açık 

olmalı, farklı yiyecek içecek vb. Ģeyleri denemeli. 

Kaynak: Konuyla ilgili kaynaklar (Polat, 2001: 114; Akbulut, 2006: 66-70; Çakır, 

2010: 28) incelenerek yazar tarafından oluĢturulmuĢtur. 

Turist rehberliği mesleğinin toplum tarafından sıradan bir iĢ olarak görülmesi, 

insanlar tarafından kolay bir iĢ olarak algılanması, çalıĢma kartının olup olmamasının 

öneminin olmaması ve herkesin turist rehberliği mesleğini kolaylıkla yapabileceği bir 

iĢ olarak görmesi ya da tura katılan turistler tarafından turist rehberinin ne iĢ 

yaptığının bilinmemesi, sürekliğin ve emekliliğin olmaması ya da geç olması, meslek 
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olarak kabul edilmiĢ ve çalıĢma kartına sahip tüm turist rehberlerinin mesleğe bakıĢ 

açısını etkilemektedir. 

Ġzleyen kısımda, Turist rehberliği mesleği ve turist rehberlerinin mesleklerine 

karĢı tutumları ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. 

2.3. REHBERLĠK MESLEĞĠ VE MESLEĞE YÖNELĠK TUTUM 

Meslek, hem para kazanmak hem de insanlara faydalı olmak amacıyla mal ve 

hizmetler üretmek için belli eğitimlerle kazanılan ve kuralları belirlenmiĢ etkinlikler 

olarak tanımlanmıĢtır (Üstüner, 2006: 110). Meslek kiĢinin var olmasını sağlayan, 

baĢkaları tarafından yaĢadığı çevrede saygı görmesini sağlayan, faydalı olma hissi 

veren bir etkinlik alanıdır (Sarıkaya, Khorshid, 2009: 394). Meslek, toplumsal 

yaĢamın bir gereği olarak bireylerin ilgi ve yetenekleri ile ortaya çıkan, bireyin 

sosyal ve ekonomik yaĢamında sorumluluk yüklenmesiyle meydana gelen yaĢamsal 

bir etkinliktir (Eraslan ve Çakıcı, 2011: 428). Bu tanımlara göre meslek, hem kiĢisel 

hem de toplumsal açıdan önemli bir konuma sahiptir. Bazı meslekler bilgi ve beceri 

alanları dıĢında duyuĢsal olarak bazı yeterlikler gerektirmektedir. Bu yeterlikler 

bireyin o meslekteki baĢarısını da etkilemektedir. Bu mesleklerin baĢında da turist 

rehberliği gelmektedir. Turist rehberliği mesleğinin diğer mesleklerden belki de en 

büyük farkı duyuĢsal boyutunun önemli bir Ģekilde baĢarılı olmada doğrudan etkili 

olmasıdır. Bu bağlamda rehberlik mesleği farklı açılardan (rol beklentileri, sahip 

olması gereken nitelikler, iyi rehberin özellikleri vb.) ele alınıp tanımlanmaktadır.   

Turist rehberi, turizm endüstrisinin baĢoyuncularından biridir. Turist rehberi, 

bilgisiyle, ziyaret edilen yerlerin kültür ve cezbedici güzelliklerini anlatan, iletiĢimi 

ve verdiği hizmetle turistlerin gezilerini sıradan olmaktan çıkarıp gerçek bir 

deneyime dönüĢtüren kiĢidir (Ap ve Wong, 2001: 551). Dünya Rehberler Birliğinin 

tanımına göre turist rehberi, ziyaretçilerin tercih ettikleri dillerde onlara kültür ve 

doğal çevre hakkında bilgi veren ve müĢterilere yol gösteren kiĢidir (WFTGA, 2017). 

Leclerc ve Martin (2004: 182), Turist rehberlerini, ziyaret edilen yerlerle ilgili 

fıkralar anlatan, ziyaret edilen yerlerin ve karĢılaĢılan kiĢilerin fotoğraflarını çeken, 

tur otobüsünün penceresinden panoromik manzarayla ilgili bilgi aktaran kiĢi olarak 
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tanımlamıĢtır. TUREB (2018), Turist rehberini, T.C. vatandaĢı olan, 18 yaĢını 

doldurmuĢ, üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek 

lisans bölümlerinden mezun olmuĢ, en az bir yabancı dil bilen, ikamet edilen 

Ģehirden sorumlu olan meslek odasına kayıtlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının 

belirlemiĢ olduğu Anadolu turu gezisini yapmıĢ, çalıĢma kartı ve ruhsatnameye sahip 

olan kiĢi olarak tanımlamıĢtır. 

KiĢilerin yaĢamlarındaki mutluluklarını ve doyumlarını etkileyen en önemli 

kararlardan biri meslek seçimidir (Gökdeniz ve Merdan, 2016: 111). Meslek seçimi, 

mevcut olan meslekleri farklı açılardan değerlendirerek ihtiyaçlar ve beklentiler 

açısından istenilen yönleri çok, istenilmeyen yönleri az olan mesleklerden birine 

karar verilmesidir (Tuzcuoğlu, 1994: 265). Meslek seçimi hem toplumsal hem de 

bireysel açıdan büyük önem taĢımaktadır (Owen, Kepir, Özdemir, UlaĢ, Yılmaz, 

2012: 135). Mesleğini seçerek kiĢi yaĢam tarzını belirler. Çünkü meslek kiĢinin, 

kiminle iletiĢim kuracağına hangi elbiselerin giyilip giymeyeceğine, evliliğine, 

baĢarısına ya da baĢarısızlığına ve sosyal hayatına yön verir (Sarıkaya ve Khorshid, 

2009: 394).  

 Meslek, kiĢinin kendini tanıması ve yaĢamını idame ettirebilmesi açısından 

önemli bir role sahiptir. KiĢi edinmiĢ olduğu mesleği vasıtasıyla toplumda statü ve 

söz sahibi olur; geçimini sağlar ve geleceğine yön verir (Orhan, 2013: 18). Ayrıca, 

kiĢi mesleği vasıtasıyla sadece temel fizyolojik ihtiyaçlara değil aynı zamanda 

saygınlık kazanma, yeteneklerini geliĢtirme ve kullanma, toplumda mevki sahibi 

olma gibi psikolojik ihtiyaçlarını da karĢılama ihtiyacı hisseder (Sandıkçı, 2011: 19). 

Bireyin seçtiği meslek, yaĢam kalitesini, sosyal statüsünü ve çevresini belirleyen en 

önemli unsurdur (Çarıkçı ve Morçin, 2014: 69). 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı insanlar, ömürlerinin büyük bir kısmını 

geçirecekleri mesleklerini seçerken dikkatli davranmak zorundadır (Tuzcuoğlu, 

1994: 265). Çünkü insanlar kiĢiliklerine ve yeteneklerine uygun meslekleri 

seçmezlerse, mesleklerine karĢı olumlu duygular geliĢtiremez, bunun sonucunda 

mesleğe karĢı olumsuz tutumlar oluĢur, bu durum da önce iĢ doyumsuzluğuna, daha 

sonra iĢgörenler arasında ve yönetimle çatıĢmaya, iĢe gitmemeye ve en sonunda da 
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iĢten ayrılmaya neden olur.  

Meslek seçiminde bireylerin sahip olduğu özellikler ve seçtiği mesleğe 

yönelik tutumları önemli rol oynamaktadır. Bireylerin bir mesleği nitelikli olarak 

yerine getirebilmeleri için gerekli olan biliĢsel ve beceri boyutlarının yanı sıra 

duyuĢsal olarak da hazır bulunuĢluğa sahip olması gerekmektedir. Bu hazır 

bulunuĢluk büyük ölçüde tutum boyutu ile ilgilidir ve iĢ doyumunun yüksek 

olmasında etkilidir (Eraslan ve Çakıcı, 2011: 428). 

Turist rehberlerinin mesleğine karĢı olan tutumları turist rehberliği mesleğini 

yerine getirmede büyük önem taĢımaktadır. Sabır, özveri ve sürekli çalıĢma 

gerektiren turist rehberliği mesleğinde baĢarılı olabilmek için bu mesleği candan ve 

severek yapmak çok önemlidir (AĢkar ve Erden, 1987). Turist Rehberlerinin, 

rehberlik mesleğine yönelik tutumu rehberin, rehberlik mesleğini nasıl algıladığını ve 

meslek anlayıĢını yansıtmaktadır (Çetin, 2006: 33). Tutumlar, kiĢinin biliĢsel, 

davranıĢsal ve duygusal yönlerini etkiler. Bu nedenle, rehberlerin mesleklerine karĢı 

olan tutumları, rehberlik mesleğini severek ve isteyerek yerine getirmelerinde ve 

daha baĢarılı olmalarında önem taĢımaktadır (Çeliköz ve Çetin, 2004: 162). Turist 

rehberlerin düĢünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeĢitli alıĢkanlıkları, tura katılanları 

etkilemekte ve çoğu zaman turistler, rehberlerin ne anlattığına değil nasıl anlattığına, 

konuya ve kendilerine yaklaĢımına dikkat etmekte ve rehberlerin olayları yorumlama 

biçiminden etkilenmektedir (Orhan, 2013: 19).  

Turist rehberlerinin kiĢisel özellikleri arasında iĢlerine yönelik isteklilik, cana 

yakın ve nazik bir mizaç, kendine güven ve iyi iletiĢim kurabilme becerisi ve 

kararlılık öne çıkmaktadır (Çolakoğlu, Epik ve Efendi, 2007: 143). 

Mesleğe yönelik olumlu tutum geliĢtiren Turist Rehberlerinin sahip olması 

öngörülen kiĢisel ve meslekî özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: (Eraslan ve Çakıcı, 

2011: 429):  

 Alan bilgisi yeterlidir ve kendini sürekli geliĢtirir.  

 Sabırlı davranır, olaylar karĢısında dayanıklıdır ve duygularını kontrol altında 

tutar.  
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 Farklı inanç, görüĢ ve gruplara saygılı ve uzlaĢtırıcıdır.  

 Kendini geliĢtirmeye ve eleĢtirmeye açıktır.  

 Turistleri güdüleyici özelliklere sahiptir.  

 Turistlere karĢı güvenilir, dürüst, objektif, sırdaĢ, dost, güler yüzlü, hoĢgörülü 

ve sevecendir.  

 Liderlik, arabuluculuk, hakemlik, temsilcilik özelliklerine sahiptir.  

 Turistleri ve çevresini etkilemede baĢarılıdır.   

 Güncel bilgi ve haberlerle ilgili son geliĢmeleri izler ve turlarda turistlere 

güncel Ģeyleri aktarmaya çalıĢır.  

Bu yeterlikleri sağlamak için, Turist rehberlerinin turizm sektörünü, 

müĢterilerin profilini ve yaptıkları iĢin amaçlarını iyi kavramıĢ, bu amaçlara gidecek 

yolları doğru tayin etmiĢ ve mesleğe pek çok yönden iyi hazırlanmıĢ olmaları 

gerekmektedir.  

Örgütsel faktörler içinde en önemli ilkelerden biri iĢ doyumudur, bu durum da 

turist rehberlerinin performanslarına ve davranıĢlarına doğrudan etki yapar. ĠĢ 

doyumu turist rehberlerinin zihinsel ve fiziksel geliĢimlerinde önemli role sahiptir, 

çünkü iĢ doyumu insanların ihtiyaç duyduğu bir durumdur (Mansoor, Fida, Nasir, & 

Ahmad, 2011: 16). Kendini fiziksel ve ruhsal olarak hazır hisseden turist rehberleri 

turlarında etkili, pozitif performans ve olumlu iĢ davranıĢları sergileyecektir. ĠĢ 

doyumu, olumlu duygusal tutum olarak tanımlanabilir ve bu da turlarda meydana 

gelen farklı faktörlerin etkilerinden kaynaklanabilmektedir (Mohammad, Quoquab 

Habib ve Alias, 2011).  

Ġçsel duygu, turist rehberinin iĢi esnasında ortaya çıkan iç ve dıĢ faktörlerin 

sonucudur ve turist rehberi tavır ve davranıĢlarını farklı Ģekillerde yönlendirir. Ġç ve 

dıĢ faktörlerin varlığı o kadar önemlidir ki turist rehberlerinin performanslarını 

yönlendirmede rol oynar. Ġçsel faktörler, kiĢinin içindedir ve psikolojik değerlerini 

ifade eder (Mehrad, Binti Hamsan, Redzuan ve Abdullah, 2015: 17). 

Bir yandan, turist rehberlerinin olumlu ve olumsuz tutumları iç ve dıĢ 

faktörlerle oluĢurken, bu durum iĢ doyumunun farklı seviyelerde olmasına neden 

olur. Diğer yandan, iĢ doyumuna kayıtsız kalmak normal olmayan çeĢitli 
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davranıĢların ortaya çıkmasına ve acentaların turlardan almayı istediği olumlu 

sonuçlarda kayıplar olmasına neden olur (Saari ve Judge, 2004). 

ĠĢ doyumu bir organizasyondaki en önemli unsurlardan biridir. ĠĢveren iĢ 

doyumu ihtiyacının karĢılanmasında çok hayati rol oynar. Morali yüksek tutulmuĢ 

olan iĢgörenler organizasyon için çok büyük fayda sağlamanın yanı sıra mutlu 

iĢgörenler etkili üretim yapar, organizasyona bağlı olur ve rakiplere karĢı 

organizasyonun performansını arttırmasına yardımcı olur (Husin ve Zaidi, 2011: 

883). ĠĢ doyumu sağlanmıĢ bir turist rehberi, mesleğinin gerektirdiği görev ve 

sorumlulukları alır, tur öncesi, tur sonrası veya tur esnasında karĢılaĢtığı tüm 

sorunlarla içtenlikle uğraĢır, çünkü doyum sağlamıĢ bir turist rehberi mesleğine karĢı 

pozitif tutumlar geliĢtirmiĢtir. Mesleğine karĢı tutumları olumlu olan turist rehberi 

tura katılan turistlerin sorunlarını can kulağıyla dinler ve çözümler üretir. Böylelikle 

hem turist rehberi hem turist hem de acente ortak paydada buluĢarak memnun 

olmanın hazzına yaĢarlar ve hem ülkenin tanıtılması hem de acenteler için müĢteri 

sadakati yaratılması sağlanabilir. Dolasyısıyla iĢ doyumu iĢverenin rekabet 

edebilirliğini, iĢgörenin de ürettiği hizmetin kalitesini arttırır.  

Bu kapsamda, araĢtırmanın izleyen bölümünde, iĢ doyumu kavramının 

tanımı, geliĢim süreci, iĢ doyumunun önemi, turist rehberleri açısından iĢ doyumunun 

önemi ve iĢ doyumuna etki eden faktörlerle ilgili bilgiler verilmiĢtir.  

3.  Ġġ DOYUMU KAVRAMI VE TEORĠK ARKA PLAN  

 AraĢtırmanın bu bölümünde iĢ doyumu kavramı ve geliĢimi, iĢ doyumun önemi 

ve etkenleri, iĢ doyumuna etki eden faktörler ve iĢ doyumunun rehberler açısından 

öneminin değerlendirilmesine iliĢkin alan yazında yer alan tanımlamalar ve bakıĢ 

açılarına yer verilmiĢtir. 

3.1.  Ġġ DOYUMUNUN TANIMI VE GELĠġĠMĠ 

Genel olarak iĢ doyumu kavramı, iĢgörenlerin iĢlerine iliĢkin duygularının bir 

tepkisi olarak tanımlanmıĢ, ilk kez 1920‟li yıllarda ortaya çıkmıĢ olup, önemi 

1930‟lu yıllarda anlaĢılmıĢtır (Sudak ve Zehir, 2013: 147). ĠĢ doyumunun önemli 
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olmasının nedenlerinden biri yaĢam doyumuyla ilgiliyken diğer neden ise, 

üretkenlikle ilgili olmasıdır. ĠĢ doyumunun üretkenlikle ilgili doğrudan bir iliĢki 

bulunamamıĢtır; ancak, doyumsuzluğun yarattığı dolaylı etkiler (stres, uyum sorunu 

vb.) konuyu önemli kılmaktadır (Gedik, Akyüz ve Batu, 2009: 1; Sevimli ve ĠĢcan, 

2005: 55). 

Birçok araĢtırmacı tarafından iĢ doyumunun tanımı birçok farklı Ģekilde 

yapılmıĢtır. Batı dillerinde “yeterli” anlamındaki Latince “satis” sözcüğünden gelen 

doyum ya da tatmin kavramı (Özaydın ve Özdemir, 2014: 253), sözlük anlamı 

iitibariyle Türk Dil Kurumu‟nca (TDK, 2018), “istenen bir Ģeyin gerçekleĢmesini 

sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum” olarak tanımlanmıĢtır. ĠĢ doyumu 

denince, iĢten elde edilen maddi çıkarlar, çalıĢanın beraberce çalıĢmaktan zevk aldığı 

iĢ arkadaĢları ve eser meydana getirmenin sağladığı mutluluk akla gelir (Eren, 2004: 

202). ĠĢ doyumu, bireyin iĢini ve iĢin Ģartlarını değerlendirmesidir (Sinha ve Shukla, 

2013: 33). Locke, iĢ doyumuyla ilgili en kapsamlı tanımı yapmıĢ ve iĢ doyumunu, 

kiĢinin iĢinden ya da iĢinden edindiği deneyimlerden duyduğu haz, iĢine karĢı olumlu 

duygular göstermesi olarak tanımlamıĢtır (Luthans, 2010: 142).  

ĠĢ doyumu, örgütsel davranıĢ alanında en çok araĢtırılan ve kritik konulardan 

biridir. ĠĢ doyumu sağlayan çalıĢanlar, etkinliğin ve üretkenliğin artmasına ve iĢ 

değerlerinin artmasına olumlu etki yapar. ĠĢ doyumu, devamsızlık ve çalıĢan 

cirolarının azalmasına ve iĢe alım maliyetlerinin düĢmesine neden olur (Kanwar vd., 

2012: 27). Artan iĢ doyumunun üretkenliği arttırdığına dair kanıtlar vardır (Judge 

vd., 2001: 376).  

Yapılan araĢtırmalara göre iĢ doyumunun yaĢam doyumuyla (Judge ve 

Watanabe, 1993), örgütsel bağlılıkla (Cooper-Hakim ve Viswesvaran, 2005), 

örgütsel vatandaĢlık davranıĢı ve iĢ performansıyla (Judge, Thoresen, Bono ve 

Patton, 2001), pozitif iliĢki içinde olduğu saptanmıĢtır. ĠĢ doyumunun, iĢe gelmeme, 

zararlı iĢ davranıĢları sergileme ve iĢten ayrılma (Carsten ve Spector, 1983) ile 

negatif yönlü iliĢki içinde olduğu saptanmıĢtır (Templer, 2012: 114). ĠĢ doyumu, 

çalıĢanların iĢlerinin, önemli görülen Ģeyleri ne kadar iyi sağladığını algılayıĢlarının 

bir sonucudur (Kanwar vd., 2012: 28). Zhao ve arkadaĢları (2011: 46) iĢ doyumunu 
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duygusal veya biliĢsel olarak tecrübe edilen bir iĢe iliĢkin hoĢlanma veya 

hoĢlanmamanın bir değerlendirmesi olarak tanımlamıĢtır. 

ĠĢ doyumu, bireysel açıdan incelendiğinde içsel ve dıĢsal doyum olmak üzere 

iki Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Ġçsel doyum, iĢgörenin iĢindeki görev ve 

sorumluluklarıyla ilgili hissettiklerini ifade eder (Özaydın ve Özdemir, 2014: 253). 

BaĢarma hissi, bağımsızlık duygusu, özsaygı, kazanma hissi, kontrol duygusu ve 

iĢten elde edilen diğer benzer duygular gibi çalıĢma sırasında hissedilen doyum “içsel 

doyum” olarak ifade edilmektedir (Chen, 2008: 107). DıĢsal doyum ise, iĢin fiziksel 

yönüyle ilgilidir ve bazı faktörlere göre iĢ doyumunu ölçer. Bunlar: ücretlendirme, 

çalıĢma ortamı, organizasyon içinde ilerleme ve geliĢtirme fırsatları, yönetim ve 

denetim ve çalıĢanlarla yapılan iĢ birliğidir (Jones, Hill ve Henn, 2015: 297). Ücret, 

ekonomik ödüller gibi çalıĢmanın sonunda elde edilen doyum dıĢsal doyumdur 

(Özaydın ve Özdemir, 2014: 253).  

ĠĢ doyumu kiĢiden kiĢiye değiĢen bir özellik gösterir. Bu da kiĢinin 

değerlerine ve değerlerinin önem derecesine göre değiĢir. Örneğin bir kiĢi için 

yükselme olanakları birinci planda doyum sağlarken diğer bir kiĢi için ücret birinci 

planda olabilir. ĠĢ yaĢamında istediği iĢi yapan, ihtiyaçlarını karĢılayacak ücreti alan, 

istediği olanak ve koĢulları kısmen de olsa bulan, gereksinimlerinin çoğunu 

karĢılayan bir kimsenin kuĢkusuz maddi ve manevi doyumu yakaladığı için gerek iĢ 

gerekse iĢ dıĢı yaĢamında huzurlu olacağı söylenebilir (Örücü, YumuĢak ve Bozkır, 

2006: 40). Oysa istediği bir iĢi yapmayan, isteklerinin sürekli göz ardı edildiği bir 

ortamda çalıĢan, gereksinimlerini karĢılayamayan bir birey olumsuz tutumlar 

içerisine gireceğinden iĢ ve iĢ dıĢı yaĢamı da bu durumdan olumsuz yönde 

etkilenecektir (Özaydın ve Özdemir, 2014: 254). 

3.2.  Ġġ DOYUMUNUN ÖNEMĠ 

ĠĢ doyumu, bireyin hayatı nasıl değerlendireceğini belirlemektedir. ĠĢ doyumu 

yüksek olan bireylerin beden ve ruh sağlığı açısından iyi durumda oldukları, daha az 

olumsuz davranıĢlar sergiledikleri söylenebilir. ĠĢ doyumu, çalıĢanın kendine olan 

güvenini, iĢ arkadaĢlarıyla uyumlu ve iĢbirliği içinde yardımlaĢarak çalıĢmasını 
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olumlu yönde teĢvik etmektedir. ĠĢ doyumu ile kaygı ve strese bağlı oluĢacak olan 

rahatsızlıklar azalmaktadır. ĠĢ doyumu, çatıĢmaların azaltılması, verilen yeni iĢ ve 

görevlerin hızla öğrenilip benimsenmesinin sağlanması, iĢ kazalarının ve yeni iĢ 

arama eğilimlerinin azalması açısından önemlidir. Ayrıca iĢletmelerin istenilen 

hedefleri yakalayabilmesi için çalıĢanların iĢ doyumunu sürekli yüksek tutması 

gerekmektedir (Köroğlu, 2011: 25). 

Son yıllarda, çalıĢanların iĢ doyumu temel kurumsal hedeflerden biri haline 

gelmiĢtir. Eğer çalıĢanlar iĢ doyumu hissetmez ya da iĢletmeyle kendini 

özdeĢleĢtiremezse iĢletmeler, ürün üretecek seviyeye ulaĢamaz ve rakipleriyle 

rekabet edemez hale gelir. KarĢıt  örnek verilirse, motivasyonu yüksek ve iĢine bağlı 

çalıĢanlar bir Ģirketin baĢarısında belirleyici rol oynar (Bernal vd., 2005: 279). Pek 

çok araĢtırma, iĢ doyumunun çalıĢanın iĢ performansı ve örgütsel bağlılığı üzerinde 

olumlu etki yaptığını; ancak, iĢten ayrılma niyeti üzerinde olumsuz etki yaptığını 

ortaya koymuĢtur (Chen, 2008: 106). 

ĠĢ doyumu, iĢgörenlerin fiziksel ve zihinsel olarak iyi olduklarının 

göstergesidir (Sudak ve Zehir, 2013: 148). Bu da insan sağlığı için gereklidir. ĠĢ, 

insanlar için vazgeçilmez öneme sahiptir çünkü insanların çoğu yaĢamlarının büyük 

bölümünü iĢ yerlerinde geçirmektedirler. ĠĢ doyumu, insanların iyi oluĢlarına önemli 

ölçüde etki etmektedir. ĠĢ doyumunun artmasının istenmesi, insani bir gerekliliktir 

(Oshagbemi, 1999: 88-89). 

Turizm, emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı kiĢi turizm sektörünün 

hangi alanında çalıĢırsa çalıĢsın yoğun saatler çalıĢmak zorundadır. Turist rehberi de 

turizm sektörünün vazgeçilmez parçalarından biridir. Bu mesleğin ayrıcı özellikleri; 

fiziki güze dayalı olması, dıĢsal faktörlere bağlı olması, sürekli kendini yenileme 

zorunluluğu ve disiplinler arası donanıma sahip olmayı gerektirmesi Ģeklinde 

özetlenebilir (Güzel, AltıntaĢ ve ġahin, 2017: 138). Ayrıca emekliliğin olmaması ya 

da geç olması, çalıĢılan gün sayılarının kısıtlı olması, sigortanın rehberin kendisi 

tarafından yapılması, mesai saati olmaması gibi nedenlerden dolayı turist 

rehberlerinde kısa zaman içinde yıpranmalar baĢlamaktadır. Bu durumda turist 

rehberleri tükenmiĢlik yaĢayabilmekte ve bu da yaĢam ve iĢ doyumsuzluğuna sebep 



 

51 

 

 

olmaktadır. Bu faktörler dıĢında iĢ doyumuna etki eden diğer faktörlere iliĢkin 

açıklamalara izleyen bölümde yer verilmiĢtir. 

3.3.  Ġġ DOYUMUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLER 

ĠĢ doyumuna etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bireysel faktörler ya da 

kiĢisel faktörler, bireylerin farklı düzeyde doyum elde etmelerini sağlayan 

etkenlerdir. YaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kıdem, kiĢilik, hizmet süresi 

ve benzeri etkenlerdir (Özaydın ve Özdemir, 2014: 254). ĠĢ doyumuna etki eden 

faktörler izleyen kısımda açıklanmıĢtır. 

Cinsiyet: Bireylerin iĢ doyumunu etkileyen en önemli faktörlerden biri 

cinsiyettir. Yapılan araĢtırmalar, kadınlar ile erkekler arasında iĢ doyumunu kavrama 

düzeylerinin oldukça farklı olduğunu ortaya koymuĢtur (Çarıkçı, 2000: 161). 

Cinsiyet ve iĢ doyumu arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar  bu konuda çeliĢkili 

sonuçların varlığına iĢaret etmektedir Bu çalıĢmalardan bir kısmı kadınların, 

erkeklerden daha düĢük ücret almalarına ve daha kötü Ģartlarda çalıĢmalarına rağmen 

erkeklere oranla daha fazla iĢ doyumuna sahip olduklarını ortaya koymuĢtur (Clark, 

1997: 341; Bender ve diğ., 2005: 379).  Öte yandan araĢtırmalar, kadınların daha 

düĢük iĢ doyumuna sahip olmalarının, annelik rollerine ve çocuk yetiĢtirmeye 

verdikleri önemden ve kadınların iĢle ilgili sorunlardan çocuklarını uzak tutmayı 

istemelerinden kaynaklandığını, ayrıca kadınların sadece ödül ve para odaklı 

çalıĢmalarından dolayı iĢ doyumlarının düĢük olduğunu göstermiĢtir (Castillo ve 

Cano, 2004: 72). 

ÇalıĢanların çoğu kendi aralarında karĢılaĢtırmalar yapar ve sadece kendi 

cinsiyetiyle kendini kıyaslar, yani, erkek çalıĢanlar erkeklerle; kadın çalıĢanlar 

kadınlarla kendini kıyaslar. ÇalıĢan kadınlar, kendilerini sadece ev hanımlarıyla 

kıyasladığında para kazanmak ve sosyal güvencelerinin olması bakımından 

kendilerini ev hanımlarından daha üstün hisseder ve bu da çalıĢan kadınların iĢ 

doyumunu arttırır (Hodson, 1989: 387).  
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Okpara (2006: 49) erkeklerin iĢ doyumunun kadınlardan yüksek olmasının en 

önemli sebeplerinden biri erkeklerin kadınlara oranla daha üst düzey ve yönetimsel 

pozisyonlarda bulunmasından kaynakladığını ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra, 

erkeklerin iĢ doyumunun kadınlara nazaran daha yüksek olmasının altında yatan 

nedenlerden biri erkeklerin kadınlardan daha fazla iĢ hayatında yer almasından ileri 

gelmektedir. Kadınlar ev bütçesine katkıda bulunmak için iĢ ararken ve daha az stres 

yaĢarken, erkekler ailelerinin geliĢimi ve geçimi için kariyer fırsatı aramaktadır 

(Okpara, 2006: 224). 

YaĢ: Birçok ikna edici tartıĢma ve U Ģeklinde bir iliĢki olduğuna dair 

deneysel kanıtlar varken, genel olarak, iĢ doyumunun yaĢla birlikte giderek arttığı 

kabul edilmektedir. U biçimli grafik, iĢ hayatının ilk yıllarında oldukça düĢük 

seviyedeyken, emekliliğe doğru sürekli yükselme eğilimindedir (Ġrigüler, 2015: 69). 

U biçimindeki grafik, temel olarak iĢ gücüne yeni katılanlar, eski çalıĢanların 

bulunduğu pozisyonları daha olumlu algılayıp bu pozisyonlardan daha fazla haz 

duyarlar; ancak, zamanla bu heves can sıkıntısına dönüĢür ve iĢ doyumunun 

azaldığını hissederler. Zamanla, çalıĢanlar mevcut iĢ koĢullarına ve iĢ rutinine alıĢır 

ve böylelikle çalıĢanların iĢ doyumlarında artıĢ gözlenir (Clark vd., 1996: 57). ġekil 2 

incelendiğinde yaĢ ile iĢ doyumu arasındaki iliĢki 20‟li yaĢlarda üst seviyedeyken 

40‟lı yaĢlarda iĢ doyum düzeyinin düĢme eğiliminde olduğu görülmektedir. 40 ile 50 

yaĢ arasında yaĢ ile iĢ doyum arasındaki düzey sabit kalmıĢtır. Ancak 50‟li yaĢlardan 

itibaren yaĢ ile iĢ doyum arasındaki çizgi sürekli yükselme eğilimine girmiĢtir. 

Bunun yanı sıra, yaĢ ve iĢ doyumu arasında pozitif doğrusal iliĢki gösteren 

çalıĢmalar da vardır; bu, bireyin yaĢı ilerledikçe iĢ doyumunun arttığına iĢaret 

etmektedir (Ġrigüler, 2015: 70).  Bu olumlu iliĢki, bireylerin iĢ ortamının onlara ne 

sağladığının farkında oldukları ve beklentilerini buna göre yeniden düzenledikleri 

zaman geliĢir. BaĢka bir deyiĢle, kiĢiler belirli bir çevrede uzun süre geçirdiğinde 

daha doğru tahminler yapar ve sorunlardan uzak kalır; aynı zamanda beklentileri iĢ 

ortamının sağladığı düzeye paralel olarak karĢılandığında daha büyük bir 

memnuniyet seviyesine ulaĢır (BaĢ ve Ardıç, 2002: 91). Mesleki beklentilerin yerine 

getirilmesi, daha yüksek ücret seviyesi, daha fazla sorumluluk sahibi olma ve üst 
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düzey pozisyonlar alma, kendine daha fazla güvenme veya yaĢa bağlı olarak tecrübe 

kazanma bireyin iĢ doyumunun artmasında önemli bir rol oynamaktadır (Çarıkçı, 

2000: 162). 

Şekil 5. İş Doyumu ve Yaş İlişkisinde Doğrusal Model 

 

Kaynak: Köroğlu, 2011: 32. 

Eğitim Düzeyi: Doyum ile iliĢkilendirilen bir etken de eğitim düzeyidir. 

AraĢtırmalarda eğitim düzeyi yüksek kiĢilerin genel iĢ doyumlarının, daha az eğitim 

görmüĢ olanlara nazaran daha iyi olduğu tespit edilmiĢtir (Baysal, 1981: 193). 

Eğitimin iĢ doyumu üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkisi vardır. Bireylerin iĢ 

doyumu üzerinde dolaylı olarak olumlu etkisi, üniversite mezunu olan bireylerin üst 

düzey pozisyonlarda (bölüm Ģefliği, müdürlük, üst düzey yönetici vb.) iĢ bulma 

imkânının bulunması, bu kiĢilerin iĢlerinden daha fazla doyum sağlamalarına imkân 

vermektedir (Özer, 2014: 110). 

Eğitim, iĢ doyumunu olumsuz olarak da etkileyebilmektedir, çünkü iĢ ile 

ilgili beklentiler eğitimle doğru orantılı olarak artar ya da azalır. ÇalıĢanın eğitimi ve 

yetenekleri iĢin gerektirdiği Ģartlarla denk düĢmüyorsa, iĢ doyumsuzluğunun ortaya 

çıkması muhtemeldir (Ġrigüler, 2015: 70). Bazı durumlarda kiĢiler, boĢ durmak 

yerine daha düĢük pozisyonlarda çalıĢmak zorunda kalır. Bu durum genellikle 

iĢsizlik oranın yüksek olduğu ülkelerde meydana gelir ve çalıĢanların iĢ 

doyumsuzluğunun artmasına yol açar (Arvey vd., 1991: 359). 
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Medeni Durum: ĠĢ doyumunu etkileyen bir diğer bireysel faktör bireyin 

medeni durumdur. Ancak medeni durumun iĢ doyumuna etki ettiğine dair yeterli 

çalıĢma bulunmamaktadır; ancak bu alanda yapılmıĢ sınırlı sayıda çalıĢma, evlilerin 

bekârlara göre yaptıkları iĢlerden daha fazla doyum sağladığını ortaya koymuĢtur 

(Sevimli ve ĠĢcan, 2005: 61). Bu durumun sebebi, evli bireylerin sorumluluk 

duygusunu üzerlerinde fazlaca hissetmesi ve kalıcı bir iĢin evliler için daha değerli 

ve önemli olmasından kaynaklanmaktadır (Azim, 2013: 491; Özkalp, 2001: 83).  

Evlilik, sürekli bir iĢe sahip olmayı gerektirdiğinden iĢ doyum düzeyini arttıran bir 

unsurdur (Azim, 2013: 491). 

ĠĢ Deneyimi: Bazı araĢtırmalar, çalıĢanın iĢ tecrübesi ile iĢ doyumu 

arasında olumlu bir iliĢki ortaya çıkarmıĢtır (Oshagbemi, 2000: 213). Bir baĢka ifade 

ile aynı alanda ve/veya aynı kurumdaki çalıĢma süresi fazla olan çalıĢanların iĢ 

doyumunun da yüksek olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla iĢ tecrübesi iĢ doyumu 

üzerinde etkili bir faktördür (Özgen, vd., 2002 :330). ÇalıĢma hayatına yeni atılan, iĢ 

tecrübesi olmayan kiĢilerin gerçekçi olmayan beklentileri de söz konusu 

olabilmektedir. Ancak bu kiĢiler zamanla iĢ hayatının gerçeklerini kavramaktadır. 

Bulundukları görev diliminde yükselme olanaklarının olmadığını, iĢ arkadaĢlarının 

geçimsiz olduğunu anlayabilmektedir. Bunun nedeni çalıĢanın iĢ hayatının 

gerçeklerinden uzak beklentileridir. Yeteri kadar iĢ deneyimi olmayan, iĢ hayatına 

yeni atılan gençlerin gerçekçi olmayan beklentileri, bireyin kendi hayal gücünün 

ürünleri olabileceği gibi medya organlarının yanıltması, eğitim kurumlarının 

öğrencilerini fazla abartması ve adayın iĢe kabulü sırasındaki mülakatı gerçekleĢtiren 

yöneticinin yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi vermesinden kaynaklanabilir (Erdoğan, 1996: 

235). Gerçekçi olmayan beklentiler çalıĢanın kiĢiliğinde zamanla değiĢikliğe 

uğramaktadır. Bazı çalıĢanlar iĢ deneyimleri arttıkça beklentilerini iĢ hayatının 

gerçeklerine göre ayarladıkça iĢ doyumu bulabilmekte, bazılar ise geçen yıllara 

rağmen beklentilerini değiĢtirmemekte dolayısıyla iĢ doyumsuzluğu ile yaĢamayı 

öğrenmektedir. Bu duyguları hayat tarzı haline getirmektedir. ÇalıĢma hayatını 

tanıdıktan sonra çalıĢan iĢ doyumu duygusunu zamana bağlı bir olgu olduğunu, 
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gelecekteki doyum için Ģimdiki durumu da küçük doyumsuzluk kabul etmesi 

gerektiğini anlamaktadır (Sevimli ve ĠĢçan: 2005: 57). 

Herzberg tarafından ortaya konan modelde, iĢ tecrübesiyle iĢ doyumu 

arasında U Ģeklinde bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. ĠĢ doyumu, kiĢilerin çalıĢmaya 

baĢladığı ilk yıllarda azalır ve birkaç yıl azalarak devam eder; ancak, daha sonraki 

yıllarda artmaya baĢlar. Bu bulgularla ilgili Herzberg‟in açıklaması, iĢin ilk yıllarında 

kiĢilerin yüksek iĢ beklentisi tatmin edici olmayıp iĢ doyumunda ciddi bir düĢüĢe 

neden olduğu yönündedir. OlgunlaĢma ve iĢ deneyimi, kiĢilerin hırslarını ve iĢten 

beklentilerini daha gerçekçi hale getirmelerine yardımcı olur. Bu gerçekçi yeni 

beklentiler ulaĢılabilirdir ve iĢ doyumunda artıĢ gösterme eğilimi sağlar (Hunt ve 

Saul, 1975: 690).  

KiĢilik Özellikleri: Bazı insanlar iĢ çevreleri ne olursa olsun kendilerini iĢ 

doyumuna ulaĢmıĢ ya da doyumsuz hisseder. Bu kiĢilerin iĢ doyumu, sahip oldukları 

iĢyerlerinden ve iĢ Ģartlarından bağımsız olarak kiĢilik özelliklerine göre değiĢir 

(Ġrigüler, 2015: 71). Aile bireyleriyle iyi geçinebilen dıĢadönük bireylerin daha çok 

baĢkalarıyla uyumlu çalıĢabileceği iĢleri seçtiği oysaki içe dönük kiĢilerin daha çok 

kendileriyle baĢ baĢa kalabilecekleri iĢleri seçtiği söylenebilir. Farklı kiĢilik 

özelliklerine sahip bireyler de, farklı mesleklerde baĢarılı olmaları için 

cesaretlendirilmelidir. (Rauf, 2011: 379 akt. Ġrigüler, 2015: 71).  

ĠĢe karĢı olumlu duygu besleyen kiĢiler iĢi katkı sağlayıcı, daha tatmin 

edici,  ilgi çekici ve heyecan verici olarak algılar ve daha fazla iĢ doyumu hisseder; 

oysaki iĢe karĢı olumsuz duygu besleyenler, iĢin sürekli kötü yönlerini gördüğünden 

daha az iĢ doyumu hisseder (Weiss ve Cropanzano, 1996: 24). ĠĢe karĢı doyumu az 

kiĢilerin hedefleri vardır, fakat bu kiĢiler kararlılık düzeyleri düĢük olduğu için 

herhangi bir zorlukla karĢılaĢtıklarında daha kolay vazgeçer. Bunun bir sonucu 

olarak, bu kiĢiler, iĢini pozitif değerlendirenlere göre daha sıradan ve monoton 

iĢlerde sıkıĢıp kalır (Judge and Robbins, 2013: 82). 
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ÇalıĢanın sahip olduğu özellikler ile yaptığı iĢ arasında uyum varsa, kendini 

daha iyi hisseder, çalıĢanın stresi ve iĢten ayrılma niyeti daha az olur (Lovelace ve 

Rosen, 1996: 712). 

YaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, kiĢilik özellikleri ve iĢ 

deneyimi dıĢında ücret, terfi, övülmek, çalıĢma koĢulları, denetim ve çalıĢma 

arkadaĢlarıyla iyi geçinme gibi örgütsel faktörler de mevcuttur. 

ĠĢ doyumu çalıĢma çevresinde özellikle iĢgörenleri ilgilendiren önemli bir 

faktör olarak görülmektedir. Yüksek derecede iĢ doyumuna sahip iĢgörenlerin iĢe 

gitmeme durumları, iĢten ayrılma niyetleri daha az olurken aynı zamanda daha 

üretken, gayretli ve örgütlerine de bağlılıkları artar. Ayrıca iĢgörenler daha tatminkâr 

bir hayat sürerler (Kapur, 2018: 15). 

Ġzleyen bölümde turizm alanında kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 

doyumu ile ilgili ve bu değiĢkenlerin kendi aralarındaki iliĢkilerini veya etkilerini 

inceleyen çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

3.4. TURĠST REHBERLERĠ AÇISINDAN Ġġ DOYUMUNUN ÖNEMĠ 

Türkiye‟de Turist rehberliği, ülkenin zengin kültürü, doğal, tarihi 

zenginliklerini tanıtmada önemli bir role sahiptir. Turist rehberliği Türkiye‟de turizm 

sektöründeki iĢ gücünde önemli bir paya sahiptir (Huang, 2010: 227). Turist 

Rehberleri Birliği tarafından elde edilen 2018 Haziran ayı güncel verilerine göre, 

Türkiye‟de 10422 Turist rehberi bulunmaktadır (Tureb, 2018). 

26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete „de yayınlanan 

Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği‟ne göre; turist rehberleri, Profesyonel 

Turist Rehberliği Yönetmeliği‟nde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak rehberlik 

mesleğini icra etme yetkisini kazanmıĢ olup, yerli veya yabancı turistlere, turistlerin 

gezi öncesinde seçmiĢ oldukları dil ile uyumlu olmak üzere, rehberlik kimlik 

kartlarında belirtilen dillerde rehberlik eden, onlara tanıttıkları bölgenin kültürel ve 

doğal mirasını aktaran, gezi programının; tur operatörü veya seyahat acentesinin 

yazılı belgelerinde tanımlandığı ve tüketiciye satıldığı Ģekilde yürütülmesini sağlayan 
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ve gezi programını seyahat acentesi adına yöneten kiĢileri ifade etmektedir (Tureb, 

2018). Seyahat iĢletmelerinin özellikle paket turlarda bir araya getirdikleri ulaĢtırma, 

biletleme, yeme-içme, konaklama, eğlence, müze ve ören yeri gibi hizmetlerin 

eyleme dönüĢtüğü anlarda, bütün yetki ve sorumluluk turist rehberlerinde olmaktadır 

(Köroğlu, 2012: 278). 

Turist rehberi, turizm sektöründe arabulucu olarak, ziyaret edilecek yer, 

seyahat acentesi ve turist arasında köprü görevi gören kiĢidir. Turizm sektörünün 

vazgeçilmez unsurlarından biri olan Turist rehberi, turizm sektöründe önemli 

görevler ve sorumluluklar üstlenir. Turist rehberinin tutum ve davranıĢları, seyahat 

acentesinin servis kalitesini doğrudan etkiler. Turist rehberi, iĢin etkili oluĢu ve 

kalitesini, müĢterilerin memnuniyetini ve seyahat acentesinin imajını ve ününü 

etkiler. Turist rehberinin iĢ doyumu sağlaması,  turizm sektöründe hem müĢterilerin 

memnuniyeti hem de seyahat acenteleri üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir 

(Wang, 2017: 1319). 

Turizm sektörü emek yoğun bir sektördür. Emek yoğun bu sektördeki turizm 

iĢletmeleri için kaliteli hizmet üretip sunmak stratejik öneme sahiptir. Kaliteli hizmet 

sunmanın temel yolu ise, becerikli ve iĢine kendini yoğunlaĢtırmıĢ, performansı ve iĢ 

doyumu yüksek iĢgörenlerin varlığından geçmektedir. ĠĢ doyumu, turizm sektörünün 

önemli unsurlarından biri olan Turist rehberleri açısından büyük bir öneme sahiptir. 

Çünkü zaman kavramı olmadan yoğun iĢ temposunda çalıĢan turist rehberleri, farklı 

müĢterilere hizmet vermektedir. Bu nedenle Turist rehberlerinin, iĢinden doyum elde 

edememesinden ve bunun sonucunda verimli çalıĢamayacağından dolayı müĢteri 

memnuniyeti sağlaması mümkün olamayabilmektedir. Turist rehberlerinin hizmet 

kalitesinin yükselmesinde iĢ doyumunun sağlanması oldukça önemli yer tutmaktadır 

(Köroğlu, 2012: 278). 

Turist rehberliğinin amacı, Türkiye‟nin turizm zenginliklerinin 

değerlendirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen turizm 

politikaları çerçevesinde katkı sağlamaktır (Yenen, 2002: 259 akt. Köroğlu, 2012: 

278). Mak, Wong ve Chang (2011: 1442), Turist rehberlerinin iĢ tanımlamasını; 

çekici, faydalı ancak, ihmal edilmiĢ turizm sektörünün büyükelçileri olarak 
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tanımlamıĢtır. Turist rehberliği, farklı türden birbiriyle ilgisi olmayan ve alt rolleri 

olan çok karmaĢık ve çok değiĢkenli roller içerir (Rabotic, 2010: 3). Turist rehberinin 

en temel sorumluluğu, turistlerin deneyimini eğlenceli hale getirirken, bilginin 

turistlerin kültürlerine uygun bir Ģekilde aktarılmasını sağlamaktır (Boyle ve Arnott, 

2004: 75). Turist rehberi, tur boyunca, tura katılan müĢterilerle sürekli ve üst düzey 

iletiĢim kurduğundan dolayı müĢteri tatmini sağlama konusunda en büyük 

sorumluluk turist rehberlerine düĢmektedir (Geva ve Goldman 1991: 178). 

Turist rehberliği mesleği birçok alanda edinilen bilginin bir arada 

kullanılması gereken bir meslektir. Turist rehberliği mesleğini aktif bir Ģekilde 

yürüten rehberlerin mesleklerini yaparken karĢılaĢtığı zorluklar ve engeller 

olabilmektedir (Güzel, Türker ve ġahin, 2014: 173). Turist rehberliği mesleği hem 

ülke içinde hem de ülke dıĢında yaĢanan olaylardan kolaylıkla etkilenebilmesi, 

sezonluk bir meslek olması, ekonomik, politik krizlerden ve terör olaylarından 

etkilenebilmektedir. Turist rehberleri bu dönemlerde iĢ bulmakta güçlük 

çekmektedirler (AhipaĢaoğlu, 2006: 146-147). Zor zamanlarda iĢsiz kalan turist 

rehberlerinin kullanabileceği herhangi bir devlet desteğinin olmayıĢı, emeklilik ve 

sağlık güvencesi için sigorta masraflarının turist rehberinin kendisi tarafından 

ödenmesi ekonomik olarak turist rehberini olumsuz etkilemektedir (Yarcan, 2007: 

39-40). Turist rehberlerinin karĢılaĢtığı diğer zorluklar ise meslek etiği algısının 

henüz tam olarak anlaĢılamamasından dolayı turist rehberlerinin Bakanlığın 

belirlediği taban ücretlerin altında tura çıkması, taban yevmiye ve üstü ücretlere 

çalıĢan turist rehberlerini zor durumda bırakmakta, hem rehberin kendisine hem de 

turist rehberliği mesleğinin itibarına gölge düĢürmektedir (Pieper, 2012: 40). Turist 

rehberleri ayrıca Ģoförlerle de zaman zaman sorun yaĢamaktadır. ġoförlerle turist 

rehberlerinin en sık yaĢadığı sorunlar, Ģoförlerin güzergâhı ve yolları bilmemesi, 

rehbere bahĢiĢ konusunda baskı yapması ve turistlere karĢı Ģoförlerin sergilediği 

olumsuz tutum ve davranıĢların yanı sıra Ģoförlerin eğitim seviyesinin rehberlerden 

düĢük olmasından dolayı iletiĢim kurmada sorunlar ortaya çıkabilmektedir 

(Karamustafa ve ÇeĢmeci, 2006: 9). Bayan turist rehberlerinin eĢlerine ve 

çocuklarına olan sorumluluklarından dolayı bayan rehber sayısı erkek rehber sayısına 
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göre daha az olmaktadır (Polat, 2001: 77; Güzel, vd., 2014: 174). Bu durum da fırsat 

eĢitsizliği yaratmaktadır. 

Turist rehberlerinin yüksek iĢ doyumuna sahip olabilmeleri için rehberlerin 

mesleklerini icra ederken karĢılaĢtığı sıkıntı ve sorunların en aza indirilmesi 

gerekmektedir. Turist rehberlerinin mesleklerini yaparken en sık karĢılaĢtığı sorunları 

genel olarak Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür (Güzel, Türker ve ġahin, 2014: 180; 

Batman, 2003: 127-129):  

 Kaçak rehberliğin varlığı, 

 Acentaların rehber taban yevmiyesi altında rehber çalıĢtırmak istemeleri, 

 Rehberlik mesleğine devlet desteğinin yetersizliği, 

 Genç rehberlere düĢük ücret teklif edilmesi, 

 Turist rehberliği meslek yasasının rehberlik haklarını yeterince korumaması, 

 Turizmde etik dıĢı öğelerin bulunması, 

 Meslekte sezonluk yoğunlaĢmanın fazla olması, 

 UlaĢım ve transfer süreçlerindeki gecikme ve aksamalar,  

 Mesleğin özel hayatı olumsuz etkilemesi, 

 Acentaların rehberleri satıĢ odaklı çalıĢmaya zorlamaları, 

 Mesleki motivasyon yetersizliği, 

 Yetersiz yabancı dil bilgisi, 

 Mesleki nedenlerle sağlık problemlerinin yaĢanması, 

 Tur hakkında yetersiz bilgiye sahip olma, 

 Mesleğin duygusal olarak yıpratıcı olması, 

 Turistlerin entelektüel birikiminin yetersizliği, 

 Sabit bir maaĢın olmaması, 

 Rehberlerin seyahat acentalarına bağlı olma zorunluluğu, 

 Turistlerin beklentilerini karĢılayamama endiĢesi, 
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 Rehberlerin yasaya aykırı davranmaları konusunda baskı görmeleri, 

 Aile geçimini sağlamak için yeterli gelire sahip olmaması, 

 Gölge (gözetmen) rehberliğin yaygınlaĢması, 

 Yerel halkın ve turizm çalıĢanlarının turistlere saygı göstermemesi, 

 Rehberliğin bir meslek olarak görülmemesi,  

 Rehberin uzmanlık alanının turistlerce yeterince bilinmemesi, 

 Ören yerlerinde turist güvenliği konusunda alınan önlemlerin yetersizliği,  

 Turlarda yemek tuvalet gibi ihtiyaçların giderilmesine yönelik tesis yetersizliği,  

 Sunum tecrübesi yetersizliği, 

 Turistlerin ören yerlerinde can güvenliği endiĢesi duymaları, 

 Daha tecrübeli rehberlerle rekabet zorunluluğu,  

 YaĢanan problemlerde turistleri ikna etmenin zorluğu (yetersiz ikna kabiliyeti),  

 Turistlerin rehbere olan güvensizliği,  

 Turistlerin rehberlere saygı göstermemesi,  

 Turistle iletiĢimi sürekli canlı tutma zorluğu ve 

 Rehberlik mesleği yerine baĢka bir meslek seçme eğilimidir.  

Yukarıda bahsedilen sorunlardan dolayı turist rehberleri iĢ doyumsuzluğu, 

motivasyon ve performans eksikliği yaĢamaktadır. Bu engel ve sorunlardan dolayı 

turist rehberleri mesleklerinden soğumakta, gelecek kaygısı, gelir kaybı yaĢaması, 

acente ve müĢteriler tarafından mesleğe yeterli değerin verilmemesi, sigortanın 

olmayıĢı, dıĢ etkenlerden, terör ve politik olaylardan kolayca etkilenen bir sektörün 

çalıĢanı olması, zor zamanlarda devlet desteğinin verilmemesi, sağlık sorunlarının 

çalıĢmaya bağlı olarak fazla olması, çalıĢma kartı olmayanlarında rehberlik mesleğini 

yapması, acentelerin yasalara uymayıp taban yevmiye altı ücret vermesi, sezonluk 

çalıĢma Ģartlarının olması, eski otobüslerle uzun seyahatler yapıp taban altında 

yevmiye verilmesi, niteliksiz Ģoför ve eğitim seviyesi düĢük turistlerle tura çıkılması, 

aile kurmada sorunlar yaĢanması, rehber odaları ve Tureb tarafından tur güzergahları 
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veya ören yeri giriĢlerinde yeterli sıklıkta denetim yapmaması gibi nedenlerden 

dolayı turist rehberleri mesleklerine karĢı olumsuz tavır ve tutum içine 

girebilmektedirler. Mesleğe karĢı olumsuz tutum zaman içinde iĢini gönülsüz yapma, 

iĢe geç gitme, müĢterilere kötü muamele etme, otel-restoran gibi iĢletmelerin 

çalıĢanlarıyla münakaĢa ve sorun yaĢama, acentenin ve rehberin kendi kiĢisel imajını 

zedelemesine, son noktada ise rehberlerin rehberlik mesleğini bırakıp farklı 

sektörlerde iĢ aramalarına neden olabilmektedir. Ancak yukarıda belirtilen 

durumların tam tersi olması durumunda ise, turist rehberi para kazandıkça iĢ ve 

yaĢam doyumsuzluğu yaĢamayacağı için iĢten ayrılmayı düĢünmez, iĢverenleri ve iĢ 

arkadaĢlarıyla münakaĢa yaĢamaz, acenteye rehberin sadakati artar, tura katılan 

müĢterilerde sadakat oluĢturur ve iĢleri geliĢigüzel yapmaz. Yukarıda bahsedilen 

nedenlerden dolayı her meslekte olduğu gibi turist rehberliğinde de mesleki tutum ile 

iĢ doyumunun önemli olduğu söylenebilir. Çünkü iĢ doyumu iĢgörenlerin tümü için 

zihin ve beden sağlığının iyi olması, yaĢama bakıĢ açılarının olumlu olması, geleceğe 

güvenle bakması ve saygınlık açısından önem taĢımaktadır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KĠġĠLĠK, MESLEKĠ TUTUM VE Ġġ DOYUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

VE KONUYLA ĠLGĠLĠ (TURĠZM SEKTÖRÜNDEKĠ VE TURĠST 

REHBERLĠĞĠ MESLEĞĠNDEKĠ) ÇALIġMALAR 

1. KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE MESLEKĠ TUTUM ĠLĠġKĠSĠ 

ĠĢe yönelik tutumda kiĢilik, iĢ kapasitelerinin ve iĢ yerlerinin 

değerlendirilmesinde iĢ performanslarında olduğu gibi önemli bir değiĢkendir. Bir 

çalıĢanın etkin davranıĢı, belirli bir iĢe özgü mesleki beceriler ve yetkinliklere, o iĢ 

için önemli olan kiĢilik özelliklerine, ihtiyaçlara, değerlere ve organizasyonun farklı 

yönlerine ve mesleki faaliyetlere yönelik tutumlara bağlıdır. Tüm bu bileĢenler 

örgütsel bağlamdan etkilenen psikolojik bir modelde etkileĢime girer. Genel olarak 

tutum, kiĢi, grup, nesne veya olaylara olumlu ya da olumsuz, lehinde ya da aleyhinde 

verilen istikrarlı tepki olarak tanımlanabilir (Bentea, 2015: 1562). Tutumlar; biliĢsel, 

duygusal ve davranıĢsal olarak üç bileĢeni içinde barındırır ve bir Ģeye ya da birine 

karĢı inanç, duygu ve davranıĢ eğilimlerini ifade eder. 

Sutaria (1979), tarafından mesleki tutumun kiĢilik özellikleri üzerindeki 

etkisini araĢtırmak amacıyla yapılan çalıĢmada mesleki tutumun kiĢilik özellikleri 

(dıĢa dönük – içe dönük, duygusal dengesizlik-duygusal denge) boyutlarıyla iliĢkisi 

ve baĢarma motivasyonu üzerindeki bazı etkiler araĢtırılmıĢtır. Yapılan araĢtırmanın 

sonucunda olumlu mesleki tutumların performansı olumlu etkilerken, olumsuz 

mesleki tutumların ise ruh sağlığını olumsuz etkilediği, bunun da iĢten ayrılma 

davranıĢa sebep olduğunu ortaya koymuĢtur. Tutum, akıl sağlığı ve iĢten ayrılma 

niyeti üzerinde kiĢilik farklılıklarının olduğu ortaya çıkmıĢtır. Duygusal dengesizlik-

duygusal denge, baĢarma güdüsü ile kiĢinin mesleğine olan tutumuna göstereceği 

tepkiye karar vermesinde, dıĢa dönüklük-içedönüklük kiĢilik özelliklerinden daha 

hayati bir rol oynadığını ortaya koymuĢtur. Bu nedenle kiĢiliğin iĢle ilgili faktörlere 

karĢı sergilenecek tutum üzerinde rol oynadığı söylenebilir. Pettus ve Giles (1987) 

tarafından kiĢilik karakterleri ve çevresel tutumlar adlı araĢtırma öğretmen hazırlık 
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programındaki 74 kadın üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan 

araĢtırmanın sonucunda kiĢisel kontrolü olan, iyi hazırlık yapmıĢ ve amaç odaklı olan 

kiĢilerin çevreye karĢı daha duyarlı davranıĢlar sergilediği ve çevreleri üzerinde 

kontrolü olan kiĢilerin çevreyi korumak için kanun ve kurallara daha az ihtiyaç 

duyduğu ortaya çıkmıĢtır. Apaydın (2001) tarafından kiĢilik özelliklerinin dini tutum 

ve davranıĢlara etkisi adlı araĢtırma sonucunda genel olarak içedönük deneklerin dinî 

tutumu daha olumludur. Dinî emirleri yerine getirme durumlarına, dindarlık 

algılarına, namaz, oruç ve dua ibadetlerini yerine getirme durumlarına göre de 

genelde içedönüktürler. Ġlahiyat Fakültesinde öğrenim gören deneklerin dinî tutumu 

genelde daha olumludur. DıĢadönük-içedönük kiĢilik özelliği açısından ise, 

fakültelere göre genelde anlamlı bir farklılık yoktur. YaĢlarına göre deneklerin dinî 

tutumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Dinî tutumlarının genelde olumlu 

olduğu görülmüĢtür. DıĢadönük- içedönük kiĢilik özellikleri bakımından da genelde 

bir farklılık olmadığı saptanmıĢtır. Leeson ve Heaven (2007) tarafından Galler‟de 

yapılan araĢtırma 103 kiĢi üzerinde uygulanmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonucunda sosyal 

ve ekonomik tutumların kiĢilik özellikleri arasında korelasyon olduğu saptanmıĢtır. 

Ayrıca beklenenin aksine tutumlar ile dıĢa dönüklük, nevrotiklik ve yaĢantıya açıklık 

kiĢilik özellikleri arasında dikkate değer bir korelasyon bulunmamıĢtır. Tutumların 

en istikrarlı olduğu iki özelliğin yaĢ ve yumuĢak baĢlılık ile olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Teng (2008), Tayvan‟da turizm eğitimi alan öğrencilerin kiĢilik özellikleri ile 

turizme yönelik mesleklere karĢı tutumları arasındaki iliĢkiyi incelediği 

araĢtırmasında, dıĢadönüklüğün turizm ile ilgili mesleklere karĢı öğrencilerin tutum 

ve beklentileriyle önemli derecede iliĢkili olduğunu, ayrıca dıĢadönüklük ve 

yumuĢak baĢlılığın sektör-kiĢi uyumu ve kiĢilerarası iliĢkilerle ilgili tutumları 

etkilediğini ortaya çıkarmıĢtır. AraĢtırmada ayrıca iĢverenlerin, dıĢadönük kiĢileri 

mükemmel sosyal becerilere sahip oldukları için tercih ettikleri vurgulanmaktadır. 

Forrester ve Tashchian (2010) tarafından kiĢiliğin akademik grup çalıĢmasına 

yönelik tutumlara etkileri adlı araĢtırma 225 öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmanın sonucunda dıĢadönüklük, katılımcıların akademik grup çalıĢmasına 

yönelik tutumlarının en iyi göstergesi olduğu ortaya çıkmıĢtır. DıĢa dönüklük puanı 

yüksek olan kiĢiler akademik grup çalıĢmalarına karĢı olumlu tutum sergilerken, 
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nevrotiklik, yumuĢak baĢlılık ve sorumluluk kiĢilik özelliklerine sahip olan bireyler 

ise grupla çalıĢma durumundan rahatsız oldukları saptanmıĢtır. Ġlginç olarak, 

katılımcıların açıklık düzeylerinin, çalıĢma grubu tutum değiĢkenleri üzerinde hiçbir 

pozitif etkisi olmamıĢtır. Bentea (2015) tarafından okul öğretmenlerinde kiĢilik 

özellikleri ile çalıĢma tutumu arasındaki iliĢkiler adlı araĢtırmada öğretmenlerin 

mesleklerine karĢı tutumları ve kiĢilikleri üzerindeki baskın tutumları incelenmiĢtir. 

Yapılan araĢtırmanın sonucunda öğretmenlerin kiĢilik tipolojilerinin boyutları ile 

mesleklerine karĢı tutumları arasında önemli bir korelasyon bulunmuĢtur. 

Öğretmenlerin tipolojik karakterlerinin yoğunluğuna bağlı olarak iĢe karĢı 

tutumlarının da değiĢtiği ortaya çıkmıĢtır. CoĢkun (2016) tarafından kiĢilik 

özellikleri, iĢe karĢı tutum ve mesleki bağlılık düzeyleri arasındaki iliĢkiler üzerine 

yaptığı araĢtırma farklı sektörlerde çalıĢan 150 katılımcı üzerinde yapılmıĢtır. 

Yapılan araĢtırmanın sonucunda çalıĢmaya katılan katılımcıların mesleki bağlılık, 

kiĢisel özellikleri ve iĢe karĢı tutum düzeylerinin bitirilen okula, sektöre, toplam 

hizmet süresine, medeni durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya 

çıkmıĢtır. Ayrıca araĢtırmada kullanılan kiĢisel özellikler, iĢe karĢı tutum, mesleki 

bağlılık düzeylerinin demografik değiĢkenlerle olan iliĢkilerinde grup ortalamaları 

açısından anlamlı farklar ortaya çıkmıĢtır. KiĢilik özelliklerinin, iĢe karĢı tutum ve 

mesleğe bağlılık düzeyleriyle pozitif iliĢkili ve etkili olduğunu göstermektedir. 

Kahya (2017) tarafından yapılan askeri liderlikle astların tutum ve davranıĢları 

arasındaki iliĢkide astların kiĢilik özelliklerinin düzenleyici rolü adlı doktora 

çalıĢmasında astların öz disiplinlerinin görev performanslarını, amirden tatminlerini 

ve öznel iyi olmalarını; dıĢa dönüklüklerinin öznel iyi olmalarını; geliĢime 

açıklıklarının amirden tatminlerini; nevrotikliklerinin öznel iyi olmalarını etkilediği 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca astların geliĢime açıklıklarının asta yönelik ilgi ve 

farkındalık ile amirden tatmin arasındaki iliĢkide düzenleyici rolü bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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2. KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE Ġġ DOYUMU ĠLĠġKĠSĠ 

Açık olan Ģudur ki, meslekler (iĢler) asla tek baĢına icra edilmez. Çünkü 

kiĢileri destekleyen çevreleri ve kiĢilerin doğuĢtan getirdiği kiĢilik özellikleri ve 

mesleklerine karĢı olan tutumları daima iliĢki içindedir. KiĢilik özellikleri ile mesleki 

tutumun arasındaki iliĢki iĢ doyumu kavramını ortaya çıkarmaktadır. Ġzleyen kısımda 

kiĢilik özellikleri ve iĢ doyumu iliĢkisini kapsayan çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

Judge vd. (2002), tarafından beĢ faktör kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu 

arasında iliĢki üzerine yapılan araĢtırmanın sonucuna göre nevrotiklik, dıĢadönüklük 

ile sorumluluk boyutlarının iĢ doyumuyla güçlü bir korelasyona sahip olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Eğer birey yüksek nevrotiklik özelliklere sahipse, dünyaya bakıĢ açısı 

kötümser olacağından her Ģeye olumsuz bakacak ve bu durum iĢini etkileyecektir. 

Aksine sorumluluk ve dıĢadönüklük özellikleri yüksek olan bireylerin iĢ doyumu 

yüksek olacaktır. Eğer birey dıĢadönükse ve bir Ģeyler yapabilmek için büyük çaba 

harcıyorsa baĢarı Ģansı ve iĢ doyumu kendiliğinden artacaktır. 

KiĢilik ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkiler üzerine yoğunlaĢmıĢ birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. KiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkiler ilk olarak beĢ 

boyutun iĢ doyumuyla iliĢkisi bağlamında açıklanmıĢtır. Daha sonra ise diğer 

çalıĢmalara değinilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda nevrotiklik (duygusal 

denge/dengesizlik) boyutu ile iĢ doyumu arasında negatif yönlü bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Furnham ve Zacherl,1986; Ġlies ve Judge, 2003; Judge vd., 2002). 

Judge, Heller ve Mount (2002) tarafından beĢ faktör kiĢilik modeli ve iĢ doyumu 

meta analizi makalesinden elde edilen sonuca göre nevrotiklik, boyutunun iĢ 

doyumuyla en güçlü korelasyona sahip olan kiĢilik özelliği olduğu ortaya çıkmıĢtır; 

ancak, bu güçlü bu korelasyon negatif yönlüdür. Judge (2003) tarafından yapılan 

araĢtırmada nevrotiklik boyutunun aksine duygusal dengelilik iĢ doyumuyla güçlü ve 

pozitif bir iliĢkiye sahiptir. Furnham ise Ġngiltere‟de 202 tam zamanlı çalıĢan iĢçiler 

üzerine yaptığı çalıĢmada nevrotiklik ile iĢ doyumu arasında pozitif ancak önemsiz 

bir iliĢki bulmuĢtur. Yapılan araĢtırmalar sonucunda nevrotiklik boyutunun iĢ 

doyumuna etkisi üzerinde tartıĢmalar bulunduğundan daha fazla araĢtırma yapılması 

gerektiği söylenebilir.  
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DıĢadönüklük ile iĢ doyumu arasında güçlü bir korelasyonun olduğu 

söylenebilir. Brayfield ve Marsh (1957) tarafından yapılan araĢtırmaya göre dıĢa 

dönüklük kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu arasında güçlü bir korelasyon olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Judge (2002) tarafından yapılan meta analiz çalıĢmasında 

dıĢadönüklük ile iĢ doyumu arasında güçlü bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Ilies ve Judge (2003) tarafından yapılan çalıĢmada da dıĢadönüklük ile iĢ doyumu 

arasında güçlü bir iliĢkinin olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ancak, Furnham (2009) 

tarafından yapılan çalıĢmada dıĢadönüklüğün iĢ doyumu ile güçlü bir iliĢki içinde 

olmadığı veya iĢ doyumu sağladığına dair yeterli veri olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

YaĢantıya açıklık kiĢilik boyutu entelektüel ve felsefi yaklaĢımları 

içermektedir. YaĢantıya açıklık kiĢilik özellikleri aktif yaĢam süren yetiĢkinler için 

yaĢam doyumu sağlamaktadır (Gregory, 2010). Hem meta analiz hem de yapılan ilk 

analizlerin sonucuna göre yaĢantıya açıklık kiĢilik özelliklerinin iĢ doyumu üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermiĢtir (Judge vd., 2002; Ilies ve Judge, 

2003; Furnham vd., 2009). 

Geçimlilik ile iĢ doyumu arasında iliĢki olup olmadığı net olarak belli 

değildir. Ilies vd. (2009) tarafından yapılan araĢtırmada geçimlilik ile iĢ doyumu 

arasında pozitif ve önemli bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yapılan diğer 

çalıĢmalarda ise yumuĢak baĢlılık ile iĢ doyumu arasında önemsiz bir iliĢki olduğu 

ortaya çıkmıĢtır (Judge vd., 2002; Ilies ve Judge, 2003; Furnham vd., 2009). 

YumuĢak baĢlılık kiĢilik özelliği ile iĢ doyumu arasında da nevrotiklik ile iĢ doyumu 

arasında olduğu gibi istikrarsızlık ve tutarsızlık olduğundan bu boyutla ilgili de daha 

fazla çalıĢma yapılmalıdır. 

Sorumluluk boyutu bireylerin örgütün koymuĢ olduğu hedeflere ulaĢmak için 

motive olmasını ve sıkı çalıĢmasını ifade eder (Bui, 2017: 23). Furnham ve Cheng 

(2015) ailenin sosyal statüsü, çocukların zekâsı, eğitim ve meslek durumlarının çok 

önemli olmadığını; ancak, sorumluluk, kiĢilik özellikleri ile önemli ölçüde iliĢkili 

olduğunu göstermiĢtir. Furnham ve Cheng, özellikle kadınların erkeklerden daha 

fazla sorumluluk kiĢilik özelliklerine sahip olduğunu belirtmektedir. Hangi iĢ ya da 

meslek olursa olsun sorumluluk kiĢilik özellikleri meslekte baĢarı açısından en 
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istikrarlı kiĢilik boyutu olarak araĢtırmalarda ortaya çıkmıĢtır ( Judge vd., 1999; 

Barrick vd., 2001). Dolayısıyla sorumluluk ile iĢ doyumu arasında pozitif iliĢki 

vardır (Judge vd., 2002; Ilies and Judge, 2003; Furnham vd., 2009;; Ilies vd., 2009).  

Yukarıda bahsedilen çalıĢmaları özetlenecek olursa, istikrarlı olan tek boyut 

olan sorumluluk, kiĢilik boyutunun iĢ doyumu üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğu söylenebilir. YaĢantıya açıklık ise iĢ doyumu üzerinde önemsiz bir etkiye 

sahiptir. BeĢ faktör kiĢilik özelliklerinden diğer üç boyut olan nevrotiklik, dıĢa 

dönüklük ve yumuĢak baĢlılık kiĢilik özelliklerinin iĢ doyumu üzerinde değiĢken bir 

etkisi olduğu söylenebilir. 

Demirci (2003) tarafından beĢ faktör kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları 

arasındaki iliĢkinin incelenmesi için yazılmıĢ yüksek lisans tezinden elde edilen 

sonuçlara göre, beĢ faktör kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları arsında bir iliĢkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Demirkan (2006) tarafından özel sektördeki yöneticilerin ve çalıĢanların 

bağlanma stilleri, kontrol odağı, iĢ doyumu ve beĢ faktör kiĢilik özelliklerinin 

araĢtırılması adlı yüksek lisans tezinden elde edilen sonuçlara göre yöneticilerin ve 

çalıĢanların iĢ doyumu düzeyleri, kontrol odağı inançları ve beĢ faktör kiĢilik 

modelinin alt boyutlarından olan “duygusal tutarsızlık” bakımından farklı oldukları 

bulunmuĢtur. 

Skibba (2006) tarafından Wisconsin itfaiye departmanında çalıĢan 

itfaiyecilerin kiĢilik özellikleri ve iĢ doyumunun itfaiyecilerin iĢ performansına 

etkisini incelemek amacıyla yapılan çalıĢmanın sonucunda duygusal denge ve 

Cattell‟in canlılık kiĢilik özelliklerinin iĢ performansı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahipken cesaret kiĢilik özelliğinin ise negatif korelasyona sahip olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. KiĢilik özelliklerinin iĢ doyumu üzerinde etkisi olduğu ve kiĢilikle 

korelasyona sahip olduğu saptanmıĢtır. 

Kınık (2007), tarafından kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin 

incelenmesi adlı yüksek lisans tezi özel banka çalıĢanları üzerine yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonucunda banka çalıĢanların kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları arasında 
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pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. Bunun yanı sıra banka çalıĢanlarının iĢ doyumları ile 

çalıĢma süreleri ile cinsiyetleri arasında fark olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Ivanovic (2010), tarafından iĢ doyumunun bir göstergesi olarak kiĢilik 

özellikleriyle ilgili yaptığı çalıĢmada, beĢ büyük kiĢilik özelliğinin genel iĢ 

doyumuna etkisini incelemeye çalıĢmıĢtır. Futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve 

hentbolcular üzerine yapılan çalıĢmada eğitmenlerin iĢ doyumlarının yüksek puan 

aldığı ortaya çıkmıĢtır. 

AydoğmuĢ (2011), kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkileri, bu 

iliĢkiler üzerinde çalıĢanların psikolojik güçlendirilmelerinin ve bağlı oldukları 

yöneticilere iliĢkin dönüĢümcü liderlik algılarının etkilerini incelemiĢtir. Bu 

araĢtırma sonucunda sorumluluk ve yaĢantıya açıklık kiĢilik özellikleri boyutlarının 

iĢ doyumunu olumlu yönde etkilediği ancak, sorumluluk boyutunun etkisinin 

yaĢantıya açıklık kadar iĢ doyumuna etki etmediği ortaya çıkmıĢtır. Bunun yanı sıra 

nevrotiklik boyutunun iĢ doyumunu olumsuz etkilediği; dıĢa dönüklük ile uyumluluk 

boyutları arasında ise bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Husin ve Zaidi (2011), tarafından örgütlerdeki destek grubunu beĢ faktör 

kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları yapılan çalıĢmada, iĢgörenlerin genel iĢ doyumları 

ile kiĢilik özellikleri arasında küçük, pozitif ve önemli bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 

Buna ek olarak, kiĢilik özelliklerinin beĢ boyutundan sadece ikisinde iĢ doyumu ile 

kiĢilik özellikleri arasında önemli derecede pozitif bir iliĢki bulunmuĢtur. Bunlar 

yaĢantıya açıklık ve dıĢa dönüklük boyutlarıdır. 

Demir (2012) tarafından kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkiyi 

ortaya koymak amacıyla yaptığı çalıĢmanın sonucunda beĢ faktör kiĢilik 

özelliklerinin, cinsiyet, yaĢ, medeni durum, çocuk sayısı, eĢin çalıĢma durumu, 

çalıĢma statüsü, toplam iĢ deneyimi, çalıĢanın iĢe geç geldiği gün sayısı, çalıĢtığı 

birim değiĢkenine göre ortalama puanlarının farklılık gösterdiği; iĢ doyumunun ise 

cinsiyet yaĢ, medeni durum, eĢin çalıĢma durumu, oturulan ev, eğitim durumu, 

çalıĢma statüsü, aylık gelir, toplam iĢ deneyimi, idari hizmet sınıfı, çalıĢtığı birim 

değiĢkenine göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıĢtır.  
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Sudak ve Zehir (2013), tarafından kiĢilik tipleri, duygusal zeka ve iĢ doyumu 

iliĢkisi üzerine yapılan araĢtırma 2010-2011 yılları arasında Türkiye genelinde devlet 

ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler üzerinde uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik kiĢilik tiplerine 

sahip olan akademisyenlerde iĢ doyumu duygusal zeka vasıtasıyla arttığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Balkan, Serin ve Kılıç (2014), tarafından BeĢ Faktör KiĢilik Özellikleri Ġl ĠĢ 

Tatmini Arasındaki ĠliĢki: Afyonkarahisar Ġlindeki Bankalarda Bir Uygulama adlı 

makalesinde banka çalıĢanlarına anket uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre 

duygusal dengesizlik ve içsel doyum arasında negatif ve cinsiyet ile içsel doyum 

arasında negatif ve anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Dursun, Kaya ve ĠĢtar (2015), tarafından muhasebecilerin kiĢilik-iĢ 

uyumunun duygusal tükenmiĢlik, iĢ ve yaĢam doyumları üzerindeki etkisini 

belirlemek için 154 muhasebeci üzerinde anket tekniği uygulanmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmanın sonucunda kiĢilikleri ile yapmıĢ oldukları meslekleri uyumlu olan 

bireylerin iĢ ve yaĢam doyumlarının yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca kiĢilikleri 

ile meslekleri uyumlu olan bireylerin daha az duygusal tükenmiĢlik yaĢadıkları tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, bireylerin kiĢiliklerine uygun iĢ 

veya meslek seçmelerinin yaĢam kalitesini ve yapmıĢ olduğu meslekteki baĢarısını 

etkileyeceği söylenebilir. 

Doğar (2016), tarafından bankacılık sektöründe çalıĢanların kiĢilik özellikleri 

ile iĢ doyumları arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve 200 çalıĢana anket uygulanmıĢtır. Bu 

çalıĢma sonucunda kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları arasında düĢük düzeyde iliĢki 

bulunmuĢtur. 

Çağırıcı (2017), tarafından yapılan çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre, 

devlet okullarında çalıĢan rehber öğretmenlerin özel okulda çalıĢanlara göre geliĢime 

açıklık ve sosyal istenirlik özelliklerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. Ayrıca 

çalıĢmaya katılan psikolojik danıĢmanlardan kendisine ait ofisi olanlarının yumuĢak 

baĢlılık / geçimlik özellikleri ile geliĢime açıklık özelliklerinin istatistiksel olarak 
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anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda psikolojik 

danıĢmanların kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır. 

Uludağ (2017), tarafından enerji iĢletmesinde çalıĢanlar üzerine yaptığı 

doktora tezinde iĢ doyumu üzerinde kiĢilik özelliklerin ve sosyal iliĢkilerin rolü 

araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre kiĢilik özelliklerinin alt 

boyutlarının tamamının iĢ doyumu üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. KiĢilik 

özellikleri alt boyutlarından sadece nevrotiklik ile iĢ doyumu negatif yönde; diğer 

dört boyut ile iĢ doyumu arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur.  

Bayat (2017), tarafından yazılmıĢ olan “KiĢilik özellikleri ile tükenmiĢlik ve 

iĢ doyumu arasındaki iliĢkileri tespit etmek amacıyla otel iĢletmeleri çalıĢanları 

üzerine bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan araĢtırmanın sonucunda açıklık 

kiĢilik boyutun iĢ doyumu üzerinde pozitif ve anlamlı bir iliĢkisi olduğu, nevrotiklik 

kiĢilik boyutunun ise iĢ doyumu üzerinde negatif ve anlamlı etkileri olduğu 

saptanmıĢtır. TRA2 otel çalıĢanlarının baskın kiĢilik tipinin uyumluluk boyutu 

olduğu, genel, içsel ve dıĢsal iĢ doyumlarının da yüksek olduğu saptanmıĢtır. (TRA2 

bölgesi Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illerini kapsamaktadır). 

Sorondo (2017), kütüphane çalıĢanları üzerine yaptığı araĢtırmada kütüphane 

çalıĢanlarının olumlu duygu ve iĢ doyumu yüksek, olumsuz duygulanımları düĢük, 

içe dönük, hoĢgörülü, bilinçli, duygusal olarak kararlı ve deneyime açık olduğu 

saptanmıĢtır. Tüm kütüphaneler genelinde, kamu hizmetleri çalıĢanlarının teknik 

hizmet çalıĢanlarına göre kiĢilik özelliklerinin daha fazla olumlu etkisi ve iĢ doyumu 

sağladığı ve nevrotiklik kiĢilik özelliğinin daha düĢük seviyede olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Her iki hizmet alanında da olumlu etki, dıĢadönüklük ve iĢ doyumu ile pozitif; 

nörotisizm ile negatif yönde iliĢki bulunmuĢtur.  
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3. KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠYLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR VE TURĠST 

REHBERLĠĞĠ MESLEĞĠNDEKĠ MEVCUT DURUM 

Myers kiĢiliği, bir kiĢinin karakteristik düĢünce, duygu ve oyunculuk modeli 

olarak tanımlamıĢtır (Myers, 2011: 513). KiĢilik konusu birçok farklı alanda 

araĢtırma konusu olmuĢtur. KiĢilkle ilgili birçok alanda araĢtırma yapılmıĢtır. Genel 

olarak bankacılar, öğrenciler vd.‟nin ne tür kiĢilik özelliklerine sahip oldukları ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. Hem farklı alanlarda hem de turizm sektöründe yapılmıĢ 

kiĢilik özelliklerine iliĢkin çalıĢmaların bir kısmına izleyen kısımda yer verilmiĢtir. 

Brymer ve Pavesic (1990), mezun bireylerin kiĢiliklerinin, iĢten ayrılma ve 

iĢte kalmayı etkileyen faktörlerden biri olduğunu belirlemiĢtir. Stewart, Carson ve 

Cardy (1996), Amerika‟da bir otel iĢletmesinin iĢgörenlerinin kiĢilik özellikleri ile 

yöneticilerin iĢgörenlerin performans değerlendirmeleri arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Sonuçlar, sorumluluk ile yöneticilerin iĢgörenlerin performansını 

değerlendirme arasında önemli bir iliĢkinin olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Hurley 

(1998) ise bir diğer açıdan, Amerika‟da faaliyet gösteren fast-food iĢletmelerinin 

satıĢ personeli üzerinde yaptığı araĢtırmasında, mükemmel hizmet sunan iĢgörenlerin 

yumuĢak baĢlı ve dıĢa- dönük olduklarını saptamıĢtır. Lai (2003) ise Amerika‟da ve 

Tayvan‟da dört yıllık turizm eğitimi alan öğrencilerin öğrenme Ģekillerini test ederek, 

bunları kiĢilik özellikleriyle karĢılaĢtırmıĢtır. Sonuç olarak, dıĢadönüklük ile 

öğrenme Ģekilleri arasında bir iliĢki olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Liao ve Chuang 

(2004), Amerika‟da bir restoran zincirine ait birçok iĢletmede tüketiciler, iĢgörenler 

ve yöneticiler üzerinde yaptıkları araĢtırmada; dıĢadönüklük ve sorumluluk kiĢilik 

özelliklerinin, iĢgörenlerin mükemmel hizmet sunmalarıyla olumlu ve önemli iliĢkisi 

olduğunu; kiĢilik özellikleriyle (sorumluluk, nevrotiklik, dıĢadönüklük ve yumuĢak 

baĢlılık) Ģekillenen bireysel hizmet performansının iĢletme performansını 

etkilediğini, onun da hizmet kalitesi üzerinde etkisinin olduğunu ileri sürmüĢtür. 

AraĢtırmacılar ayrıca, genel olarak tüm iĢlerde sorumluluk ve duygusal dengesizlik, 

hizmet ortamlarında ve sosyal etkileĢim içeren iĢlerde ise dıĢadönüklük ve yumuĢak 

baĢlılık ile performans arasında iliĢkinin önemli olduğunun altını çizmiĢtir. Costen ve 

Barrash (2006), tüketici hizmetleriyle ilgili iĢgören seçiminde yumuĢak baĢlı, 
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dıĢadönük ve sorumlu kiĢilerin tercih edildiğini ve bu özelliklere sahip kiĢilerin, 

tüketici ihtiyaçlarını karĢılamaya ve onlarla uzun dönemli iliĢkiler kurmaya eğilimli 

olduklarını belirtmektedir. YumuĢak baĢlıların tercih edilme nedeni olarak güvenilir, 

uzlaĢmacı, nazik, iyi huylu olmaları; dıĢadönüklerin tercih edilme nedeni olarak 

sosyal olmaları; sorumlu kiĢilerin tercih edilme nedeni olarak ise kiĢisel olarak hedef 

belirlemeleri ve iĢletmeye karĢı kendilerini sorumlu hissetmeleri gösterilmektedir. 

Silva (2006), Amerika‟da faaliyet gösteren iki otel iĢletmesindeki iĢgörenlerin kiĢilik 

özelliklerinin iĢ doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemiĢtir. 

Sonuçlar; dıĢadönük, sorumlu ve duygusal olarak dengeli kiĢilerin iĢletmeye bağlı 

kiĢiler olduğunu;  dıĢadönüklüğün iĢ doyumu boyutlarından ücret, yönetici, iĢ 

arkadaĢları, iletiĢim ve ödüllerle; yumuĢak baĢlılığın iĢ arkadaĢları ve iĢin doğasıyla; 

sorumluluğun ücret, yönetici, maaĢ dıĢında verilen haklar, çalıĢma koĢulları, iĢin 

doğası ve iletiĢimle; duygusal istikrarın terfi, ödüller ve iĢin doğasıyla; deneyime 

açıklığın ise ücret, ödüller ve iletiĢimle olumlu Ģekilde iliĢkili olduğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. AraĢtırmacı ayrıca, sorumluluk özelliğinin hem iĢletmeye bağlılık hem 

de iĢ doyumu ile olumlu iliĢki içinde olduğuna dikkatleri çekerek, bu özelliği ön 

planda olan kiĢilerin yüksek performans gösterebileceğini ve iĢe alımlarda etkili 

olabileceğini öne sürmüĢtür. Barnett ve Klitzing (2006) tarafından turizm ve sosyal 

bilimler alanlarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılan araĢtırmada, kiĢiliğin 

öğrencilerin serbest zamanlarında yaptığı aktiviteleri etkilediği, dıĢadönüklüğün 

öğrencilerin serbest zamanlarındaki sıkılganlıklarıyla olumsuz iliĢkisinin olduğu, 

içedönüklerin serbest zamanlarında daha çok sıkıldıkları, duygusal olarak istikrarsız 

olanların serbest zamanlarından zevk almadıkları ortaya çıkmıĢtır. Richardson (2008) 

turizm öğrencilerine yönelik yaptığı araĢtırmasında, öğrencilerin çoğunluğunun 

(%72,9) kiĢiliklerinin turizmdeki iĢ tiplerine uygun olduğunu ve %89,5‟inin turizmde 

çalıĢarak yetenek ve becerilerini sergileyebileceklerine inandıklarını saptamıĢtır. 

Szeliga (2009) ise Amerika‟nın Oregon eyaletindeki Portland kentinde faaliyet 

gösteren restoranların servis çalıĢanlarının kiĢiliklerini analiz etmiĢ, sorumluluk ve 

deneyime açıklık kiĢilik özelliklerinin diğerlerine göre ön planda olduğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Ekinci ve Dawes (2009) tarafından, Ġngiltere‟deki otellerde, 

havalimanlarında ve kuaförlerde hizmet veren iĢgörenler üzerinde yapılan 
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araĢtırmada ise dıĢadönüklük, yumuĢak baĢlılık ve sorumluluk kiĢilik özelliklerinin 

iĢgören ve tüketici arasındaki iletiĢim kalitesini önemli ve olumlu derecede 

etkilediği, böylece bu durumdan tüketicilerin memnun kaldıkları ortaya çıkarılmıĢtır. 

Chen, Wu ve Chen (2010), tarafından yapılan araĢtırmada, yumuĢak baĢlılık, 

dıĢadönüklük ve deneyime açıklığın, iĢgörenlerin yeniliğe açıklığı ifade eden 

davranıĢlarının ve iĢ ile ilgili motivasyonlarının (ayrıca duygusal dengesizlik) 

belirleyicileri oldukları ortaya konulmuĢtur. Konaklıoğlu ve Kızanlıklı (2011), 

tarafından yapılan çalıĢmada proaktif kiĢilik özelliğine sahip kiĢilerin diğerlerine 

kıyasla daha fazla giriĢim gösterdikleri saptanmıĢtır. Aslan vd. (2012) tarafından 

öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 924 öğrenci üzerinde 

araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; turizm eğitimi alan öğrencilerin 

duygusal dengesizlik, deneyime açıklık ve dıĢa dönüklük özelliklerinden aldıkları 

puanların orta, sorumluluk ve yumuĢak baĢlılık özelliklerinden aldıkları puanların 

yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Tokmak vd. (2013) tarafından yapılan çalıĢmada kız 

öğrencileri sosyotropik kiĢilik özellikleri gösterirken (insanlarla olumlu iliĢkiler 

kurabilme ihtiyacı), erkek öğrencilerin daha çok otonomik kiĢilik özellikleri (kendi 

kendini idare edebilme) gösterdikleri, öğrencilerin eğitim düzeyi arttıkça otonomik 

kiĢilik özellikleri gösterdikleri ve sosyotropik puan ortalamalarına göre 17-19 yaĢ 

aralığındaki öğrencilerin diğer yaĢ gruplarından farklılaĢtığı belirlenmiĢtir. Köroğlu 

(2014) tarafından turizm rehberliği öğrencilerinin meslek seçimi ile kiĢilik özellikleri 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla 148 öğrenci üzerinde araĢtırma 

gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma sonucunda; turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerinin 

baskın kiĢilik özelliklerinin “geliĢime açıklık” ve “özdenetim / sorumluluk” olduğu 

ayrıca, meslek seçimi ile kiĢilik özelliği arasında olumlu düzeyde bir iliĢki olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Keskin (2016) tarafından, Antalya kundu bölgesinde beĢ yıldızlı 

oteller üzerine bir çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, katılımcıların beĢ faktör 

kiĢilik özellikleri incelenmiĢ; uyumluluk, deneyimlere açıklık ve dıĢa dönüklük 

kiĢilik özelliklerinin baskın olduğu görülmüĢtür. KeleĢ ve Çakır KeleĢ (2017) 

tarafından, kiĢilik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla 8 üniversitede 828 öğrenci 

üzerinde araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; öğrencilerin öz disiplin 

boyutunun öğrenim görülen sınıfa göre, duygusal denge ile deneyime açıklık 
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boyutlarının ise öğrencilerin ailelerinin gelir durumuna göre farklılık gösterdiğini 

ortaya konmuĢtur. Özoğul (2017) tarafından, turist rehberleri üzerine yapılan 

çalıĢmada,  Regresyon analizi sonuçları deneyime açıklık, dıĢadönüklük ve 

sorumluluk özelliklerinin mesleğe yönelik duygusal bağlılık üzerinde pozitif yönde 

anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Deneyime açıklık ve uyumluluk 

devam bağlılığını pozitif yönde, duygusal denge ise devam bağlılığını negatif yönde 

anlamlı olarak etkilemektedir. Mesleğe yönelik normatif bağlılık üzerinde ise 

deneyime açıklık ve dıĢadönüklük pozitif yönde anlamlı etkilere sahiptir. Ayrıca 

deneyime açıklık, duygusal denge, dıĢadönüklük ve uyumluluk özelliklerinin 

psikolojik sermaye üzerinde pozitif yönde anlamlı etkilere sahip olduğu görülmüĢtür. 

Tan (2017) tarafından, otel iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenlerin kiĢilik özellikleri ile 

sanal kaytarma davranıĢı arasındaki iliĢki üzerine bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma 

sonucunda, KiĢilik özellikleri "dıĢadönüklük", "sorumluluk", "uyumluluk", "açıklık" 

ve "duygusal denge" boyutları olmak üzere incelenmiĢtir.   

4. MESLEKĠ TUTUMLA ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR VE TURĠST REHBERLĠĞĠ 

MESLEĞĠNDEKĠ MEVCUT DURUM 

Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal 

konu, ya da olaya karĢı deneyim, bilgi, duygu ve güdülerine (motivasyona) 

dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranıĢsal bir tepki ön eğilimidir 

(Tolga, Korkmaz ve Atay, 2015: 29). Mesleki tutum konusundaki araĢtırmalara 

bakıldığında daha çok öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrenciler üzerine 

yoğunlaĢılmıĢtır. Turizm sektöründe ise mesleki tutum konusu öğrencilerin 

üniversitelerinde seçmiĢ oldukları bölümlere, mesleklere karĢı nasıl bir algı 

oluĢturdukları üzerinde durmuĢtur. Turizm ilgili bölümleri seçmiĢ öğrencilerin 

meslekleriyle ilgili daha önce tecrübeleri olmamıĢsa, üniversite döneminde 

öğrencilerin yaptıkları staj, tercih ettikleri meslekleriyle ilgili ilk izlenimleri 

edinmelerini daha sonra staj öncesi ve sonrası tercih ettikleri meslekle ilgili 

öğrenciler düĢüncelerini kıyaslama imkânı bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu da 

kiĢinin seçmiĢ olduğu mesleğe karĢı tutumunun olumlu ya da olumsuz olma 
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durumunu etkilemektedir. Mesleki tutumla ilgili ilk olarak farklı sektörlerde yapılmıĢ 

çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Daha sonraki bölümde ise turizm sektöründe yapılmıĢ 

çalıĢmalara yer verilmiĢtir.  

Mesleki tutumla ilgili çalıĢmalar genel olarak öğretmen ve öğretmen adayları 

üzerine gerçekleĢtirilmiĢtir. ġenol (2004), Yılmaz (2009), Orhan (2013), Koyuncu 

ġahin (2015), Göloğlu Demir ve GeliĢli (2018) tarafından öğretmen ve öğretmen 

adayları üzerine gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda öğretmenlerin mesleki tutumlarının 

olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

AçıĢlı ve Kolomuç (2012), Tunçeli (2013) ve Doğan ve Baloğlu Uğurlu 

(2017) tarafından öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını ölçmek 

amacıyla yapılan çalıĢmaların sonucunda öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki 

tutumlarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Daha önceki yıllarda tutum ve mesleki tutum konularının daha çok öğretmen 

ve öğretmen adayları ve öğrenciler üzerine yoğunlaĢtığı anlaĢılmaktadır. Ancak 

tutum ve mesleki tutumla ilgili sınırlı da olsa turizm sektöründe araĢtırmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Turizm sektöründe ise tutum ve mesleki tutumla ilgili çalıĢmalar 

genel olarak turizm fakülteleri / yüksekokulları bölümlerinde okuyan öğrenciler 

üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Tutum ve mesleki tutumla ilgili turizm alanında yapılmıĢ 

olan çalıĢmalara izleyen kısımda yer verilmiĢtir. 

Duman, Tepeci ve Unur (2006) tarafından  yükseköğretim (lisans ve önlisans) 

ve ortaöğretim (lise) düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin, sektörün 

çalıĢma koĢullarını algılamaları ve çalıĢma isteklerinin (kariyer beklentilerinin) 

karĢılaĢtırmalı bir değerlendirmesi yapılmıĢtır. Toplam 365 öğrenciye anket 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucuna göre  öğrenciler iĢin doğasını ve çalıĢma 

koĢullarını ağır, ücret ve ek gelirleri düĢük bulmaktadırlar. Öğrencilerin eğitim 

seviyeleri ve cinsiyetlerine göre sektörün çalıĢma koĢullarını algılamaları ve sektörde 

çalıĢma isteklerine iliĢkin düĢüncelerinde farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerin 

sektörde çalıĢma isteklerini etkileyen en önemli unsurlar olarak kiĢi-endüstri uyumu 

terfi imkânları ve sektörde çalıĢmanın sağlayacağı sosyal statü bulunmuĢtur.  
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SarııĢık (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, öğrencileri %63,4‟ ünün turizm 

bölümünde okumaya istekli olduğunu ancak fırsat verilse tekrar aynı bölümü seçmek 

isteyen öğrencilerin oranının %47,3 olduğu ortaya çıkmıĢtır. Turizm rehberliği 

öğrencilerinin turizm sektörüne karĢı daha yüksek motivasyona sahip oldukları 

ortaya çıkmıĢtır.  

Yazıcıoğlu, Tokmak ve Uzun (2008) tarafından turist rehberlerinin mesleğe 

bakıĢ açılarını değerlendirmek amacıyla Tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen 240 

rehberle yüz yüze görüĢülerek anket formları doldurulmuĢtur. Elde edilen veriler 

SPSS paket programında analiz edilmiĢtir. Ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye‟deki 

rehberlerin sorunları ve nedenleri değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada turist rehberlerinin 

% 30,4‟ünün sosyal güvencesinin olmaması turist rehberlerinin mesleğe olumsuz 

bakıĢ geliĢtirmelerine neden olmuĢtur. 

Özdemir Yılmaz (2011) tarafından yapılan çalıĢmadan elde edilen bulgulara 

göre, Turist Rehberliği bölümü öğrencilerinin çoğunun bu bölümü isteyerek 

seçtikleri ve bölümde okumaktan mutlu oldukları tespit edilmiĢtir. Turist rehberliği 

mesleğine yönelik tutumlarına bakıldığında ise, sektör ile ilgili birtakım olumsuz 

düĢüncelere sahip olsalar dahi genel olarak olumlu tavır içerisinde oldukları tespit 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, öğrencilerin turist rehberliği bölümüne yönelik 

tutumlarının altı boyuttan oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin turist rehberliği 

bölümüne yönelik tutumlarını etkileyen en önemli unsurun iĢin doğası ve sosyal statü 

olduğu saptanmıĢtır.  

Avcı (2012) tarafından ÇeĢme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu‟nda yapılan 

çalıĢmada, öğrencilerin % 77,9 oranında mezun olduktan sonra turizm sektöründe 

çalıĢmak istedikleri ortaya çıkmıĢtır. Bölümlere göre incelendiğinde ise Turizm 

rehberliği bölümü öğrencilerinin ortalamanın üstünde bir oranla (% 84) sektörde 

kalmak istedikleri ortaya çıkmıĢtır.  

Tolga, Korkmaz ve Atay (2015) tarafından lisans düzeyinde eğitim alan turist 

rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumları üzerine yapılan çalıĢmada, Balıkesir ve 

Çanakkale On Sekiz Mart üniversitelerinde lisans düzeyinde turist rehberliği eğitim-
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öğretimi alan 281 öğrenci ile anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Turist rehberliği 

öğrencilerinin tutumlarına iliĢkin elde edilen verilere uygulanan analizler sonucunda, 

“Seyahat ĠĢletmeciliği ve Turizm Rehberliği” bölümü öğrencilerinin, “Turizm 

Rehberliği” bölümü öğrencilerine göre sektördeki “ücretler”, “sosyal statü” ve 

“iĢbirliği” boyutlarını daha olumlu değerlendirdikleri ve sektörde kariyer yapmayı 

daha çok istedikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

ġahin ve Acun (2016) tarafından turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe 

yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalıĢmada 298 öğrenciye anket 

uygulamıĢlardır. Bu çalıĢmanın sonucunda rehberlik bölümü öğrencilerinin rehberlik 

mesleğini yapmak istedikleri belirlenmiĢ ayrıca, rehberlik mesleğini isteyerek seçen, 

bölüm hakkında önceden bilgi sahibi olan ve birinci sınıf öğrencilerinin mesleğe 

yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Kutukız, Akyürek ve Özdemir (2018) tarafından turizm eğitimi alan 

ortaöğretim öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumlarını belirlemeye 

yönelik çalıĢmada Muğla‟da bulunan 250 lise öğrencisi üzerine anket tekniği 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi alan 

öğrencilerin mutfak departmanına yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. 

5. Ġġ DOYUMUYLA ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR VE TURĠST REHBERLĠĞĠ 

MESLEĞĠNDEKĠ MEVCUT DURUM 

Soyut bir kavram olan iĢ doyumunu anlatmak için çoğunlukla; iĢi sevme, iĢe 

bağlılık, iĢe kendini coĢkuyla verme gibi tanımlamalar kullanılır. Bu anlamda iĢ 

doyumu, bir iĢgörenin iĢinden gerçekte “elde ettiği” ödüllerle, iĢinden “beklediği” 

ödüller arasındaki iliĢki olarak tanımlanabilir. Bu iki faktör (elde edilen ve beklenen) 

karĢılaĢtırıldığında elde edilen, beklenen ödülle eĢit veya beklenenden fazlaysa, iĢ 

doyumundan bahsedilebilir (Ay ve Karadal, 1995: 64). Buna karĢılık, iĢgören, 

iĢinden ve iĢ ortamından beklentilerinin yeterince karĢılanmadığı algısına sahip 

olduğu takdirde, iĢ doyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. ĠĢ doyumsuzluğu, iĢgörenin 

iĢgücü verimliliğinin olumsuz etkilenmesine, iĢe bağlılığının azalmasına ve isteğe 
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bağlı iĢ gücü devir hızının artmasına neden olmaktadır (Akıncı, 2002: 3). Aynı 

zamanda iĢgörenin sağlık durumu da iĢ doyumsuzluğundan olumsuz olarak 

etkilenmektedir (Gerekan ve Pehlivan, 2010: 31).  

Farklı sektörlerde özellikle yönetim alanında iĢ doyumu çok fazla ilgi gören 

bir konudur. Al-Aameri (2000) tarafından hemĢirelerin örgütsel bağlılıkları ve iĢ 

doyumları üzerine çalıĢma yapmıĢtır. 344 hemĢire üzerinde gerçekleĢen bu 

araĢtırmadan elde edilen bulgulara göre, hemĢirelerin performansını etkileyen altı 

faktör olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca hemĢirelerin iĢ doyum düzeylerinin örgütsel 

bağlılıklarından daha fazla olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Cox (2003) tarafından kiĢiler ve gruplar arasında takım çatıĢmaların takım 

performansına etkisi adlı çalıĢmasında 141 hemĢire üzerinde uygulama 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucundan elde edilen bulgular, kiĢilerarası ve 

gruplar arası çatıĢmaların iĢ doyumu üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Grup içi çatıĢmalar, iĢ doyumu ve takım performansı 

üzerinde doğrudan olumsuz etkilere sahip olduğunu ortaya koymuĢtur.  

McGuire ve Kennerly (2006) tarafından hemĢireler üzerine yapılan çalıĢmada 

örgütsel bağlılık ile liderlik özellikleri üzerindeki etkisini ortaya koymayı 

amaçlamıĢtır. AraĢtırma sonucunda Avrupalı yaĢlı bayan hemĢirelerin kiĢisel ve 

örgütle ilgili özelliklerin örgütsel bağlılık, iĢ doyumu ve 1,5 yıllık hedeflerinde 

anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur.  

ġahin ve Dursun (2009) tarafından okul öncesi öğretmenleri üzerine yapılan 

çalıĢmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerin iĢ doyum düzeylerinin yaĢlarına, 

medeni durumlarına, kıdemlerine ve aylık gelire göre değiĢmediği saptanmıĢtır. 

Bununla birlikte; üstlerinden takdir gören öğretmenlerin genel iĢ doyum 

düzeylerinin, üstlerinden takdir görmeyenlere göre ve okulun maddi olanaklarını 

yeterli gören öğretmenlerin dıĢsal ve genel iĢ doyum düzeylerinin, okulun maddi 

olanaklarını yeterli görmeyen öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir.  

Çam ve Yıldırım (2010) hemĢirelerde iĢ doyumu ve etkileyen faktörler adlı 

çalıĢmasında hemĢirelerin iĢ doyumlarının orta veya ortanın altında ve diğer meslek 



 

79 

 

 

gruplarına göre daha düĢük düzeyde olduğu görülmektedir. HemĢirelerin iĢ 

doyumlarının çalıĢtıkları kliniklere göre incelendiği çalıĢmalarda, konuyla ilgili farklı 

sonuçlar ortaya çıkmasına karĢın, genel olarak cerrahi kliniklerinde çalıĢan 

hemĢirelerin iĢ doyumunun dâhiliye kliniklerinde çalıĢan hemĢirelere göre, daha 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. HemĢirelerde iĢ doyumunun bireysel (yaĢ, 

medeni durum, eğitim, kiĢilik özellikleri ve sosyo-kültürel çevre) ve kurumsal 

(çalıĢma ortamı ve koĢulları, ücret, yönetim Ģekli ve yöneticilerle iliĢkiler, iĢ 

yerindeki iletiĢim, geliĢme ve yükselme olanakları) faktörlerden etkilendiği 

belirlenmiĢtir.  

Gerekan ve Pehlivan (2010) tarafından yapılan kamu iç denetim 

elemanlarının iĢ doyum düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araĢtırma adlı 

çalıĢmanın sonuçlarına göre; kamu iç denetçilerinin iĢ doyum düzeylerini etkileyen; 

“ÇalıĢılan Kurum ve Amirlerle ĠliĢkiler”, “ÇalıĢma Ortamı ve ĠĢin Niteliği”, “Ücret”, 

“Yorgunluk ve Stres”, “Olanakların Yeterliliği ve ÇalıĢanlara KarĢı Ġlgi” olmak 

üzere toplam beĢ faktör bulunmuĢtur. Bulunan bu faktörlere kamu iç denetçilerinin; 

cinsiyet, yaĢ, medeni durum, mesleki tecrübe ve eğitim düzeyleri açısından 

katılımlarında farklılık olup olmadığı incelenmiĢtir. Yalnızca cinsiyet ve yaĢ grupları 

açısından kamu iç denetçilerinin “ücret” faktörüne katılımlarında istatistikî olarak 

anlamlı farklılık bulunmuĢtur.  

KumaĢ ve Deniz (2010) tarafından yapılan öğretmenlerin iĢ doyum 

düzeylerinin incelenmesi adlı çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin iĢ 

doyumları ortalamanın biraz üstünde bulunmuĢtur; kadın öğretmenlerin iç ve dıĢ 

faktörlere dayalı iĢ doyumları erkeklere kıyasla anlamlı seviyede fazla bulunmuĢtur; 

genç yaĢtaki öğretmenlerin (20-25) dıĢ faktörlere dayalı iĢ doyumları daha yüksek 

yaĢ grubundaki öğretmenlere göre daha fazla bulunmuĢtur.  

Parwin ve Kabir (2011) tarafından ilaç sektöründe çalıĢan iĢgörenlerin yaĢam 

doyumlarıne etkileyen faktörler adlı çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre maaĢ, 

iĢteki verimlilik, etkin denetim ve iĢ arkadaĢı iliĢkisinin iĢ doyumuna katkıda 

bulunan en önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Ġlaç sektöründeki çalıĢanların 

genel iĢ memnuniyeti de olumlu düzeyde olduğu ortaya çıkmıĢtır. Al- Dossary ve 
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Macfarlane (2012) tarafından Suudi Arabistan devlet hastanesinde çalıĢan 

hemĢirelerin iĢ doyumları üzerine yaptığı çalıĢmada hemĢirelerin genel iĢ 

doyumlarının orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ancak, hemĢirelerin denetim, iĢ 

arkadaĢlarıyla iyi geçinme ve iĢlerinin gerektirdiği niteliklerden memnun olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Ödeme, ek ücret, ödüller ve çalıĢma koĢulları gibi alt ölçekler 

memnuniyetsizliğin kaynakları olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Saner ve Eyüpoğlu (2013) akademisyenlerin cinsiyetlerinin ve medeni 

durumlarının iĢ doyumuna etkisi adlı çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, evli 

akademisyenlerin iĢ doyumlarının bekâr akademisyenlere göre daha yüksek olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Genel iĢ doyumunun ve dıĢsal iĢ doyumunun medeni durumlara 

göre farklı seviyelerde olduğu ortaya çıkmıĢtır. Shahnaz, Ghaneh, Mohaddes ve 

Khansari,(2013) tarafından Ġran‟da seramik fabrikasında çalıĢan iĢgörenlerin iĢ 

doyumları ve demografik değiĢkenlerle iliĢkisi adlı çalıĢmasından elde edilen 

bulgulara göre erkek-kadın, evli-bekâr ve maaĢ bakımından iĢ doyumları arasında 

önemli farklılıklar bulunmuĢtur. Choi ve Kim (2016) tarafından Koreli hemĢirelerin 

iĢ doyumlarının meta analiz ile iliĢkisini inceleyen çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmanın 

sonucunda örgütsel bağlılıkla iĢ doyumu arasında güçlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu 

sonuca istinaden örgütsel bağlılığın hemĢirelerin iĢ doyumlarını arttıracağı 

söylenebilir.  

Orhaner Gündüz (2016) tarafından özel sermayeli bankalarda çalıĢan 

kiĢilerden oluĢan 244 banka çalıĢanına anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

banka çalıĢanlarının iĢ doyumu genel ortalaması orta düzeyde bulunmuĢtur. ĠĢ 

doyumunun yüksek olmamasının en önemli nedenlerinden biri örgütsel faktörler 

arasında sayılan ücretin düĢük olmasıdır. 

Yukarıda bahsedilen çalıĢmalar kamu alanındaki (hemĢirelik, öğretmenlik 

vb.) iĢgörenler üzerine yoğunlaĢmıĢtır. ĠĢ doyumu yönetim alanında çok çalıĢılan bir 

konudur. Dolayısıyla sadece hemĢirelik, öğretmenlik vb. değil örgütlerin var olduğu 

her alanda (iĢletme, sağlık kurumları, eğitim kurumları vb.) her zaman dikkate değer 

bir konu olmuĢtur. Turizm sektörü de iĢ doyumu çalıĢmalarının yoğun olarak 

yapıldığı alanlardan biridir. Turizm sektöründe (konaklama, seyahat vb.) birçok 
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alanda iĢ doyumuyla ilgili çok fazla sayıda çalıĢma yapılmasına rağmen turizm 

sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan turist rehberleri üzerine çok sınırlı 

sayıda çalıĢmanın yapıldığı söylenebilir. Ġzleyen kısımda iĢ doyumuyla ilgili turizm 

sektörü ve turist rehberleri üzerine yapılmıĢ çalıĢmalar sunulmuĢtur. 

Akıncı (2002) tarafından yapılan araĢtırmanın sonuçları, ekonomik faktörlere 

nazaran, psiko-sosyal faktörlerin, iĢgören iĢ doyumu üzerindeki etkisinin daha fazla 

olduğunu ortaya koymuĢtur. Örgütlerin iĢgörenlere sağladığı örgütsel olanaklar 

artıkça, iĢgörenlerin iĢ doyumu düzeylerinin yükseldiği saptanmıĢtır. Örgüt yapısının 

iĢleyiĢ boyutu ile iĢgörenlerin iĢ doyum düzeylerini etkileyen faktörler arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bu araĢtırma Antalya‟da beĢ yıl ve üzerinde faaliyet 

gösteren beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenler üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Toker (2007) tarafından konaklama iĢletmelerinde iĢ doyumu 

adlı araĢtırmada yaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalıĢma süresi gibi demografik 

değiĢkenlerin, iĢ doyumu faktörleri olan iĢin yapısı, ücret, yükselme olanakları, 

yönetim ve iĢ arkadaĢları üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, iĢ 

doyumu faktörlerinin yaĢ, medeni durum, eğitim, turizm eğitimi, çalıĢma süresi 

değiĢkenleri bakımından farklılaĢma gösterdiği saptanmıĢtır.  

Rızaoğlu ve Ayyıldız (2008) tarafından konaklama iĢletmelerinde yapılan 

araĢtırmanın analiz sonuçlarına göre çalıĢanların demografik özellikleri ile örgüt 

kültürü ve iĢ doyumu faktörlerinden bazılarına bakıĢ açılarında istatistiksel anlamı 

olan farklılıklar tespit edilmiĢtir. Kültürel güç ve hizmet kalitesi ile müĢteri değeri 

çalıĢanların iĢ doyumunu etkileyen en önemli unsurlar olarak bulunmuĢtur. Pelit 

(2008) tarafından yapılan doktora çalıĢmasından elde edilen bulgulara göre, anket 

uygulanan otel iĢletmeleri iĢgörenlerinin, iĢ doyumlarında en olumsuz unsur, ücret 

unsuru olurken; en olumlu unsurlar olarak, iĢ yerine iliĢkin fiziksel (ısıtma, 

aydınlatma, havalandırma vb.) Ģartlar ve iĢ arkadaĢlarıyla olan iliĢkiler olmuĢtur.  

Dönmez (2008) tarafından yapılan “Seyahat acentasında çalıĢan iĢgörenlerin 

iĢ doyumu ve tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢki” adlı yüksek lisans tezinden 

elde edilen bulgulara göre seyahat acentasında çalıĢan iĢgörenlerin iĢ doyumu ile 



 

82 

 

 

tükenmiĢlik puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu ortaya 

çıkmıĢtır.  

Çoban (2010) tarafından “Turizm iĢletmelerinde çalıĢanların değer 

algılamalarının iĢ doyumu üzerine etkileri: Ġstanbul örneği” adlı yüksek lisans 

tezinden elde edilen bulgulara göre,  turizm iĢletmelerinde çalıĢanların yaĢam 

değerlerinin, iĢ değerleri üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu görülmüĢtür. ĠĢ 

değerlerinin ise iĢ doyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır. 

Üngüren vd. (2009) tarafından yapılan  araĢtırmada konaklama iĢletmelerinde 

çalıĢanların örgütsel çatıĢmada uyguladıkları çatıĢma stratejilerinin, iĢ doyum  

durumlarını belirlemede önemli bir ayırıcı fonksiyona sahip olduğu saptanmıĢtır. 

Çolak (2009) tarafından yazılmıĢ “ĠĢgören motivasyonu ile iĢ doyumu arasındaki 

iliĢki KuĢadası'ndaki beĢ ve dört yıldızlı otellerde bir araĢtırma” adlı yüksek lisans 

tezinden elde edilen bulgulara göre otel iĢletmelerinde en çok kullanılan özendirme 

aracının iĢgörene ücretsiz olanaklar sunulması olduğu ve iĢgörenlerin iĢ doyumlarını 

en çok arttıran faktörün ise statü olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Kaya (2010) tarafından yapılan otel iĢletmelerinde iĢgörenlerin iĢ doyumunu 

etkileyen iĢi bırakma eğilimi adlı çalıĢmada iĢgörenlerin iĢ doyumunu etkileyen en 

önemli faktörün, Amirler olduğu ortaya çıkmıĢtır. ĠĢ doyumu arttığında ise iĢi 

bırakma eğiliminin azaldığı ortaya çıkmıĢtır. ĠĢin Doğası (fiziksel ve fiziksel 

olmayan faktörler)‟den duyulan memnuniyet arttıkça da, iĢi bırakma eğilimi 

azalmaktadır. Tekbalkan (2010) tarafından yazılmıĢ olan “DıĢ kaynaklardan 

yararlanan otel iĢletmelerinde örgütsel bağlılık ile iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin 

belirlenmesine yönelik bir araĢtırma” adlı yüksek lisans çalıĢmasından elde edilen 

bulgulara göre,  taĢeron firma personelleri ile otelin kendi personellerinin duygusal 

bağlılık, devam bağlılık ve iĢ doyum düzeylerinde istatistiki anlamda farklılıklar 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca çalıĢanların iĢ doyum düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve sonuç olarak iĢ doyumu yüksek olanın örgütsel 

bağlılık eğiliminin de pozitif yönde olduğu belirlenmiĢtir.  

Çakır (2010), “Profesyonel turist rehberlerinin çalıĢma biçimi ve mesleki 

eğitim süreleri ile iĢ tatminleri arasındaki iliĢki” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, 
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yapılan istatistiksel analizler sonucunda turist rehberlerinin çalıĢma biçimleri ile 

mesleki eğitim sürelerinin iĢ doyumları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Kılıç, 

Pelit ve Selvi (2011) tarafından iĢgörenlerin iĢ doyumları ve tükenmiĢlik seviyeleri 

üzerine yaptıkları çalıĢmada iĢgörenlerin tükenmiĢlik seviyesinin iĢgörenlerin 

iĢlerinden sağladıkları doyumları üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Köroğlu (2011), tarafından “iĢ doyumu ve motivasyon düzeylerini etkileyen 

faktörlerin performansla iliĢkisi: Turist rehberleri üzerine bir araĢtırma” adlı doktora 

çalıĢmasında, araĢtırma sonucunda, Turist rehberlerinin iĢ doyum düzeylerinin orta, 

düzeyde olduğu ortaya çıkmıĢtır. ĠĢ doyumunu en fazla etkileyen değiĢkenin içsel 

doyum olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte iĢ doyumu faktörleri ile performans 

arasındaki iliĢkiler incelendiğinde; içsel doyum ile performans arasında pozitif ve 

anlamlı bir iliĢki olduğu, dıĢsal doyum ile performans arasındaki iliĢkinin ise çok 

düĢük düzeyde olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Akgündüz (2013) tarafından yapılan konaklama iĢletmelerinde iĢ doyumu, 

yaĢam doyumu ve öz yeterlilik arasındaki iliĢkinin analizi adlı araĢtırmadan elde 

edilen bulgulara göre konaklama iĢletmelerinde iĢ doyumu ile yaĢam doyumu ve öz 

yeterlilik arasında anlamlı pozitif yönlü bir iliĢki, yaĢam doyumu ve öz yeterlilik 

arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢki, iĢ doyumu ile yaĢam doyumu arasındaki 

iliĢkide öz yeterliliğin kısmi aracılık etkisi olduğu belirlenmiĢtir.  

Kubilay Özel (2015) tarafından yazılmıĢ “ĠĢ doyumu ve yaĢam doyumu 

arasındaki iliĢkinin demografik değiĢkenler açısından incelenmesi: Konaklama 

iĢletmelerinde bir araĢtırma” adlı yüksek lisans tezinden elde edilen bulgulara göre 

katılımcıların yaĢam doyumu ve iĢ doyum düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü 

bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. ĠĢ doyum düzeyi arttıkça yaĢam doyum düzeyi 

artmakta, yaĢam doyum düzeyi arttıkça iĢ doyum düzeyi artmaktadır. Demografik 

değiĢkenlere göre ise; yaĢ ve cinsiyet değiĢkenlerinde, yaĢam doyum düzeyleri 

anlamlı olarak farklılaĢırken, iĢ doyum düzeylerinde anlamlı farklılaĢmalar 

bulunmamaktadır. Medeni durum ve sektörde çalıĢılan süre değiĢkenleri açısından 

yaĢam ve iĢ doyum düzeylerinde anlamlı farklılaĢmalar olmadığı tespit edilmiĢtir. 
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Eğitim, aylık gelir ve çalıĢılan bölüm değiĢkenlerinde ise iĢ ve yaĢam doyum 

düzeylerinde anlamlı farklılaĢmalar olduğu saptanmıĢtır.  

Ġrigüler (2015), tarafından “Turist rehberlerinin duygusal emek kullanımı ile 

iĢ doyumu ve tükenmiĢlik düzeyleri arasındaki iliĢkiler üzerine bir araĢtırma: Ġzmir 

ili örneği” adlı yüksek lisans çalıĢmasında, turist rehberlerinin içsel, dıĢsal ve genel iĢ 

doyum düzeyleri incelendiğinde üç doyum düzeyinin olumsuz olması beklenirken 

içsel doyum ile duygusal emek arasında hiçbir iliĢki bulunmamıĢ; dıĢsal ve genel 

doyum ile duygusal emek arasında negatif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Saygı (2016) tarafından yapılan “Seyahat acentalarında ergonomik koĢullar 

ile çalıĢanların iĢ doyumu iliĢkisi” adlı yüksek lisans çalıĢmasından elde edilen 

bulgulara göre, seyahat acentası çalıĢanlarının çalıĢma alanlarının ergonomik olarak 

dizayn edildiği ve bu durumun çalıĢanların iĢ doyumunu artırdığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Gökdemir (2017), tarafından “turist rehberlerinde iĢ doyumu ve 

tükenmiĢlik iliĢkisi: Bir alan araĢtırması” adlı doktora çalıĢmasında, turist 

rehberlerinin iĢ doyum seviyelerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. Ġlgili 

çalıĢmada, iĢ doyumunu en fazla açıklayan boyut içsel doyum olarak belirlenmiĢtir. 

Bununla birlikte iĢ doyumu ile tükenmiĢlik alt boyutları arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde; turist rehberlerinin içsel iĢ doyumları ile duygusal tükenmeleri 

arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Turist rehberlerinin içsel iĢ 

doyumları ile düĢük kiĢisel baĢarıları arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır. Ayrıca turist rehberlerinin iĢ doyumlarının mesleği bırakma niyetlerine 

dolaylı olarak ve tükenmiĢliğin ise mesleği bırakmaya doğrudan etki ettiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Andjelkovic vd., (2017) tarafından kırsal kesimlerde çalıĢan turist 

rehberlerinin duygusal tükenmiĢliği ile iĢ doyumu arasındaki iliĢki adlı araĢtırma 102 

turist rehberi üzerinde yapılmıĢtır. Yapılan araĢtırmanın sonucunda turist 

rehberlerinin duygusal tükenmiĢliği ile iĢ doyumları arasında yeterli düzeyde iliĢki 

olmadığı ve duygusal tükenmiĢlik boyutunun kabul edilebilir seviyenin altında 

kaldığı, duygusal tükenme ile iĢ doyumu arasında negatif bir iliĢki olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 
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ĠĢ doyumu, gerek iĢgörenler gerekse iĢverenler açısından büyük önem 

taĢımaktadır. Turist rehberlerinin iĢ doyumlarının sağlanması rehberlerin kendi 

kiĢilik özelliklerini tanımalarıyla doğru orantılıdır. Turist rehberi kendini ne kadar iyi 

tanırsa geçimini sağladığı mesleğini o derecede isteyerek ve severek yapacaktır. 

Çünkü kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumu üzerine yapılan araĢtırmalarda kiĢilik ile iĢ 

doyumu arasında güçlü iliĢkiler bulunmuĢtur. DıĢadönük, geçimli, farklı deneyimlere 

açık, sorumluluk sahibi ve duyguları dengeli olan turist rehberleri müĢterilere karĢı 

saygılı, yardımsever, iĢ arkadaĢlarıyla uyumlu, sosyal özellikleri güçlü kimseler 

olduklarından turu mutlu bir Ģekilde bitirdiklerinde aldıkları ücret ve elde edilen ek 

gelirler, meslektaĢlarla iyi geçinme gibi unsurlar dıĢsal doyumu arttırırken, takdir 

edilme, teĢekkür edilme, baĢkaları için birĢeyler yapabilme, övülme gibi manevi 

duygular sayesinde içsel iĢ doyumları arttırmaktadır. Ġçsel doyum ile dıĢsal doyum 

genel iĢ doyumunu oluĢturmaktadır. ĠĢ doyumunun bireysel ve örgütsel sonuçlar 

açısından önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle turizm sektöründe 

mesleğini icra eden turist rehberlerinin iĢ doyumu sağlaması acentelerin hedeflerine 

ulaĢmalarında kalifiye iĢgücünün etkisi çok daha önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

nedenle turist rehberi iĢinden ne kadar doyum sağlarsa baĢarı, özveri ve performansı 

o kadar artar. 

Yukarıdaki çalıĢmalardan hareketle turist rehberlerinin iĢ doyumlarıyla ilgili 

farklı değiĢkenlerle çalıĢmalar yapılmıĢtır. ĠĢ doyumu turist rehberleri özelinde 

performans, motivasyon, personel güçlendirme, duygusal zeka, iĢten ayrılma niyeti, 

mesleki bağlılık, özdeĢleĢme, mesleki eğitim süreleri, tükenmiĢlik, örgütsel sinizm 

vb. gibi birçok değiĢkenle iliĢkilendirilmiĢtir. Ancak literatür taramasında turist 

rehberlerinin iĢ doyumlarının kiĢilik özellikleri ve mesleki tutum değiĢkenleri ile 

daha önce iliĢkilendirilmiĢ böyle bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Literatürdeki 

boĢluğu doldurmak ve turist rehberlerine faydalı olmak amacıyla böyle bir 

çalıĢmanın yapılması uygun görülmüĢtür. 

AraĢtırmanın izleyen kısımda araĢtırmanın amacı, önemi, hipotezleri, kapsam 

ve sınırlılıkları, veri toplama ve analiz yöntemi, evren, örneklem, bulgular, sonuç, 

tartıĢma ve önerilere yer yer verilmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MESLEKĠ TUTUM VE Ġġ DOYUMUNA 

ETKĠSĠ: TURĠST REHBERLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

1. ARAġTIRMANIN AMACI, ÖNEMĠ VE HĠPOTEZLERĠ  

Bu araĢtırmanın amacı, turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki 

tutum ve iĢ doyumları üzerine etkisini ortaya koymaktır.  

Ġnsanların kiĢilik özellikleri, davranıĢ biçimlerini, baĢkalarıyla iliĢkilerini, 

çevreyi ve dıĢ dünyayı algılama Ģekillerini ve içinde bulundukları psikolojik durumu 

yakından etkilemektedir. KiĢilik araĢtırmaları insanların kendilerini daha iyi 

tanımalarına, mesleki geliĢmelerine, sosyal yaĢantılarında çevreye daha uyumlu hale 

gelmelerine katkıda bulunabilmektedir. Özellikle kiĢilik biçimlerinin ve bunları 

etkileyebilme potansiyeline sahip çevresel ve kiĢisel niteliklerin belirlenmesi 

bireylerin kendilerini daha iyi tanıyıp, baĢarılı ve huzurlu bir yaĢam geçirmelerine ve 

mesleklerinde iĢ doyumuna katkıda bulunabilecektir. Bu çalıĢmada turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki tutumları ve iĢ doyumları ortaya konmuĢtur.  

Yapılan çalıĢmalar genel olarak turizm eğitimi alan öğrencilerin mesleklerine 

karĢı tutumları, kariyer yapma istekleri, meslek seçimi ve kiĢilik özellikleri üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. Ancak, turların gerçekleĢmesinde görev alan turist rehberlerinin 

kiĢilik özellikleri üzerine sadece bir doktora çalıĢması yapılmıĢ, ancak mesleki 

tutumları üzerine Türkiye‟de daha önce uygulanmıĢ bir çalıĢma 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri açısından ikinci çalıĢma 

ve mesleki tutum üzerine alanda yapılacak Türkiye‟de ilk çalıĢma olabilme ve 

rehberlere kiĢilik özelikleri, mesleki tutumları ve iĢ doyumlarıyla ilgili öneriler 

getirebilecek bir çalıĢma olması bakımından önem taĢımaktadır. 

Köroğlu (2014) turizm rehberliği öğrencilerinin meslek seçimi ve kiĢilik 

özelliklerini belirlemeye yönelik yapmıĢ olduğu çalıĢmanın araĢtırma sonucunda, 

turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin baskın kiĢilik özelliklerinin “geliĢime 

açıklık” ve “özdenetim/sorumluluk” olduğu, ayrıca meslek seçimi ile kiĢilik özelliği 



 

87 

 

 

arasında olumlu düzeyde bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. Özoğul (2017) tarafından 

turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri üzerine yapılan doktora çalıĢmasının dıĢında 

turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerini ortaya koyan baĢka herhangi bir çalıĢmaya 

rastlanmamıĢtır. Duman, Tepeci ve Unur (2006) öğrencilerin turizmde çalıĢma 

Ģartları ve kariyer olanakları değerlendirmelerinin cinsiyetlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğini araĢtırdıkları çalıĢmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere 

göre sektörde kariyer yapmaya daha olumlu baktıkları sonucuna ulaĢmıĢlardır. ġahin 

ve Acun (2016) ise turizm rehberliği öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarını 

inceledikleri makalede, öğrencilerin mezun olduktan sonra mesleğe yapmak 

istedikleri ve rehberlik bölümünü isteyerek seçen ve rehberlik mesleği hakkında 

önceden bilgi sahibi olan öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarının daha olumlu 

düzeyde olduğu ortaya çıkmıĢtır. Çakır (2010), Köroğlu (2011), Köroğlu (2012), 

Özdemir (2016), Arslan (2016) ve Gökdemir (2017) tarafından turist rehberlerinin iĢ 

doyumlarıyla ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. Yurt dıĢında ise Andjelkovic vd., 

tarafından turist rehberlerinin duygusal tükenme ve iĢ doyumu üzerine çalıĢma 

yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmalar incelendiğinde turist rehberlerinin kiĢilik 

özellikleriyle ilgili sadece bir çalıĢma, mesleki tutum ile ilgili turist rehberleri üzerine 

yapılmıĢ herhangi bir çalıĢmaya rastlanmadığından ve iĢ doyumlarını inceleyen 

çalıĢmaların sınırlı sayıda olmasından dolayı böyle bir çalıĢmanın yapılmasına 

ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu nedenle, kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu 

değiĢkenlerinin hepsinin bir arada olduğu böyle bir çalıĢma daha önce 

yapılmadığından hem literatüre hem de turist rehberlerine katkı sağlamak amacıyla 

böyle bir çalıĢma yapılmıĢtır.  

Literatür taraması, genel olarak, iĢ ve organizasyonla ilgili tutumun 

özelliklerini etkileyen faktörlerin, sosyo-demografik özellikler, mesleki ve kurumsal 

özellikler ve kiĢisel özellikler gibi üç alt baĢlık altında toplanabileceğini 

göstermektedir (Furnham et al. 1999, Zorluer, 2002, Lu et al. 2005,  Güner, 2007, 

Kınık, 2007,  Cengiz, 2011). 

Bireyler arasındaki farkı yaratan ve geniĢ bir anlamı olan kiĢilik, sosyal 

becerilerin toplamı, kiĢinin baĢkalarına yarattığı imaj, ya da çevre ile onun özellikleri 
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arasında geliĢen iliĢkilerin toplamıdır (Yanbastı, 1990). Cloninger ve diğ. (1993), 

kiĢilik yapısını ve geliĢimini tanımlamak için geliĢtirdikleri kuramda, kiĢiliğin iki 

temel bileĢene sahip olduğunu belirtmiĢlerdir: Mizaç, kalıtsal bir nitelik olarak sahip 

olduğu duygusal eğilimdir ve karakter yapıdır. Konuyla ilgili olarak Cloninger ve 

diğ. (1993) kiĢiliğin mizaç bileĢeniyle ilgili dört faktör oluĢturmuĢtur: Yenilik 

arayıĢı, zarardan kaçınma, ödül bağımlılığı ve sebat ve karakter için üç faktör 

oluĢturulmuĢtur. Bunlar: öz-yönlülük, iĢbirliği ve kendini aĢmadır. ÇalıĢmalarda 

kiĢilik özelliklerinin belirlenmesinde farklı ölçeklerin kullanıldığı ve çalıĢma 

yaĢamına yönelik tutumla iliĢkisinin genellikle bir yönüne odaklandığı ve örneklem 

grubundan farklı olarak çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir (Furnham et al. 1999,  

Judge and  Ilies 2002, Judge vd.  2002,   Zorluer,  2002,  Kınık 2007). 

Nitelikli hemĢireleri yetiĢtirmek için insan gücü yetiĢtirme sorumluluğunu 

taĢıyan hemĢirelik akademisyenlerinin kendi örgütlerinde huzur içinde ve verimli bir 

Ģekilde çalıĢabilmeleri önemlidir. Üniversitelerde akademik ve idari ortamdan dolayı, 

ekonomik koĢullarla birlikte, akademik personelin iĢ ve organizasyonla ilgili 

olumsuz tutumlar geliĢtirdiğini görülmektedir. (BaĢ ve Ardıç, 2002; Ardıç ve BaĢ, 

2004).  Türkiye‟de hemĢire akademisyenlerin genellikle kadın olması ve aile 

yaĢamını ve iĢini dengelemede problemleri olabilmesi de ek bir sorundur. 

Akademisyen kadınların iĢ ve aile yaĢamınıi dengelenmesinde karĢılaĢabilecekleri 

sorunlar, genel olarak ve özel olarak akademik yaĢamda göz ardı edilemeyecek 

düzeyde ve geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ile akademisyenlik arasındaki 

çatıĢma nedeniyle gözlenmemektedir. Aile ve iĢ hayatını dengelemek, bu meslekte 

kadınlar için daha da önemlidir. Akademisyen kadınların hayatlarının iki yönünü 

dengelemediği durumlarda, motivasyonlarının, üretkenliklerinin, memnuniyetlerinin 

ve çalıĢmalarına devam etme isteğinin azaldığı, dolayısıyla çalıĢma standartlarının ve 

kalitesinin de azaldığı belirtilmektedir (Yıldırım ve Çam, 2012: 710). HemĢire 

akademisyenlerin olumlu bir iĢ ve organizasyonla ilgili tutum geliĢtirmelerine 

yardımcı olmak için, bu tutumun özelliklerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve 

kurumların bunları dikkate alması ve bu faktörleri iyileĢtirmek için gerekli önlemleri 

alması gerekmektedir. Alınan önlemler, iĢgücü kaybını önleyecek, üretkenliği, 
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hizmet ve eğitim kalitesini artıracaktır ve bu nedenle nitelikli eğitim alan 

hemĢirelerin sayısında artıĢa imkân verecek, mesleklerini mutlu bir Ģekilde yerine 

getirecek ve böylece iĢ doyumu sağlayan nitelikli hemĢirelik hizmetleri yaratacaktır. 

Yukarıda yer alan bilgiler ıĢığında akademisyen, hemĢire, öğretmen, memur 

vd.‟nin çalıĢma hayatına yönelik tutumları ve kiĢilik özellikleri ve mesleklerine karĢı 

tutumlarının iĢ doyumlarını nasıl etkilediğine dair bilgiler/araĢtırma soruları yer 

almaktadır. Birçok meslek grubu üzerinde özellikle öğretmen ve öğretmen adayları, 

banka çalıĢanları, turizm sektörü çalıĢanları, turizm rehberliği öğrencileri vd.‟nin 

mesleki tutumları üzerine çok sayıda çalıĢmaya rastlamak mümkündür. Ancak turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri üzerine sadece tek bir çalıĢma, turist rehberlerinin 

mesleki tutumları ve yine iki değiĢkenin (kiĢilik özellikleri ile mesleki tutum iliĢkisi-

etkisi vb.) bir arada yer aldığı herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu nedenle 

turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumları ve iĢ doyumları üzerinde 

nasıl bir etkisi ve iliĢkisi olduğunu tespit etmek amacıyla böyle bir çalıĢmaya ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Bu gerekçeler ve amaçtan hareketle, araĢtırmaya iliĢkin geliĢtirilen 

hipotezler Ģu Ģekildedir:  

H1: Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

H2: Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin iĢ doyumları üzerinde anlamlı 

bir etkisi vardır. 

H3: Turist rehberlerinin mesleki tutumları ile iĢ doyumları arasında anlamlı 

bir iliĢki vardır? 

Yukarıda verilen araĢtırıma amacı ve hipotezler doğrultusunda araĢtırmada Ģu 

sorulara cevap aranmıĢtır:  

1- Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri nedir? 

2- Turist rehberlerinin mesleki tutumları nedir? 

3- Turist rehberlerinin iĢ doyum düzeyleri nedir? 
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4- Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumları ve iĢ doyum 

düzeyleri demografik özelliklerine (yaĢ, cinsiyet, medeni durum, 

meslekteki görev süresi vb.) göre farklılık göstermekte midir? 

5- Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumları ve iĢ doyum 

düzeyleri arasında bir iliĢki var mıdır? 

6- Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri mesleki tutumlarını ve iĢ doyum 

düzeylerini etkilemekte midir? 

7- Turist rehberlerinin mesleki tutumları ile iĢ doyumları arasında anlamlı 

bir iliĢki var mıdır? 

2. ARAġTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

AraĢtırma Türkiye‟de faaliyette olan 13 bölgesel rehber odasına kayıtlı 

eylemli turist rehberleri ile sınırlandırılmıĢ olup bunun nedeni zaman ve maliyet 

unsurları göz önüne alınarak, konuya yönelik, sınırlı sayıda turist rehberinden bilgi 

toplanması yoluyla gerçekleĢtirilmiĢ olmasıdır. Bu kapsamda eylemsiz tursit 

rehberleri araĢtırma kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Bilgi toplanması öngörülen turist 

rehberlerinin kayıtlı oldukları oda sayısı ve bu odalara üye kaç rehber olduğunun 

belirlenmesinin hangi yollarla yapıldığı, araĢtırmanın yöntem bölümünde 

açıklanmaktadır. AraĢtırmanın coğrafi açıdan sınırlarını Türkiye sınırları içerisinde 

“6326 sayılı Kanun” ile 22 Haziran 2012 tarihinde kamu kurum niteliğini kazanmıĢ 

TUREB birlik üyesi 13 bölgesel rehber odasına kayıtlı eylemli turist rehberleri 

oluĢturmaktadır. Turist rehberlerinin ölçeklere verdikleri cevapların farklı amaçlarla 

kullanılacağı düĢüncesi turist rehberlerinin aklına gelebilir. Bu konuda anket 

formuna isim belirtmenin gerek olmadığı, verilen cevapların bilimsel araĢtırmaya 

veri toplamak için kullanılacağı ve baĢka bir amaçla kullanılmayacağına dair bir 

açıklama eklenmiĢtir. ÇalıĢmaya iliĢkin diğer bir sınırlılık da zaman, maliyet ve 

ulaĢılabilirlik gibi nedenlerden dolayı evrenin tamamına ulaĢmanın mümkün 

olmadığı durumdur. AraĢtırmanın turizm hizmet sektörünün en önemli yapı 

taĢlarından biri olan rehberler üzerine gerçekleĢtirilmiĢ olması çalıĢan insan 

kaynağının ulaĢılabilirliği anlamında sorunlar yaratabilmektedir. Bu sebeple 
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evrenden belirli bir örnekleme anket uygulanıp veri toplanmıĢtır. AraĢtırmanın konu 

anlamıyla sınırlılığını ise, araĢtırmanın alan araĢtırması olması ve alan 

araĢtırmalarında, genelde verilerin toplanmasının zaman, maliyet vb. gibi bir takım 

güçlükler taĢıdığı göz önüne alınarak, veri toplamada bazı sınırlılık ölçütlerine göre 

hareket edilmiĢtir. Bunlar; sektörel sınırlılık, coğrafi sınırlılık olarak belirtilmiĢtir 

(Pelit, 2008: 19-22). Bu unsurlar göz önüne alınarak, araĢtırmanın sektörel 

sınırlılığını rehber odaları, coğrafi sınırlılığını ise Türkiye oluĢturmaktadır.  

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

3.1. VERĠ TOPLAMA YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada öncelikle kiĢilik özellikleri ve kuramları, mesleki tutum ve iĢ 

doyumu konularında yerli/yabancı literatür taraması yapılarak elde edilen 

sonuçlar/çıkarımlar doğrultusunda oluĢturulan kuramsal çerçeve doğrultusunda 

uygulama aĢamasında veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. Uygulanan anket dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

turist rehberlerinin demografik (yaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir, 

bağlı bulunduğu oda vb.) ve diğer bazı bireysel özelliklerini (sektörde çalıĢma süresi, 

hangi milletlere ve gruplara hizmet verdiği) belirlemeyi amaçlayan 12 kapalı uçlu 

soruya yer verilmiĢtir. 

Anketin ikinci bölümümde, Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerini 

belirlemek amacıyla, Costa ve McCrae (1985) tarafından geliĢtirilen ve Türkçe 

çevrisi birçok araĢtırmacı tarafından yapılan “beĢ kiĢilik faktörü (NEO BeĢ Faktör)” 

ölçeğinden faydalanılmıĢtır. Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde, çalıĢmalarda 

kiĢilik özelliklerini ölçmek amacıyla geliĢtirilen çeĢitli kiĢilik envanteri/ölçekleri 

genel olarak “beĢ faktör boyutlarını” ölçmekte veya “beĢ faktör boyutlarıyla” iliĢkili 

sonuçlar ortaya koymaktadır (Selengil, 2004; Yelboğa, 2006; TaĢçı ve Eroğlu, 2007).   

AraĢtırmada da kullanılan söz konusu ölçeğin derecelendirmesi 5‟li Likert 

derecelemesi olarak kullanılmıĢ olup ölçekteki ifadeler; “1: Hiçbir zaman, 2: 

Nadiren, 3: Bazen, 4: Sık sık, 5: Her zaman” Ģeklinde sıralanmıĢtır. 
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Anketin üçüncü bölümünde, Üstüner (2006) tarafından geliĢtirilen, geçerlilik 

ve güvenilirlik çalıĢmaları Terzi ve Tezci (2007) tarafından yapılmıĢ, ġahin ve Acun 

(2016) tarafından turizm rehberliği öğrencilerine uyarlanmıĢ 34 ifadeyi içeren 

mesleki tutum ölçeğinden yararlanılmıĢtır (ġahin ve Acun, 2016). Bu ölçeğin 

derecelendirmesi de 5‟li Likert derecelemesi olarak kullanılmıĢ olup ölçekteki 

ifadeler; 1: Hiç Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Orta Düzeyde Katılıyorum, 4: 

Katılıyorum, 5: Tamamıyla Katılıyorum” Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

Anketin dördüncü bölümünde ise, turist rehberlerinin iĢ doyumlarını ölçmeye 

yönelik araĢtırmada kullanılacak ölçek, Weiss vd. (1967), tarafından geliĢtirilen, 

Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği (Minnesota Satisfaction Questionary-MSQ), olarak 

bilinen 20 soruluk kısa form kullanılmıĢtır. Bu bölümde de çoklu ölçeklerden 5‟li 

Likert derecelemesi tipi ölçek kullanılmıĢ ve ifadeler, “1: Hiç tatmin edici değil, 2: 

Az tatmin edici, 3: Orta düzeyde tatmin edici, 4: Tatmin edici, 5: Tamamıyla tatmin 

edici” Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

3.2. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırmanın evrenini Türkiye‟de mesleğini icra eden ve çalıĢma kartına 

sahip eylemli turist rehberleri oluĢturmaktadır. TUREB kayıtlarına göre, (TUREB, 

2018) Türkiye‟de rehber odalarına kayıtlı 10407 rehber bulunmaktadır. Bu rehberler 

arasından, 7085 turist rehberi eylemli olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda, söz 

konusu araĢtırmanın evrenini 13 bölgesel rehber odasına (ARO, ADRO, ATRO, 

ĠRO, ĠZRO, ÇARO, BURO, ġURO, MURO, NERO, ANRO, GARO, TRO) kayıtlı 

7085 eylemli turist rehberi oluĢturmaktadır. Rehber odalarındaki rehber sayıları 

Tablo 5‟te sunulmuĢtur.  

ÇalıĢmada evreni oluĢturan bireylerin tamamı yerine zaman, maliyet, mesafe 

ve ulaĢılabilirlik gibi kısıtlardan dolayı örneklem alınma yoluna gidilmiĢtir. Bu 

doğrultuda her bir bölgesel rehber odasına kayıtlı eylemli rehberlerin araĢtırmada 

temsil edilmesi açısından olasılıklı örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme 

yöntemiyle örneklem seçilmiĢtir. Burada her bir bölgesel rehber odası tabaka olarak 

ele alınmıĢtır. Örneklem hacminin belirlenmesinde nicel çalıĢmalar için Özdamar 
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(2001: 257) tarafından önerilen n=s
2
.Zα

2
/d

2
 formülünden yararlanılmıĢtır. 30 kiĢilik 

örneklem grubundan oluĢan pilot uygulama sonucunda örneklem formülündeki 

standart sapma s=1; 0,05 anlamlılık düzeyine karĢılık gelen Z= 1,96 ve örneklem 

hatasını ifade eden etki büyüklüğü d=0,1 olarak alınmıĢ ve minimum örneklem 

büyüklüğü 385 olarak hesaplanmıĢtır. Bu çerçevede, rehber odalarına kayıtlı eylemli 

turist rehberi sayısı ve oranı dikkate alınarak toplam 600 anket dağıtılmıĢ olup 

bunların 462‟si geri dönmüĢ ve eksik - hatalı anketler elimine edilerek toplam 453 

anket değerlendirmeye alınmıĢtır.  

Tablo 5. Eylemli Turist Rehberlerinin Bölgesel Rehber Odalarına Dağılma Oranları 

Üye Olunan 

Oda 

Odaya 

Kayıtlı 

Rehber 

Sayısı 

Odalara Kayıtlı Eylemli 

Rehber 
AraĢtırmaya Katılan Eylemli Rehber 

Sayı Oran Sayı 

Eylemli 

Rehberler 

Ġçindeki Oranı 

Oda Ġçindeki 

Oranı 

ADRO 158 95 60,1% 56 58,9% 35,4% 

ANRO 746 375 50,3% 24 6,4% 3,2% 

ARO 1675 1152 68,8% 37 3,2% 2,2% 

ATRO 601 479 79,7% 29 6,1% 4,8% 

BURO 119 82 68,9% 24 29,3% 20,2% 

ÇARO 159 121 76,1% 58 47,9% 36,5% 

GARO 142 99 69,7% 23 23,2% 16,2% 

ĠRO 4481 3017 67,3% 53 1,8% 1,2% 

ĠZRO 1055 682 64,6% 40 5,9% 3,8% 

MURO 401 260 64,8% 27 10,4% 6,7% 

NERO 635 506 79,7% 30 5,9% 4,7% 

ġURO 125 79 63,2% 26 32,9% 20,8% 

TRO 110 75 68,2% 26 34,7% 23,6% 

Toplam 10407 7022 67,47% 453 6,45% - 

Kaynak: Tureb, 2018. 

3.3. VERĠ ANALĠZ YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada anket tekniğiyle elde edilen veriler istatiksel veri analiz paket 

programıyla çözümlenmiĢtir. ÇalıĢmada ilk olarak geçerlilik analizi için ölçeklere 

yönelik faktör analizi uygulanmıĢtır. Bununla birlikte güvenilirlik analizlerine iliĢkin 

iç tutarlılık kat sayıları Cronbahc‟h Alpha (α) kat sayıları hesaplanarak analiz 

edilmiĢtir. Katılımcıların bireysel özelliklerine iliĢkin bulgular frekans ve yüzde 

dağılımlarıyla verilmiĢtir. Diğer taraftan kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 

doyumuna iliĢkin her bir madde frekans ve yüzde dağılımlarının yanı sıra aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleriyle betimlenmiĢtir. Ayrıca, kiĢilik özellikleri, 
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mesleki tutum ve iĢ doyumunun katılımcıların bireysel özelliklerine göre 

karĢılaĢtırılmasında veriler normal dağılıma uyduğu için parametrik testlerden iki 

grup için t testi, ikiden fazla grup için Anova testi kullanılmıĢtır. Gruplar arası 

farklılığın tespitinde ise Tukey analizinden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada her bir ölçeğe 

iliĢkin alt boyutlar (değiĢkenler) arasındaki iliĢkiler Pearson korelasyon analiziyle 

test edilmiĢ olup kiĢilik özelliklerinin mesleki tutum ve iĢ doyumuna etkisi ise çoklu 

doğrusal regresyon analiziyle ortaya konmuĢtur. Korelasyon analizi sonuçlarının 

yorumlanmasında pearson korelasyon katsayısından (r) yararlanılmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılan “Korelasyon Analizi” ile ilgili olarak, değiĢkenler arasındaki iliĢki 

düzeyine iliĢkin ilgili literatürde (Büyüköztürk, 2003, s.32),  korelasyon katsayısının 

0-0,20 arasında olması durumunda çok zayıf; 0,20-0,40 arasında olması durumunda 

zayıf; 0,40-0,60 arasında olması durumunda orta; 0,60-0,80 arasında olması 

durumunda kuvvetli/yüksek ve 0,80-1 arasında olması durumunda ise çok 

kuvvetli/çok yüksek düzeyde iliĢki olduğu Ģeklinde değerlendirmeler mevcuttur. Söz 

konusu bu husus, bu araĢtırma verilerinin yorumlanmasında da dikkate alınmıĢtır. 

4. ARAġTIRMANIN BULGULARI 

Bu kısımda Türkiye‟de mesleğini icra eden eylemli turist rehberlerinden elde 

edilen verilerin analizi sonucunda sırasıyla, katılımcıların bireysel özelliklerine 

iliĢkin bulgular, ölçek ve alt ölçeklere iliĢkin ayrı ayrı betimsel istatistikler, 

araĢtırmada kullanılan ölçekler ile katılımcıların bireysel özelliklerine göre 

görüĢlerinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgular sunulmuĢtur. Daha sonra araĢtırmanın 

konusunu oluĢturan kiĢilik özelliklerinin mesleki tutum ve iĢ doyumuna etkisinin 

belirlenmesine yönelik olarak gerçekleĢtirilen analiz sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

4.1. KATILIMCILARIN BĠREYSEL ÖZELLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Tablo 6‟da Türkiye‟de eylemli olarak çalıĢan turist rehberlerinin bireysel 

özelliklerine iliĢkin bulgular sunulmuĢtur. 

Tablo 6‟ya göre araĢtırmaya katılan eylemli turist rehberlerinin, %71,7‟si 

erkek, %28,3‟ü kadındır. AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin yaĢ grupları 
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incelendiğinde sırasıyla, 26-35 yaĢ arası (%46,8), 36-45 yaĢ arası (%22,5), 46-55 yaĢ 

arası (%20,3), 56-64 yaĢ ve üzeri, 18-25 yaĢ arası (%3,1) Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. 

Katılımcıların %58,9‟u evli, %41,1‟i bekârdır. AraĢtırmaya katılan eylemli turist 

rehberlerinin deneyim süreleri incelendiğinde sırasıyla 8-13 yıl (%34,2), 2,7 yıl 

(%29,4), 14-19 yıl (%12,1), 26 ve üzeri yıl (%10,6), 20-25 yıl (%7,1) ve 1 yıl ve 

daha az (%6,6) deneyime sahip oldukları belirlenmiĢtir. Katılımcıların gelir 

durumlarına göre dağılımı 2501-3500 TL (%24,5), 4501 TL ve üzeri (%22,5), 1451-

2500 TL (%19,0), 3501-4500 TL (%19,0), 0-1450 TL (%15) gelir sağladıkları 

saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin sırasıyla, bakanlık kursu 

(%45,3), lisans (%30,0) önlisans (%24,7) eğitimlerini bitirdikten sonra çalıĢma 

kartlarını aldıkları anlaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan turist rehberleri sırasıyla, 

bağımsız tam zamanlı (%40), bağımsız sezonluk (%35,5) seyehat acentesine bağlı 

tam zamanlı (%12,8), seyehat acentesine bağlı sezonluk (%11,7) çalıĢtıkları 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan turist rehberleri sırasıyla Ġngilizce (%67,5), 

Almanca (%8,6), Rusça (%6,2), Fransızca (%4,2), Arapça (%4,0), Diğer diller 

(%3,3), Japonca (%2,6), Ġspanyolca (%2,0), Çince (%1,5) dillerinde rehberlik 

yaptıkları ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırmaya katılan turist rehberleri sırasıyla 176 gün ve 

üzeri (%20,1), 26-50 gün (%13,5), 0-25 gün (%12,8), 126-150 gün (%12,6), 101-125 

gün (%12,4), 76-100 gün (%11,0), 151-175 gün (%9,3), 51-75 gün (%8,4) çalıĢtıkları 

saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan turist rehberleri sırasıyla hem yerli hem yabancı 

(%36,2), yabancı gruplara (%34,9), yerli gruplara (%28,9) hizmet verdiği ortaya 

çıkmĢtır.  

AraĢtırmaya katılan turist rehberleri Adro (%12,4), Anro (%5,3), Aro (%8,2), 

Atro (%6,4), Buro (%5,3), Çaro (%12,8), Garo (%5,1), Ġro (%11,7), Ġzro (%8,8), 

Muro (%6,0), Nero (%6,6), Tro (%5,7) ve ġuro (%5,7)‟ya kayıtlı olduğu 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan turist rehberleri Alman (%7,1), Japon (%1,8), 

Avusturya-Yeni Zelenda (%3,3), Güney Amerika Ülkeleri (%2,2), Rus (%6,6), 

Ġngiliz (%34,2), Arap (%7,5), Fransız (%3,3), Uzak Doğu (%15,5), Amerikalı 

(%13,9) ve diğer hizmet verilen milliyetler (%4,6) olarak bulunmuĢtur. 
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Tablo 6. Katılımcıların Bireysel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Bireysel DeğiĢkenler f % Bireysel DeğiĢkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 128 28,3 

D
en

ey
im

 

1 Yıl ve daha az 30 6,6 

Erkek 325 71,7 2-7 Yıl 133 29,4 

Medeni 
Evli 267 58,9 8-13 Yıl 155 34,2 

Bekâr 186 41,1 14-19 Yıl 55 12,1 

Y
a

Ģ 

18-25 14 3,1 20-25 Yıl 32 7,1 

26-35 212 46,8 26+ 48 10,6 

36-45 102 22,5 

G
el

ir
 

0-1450 68 15,0 

46-55 92 20,3 1451-2500 86 19,0 

56-64 26 5,7 2501-3500 111 24,5 

65+ 7 1,5 
3501-4500 86 19,0 

4501 ve üzeri 102 22,5 

R
eh

b
er

li
k

 D
il

i 

Ġngilizce 306 67,5 

E
ğ

it
im

 

Bakanlık 205 45,3 

Almanca 39 8,6 Ön Lisans 112 24,7 

Fransızca 19 4,2 
Lisans 136 30,0 

Rusça 28 6,2 

Arapça 
18 4,0 

S
ta

tü
 

Acente-Tam 

zamanlı 
58 12,8 

Japonca 12 2,6 Acente-Sezonluk 53 11,7 

Ġspanyolca 
9 2,0 Bağımsız-

Sezonluk 
161 35,5 

Çince 7 1,5 Bağımsız-Tam 

zamanlı 
181 40,0 

Diğer 15 3,3 

Ç
a

lı
Ģı

la
n

 O
rt

a
la

m
a
 

G
ü

n
 S

a
y

ıs
ı 

0-25 58 12,8 
Ü

y
e 

O
lu

n
a

n
 R

eh
b

er
 O

d
a

sı
 

Adro 56 12,4 

26-50 61 13,5 Anro 24 5,3 

51-75 38 8,4 Aro 37 8,2 

76-100 50 11,0 Atro 29 6,4 

101-125 56 12,4 Buro 24 5,3 

126-150 57 12,6 Çaro 58 12,8 

151-175 42 9,3 Garo 23 5,1 

176+ 91 20,1 Ġro 53 11,7 

H
iz

m
et

 

G
ru

b
u

 

Yerli 131 28,9 Ġzro 40 8,8 

Yabancı 158 34,9 Muro 27 6,0 

Hem Yerli Hem 

Yabancı 
164 36,2 

Nero 30 6,6 

Tro 26 5,7 

ġuro 26 5,7 

H
iz

m
et

 V
er

il
en

 

M
il

li
y

et
 

Alman 32 7,1 

H
iz

m
et

 V
er

il
en

 

M
il

li
y

et
 (

D
ev

a
m

ı)
 

Arap 34 7,5 

Japon 8 1,8 Fransız 15 3,3 

Avusturya-Yeni 

Zelenda 
15 3,3 Uzak Doğu 70 15,5 

Güney Amerika 

Ülkeleri 
10 2,2 Amerikalı 63 13,9 

Rus 30 6,6 Diğer 21 4,6 

Ġngiliz 155 34,2    

4.2. ÖLÇEK VE ALT ÖLÇEKLERE ĠLĠġKĠN GEÇERLĠK VE GÜVENĠLĠRLĠK 

ANALĠZĠ SONUÇLARI 

AraĢtırmada kullanılan beĢ faktör kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 

doyumu ölçeklerine iliĢkin faktör analizleri (eigenvalues, varyansı açıklama oranı) ve 
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güvenilirlik analizleri (Cronbahc‟h Alpha) sonuçları Tablo 7‟de sunulmuĢtur. Tablo 

7‟de verilen faktör analizi sonuçlarına göre kiĢilik özellikleri ölçeği toplam 

varyans‟ın % 57,270‟ini açıklayan beĢ faktör altında toplanmıĢtır.  

Birinci faktör olan sorumluluk kiĢilik özelliği alt boyutu toplam varyans‟ın 

%13,124‟ünü açıklamaktadır. Sorumluluk kiĢilik özelliği faktörüne iliĢkin özdeğer 

3,808 olarak hesaplanmıĢtır. Sorumluluk kiĢilik özelliği faktörüne iliĢkin güvenilirlik 

kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,851 olarak bulunmuĢtur. Sorumluluk kiĢilik 

özelliklerine alt boyutuna ait faktör yükleri 0,722 ile 0,585 arasında değiĢmektedir.  

Ġkinci faktör olan yaĢantıya açıklık kiĢilik özellikleri alt boyutu toplam varyans‟ın 

12,837‟sini açıklamaktadır. YaĢantıya açıklık alt boyutu kiĢilik özelliği faktörüne 

iliĢkin özdeğer 3,725 olarak hesaplanmıĢtır. YaĢantıya açıklık kiĢilik özelliği alt 

boyutuna iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,769 olarak 

bulunmuĢtur. YaĢantıya açıklık kiĢilik özelliklerine ait faktör yükleri 0,648 ile 0,439 

arasında değiĢmektedir.  

Üçüncü faktör olan geçimlilik kiĢilik özellikleri alt boyutu toplam varyans‟ın 

12,006‟sını açıklamaktadır. Geçimlilik alt boyutu kiĢilik özelliği faktörüne iliĢkin 

özdeğer 3,484 olarak hesaplanmıĢtır. Geçimlilik kiĢilik özellikleri alt boyutuna 

iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,761 olarak bulunmuĢtur. 

Geçimlilik kiĢilik özelliklerine ait faktör yükleri 0,673 ile 0,377 arasında 

değiĢmektedir. Dördüncü faktör olan Nevrotiklik kiĢilik özellikleri alt boyutu toplam 

varyans‟ın 10,686‟sını açıklamaktadır. Nevrotiklik alt boyutu kiĢilik özelliği 

faktörüne iliĢkin özdeğer 3,101 olarak hesaplanmıĢtır. Nevrotiklik kiĢilik özellikleri 

alt boyutuna iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,765 olarak 

bulunmuĢtur. Nevrotiklik kiĢilik özelliklerine ait faktör yükleri 0,797 ile 0,471 

arasında değiĢmektedir. BeĢinci faktör olan dıĢadönüklük kiĢilik özellikleri alt 

boyutu toplam varyans‟ın 8,616‟sını açıklamaktadır. DıĢadönüklük alt boyutu kiĢilik 

özelliği faktörüne iliĢkin özdeğer 2,500 olarak hesaplanmıĢtır. DıĢadönüklük kiĢilik 

özelliği alt boyutuna iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,779 olarak 

bulunmuĢtur. DıĢadönüklük kiĢilik özelliklerine ait faktör yükleri 0,634 ile 0,431 

arasında değiĢmektedir. 
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 Tablo 7. Kişilik Özelliği Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

K
Ġġ

ĠL
ĠK

 Ö
Z

E
L

L
ĠK

L
E

R
Ġ 

Ö
L

Ç
E

Ğ
Ġ 

KiĢilik 

Özellikleri 

Alt 

Boyutları 

 

Maddeler 

Faktör Yükleri 

Faktör 

1 

Faktör  

2 

Faktör 

3 

Faktör 

 4 

Faktör  

5 
N

ev
ro

ti
k

li
k
 

Kaygılı / EndiĢeli biriyim. 0,029 -0,090 -0,138 0,797 -0,125 

Sinirli / Kızgın biriyim. 0,040 0,170 -,0280 0,726 -0,039 

Depresif (Hüzünlü) biriyim. 0,086 -0,075 -0,016 0,749 -0,207 

KiĢisel farkındalığı olan 

biriyim. 
-0,038 0,101 -0,184 0,471 0,325 

DüĢüncesiz biriyim. -0,224 0,066 0,287 0,555 -0,216 

Stresli biriyim. 0,069 -0,018 -0,098 0,764 -0,165 

D
ıĢ

ad
ö

n
ü

k
lü

k
 Sıcakkanlı biriyim. 0,457 0,187 0,374 0,067 0,582 

Sosyal biriyim. 0,430 0,362 0,250 0,030 0,592 

Baskın biriyim. -0,002 0,403 -0,119 0,157 0,501 

Hareketli biriyim. 0,091 0,390 0,102 0,027 0,634 

Heyecan arayan biriyim. -0,153 0,406 0,224 0,177 0,431 

NeĢeli biriyim. 0,134 0,194 0,387 -0,030 0,651 

Y
aĢ

an
tı

y
a 

A
çı

k
lı

k
 Hayal gücü olan biriyim. -0,222 0,570 0,292 0,105 0,089 

Estetik eğilimi olan biriyim. -0,163 0,479 0,010 0,042 0,172 

Duygusal eğilimi olan 

biriyim. 
-0,078 0,439 0,180 0,331 -0,171 

Deneyime açık biriyim. -0,470 0,607 0,095 0,027 -0,044 

Meraklı biriyim. -0,412 0,632 0,115 0,126 0,095 

Açık görüĢlü biriyim. -0,353 0,648 0,100 0,022 -0,096 

G
eç

im
li

li
k

 

BaĢkalarına güvenen biriyim. 0,011 -0,364 0,377 0,081 0,347 

Açık sözlü biriyim. -0,112 0,078 0,545 -0,105 -0,012 

Yardımsever biriyim. 0,119 -0,313 0,673 0,037 0,006 

Uyumlu biriyim. 0,165 -0,421 0,632 0,006 0,128 

Alçak gönüllü biriyim. 0,079 -0,522 0,562 0,087 0,198 

YumuĢak kalpli biriyim. 0,089 -0,558 0,539 0,111 0,135 

      

 

S
o

ru
m

lu
lu

k
 Becerikli biriyim. 0,679 0,134 0,181 -0,017 0,038 

Düzenli biriyim. 0,585 -0,089 0,360 -0,064 0,124 

Görevine bağlı biriyim. 0,664 -0,143 0,363 -0,032 0,069 

BaĢarma güdüsü olan biriyim. 0,722 0,027 0,355 -0,046 -0,011 

Özdisiplini olan biriyim. 0,666 0,060 0,452 -0,122 0,072 

Ayrıntıları düĢünen biriyim. 0,651 0,030 0,401 0,004 0,019 

Özdeğerler 3,808 3,725 3,484 3,101 2,500 

Varyansı Açıklama Oranı % 13,124 12,837 12,006 10,686 8,616 

Kümülatif Varyans % 13,124 25,961 37,967 48,654 57,270 

Cronbahc'h Alpha 0,851 0,769 0,761 0,765 0,779 

Tablo 8‟de verilen faktör analizi sonuçlarına göre mesleki tutum ölçeği 

toplam varyans‟ın %53,629‟unu açıklamaktadır ve tek faktör altında toplanmıĢtır. 

Mesleki tutum faktörüne iliĢkin özdeğer 13,361 olarak hesaplanmıĢtır. Mesleki tutum 

faktörüne iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,926 olarak 
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hesaplanmıĢtır. Mesleki tutum ölçeğine ait faktör yükleri 0,817 ile 0,376 arasında 

değiĢmektedir. 

Tablo 8. Mesleki Tutum Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Mesleki Tutum Ölçeğine Ait Ġfadeler Faktör 1 

Rehberlik mesleği bana sıkıcı geliyor. 0,443 

Rehber olmayı kendime yakıĢtırıyorum 0,531 

Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam gerekse rehberliği tercih ederim. 0,696 

Rehberliğin yaĢam tarzıma uygun olduğunu düĢünüyorum.  0,714 

Rehberliğin kiĢiliğime uygun olduğunu düĢünüyorum.  0,747 

Rehberlik mesleğini seçtiğime piĢman olmadım. 0,700 

Rehberlikte baĢarılı olduğuma inanıyorum. 0,622 

Rehberlik mesleğini seçmiĢ olmaktan hoĢnudum. 0,813 

Rehberlik mesleğinde karĢılaĢacağım zorlukları aĢabileceğime inanıyorum. 0,611 

Zor Ģartlar altında dahi rehberlik yapmak isterim. 0,616 

Rehberlik mesleğinin gereklilikleri konusunda kendime güveniyorum. 0,599 

Rehberliğe karĢı özel bir yeteneğim olduğu kanısındayım. 0,668 

Rehberliğin bana uygun bir meslek olduğunu düĢünüyorum. 0,817 

Rehberliğin bir Ģeyler üretip yaratmam için bana fırsatlar vereceğini düĢünüyorum. 0,738 

Rehberliği profesyonel bir Ģekilde yürütebileceğime inanıyorum. 0,717 

Ġnsanlara gezdikleri bölgeyi tanıtacak olma düĢüncesi beni mutlu ediyor. 0,685 

Rehberlik yapan insanlara sempati duyarım. 0,648 

Rehber olduğumu düĢünmek beni mutlu ediyor. 0,795 

Bir meslek tercih etme durumunda olanlara rehberliği tavsiye ederim. 0,668 

Rehberliğin çalıĢma koĢulları bana çekici geliyor. 0,590 

Rehberlik yapan kiĢilerle sohbet etmekten hoĢlanırım. 0,600 

Bilgili ve yeterli bir rehber olduğumu düĢünüyorum.  0,528 

Rehberliğin toplumda bana saygınlık kazandıracağına inanıyorum. 0,649 

Rehberlik mesleğinin bana sıkıntılar yaĢatmasından endiĢe duyuyorum. 0,376 

Rehberlik mesleğinin devamlılığı bana güven veriyor. 0,429 

Rehberlik mesleğinde yapabileceğim çok Ģey olduğunu düĢünüyorum. 0,718 

Rehberlik mesleğini yerine getirirken baĢarılı olmayı önemserim. 0,591 

Rehberlik mesleği ile ilgili konularda konuĢur, tartıĢırım. 0,590 

Halen gerçekleĢtirdiğim rehberlik mesleğini isteyerek seçtim. 0,605 

Rehberlik mesleğini yaparak, muhataplarıma vereceğim bilgileri gurur verici buluyorum. 0,707 

Rehberlik mesleği ile ilgili konularda konuĢmaktan hoĢlanırım. 0,661 

Rehberlik mesleğine çevre tarafından yeterli değerin verildiğine inanıyorum. 0,541 

Özdeğer 13,361 

Varyansı Açıklama Oranı % 53,629 

Kümülatif Varyans 53,629 

Cronbahc'h Alpha 0,926 

Tablo 9‟da verilen faktör analizi sonuçlarına göre iĢ doyumu ölçeğinin alt 

boyutu içsel doyum boyutu tabloda ilk on iki madde ile temsil edilmektedir ve 

toplam varyans‟ın %34,251‟ini açıklamaktadır. Genel iĢ doyumu ölçeği iki faktör 

altında toplanmıĢtır. Ġçsel iĢ doyumu faktörüne iliĢkin özdeğer 5,29 olarak 

hesaplanmıĢtır. Ġçsel iĢ doyumu faktörüne iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h 

Alpha) 0,875 olarak hesaplanmıĢtır. Ġçsel iĢ doyumu ölçeğine ait faktör yükleri 0,813 

ile 0,454 arasında değiĢmektedir. Diğer bir alt boyut olan dıĢsal iĢ doyum boyutu 

13,14,15,16,17,18,19 ve 20. maddeleri kapsamaktadır ve dıĢsal doyum ölçeği toplam 



 

100 

 

 

varyans‟ın % 28,362 olarak hesaplanmıĢtır. DıĢsal iĢ doyumu faktörüne iliĢkin 

özdeğer 4,38 olarak hesaplanmıĢtır. DıĢsal iĢ doyumu faktörüne iliĢkin güvenilirlik 

kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,873 olarak hesaplanmıĢtır. DıĢsal iĢ doyumu 

ölçeğine ait faktör yükleri 0,836 ile 0,432 arasında değiĢmektedir. Genel iĢ doyum 

ölçeğine iliĢkin güvenilirlik kat sayısı (Cronbahc‟h Alpha) 0,937 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

Tablo 9. İş Doyumu Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Sonuçları 

ĠĢ Doyumu Ölçeğine ĠliĢkin Maddeler 
Faktör1 

(Ġçsel 

Doyum) 

Faktör2 

(DıĢsal 

Doyum) 
Kendi kararlarımı (yargılarımı) uygulayabilme-kullanabilme 

özgürlüğüm yönünden 
0,54 0,26 

Üstlendiğim iĢleri baĢarıyla tamamlamıĢ olma hissi yönünden 0,50 0,11 
Vicdanıma aykırı Ģeyleri yapmama tercihimin olması yönünden 0,67 0,15 
ĠĢimin beni her zaman meĢgul etmesi yönünden 0,69 0,06 
ĠĢimde kalıcı olma olanağı yönünden 0,69 0,34 
BaĢkalarına (birlikte çalıĢtığımız) ne yapmaları gerektiğini söyleme 

Ģansı olması yönünden 
0,48 0,26 

Diğerlerinden ayrı (Yalnız) çalıĢma Ģansının olması yönünden 0,75 0,007 
Sahip olduğum yetenekleri kullanabilme imkânını bulduğum Ģeyleri, 

yapabilme Ģansının vermesi yönünden 
0,81 0,13 

Bir iĢ yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkânlarımın olması 

yönünden  
0,79 0,06 

BaĢkaları için bir Ģeyler yapabilme Ģansı olması yönünden 0,69 0,16 
Toplumda "saygın" bir kiĢi olma Ģansını bana sağlaması yönünden 0,45 0,37 
Zaman zaman farklı iĢler yapabilme Ģansı olması yönünden 0,52 0,20 
ĠĢimde yükselebilme olanakları yönünden 0,13 0,53 
Acente politikaları ve onların uygulanıĢı yönünden -0,01 0,73 
Aldığım ücret karĢılığında yaptığım iĢ miktarı yönünden 0,13 0,74 
Ġyi bir iĢ yaptığımda övgü almak yönünden 0,39 0,43 
ĠĢverenimin karar vermedeki becerisi-yeteneği yönünden 0,18 0,81 
ĠĢverenimin çalıĢanları kontrol etme yöntemi yönünden 0,08 0,83 
Mesleki Ģartlar (fiziki Ģart/koĢullar, iklim, iliĢkiler vb.) yönünden 0,14 0,70 
MeslektaĢlarımın birbirleriyle anlaĢması (iyi geçinmesi) yönünden 0,11 0,64 
Özdeğerler 5,29 4,38 
Varyansı Açıklama Oranı % 34,251 28,362 
Kümülatif Varyans 34,251 62,613 
Cronbahc’h Alpha 0,937 

4.3. KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN BETĠMSEL ĠSTATĠSTĠKLER 

ÇalıĢmanın bu kısmında araĢtırmanın konusunu oluĢturan kiĢilik özellekleri 

değiĢkeni ile ilgili Türkiye‟de turist rehberliği mesleğini icra eden eylemli turist 

rehberlerinin görüĢleri doğrultusundaki her bir ifadeye iliĢkin yüzde, frekans ve 
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aritmetik ortalamaları, ilgili alt ölçeklere göre gruplandırılarak tablolar halinde 

sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. 

Tablo 10‟da araĢtırmaya katılan turist rehberlerinin beĢ faktör kiĢilik 

özellikleri ölçeğininin nevrotiklik (duygusal dengesizlik) alt boyutuna iliĢkin 

betimsel istatistikler sunulmuĢtur. 

Tablo 10. Nevrotiklik Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Nevrotiklik Alt Boyutuna ĠliĢkin Ġfadeler f/% 

Sıklık Düzeyi 

  ss H
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
 (

1
) 

N
a

d
ir

en
 (

2
) 

B
a

ze
n

 (
3

) 

S
ık

 s
ık

 (
4

) 

H
er

 z
a

m
a

n
 (

5
) 

Kaygılı/ EndiĢeli biriyim. 
f 152 130 119 30 22 

2,20 1,12 
% 33,6 28,7 26,3 6,6 4,9 

Sinirli/Kızgın biriyim  
f 151 172 99 26 5 

2,03 0,93 
% 33,3 38,0 21,9 5,7 1,1 

Depresif (hüzünlü) biriyim. 
f 235 123 73 17 5 

1,75 0,93 
% 51,9 27,2 16,1 3,8 1,1 

KiĢisel farkındalığı olan biriyim. 
f 18 10 45 155 225 

1,76 0,99 
% 4,0 2,2 9,9 34,2 49,7 

DüĢüncesiz biriyim. 
f 355 72 21 2 3 

1,29 0,63 
% 78,4 15,9 4,6 0,4 0,7 

Stresli biriyim. 
f 135 162 92 50 14 

2,21 1,08 
% 29,8 35,8 20,3 11,0 3,1 

Genel 1,87 0,60 

Tablo 10‟a göre turist rehberlerinin nevrotiklik (duygusal dengesizlik) alt 

boyutunda (=1,87) yer alan “stresli biriyim” ifadesine verdikleri cevaplar 

incelendiğinde turist rehberlerinin %29,8‟i “hiçbir zaman”, %35,8‟i “nadiren”, 

%20,3‟ü “bazen”, %11‟i “sık sık”, %3,1‟i ise “her zaman” Ģeklinde cevap verdikleri 

anlaĢılmaktadır. Ġlgili ifadeye iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=2,21)‟dir. 

Nevrotiklik (duygusal dengesizlik) alt boyutunun ifadeleri içinde (=2,21) “stresli 

biriyim” ifadesi en olumlu ifade olurken, en olumsuz ifade ise (=1,29) “düĢüncesiz 

biriyim” ifadesi olmuĢtur.  

Turist rehberlerinin bu boyuta iliĢkin görüĢlerinin beĢ faktör kiĢilik özellikleri 

ölçeğinin nevrotiklik (duygusal dengesizlik) alt ölçeği kapsamında, diğer alt 

ölçeklere göre en olumsuz boyut olduğunu ortaya koymaktadır. Turist rehberlerinin 
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beĢ faktör kiĢilik özellikleri ölçeğinin nevrotiklik (duygusal dengesizlik) boyutuna 

iliĢkin genel ortalama (=1,87) olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Tablo 11. Dışadönüklük Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

DıĢadönüklük Alt Boyutuna ĠliĢkin Ġfadeler f/% 

Sıklık Düzeyi 

  ss H
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
 (

1
) 

N
a

d
ir

en
 (

2
) 

B
a

ze
n

 (
3

) 

S
ık

 s
ık

 (
4

) 

H
er

 z
a

m
a

n
 (

5
) 

Sıcakkanlı biriyim. 
f 11 10 42 140 250 

4,34 0,91 
% 2,4 2,2 9,3 30,9 55,2 

Sosyal biriyim. 
f 7 16 62 141 227 

4,25 0,93 
% 1,5 3,5 13,7 31,1 50,1 

Baskın biriyim 
f 24 35 152 143 99 

3,57 1,08 
% 5,3 7,7 33,6 31,6 21,9 

Hareketli biriyim. 
f 3 15 92 160 183 

4,11 0,89 
% ,7 3,3 20,3 35,3 40,4 

Heyecan arayan biriyim. 
f 33 58 139 123 100 

3,44 1,18 
% 7,3 12,8 30,7 27,2 22,1 

NeĢeli biriyim. 
f 5 13 81 161 193 

4,16 0,89 
% 1,1 2,9 17,9 35,5 42,6 

Genel 3,97 0,67 

Tablo 11‟e göre turist rehberlerinin dıĢadönüklük alt boyutunda (=3,97) yer 

alan “sıcakkanlı biriyim” ifadesine verdikleri cevaplar incelendiğinde turist 

rehberlerinin %2,4‟ü “hiçbir zaman”, %2,2‟si “nadiren”, %9,3‟ü “bazen”, %30,9‟u 

“sık sık”, %55,2‟sinin ise “her zaman” Ģeklinde cevap verdikleri anlaĢılmaktadır. 

Ġlgili ifadeye iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=4,34) olurken dıĢadönüklük alt 

boyutunun içindeki en olumsuz ifade (=3,44) “Heyecan arayan biriyim” olduğu 

saptanmıĢtır.  

Turist rehberlerinin bu boyuta iliĢkin görüĢlerinin beĢ faktör kiĢilik özellikleri 

ölçeğinin dıĢadönüklük alt ölçeği kapsamında, nevrotiklik alt ölçeğine göre daha 

olumlu bir boyut olduğunu ortaya koymaktadır. Turist rehberlerinin beĢ faktör kiĢilik 

özellikleri ölçeğinin dıĢadönüklük boyutuna iliĢkin genel ortalama (=3,97) olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Tablo 12 incelendiğinde, turist rehberlerinin yaĢantıya açıklık alt boyutunda (

=4,17) yer alan “açık görüĢlü biriyim” ifadesine verdikleri cevaplar incelendiğinde 
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turist rehberlerinin %0,7‟si “hiçbir zaman”, %0,4‟ü “nadiren”, %5,7‟si “bazen”, 

%29,8‟i “sık sık”, %63,4‟ünün ise “her zaman” Ģeklinde cevap verdikleri 

anlaĢılmaktadır. Ġlgili ifadeye iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=4,55) olurken 

yaĢantıya açıklık alt boyutunun içindeki en olumsuz ifade (=3,75) “duygusal 

eğilimi olan biriyim” olurken, en olumlu ifadenin ise (=4,55), “açık görüĢlü 

biriyim” ifadesinin olduğu saptanmıĢtır.  

Tablo 12. Yaşantıya Açıklık Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Açıklık Alt Boyutuna ĠliĢkin Ġfadeler f/% 

Sıklık Düzeyi 

  ss H
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
 (

1
) 

N
a

d
ir

en
 (

2
) 

B
a

ze
n

 (
3

) 

S
ık

 s
ık

 (
4

) 

H
er

 z
a

m
a

n
 (

5
) 

Hayal gücü olan biriyim. 
f 8 16 78 138 213 

4,17 0,96 
% 1,8 3,5 17,2 30,5 47,0 

Estetik eğilimi olan biriyim. 
f 20 28 95 149 161 

3,89 1,10 
% 4,4 6,2 21,0 32,9 35,5 

Duygusal eğilimi olan biriyim. 
f 8 31 141 157 116 

3,75 0,97 
% 1,8 6,8 31,1 34,7 25,6 

Deneyime açık biriyim. 
f 4 9 59 150 231 

4,31 0,84 
% 0,9 2,0 13,0 33,1 51,0 

Meraklı biriyim. 
f 4 10 52 134 253 

4,37 0,84 
% 0,9 2,2 11,5 29,6 55,8 

Açık görüĢlü biriyim. 
f 3 2 26 135 287 

4,55 0,69 
% 0,7 0,4 5,7 29,8 63,4 

Genel 4,17 0,61 

Turist rehberlerinin beĢ faktör kiĢilik özellikleri ölçeğinin yaĢantıya açıklık 

alt ölçeği kapsamında, dıĢadönüklük alt ölçeğine göre daha olumlu bir boyut 

olduğunu ortaya koymaktadır. Turist rehberlerinin beĢ faktör kiĢilik özellikleri 

ölçeğinin yaĢantıya açıklık boyutuna iliĢkin genel ortalama (=4,17) olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

Tablo 13‟e göre turist rehberlerinin geçimlilik alt boyutunda (=4,23) yer 

alan “yardımsever biriyim” ifadesine verdikleri cevaplar incelendiğinde turist 

rehberlerinin %0,7‟si “hiçbir zaman”, %0,4‟ü “nadiren”, %4,6‟sı “bazen”, %34,4‟ü 

“sık sık”, %59,8‟inin ise “her zaman” Ģeklinde cevap verdikleri anlaĢılmaktadır. Ġlgili 

ifadeye iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=4,52) ile en olumlu ifade olurken 
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geçimlilik alt boyutu içindeki en olumsuz ifadenin (=3,47) “baĢkalarına güvenen 

biriyim” olduğu saptanmıĢtır. Turist rehberlerinin bu boyuta iliĢkin görüĢlerinin beĢ 

faktör kiĢilik özellikleri ölçeğinin geçimlilik alt ölçeği kapsamında, yaĢantıya açıklık 

alt ölçeğine göre daha olumlu bir boyut olduğu saptanmıĢtır. 

Tablo 13. Geçimlilik Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Geçimlilik Alt Boyutuna ĠliĢkin Ġfadeler f/% 

Sıklık Düzeyi   

H
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
 (

1
) 

N
a

d
ir

en
 (

2
) 

B
a

ze
n

 (
3

) 

S
ık

 s
ık

 (
4

) 

H
er

 z
a

m
a

n
 (

5
) 

  ss 

BaĢkalarına güvenen biriyim. 
f 20 43 178 129 83 

3,47 1,04 
% 4,4 9,5 39,3 28,5 18,3 

Açık sözlü biriyim. 
f 5 6 73 168 201 

4,22 0,84 
% 1,1 1,3 16,1 37,1 44,4 

Yardımsever biriyim. 
f 3 2 21 156 271 

4,52 0,67 
% 0,7 0,4 4,6 34,4 59,8 

Uyumlu biriyim. 
f 3 2 34 142 272 

4,50 0,71 
% 0,7 0,4 7,5 31,3 60,0 

Alçak gönüllü biriyim. 
f 5 6 52 136 254 

4,39 0,82 
% 1,1 1,3 11,5 30,0 56,1 

YumuĢak kalpli biriyim. 
f 5 7 62 144 235 

4,32 0,85 
% 1,1 1,5 13,7 31,8 51,9 

Genel 4,23 0,56 

Tablo 14‟e göre turist rehberlerinin sorumluluk alt boyutunda (=4,44) yer 

alan “görevine bağlı biriyim” ifadesine verdikleri cevaplar incelendiğinde turist 

rehberlerinin %0,7‟si “hiçbir zaman”, %0,2‟si “nadiren”, %2,4‟ü “bazen”, %21,6‟sı 

“sık sık”, %75,1‟inin ise “her zaman” Ģeklinde cevap verdikleri anlaĢılmaktadır. Ġlgili 

ifadeye iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=4,70) ile en olumlu ifade olurken 

sorumluluk alt boyutunun içindeki en olumsuz ifade (=4,12) “düzenli biriyim” 

ifadesinin olduğu saptanmıĢtır.  

Turist rehberlerinin bu boyuta iliĢkin görüĢlerinin beĢ faktör kiĢilik özellikleri 

ölçeğinin diğer alt ölçekleri arasında en olumlu boyutun sorumluluk alt boyutu 

olduğunu ortaya koymaktadır.  
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Tablo 14. Sorumluluk Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Sorumluluk Alt Boyutuna ĠliĢkin 

Ġfadeler 
f/% 

Sıklık Düzeyi 

  ss H
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
 (

1
) 

N
a

d
ir

en
 (

2
) 

B
a

ze
n

 (
3

) 

S
ık

 s
ık

 (
4

) 

H
er

 z
a

m
a

n
 (

5
) 

Becerikli biriyim. 
f 3 7 63 195 185 

4,22 0,79 
% 0,7 1,5 13,9 43,0 40,8 

Düzenli biriyim. 
f 11 16 77 152 197 

4,12 0,98 
% 2,4 3,5 17,0 33,6 43,5 

Görevine bağlı biriyim 
f 3 1 11 98 340 

4,70 0,59 
% 0,7 0,2 2,4 21,6 75,1 

BaĢarma güdüsü olan biriyim. 
f 3 2 34 112 302 

4,56 0,71 
% 0,7 0,4 7,5 24,7 66,7 

Özdisiplini olan biriyim. 
f 5 5 44 126 273 

4,45 0,80 
% 1,1 1,1 9,7 27,8 60,3 

Ayrıntıları düĢünen biriyim. 
f 3 1 22 120 307 

4,60 0,66 
% 0,7 0,2 4,9 26,5 67,8 

Genel 4,44 0,58 

Turist rehberlerinin beĢ faktör kiĢilik ölçeğine iliĢkin verdikleri cevaplar 

incelendiğinde;  genel itibari ile ölçek ve alt boyutlar olan dıĢadönüklük, geçimlilik, 

yaĢantıya açıklık ve sorumluluk alt boyutlarına olumlu görüĢ bildirdikleri, sadece 

nevrotiklik (duygusal dengesizlik) alt boyutuna olumsuz görüĢ bildirdikleri 

anlaĢılmaktadır. Bu kısımda ortaya konulan bulgular araĢtırmanın yapıldığı turist 

rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırmada beĢ faktör kiĢilik özellikleri ile ilgili ortaya çıkan sonuç, turist 

rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin hem yaĢamlarına hem de iĢlerine karĢı 

sergileyecekleri tutumları ve yaĢam ve iĢ doyumlarını etkilemesi açısından kiĢilik 

özelliklerinin öneminin yadsınamayacak derecede önemli olduğu düĢünüldüğünde ve 

bunun hizmet sunan turist rehberleri açısından olumlu sonuçlarının olduğu 

düĢünüldüğünde araĢtırma yapılan turist rehberlerinin iĢlerin yolunda gittiğine dair 

ipuçları sunmaktadır. Ġzleyen kısımda mesleki tutum ölçeğine iliĢkin betimsel 

istatistikler sunulmuĢtur. 
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4.4. MESLEKĠ TUTUM ÖLÇEĞĠNE ĠLĠġKĠN BETĠMSEL ĠSTATĠSTĠKLER 

ÇalıĢmanın bu kısmında araĢtırmanın konusunu oluĢturan mesleki tutum 

değiĢkeni ile ilgili Türkiye‟de eylemli olarak çalıĢan turist rehberlerinin görüĢleri 

doğrultusunda Ģekillenen her bir ifadeye iliĢkin yüzde, frekans, aritmetik ortalamalar 

ve standart sapmalarla ilgili ifadeler tablo halinde sunulmuĢtur ve yorumlanmıĢtır. 

Tablo 15‟e göre mesleki tutum ölçeğinde (=4,00) yer alan “rehberlik 

mesleğini yerine getirirken baĢarılı olmayı önemserim” ifadesine verdikleri cevaplar 

incelenmiĢtir. Turist rehberlerinin bu ifadeye %0,7‟si “hiç katılmıyorum”, %4,6‟sı 

“orta düzeyde katılıyorum”, %22,7‟si “çok katılıyorum”, %72‟si ise “tamamıyla 

katılıyorum” Ģeklinde cevap verdikleri anlaĢılmaktadır. Ġlgili ifadeye iliĢkin aritmetik 

ortalama değeri (=4,65) ise turist rehberlerinin bu konuya iliĢkin görüĢlerinin 

mesleki tutum ölçeğinin diğer ifadelerine göre daha yüksek değerlendirilen ifade 

olduğunu gösterdiğidinden en olumlu ifade olduğu söylenebilir.  

Tablo 15. Mesleki Tutum Ölçeğine Ait Betimsel İstatistikler  

Mesleki Tutum Ölçeğine ĠliĢkin Ġfadeler f/% 

Katılım Düzeyi 

  ss H
iç

 (
1

) 

A
z 

(2
) 

O
rt

a
 (

3
) 

Ç
o

k
 (

4
) 

T
a

m
a
m

ıy
la

 (
5

) 

Rehberlik mesleği bana sıkıcı geliyor. 
f 311 70 46 15 11 

1,55 0,97 
% 68,7 15,5 10,2 3,3 2,4 

Rehber olmayı kendime yakıĢtırıyorum. 
f 26 9 27 83 308 

4,41 1,08 
% 5,7 2,0 6,0 18,3 68,0 

Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam 

gerekse rehberliği tercih ederim. 

f 29 34 91 106 193 
3,88 1,22 

% 6,4 7,5 20,1 23,4 42,6 

Rehberliğin yaĢam tarzıma uygun olduğunu 

düĢünüyorum. 

f 13 28 89 125 198 
4,03 1,07 

% 2,9 6,2 19,6 27,6 43,7 

Rehberliğin kiĢiliğime uygun olduğunu 

düĢünüyorum. 

f 10 16 62 125 240 
4,26 0,97 

% 2,2 3,5 13,7 27,6 53,0 

Rehberlik mesleğini seçtiğime piĢman 

olmadım. 

f 15 20 64 103 251 
4,23 1,06 

% 3,3 4,4 14,1 22,7 55,4 

Rehberlikte baĢarılı olduğuma inanıyorum. 
f 2 6 32 145 268 

4,48 0,72 
% 0,4 1,3 7,1 32,0 59,2 

Rehberlik mesleğini seçmiĢ olmaktan 

hoĢnudum. 

f 7 11 62 117 256 
4,33 0,91 

% 1,5 2,4 13,7 25,8 56,5 

Rehberlik mesleğinde karĢılaĢacağım zorlukları 

aĢabileceğime inanıyorum. 

f 3 6 42 145 257 
4,43 0,77 

% 0,7 1,3 9,3 32,0 56,7 

Zor Ģartlar altında dahi rehberlik yapmak 

isterim. 

f 34 27 96 120 176 
3,83 1,22 

% 7,5 6,0 21,2 26,5 38,9 

Rehberlik mesleğinin gereklilikleri konusunda 

kendime güveniyorum. 

f 3 2 29 141 278 
4,52 0,70 

% 0,7 0,4 6,4 31,1 61,4 



 

107 

 

 

Rehberliğe karĢı özel bir yeteneğim olduğu 

kanısındayım. 

f 3 16 76 144 214 
4,21 0,89 

% 0,7 3,5 16,8 31,8 47,2 

Rehberliğin bana uygun bir meslek olduğunu 

düĢünüyorum. 
f 5 10 49 142 247 

4,36 0,84 
% 1,1 2,2 10,8 31,3 54,5 

Rehberliğin bir Ģeyler üretip yaratmam için 

bana fırsatlar vereceğini düĢünüyorum. 

f 8 18 82 147 198 
4,12 0,96 

% 1,8 4,0 18,1 32,5 43,7 

Rehberliği profesyonel bir Ģekilde 

yürütebileceğime inanıyorum. 
f 2 8 42 125 276 

4,47 0,77 
% 0,4 1,8 9,3 27,6 60,9 

Ġnsanlara gezdikleri bölgeyi tanıtacak olma 

düĢüncesi beni mutlu ediyor. 
f 2 2 30 104 315 

4,61 0,67 
% 0,4 0,4 6,6 23,0 69,5 

Rehberlik yapan insanlara sempati duyarım. f 7 9 80 125 232 
4,25 0,92 

% 1,5 2,0 17,7 27,6 51,2 

Rehber olduğumu düĢünmek beni mutlu 

ediyor. 

f 7 13 49 111 273 
4,39 0,90 

% 1,5 2,9 10,8 24,5 60,3 

Bir meslek tercih etme durumunda olanlara 

rehberliği tavsiye ederim. 

f 36 43 122 119 133 
3,60 1,22 

% 7,9 9,5 26,9 26,3 29,4 

Rehberliğin çalıĢma koĢulları bana çekici 

geliyor. 

f 50 56 137 119 91 
3,32 1,24 

% 11,0 12,4 30,2 26,3 20,1 

Rehberlik yapan kiĢilerle sohbet etmekten 

hoĢlanırım. 
f 16 21 85 121 210 

4,08 1,07 
% 3,5 4,6 18,8 26,7 46,4 

Bilgili ve yeterli bir rehber olduğumu 

düĢünüyorum. 
f 3 6 81 177 186 

4,19 0,82 
% 0,7 1,3 17,9 39,1 41,1 

Rehberliğin toplumda bana saygınlık 

kazandıracağına inanıyorum. 
f 18 37 113 135 150 

3,80 1,11 
% 4,0 8,2 24,9 29,8 33,1 

Rehberlik mesleğinin bana sıkıntılar 

yaĢatmasından endiĢe duyuyorum. 
f 92 93 131 78 59 

2,82 1,30 
% 20,3 20,5 28,9 17,2 13,0 

Rehberlik mesleğinin devamlılığı bana güven 

veriyor. 

f 84 88 112 92 77 
2,98 1,35 

% 18,5 19,4 24,7 20,3 17,0 

Rehberlik mesleğinde yapabileceğim çok Ģey 

olduğunu düĢünüyorum. 
f 20 28 102 150 153 

3,86 1,09 
% 4,4 6,2 22,5 33,1 33,8 

Rehberlik mesleğini yerine getirirken baĢarılı 

olmayı önemserim. 
f 3 - 21 103 326 

4,65 0,63 
% 0,7 - 4,6 22,7 72,0 

Rehberlik mesleği ile ilgili konularda konuĢur, 

tartıĢırım. 
f 6 15 62 121 249 

4,31 0,92 
% 1,3 3,3 13,7 26,7 55,0 

Halen gerçekleĢtirdiğim rehberlik mesleğini 

isteyerek seçtim. 
f 7 14 43 102 287 

4,43 0,90 
% 1,5 3,1 9,5 22,5 63,4 

Rehberlik mesleğini yaparak, muhataplarıma 

vereceğim bilgileri gurur verici buluyorum. 
f 2 2 40 127 282 

4,51 0,71 
% 0,4 0,4 8,8 28,0 62,3 

Rehberlik mesleği ile ilgili konularda 

konuĢmaktan hoĢlanırım. 
f 9 11 67 106 260 

4,32 0,95 
% 2,0 2,4 14,8 23,4 57,4 

Rehberlik mesleğine çevre tarafından yeterli 

değerin verildiğine inanıyorum. 
f 122 102 123 51 55 

2,59 1,32 
% 26,9 22,5 27,2 11,3 12,1 

Genel 4,00 0,58 

AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin mesleki tutum ölçeğinde yer alan 

“rehberlik mesleği bana sıkıcı geliyor” ifadesine verdikleri cevaplar Ģu Ģekildedir: 

Turist rehberlerinin bu ifadeye %68,7‟si “hiç katılmıyorum”, %15,5‟i “az 

katılıyorum”, %10,2‟si “orta düzeyde katılıyorum”, %3,3‟ü “çok katılıyorum”, 
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%2,4‟ü ise “tamamıyla katılıyorum” Ģeklinde cevap verdikleri anlaĢılmaktadır. Ġlgili 

ifadenin aritmetik ortalaması (=1,55) mesleki tutum ölçek değerlendirmesine göre 

hiç katılmıyorum seçeneğinin biraz üzerinde ortaya çıkmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin mesleki tutum ölçeğinde yer alan 

“rehberlik mesleğine çevre tarafından yeterli değerin verildiğine inanıyorum” 

ifadesine verdikleri cevaplar Ģu Ģekildedir: Turist rehberlerinin bu ifadeye %26,9‟u 

“hiç katılmıyorum”, %22,5‟i “az katılıyorum”, %27,2‟si “orta düzeyde katılıyorum”, 

%11,3‟ü “çok katılıyorum”, %12,1‟i ise “tamamıyla katılıyorum” Ģeklinde cevap 

verdikleri anlaĢılmaktadır. Ġlgili ifadenin aritmetik ortalaması (=2,59) mesleki 

tutum ölçek değerlendirmesine göre katılmıyorum seçeneğinin biraz üzerinde orta 

düzeyde katılıyorum seçeneğine yakın olarak belirlenmiĢtir.  

Turist rehberlerinin mesleki tutum ölçeğine verdikleri cevaplar hakkında 

genel bir değerlendirme yapıldığında; turist rehbrelerin mesleki tutumlarının yüksek 

olduğu olduğu ifade edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da 

araĢtırmaya katılan turist rehberlerinin  %49‟undan fazlasının mesleki tutumlarıyla 

ilgili cevaplarının ölçek derecelendirmesine göre “kesinlikle katılıyorum”, %25‟inin 

“katılıyorum”, %15‟inin ise “orta düzeyde katılıyorum” seçeneğinde gerçekleĢmiĢ 

olmasıdır.  Yani turist rehberlerinin %90‟a yakının mesleki tutumlarının olumlu 

olduğu ifade edilebilir. Bu durum turizm sektörü için büyük önem arz etmektedir. 

Özellikle hizmet sunan ve çalıĢan turist rehberlerinin sunulan hizmeti doğrudan 

etkilediği bilinen bir gerçektir. Turist rehberlerinin mesleklerine karĢı olumlu tutuma 

sahip olmaları, yaĢam ve iĢ doyumlarını ve hizmet kalitelerini büyük ölçüde olumlu 

yönde etkileyecektir. Bu durum seyahat acenteleri için hayati bir önem taĢımaktadır. 

Çünkü turist rehberinin memnuniyeti, yüksek iĢ doyumu ve olumlu mesleki tutumu 

arttırırken aynı zamanda acentelerin müĢteri sadakati yaratmasında, yüksek karlılık 

sağlamasında, müĢterilerin memnuniyeti açısından da önem taĢımaktadır.  

Turist rehberlerinin mesleki tutum ölçeğine ölçeğine iliĢkin verdikleri 

cevaplar incelendiğinde araĢtırmada kullanılan ölçek derecelendirmesine göre çok 

katılıyorum seçeneğinin biraz üstünde görüĢ bildirdikleri anlaĢılmaktadır ve ilgili 
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ölçeğe iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=4,00) bunu göstermektedir. Ġzleyen 

kısımda iĢ doyumu ölçeğine iliĢkin betimsel istatistikler sunulmuĢtur. 

4.5. Ġġ DOYUMU ÖLÇEĞĠNE ĠLĠġKĠN BETĠMSEL ĠSTATĠSTĠKLER 

ÇalıĢmanın bu kısmında araĢtırmanın konusunu oluĢturan iĢ doyumu 

değiĢkeni ile ilgili Türkiye‟de eylemli olarak çalıĢan turist rehberlerinin görüĢleri 

doğrultusunda Ģekillenen her bir ifadeye iliĢkin yüzde, frekans, aritmetik ortalamalar 

ve standart sapmalarla ilgili ifadeler tablolar halinde sunulmuĢtur ve yorumlanmıĢtır.  

Tablo 16. İçsel Doyum Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ġfadeler f/% 

Tatmin Düzeyi 

  ss H
iç

 (
1

) 

A
z 

(2
) 

O
rt

a
 (

3
) 

Ç
o

k
 (

4
) 

T
a

m
 (

5
) 

Kendi kararlarımı (yargılarımı) uygulayabilme-

kullanabilme özgürlüğüm yönünden 

f 13 21 123 138 158 
3,90 1,03 

% 2,9 4,6 27,2 30,5 34,9 

Üstlendiğim iĢleri baĢarıyla tamamlamıĢ olma hissi 

yönünden 

f 2 7 49 153 242 
4,38 0,77 

% 0,4 1,5 10,8 33,8 53,4 

Vicdanıma aykırı Ģeyleri yapmama tercihimin 

olması yönünden 

f 21 34 113 140 145 
3,78 1,11 

% 4,6 7,5 24,9 30,9 32,0 

ĠĢimin beni her zaman meĢgul etmesi yönünden 
f 15 33 125 156 124 

3,75 1,04 
% 3,3 7,3 27,6 34,4 27,4 

ĠĢimde kalıcı olma olanağı yönünden 
f 46 60 121 122 104 

3,39 1,26 
% 10,2 13,2 26,7 26,9 23,0 

BaĢkalarına (birlikte çalıĢtığımız) ne yapmaları 

gerektiğini söyleme Ģansı olması yönünden 

f 25 33 134 137 124 
3,67 1,12 

% 5,5 7,3 29,6 30,2 27,4 

Diğerlerinden ayrı (Yalnız) çalıĢma Ģansının 

olması yönünden 

f 1 14 81 154 203 
4,20 0,86 

% 0,2 3,1 17,9 34,0 44,8 

Sahip olduğum yetenekleri kullanabilme imkânını 

bulduğum Ģeyleri, yapabilme Ģansının vermesi 

yönünden 

f 4 13 70 148 218 
4,24 0,88 

% 0,9 2,9 15,5 32,7 48,1 

Bir iĢ yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme 

imkânlarımın olması yönünden  

f 3 5 62 148 235 
4,34 0,80 

% 0,7 1,1 13,7 32,7 51,9 

BaĢkaları için bir Ģeyler yapabilme Ģansı olması 

yönünden 

f 2 18 75 145 213 
4,21 0,89 

% 0,4 4,0 16,6 32,0 47,0 

Toplumda "saygın" bir kiĢi olma Ģansını bana 

sağlaması yönünden 

f 28 46 110 121 148 
3,70 1,20 

% 6,2 10,2 24,3 26,7 32,7 

Zaman zaman farklı iĢler yapabilme Ģansı olması 

yönünden 

f 14 23 86 146 184 
4,02 1,04 

% 3,1 5,1 19,0 32,2 40,6 

Genel 3,96 0,65 

Tablo 16‟da turist rehberlerinin iĢ doyum ölçeğinin içsel doyum (=3,96) alt 

ölçeğine iliĢkin cevapları incelendiğinde “üstlendiğim iĢleri baĢarıyla tamamlamıĢ 

olma hissi yönünden” ifadesi (=4,38) içsel doyum alt boyutu ölçeğindeki en yüksek 
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ortalamaya sahip ifade olarak belirlenmiĢtir. Bu ifadeye turist rehberlerinin vermiĢ 

olduğu cevaplar %0,4‟ü “hiç tatmin edici değil”, %1,5‟i “tatmin edici değil”, %10,8‟i 

“orta düzeyde tatmin edici”, %33,8‟i “tatmin edici”, %53,4‟ü “tamamıyla tatmin 

edici” cevabını vermiĢlerdir.  

Ortalaması yüksek olan diğer bir ifade ise “bir iĢ yaparken kendi 

yöntemlerimi kullanabilme imkânlarımın olması yönünden” ifadesi (=4,34) 

olmuĢtur. Bu ifadeye turist rehberlerinin vermiĢ olduğu cevaplar %0,4‟ü “hiç tatmin 

edici değil”, %1,5‟i “tatmin edici değil”, %10,8‟i “orta düzeyde tatmin edici”, 

%33,8‟i “tatmin edici”, %53,4‟ü “tamamıyla tatmin edici” cevabını vermiĢlerdir. 

Ġçsel doyum alt ölçeği içinde yer alan “iĢimde kalıcı olma olanağı yönünden” ifadesi 

(=3,39) bu ölçekte yer alan ifadeler arasında en düĢük ortalamaya sahip ifade 

olmuĢtur. Bu ifadeye turist rehberlerinin %0,7‟si “hiç tatmin edici değil”, %1,1‟i 

“tatmin edici değil”, %13,7‟si “orta düzeyde tatmin edici”, %32,7‟si “tatmin edici”, 

%51,9‟u “tamamıyla tatmin edici” cevabını vermiĢlerdir. Turist rehberlerinin iĢ 

doyumu ölçeğinin içsel doyum alt boyutuna iliĢkin genel ortalamasının (=3,96) 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Tablo 17. Dışsal Doyum Alt Boyutuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ġfadeler f/% 

Tatmin Düzeyi 

  ss H
iç

 (
1

) 

A
z 

 (
2

) 

O
rt

a
 (

3
) 

Ç
o

k
 (

4
) 

T
a

m
 (

5
) 

ĠĢimde yükselebilme olanakları yönünden 
f 76 62 131 94 90 

3,13 1,34 
% 16,8 13,7 28,9 20,8 19,9 

Acente politikaları ve onların uygulanıĢı 

yönünden 

f 138 109 120 58 28 
2,40 1,22 

% 30,5 24,1 26,5 12,8 6,2 

Aldığım ücret karĢılığında yaptığım iĢ miktarı 

yönünden 

f 64 75 135 107 72 
3,11 1,26 

% 14,1 16,6 29,8 23,6 15,9 

Ġyi bir iĢ yaptığımda övgü almak yönünden 
f 24 26 79 140 184 

3,96 1,13 
% 5,3 5,7 17,4 30,9 40,6 

ĠĢverenimin karar vermedeki becerisi-yeteneği 

yönünden 

f 61 75 153 108 56 
3,05 1,20 

% 13,5 16,6 33,8 23,8 12,4 

ĠĢverenimin çalıĢanları kontrol etme yöntemi 

yönünden 

f 70 79 145 102 57 
2,99 1,23 

% 15,5 17,4 32,0 22,5 12,6 

Mesleki Ģartlar (fiziki Ģart/koĢullar, iklim, 

iliĢkiler vb.) yönünden 
f 68 57 145 113 70 

3,13 1,26 
% 15,0 12,6 32,0 24,9 15,5 

MeslektaĢlarımın birbirleriyle anlaĢması (iyi 

geçinmesi) yönünden 
f 77 69 147 95 65 

3,00 1,27 
% 17,0 15,2 32,5 21,0 14,3 

Genel 3,09 0,91 
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Tablo 17‟de turist rehberlerinin iĢ doyum ölçeğinin dıĢsal doyum (= 3,09) 

alt ölçeğine iliĢkin cevapları incelendiğinde “iyi bir iĢ yaptığımda övgü almak 

yönünden” ifadesi (=3,96) dıĢsal doyum alt boyutu ölçeğindeki en yüksek 

ortalamaya sahip ifade olarak belirlenmiĢtir. Bu ifadeye turist rehberlerinin %5,3‟ü 

“hiç tatmin edici değil”, %5,7‟si “tatmin edici değil”, %17,4‟ü “orta düzeyde tatmin 

edici”, %30,9‟u “tatmin edici”, %40,6‟sı “tamamıyla tatmin edici” cevabını 

vermiĢlerdir.  

DıĢsal doyum alt ölçeği içinde yer alan “acente politikaları ve onların 

uygulanıĢı yönünden” ifadesi (=2,40) bu ölçekte yer alan ifadeler arasında en düĢük 

ortalamaya sahip ifade olmuĢtur. Bu ifadeye turist rehberlerinin %30,5‟i “hiç tatmin 

edici değil”, %24,1‟i “tatmin edici değil”, %26,5‟i “orta düzeyde tatmin edici”, 

%12,8‟i “tatmin edici”, %6,2‟si “tamamıyla tatmin edici” cevabını vermiĢlerdir. 

Turist rehberlerinin içsel ve dıĢsal doyumları karĢılaĢtırıldığında turist 

rehberlerinin içsel doyumlarının (=3,96) dıĢsal doyumlarından (=3,09)  daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Turist rehberlerinin mesleklerini yaparken üstlendikleri 

sorumlulukları ve görevleri yerine getirken daha fazla doyum sağladıkları 

söylenebilir. Turist rehberleri baĢarma hissi, bağımsız olma, öz saygı, kazanma ve 

kontrol duygusu gibi manevi duygulara aldığı ücret, ekonomik gelirler gibi maddi 

faktörlerden daha fazla önem verdiği söylenebilir.  

Turist rehberlerinin iĢ doyumu incelendiğinde “orta düzeyde tatmin edici” 

seçeneğinin çok üstünde görüĢ bildirdikleri anlaĢılmakta ve ilgili ölçeğin geneline 

(içsel+dıĢsal doyum) iliĢkin aritmetik ortalama değeri (=3,61) bunu göstermektedir. 

ÇalıĢmanın devamında kiĢilik özellikleri, mesleki tutumları ve iĢ 

doyumlarıyla ilgili turist rehberlerinin görüĢlerinin bireysel özelliklerine göre 

karĢılaĢtırılmasına yer verilmiĢtir. 
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4.6. TURĠST REHBERLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ, MESLEKĠ 

TUTUMLARI VE Ġġ DOYUM DÜZEYLERĠNĠN BAZI DEMOGRAFĠK 

VE KĠġĠSEL ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE KARġILAġTIRILMASI 

ÇalıĢmanın bu kısmında kiĢilik özellikleri ve alt boyutları, mesleki tutum ve 

iĢ doyumu ile alt boyutlarına iliĢkin bazı demografik özelliklere iliĢkin bulgular 

verilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu kısmında araĢtırmaya katılan turist rehberlerinin beĢ 

faktör kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu kavramlarıyla ilgili 

görüĢlerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaĢlarına, sektördeki deneyim 

sürelerine göre, gelirlerine göre, aldıkları eğitimlere, ortalama çalıĢma sürelerine, 

rehberlik yaptıkları dillere göre, çalıĢma kartlarını nasıl aldıklarına göre ve hizmet 

ettikleri gruplara göre karĢılaĢtırılması yapılmıĢ, sonuçlar tablo halinde sunularak 

yorumlanmıĢtır.  

Tablo 18‟deki bulgulara göre turist rehberlerinin, beĢ faktör kiĢilik 

özeillikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu hakkındaki görüĢlerinde kiĢilik 

özelliklerinin alt boyutları olan nevrotiklik (p=0,272), dıĢadönüklük (p=0,670), 

yaĢantıya açıklık (p=0,398), geçimlilik (p=0,604), sorumluluk (p=0,821), mesleki 

tutum (p=0,910) ve iĢ doyumu (p=0,541) konularında, gerçekleĢtirilen t testi 

sonucunda, cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıĢtır (p > 0,05). 

Tablo 18. Katılımcıların Görüşlerinin Cinsiyetlere Göre Karşılaştırılması 

Ölçekler Gruplar n   s.s. t p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

Nevrotiklik 
Kadın 128 1,93 0,59 

1,099 0,272 
Erkek 325 1,86 0,60 

DıĢadönüklük 
Kadın 128 4,00 0,66 

0,427 0,670 
Erkek 325 3,97 0,68 

Açıklık 
Kadın 128 4,14 0,57 

0,847 0,398 
Erkek 325 4,19 0,63 

Geçimlilik 
Kadın 128 4,26 0,54 

0,519 0,604 
Erkek 325 4,23 0,57 

Sorumluluk 
Kadın 128 4,45 0,54 

0,226 0,821 
Erkek 325 4,44 0,59 

Mesleki Tutum 
Kadın 128 4,10 0,56 

0,114 0,910 
Erkek 325 4,09 0,62 

ĠĢ Doyumu 
Kadın 128 3,65 0,64 

0,611 0,541 
Erkek 325 3,61 0,70 

*: p <0,05;  : Ortalama; ss: Standart Sapma; n: Örneklem Büyüklüğü. 
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Tablo 19‟da, katılımcıların beĢ faktör kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 

doyumu konularına iliĢkin görüĢlerinin medeni durumlarına göre karĢılaĢtırılmasına 

yönelik t testi sonuçları sunulmuĢtur. Tablo 19‟daki bulgulara göre turist 

rehberlerinin, kiĢilik özellikleri alt boyutlarından dıĢadönüklük (p=0,021) ve açıklık 

(p=0,019) alt boyutları ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur 

(p<0,05). Turist rehberlerinin dıĢadönüklük ve açıklık alt boyutlarına verdikleri 

cevaplar incelendiğinde; bekâr olan (=4,07) turist rehberlerinin evli olan (=3,92) 

turist rehberlerine göre daha dıĢadönük özelliklere sahip oldukları anlaĢılmaktadır.  

Aynı Ģekilde yaĢantıya açıklık (p=0,019) kiĢilik alt boyutuna turist 

rehberlerinin verdiği cevaplar incelendiğinde; bekâr olan (=4,26) turist 

rehberlerinin evli olan (=4,12) turist rehberlerine göre daha fazla yaĢantıya 

(deneyime) açık kiĢiler olduklarını ortaya koymaktadır. Mesleki tutumları ve iĢ 

doyumları konusunda turist rehberlerinin medeni durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği ortaya çıkmıĢtır (p>0,05).  

Tablo 19. Katılımcıların Görüşlerinin Medeni Durumlarına Göre Karşılaştırılması  

Ölçekler Gruplar n   s.s. t p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

Nevrotiklik 
Evli 267 1,84 0,58 

1,474 0,141 
Bekâr 186 1,93 0,61 

DıĢadönüklük 
Evli 267 3,92 0,71 

2,314 0,021* 
Bekâr 186 4,07 0,63 

Açıklık 
Evli 267 4,12 0,68 

2,358 0,019* 
Bekâr 186 4,26 0,50 

Geçimlilik 
Evli 267 4,24 0,61 

0,023 0,982 
Bekâr 186 4,24 0,50 

Sorumluluk 
Evli 267 4,43 0,62 

0,584 0,559 
Bekâr 186 4,46 0,50 

 
Mesleki Tutum 

Evli 267 4,12 0,51 
1,154 0,249 

Bekâr 186 4,06 0,60 

ĠĢ Doyumu 
Evli 267 3,62 0,71 

0,071 0,943 
Bekâr 186 3,62 0,65 

*: p <0,05;  : Ortalama; ss: Standart Sapma; n: Örneklem Büyüklüğü. 

Tablo 20‟ye göre turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri alt boyutları olan 

nevrotiklik (p=0,000), dıĢadönüklük (p=0,000) ve yaĢantıya açıklık (p=0,000), 

mesleki tutum (p=0,000) ve iĢ doyumu (p=0,027) konularına iliĢkin görüĢleri turist 

rehberlerinin yaĢlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05).  

Farklılığa neden olan yaĢ grubunun belirlenmesi amacıyla gruplar arası 

farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan testlerden “Tukey” testi kullanılmıĢtır. 
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Buna göre 35 yaĢ altı turist rehberlerinin ve 46-55 yaĢ arası turist rehberlerinin, diğer 

tüm gruplardan farklı olduğu; 36-45 ile 56 ve üzeri yaĢ gruplarının özelliklerinin 

diğer yaĢ gruplarından farklı olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 20 incelendiğinde nevrotiklik alt boyutunda yer alan ifadeleri en 

olumlu değerlendiren 18-25 yaĢ arasındaki (=2,00) turist rehberleri olurken 46-55 

yaĢ arasında olan ( =1,76) turist rehberleri diğer yaĢ gruplarındaki turist rehberlerine 

göre nevrotiklik kiĢilik özelliklerini daha olumsuz değerlendirdiği ifade edilebilir.  

Tablo 20. Ölçek/Alt Ölçek Ortalamalarının Yaşa Göre Karşılaştırılması  

 Ölçekler Gruplar n   s.s. F p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

Nevrotiklik 

 

18-25 YaĢ 14 2,00a 0,51 

6,332 0,000* 

26-35 YaĢ 212 1,98a 0,64 

36-45 YaĢ 102 1,88b 0,58 

46-55 YaĢ 92 1,76c 0,54 

56 ve üzeri 33 1,88b 0,60 

 

DıĢadönüklük 

 

18-25 YaĢ 14 4,21a 0,43 

5,309 0,000* 

26-35 YaĢ 212 4,08b 0,63 

36-45 YaĢ 102 3,80c 0,73 

46-55 YaĢ 92 3,83c 0,74 

56 ve üzeri 33 4,17a 0,56 

Açıklık 

 

18-25 YaĢ 14 4,52a 0,43 

1,607 0,000* 

26-35 YaĢ 212 4,21b 0,50 

36-45 YaĢ 102 4,15b 0,68 

46-55 YaĢ 92 4,00c 0,77 

56 ve üzeri 33 4,39a 0,46 

 

Geçimlilik 

 

18-25 YaĢ 14 4,38 0,47 

1,755 0,137 

26-35 YaĢ 212 4,21 0,52 

36-45 YaĢ 102 4,23 0,58 

46-55 YaĢ 92 4,19 0,70 

56 ve üzeri 33 4,45 0,36 

Sorumluluk 

18-25 YaĢ 14 4,39 0,58 

1,571 0,181 

26-35 YaĢ 212 4,43 0,49 

36-45 YaĢ 102 4,40 0,67 

46-55 YaĢ 92 4,45 0,69 

56 ve üzeri 33 4,68 0,38 

Mesleki Tutum 

18-25 YaĢ 14 4,11b 0,65 

5,430 0,000* 

26-35 YaĢ 212 4,04c 0,63 

36-45 YaĢ 102 3,99c 0,58 

46-55 YaĢ 92 4,20b 0,55 

56 ve üzeri 33 4,48a 0,39 

ĠĢ Doyumu 

18-25 YaĢ 14 3,68b 0,63 

2,768 0,027* 

26-35 YaĢ 212 3,67b 0,66 

36-45 YaĢ 102 3,50c 0,68 

46-55 YaĢ 92 3,53c 0,71 

56 ve üzeri 33 3,99a 0,68 

*: p<0,05  : Aritmetik Ort., s.s: Standart Sapma, a,b,c: farklı harleri içeren gruplar arasındaki farklar önemlidir. 
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DıĢadönüklük kiĢilik özellikleri alt boyutunda yer alan ifadeleri en olumlu 

değerlendiren 18-25 yaĢ arasındaki (=4,21) turist rehberleri olurken 36-45 yaĢ 

arasında olan (=3,80) turist rehberleri diğer yaĢ gruplarındaki turist rehberlerine 

göre dıĢadönüklük kiĢilik özelliklerini daha olumsuz değerlendirdiği ifade edilebilir.  

YaĢantıya açıklık kiĢilik özellikleri alt boyutunda yer alan ifadeleri en olumlu 

değerlendiren 18-25 yaĢ arasındaki (=4,52) turist rehberleri olurken 36-45 yaĢ 

arasında olan (=4,00) turist rehberleri diğer yaĢ gruplarındaki turist rehberlerine 

göre YaĢantıya açıklık kiĢilik özelliklerini daha olumsuz değerlendirdiği ifade 

edilebilir. KiĢilik özelliklerinin diğer alt boyutları olan geçimlilik ve sorumluluk 

boyutları ile yaĢ grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır (p > 0,05).  

Mesleki tutum ölçeğinde yer alan ifadeleri en olumlu değerlendiren 56 ve 

üstündeki yaĢ grubundaki (=4,48) turist rehberleri olurken 36-45 yaĢ arasında olan 

(=3,99) turist rehberleri diğer yaĢ gruplarındaki turist rehberlerine göre mesleki 

tutum ölçeğinde yer alan ifadeleri daha olumsuz değerlendirdiği ifade edilebilir. ĠĢ 

doyumu ölçeğinde yer alan ifadeleri en olumlu değerlendiren 56 ve üstündeki yaĢ 

grubunda bulunan ( =3,99) turist rehberleri olurken 36-45 yaĢ arasında olan (= 

3,50) turist rehberleri diğer yaĢ gruplarındaki turist rehberlerine göre iĢ doyumu 

ölçeğinde yer alan ifadeleri daha olumsuz değerlendirdiği ifade edilebilir.  

Tablo 21‟de turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 

doyumu konularına iliĢkin görüĢlerinin sektördeki deneyim sürelerine göre 

karĢılaĢtırılmasına yönelik varyans analizi (ANOVA) sonuçları sunulmuĢtur. Tablo 

21‟e göre turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinden nevrotiklik alt boyutu 

(p=0,000<0,05) ve mesleki tutum (p=0,005<0,05) konuları hakkındaki görüĢleri 

sektörde çalıĢma sürelerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Farklılığa 

neden olan deneyim sürelerinin belirlenmesi amacıyla gruplar arası farklılığı 

belirlemeye yönelik yararlanılan testlerden “Tukey” testi kullanılmıĢtır. Buna göre 

deneyimi 7 yıl ve daha az olan turist rehberlerinin nevrotiklik düzeylerinin diğer tüm 

gruplardan farklı olduğu; 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olan turist rehberlerinin 

nevrotiklik düzeylerinin diğer turist rehberlerinin nevrotiklik düzeylerinden farklı 

olduğu belirlenmiĢtir. Aynı durum mesleki tutum açısından da geçerlidir. Buna göre 
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20 yıl ve üzeri deneyime sahip olan turist rehberlerinin mesleki tutumlarının diğer 

gruplara göre farklı olduğu; 7 yıl ve daha az deneyime sahip turist rehberlerinin 

mesleki tutumlarının daha az olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 21. Katılımcıların Görüşlerinin Sektördeki Deneyim Sürelerine Göre 

Karşılaştırılması 

 Ölçekler Gruplar n   s.s. F p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
z
el

li
k

le
r
i 

Nevrotiklik 

 

1 Yıl ve az 30 1,92a 0,57 

7,160 0,000* 

2-7 Yıl 133 2,09a 0,66 

8-13 Yıl 155 1,84b 0,58 

14-19 Yıl 55 1,82b 0,48 

20-25 Yıl 32 1,67c 0,52 

26+ ve üstü 48 1,58c 0,52 

 

DıĢadönüklük 

 

1 Yıl ve az 30 4,05 0,50 

1,410 0,219 

2-7 Yıl 133 3,95 0,67 

8-13 Yıl 155 4,05 0,62 

14-19 Yıl 55 3,80 0,84 

20-25 Yıl 32 3,87 0,79 

26+ ve üstü 48 4,05 0,66 

Açıklık 

1 Yıl ve az 30 4,28 0,58 

1,730 0,126 

2-7 Yıl 133 4,17 0,51 

8-13 Yıl 155 4,20 0,59 

14-19 Yıl 55 4,04 0,81 

20-25 Yıl 32 4,01 0,84 

26+ ve üstü 48 4,31 0,52 

 

Geçimlilik 

 

1 Yıl ve az 30 4,32 0,49 

1,367 0,236 

2-7 Yıl 133 4,20 0,53 

8-13 Yıl 155 4,22 0,50 

14-19 Yıl 55 4,20 0,77 

20-25 Yıl 32 4,15 0,75 

26+ ve üstü 48 4,40 0,45 

Sorumluluk 

1 Yıl ve az 30 4,38 0,39 

1,843 0,103 

2-7 Yıl 133 4,36 0,57 

8-13 Yıl 155 4,49 0,46 

14-19 Yıl 55 4,38 0,85 

20-25 Yıl 32 4,46 0,79 

26+ ve üstü 48 4,62 0,45 

 

Mesleki Tutum 

1 Yıl ve az 30 4,02c 0,79 

3,446 0,005* 

2-7 Yıl 133 3,96c 0,63 

8-13 Yıl 155 4,10b 0,55 

14-19 Yıl 55 4,16b 0,54 

20-25 Yıl 32 4,33a 0,48 

26+ ve üstü 48 4,26a 0,63 

 

ĠĢ Doyumu 

1 Yıl ve az 30 3,62 0,79 

0,812 0,542 

2-7 Yıl 133 3,56 0,70 

8-13 Yıl 155 3,65 0,64 

14-19 Yıl 55 3,52 0,67 

20-25 Yıl 32 3,70 0,67 

26+ ve üstü 48 3,73 0,70 

*: p<0,05  : Aritmetik Ort., s.s: Standart Sapma, a,b,c: farklı harleri içeren gruplar arasındaki farklar önemlidir. 

KiĢilik özellikleri alt boyutlarından nevrotiklik boyutu ile sektördeki deneyim 

süreleri karĢılaĢtırıldığında nevrotiklik alt boyutunda yer alan ifadeleri en olumlu 

değerlendirenler 2-7 yıl (=2,09) arasında sektör deneyimi olan turist rehberleri 



 

117 

 

 

olurken, 26 yaĢ ve üzeri (=1,58) sektör tecrübesi olan turist rehberleri ise kiĢilik 

özelliklerinin nevrotiklik alt boyutunda yer alan ifadeleri daha olumsuz 

değerlendirdiği ifade edilebilir. Ayrıca 2-7 yıl (=2,09) sektör tecrübesi olan turist 

rehberlerinin nevrotiklik özelliklere daha fazla sahip olan grup olduğu ve duygusal 

dengesizlik durumlarını diğer gruplara göre daha fazla hissettiği, 26 yıl ve üzeri (

=1,58) sektör tecrübesi olan turit rehberlerinin sektördeki tecrübeleri arttıkça 

kiĢilikleri oturmakta ve olgunlaĢmakta olduklarından turist rehberlerinin nevrotiklik 

özelliklerinde azalma eğilimi olduğu ifade edilebilir. 

Mesleki tutum ölçeğindeki ifadeleri en olumlu değerlendiren 20-25 yıl (

=4,33) sektör deneyimi olan turist rehberleri olurken, 2-7 (=3,96) yıl sektör 

deneyimi olan turist rehberleri diğer turist rehberlerine göre mesleki tutum ölçeğinde 

yer alan ifadeleri daha olumsuz değerlendirdiği ifade edilebilir. Mesleki tutum ölçeği 

ile ilgili elde edilen bulgular incelendiğinde tecrübe arttıkça turist rehberlerinin 

mesleki tutumlarında da bir artıĢ olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 22. Rehberlik Eğitiminin Alındığı Kuruma Göre Karşılaştırılması 

 Ölçekler Gruplar n   s.s. F p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

Nevrotiklik 

 

Bakanlık 205 1,78
b 

0,55 

12,202 0,000* Önlisans 112 1,79
b 

0,59 

Lisans 136 2,08
a 

0,62 

DıĢadönüklük 

 

Bakanlık 205 3,84
c 

0,72 

9,549 0,000* Önlisans 112 3,98
b 

0,60 

Lisans 136 4,16
a 

0,62 

Açıklık 

Bakanlık 205 4,12 0,67 

1,976 0,140 Önlisans 112 4,16 0,57 

Lisans 136 4,25 0,53 

Geçimlilik 

 

Bakanlık 205 4,24 0,58 

0,124 0,883 Önlisans 112 4,21 0,60 

Lisans 136 4,24 0,51 

Sorumluluk 

Bakanlık 205 4,47 0,60 

0,709 0,493 Önlisans 112 4,43 0,58 

Lisans 136 4,40 0,52 

Mesleki Tutum 

Bakanlık 205 4,16
a 

0,57 

3,895 0,021* Önlisans 112 4,10
a 

0,59 

Lisans 136 3,98
b 

0,66 

ĠĢ Doyumu 

Bakanlık 205 3,59
b 

0,72 

3,390 0,035* Önlisans 112 3,75
a 

0,57 

Lisans 136 3,53
b 

0,69 

*: p<0,05  : Aritmetik Ort., s.s: Standart Sapma, a,b,c: farklı harleri içeren gruplar arasındaki farklar önemlidir. 
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Tablo 22‟de turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ 

doyumu konularına iliĢkin görüĢlerinin rehberlik eğitiminin alındığı yere göre 

karĢılaĢtırılmasına yönelik varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları sunulmuĢtur.  

Tablo 22‟deki bulgulara göre turist rehberlerinin rehberlik eğitimini aldıkları 

kuruma göre karĢılaĢtırıldığında, yaĢantıya açıklık (p=0,140), geçimlilik (p=0,883) 

ve sorumluluk (p=0,493) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık gözlenmezken 

(p>0,05), nevrotiklik (p=0,000), dıĢadönüklük (p=0,000), mesleki tutum (p=0,021) 

ve iĢ doyumu (p=0,035) alınan rehberlik eğtim durumuna göre anlamlı bir fark 

göstermiĢtir (p<0,05). Farklılığa neden olan rehberlik eğitiminin alındığı kuruma 

göre belirlenmesi amacıyla gruplar arası farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan 

testlerden “Tukey” testi kullanılmıĢtır. Buna lisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma 

kartını alan turist rehberlerinin nevrotiklik düzeylerinin diğer tüm gruplardan farklı 

olduğu; bakanlık kursu ve önlisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma kartını alan turist 

rehberlerinin nevrotiklik düzeylerinin diğer turist rehberlerinin nevrotiklik 

düzeylerinin farklı olduğu belirlenmiĢtir.  

Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri alt boyutu olan nevrotiklik açısından en 

düĢük olduğu grup bakanlık kursu (=1,78) düzeyinde rehberlik eğitimi alanlarda 

ortaya çıkmıĢken, nevrotiklik kiĢilik özelliğinin en yüksek olduğu grubun ise lisans 

eğitimi ( =2,08) alanlarda olduğu ortaya çıkmıĢtır. Rehberlerin aldıkları eğitime 

nevrotiklik kiĢiklik özelliğinin bakanlık kursu ile lisans eğitimi alan rehberler 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir (p<0,05). Aynı Ģekilde turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri alt boyutu olan dıĢadönüklük açısından en düĢük 

olduğu grup bakanlık kursu (=3,84) düzeyinde rehberlik eğitimi alanlarda ortaya 

çıkmıĢken, dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin en yüksek olduğu grubun ise lisans 

eğitimi (=4,16) alanlarda olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Rehberlerin aldıkları eğitime dıĢadönüklük kiĢilik özelliğinin bakanlık kursu 

ile lisans eğitimi alan rehberler arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir 

(p<0,05). Farklılığa neden olan rehberlik eğitiminin alındığı kuruma göre 

belirlenmesi amacıyla gruplar arası farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan 

testlerden “Tukey” testi kullanılmıĢtır. Buna lisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma 
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kartını alan turist rehberlerinin dıĢadönüklük düzeylerinin diğer tüm gruplardan farklı 

olduğu; bakanlık kursu düzeyinde eğitim alıp çalıĢma kartını alan turist rehberlerinin 

dıĢadönüklük düzeylerinin diğer turist rehberlerinin dıĢadönüklük düzeylerinden 

farklı olduğu belirlenmiĢtir.  

Tablodaki ortalamalar incelendiğinde turist rehberlerinin mesleki tutumun en 

düĢük olduğu grup lisans (=3,98) düzeyinde rehberlik eğitimi alanlarda ortaya 

çıkmıĢken, mesleki tutum ortalamasının en yüksek olduğu grubun ise bakanlık 

eğitimi (=4,16) alanlarda olduğu ortaya çıkmıĢtır. Rehberlerin aldıkları eğitime 

göre mesleki tutumlarında bakanlık kursu ile lisans eğitimi alan rehberler arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<0,05).  

Farklılığa neden olan rehberlik eğitiminin alındığı kuruma göre belirlenmesi 

amacıyla gruplar arası farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan testlerden “Tukey” 

testi kullanılmıĢtır. Buna bakanlık ve önlisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma kartını 

alan turist rehberlerinin mesleki tutumlarının diğer tüm gruplardan farklı olduğu; 

lisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma kartını alan turist rehberlerinin mesleki 

tutumlarının diğer turist rehberlerin mesleki tutumlarından farklı olduğu 

belirlenmiĢtir. Ayrıca turist rehberlerinin iĢ doyumu ortalaması (=3,53) en düĢük 

olduğu grup lisans düzeyinde rehberlik eğitimi alanlarda ortaya çıkarken, iĢ doyumu 

ortalaması en yüksek olan grubun ise önlisans (=3,75) düzeyinde olduğu ortaya 

çıkmıĢtır.  

Rehberlerin aldıkları eğitime göre önlisans ile lisans eğitimi alan rehberler 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiĢtir (p<0,05). Farklılığa neden olan 

rehberlik eğitiminin alındığı kuruma göre belirlenmesi amacıyla gruplar arası 

farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan testlerden “Tukey” testi kullanılmıĢtır. 

Buna önlisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma kartını alan turist rehberlerinin iĢ 

doyumlarının diğer tüm gruplardan farklı olduğu; bakanlık ve lisans düzeyinde 

eğitim alıp çalıĢma kartına sahip olan turist rehberlerinin iĢ doyumlarının diğer turist 

rehberlerinin iĢ doyumlarından farklı olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 23. Katılımcıların Görüşlerinin Sektörde Ortalama Çalışma Sürelerine Göre 

Karşılaştırılması  

 Ölçekler Gruplar n   s.s. F p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
z
el

li
k

le
r
i 

Nevrotiklik 

 

0-25 Gün 58 2,04 0,63 

1,591 0,136 

26-50 Gün 61 1,95 0,64 

51-75 Gün 38 1,82 0,60 

76-100 Gün 50 1,87 0,57 

101-125 Gün 56 1,93 0,60 

126-150 Gün 57 1,85 0,55 

151-175 Gün 42 1,73 0,53 

176+ Gün 91 1,78 0,61 

 

DıĢadönüklük 

 

0-25 Gün 58 4,02 0,72 

0,929 0,484 

26-50 Gün 61 3,95 0,45 

51-75 Gün 38 3,83 0,64 

76-100 Gün 50 3,92 0,60 

101-125 Gün 56 3,94 0,78 

126-150 Gün 57 3,91 0,72 

151-175 Gün 42 4,00 0,75 

176+ Gün 91 4,10 0,70 

Açıklık 

0-25 Gün 58 4,22 0,65 

0,860 0,538 

26-50 Gün 61 4,20 0,36 

51-75 Gün 38 4,01 0,62 

76-100 Gün 50 4,27 0,53 

101-125 Gün 56 4,08 0,79 

126-150 Gün 57 4,15 0,68 

151-175 Gün 42 4,18 0,62 

176+ Gün 91 4,19 0,58 

 

Geçimlilik 

 

0-25 Gün 58 4,32 0,46 

0,759 0,622 

26-50 Gün 61 4,29 0,35 

51-75 Gün 38 4,20 0,54 

76-100 Gün 50 4,29 0,51 

101-125 Gün 56 4,18 0,80 

126-150 Gün 57 4,13 0,68 

151-175 Gün 42 4,19 0,48 

176+ Gün 91 4,25 0,56 

Sorumluluk 

0-25 Gün 58 4,46 0,55 

1,894 0,069 

26-50 Gün 61 4,50 0,42 

51-75 Gün 38 4,38 0,55 

76-100 Gün 50 4,37 0,55 

101-125 Gün 56 4,30 0,82 

126-150 Gün 57 4,33 0,70 

151-175 Gün 42 4,52 0,44 

176+ Gün 91 4,58 0,47 

 

 

Mesleki Tutum 

0-25 Gün 58 4,00 0,61 

0,991 0,437 

26-50 Gün 61 4,13 0,54 

51-75 Gün 38 4,18 0,48 

76-100 Gün 50 4,01 0,60 

101-125 Gün 56 4,15 0,65 

126-150 Gün 57 4,00 0,55 

151-175 Gün 42 4,04 0,76 

176+ Gün 91 4,18 0,60 

ĠĢ Doyumu 

0-25 Gün 58 3,42 0,76 

1,374 0,214 

26-50 Gün 61 3,71 0,55 

51-75 Gün 38 3,47 0,54 

76-100 Gün 50 3,63 0,60 

101-125 Gün 56 3,66 0,70 

126-150 Gün 57 3,60 0,67 

151-175 Gün 42 3,62 0,81 

176+ Gün 91 3,71 0,72 

*: p<0,05  : Aritmetik Ort., s.s: Standart Sapma, a,b,c: farklı harleri içeren gruplar arasındaki farklar önemlidir. 
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Tablo 23‟te turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu 

konularına iliĢkin görüĢlerinin sektörde ortalama çalıĢma sürelerine göre 

karĢılaĢtırılmasına yönelik varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları sunulmuĢtur. 

Buna göre kiĢilik özellikleri alt boyutları, mesleki tutum ve iĢ doyumu konuları 

hakkında turist rehberlerinin görüĢlerine iliĢkin sektörde ortalama çalıĢılan gün 

sayılarına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

Tablo 24. Katılımcıların Görüşlerinin Hizmet Verdikleri Gruplara Göre 

Karşılaştırılması 

 Ölçekler Gruplar n   SS F p 

K
iĢ

il
ik

 Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

Nevrotiklik 

 

Yerli Grup 131 1,91 0,62 

1,090 0,337 Yabancı Grup 158 1,90 0,62 

Yerli ve Yabancı 164 1,82 0,57 

DıĢadönüklük 

 

Yerli Grup 131 4,06 0,58 

1,993 0,138 Yabancı Grup 158 3,90 0,74 

Yerli ve Yabancı 164 3,98 0,68 

Açıklık 

Yerli Grup 131 4,15 0,63 

0,156 0,856 Yabancı Grup 158 4,19 0,60 

Yerli ve Yabancı 164 4,18 0,60 

Geçimlilik 

 

Yerli Grup 131 4,29 0,48 

1,250 0,287 Yabancı Grup 158 4,23 0,57 

Yerli ve Yabancı 164 4,19 0,62 

Sorumluluk 

Yerli Grup 131 4,45 0,52 

0,28 0,973 Yabancı Grup 158 4,43 0,60 

Yerli ve Yabancı 164 4,44 0,60 

Mesleki Tutum 

Yerli Grup 131 4,14
a 

0,55 

3,951 0,020* Yabancı Grup 158 3,99
b 

0,63 

Yerli ve Yabancı 164 4,17
a 

0,60 

ĠĢ Doyumu 

Yerli Grup 131 3,72
a 

0,65 

2,993 0,049
* Yabancı Grup 158 3,53

c 
0,68 

Yerli ve Yabancı 164 3,62
b 

0,70 

*: p<0,05  : Aritmetik Ort., s.s: Standart Sapma, a,b,c: farklı harleri içeren gruplar arasındaki farklar önemlidir. 

Tablo 24‟te turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu 

konularına iliĢkin görüĢlerinin sektörde hizmet verdikleri gruplara göre 

karĢılaĢtırılmasına yönelik varyans analizi sonuçları sunulmuĢtur. Tablo 24‟e göre 

turist rehberlerinin mesleki tutumları hizmet verdikleri gruplara göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir (p<0,05). Yabancı gruplara (=3,99) hizmet veren turist 

rehberlerinin mesleki tutumları diğer gruplara hizmet veren (yerli, yerli ve yabancı) 

turist rehberlerine göre daha düĢük mesleki tutuma sahip oldukları görülmektedir 

(p<0,05). Mesleki tutum ölçeğinde yer alan ifadeleri en olumlu değerlendiren kiĢiler 



 

122 

 

 

yerli gruplara (=4,14) ve hem yerli hem yabancı gruplara (=4,17) hizmet veren 

turist rehberleri olurken, yabancı gruplara (=3,99) hizmet veren turist rehberlerinin 

diğer turist rehberlerine göre mesleki tutumlarının daha olumsuz olduğu ifade 

edilebilir. 

Aynı zamanda hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet veren turist 

rehberlerinin mesleki tutumlarının diğer rehberlere göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Farklılığa neden olan rehberlerin hizmet verdikleri gruplara göre 

belirlenmesi amacıyla gruplar arası farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan 

testlerden “Tukey testi” kullanılmıĢtır. Buna hem yerli hem yabancı gruplar ile yerli 

gruplara hizmet veren turist rehberlerinin mesleki tutumlarının diğer tüm gruplardan 

farklı olduğu; yabancı gruplara hizmet veren turist rehberlerinin mesleki tutumlarının 

diğer turist rehberlerinin mesleki tutumlarından farklı olduğu belirlenmiĢtir.  

Genel iĢ doyumu ölçeğinde yer alan ifadeleri en olumlu değerlendiren kiĢiler 

yerli gruplara (=3,72) hizmet veren turist rehberleri olurken, yabancı gruplara (

=3,53) hizmet veren turist rehberinin diğer turist rehberlerine göre genel iĢ doyum 

düzeylerini daha olumsuz değerlendirdiği ifade edilebilir. Aynı zamanda yerli 

gruplara (=3,72) hizmet veren turist rehberlerinin iĢ doyumlarının diğer gruplara 

(yabancı – hem yerli hem yabancı) hizmet veren rehberlere göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Farklılığa neden olan rehberlerin hizmet verdikleri gruplara göre 

belirlenmesi amacıyla gruplar arası farklılığı belirlemeye yönelik yararlanılan 

testlerden “Tukey” testi kullanılmıĢtır. Buna yerli gruplara hizmet veren turist 

rehberlerinin iĢ doyumlarının diğer tüm gruplardan farklı olduğu; yabancı gruplara 

hizmet veren turist rehberlerinin iĢ doyumlarının diğer turist rehberlerin iĢ 

doyumlarından farklı olduğu belirlenmiĢtir. Yabancı gruplara (=3,53) hizmet veren 

turist rehberlerinin iĢ doyumlarının diğer gruplara hizmet veren (yerli, yerli ve 

yabancı) turist rehberlerine göre daha düĢük iĢ doyumuna sahip oldukları 

görülmektedir (p<0,05). 
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4.7. TURĠST REHBERLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MESLEKĠ TUTUM 

VE Ġġ DOYUMLARINA ETKĠSĠNE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

AraĢtırmada turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri alt boyutları, mesleki 

tutumları, iĢ doyumları ve alt boyutları arasındaki Pearson korelasyon analizi 

sonuçları Tablo 25‟te sunulmuĢtur. Pearson korelasyon analizinin sonuçlarına göre, 

değiĢkenlerin tamamı arasında anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Bu kapsamda, mesleki 

tutum ile genel iĢ doyumu (r=0,623; p<0,05) arasında pozitif ve kuvvetli bir iliĢki 

bulunmuĢtur (0,60<r<0,80). Mesleki tutumları yüksek olan turist rehberlerinin iĢ 

doyumlarının da yüksek olduğu söylenebilir.  

Mesleki tutum ile içsel doyum (r=0,629; p<0,05) arasında pozitif ve kuvvetli 

bir iliĢki bulunmuĢtur (0,60<r<0,80). Mesleki tutum ile dıĢsal doyum arasında 

(r=0,484; p<0,05) pozitif ve orta düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur (0,40<r<0,60). Bu 

korelasyon katsayılarından hareketle turist rehberlerinin içsel doyumu arttıkça 

mesleki tutumlarının da arttığı söylenebilir.  

Tablo 25. Kişilik Özellikleri, Mesleki Tutum ve İş Doyumu ve Alt Boyutları 

Arasındaki Korelasyon Matrisi 

Ölçekler  
Mesleki 

Tutum 

Ġçsel 

Doyum 

DıĢsal 

Doyum 

Genel 

Doyum 

Nevrotiklik 

r -0,367 -0292 -0,316 -0,339 

p 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

DıĢadönüklük 

r 0,275 0,328 0,256 0,327 

p 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Açıklık 

r 0,221 0,324 0,203 0,296 

p 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Geçimlilik 

r 0,251 0,362 0,246 0,341 

p 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Sorumluluk 

r 0,278 0,366 0,194 0,315 

p 

 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Mesleki Tutum 

r - 0,629 0,484 0,623 

p 

 
- 0,000 0,000 0,000 

*: p<0,05; r: Korelasyon Kat Sayısı; p: Anlamlılık Düzeyi. 
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Nevrotiklik ile mesleki tutum arasında negatif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki 

(r=-0,367; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). DıĢadönüklük kiĢilik özelliği ile 

mesleki tutum arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,275; p<0,05) 

bulunmuĢtur. (0,20<r<0,40). Açıklık (yaĢantıya) kiĢilik özelliği ile mesleki tutum 

arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,221; p<0,05) bulunmuĢtur 

(0,20<r<0,40). Geçimlilik kiĢilik özelliği ile mesleki tutum arasında pozitif, zayıf 

ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,251; p<0,05) bulunmuĢtur. Sorumluluk kiĢilik özelliği 

ile mesleki tutum arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,278; p<0,05) 

olduğu ortaya çıkmıĢtır (0,20<r<0,40).  

Nevrotiklik ile genel iĢ doyumu arasında negatif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki 

(r=-0,339; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). DıĢadönüklük kiĢilik özelliği ile 

genel iĢ doyumu arasında pozitif, zayıf; ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,327; p<0,05) 

bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). Açıklık (yaĢantıya) kiĢilik özelliği ile genel iĢ doyumu 

arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,296; p<0,05) bulunmuĢtur 

(0,20<r<0,40). Geçimlilik kiĢilik özelliği ile genel iĢ doyumu arasında pozitif, zayıf 

ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,341; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). Sorumluluk 

kiĢilik özelliği ile genel iĢ doyumu arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki 

(r=0,315; p<0,05) belirlenmiĢtir (0,20<r<0,40). 

Nevrotiklik ile içsel doyum arasında negatif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r= 

-0,292; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). DıĢadönüklük kiĢilik özelliği ile içsel 

doyum arasında pozitif, zayıf; ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,328; p<0,05) bulunmuĢtur 

(0,20<r<0,40). Açıklık (yaĢantıya) kiĢilik özelliği ile içsel doyum arasında pozitif, 

zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,324; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). 

Geçimlilik kiĢilik özelliği ile içsel doyum arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir 

iliĢki (r=0,362; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). Sorumluluk kiĢilik özelliği ile 

içsel doyum arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,366; p<0,05) olduğu 

saptanmıĢtır (0,20<r<0,40).  

Nevrotiklik ile dıĢsal doyum arasında negatif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki 

(r=-0,316; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). DıĢadönüklük kiĢilik özelliği ile 

dıĢsal doyum arasında pozitif, zayıf; ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,256; p<0,05) 
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bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). Açıklık (yaĢantıya) kiĢilik özelliği ile dıĢsal doyum 

arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,203; p<0,05) bulunmuĢtur 

(0,20<r<0,40). Geçimlilik kiĢilik özelliği ile dıĢsal doyum arasında pozitif, zayıf 

ancak anlamlı bir iliĢki (r=0,246; p<0,05) bulunmuĢtur. (0,20<r<0,40). Sorumluluk 

kiĢilik özelliği ile dıĢsal doyum arasında pozitif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki 

(r=0,194; p<0,05) bulunmuĢtur (0,20<r<0,40). Mesleki tutum ile dıĢsal doyum 

arasında pozitif ve orta kuvvette bir iliĢki (r=0,484; p<0,05) olduğu görülmektedir 

(0,40<r<0,60).  

AraĢtırmanın izleyen kısmında turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki 

tutum ve iĢ doyumlarına etkisinin anlaĢılabilmesi için çoklu doğrusal regresyon 

analizi yapılmıĢtır.  Bu kapsamda turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki 

tutum ve iĢ doyumu üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

Tablo 26. Kişilik Özelliklerinin Mesleki Tutum Üzerindeki Etkiye Ait Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢken bj S(bj) t p ANOVA 

Sabit 3,402 0,265 12,836 0,000 

F=22,151 

p=0,000
* 

Nevrotiklik -0,312 0,044 -7,093 0,000 

DıĢadönüklük 0,139 0,048 2,901 0,004 

Açıklık -0,002 0,058 -0,035 0,972 

Geçimlilik 0,103 0,059 1,747 0,081 

Sorumluluk 0,067 0,061 1,103 0,271 

Bağımlı DeğiĢken: Mesleki Tutum (MT) *p<0,05;     bj: Beta Katsayı;    S(bj): Standart Hata  

Tablo 26‟da, kiĢilik özellikleri ile mesleki tutum arasındaki iliĢkiye ait, çoklu 

doğrusal regresyon modeli verilmiĢtir. Tablo 26‟daki sonuçlara göre, turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri alt boyutları (nevrotiklik ve dıĢadönüklük) ile mesleki 

tutumları arasındaki çoklu doğrusal regresyon modeli, anlamlı bulunmuĢtur 

(F=22,151; p<0,05).  
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Tablo 26‟daki regresyon analizi sonucundan elde edilen bulgulara göre kiĢilik 

özelliklerinin alt boyutları olan (yaĢantıya) açıklık, geçimlilik ve sorumluluk 

(p>0,05) boyutlarının mesleki tutum regresyon modeli üzerinde istatistiksel olarak 

önemli olmadığı, buna karĢılık nevrotiklik ve dıĢadönüklüğün mesleki tutum 

regresyon modeli üzerinde etkisinin önem arz etttiği ifade edilebilir (p<0,05). 

Bağımlı değiĢken (mesleki tutum) ile bağımsız değiĢkenler (kiĢilik özellikleri, iĢ 

doyumu) arasındaki iliĢkiye ait çoklu doğrusal regresyon modeli, aĢağıda verilmiĢtir: 

MT= 3,402-0,312. N + 0,139.DD 

Kurulan söz konusu modele göre, nevrotiklikte bir birim azalıĢ turist 

rehberlerinin mesleki tutumlarında 0,312 azalıĢ yaratırken dıĢadönüklükte bir 

birimlik artıĢ ise, turist rehberlerinin mesleki tutumlarında 0,139 artıĢ yaratmaktadır. 

Turist rehberlerinin nevrotiklik (p=0,000) düzeyi arttıkça rehberlerin mesleki 

tutumunu negatif yönde etkilemektedir. Buna göre, turist rehberlerinin dıĢadönüklük 

(p=0,000) düzeyi arttıkça mesleki tutumları da pozitif ve olumlu yönde artmaktadır. 

Tablo 27. Kişilik Özelliklerinin Genel İş Doyumu Üzerindeki Etkisine Ait Çoklu 

Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

DeğiĢken 
bj S(bj) t p ANOVA 

Sabit 2,215 0,293 7,548 0,000 

F=26,830 

p=0,000* 

Nevrotiklik -0,303 0,049 -6,235 0,000 

DıĢadönüklük 0,173 0,053 3,268 0,001 

Açıklık 0,046 0,064 0,716 0,474 

Geçimlilik 0,222 0,065 3,399 0,001 

Sorumluluk 0,034 0,068 0,506 0,613 

Bağımlı DeğiĢken: ĠĢ Doyumu (ĠD)      *: p<0,05;         bj: Beta Katsayı;         S(bj): Standart Hata  

Tablo 27‟de, kiĢilik özellikleri ile genel iĢ doyumu arasındaki iliĢkiye ait, 

çoklu doğrusal regresyon modeli verilmiĢtir. Tablo 27‟deki sonuçlara göre, turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri ile genel iĢ doyumları arasındaki çoklu doğrusal 

regresyon modeli anlamlı bulunmuĢtur (F=26,830; p<0,05). 
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Tablo 27‟deki regresyon analizi sonucundan elde edilen bulgulara göre kiĢilik 

özelliklerinin alt boyutları olan (yaĢantıya) açıklık ve sorumluluk boyutlarının iĢ 

doyumu regresyon modeli üzerinde istatistiksel olarak önemli olmadığı, buna karĢılık 

nevrotiklik, dıĢadönüklük ve geçimlilik boyutlarının iĢ doyumu regresyon modeli 

üzerinde etkisinin önem arz ettiği ifade edilmiĢtir (p<0,05). Bağımlı değiĢken (iĢ 

doyumu) ile bağımsız değiĢkenler (kiĢilik özellikleri, mesleki tutum) arasındaki 

iliĢkiye ait çoklu doğrusal regresyon modeli, aĢağıda verilmiĢtir: 

ĠD= 2,215-0,303. N + 0,173.DD + 0,222.G 

Kurulan söz konusu modele göre, nevrotiklik kiĢilik özelliğinde bir birim 

azalıĢ turist rehberlerinin iĢ doyumlarında 0,303 azalıĢ yaratırken dıĢadönüklükte bir 

birimlik artıĢ turist rehberlerinin iĢ doyumlarında 0,173, geçimlilikte bir birim artıĢ 

ise 0,222 artıĢ yaratmaktadır. Turist rehberlerinin nevrotiklik düzeyi arttıkça 

rehberlerin iĢ doyumunu negatif yönde etkilemektedir. DıĢadönüklük düzeyi arttıkça 

rehberlerin iĢ doyumları pozitif ve olumlu yönde artmaktadır. 

GerçekleĢtirilen korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda bu araĢtırmaya 

iliĢkin; “H1: Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır”; “H2: Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin iĢ doyumları 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” ve “H3: Turist rehberlerinin mesleki tutumları ile 

iĢ doyumları arasında anlamlı bir iliĢki vardır” Ģeklinde geliĢtirilen araĢtırma 

hipotezleri desteklenmiĢtir. Bu doğrultuda, araĢtırmanın izleyen kısmında sonuç ve 

tartıĢma bölümüne yer verilmiĢtir. Sonuç ve tartıĢma bölümünde sonuçlar özet olarak 

ortaya konulup ilgili çalıĢmalarda çıkan sonuçlarla karĢılaĢtırılarak tartıĢılmıĢtır. 

Ardından ise konuyla ilgili turist rehberleri ile ilgili kiĢiler için öneriler getirilmiĢtir. 
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SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

Turizm sektörü insan gücüne en çok ihtiyaç duyulan emek yoğun bir 

sektördür. Turizm sektörü son yıllarda içsel ve dıĢsal bazı olaylardan dolayı sektör 

dalgalanmaya uğramıĢ, istenilen seviyede gelir ve büyümeyi yakalayamamıĢtır. 

Ancak turizm her zaman önemini korumuĢ ve günden güne büyüme trendine doğru 

yol almaktadır. 2017 yılında dünya genelinde turist varıĢlarında %7‟lik büyüme ile 

birlikte 1,322 milyon kiĢi seyahat etmiĢtir ve 2018 yılında da bu büyümenin %5 

civarında sürmesi beklenmektedir (UNWTO, 2018).  

Turizm sektörü çok farklı hizmet gruplarından oluĢan bir yapıdır. Bu sektörün 

en önemli temsilcilerinden biri de turist rehberleridir. Günümüzde Türkiye‟de 

10.000‟in üzerinde turist rehberi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu turist rehberleri 

36 farklı dilde hizmet vermektedirler (Tureb, 2018). Dolayısıyla böylesine geniĢ 

yelpazede yabancı dil bilgisi olan ve farklı milletlere hizmet veren bir meslek çok 

nadir bulunmaktadır. Bu durum, turist rehberliği mesleğinin önemini ortaya koyması 

açısından önem arz etmektedir. Dünya genelinde turizm sektöründeki olumlu 

geliĢmeler Türkiye‟yi de olumlu yönde etkileyecektir. Bu durumdan tüm sektör 

paydaĢları yararlanacağı gibi turist rehberleri de faydalanacaktır. Turist rehberi, 

turistin ülkeye geliĢinden ayrılıĢına kadar geçen sürede turistlere refakat etmekte, 

ülkeyi, bölgeyi, bölgenin kültürünü tanıtmakla yükümlüdür. Turistlerin, sağlık, 

parasal konular vb. konularda onlara yardımcı olmaktadırlar. Arabulucudurlar, 

tanıtım ve kültür elçisidirler. Bu durumdan bakıldığında turist rehberliği mesleğinin 

sıradan bir meslek olmadığı aĢikârdır. Bu nedenle Türkiye‟de yaĢayan turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleklerine bakıĢ açıları yani tutumları ve iĢ 

doyumları önem arz etmektedir ve turist rehberleri ile ilgili bu araĢtırma bu nedenle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ülkenin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi, turistlerin 

ülkemizden memnun ayrılıp baĢka turistleri ülkemize yönlendirmesi, yeniden ziyaret 

etme eğilimi ve müĢteri sadakati yaratması açısından ve imaj, marka oluĢturma 

konusunda turist rehberlerinden maksimum düzeyde faydalanılabilmesi amacıyla 

turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumlarının ve iĢ doyumlarının ne 

olduğunu anlamak araĢtırmayı zorunlu kılmıĢtır. 
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Turist rehberliği mesleği 22.06.2012 tarihinde 6326 sayılı kanunla birlikte 

meslek olarak kabul görmüĢtür. Turist rehberliği mesleği üzerine çok sayıda çalıĢma-

araĢtırma yapılmıĢtır. Ancak bu araĢtırmaların çoğu turist rehberlerinin rolleri ve 

mesleki sorunları üzerine olmuĢtur. Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri ve mesleki 

tutumları üzerine çok sınırlı sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak, turist rehberlerinin iĢ 

doyumları üzerine kiĢilik özellikleri ve mesleki tutum değiĢkenlerine nazaran daha 

fazla çalıĢmaya rastlanmaktadır.  

Özellikle hizmetin sunumunda insan kaynağının önemi nedeniyle, turizm 

sektörü ve turist rehberliği mesleği için bu konu önem arz etmektedir. Bu kapsamda 

kiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu konularıyla Türkiye sınırları içinde 

eylemli olarak çalıĢan turist rehberleri üzerinde yapılan araĢtırma sonuçlarına yer 

verilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin bireysel özellikleri ile ilgili bir 

değerlendirme yapıldığında; öncelikle, araĢtırmaya katılan turist rehberlerinin, ülke 

genelinde faaliyet gösteren bölgesel rehber odalarına kayıtlı olan rehberlerin sayıları 

bakımından dengeli dağıldığı anlaĢılmaktadır.  

Turist rehberlerinin cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde kadın 

rehberlerin erkek rehberlere oranla daha az sayıda oldukları ortaya çıkmıĢtır. TUREB 

(2018)‟den elde edilen verilere göre Temmuz ay‟ı itibariyle Türkiye‟de 6981 bay 

rehber, 3490 bayan rehber toplam 10471 turist rehberi bulunmaktadır. Daha önce 

yapılan birçok çalıĢmada da benzer bulgulara rastlanmıĢtır (Batman, 2003; ÇeĢmeci, 

2003; Köroğlu, 2011). Dolayısıyla kadın rehberlerin sektörde daha fazla yer 

alabilmesi için iĢveren konumunda yer alan acenteler tarafından özendirici tedbirler 

alınmalı, kadın rehberler için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Bunun için de kadın 

rehberler paket turlar (üç günlük, beĢ günlük, haftalık) yerine günübirlik Ģehir turu ya 

da yakın mesafeli günlük turlar veya müze turlarında faydalanılabilir. Böylelikle 

kadın rehberlerin turist rehberliği mesleğine daha aktif katılmaları sağlanmıĢ olur.  

Turist rehberlerinin medeni duruma göre dağılımına bakıldığında araĢtırmaya 

katılanların çoğunu evli rehberler oluĢturmaktadır. Benzer Ģekilde Batman (2003), 

tarafından yapılan araĢtırmada da katılımcıların çoğunluğunun evli rehberlerden 

oluĢtuğu görülmektedir. Bu durum mesleğin uzun saatler çalıĢmayı gerektirmesi, 
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mesai kavramının olmaması, turun ne zaman ve nerede baĢlayıp biteceğinin zaman 

zaman net olarak bilinmemesi, çocuk sahibi olunca evli rehberlerin iĢlerine bir süre 

ara vermesi ya da tamamen bırakması, farklı noktalarda konaklama yapılmasının 

zorunluluğu, turist rehberlerinin evlilik ve aile yaĢamını olumsuz etkilemesi bekar 

rehberlerin sayısının evli rehberlere oranla daha az sayıda olmasına neden 

olabilmektedir.  

AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin yaĢlarına göre dağılımı; 26 ile 45 yaĢ 

arasında değiĢmektedir. Bu sonuç, Batman, (2003) ve Köroğlu (2011) tarafından 

yapılan araĢtırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Rehberlik mesleğinin çok fazla 

emek gerektirmesi, zaman kavramının olmaması ve yorucu olması gibi mesleğin 

gerektirdiği koĢullardan dolayı genç yaĢ grubunda tecrübe eksikliği, güzergah 

bilgisinin az olması, hitap ve sunum kabiliyetinin yetersiz olması; ileri yaĢ grubunda 

sağlık sorunlarının artması, uzun yürüyüĢler yapılması, büyük antik kentlerin 

olumsuz hava koĢullarında gezilmesi gibi sebeplerden dolayı daha çok orta yaĢ grubu 

tarafından tercih edilen bir meslek olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin sektör tecrübesi çoğunlukla 2-7 yıl ile 

8-13 yıl arasında yoğunlaĢmıĢtır. Rehberlik tecrübesi fazla olan turist rehberlerinin 

mesleklerini devam ettirme eğiliminin yüksek olması olumlu karĢılanan bir 

durumdur. Zaman zaman ileri yaĢta olmalarına rağmen bazı kiĢilerin turist rehberliği 

mesleğini icra ettikleri görülebilmektedir. 

AraĢtırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç turist rehberlerinin yıl içerisinde 

ortalama olarak kaç gün tura çıkabildikleri ile ilgilidir. Eylemli turist rehberlerinin yıl 

içerisinde ağırlıklı olarak 176 gün ve üzeri ile 26-50 gün arasında çalıĢabildiği 

yönündedir. Bunun nedeni olarak da antik kentlerde ve müzelerde sesli rehber 

uygulamaları, milli parklarda alan kılavuzluğunun olması, kısa süreli turlar için 

yarım yevmiye ya da taban altı ücret uygulamalarından dolayı daha çok sezonluk 

yoğunlaĢmalarda mesleklerini sürdürdükleri anlaĢılmaktadır.  

ÇalıĢma kartının alınıĢ biçimine göre bakanlık kursu vasıtasıyla çalıĢma 

kartını alanların çoğunlukta olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu durum iki yıllık (önlisans) ve 
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dört yıllık (lisans) turist rehberliği eğitimini tamamlayan kiĢiler tarafından pek hoĢ 

karĢılanmamaktadır. Çünkü iki ya da bir (hazırlık) + dört toplam beĢ yıl eğitim 

süresince hem maddi hem manevi yıpranmıĢlık yaĢayabilmekteler. Üniversitelerde 

eğitimlerini tamamlayan turist rehberlerinin yerine yurtdıĢında yaĢamıĢ, yabancı dil 

bilgisine sahip ancak turizm dıĢında farklı bir programın mezuniyetinden gelen 

kiĢilerin iĢe alınmasından dolayı iki ve dört yıllık mezunların iĢ bulmaları zora 

girmektedir. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar rehberlik eğitimin alındığı kuruma 

göre değerlendirildiğinde, turist rehberlerinin nevrotiklik ve dıĢadönüklük 

düzeylerinin en fazla lisans düzeyinde eğitim alanlarda olduğu saptanmıĢtır. 

Nevrotiklik düzeyinin en az bakanlık kursu ile önlisans düzeyinde eğitim alanlarda 

ortaya çıkması, bakanlıktan 6 aylık kurslarla, önlisansta ise iki yıl sonra çalıĢma kartı 

alınabilmesi, bu gruplarda yer alan rehberlerin meslekten beklentilerinin düĢük 

olması ile açıklanabilir.   

AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin çalıĢma Ģekillerinin çoğunlukla 

seyahat acentalarıyla bağımsız tam zamanlı ve bağımsız sezonluk çalıĢtığı 

görülmektedir. Seyahat acentalarına bağlı kadrolu olarak çalıĢan turist rehberlerinin 

oranı sezonluk yoğunluktan dolayı düĢük düzeyde kalmıĢtır. Seyahat acentalarına 

bağlı olarak çalıĢmak, turist rehberlerinin iĢine pek gelmemektedir. Çünkü turist 

rehberleri sabit aylık aldıklarında bir ay boyunca hem ofiste hem sahada çalıĢmaları 

gerekecektir. Hem de hafta içi günlerde gelecek ekstra iĢleri alamayacak bu da ciddi 

gelir kaybına neden olacaktır. Acenta açısından da bakıldığında sigorta-yemek-

ulaĢım vd. masraflar turist rehberini hiç tura gönderemese bile sabit giderler olarak 

acentanın maliyetlerini arttıracaktır. Bu nedenle rehberler ve acentalar çoğunlukla 

bağlı olarak çalıĢmaya sıcak bakmamaktadır.  

AraĢtırmaya katılan turist rehberlerinin hizmet verdikleri gruplar 

incelendiğinde çoğunlukla hem yerli hem yabancı gruplara, birlikte hizmet verdikleri 

görülmüĢtür. Son yıllarda yaĢanan yurtiçi ve yurtdıĢındaki geliĢmelere bağlı olarak 

yabancı gruplara hizmet veren turist rehberleri Rusya ile yaĢanan kriz, Suriye krizi, 

politik çalkantılar gibi daha birçok nedenden dolayı Ġstanbul, Antalya, Bodrum gibi 

turizm merkezlerinde yabancı turistlerle çalıĢan turist rehberlerini de olumsuz 
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etkilemiĢtir. Rusya ile yaĢanan uçak düĢürme krizi sonrası Rus turistler Türkiye‟ye 

yapacakları tatil seyahatlarini Rus hükümetinin yönlendirmesiyle askıya almıĢ bu 

durumda Rus gruplara hizmet veren rehberlerin kira, sigorta vd. yaĢamsal 

ihtiyaçlarını karĢılayamayacak hale getirmiĢ ve bu durum turist rehberlerinin 

memleketlerine ailelerinin yanına dönmelerine dolayısıyla yabancı gruplara hizmet 

veren turist rehberlerinin yerli gruplarla da çalıĢmaya baĢlamasına neden olmuĢtur. 

Böylelikle yerli gruplarla çalıĢan rehberlerin çıktıkları tur sayısı azalmıa eğilimi 

göstermiĢtir. 

AraĢtırmada rehberlerin en fazla hizmet verdikleri milliyetin Ġngilizler olduğu 

ve en fazla konuĢulan dilin Ġngilizce olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu durumun sebebi 

olarak, Türkiye‟de yabancı dil olarak Ġngilizce dilinin okullarda ders olarak 

okutulması gösterilebilir. Çünkü Türkiye‟de artık anaokulundan itibaren Ġngilizce dil 

eğitimi verilmektedir. Bu da kiĢilerin Ġngilizce diline zaman içinde yatkınlık 

göstermesini sağlamaktadır. Ayrıca, Ġngilizceyi geliĢtirmek için ülkemizde çok fazla 

imkân bulunmaktadır (staj yapma vb.) ve evrensel dil olarak da Ġngilizce herkes 

tarafından bilindiği için tercih edilmektedir. Ancak turist rehberliği mesleğini 

yapmak için günümüzde sadece Ġngilizce bilmek yeterli değildir. Farklı diller de 

mümkünse nadir diller (Gürcüce, Hintçe, Bulgarca, Ġzlandaca) öğrenilmeli ve buna 

uygun alt yapının eğitim sisteminin içinde yer alması tavsiye edilebilir. 

Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri incelendiğinde, en yüksek ortalamaya 

sahip kiĢilik özelliğinin sorumluluk boyutunda olduğu ortaya çıkmıĢtır. Turist 

rehberlerinin görüĢleri incelendiğinde sorumluluk boyutu içerisinde ortalaması en 

yüksek ifadenin “görevlerime bağlı biriyim” ifadesi olduğu söylenebilir. Turist 

rehberi araca bindiği andan itibaren acente temsilcisidir. Bütün sorumluluk turist 

rehberindedir. Aracın yönlendirilmesi, durulacak mola yerleri, güzergâh yönetimi, 

anlatımların ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda tek yetkilidir. Tur yönetiminin 

tamamından sorumlu olduğu için turist rehberlerinin sorumluluklarının bilincinde ve 

görevlerine sıkı sıkıya bağlı olmaları gerekmektedir. Szeliga (2009) Amerika‟nın 

Oregon eyaletindeki Portland kentinde faaliyet gösteren restoranların servis 
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çalıĢanının kiĢiliklerini test ettiği baĢka bir araĢtırmada da sorumluluk kiĢilik 

özelliğinin diğerlerine göre ön planda olduğu ortaya çıkarmıĢtır. 

Turist rehberlerinde öne çıkan ikinci kiĢilik özelliği geçimlilik olmuĢtur. 

Bayat (2017) tarafından yapılan çalıĢmada TRA2 otel çalıĢanlarının baskın kiĢilik 

tipinin geçimlilik (uyumluluk) boyutu olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç 

araĢtırmanın sonucuyla benzerlik göstermektedir. Bu boyut içinde turist rehberlerinin 

en fazla yardımseverlik özelliklerinin olduğu görülmüĢtür. Bir turun baĢarısı sadece 

turist rehberinin anlatımıyla ya da kiĢisel çabalarıyla sağlanamaz; rehber, Ģoför, 

muavin, garson, resepsiyonist ve diğer çalıĢanların birbirleriyle sağladıkları uyumla 

memnuniyet ve baĢarı doğru orantılıdır. Uyum varsa baĢarı, baĢarı varsa memnuniyet 

vardır. Stewart, Carson ve Cardy (1996), Amerika‟da bir otel iĢletmesinin 

iĢgörenlerinin kiĢilik özellikleri ile yöneticilerin, iĢgörenlerin performans 

değerlendirmeleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Sonuçlar, sorumluluk ile 

yöneticilerin iĢgörenlerin performansını değerlendirmesi arasında önemli bir iliĢkinin 

olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.  

Turist rehberlerinde öne çıkan üçüncü kiĢilik özelliği (yaĢantıya) açıklık 

olmuĢtur. Turist rehberlerinin yaĢantıya (deneyime) açıklık özelliklerine sahip 

olması, rehberlerin güçlü bir hayal gücüne sahip, estetik ve duygusal eğilimleri olan, 

meraklı, açık görüĢlü ve yeni Ģeyler deneyimlemekten hoĢlanan kiĢiler olduklarını 

ortaya koymaktadır. Hurley (1998), Amerika‟da faaliyet gösteren fast-food 

iĢletmelerinin satıĢ personeli üzerinde yaptığı araĢtırmasında, mükemmel hizmet 

sunan iĢgörenlerin yumuĢak baĢlı olduklarını saptamıĢtır. Ayrıca turist rehberlerinin 

herkesin görmediğini görebilen, sanatsal zevkleri olan ve olayları farklı 

çerçevelerden değerlendirebilen kiĢiler oldukları söylenebilir. Turist rehberleri bu 

özellikleri sayesinde karĢılaĢtıkları sorunları sıradan bir Ģekilde ele almazlar. 

Sorunlara etkili ve kalıcı çözümler üretebilirler.  

Turist rehberlerinde görülen en baskın dördüncü kiĢilik özelliğinin 

dıĢadönüklük olduğu ortaya çıkmıĢtır. Turist rehberlerinin dıĢadönüklük özelliklerine 

sahip olması, rehberlerin sıcakkanlı, sosyal, hayat dolu, hareketli ve giriĢken 

olmalarını gerektirir. Konaklıoğlu ve Kızanlıklı (2011) tarafından yapılan çalıĢmada 
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proaktif kiĢilik özelliğine sahip kiĢilerin diğerlerine kıyasla daha fazla giriĢkenlik 

gösterdikleri saptanmıĢtır. Çünkü dıĢadönük turist rehberleri yaĢamın hep olumlu 

yönleriyle ilgili olduklarından kolaylıkla iletiĢim kurarlar, farklı ortamlara kolaylıkla 

uyum sağlarlar, aktif ve konuĢkandırlar. Stres düzeyleri, motivasyon eksiklikleri 

düĢük, psikolojik ve ruhsal durumları dengeli ve mesleki tutumları ve iĢ doyumları 

da genellikle yüksektir. Hurley (1998) Amerika‟da faaliyet gösteren fast-food 

iĢletmelerinin satıĢ personeli üzerinde yaptığı araĢtırmasında, mükemmel hizmet 

sunan iĢgörenlerin dıĢadönük olduklarını saptamıĢtır. Liao ve Chuang (2004), 

Amerika‟da bir restoran zincirine ait birçok iĢletmede tüketiciler, iĢgörenler ve 

yöneticiler üzerinde yaptıkları araĢtırmada; dıĢadönüklük kiĢilik özelliklerinin, 

iĢgörenlerin mükemmel hizmet sunmalarıyla olumlu ve önemli iliĢkisi olduğunu ve 

iĢgörenlerin bireysel hizmet performansının iĢletme performansını etkilediğini, onun 

da hizmet kalitesi üzerinde etkisinin olduğunu ileri sürmüĢtür.  

BeĢ faktör kiĢilik özellikleri arasında en düĢük ortalamaya sahip kiĢilik 

boyutu nevrotiklik olmuĢtur. Turist rehberlerinin bu araĢtırma sonucunda duygusal 

dengesizlik yani nevrotiklik durumunu düĢük seviyede yaĢadıkları, duygusal 

dengesizliğin mesleklerine ve hayata bakıĢlarına olumsuz yansıdığı, ayrıca geçim 

sıkıntısı, politik ve ekonomik nedenlerdan dolayı iĢlerinden zevk alamadıkları, bu 

durumun doğal bir sonucu olarak turist rehberlerinin iĢ ve yaĢam doyumsuzluğu 

hissetme, çalıĢılan acenteye sadakatin az olması, müĢteri memnuniyeti için çaba 

göstermeme, iĢi savsaklama veya umursamama, meslekte kalma isteğinde azalma ve 

son olarak da iĢten ayrılma durumuyla karĢı karĢıya kalabileceği söylenebilir.  

Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerini özetlemek gerekirse, sağlam bir 

kiĢilik yapısına sahip oldukları, herĢeye rağmen yaĢamlarına devam ettikleri, 

sorumluluk duygularını fazlaca kendilerinde barındırdıkları, uzlaĢabilir oldukları, 

farklı deneyimlere açık oldukları, dıĢadönük yapıya sahip oldukları ve duygusal 

olarak dengeli kiĢiler oldukları söylenebilir. Mutlu olmak için taĢıdıkları özelliklerin 

yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Keskin (2016) tarafından, Antalya Kundu 

bölgesinde beĢ yıldızlı oteller üzerine yapılan çalıĢmada, katılımcıların beĢ faktör 

kiĢilik özellikleri incelendiğinde; uyumluluk, deneyimlere açıklık ve dıĢa dönüklük 
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gibi kiĢilik özelliklerinin baskın olduğu görülmüĢtür. Bu çalıĢma, tezin araĢtırma 

sonucunda ortaya çıkan sonuçları destekler niteliktedir. 

Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin medeni durumlarına göre 

dıĢadönüklük ve açıklık alt boyutlarında farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bekâr 

olan turist rehberlerinin evli olan turist rehberlerine göre daha dıĢadönük oldukları 

söylenebilir. Bunun durumun evli rehberlerin bekâr olanlara göre sorumluluklarının 

daha fazla olmasıyla ifade edilebilir. Yine, turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri yaĢ 

durumlarına göre nevrotiklik, dıĢadönüklük ve açıklık alt boyutlarında farklılıklar 

taĢımaktadır. YaĢ durumu nevrotiklik düzeyinde incelendiğinde 35 yaĢ ve altında 

olan turist rehberlerinin nevrotiklik düzeyinin fazla olduğu, bunun sebebi olarak da 

bireylerin geç olgunlaĢması, tecrübe sahibi olunması için zaman gerekmesi, zaman 

içinde bilgi düzeyinde (yol, ören yeri vb.) artıĢın sağlanması olarak ifade edilebilir. 

DıĢadönüklük alt boyutundan incelendiğinde 18 yaĢından 45 yaĢına kadar turist 

rehberlerinin dıĢadönüklük özelliği azalma eğilimi gösterirken 46 yaĢ itibariyle turist 

rehberlerinin dıĢadönüklük özelliği tekrar yükselme eğilimi göstermiĢtir. YaĢantıya 

açıklık boyutuyla incelendiğinde turist rehberlerinin açıklık özelliklerinin 56 yaĢına 

kadar düĢme eğilimi gösterdiği; ancak, 56 yaĢından sonra tekrar ivme kazandığı ifade 

edilebilir. Çünkü turist rehberleri gençken aktif olarak katılmıĢ oldukları turlarda 

müĢterilerini teĢvik ve motive etmek için farklı aktivitelere katılabilmekteler (zipline, 

paraglading, parasailing vb). Böylelikle farklı deneyimler elde edebilmekteler. Ancak 

zaman içinde mesleğin vermiĢ olduğu yorgunluktan dolayı turist rehberleri boĢ 

vakitlerini genel olarak sadece dinlenerek geçirmeyi tercih etmekteler. 

 Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin sektör deneyimlerine göre sadece 

nevrotiklik alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Sektördeki deneyimi az 

olup mesleğe yeni baĢlamıĢ turist rehberleri henüz mesleğin zaman içinde yaratacağı 

yıpratıcı etkiye maruz kalmamıĢ olmaları, tecrübe eksikliği, sunum yetersizliği gibi 

nedenlerden dolayı dengesizlik yaĢayabilmekteler. Tecrübesiz rehberler, henüz 

mikrofon tutmayı ve mikrofonla konuĢmayı bilmediklerinden ayrıca neyi, nerede, ne 

zaman anlatacaklarını bilmediklerinden dolayı baĢaramama duygusu zaman zaman 

akıllarına gelmektedir. Ancak turist rehberliği mesleği yapılarak, uygulanarak 
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öğrenilebilecek bir meslek olduğundan turist rehberleri mesleği yaptıkça ve tecrübe 

kazandıkça dugusal olarak dengesizlik yaĢamayacaklardır. AraĢtırmanın sonucunda 

mesleğin ilk yııllarında nevrotikliğin fazla hissedildiği ancak daha sonraki yıllarda 

turist rehberlerinin nevrotiklik düzeyinin düĢme eğiliminde olduğu saptanmıĢtır. 

Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri rehberlik eğitiminin alındığı yere göre 

nevrotiklik ve dıĢadönüklük alt boyutlarında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. 

Nerotiklik alt boyutuna göre incelendiğinde lisans düzeyinde eğitim alan turist 

rehberlerinin nevrotiklik düzeyi önlisans ve bakanlık kursu vasıtasıyla çalıĢma 

kartlarını alan turist rehberlerine göre daha yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır. Eğitim 

seviyesi arttıkça turist rehberlerinin beklentileri artmakta ve doyum seviyeleri 

yükselmektedir. 6 aylık bakanlık kursu ya da 2 yıllık önlisans eğitiminden sonra 

çalıĢma kartını alan rehberlerin doyum noktaları ve beklenti düzeyleri lisans eğitimi 

alanlara göre daha düĢüktür. Harcanan emeğin lisans düzeyindeki rehberlere göre 

daha az olması ancak diğer rehberlerle aynı haklara sahip olunması lisans eğitimi 

alan rehberlerde duygusal çöküntü, olumsuz mesleki tutum ve iĢ doyumsuzluğu 

yaratmaktadır. Ayrıca lisans düzeyinde eğitim alan rehberlerin bakanlık ve önlisans 

eğitimi alan rehberlere göre daha dıĢadönük oldukları saptanmıĢtır.  

Turist rehberlerinin mesleklerine karĢı tutumları incelendiğinde, rehberlerin 

mesleklerine iliĢkin tutumlarının genelde olumlu (yüksek) olduğu söylenebilir. 

Mesleki tutumla ilgili farklı alanlarda ve farklı meslek grupları üzerinde çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Orhan (2013) tarafından yapılan çalıĢmada aday öğretmenlerin 

mesleki tutumları olumlu düzeyde bulunmuĢtur. Kutukız, Akyürek ve Özdemir (2018) 

tarafından ortaöğretim öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları incelenmiĢ 

ve mutfak departmanına yönelik öğrencilerin olumlu tutumlara sahip olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu sonuçlar, tezdeki araĢtırma sonuçlarıyla benezerlik göstermektedir. 

Turist rehberlerinin mesleklerine karĢı olumlu tutumlar sergilemesinin altında birçok 

neden bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi rehberlerin mesleklerini severek 

yapmalarıdır. Çünkü rehberlik, Ģartları zor olan yani fiziksel güce dayalı, emekliliği 

geç olan ya da olmayan, mesai saati kavramı ve iĢ güvencesi olmayan, yaptığı iĢle 

elde ettikleri gelir arasında denge bulunmayan bir meslektir. AraĢtırmada mesleki 
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tutum ile ilgili böyle bir sonucun ortaya çıkması, turist rehberlerinin, rehberlik 

mesleğini sevmeleri, turist rehberliği mesleğine vermiĢ oldukları değer ve rehberlik 

mesleğinde baĢarılı olacaklarına iliĢkin inançları ile açıklanabilir.  

Turist rehberlerinin mesleki tutumları yaĢ gruplarına göre 

değerlendirildiğinde 56 ve üzeri yaĢ grubunda olanların mesleki tutumlarının diğer 

gruplara göre farklılaĢtığı ve daha fazla olduğu; 36-45 yaĢ aralığında olan turist 

rehberlerinin ise mesleki tutumlarının diğer gruplara göre farklılık gösterdiği ve daha 

düĢük olduğu söylenebilir. Sektör deneyimi 20 yıl ve üzeri olan turist rehberlerinin 

mesleki tutumlarının diğer gruplara göre farklılık gösterdiği ve 7 yıl ve daha az 

meslek tecrübesi olan turist rehberlerine göre daha olumlu değerlendirdikleri ifade 

edilebilir.  Tecrübe arttıkça turist rehberlerinin mesleki tutumlarında da bir artıĢ 

olduğu ifade edilebilir. ġahin ve Acun (2016) tarafından turizm rehberliği 

öğrencilerinin mesleki tutumlarını ölçmek için yapılan araĢtırmada birinci sınıfta 

okuyan öğrencilerin mesleki tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu 

sonuç tezde ortaya çıkan sonuç ile farklılık göstermektedir. Bu farklılığa sebep 

olarak birinci sınıfta okuyan rehberlik öğrencilerinin henüz sektörde çalıĢmamaları 

ve tecrübelerinin olmaması gösterilebilir. Mesleki tutumun, mezun olunan kuruma ve 

hizmet verilen gruba göre değiĢmesi turist rehberliğinin yanı sıra farklı meslek 

gruplarında da karĢılaĢılan bir durumdur. Koyuncu ġahin (2015) tarafından okul öncesi 

öğretmenlerin mesleki tutumlarını ölçmek amacıyla gerçekleĢtirilen araĢtırmada mesleki 

tutumların mezun olunan kuruma göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuĢtur. 

Kurnaz, Kurnaz ve Kılıç (2014) tarafından aĢçılık programında okuyan öğrencilerin 

mesleki tutumları ölçülmüĢ ve araĢtırma sonucunda demografik özelliklere göre 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir.  

Turist rehberlerinin yaĢın ilerlemesine bağlı olarak mesleki tutumları 

değerlendirildiğinde turist rehberlerinin kiĢilikleri zamanla oturmakta ve daha olgun 

hale gelmektedirler. Turist rehberleri yaĢa girdikçe hedefleri, hayalleri, beklentileri 

ve istekleri farklılaĢmaktadır. Genç yaĢlarda istek ve beklentileri genel olarak ev ve 

araba sahibi olma, fazla para kazanma vb. gibi genel olarak maddi beklentiler üzerine 

kuruluyken sonraki dönemlerde çocuk sahibi olma, çocuklarına iyi bir gelecek 
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hazırlama, emekliliği düĢünme, sağlık sorunları ile baĢ etmeye çalıĢma gibi manevi 

isteklere yönelebilmektedirler. Turist rehberlerinin eğitim seviyesi ve beklenti düzeyi 

doğru orantılıdır. Yerli gruplara hizmet veren rehberlerin mesleki tutumlarının 

yüksek olması yerli gruplarla çalıĢan rehberlerin çalıĢma kartlarındaki yabancı 

dil(ler)i uzun süredir kullanmıyor olması veya dile tam hâkim olamamasından 

kaynaklanıyor olabilir. Bu durum da yerli gruplarla çalıĢan turist rehberlerinin kendi 

ana dillerinde rehberlik yapmalarına imkân vermekte ve mesleki bağlılıklarını ve 

tutumlarını arttırmaktadır.  

Turist rehberlerinin, genel iĢ doyum düzeyleri ile ilgili bulgular 

incelendiğinde, orta düzeyin üstünde iĢ doyumuna sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. 

Bu sonuç Köroğlu (2011), Özdemir (2016) ve Gökdemir (2017) tarafından yapılan 

çalıĢmaların sonuçlarıyla örtüĢmektedir. Turist rehberlerinin iĢ doyumlarının orta 

seviyede kalmasındaki en büyük etkenin iĢlerinin sürekli olmayıĢından ve 

gelirlerindeki dalgalanmalardan kaynaklandığı söylenebilir. Sağlık hizmetlerinin 

yetersizliği, uzun ve yorucu turlara çıkıp taban altı yevmiye teklif edilmesi yine turist 

rehberlerinin iĢ doyumlarında azalmaya neden olabilmektedir. 

Turist rehberlerinin içsel doyumları rehberlerin en fazla doyum sağladığı 

konudur. Bu sonuç Köroğlu (2011) ve Gökdemir (2017) tarafından yapılan 

çalıĢmanın sonucuyla benzerlik göstermektedir. Ġçsel doyumlarının rehberler 

tarafından daha fazla hissedilmesinin nedeni olarak mesleğin turist rehberlerine tek 

baĢına çalıĢma imkânı sunması, baĢkalarına yardımcı olma imkânı sunması; ülkeyi 

tanıtmada istekli olma, saygınlık kazanma gibi nedenler sıralanabilir.  

DıĢsal doyum düzeyi açısından bakıldığında turist rehberlerinin orta seviyede 

bir dıĢsal doyuma sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç Köroğlu (2011) 

tarafından yapılan çalıĢmanın sonucuyla örtüĢmektedir. Turist rehberleri mesleklerini 

yaparken aldıkları taban ücretler, yan gelirler, promosyonlar, hediyeler vb. maddi 

anlamda rehberlere doyum sağladığı ve dıĢsal doyumlarını arttırdığı ifade edilebilir.  

Turist rehberlerinin iĢ doyumları yaĢa göre incelendiğinde 56 yaĢ ve üzeri 

olan turist rehberlerinin iĢ doyumlarının diğer gruplara göre farklılaĢtığı ve daha 
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fazla olduğu; 36-45 yaĢ aralığında olan turist rehberlerinin ise iĢ doyumlarının diğer 

gruplara göre farklılık gösterdiği ve daha düĢük olduğu söylenebilir. Rehberlik 

eğitiminin alındığı kuruma göre turist rehberlerinin iĢ doyumlarının önlisans 

düzeyinde eğitim alanlarda farklılaĢtığı ve daha yüksek olduğu; bakanlık kursu ve 

lisans düzeyinde eğitim alıp çalıĢma kartını alanlarda ise iĢ doyumunun diğer gruba 

göre daha düĢük olduğu ifade edilebilir. Turist rehberlerinin hizmet verdikleri 

gruplara göre iĢ doyumları incelendiğinde yerli gruplara hizmet veren turist 

rehberlerinin doyum düzeylerinde farklılaĢma olduğu ve iĢ doyumlarının diğer 

gruplara göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Bu sonuç Köroğlu (2011) 

tarafından yapılan araĢtırmanın sonuçlarıyla örtüĢmektedir. 

 Orta yaĢ grubundaki turist rehberlerinin iĢ doyumlarının düĢük olduğu, 

bunun sebebi olarak da hem fiziksel olarak gençlere göre mesleğin icrasında sorunlar 

yaĢayabilmeleri hem de genç rehberlere göre taban ücret konusunda ısrarcı 

olmalarıyla ilgili olduğu söylenebilir. Orta yaĢlarda olan turist rehberleri 36-45 

yaĢlarda aynı zamanda evli ve çocuk sahibi olmalarından dolayı acenteler tarafından 

yoğun dönemler hariç pek iĢ verilmemektedir. Bu durum turist rehberlerinin iĢ 

doyumsuzluğuna ve mesleğe karĢı olumsuz tutumların geliĢmesine ve meslekten 

ayrılıp baĢka bir iĢe yönelmelerine neden olmaktadır. Önlisans düzeyinde rehberlik 

eğitimini tamamlayıp çalıĢma kartını alan rehbberlerin iĢ doyumlarının yüksek 

olması bu rehberlerin beklenti düzeyleriyle elde ettikleri ücret, saygınlık, çalıĢma 

süreleri ve olanakları karĢılaĢtırıldığında beklentinin üstünde olmasından dolayı 

doyum düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. YaĢ arttıkça tecrübe de artacağından 

özel gruplara hizmet veren acenteler tarafından tecrübeli rehberler istihdam 

edilmektedir. Tecrübeli rehberler yaĢlarınında vermiĢ olduğu olgunlukla ve 

sektördeki deneyimleriyle üst düzey memnuniyetle biten turlar yapabilekteler. 

Kubilay Özel (2015) tarafından yapılan 4-5 yıldızlı otel çalıĢanları üzerinde yapılan 

çalıĢmada iĢgörenlerin sektörde çalıĢılan süre değiĢkenleri açısından iĢ doyum 

düzeylerinde anlamlı farklılaĢmalar olmadığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca yerli gruplara 

hizmet veren turist rehberlerinin yabancı dil konuĢma zorunluluğunun olmayıĢı, hitap 

edilecek kitlenin kültürüne aĢina olması gibi nedenlerden dolayı daha fazla doyum 
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sağladıkları ifade edilebilir. Bu, yerli turistlerin rehberli turlara katılma oranının 

yüksek olduğunu da göstermektedir.  

Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin alt boyutları olan nevrotiklik ve 

dıĢadönüklüğün rehberlerin mesleki tutumları üzerinde anlamlı bir iliĢki ve etkisi 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. CoĢkun (2016) tarafından kiĢilik özellikleri, iĢe karĢı tutum 

ve mesleki bağlılık düzeyleri arasındaki iliĢkiler üzerine yaptığı araĢtırmanın 

sonucunda çalıĢmaya katılan katılımcıların kiĢisel özellikleri ve iĢe karĢı tutum 

düzeylerinin toplam hizmet süresine, medeni durumuna göre anlamlı farklılıklar 

gösterdiği ortaya çıkmıĢtır. Nevrotik özellik taĢıyan kiĢiler, duygularını kontrol 

edemeyen, yaptıklarıyla söyledikleri birbiryle çeliĢen, kiĢilerin ruh hallerinin dalgalı 

olma durumudur. Kaygı, endiĢe, öfke, korku gibi olumsuz duyguları ifade eder. 

Özoğul (2017) tarafından turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki bağlılıkları 

ve psikolojik sermaye üzerine etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada duygusal denge, 

devam bağlılığını negatif yönde anlamlı olarak etkilediği saptanmıĢtır. Sutaria (1979) 

tarafından mesleki tutumun kiĢilik özellikleri üzerindeki etkisini araĢtırmak amacıyla 

yapılan çalıĢmada mesleki tutumun kiĢilik özellikleri duygusal dengesizlik-duygusal 

denge boyutlarıyla iliĢkisi ve baĢarma motivasyonu üzerindeki bazı etkiler 

araĢtırılmıĢtır. Yapılan araĢtırma, olumlu mesleki tutumların performansı olumlu 

etkilediğini, olumsuz mesleki tutumların ise ruh sağlığını olumsuz etkilediğini, 

bunun da iĢten ayrılma davranıĢına sebep olduğunu ortaya koymuĢtur. Tutum, akıl 

sağlığı ve iĢten ayrılma niyeti üzerinde kiĢilik farklılıklarının olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Duygusal dengesizlik-duygusal denge, baĢarma güdüsü ile kiĢinin mesleğine olan 

tutumuna göstereceği tepkiye karar vermesinde hayati bir rol oynadığını ortaya 

koymuĢtur. Bu nedenle kiĢiliğin iĢle ilgili faktörlere karĢı sergilenecek tutum 

üzerinde rol oynadığı söylenebilir. 

Bu araĢtırmada nevrotiklik özellikleri gösteren turist rehberlerinin turist 

rehberliği mesleğine karĢı olumsuz tutumlar geliĢtirdiği söylenebilir. Diğer bir 

ifadeyle, nevrotiklik düzeyi arttıkça turist rehberlerinin mesleklerine karĢı tutumları 

da azalmaktadır. Nevrotiklikliğin turist rehberlerinde artmasına neden olan birçok 

sebep vardır. Sosyal güvencenin ve emekliliğin olmayıĢı ya da geç oluĢu, 
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meslektaĢlar arasında etik standartlara uyulmaması, zor zamanlarda devlet desteğinin 

olmayıĢı, terör olaylarının olumsuz etkileri ve politik olaylar vb. gibi nedenlerle 

ülkeye turist varıĢlarında olan düĢüĢler, turizm sektörünün tüm paydaĢlarını 

etkilediği gibi turist rehberlerini de etkilemektedir. ĠĢe gidilen gün sayısı azaldıkça, 

zaruri yapılması gereken ödemeler yapılamadığında (yeme-içme, elektrik, su, 

internet, doğalgaz vd. faturalar ödenemediğinde) rehberlerin öfke, kaygı, sinir ve 

stres düzeyleri artmakta, bu durum turist rehberlerinin düĢündükleri ile sergiledikleri 

davranıĢ ve tutumlar arasında farklılıklar ortaya koymaktadır. Turist rehberleri asgari 

yaĢam Ģartlarını karĢılayamayacak duruma geldiklerinde meslekleri ile ilgili olumsuz 

düĢüncelere kapılabilmektedir. Bu da iĢ doyumsuzluğuna ve iĢi bırakma eğilimine 

girmelerine sebep olmaktadır. Nevrotiklik düzeyi düĢük olan bireylerin ise 

mesleklerini olumlu yorumladıkları söylenebilir. Silva (2006), Amerika‟da faaliyet 

gösteren iki otel iĢletmesindeki iĢgörenlerin kiĢilik özelliklerinin iĢ tatmini ve 

örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelediği çalıĢmadan çıkan sonuç, dengeli 

kiĢilerin iĢletmeye bağlı kiĢiler olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 

DıĢadönüklük özelliği, iletiĢimi kuvvetli, giriĢken, sosyal, yaĢamdan tat 

almayı bilen, atak, canlı, haz arayan kiĢilerin bu yönlerinin güçlü olma durumudur. 

DıĢadönük insanlar aktif bir yaĢam sürerler ve girmiĢ oldukları ortamlarda bütün 

ilginin kendileri üzerinde toplanmasını isterler. Yani odak noktası olma 

eğilimindedirler. Turist rehberliği mesleği, yüz yüze ve bire bir iletiĢim kurma 

zorluğu olmayan, giriĢken, konuĢmayı seven ve heyecan arayan kiĢilerin 

yapabileceği bir meslektir. DıĢadönük olan turist rehberleri, turistlerle iletiĢim 

kurarken zorlanmazlar, herhangi bir sorunla karĢılaĢtıklarında giriĢkenlikleri 

sayesinde sorunları kolaylıkla çözerler. Anlatımlarını yaparken farklı sunum tarzları 

oluĢturup turistlerin tur deneyimlerinin daha eğlenceli hale gelmesini sağlarlar. 

Hiçbir seyahat acentası, iletiĢim becerisi geliĢmemiĢ, anlatım yapamayan ya da tek 

düze yapan, pısırık, utangaç rehberlerle çalıĢmak istemez. Çünkü içedönük ve 

iletiĢimi asgari düzeyde olan rehberler müĢteri sadakati, destinasyon imajı, ülke ve 

insan profili, turistlerin yeniden ziyaret etme eğilimleri ya da ziyaret edilen 

mekanlarla ilgili yakın çevresine tavsiye verme durumları üzerinde herhangi bir etki 
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yaratmaz. Bu nedenle dıĢadönük olma turist rehberliği mesleğinde önemli bir 

avantajdır denilebilir. DıĢadönük turist rehberleri, çıktıkları turlarda manevi haz 

yaĢadıklarından dolayı mesleklerine karĢı da olumlu tutumlar geliĢtirmektedir. 

Olumlu tutumlar, turist rehberlerinin mesleklerini devam ettirmesi açısından önemli 

bir durumdur. DıĢadönük olma, ayrıca turist rehberlerinin iĢ ve yaĢam doyumu 

sağlamalarına imkân vermektedir. Teng (2008) tarafından turizm eğitimi alan 

öğrenciler üzerinde yapılan araĢtırmada dıĢadönüklüğün turizm ile ilgili mesleklere 

karĢı öğrencilerin tutum ve beklentileriyle önemli derecede iliĢkili olduğunu, ayrıca 

dıĢadönüklüğün, sektör-kiĢi uyumu ve kiĢilerarası iliĢkilerle ilgili tutumları 

etkilediğini ortaya koyarak yapılan iki çalıĢma arasında benzerlik bulunmuĢtur.  

Nihayetinde gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada turist rehberlerinin dıĢadönüklük düzeyi 

arttıkça mesleklerine karĢı olan tutumlarının da olumlu yönde arttığı söylenebilir. Bu 

sonuca göre, “turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri mesleki tutumlarını 

etkilemektedir” Ģeklinde geliĢtirilen araĢtırmanın ilk hipotezinin desteklendiği ifade 

edilebilir. Bentea (2015) tarafından öğretmenlerin kiĢilik özellikleri ile çalıĢma 

tutumu arasındaki iliĢkiler adlı çalıĢmada öğretmenlerin mesleklerine karĢı tutumları 

ve kiĢilikleri üzerindeki baskın tutumları incelenmiĢtir. Yapılan araĢtırmanın 

sonucunda öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin mesleklerine karĢı tutumları üzerinde 

önemli bir etkisi olduğu bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonuçlarına göre turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri 

boyutlarından nevrotiklik, dıĢadönüklük ve geçimlilik boyutlarının, rehberlerin iĢ 

doyum düzeyleriyle iliĢkili olduğu ve etkilediği ortaya çıkmıĢtır. Bu doğrultuda, 

nevrotiklik ile genel iĢ doyumu arasında negatif, zayıf ancak anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Furnham ve Zacherl (1986); Judge vd. (2002); Ġlies ve Judge (2003); 

AydoğmuĢ (2011); Bayat (2017) ve Uludağ (2017) tarafından yapılan çalıĢmalarda 

da benzer sonuçlar bulunmuĢtur. Yukarıda bahsedilen çalıĢmaların sonuçları bu 

araĢtırmada çıkan sonuçları desteklemektedir. Birey, yüksek nevrotiklik özelliklerine 

sahipse, dünyaya bakıĢ açısı kötümser olacağından her Ģeye olumsuz bakacaktır ve 

bu durum iĢini uygun bir Ģekilde yapamamasına ve iĢ doyumsuzluğu yaĢamasına 

sebep olacaktır.  
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DıĢadönüklük kiĢilik özelliği ile genel iĢ doyumu arasında pozitif, zayıf; 

ancak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Brayfield ve Marsh (1957). Judge (2002); Ilies 

ve Judge (2003) tarafından yapılan araĢtırmaya göre dıĢa dönüklük kiĢilik özellikleri 

ile iĢ doyumu arasında güçlü bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıĢtır. Husin ve Zaidi 

(2011) tarafından kiĢilik özellikleri ile iĢ doyumları yapılan çalıĢmada, iĢ doyumu ile 

kiĢilik özellikleri alt boyutu olan  dıĢadönüklük arasında önemli derecede pozitif bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Bu araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar araĢtırma sonuçlarıyla 

örtüĢmektedir.  

Geçimlilik kiĢilik özelliği ile genel iĢ doyumu arasında pozitif, zayıf ancak 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Judge vd., (2002); Ilies ve Judge, (2003); Furnham 

vd., (2009); Ilies vd. (2009) tarafından yapılan araĢtırmalarda geçimlilik ile iĢ 

doyumu arasında pozitif ve önemli bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç 

gerçekleĢtirilen bu araĢtırma sonuçlarıyla örtüĢmektedir. 

 AraĢtırmacılar tarafından elde edilen sonuçlar dikkate alındığında nevrotiklik 

seviyesi arttıkça turist rehberlerinin iĢ doyum düzeylerinde azalma meydana geldiği 

görülmektedir. Bu durumun turist rehberlerinde endiĢenin, kaygının ve stresin 

artmasına, gelecek kaygısı yaĢamalarına, performans ve motivasyonlarının 

düĢmesine neden olmaktadır. Bütün bu faktörler göz önüne alındığında turist 

rehberlerinin iĢlerine olan sadakati ve tutumu düĢmekte hem iĢ doyumsuzluğu hem 

de yaĢam doyumsuzluğu yaĢayabilmektedirler. DıĢadönük ve uyumlu olma, sosyal, 

giriĢken, aktif, yardımsever olma turist rehberliği mesleğinin doğasında vardır. Hem 

aktif hem de uyumlu çalıĢabilen turist rehberleri iĢ arkadaĢlarıyla (Ģoför, muavin, 

rehber) tur süresince iĢbirliği içinde çalıĢabilir ve bu durumda turist rehberi 

müĢterilerini memnun edebilir. MüĢterilerinde, sunumlarıyla, esprileriyle ve 

eğlendirme becerileriyle oluĢturabilecekleri bir gülümseme turist rehberlerinin 

iĢlerini tam yaptıkları hissini yaĢamalarına, aldıkları ücreti hak ettiklerini 

düĢünmelerini sağlayacaktır. Böylelikle turist rehberlerinin yaptıkları iĢlerden doyum 

sağlamaları kaçınılmaz olacaktır. Bu sonuca göre, “turist rehberlerinin kiĢilik 

özellikleri iĢ doyumlarını etkilemektedir” Ģeklinde geliĢtirilen araĢtırmanın ikinci 

hipotezinin de desteklendiği ifade edilebilir. Ivanovic (2010) tarafından futbol, 
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basketbol, tenis ve hentbol atrenörleri üzerine yapılan çalıĢmada kiĢilik özelliklerinin 

iĢ doyumu üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Ivanovic‟in yaptığı araĢtırma sonucunda 

yüksek seviyede nevrotikliğe sahip antrenörlerin iĢ doyumlarınının düĢük olduğu ve 

bu çalıĢmada bulunan sonuç ile benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. 

Korelasyon analizi sonucuna göre turist rehberlerinin mesleki tutumlarının iĢ 

doyum düzeyleriyle güçlü bir iliĢki içerisinde olduğu ve turist rehberlerinin 

mesleklerine yönelik tutumlarının olumlu olması onların iĢ doyum düzeylerinde de 

önemli bir derece artıĢ meydana getirdiği ortaya çıkmıĢtır. Mesleki tutum ile iĢ 

doyumu arasındaki iliĢkiyi ölçen birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu kapsamda Orhan 

(2013) tarafından aday öğretmenlerin mesleki tutum ve iĢ doyumlarını ölçmeyi 

amaçlamayan bir çalıĢma yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, aday öğretmenlerin 

mesleki tutum ile iĢ doyum düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ve yüksek bir 

iliĢki olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmada bulmuĢ olduğu sonuç, bu tezin araĢtırma 

sonucunu destekler niteliktedir. Dolayısıyla hem maddi hem manevi olarak iĢ 

doyumu sağlamıĢ bir rehberin, sürekli iĢ imkânı bulduğu için yaĢam standartları 

artar, tura çıktıkça para kazanır ve geçim derdi olmaz. Emekliliğine yatırım yapabilir 

ve bazı sosyal haklar elde edebilir ve statü sahibi olma imkanından dolayı daha 

kaliteli ve rahat bir yaĢam sürebilir. Böylelikle mesleğini sürdürme isteği duyarak 

mesleğe karĢı olumlu duygular besleyebilir. Bu sonuca göre, “turist rehberlerinin 

mesleki tutumları ile iĢ doyumları arasında iliĢki vardır” Ģeklinde geliĢtirilen 

araĢtırmanın üçüncü hipotezinin de desteklendiği ifade edilebilir. Mesleki tutum ile iĢ 

doyumu arasında farklı alanlarda yapılmıĢ birçok çalıĢma bulunmaktadır. Jaworski 

vd. tarafından Polonya‟da akademisyenler üzerine yapılan bir çalıĢmada, 

akadamisyenlerin iĢ doyumları ile iĢ tutumları arasında iliĢki bulunmuĢtur. 

Sonuç olarak; turist rehberliği mesleği sıradan ve önemsiz bir iĢ olarak 

görülmemelidir. Turist rehberinin hitap etme, güzel konuĢma, araĢtırmacı ve 

disiplinli olma gibi özelliklere sahip olması gerekir. Ancak günümüz koĢullarında 

nitelikli ve donanımlı turist rehberleri psikolojik ve ekonomik olarak birçok sorunla 

karĢı karĢıya kalabilmektedir. Turist rehberleri bu sıkıntı ve sorunlarla ya kiĢisel 

olarak mücadele vermekte ya da iĢlerinden ayrılmak durumunda kalmaktadır. Turist 
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rehberlerinin mesleğin özelliklerinden dolayı hem fizyolojik hem de psikolojik 

sorunlara neden olan stres faktörleri bulunmaktadır. Bunlar, ölüm, baĢarısızlık, 

maddi ve manevi zorluklar, kötü alıĢkanlıklar gibi stres yaratan durumlar ortaya 

çıkarmaktadır. Stres sebebiyle turist rehberleri duygusal dengesizlik yaĢayabilmekte 

ve mesleki tutumları ve iĢ doyumları olumsuz etkilenebilmektedir. Strese sebep olan 

faktörler ücret, tatil imkânı, emeklilik, sağlık imkânlarından faydalanma hakkı ve en 

önemlisi iĢ güvencesi ve zor zamanlarda devlet desteği (Güzel vd, 2014); TUREB, 

acenteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tur operatörleri tarafından bir araya 

gelinerek değerlendirilmeli ve çözüm önerileri sunulmalıdır.  

Önemsendiğini hisseden turist rehberlerinin mesleklerine duydukları saygı ve 

olumlu tutum artar, turist rehberi iĢveren konumundaki acente ve tur operatörü için 

özverili bir Ģekilde mesleğini yapabilir ve müĢteri memnuniyeti, müĢteri sadakati 

yaratabilir ve acenteye yeni müĢteri kazanma imkânı sunabilir. Bu da turizm 

sektörüyle iliĢki içinde olan tüm paydaĢların iletiĢimlerini, paylaĢımlarını ve bazı 

temel hakları arttırmasıyla mümkün olabilir.  

Gerek gerçekleĢtirilen konuyla ilgili litaratür taraması gerekse bu 

araĢtırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda, sektör temsilcileri, kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına ve konuyla ilgili araĢtırma gerçekleĢtireceklere Ģu önerilerde 

bulununabilir:   

Turist rehberliği, ülkelerin doğru ve etkili bir Ģekilde tanıtımlarının 

yapılabilmesi için önemli bir meslektir. Bu nedenle turist rehberleri Ģartlar ne olursa 

olsun, mesleklerini daha yukarılara taĢıyabilmek ve saygın bir meslek haline 

getirebilmek için mesleğin gerektirdiği etik kurallara uymalı, taban altı yevmiyelere 

çalıĢmamalı, meslektaĢlarıyla iyi geçinmeli ve görüĢ alıĢveriĢinde bulunmalı, 

koordinasyon içinde turlar yapabilmeli, aynı zamanda mesleğini yaparken kılık 

kıyafetine, konuĢmasına ve temizliğine dikkat etmelidir. Bahsedilen bu konulara 

uyulduğunda turist rehberlerinin hem mesleği algılamaları olumlu olurken hem de 

yaptıkları iĢlerden daha fazla doyum sağlayayabilirler. 
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Turist Rehberleri Birliği ve meslek odaları turist rehberlerinin daima yanında 

yer almalı ve üyelerinin haklarını her platformda savunmalıdırlar. Rehberler için 

özellikle sezonun düĢük olduğu dönemlerde teknik eğitim gezileri düzenlemeli, genç 

ve tecrübesiz rehberlerin yol, ören yeri, müze vb. gibi yerlerin bilgilerinin deneyimli 

rehberler vasıtasıyla arttırılmasına yardımcı olmalıdır. Hükümet nezdinden de turist 

rehberlerinin yasal mesleki Ģartlarının iyileĢtirilmesi ve en azından sezonun kötü 

olduğu dönemlerde desteklenmeleri konusunda giriĢimlerde bulunması önerilir. Bu 

gibi giriĢimlerin olduğundan turist rehberlerinin haberdar edilmesi mesleğe bağlılık 

ve tutum açısından önem arz etmektedir.  

Üniversiteler tarafından turizm rehberliği bölümünde verilen turist rehberliği 

eğitimleri teorikten çok uygulamalı olarak verilmelidir. Çünkü rehberlik mesleği 

dinamik bir meslektir ve uygulama gerektirir. Bu nedenle turizm rehberliği 

bölümlerine sektör tecrübesi olan turist rehberliği bölümü mezunu kalifiye öğretim 

elemanları alınmalıdır. Ayrıca eğitim müfredatının ihtiyaçlara göre sürekli 

güncellenmesi önerilebilir. Üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerinde eğitim 

gören öğrencilere temel derslerin dıĢında kiĢilik özelliklerinin farkına varmalarını 

sağlayacak bir takım testler uygulanmsı önerilir. Ayrıca meslek yaĢamlarına katkıda 

bulunacak uygulamalı derslerin sayısı ve niteliği arttırılarak öğrencilerin üniversite 

eğitimleri esnasında bazı kabiliyetlerinin arttırılması ve mesleğe uygun kiĢilik 

özelliklerine sahip olmayanlarında en kısa sürede farklı mesleklere-alanlara 

yönlendirilmesi hem kiĢinin kendisi hem de meslek için faydalı olabilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turist rehberlerinin en önemli mesleki sorunları 

olan emeklilik, sağlık güvencesi, kaçak rehberlikle mücadele, zor zamanlarda devlet 

desteğinin sağlanması ve faizsiz kredi kullandırılması, konut desteği verilmesi, 

iĢsizlik ödeneği gibi haklardan büyükelçilik kadar önemli görülen bu mesleğin 

çalıĢanlarının yararlandırılması ve Bakanlık tarafından rahatlatıcı düzenlemeler 

yapılması önerilebilir. 

Diğer bir sektör temsilcisi olan TURSAB, TUREB ile birlikte hareket etmeli, 

hem acenteler hem de rehberlerin hakları müĢteri nezdinde de korunmalıdır. 

Acenteler, taban altı yevmiye ücret teklif etmemeli, rehberlerde yoğun sezonda 
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yüksek ücret talep etmemelidir. Bakanlığın belirlemiĢ olduğu taban ücretler hem 

rehberleri hem de acenteleri bağlamalıdır. TURSAB ile TUREB aynı zamanda kaçak 

rehberliğin ve kaçak acentecilik faaliyetlerinin en düĢük seviyeye indirilmesi için 

valilik, il kültür turizm müdürlüğü ve kolluk kuvvetleriyle birlikte hareket etmesi 

önerilir.  

Turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleği yürütebilmek için ne sevide 

olduğu TUREB ve Turizm Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla araĢtırılmalıdır. 

Ayrıca turist rehberliği bölümü öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca zaman zaman 

bazı kiĢilik testleri uygulanmalıdır. Bu testlerin sonuçları derinlemesine inclenerek 

öğrencilerin kiĢilik özellikleri belirlenmeli ve geliĢtirilmesi gereken yönler üzerine 

yoğunlaĢılmalıdır. 

Turist rehberlerinin mesleğe karĢı tutumlarının olumlu olabilmesi ve mesleğin 

hak ettiği seviyeye ulaĢması, avukatlık, doktorluk gibi mesleklerle aynı statüde yer 

alabilmesi için bakanlık kursları vasıtasıyla çalıĢma kartı alabilme sadece nadir 

dillerde (fince, izlandaca vb.) ihtiyaç olması halinde açılması, ingilizce, almanca, 

fransızca vb. dillerde kurs açılmaması; turist rehberi olabilmenin tek koĢulunun turist 

rehberliği bölümünden en az lisans düzeyinde mezuniyet derecesi ile mümkün 

olması önerilebilir. 

Turist rehberliği mesleğinin cazibesi arttırılarak, meslek yasasında rehberlerin 

lehine olan ancak yasa ve yönetmelikte yer almayan Ģartlar (emeklilik ve sağlıkla 

ilgili kanun maddesinin olmayıĢı, zor zamanlarda devlet desteği verilmesi, faizsiz 

kredi kullandırılması ve konut yardımı gibi kanunlar yasa ve yönetmelikte yer 

almamakla birlikte; kaçak rehberlik faaliyetinde bulunanlara verilen cezaların 

caydırıcı olmaması, taban yevmiye verilme zorunluluğu olmasına rağmen yasal 

olarak sözleĢmede taban yevmiye ücretlerinin yazılması ancak, taban altı yevmiye 

ödenmesi ve bu durumu denetleyecek bir mekanizmanın olmaması vb.), yasa ve 

yönetmeliğe eklenerek rehberlik mesleği için standartlar oluĢturulmalı ve günün 

Ģartlarına göre güncellenmelidir. Ayrıca denetim mekanizması kurularak 

oluĢturulacak standartların devamlılığının takip edilmesi önerilebilir. Böylelikle 

turist rehberliği odaları zaman içinde kurumsal bir yapıya kavuĢabilir. 
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Yapılan bu araĢtırma, turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleki tutumları 

ve iĢ doyumları ile ilgilidir. Sonraki çalıĢmalarda turist rehberlerinin kiĢilik 

özellikleri ve mesleki tutumlarıyla ilgili bölgesel rehber odalarına kayıtlı turist 

rehberleri özelinde çalıĢma tekrarlanabilir. Böylelikle 13 odaya kayıtlı turist 

rehberlerinin kiĢilik özellikleri ve mesleki tutum profilleri odalar bazında belirlenip 

rehber odalarına kayıtlı turist rehberlerinin profilleri birbirleriyle karĢılaĢtırılıp 

benzerlikler ve farklılıklar ortaya konarak literatüre katkı sağlanabilir.  

Yine literatürde turist rehberleri üzerine sınırlı çalıĢmadan dolayı mesleki 

tutum ve kiĢilik özelliği değiĢkenleri farklı değiĢkenlerle iliĢkilendirilip turist 

rehberlerinin farklı yönleri ortaya konabilir.  

Turist rehberlerinin kiĢilik özellikleri, mesleğe yönelik tutumları konusunda 

neden, nasıl sorularına yanıt veren nitel desenli çalıĢmalar ile daha derinlemesine 

incelemeler yapılması faydalı olabilir.  

KiĢilik özellikleri, mesleki tutum ve iĢ doyumu araĢtırma modeli turizm 

sektöründeki ulaĢtırma, konaklama, yiyecek-içecek, seyahat acentaları ile ilgili farklı 

meslek grupları üzerinde irdelenebilir. Bu tür araĢtırmaların yapılması meslek 

gruplarına göre kıyaslama imkânı sağlayabilir.  
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EKLER 

Ek 1. Anket Formu 

Değerli Katılımcı, 

Bu araĢtırmanın amacı turist rehberlerinin kiĢilik özelliklerinin mesleki tutumlarına ve iĢ 

doyumlarına etkisini ortaya koymaktır.  Soruların tümünü içtenlikle cevaplamanız araĢtırmamızın 

geçerliliği ve güvenirliği açısından son derece önemlidir. Verdiğiniz bilgilerin gizliliğinin 

sağlanacağından ve sadece bilimsel çalıĢma amacıyla kullanılacağından emin olabilirsiniz. Bu 

kapsamda isim belirtmenize gerek yoktur. Gösterdiğiniz ilgiye teĢekkür ederiz. 

1. Cinsiyetiniz :         (   ) Kadın        (   ) Erkek 

2. Medeni Haliniz :   (   ) Evli           (   ) Bekar 

3. YaĢınız: ………………………………………………………………… 

4. Belgeli olarak turist rehberliği mesleğini kaç yıldır yapmaktasınız?  

(   ) 1 yıl-daha az  (   ) 2-7 yıl (   ) 8–13 yıl (   )14–19 yıl   (   ) 20-25 yıl       (   ) 26+ 

5. Hangi dilde rehberlik yapıyorsunuz? 

(   ) Ġngilizce        (   ) Almanca (   ) Fransızca        (   ) Rusça        (   ) Arapça       (   ) Diğer 

(Belirtiniz)………………………  

6. Aylık gelir durumuzu (Rehberlik yaparak elde ettiğiniz geliri) belirtiniz.  

(  ) 0-1450 TL  (   ) 1451-2500 TL    (   ) 2501-3500 TL  (   ) 3501-4500 TL    

(   ) 4501 TL ve üzeri  

7. Turist rehberliği eğitiminizi nerede tamamladınız? 

(    ) Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın düzenlediği turist rehberliği sertifika programında 

(    ) Önlisans (2 yıllık) düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren meslek yüksekokullarında 

(    ) Lisans düzeyinde (4 yıllık) turist rehberliği eğitimi veren yüksekokullarda/ fakültelerde 

(    ) Yüksek Lisans 

8. Hangi statüde turist rehberliği yapıyorsunuz? 

(    ) Bir seyahat acentasına bağlı- tam zamanlı      (   ) Bir seyahat acentasına bağlı- sezonluk 

(    ) Bağımsız olarak sezonluk                                 (  ) Bağımsız olarak tam zamanlı 

9. Yılda ortalama yaklaĢık kaç gün turist rehberliği yapıyorsunuz? 

(  ) 0-25    (   ) 26-50  (   ) 51-75   (  ) 76-100 ( ) 101- 125   ( ) 126-150   ( ) 151-175   (  ) 176+ 

10. Ağırlıklı olarak hangi gruplara hizmet veriyorsunuz? 

(   ) Yerli gruplara           (    ) Yabancı gruplara        (  ) Hem yerli hem yabancı gruplara 

11. Yabancı gruplara hizmet veriyorsanız genelde hangi milliyetlere ağırlıklı olarak hizmet veriyorsunuz? 

(   ) Alman   (    ) Rus    (  ) Ġngiliz     (  ) Hollandalı   (  ) Arap   (  ) Polonyalı    (  ) Uzak Doğu (Çin, Kore, 

Malezya vd.)      (  ) Amerikalı     (  ) Diğer:(Belirtiniz)…………….. 

12. Hangi turist rehberliği odasına bağlısınız? 

(   ) ADRO (   ) ANRO   (   ) ARO    (   ) ATRO   (   ) BURO    (   ) ÇARO    (   ) GARO   

(    ) ĠRO   (   ) ĠZRO  (   ) MURO  (   ) NERO (   ) ġURO    (   ) TRO 
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BEġ FAKTÖR KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ÖLÇEĞĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĢağıdaki ifadelere (genel olarak kendi durumunuzu 

düĢünerek)  katılım durumunuzu yandaki kutucuklardan 

birine iĢaret koyarak belirtiniz. 

Hiç bir 

Zaman 
Nadiren Bazen 

Sık 

Sık 

Her 

Zaman 

1 Kaygılı / EndiĢeli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

2 Sinirli / Kızgın biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

3 Depresif (Hüzünlü) biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

4 KiĢisel farkındalığı olan biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

5 DüĢüncesiz biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

6 Stresli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

7 Sıcakkanlı biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

8 Sosyal biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

9 Baskın biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

10 Hareketli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

11 Heyecan arayan biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

12 NeĢeli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

13 Hayal gücü olan  biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

14 Estetik eğilimi olan  biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

15 Duygusal eğilimi olan  biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Deneyime açık biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

17 Meraklı biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

18 Açık görüĢlü biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

19 BaĢkalarına güvenen biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

20 Açık sözlü biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

21 Yardımsever biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

22 Uyumlu biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

23 Alçak gönüllü biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

24 YumuĢak kalpli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

25 Becerikli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

26 Düzenli biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

27 Görevine bağlı biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

28 BaĢarma güdüsü olan biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

29 Özdisiplini olan biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 

30 Ayrıntıları düĢünen biriyim. (1) (2) (3) (4) (5) 
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MESLEKĠ TUTUM ÖLÇEĞĠ 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM – TURĠST REHBERLERĠNĠN MESLEKĠ 

TUTUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

AĢağıdaki ifadelere katılım durumunuzu yandaki kutucuklardan 

birine iĢaret koyarak belirtiniz. 
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1 Rehberlik mesleği bana sıkıcı geliyor. (1) (2) (3) (4) (5) 

2 Rehber olmayı kendime yakıĢtırıyorum (1) (2) (3) (4) (5) 

3 
Tekrar bir meslek tercihinde bulunmam gerekse rehberliği tercih 

ederim. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

4 Rehberliğin yaĢam tarzıma uygun olduğunu düĢünüyorum.  (1) (2) (3) (4) (5) 

5 Rehberliğin kiĢiliğime uygun olduğunu düĢünüyorum.  (1) (2) (3) (4) (5) 

6 Rehberlik mesleğini seçtiğime piĢman olmadım.  (1) (2) (3) (4) (5) 

7 Rehberlikte baĢarılı olduğuma inanıyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

8 Rehberlik mesleğini seçmiĢ olmaktan hoĢnudum. (1) (2) (3) (4) (5) 

9 
Rehberlik mesleğinde karĢılaĢacağım zorlukları aĢabileceğime 

inanıyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

10 Zor Ģartlar altında dahi rehberlik yapmak isterim (1) (2) (3) (4) (5) 

11 
Rehberlik mesleğinin gereklilikleri konusunda kendime 

güveniyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

12 Rehberliğe karĢı özel bir yeteneğim olduğu kanısındayım. (1) (2) (3) (4) (5) 

13 Rehberliğin bana uygun bir meslek olduğunu düĢünüyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

14 
Rehberliğin bir Ģeyler üretip yaratmam için bana fırsatlar vereceğini 

düĢünüyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

15 Rehberliği profesyonel bir Ģekilde yürütebileceğime inanıyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

16 
Ġnsanlara gezdikleri bölgeyi tanıtacak olma düĢüncesi beni mutlu 

ediyor. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

17 Rehberlik yapan insanlara sempati duyarım. (1) (2) (3) (4) (5) 

18 Rehber olduğumu düĢünmek beni mutlu ediyor. (1) (2) (3) (4) (5) 

19 
Bir meslek tercih etme durumunda olanlara rehberliği tavsiye 

ederim. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

20 Rehberliğin çalıĢma koĢulları bana çekici geliyor. (1) (2) (3) (4) (5) 

21 Rehberlik yapan kiĢilerle sohbet etmekten hoĢlanırım. (1) (2) (3) (4) (5) 

22 Bilgili ve yeterli bir rehber olduğumu düĢünüyorum.  (1) (2) (3) (4) (5) 

23 Rehberliğin toplumda bana saygınlık kazandıracağına inanıyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

24 
Rehberlik mesleğinin bana sıkıntılar yaĢatmasından endiĢe 

duyuyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

25 Rehberlik mesleğinin devamlılığı bana güven veriyor (1) (2) (3) (4) (5) 

26 
Rehberlik mesleğinde yapabileceğim çok Ģey olduğunu 

düĢünüyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

27 Rehberlik mesleğini yerine getirirken baĢarılı olmayı önemserim. (1) (2) (3) (4) (5) 

28 Rehberlik mesleği ile ilgili konularda konuĢur, tartıĢırım. (1) (2) (3) (4) (5) 

29 Halen gerçekleĢtirdiğim rehberlik mesleğini isteyerek seçtim. (1) (2) (3) (4) (5) 

30 
Rehberlik mesleğini yaparak, muhataplarıma vereceğim bilgileri 

gurur verici buluyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

31 Rehberlik mesleği ile ilgili konularda konuĢmaktan hoĢlanırım. (1) (2) (3) (4) (5) 

32 
Rehberlik mesleğine çevre tarafından yeterli değerin verildiğine 

inanıyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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MĠNNESOTA Ġġ DOYUM ÖLÇEĞĠ 

 

 

 

 

 

 

 

AĢağıda, iĢinizden ve iĢinizi yerine getirirken karĢılaĢtığınız 

durumlardan tatmin olma (doyum sağlama) düzeyinize iliĢkin 

bazı ifadeler verilmiĢtir. Verilen ifadelerde size en yakın gelen 

seçeneğin bulunduğu kutucuğa X iĢareti koymak suretiyle 

belirtiniz. 
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1 
Kendi kararlarımı (yargılarımı) uygulayabilme-kullanabilme 

özgürlüğüm yönünden 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2 Üstlendiğim iĢleri baĢarıyla tamamlamıĢ olma hissi yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

3 Vicdanıma aykırı Ģeyleri yapmama tercihimin olması yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

4 ĠĢimin beni her zaman meĢgul etmesi yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

5 ĠĢimde kalıcı olma olanağı yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

6 
BaĢkalarına (birlikte çalıĢtığımız) ne yapmaları gerektiğini söyleme 

Ģansı olması yönünden 
(1) (2) (3) (4) (5) 

7 Diğerlerinden ayrı (Yalnız) çalıĢma Ģansının olması yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

8 
Sahip olduğum yetenekleri kullanabilme imkânını bulduğum Ģeyleri, 

yapabilme Ģansının vermesi yönünden 
(1) (2) (3) (4) (5) 

9 
Bir iĢ yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkânlarımın 

olması yönünden  
(1) (2) (3) (4) (5) 

10 BaĢkaları için bir Ģeyler yapabilme Ģansı olması yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

11 Toplumda "saygın" bir kiĢi olma Ģansını bana sağlaması yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

12 Zaman zaman farklı iĢler yapabilme Ģansı olması yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

13 ĠĢimde yükselebilme olanakları yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

14 Acente politikaları ve onların uygulanıĢı yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

15 Aldığım ücret karĢılığında yaptığım iĢ miktarı yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Ġyi bir iĢ yaptığımda övgü almak yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

17 ĠĢverenimin karar vermedeki becerisi-yeteneği yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

18 ĠĢverenimin çalıĢanları kontrol etme yöntemi yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

19 Mesleki Ģartlar (fiziki Ģart/koĢullar, iklim, iliĢkiler vb.) yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 

20 MeslektaĢlarımın birbirleriyle anlaĢması (iyi geçinmesi) yönünden (1) (2) (3) (4) (5) 
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