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ÖZET
Bu çalıûmada bireysel ve evle iliûkili özelliklerle iû sürükleyicilerinin
iûgörenlerin evden çalıûmaya yönelik tutumlarına olan etkisi incelenmektedir.
Örnek ùstanbul ilinde çalıûan 664 bilgi iûçisini kapsamaktadır. Sonuçlar;
bireysel, ev niteliøine ve iûe iliûkin sürükleyicilerin iûgörenlerin evden
çalıûmaya iliûkin tutumları üzerinde etkili olduøunu göstermiûtir. Ayrıca
evden çalıûma ûeklindeki iû düzenlemesi uygulandıøı takdirde iûgörenlerin
ayrılma olasılıklarının azalacaøı anlaûılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Evden çalıûma, bireysel ve iûe iliûkin sürükleyiciler, tutumlar

ABSTRACT
This study examines the effects of individual and household related
characteristics and job context attributes on individuals’ attitudes towards
telecommuting. The sample comprised 664 IT professionals working in
Istanbul. Results suggest that individual, household related characteristics
and job context attitudes influence individuals’ attitudes towards
telecommuting. In addition, employees stated that their likelihood of leaving
the organization would decrease if their organization used telecommuting as
a flexible work option.
Keywords: Telecommuting, individual and household attributes, workplace perceptions,
attitudes
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ćĩgörenlerin Evden Çalıĩmaya ćliĩkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve
ćĩ Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama

GùRùú
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanmaya baûlayan küreselleûme,
iletiûim teknolojisindeki geliûmeler, bilgi toplumuna dönüûüm, çaødaû yaûam
tarzına uygun iû çevresi yaratma düûüncesi ve demografik deøiûimler,
iûletme uygulamalarının yapısının ve tasarımının yeniden düzenlenmesine yol
açmıûtır. Örgütler, maksimum esnekliøi teûvik eden insan kaynakları
uygulamalarını benimseyerek hızlı deøiûime uyum saølamada proaktif olma
ihtiyacının farkına varmıûtır. Bunun sonucunda geleneksel olarak sabah
sekizden akûam beûe kadar iûyerinde çalıûılmasından farklı iû düzenlemeleri
ortaya çıkmıûtır. Bu noktada, çalıûanları, iûyerinin coørafi sınırlarından
kurtaran evden çalıûma stratejisi (telecommuting), birçok iûletme tarafından
uygulanmaya baûlanmıûtır.
Artık günümüz iûletmeleri çevresel oluûumlara cevap vermek amacıyla
daha fazla sayıda bilgi iûçisi istihdam etmektedir. Bilgi iûi ve bilgi iûçilerinin
doøuûuyla birlikte iûyerinde çalıûanları motive etmek için daha esnek iû
düzenlemelerine olan ihtiyaç doømuûtur. Çünkü bu tür çalıûanlar iû yaûam
kalitesine, iû zamanları üzerindeki kontrole, iû özerkliøine ve serbest zaman
mevcudiyetine daha fazla önem vermektedir. Bu da, daha fazla esnekliøe
izin veren iûyeri düzenlemelerine olan ilgiyi artırmıûtır. Artık iûletmeler
maksimum esnekliøi teûvik eden insan kaynakları uygulamalarını
benimseyerek,
insan
kaynaklarının
planlanmasını
yeniden
ûekillendirmektedir. Zira teknolojik geliûmeler bilgi iûçilerinin üstlerinden ve
meslektaûlarından uzakta çalıûabilme imkanı yaratmıûtır. Bunun sonucunda
da iûgörenlerin evden çalıûmasına imkan tanıyan iû düzenlemeleri ortaya
çıkmıûtır.
Evden çalıûma, ortaya çıktıøı yıllardan itibaren birçok araûtırmaya konu
olmuûtur. Bununla birlikte araûtırmaların çoøu Amerika ve Avrupa
ülkelerindeki iûletmeler ve çalıûanlar üzerine odaklanmıûtır. Bu çalıûmada,
ülkemiz iûletmeleri açısından göreceli olarak yeni bir konu olan, evden
çalıûmaya karûı, iûgörenlerinin tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemeye
yönelik survey (tarama) modeline dayanan bir araûtırma yapılmıûtır.
EVDEN ÇALIúMA OLGUSU
ùûgörenlere ihtiyaç duydukları esnekliøi saølayan bir iû tercihini ortaya
koyan evden çalıûma, geleneksel ve merkezi iûyerinin, coørafi ve örgütsel
engellerini kaldırmak için, bilgi ve iletiûim teknolojisinin esnek iûyeri ile
birleûtirilmesidir. Kavram, iûgörenlerin düzenli iû saatleri esnasında ofis
yerine evde çalıûtıøı bir iû düzenlemesi olarak tanımlanabilir. Bu tarz
çalıûmada iû geleneksel iûyerinden eve taûınır. Evden çalıûanlar her gün
düzenli olarak iûe gidip gelmekten çok, iûlerini evde yaparlar (Teo ve
Lim,1998: 253). Bu sayede geleneksel ve merkezi iûyerinin coørafi ve
54

Atılhan NAKTćYOK, Ömer Faruk ćĨCAN

örgütsel engelleri ortadan kaldırılmıû olur (McInerney, 1999:69; Tung ve
Turban, 1990:227; Ahmadi vd., 2000:84). Evden çalıûanlar iûyerleri ile
elektronik posta, fax makinası telefon, bilgisayar gibi iletiûim araçları yardımı
ile baølantı kurarlar. Çalıûanların her gün evde olması gerekmez,
ama
haftada birkaç gün ofiste çalıûmanın yerine evde çalıûırlar. Bir anlamda evden
çalıûma her gün olmasa bile düzenli bir temelde evde çalıûan iûgörenleri
temsil eder. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta, evden çalıûma
ûeklindeki iû düzenlemesinde, iûgörenlerin bir iûyeri veya iûverene baølı
olması ve düzenli bir ûekilde evde çalıûma zorunluluøudur (Lim ve Teo,
2000:561). Bu tarz çalıûanlar, malzeme almak veya toplantılar için nadiren
iûyerine giden ve çalıûma günlerinin çoøunu evde geçiren “tam zamanlı evde
çalıûanlar” ve haftada iki veya üç gün evde çalıûan “yarı zamanlı evde
çalıûanlar” olarak iki ana guruba ayrılır. Bilgisayar programlamacısı, sistem
analizcisi, telefon veya elektronik posta yardımı ile sipariû alan memurlar ve
veri iûleme memurları bu kategoriye girer (Hobbs ve Armstrong, 1998:366).
ùnsanı bir iûyerinde olmanın coørafi kısıtlarından kurtarmayı amaçlayan
evden çalıûma uygulamaları geleneksel merkezi iûyerinin coørafi ve örgütsel
sınırlarını ve bunların yarattıøı olumsuzlukları ortadan kaldırır. Bu nedenle
evden çalıûma birçok iûletme tarafından, iûgören verimliliøini artırma ve
iûletme maliyetini azaltma yolu olarak görülmekte ve teûvik edilmektedir.
Örneøin bu konuda yapılan araûtırmalarda, Amerika Birleûik Devletleri’nde
1994 den 1996 ya kadar evden çalıûmayı teûvik eden ûirketlerin sayısında
%40 artıû olduøu, 1997 sonlarında 10 milyonun üzerinde Amerikalının
evden çalıûtıøı, 500 büyük ûirketin yaklaûık %70inin evden çalıûanlar istihdam
ettiøi, 2002 yılında 54 milyon iûçinin yer ve zaman kavramından baøımsız
çalıûacaøı tahmin edilmektedir (Ahmadi vd, 2000:84). Gartner Group ise
2003’e kadar dünya çapında 137 milyon evden çalıûanın olacaøını tahmin
etmektedir (Mills vd., 2001:49).
Günümüzde evden çalıûmaya karûı artan ilginin temelinde bir çok iûin
zaman ve yere daha az baøımlı, bilgi teknolojisine daha fazla baøımlı hale
gelmesinden ve bu tarz çalıûmanın ortaya çıkardıøı bireysel, örgütsel ve
toplumsal yararlardan kaynaklanmaktadır. Bireysel açıdan evden çalıûma
iûten eve, evden iûe gidiû geliû zamanı azaltır veya ortadan kaldırır. Bu durum
özellikle büyük ûehirlerde yaûayanlar için trafikle ilgili stresi azaltmanın yanı
sıra personelin ulaûım, seyahat ve giyim giderlerinde de tasarruf saølar (Niles,
1996:19; Kurland ve Bailey,1999:60-61). Ayrıca evde çalıûma, iû ve özel
yaûam sorumlulukları arasında denge kurulmasına katkıda bulunur ve eûlerin
her ikisinin de çalıûmak zorunda olduøu ailelerde iliûkilerin zayıflamasını
önleyebilir (Teo ve Lim, 1998:255). Evden çalıûma iûgörenlerin istedikleri
zaman çalıûmalarına izin veren esnek bir iû düzenlemesi olduøu için
çalıûanlara, kendi iû yaûamlarında daha fazla yetki, özgürlük, kontrol ve esnek
zaman imkânı saølar . Bu tarz çalıûmanın örgüt açısından doøurduøu olumlu
sonuçlar; verimlilikte artıû, iû gücü devir ve dönüûüm oranlarında azalma, iû
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gücü arzında geniûleme, yer ve zaman maliyetlerinden tasarruf, personel
morali ve motivasyonunda iyileûme, orta düzey yöneticilerin sayısında
azalma olarak sıralanabilir (Kurland ve Bailey, 1999:56; Lupton ve Haynes,
2000:323-324; Robins, 2001;302-304; Huczynski ve Buchanan, 2001; 93-95).
Evden çalıûma bireysel ve örgütsel yararlarının yanında toplumsal açıdan da
önemli sonuçlar doøurur. Örneøin evden çalıûma uygulamalarının
sonucunda trafik yükü ve hava kirliliøi azalabilir, yakıt tasarrufu saølanabilir,
ev sorumluluøu olan veya sakat olan bireyler çalıûma imkanına kavuûabilirler.
Çevre üzerine olan olumlu etkileri nedeniyle evden çalıûma “yeûil bir
etkinlik” olarak isimlendirilmektedir.Yine iûgörenler esnek zaman ve
planlama sayesinde toplumsal olaylara daha fazla zaman ayırabilir ve
toplumsal baølarını kuvvetlendirebilirler (Hobbs ve Armstrong, 1998:367;
Mills vd., 2001:50; Mitomo ve Jitsumi, 1999:742; Mokhtarian ve Bagley,
1998:224; Henderson ve Mokhtarian,1996:34; Mokhtarian vd.,1995:287;
Kurland ve Bailey, 1999:61).
Evden çalıûmanın yukarıda ifade edilen olumlu etkilerine raømen birey,
örgüt ve toplum açısından doøurabileceøi olumsuz etkiler de vardır. Bireyler
için evden çalıûmanın olumsuz yönleri psikolojiktir. Birçok insan, etrafındaki
insanlarla iliûki kurmayı ve iûyeri yaûamının sosyal yönünü sevdiøi için iûe
gider. Bu nedenle iûyerinden ayrı çalıûma onları sosyal ve mesleki izolasyona
uøratabilir (Hobbs ve Armstrong, 1998;367). ùû arkadaûları ile karûılıklı iliûki
eksikliøinden, dedikodu ve söylentilerden, iûyeri haberlerinden, yeni geliûme
ve olaylardan haberdar olamamaktan ortaya çıkan mesleki ve sosyal
izolasyon, çalıûanlarda yalnızlık hissi yaratarak içsel gerginliøi artırabilir.
ùûyerinden uzakta çalıûmanın statü kaybı ve kariyer geliûimi üzerine olumsuz
etkisi diøer önemli bir problemdir (Naylor, 2000:769; Kurland ve Cooper,
2001:2; Hobbs ve Armstrong, 1998:367). Bu tarz çalıûanlar, iûyerindeki
görünülürlükleri ve denetleyicilerle günlük iliûkileri azaldıøı için, terfi ve diøer
ödüllerden yararlanamayacakları korkusu duyarlar. Ayrıca özellikle teknik
deneyim kazanmada önemli olan günlük karûılıklı iliûki ve beyin fırtınası
eksikliøi, bireyin kariyer geliûimini olumsuz etkileyebilir. Bu tarz çalıûma,
dayanıûmadan ziyade otonomiyi teûvik ettiøi için örgütsel baølılıøı ve örgüt
kültürünü öørenme ve benimseme kabiliyetini de azaltabilir. Diøer bir güçlük
algılanan rol ve çalıûma çevresiyle iliûkilidir. Özellikle evde çalıûanlar iûletme
ortamı oluûturmakta, iû ve ev etkinliklerine uygun zaman miktarı ayırmakta
zorlanabilirler. Yine öz disiplini saølamak ve iûe motive olmak zor olabilir.
(Lim ve Teo, 2000:567; Kurland ve Bailey, 1999:61; Mills vd., 2001:52). Bu
tarz çalıûmanın örgütler açısından doøurduøu olumsuz etkilerin en önemlisi,
yöneticilerin, çalıûanların performansını fiziksel olarak gözlemleyememesidir.
Eøer bir yönetici astlarını göremez ise onların üstün ve zayıf taraflarını fark
edemeyebilir. Bu nedenle verimliøi ölçmek, güven saølamak, denetim,
deøerlendirme ve yönetim sorun oluûturur (Kurland ve Bailey, 1999:59; Lim
ve Teo, 2000:569; Ward ve Shabha, 2001:68; Kurland ve Cooper, 2001:2).
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Ayrıca yöneticiler takım sinerjisi yaratmada ve çay molalarında, öøle
yemeøinde ve koridorlarda öørenme gibi interaktif ve informal öørenmenin
eksikliøini gidermede, örgüt kültürünü fiziksel olarak uzakta bulunan
bireylere aktarmakta güçlük çekebilirler. Evden çalıûma uygulamaları,
iûyerindeki sosyal yapıyı da olumsuz etkileyebilir. Çünkü iûyerinde kalanlar,
kendilerinin yer ve zaman kavramından baøımsız çalıûanlara oranla daha
fazla iû yaptıklarına inanabilirler (Kurland ve Bailey, 1999;59-60). Örgütler
açısından önemli bir problem de veri güvenliøi ile ilgilidir. Belirli veri ve
bilgiler gizli olduøu için, bunların yetkili olmayan tarafların eline geçmesi,
sızması, açıklanması, kaybedilmesi, deøiûtirilmesi, yok edilmesi gibi tehdit ve
riskler vardır. Ayrıca iûletmenin evden çalıûanlara verdiøi araçların, kiûisel
amaçlar için kullanılması güven sorunu doøurabilir (Mills vd., 2001:52;
Surgeon, 1996;28-30). Bu tarz çalıûma toplumsal açıdan da olumsuz sonuçlar
doøurabilir. Evden çalıûma bir bütün olarak böyle bir kültürün oluûmasına
neden olabilir. Ayrıca bir insanın diøer insanlarla iliûki kurma kabiliyetine
zarar verebilir. Bu durumda sosyal iliûki niteliøini rahatsız edici ûekilde ve
arzulanmayan yönde etkileyebilir. (Mills vd., 2001:529; Tung ve Turban,
1996:104).Yine sahip olunan mesleøin sosyal statü belirleyicisi olarak önemli
olduøu toplumlarda, aile veya komûular bireyin iyi bir iûe sahip olmadıøını
düûüneceklerdir.Bu kiûinin sosyal statüsünü olumsuz etkileyebilir.
BùREYSEL ÖZELLùKLER VE ùú SÜRÜKLEYùCùLERùNùN
ùúGÖRENLERùN EVDEN ÇALIúMA TERCùHù ÜZERùNE OLAN
ETKùLERù
Bireylerin evden çalıûmaya iliûkin tutumlarını belirleyen çok sayıda
faktör vardır. Bu faktörler bireysel, ev yaûamının niteliøine ve iûle iliûkili
sürükleyiciler veya kısıtlayıcılar baûlıkları altında toplanabilir. ùûe iliûkin
sürükleyiciler bireyin verimliliøini, tatminini, iû özerkliøini, ve üstleri ile ve
meslektaûlarıyla iliûkisinin niteliøini ortaya koyarken, bireye ve ev yaûamının
niteliøine iliûkin sürükleyiciler bireyin cinsiyet, medeni durum, gelir, çocuk
sahibi olma, ev-iûyeri uzaklıøı, bilgi teknolojisini kullanma becerisi gibi
özelliklerini yansıtır.
BùREYSEL VE EV YAúAMINA ùLùúKùN SÜRÜKLEYùCùLER
Bir örgüt evden çalıûma ûeklindeki bir iû düzenlemesine karar vermeden
önce evden çalıûabilecek iûgörenleri tanımlamak zorundadır. Bazı çalıûanlar
olumsuz etkileri nedeniyle evden çalıûma ûeklindeki iû düzenlemesiyle
ilgilenmeyebilirler. Bununla birlikte literatürde cinsiyet, medeni durum,
küçük çocuk veya yaûlı bakımı gibi ailevi zorunluluklar, iletiûim
teknolojisinden yararlanma becerisi, iûe gidiû/geliû zamanı, giyim, yemek ve
ulaûım maliyetlerinden tasarruf gibi unsurların iûgörenlerin evden çalıûmaya
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karûı olan kararında etkili olduøu belirtilmektedir (Lupton ve Haynes, 2000;
McInerney, 1999; Teo ve Lim, 1998; Nilles, 1996; Handy ve Mokhtarian,
1996; Mannering ve Mokhtarian, 1995) Bununla birlikte evden çalıûma
ûeklindeki bir iû düzenlemesi bütün iûgörenler için uygulanabilecek bir
strateji deøildir. Bu tarz çalıûanlar iûyeri ile iletiûim teknolojileri yardımı ile
baølantı kuracakları için, temel iletiûim teknolojilerini kullanabilme becerisine
sahip
olmalıdırlar
(Kurland
ve
Bailey,1999:65;
Hobbs
ve
Armstrong,1998:370). Çünkü teknoloji hem iûgörenin geleneksel iûyeri ile
baøını saølamak, hem de iûgörenin evden çalıûmasına imkan vermek için
gereklidir. Zira iletiûim teknolojisindeki geliûmeler bu tarz çalıûmanın
yaygınlaûmasını saølamıû ve bu tarz çalıûma daha çok bilgi iûçileri için uygun
olarak kabul edilen bir çalıûma tarzı olmuûtur. Bu nedenle yapılan
araûtırmalarda bilgi iûçileri örnek olarak alındıøı zaman, bilgi teknolojisinden
yararlanma becerisi evden çalıûmaya iliûkin tutumları etkileyen bireysel bir
faktör olarak ele alınmamaktadır.
Literatürde cinsiyet ve medeni durum deøiûkeninin evden çalıûma
tercihi üzerinde etkili olduøu iddia edilmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan
araûtırmalarda kadınların ve evli olan iûgörenlerin, erkek ve bekar olan
iûgörenlere oranla evden çalıûmayı daha fazla tercih ettikleri görülmüûtür
(Belanger,1999; Teo vd., 1998; Mokhtarian vd., 1998). Bunun temel nedeni
ise kadın çalıûanların iû ve ev sorumluluklarını dengeleme isteøi veya kariyer
ve aile sorumluluklarını bir arada yerine getirme zorunluluklarıdır. Bu tarz
sorumlulukları kadınların iûgücüne katılımına ve mobilitesine engel
oluûturmaktadır. Kadınlar bu tarz iû düzenlemesi sayesinde evden fiziki
olarak ayrılmadan çalıûma imkanına kavuûmanın yanı sıra, evde bulunan ve
bakıma ihtiyacı olan bireylerin bakımını daha rahat gerçekleûtirebilecek ve en
verimli oldukları saatler esnasında çalıûacaklardır. Bunun yanı sıra bu tarz
çalıûmanın saøladıøı yetki ve özgürlükte artma, esneklik ve rahatlık gibi
koûullar nedeniyle kadınlar evden çalıûmaya karûı daha fazla istekli olacaktır.
Sonuçta bu tarz çalıûma daha fazla sayıda kadını iû gücüne çekebilecektir.
Zira bu tarz esnek çalıûma uygulamalarının önemli nedenlerinden birisi de
kadın iûgörenlerin, istihdamını artırmaktır. Ülkemiz açısından kadınların
iûgücüne kazandırılmaları daha fazla önem taûımaktadır. Çünkü ülkemizde
15-64 yaû arasındaki kadınların %48,6’sı istihdam edilmektedir. Bu oran
ùsveç’te %81,5, Danimarka da % 77,8, ùngiltere’de %65,6, Fransa da ise
%62’dir (ILO,2000).
Tüm bu görüûler ıûıøında hipotezimiz ûu ûekilde ifade edilebilir:
H1: Kadın iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir uygulamaya iliûkin
tutumları erkek iûgörenlerden daha olumlu olacaktır.
Yapılan araûtırmalarda evli çalıûanların bekarlara oranla evden çalıûmaya
karûı daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmüûtür. Evli iûgörenlerin evde
bulunan küçük çocuklarının bakım ihtiyacı ise, çalıûma saatleri esnasında biri
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tarafından bakıldıøı varsayılsa bile bu tarz çalıûmaya karûı olan olumlu
tutumları artırmaktadır. Bunun temel nedeni bu tarz çalıûmanın evli ve
küçük çocuøu olan iûgörenlerin aile sorumluluklarını yerine getirebilmelerine
daha fazla imkan tanımasıdır. Bu tarz çalıûma sayesinde erkek iûgörenlerde
aile ve çocuk bakım etkinliklerine aktif olarak katılabileceklerdir. Zira bir çok
durumda erkekler için aile üyeleriyle zaman harcamanın kariyerdeki
ilerlemeden daha önemli olduøu görülmüûtür. Evden çalıûanlar her gün iûe
gidip gelmeyecekleri için, aile üyelerine daha fazla zaman ayırabilecekler,
aile yaûamı ile iû yaûamı niteliøi arasında denge kurabilecekler ve
kariyerlerinden özveride bulunmaksızın çocuklarını büyütebileceklerdir.(Teo
vd., 1998:335; Nilles, 1996:16-17; Hall, 1989:25; Handy ve Mokhtarian,
1996;.233; Stanek ve Mokhtarian, 1998:67; Handy ve Mokhtarian,1996:234).
Bu durum aile iliûkilerinin iyileûmesine yol açacak ve iû/aile çatıûması
ûeklinde bir sorunun ortaya çıkma olasılıøı azalacaktır. Bu bakımdan evden
çalıûma zamanlarını iû ve aile sorumlulukları arasında dengeleme ihtiyacı
duyan iûgörenler için bir çözüm olabilir.
Tüm bu görüûler ıûıøında;
H2: Evli olan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir uygulamaya iliûkin
tutumları bekar iûgörenlerden daha olumlu olacaktır .
H3: Küçük çocuøu olan
iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir
uygulamaya iliûkin tutumları küçük çocuøu olmayan iûgörenlerden daha
olumlu olacaktır.
ùûgörenlerin evden çalıûma ûeklindeki bir uygulamaya iliûkin
tutumlarını etkileyen diøer önemli bireysel unsurlar, gelir düzeyi, ev-iûyeri
uzaklıøı ve iletiûim teknolojisini kullanabilme becerisidir. Yapılan
araûtırmalarda evden çalıûma tarzındaki uygulamaların iûe gidiû geliûin ve
trafiøin neden olduøu stresi azalttıøı, ulaûım, giyinme ve çocuk bakım
maliyetini düûürdüøü, iûe gidiûi geliû zamanından tasarruf saøladıøı
görülmüûtür (Illegems vd., 2001:287; Kurland ve Cooper, 2001:13; Belanger,
1999:147; Hobbs ve Armstrong, 1998:367; Stanek ve Mokhtarian, 1998:59;
Mannering ve Mokhtarian, 1995:59).Örneøin konu ile ilgili olarak yapılan bir
çalıûmada, evden çalıûma stratejilerinin kiûi baûına yılda 5000 ile 10000 dolar
arasında tasarruf saølama imkanı yarattıøı bulunmuûtur (Dannhauser,
1999:53). Japonya’da yapılan bir çalıûmada ise evden çalıûmanın ortalama
22,5-75,2 yene eûit yarar doøuracaøını ve bu yararların, ulaûım harcamalarının
% 7,9-26,4’lık kısmına eûit olduøunu belirtmektedirler (Mitomo ve Jitsuzumi,
1999:743). Bu bakımdan düûük ücret alan, iûyerine uzak mesafede oturan ve
gelirlerinin önemli sayılabilecek bir miktarını ulaûıma ayırmak zorunda kalan
iûgörenler açısından, evden çalıûmanın doøurduøu bu olumlu sonuçlar daha
fazla önem arz etmektedir. Çünkü evden çalıûma onlar için önemli bir
miktarda gelir ve zaman tasarrufu saølayabilir.
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Tüm bunların ıûıøında;
H4 :Gelir düzeyi düûük olan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir
uygulamaya iliûkin tutumları gelir düzeyi yüksek olan iûgörenlere oranla
daha olumlu olacaktır.
H5 :Evi iûyerine uzak olan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir
uygulamaya iliûkin tutumları evi iûyerine yakın olan iûgörenlerden daha
olumlu olacaktır.
ùúE ùLùúKùN SÜRÜKLEYùCùLER
ùûe iliûkin sürükleyiciler iûgörenlerin iûe
iliûkin deøerlendirmeleri
evden çalıûmaya karûı olan tutumlarını önemli ölçüde etkiler. Bu araûtırmada
evden çalıûmaya karûı tutumları etkileyen iûe iliûkin sürükleyiciler; verimlik,
genel iû tatmini, iû üzerindeki kontrol derecesi, üstler ve meslektaûlarla iliûki
çerçevesinde deøerlendirilmiûtir.
Yapılan araûtırmalarda evden çalıûmanın verimlilikte artıû doøurduøu
bulunmuûtur (Ahmadi vd., 2000; Handy ve Mokhtarian, 1996). Bunun temel
nedenleri; bu tarz çalıûmada iûgörenin en verimli olduøu saatlerde çalıûma
imkanına kavuûması, iûine yapılan müdahale ve kesintilerin azalması veya
olmaması, iûini daha hızlı yapabilmesi, yüksek düzeyde konsantrasyon
gerektiren iû için uygun bir çevre saølanması, iûten eve evden iûe gidiûi
geliûlerin doøurduøu rahatsızlıkların ortadan kalkması, ulaûım ve iû/ev
çatıûmasının doøurduøu problemlerin azalması moral ve motivasyonun
artması olarak sayılabilir (Lindstrom ve Rapp, 1996:61; Lupton ve Haynes,
2000:326; Teo ve Lim, 1998,:256). Verimlilik birçok çevresel unsurdan
etkilenir ve bilgi iûçileri açısından verimliliøi ölçmek daha zordur. Evden
çalıûmaya iliûkin araûtırmalarda genellikle çalıûanların verimliliklerini nasıl
algıladıkları sorulmuûtur. Evden çalıûmanın verimlilik açısından doøuracaøı
olumlu sonuçlar göz önüne alındıøında verimlilik düzeyini düûük algılayan
iûgörenlerin evden çalıûmaya karûı daha olumlu tutma sahip olacakları
beklenmektedir. Dolayısıyla;
H6 :Verimliliøini düûük olarak algılayan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki
bir uygulamaya iliûkin tutumları verimliliøini yüksek olarak algılayan
iûgörenlerden daha olumlu olacaktır.
ùûgörenler iûlerinde otonomi ve kontrol arzular. Özellikle sahip
oldukları nitelikler nedeniyle bilgi iûçileri iûleri üzerinde daha fazla kontrole
sahip olmak ister. Onların iûleri kendi bilgi ve deøerlendirmelerine izin
vermelidir. Bir çok örgüt çalıûanlarına iûlerini kontrol etme hakkı vermeyi,
en iyi iûgörenleri iûletmede tutmak için önemli bir motivasyon aracı olarak
kullanılır. Kontrol bir bireyin çevresi üzerinde veri bir zamanda bir deøiûim
yapabilme kabiliyetine olan inancını yansıtır.Evden çalıûmanın iûgörenin
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kiûisel kontrol düzeyi üzerine olan etkisi literatürde tartıûılmıûtır (Lim ve
Toe, 2000; Teo ve Lim, 1998; Handy ve Mokhtarian, 1996). Eøer iû
kompleks ise ve otonomi gerektiriyorsa evden çalıûmanın kiûinin iûi üzerine
olan kontrolünü artırabileceøi iddia edilmiûtir. Ayrıca özellikle bilgi iûçileri
iûlerini iûleri hakkında kontrol ve planlama hakkına sahip olduklarında daha
etkin yapabilirler. Evden çalıûma tarzındaki bir iû düzenlemesi ise yönetici ve
meslektaûlardan görünmezlik ve esnek plan imkânı saøladıøı için çalıûanlara,
kendi iû yaûamlarında daha fazla yetki, hataları deøerlendirebilme, özgürlük,
kontrol ve esnek zaman imkânı saølar (Kurland ve Bailey, 1999:56;
Mokhtarian ve Bagley, 2000: 232) Bu nedenle;
H7 :Yaptıkları iûte kiûisel kontrol düzeyi düûük olan iûgörenlerin evden
çalıûma tarzındaki bir uygulamaya iliûkin tutumları kiûisel kontrol düzeyi
yüksek olan iûgörenlerden daha olumlu olacaktır.
Genel olarak iû tatmini, bir amaç veya iûe karûı tutum olarak
kavramlaûtırılabilir (Oshagbemi, 1999: 388). Bireyin iûe karûı olumlu tepkisini
ortaya koyan iû tatmini, geleneksel olarak iû durumuna karûı duyguyu,
tutumu ve tepkiyi yansıtan olumlu hissel bir ifade veya psikolojik bir kontrol
ve revizyon iûlemi görür. Birey az beklenti içinde olup az alırsa veya çok
bekleyip çok alırsa tatmin olur (Oshagbemi, 2000: 331-332). Literatürde
evden çalıûmanın iû tatminini artıracaøı iddia edilmektedir. Çünkü evden
çalıûma iûgörenlere geleneksel olarak iû ortamı dıûında kendi iû planlarını
belirleme ve iû saatlerini yönetme esnekliøi verir. Sonuçta bütün iû yaûamı
iyileûir, motivasyon ve iû tatmini artar (Mills vd., 2001:50; Mokhtarian ve
Solomon, 1997:41; Surgeon, 1996:27). Bu tarz çalıûma sayesinde iû ve aile
yaûamını dengeleyen bireyler iûlerinden daha fazla tatmin duyarlar (Kurland
ve Bailey, 1999:57; Nilles, 1996:19). Bireyin kendi iû çevresini seçme
özgürlüøü tatmini artırır (Belanger, 1999:143). Evden çalıûmanın doøurduøu
bu olumlu sonuçlar iûyerinde tatmin düzeyi düûük olan iûgörenler için daha
fazladır (Mokhtarian ve Bagley, 2000:232).
Bu nedenlerle;
H8 :ùû tatmin düzeyleri düûük olan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir
uygulamaya iliûkin tutumları iû tatmin düzeyleri yüksek olan iûgörenlerden
daha olumlu olacaktır.
ùûgörenin iû arkadaûlarıyla ve üstleriyle olan iliûkisi onların evden
çalıûmaya karûı olan tutumlarını etkiler (Varma vd.,1998:65). Bir iûyerinde
üstü tarafından baûarısı yeterli ölçüde deøerlendirilmeyen, üstleriyle uyumlu
çalıûamayan, etkili iletiûimde bulunmayan ve kendine haksız davranıldıøını
hisseden bir iûgörenin iûyerindeki motivasyonu, tatmini ve verimliliøi
olumsuz olarak etkilenir. Aynı durum iû arkadaûlarıyla olan iliûkide de
geçerlidir. Bireyin iûyerinde üstleriyle ve meslektaûlarıyla yaûadıøı olumsuz
iletiûim veya etkileûim, iûgörenin kalabalık bir ortamda kendini yalnız
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hissetmesine neden olur. Sonuçta onun iûyerine olan baølılıøı azalır ve iûyeri
dıûında çalıûma istekliliøini de artar. Tüm bunlardan ötürü;
H9 :Üstleriyle iliûkileri iyi olmayan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir
uygulamaya iliûkin tutumları üstleriyle iliûkileri iyi olan iûgörenlerden daha
olumlu olacaktır.
H10 :ùû arkadaûları ile iliûkileri iyi olmayan iûgörenlerin evden çalıûma
tarzındaki bir uygulamaya iliûkin tutumları iû arkadaûları ile iliûkileri iyi olan
iûgörenlerden daha olumlu olacaktır.
Evden çalıûma tarzındaki bir uygulama iûgücü dönüûüm oranın yüksek
olduøu endüstriler için son derece uygundur. Çünkü bu tarz çalıûma ùûgücü
devir oranını azalttıøı için çalıûanları iûletmede tutmamada önemli bir araçtır
(Lim ve Teo,2000:575; Teo vd.,1998:337). ùû gücü dönüûüm oranı
iûgücünün iûyerinden ayrılma oranını ortaya koyar. Bunun yanında yeni
iûgörenlerin kiralama ve eøitim maliyetleri vardır. Bu da iûletme için
olumsuzluk anlamına gelir. Konu ile ilgili olarak yapılan araûtırmalarda evden
çalıûma tarzındaki uygulamaların çalıûanların dönüûüm oranını %20 oranında
azalttıøı ve iûyerinde kalma olasılıøını artırdıøı bulunmuûtur. Örneøin 1997 de
yapılan bir araûtırmada çalıûanların % 36’sı evden çalıûmayı iûverenlerinin
bırakması durumunda evden çalıûmayı mümkün kılan baûka bir iû
bulacaklarını ve iûi bırakacaklarını belirtmiûtir (Mills vd.,2001:51).
Dolayısıyla;
H11 :Evden çalıûma ûeklindeki bir uygulama çalıûanların iûten ayrılma
niyetlerini azaltacaktır.
ARAúTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMù
Bu çalıûmanın temel amacı iûgörenlerin haftada bir veya daha fazla gün
evden çalıûmaya karûı olan tutumlarını belirleyip, evden çalıûmaya karûı olan
olumlu veya olumsuz tutumlarını etkileyen faktörleri bireysel/demografik ve
iû/iûyerine iliûkin sonuçlar açısından deøerlendirmektir. úekil 1’de
araûtırmaya konu olacak modelin teorik yapısı gösterilmiûtir.
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úekil 1.Araûtırmanın Modeli

Araûtırmamızın örneøini ùstanbul ilinde kolayda örnekleme yöntemine
göre seçilmiû 664 bilgi iûçisi oluûturmaktadır Bilgi iûçileri genellikle teknoloji
ile desteklenmiû çevrede yüksek becerili iûler icra ederler ve
temel iûleri
bilgiyi yaratma, yönetme, dönüûtürme ve yaymadır (Illegems vd., 2001:277).
Bu iûçilerin ana girdisi fiziki materyal veya bileûenlerden ziyade
enformasyondur. Bu tip iûçilerin fiziki merkezileûmeye ihtiyacı yoktur; daha
çok bilgi aølarına ihtiyaçları vardır (Belanger,1999:145-146).
Bu çalıûmada deøiûkenleri ölçmek için maddeler evden çalıûma
(telecommuting) yer ve zaman kavramından baøımsız çalıûma (teleworking),
genel iû ve iûletme çevresi ve endüstriyel psikoloji araûtırmalarına dayanan
geniû
literatür
taramasından
sonra
oluûturulmuûtur.
Soruların
oluûturulmasında mümkün olduøu ölçüde geçmiû araûtırmalarda kullanılan
ölçeklerden yaralanılmaya çalıûılmıûtır. Elde edilen anket formları iyi
açıklanmayan veya tartıûmalı olan ifadeleri belirlemek amacıyla uzmanlara
danıûılarak yeniden düzenlenmiû ve bazı maddelerin ifadeleri deøiûtirilmiûtir.
Son ûekli verilen anket formları 2003 yılının ocak ve ûubat aylarında
deneklere verilmiûtir. Anket formlarının güvenilirlikleri cronbach alpha
güvenilirlik katsayısı ile saptanmıûtır.
ùûe iliûkin sürükleyiciler, hipotezlerimiz doørultusunda dört temel
deøiûkenle ölçülmüûtür. Anketimizde iûgörenlerin iûyerindeki verimliliklerini
belirlemek amacıyla 3 ve kiûisel kontrolleri hakkındaki görüûlerini belirlemek
amacıyla 7 soru bulunmaktadır. Sorular Venkatesh ve Vitalari (1992) ve
Romsewer tarafından geliûtirlen ve Belanger tarafından evden çalıûmayla
ilgili olarak yapılan çalıûmada da kullanılan soru formundan elde edilmiûtir.
Soruların bizim çalıûmamız için güvenilirlik katsayıları verimlilik için .86,
kiûisel kontrol içinse .84’tür. ùû iliûkin sürükleyicilerle ilgili olarak genel iû
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tatmini, üstle ve meslektaûlarla iliûkiler ise ilk kez Locke (1976) tarafından
geliûtirilen ve evden çalıûmaya iliûkin araûtırmalarda yaygın olarak kullanılan
anket formlarıyla ölçülmüûtür. Anket formumuzda, genel iû tatminine iliûkin
5, üst ve meslektaûlarla iliûkilere iliûkin 4’er soru bulunmaktadır. Ölçeklerin
güvenilirlik katsayıları iû tatmini için .78, üstle iliûkiler için .82 ve
meslektaûlarla iliûkiler içinse .75 tir. Anket formunun bu bölümünde bulunan
toplam 23 sorunun güvenilirlik katsayısı ise .90 dır. Bu sonuçlar anket
formumuzun güvenilir olduøunu göstermektedir. Anket formumuzdaki tüm
sorular 5’li Likert ölçeøi çerçevesinde hazırlanmıûtır (1=Kesinlikle Kabul
Etmiyorum 5=Kesinlikle Kabul Ediyorum )
Anket formumuzda çalıûanların bireysel ve demografik özelliklerini
belirlemek amacıyla toplam 8 soru bulunmaktadır. ùûgörenlerin, cinsiyet,
medeni durum, eøitim, iûe gidiû geliû maliyeti, küçük çocuøa sahip olma ve
gelire iliûkin özellikleri birer soru ile ölçülmüûtür. Evin iûyerine uzaklıøı ise
hem kilometre olarak hem de zaman olarak uzaklıøı belirlemeye yönelik iki
soru ile belirlenmiûtir.
Anket formumuzda evden çalıûmanın çalıûanların iûten ayrılma niyeti
üzerine etkilerini belirlemek amacıyla üç soru bulunmaktadır. Bu sorulardan
ikisi “eøer baûka bir iû bulursanız kabul etme olasılıøınız nedir?” ve “gelecek
yıl mevcut iûyerinden ayrılma olasılıøınız nedir?” ûeklindedir. Bu kısımla ilgili
son soruda ise iûgörenlere “iûyeriniz evden çalıûma tarzında bir uygulama
önerdiøi taktirde ayrılma olasılıøınız nedir?” ûeklinde bir soru sorulmuûtur.
Anket formumuzda iûgörenlerin evden çalıûmaya karûı olan tutumları 3
soruyla ölçülmeye çalıûılmıûtır. Bu soruların evden çalıûmaya karûı olan
tutumunuz nedir (1= son derece olumsuz 5=son derece olumlu), “iûyeriniz
tarafından önerildiøi taktirde kabul etme olasılıøınız nedir?” diye (1=
kesinlikle olası deøil 5= kesinlikle olası) ve iûletmeniz tarafından önerildiøi
taktirde kaç gün evden çalıûmak istersiniz (1=1 gün 5= 5 gün) ûeklindedir.
Ayrıca anket formumuzda evet ve hayır seçeneklerini içeren “evden
çalıûmak ister misiniz?” ûeklinde bir soru bulunmaktadır. Bu soruya verilen
cevabın niteliøine göre evden çalıûmak istemeyenlere “niçin evden çalıûmak
istemiyorsunuz” ve “ne zaman evden çalıûmak istersiniz” ûeklinde iki tane
açık uçlu soru sorulmuûtur.
BULGULAR
Demografik deøiûkenlere iliûkin bulgular
Tablo 1’de özetlenen bulgulara göre araûtırmaya katılan iûgörenlerin
162’si (%24,4) kadın, 502’si ( %75,6) ise erkektir. ùûgörenlerin 494’ü evli,
170’i bekardır. Deneklerin %30’u 35-44 yaû grubunda %68,1’i ise üniversite
mezunudur. Araûtırmaya katılan iûgörenlerin %39,2’si, 501-750 milyon
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arasında gelire sahiptir. Deneklerin %59,3’ünün 5 yaûının altında küçük
çocuøu vardır. Deneklerin 312’si ev iûyeri uzaklıøını ortalama 6-10 km olarak
belirtmiûken, %42,2’ si 31-45 dk olarak belirtmiûtir. Deneklerin %41,6’sının
iûe gidiû geliû için yaptıøı ulaûım gideri 101-150 milyon arasındadır.
Tablo 1.Bireysel ve Demografik Deøiûkenler
ÖZELLùK
Genel
Cinsiyet
Yaû

Eøitim

Medeni
Durum
Gelir

Kadın
Erkek
-24
25-34
35-44
45+
ùlköøretim
Lise
Üniversite
Lisans Üstü
Bekar
Evli
-250 Mil
251-500 Mil
501-750 Mil
751-1 Milyar
1Milyar+

F
664
502
162
140
147
199
178
4
173
452
35
170
494
24
208
260
164
8

% Özellik
100 Genel
75,6
Yaûı Küçük Çocuk
24,4
21,1
22,1
30
Evin Uzaklıøı km
26,8
0,6
26,1
68,1
Evin Uzaklıøı
5,3
Saat/Dk
74,4
25,6
3,6
31,3
ùûe gidiû/geliû
39,2
Maliyeti
24,7
1,2

Var
Yok
0-5 km
6-10km
11-15km
16-20km
20km
0-15dk
16-30dk
31-45dk
45-60dk
60+dk
-50 Mil
51-100 Mil
101-150 Mil
151-200 Mil
200+ Mil

664
394
270
112
312
136
64
40
116
224
280
44
136
244
276
8
-

100
59,3
40,7
16,8
47,0
20,4
9,6
6,0
17,5
33,7
42,2
6,6
20,5
36,7
41,6
1,2
-

Bireysel ve ùûe ùliûkin Sürükleyicilerle Evden Çalıûmaya ùliûkin
Tutumlar Arasındaki ùliûki
Tablo 2’de çalıûmada kullanılan deøiûkenlere iliûkin ortalamalar,
standart sapmalar ve deøiûkenler arasındaki korelasyon katsayıları verilmiûtir.
Tabloda görüldüøü gibi evden çalıûma baøımlı deøiûkeninin gelir dıûındaki
tüm baøımsız deøiûkenlerle ile iliûkilidir. Bu iliûkinin yönü bireysel ve
demografik sürükleyiciler açısından pozitifken, iûe iliûkin sürükleyiciler
açısından negatiftir. Bireysel /demografik deøiûkenler açısından cinsiyet
deøiûkeni ile evden çalıûmaya karûı olan tutumlar arasındaki iliûki diøer
deøiûkenlere oranla daha zayıftır (r=,12). Buna karûın iû-ev uzaklıøı deøiûkeni
ile evden çalıûmaya karûı olan tutumların iliûkisi diøer deøiûkenlere oranla
daha güçlüdür (r=,40). Bu noktada iûgörenlerin cinsiyet, medeni durum, 5
yaûından küçük çocuøa sahip olma ve ev-iûyeri uzaklıøındaki deøiûmelerin
evden çalıûmaya karûı olan tutumlarını etkilediøi söylenebilir.
Olguya iûe iliûkin sürükleyiciler açısından bakıldıøında ise yine evden
çalıûmaya karûı olan tutumlarla iû sürükleyicileri arasında anlamlı bir iliûkinin
olduøu görülmektedir. Bu iliûkinin derecesi, kiûisel kontrol (r=-,41) ve tatmin
boyutlarında (r=-,42) daha fazladır. Evden çalıûmaya karûı olan tutumla iûe
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iliûkin sürükleyiciler arasındaki iliûkilerin ters yönlü olması, verimlilik, tatmin,
kiûisel kontrol, üstle ve meslektaûlarla olan iliûkilerdeki iyileûmelerin evden
çalıûmaya karûı olan tutumları olumsuz etkilediøi, baûka bir ifade ile iûe iliûkin
verimlilik, tatmin ve kiûisel kontroldeki azalıûın ve üstle ve meslektaûlarla
olan iliûkilerdeki olumsuzluøun evden çalıûmaya karûı olan tutumları olumlu
olarak etkilediøi ûeklinde yorumlanabilir.
Yine bireysel/demografik deøiûkenlerle iûe/iûyerine iliûkin özellikler
arasında da anlamlı sayılabilecek bir iliûki vardır. Tablodan izlenebileceøi gibi,
cinsiyetle verimlilik, medeni durum, küçük çocuk ve iû-ev uzaklıøı
deøiûkenleri ile iûe iliûkin tüm sürükleyiciler ve gelir deøiûkeni ile genel iû
tatmini, üst ve meslektaûlarla iliûki arasında anlamlı sayılabilecek bir düzeyde
iliûki vardır. Yine iûe iliûkin sürükleyiciler arasında anlamlı bir iliûkinin
bulunması, iûe iliûkin soruları içeren anket formunun yakınsak geçerliliøini
desteklemektedir.
Tablo 2.Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyonlar
FAKTÖR

X

S.S

1,24
1.Cinsiyet
2.Medeni dur
3.Küçük
Çocuk
4.Gelir
5.ćĩ ev uz
6.Verimlilik.
7.Kiĩisel Kont
8.Tatmin
9. Üstle ćliĩ
10.Mes ćliĩ
11. Ev. Çal.
tut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,000

1,74
1,59

,42
,43
,49

- ,05
,05

1,000
,32** 1,000

2,80
2,37
2,35
2,64
2,75
2,89
2,51
3,46

,89
,84
,77
,67
,76
,79
,64
,82

,00
,06
-,10*
-,00
-,01
,04
,04
,12*

,00
,21**
-24**
-22**
-32**
-26**
-30**
,27**

,01
,16**
-21**
-25**
-24**
-18**
-21**
,29**

1,000
-02 1,000
,07 -58** 1,000
-,07 -67** ,55** 1,000
-,22** -47** ,39** ,62** 1,000
-19** -45** ,21** ,40** ,39** 1,000
-,15** -23** ,21** ,33** ,52** ,42** 1,000
-,01 ,40** -,38** -,41** -,42** -,31** -,24**

*P<0,01 **p<0,001

Hipotez Testleri
Korelasyon analizi ile deøiûkenler arasında iliûkinin var olduøu
saptandıktan sonra, hipotezleri test etmek amacıyla araûtırma deøiûkenlerine
iki adımlı hiyerarûik regresyon analizi uygulanmıûtır. Analizde evden
çalıûmaya iliûkin tutumlar baøımlı deøiûken, iûgörenlerin bireysel ve iûe
iliûkin sürükleyicileri baøımlı deøiûken olarak ele alınmıûtır. Hiyerarûik
regresyon analizinin ilk adımında demografik ve bireysel sürükleyiciler
regresyon eûitliøine dahil edilmiûtir. ùûe iliûkin sürükleyiciler ise ikinci adımda
regresyon eûitliøine girmiûtir. ùûe iliûkin sürükleyiciler verimlilik, kiûisel
kontrol, tatmin, üstle ve meslektaûlarla olan iliûkileri içermektedir. Tablo 3’te
görüldüøü gibi ilk adımda model toplam varyansın yüzde 23’ünü
açıklamaktadır. ùûe iliûkin sürükleyiciler ikinci adımda modele ilave
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edildiøinde model evden çalıûmaya karûı tutumların %29’unu açıklamıûtır. Bu
veriler ve regresyonun 1. (p<0,001) ve 2. (p<0,001) adımındaki F deøerleri
modelin açıklayıcı gücünün olduøunu göstermektedir.
Tablo 3.Hiyerarûik Regresyon Analizi Sonuçları
Deøiûkenler

Adım 1 (beta)

Adım 2 (beta)

Bireysel/demografik
H1 Cinsiyet

,100**

,099**

H2 Medeni durum

,148***

,078*

-,007

-,0,72*

H4 Yaû. Küçük. Çoc

,190***

,145***

H5 Ev/iû Uzak

,331***

,093*

H3 Gelir

ùûe/ùûletmeye ùliûkin
H6 Verimlilik

-,126**

H7 Kiûisel Kont

-,057

H8 Tatmin

-,213***

H9 Üstle ùliû

-,123**

H10MeslekTaûla ùliû
F-Deøeri

,031
42,00***

28,81***

R2

,24

,30

Düzelt R2

,23

,29

*P<0,05 **p<0,01 ***p<0,001

Tablo 3’ten de izlenebileceøi gibi erkek iûgörenlerle kadın iûgörenlerin
evden çalıûmaya iliûkin tutumları arasında önemli fark vardır. Baûka bir
ifadeyle kadınlar evden çalıûmaya karûı daha olumlu tutuma sahiptirler. Bu
durum regresyonun hem birinci adımında ( E=,10 p<0,01) hem de ikinci
adımında ( E=,09 p<0,01) desteklenmiûtir. Medeni durum deøiûkeni
açısında evli olanların bekar olanlara oranla evden çalıûmaya karûı daha
olumlu tutuma sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte medeni
durumun regresyonun birinci adımında önemli bir deøiûken olduøu
(E=,14 p<0,001), ikinci adımda ise önem gücünün azaldıøı ( E=,07 p<0,05)
söylenebilir. Baûka bir ifade ile, iûe iliûkin sürükleyiciler regresyon modeline
dahil edildiøinde medeni durumun evden çalıûmaya karûı olan tutumlar
üzerindeki etkisi azalmıûtır. Araûtırmanın sonuçları gelir ( E=-,07 p<0,05),
küçük çocuøa sahip olma (E=,14 p<0,00) ve ev-iûyeri uzaklıøının da ( E=,09
p<0,05) evden çalıûmaya iliûkin tutumları etkilediøini göstermektedir. Gelirin
beta katsayısının negatif olması gelirdeki azalıûın evden çalıûmaya karûı olan
tutumları olumlu olarak etkilediøi ûeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte
burada dikkat çekilmesi gereken birkaç nokta vardır. Gelir deøiûkenin etkisi
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iûe iliûkin sürükleyiciler modele dahil edildikten sonra ortaya çıkmaktadır.
Baûka bir ifade ile, sadece bireysel ve demografik sürükleyiciler dikkate
alındıøında gelir evden çalıûmaya karûı olan tutumları etkilememektedir. Yine
ev-iûyeri uzaklıøı modelin birinci adımında ( E=,33 p<0,001) evden
çalıûmaya karûı olan tutumları önemli ölçüde etkileyen bir deøiûkenken, ikinci
adımda bu deøiûkenin açıklayıcı gücü ( E=,09 p<0,05) azalmaktadır. Buna
karûın yaûı küçük çocuøa sahip olma deøiûkeni modelin hem birinci
adımında ( E=,18 p<0,001) hem de ikinci adımında ( E=,14 p<0,001)
evden çalıûmaya iliûkin tutumların önemli bir açıklayıcısıdır. Bu verilerin ıûıøı
altında kadın olan, evli olan, gelir düzeyi düûük olan, evi iûyerlerine daha
uzak olan ve küçük çocuøu olan iûgörenlerin evden çalıûmaya karûı daha
olumlu tutuma sahip oldukları ve H1, H2, H3, H4 ve H5 in desteklendiøi
söylenebilir.
ùûe iliûkin sürükleyicilerin evden çalıûmaya karûı olan tutumlar
üzerindeki etkisine bakıldıøında ise verimlik ( E=-,12 p<0,01), tatmin (
E=,21 p<0,001) ve üstle olan iliûki ( E=-,12 p<0,01) deøiûkenlerinin evden
çalıûmaya iliûkin tutumları etkilediøi görülmektedir. Bu etkilerin yönünün
negatif olması, verimlilik ve tatmindeki azalıûın ve üstle iliûkilerin iyi
olmamasının evden çalıûmaya karûı olan olumlu tutumları pozitif yönde
etkilediøi ûeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte evden çalıûmaya karûı
olan tutumlar üzerinde tatmin düzeyinin etkisi, diøer iki deøiûkene oranla
daha fazladır. Korelasyon analizindeki verilerle birlikte bu veriler göz
önünde bulundurulduøunda verimlilik ve tatmin düzeyi düûük olan ve üstle
iliûkileri iyi olmayan iûgörenler evden çalıûmaya karûı daha olumlu tutma
sahiptirler ûeklindeki H6, H8, ve H9 un desteklendiøi söylenebilir. Buna karûın
“yaptıkları iûte kiûisel kontrol düzeyi düûük olan iûgörenlerin evden çalıûma
tarzındaki bir uygulamaya iliûkin tutumları kiûisel kontrol düzeyi yüksek olan
iûgörenlerden daha olumlu olacaktır” ve “ùû arkadaûları ile iliûkileri iyi
olmayan iûgörenlerin evden çalıûma tarzındaki bir uygulamaya iliûkin
tutumları iû arkadaûları ile iliûkileri iyi olan iûgörenlerden daha olumlu
olacaktır” ûeklindeki H7 ve H10 reddedilmiûtir. Bu durum iûteki otonomi
derecesinin ve iûyerinde meslektaûlarla olan iliûkilerin evden çalıûma kararı
üzerinde anlamlı sayılabilecek bir etkisinin olmadıøını göstermektedir.
Evden çalıûmanın iûgörenlerin iûyerinden ayrılma niyeti üzerine etkisini
belirlemek amacıyla “eøer baûka bir iû bulursanız kabul etme olasılıøınız
nedir?” ve “gelecek yıl bu iûyerinden ayrılma olasılıøınız nedir?” sorularının
ortalamalarıyla, “iûyeriniz evden çalıûma tarzında bir iû düzenlemesi
uyguladıøı taktirde ayrılma olasılıøınız nedir?” sorusunun ortalamasına t testi
uygulanmıûtır. Tablo 4’ten de izlenebileceøi gibi iûyerinden ayrılma olasılıøı,
evden çalıûma tarzında uygulama olduøu taktirde azalmaktadır. Ayrılma
olasılıøı ile evden çalıûma tarzında bir düzenleme olduøu taktirde ayrılma
olasılıøı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t=7,64 p<,000). Bu
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sonuçlar evden çalıûmanın iûgörenlerin iûten ayrılma niyetini olumsuz olarak
etkilediøini göstermektedir. Bu noktada H11 in desteklendiøi söylenebilir.
Tablo 4.T Testi Sonuçları
Deøiûken
Ayrılma Olası
EvdenÇalıû Ay.Ol

X
2,21
1,92

SS
,51
,78

t

p

7,64

,000

Anket formunda evet ve hayır seçeneklerini içeren “evden çalıûmak
ister misiniz?” ûeklinde bir soru bulunmaktadır. Deneklerin 186 sı (%28) bu
soruya hayır cevabı 478’i ise evet cevabı vermiûtir. Hayır cevabı veren 186
iûgörene, evden çalıûmak istemeyiûinizi etkileyen nedenler neler ve ne zaman
evden çalıûmak istersiniz ûeklinde iki soru yöneltilmiûtir. Evden çalıûmak
istemeyiûinizi etkileyen nedenler neler sorusuna iûgörenlerin 48’i (%25)
üstlerimle ve meslektaûlarımla bilgi paylaûma zorluøu yaûamamak için, 41’i
(% 22) uygun ev/ofis çevresi yok, 34’ü (%18) sosyal ve kültürel nedenler
yüzünden, 23’ü (%12) uygun teknoloji evde mevcut deøil, 22’si (%11)
iûyerinde daha verimliyim, 18’i (%9) evden çalıûma diye bir düûünceye sahip
deøilim cevabı vermiûtir. Ne zaman evden çalıûmak istersiniz sorusuna ise
84’ü (%45) çocuk sahibi olduøumda, 48’i (%25) yaûlı ve hasta olduøumda,
24’ü (%12) iûe gidiû geliû zaman ve maliyetini azaltmak zorunda kaldıøımda,
17’si (%9) evlendiøim zaman , 13’ü ise özel bir sebebi yok cevabı vermiûtir.
Bu veriler bireysel ve demografik özelliklerin evden çalıûma kararı üzerinde
büyük ölçüde etkili olduøunu göstermektedir. Çocuk sahibi olmak, evlilik ve
yaûlılık durumunda evden çalıûma tarzındaki uygulamalara, iûgörenlerin bakıû
açısını önemli ölçüde etkilemektedir.
SONUÇ
ùûgörenlerin evden çalıûmaya iliûkin tutumlarını etkileyen bireysel ve iû
sürükleyicilerini
incelediøimiz bu çalıûmada ulaûtıøımız sonuçlar ûu
ûekildedir:
Kuramsal ve uygulamaya dayalı çalıûmalar bir ofise baølı olmadan
çalıûmayı saølamak için bilgisayar ve bilgi teknolojisi olanaklarını kullanarak,
geleneksel ofisten uzakta çalıûma olarak tanımlanan evden çalıûma
olgusunun hızla yaygınlaûan esnek bir iû düzenlemesi haline geldiøini ortaya
koymuûtur.
Bilgi iûçileri üzerinde yaptıøımız araûtırmada cinsiyet, medeni durum,
gelir, yaûı küçük çocuøa sahip olma ve ev-iûyeri uzaklıøı gibi bireysel ve ev
niteliøine iliûkin sürükleyicilerin iûgörenlerin evden çalıûmaya iliûkin tutumları
üzerinde etkili olduøu görülmüûtür. Özellikle cinsiyet ve yaûı küçük çocuk
69

ćĩgörenlerin Evden Çalıĩmaya ćliĩkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve
ćĩ Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama

deøiûkenleri açısından bu etkinin derecesi daha da fazladır. Bu bulgular
literatürdeki görüûleri destekleyici niteliktedir.
Olguya verimlilik, kiûisel kontrol, tatmin, üst ve meslektaûlarla iliûki
anlamında iû sürükleyicileri açısından bakıldıøında, iûgörenlerin verimlilik,
tatmin ve üstleriyle olan iliûkilerinin evden çalıûmaya iliûkin tutumlar
üzerinde etkili olduøu görülmüûtür. Baûka bir ifade ile, verimlilik ve tatmin
düzeyleri düûük olan ve iû ortamında üstleriyle iyi iliûki geliûtiremeyen
iûgörenler evden çalıûmayı daha fazla istemektedirler.
Literatürde evden çalıûma ûeklindeki esnek iû düzenlemelerinin,
doøurduøu olumlu sonuçlar sebebiyle, iû gücü devir oranını azalttıøı,
iûgörenin iûyerinde kalma istekliliøini ise artırdıøı belirtilmektedir.
Örneøimize konu olan iûgörenler açısından bu duruma bakıldıøında evden
çalıûma ûeklindeki iû düzenlemesi uygulandıøı takdirde, iûgörenlerin ayrılma
olasılıklarının azaldıøı görülmüûtür.
Araûtırmaya konu olan iûgörenlerin %72’si evden çalıûma
düzenlemesine olumlu bakmaktadır. Bu tarz çalıûmanın ülkemizde, geliûmiû
ülkelere kıyasla yeni bir uygulama olduøu düûünülürse, iû süreçleri ve bireysel
açıdan doøurduøu yararlar nedeniyle daha fazla teûvik edilmelidir. Belki de
bilgi toplumunun nitelikleri, çiftlerin her ikisinin de çalıûma zorunluluøu
evden çalıûmanın doøurduøu bireysel, örgütsel ve toplumsal yararlar bunu
zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte bu tarz bir iû düzenlemesinin her
iûletme ve iûgören için uygun deøildir. Ayrıca evden çalıûmanın olumlu
sonuçlarından yararlanabilmek için gerekli olan örgütsel düzenlemelerin
yapılması ve ortaya çıkabilecek örgütsel, bireysel ve toplumsal
olumsuzluklara karûı önlemlerin alınması gerekir.
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