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Öz
Bu araştırmanın amacı iş stresinin, sanal kaytarma ve işgören performansı ilişkisi üzerinde anlamlı bir
etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için “Sanal Kaytarma”, “İşgören
Performansı” ve “İş Stresi Ölçekleri” Balıkesir ilinde kamuda görevli 402 sağlık çalışanına uygulanmıştır.
Toplanan veriler üzerinde frekans analizi, faktör analizi, güvenilirlik analizi, normallik testi, korelasyon
analizi ve regresyon analizi testleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucuna göre sanal kaytarma,
işgören performansı ve iş stresi arasında anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi
sonucunda iş stresinin, sanal kaytarma ve işgören performansı ilişkisi üzerinde düzenleyici etkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Yöneticiler ve yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın
bulgularının literatüre ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanal kaytarma, sanal aylaklık, işgören performansı, çalışan performansı, iş stresi
Makale Türü: Araştırma

Abstract
The aim of this study is to determine whether job stress has a significant effect on the relationship
between cyberloafing and employee performance. With this aim, “Cyberloafing”, “Employee
Performance” and “Job Stress” scales were applied 402 public health employees in Balıkesir. Frequency
analysis, factor analysis, reliability analysis, test for normality, correlation analysis, and regression
analysis were applied on the collected data. According to the correlation analysis, it was found that there
were significant relationships between cyberloafing, employee performance and job stress. As a result of
the regression analysis, it was found that job stress has a moderator effect on the relationship between
cyberloafing and employee performance. Managerial and further research implications are provided. It is
thought that the findings of this study can contribute to both literature and applicators.
Keywords: Cyberloafing, cyberslacking, employee performance, worker performance, job stress
Paper Type: Research
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Giriş
Örgütlerin belirlediği amaçlara ulaşabilmesindeki en önemli unsurlardan birisi
işgörenlerin performansıdır. Örgütlerin başarısı ya da başarısızlığı işgörenlerin performansına
bağlı olduğu için, performans üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi bulunan unsurların
belirlenmesi hayati önem arz etmektedir. Çalışanların sanal kaytarma davranışları ve iş stresi,
performanslarını etkileyen unsurlardan bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve örgütler üzerindeki etkisinin artmasıyla
birlikte ortaya çıkan sanal kaytarma kavramı, son yıllarda araştırmacıların dikkatini çeken bir
konu haline gelmiştir. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 ve daha fazla çalışanı
bulunan işletmelerin internet erişim oranı %95,3 olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 2018a). Bu
orandan anlaşılacağı üzere, işletmelerin neredeyse hepsi, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için
internet erişimine ihtiyaç duymaktadır. İşletmelerin yanında bireylerin de internet kullanımı,
akıllı telefonların da etkisiyle son yıllarda artmıştır. TÜİK verilerine göre, 2005 yılında
bireylerin internet kullanım oranı %27,8 iken, 2018 yılında ise %90,7 olarak tespit edilmiştir
(TÜİK, 2018b). Bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı işletmelere birçok fayda
sağlamakla birlikte, çalışanlar tarafından internet erişimi, mesai saatleri içerisinde kişisel
amaçlar için kullanılarak, çalışma zamanı suistimal edilebilmektedir. Bu davranış literatürde
araştırmacılar tarafından sanal kaytarma olarak tanımlanmıştır. ABD’de yapılan bir araştırmaya
göre 34 milyon çalışanın haftada 200,6 milyon saat sanal kaytarma yaptığı tespit edilmiştir.
Sanal kaytarma, çalışanlar tarafından iş yerindeki internetin kişisel amaçlar için, iş dışı
kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Blanchard ve Henle, 2008, s. 1068).
İşgörenlerin sanal kaytarma davranışları ile performansları arasındaki ilişki konusunda
yapılan çalışmalarda farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bazı çalışmalarda bu
davranışların çalışanlar üzerinde yenilenme etkisi bulunduğu ve bu etki ile çalışanların işe daha
iyi odaklandıkları belirtilmiştir. Ancak bu görüşün aksine bazı araştırmalarda ise bu
davranışların işgörenlerin performansı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
İşgörenlerin performansını etkileyen bir diğer unsur da çağımızın en büyük
problemlerinden biri olarak görülen strestir. Her mesleğin ya da işin doğasında bulunan stres,
belli bir seviyeye kadar çalışanların performansını olumlu yönde etkilerken, aşırı düzeylerde ise
olumsuz yönde etkilemektedir (Kyriacou, 200, s. 33). Araştırmanın örneklemini oluşturan sağlık
sektörü çalışanlarının yoğun stres altında çalıştığı belirtilmekte ve uyarıcılara karşı farklı tepki
verdikleri belirtilmektedir (Şahin ve Batıgün, 1997, s. 62, Kıyat, Özgüleş ve Günaydın, 2018, s.
474). Sağlık personelinin sanal kaytarma davranışlarının performansları üzerindeki etkisinde iş
stresinin düzenleyici etkisi olduğu öngörülmektedir. Çalışmanın, sanal kaytarma ve işgören
performansı ilişkisinde iş stresinin düzenleyici etkisini araştıran ilk çalışma olması nedeniyle
literatüre önemli katkısı olacağı düşünülmektedir.

1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Sanal Kaytarma
Literatüre bakıldığında yazım dili İngilizce olan çalışmalarda sanal kaytarma kavramı,
“cyberslacking”, “cyberloafing”, “cyber deviance”, “cyberdeviancy”, “personal web usage” ve
“cyberbludging”, yazım dili Türkçe olan çalışmalarda ise, “sanal kaytarma”, yanı sıra “sanal
aylaklık”, “sanal tembellik”, “siber kaytarma”, ve “siber aylaklık” olarak kullanılmaktadır.
Literatürü incelediğimizde, sanal kaytarma kavramı ile ilgili olarak, araştırmacılar tarafından
çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Sanal kaytarma, çalışanların istemli bir şekilde, şirketlerinin internetini kullanarak,
mesai saatlerinde kişisel amaçlar için, işle ilgisi olmayan web sitelerini ziyaret etmesi, kişisel eposta adresini kontrol etmesi ( e-posta almak ve göndermek dâhil), internetin suistimal edilmesi
olarak tanımlamıştır (Lim, 2002, s. 677). Sanal kaytarma, çalışanların şirket tarafından temin
edilen e-posta ve interneti mesai saatlerinde iş dışı amaçla kullanmasıdır (Blanchard ve Henle,
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2008, s. 1068). Sanal kaytarma, bir çalışanın, herhangi bir teknoloji ürününü (bilgisayar,
telefon, tablet vb.) yöneticisinin iş ile ilgili olmadığını düşünebileceği zarar verici olmayan bir
faaliyet için iş yerinde kullanmasıdır (Askew, 2012, s. 13).
Sanal kaytarma faaliyetlerini daha iyi anlayabilmek için araştırmacılar, sanal
kaytarmanın boyutları üzerinde çalışmışlar ve sanal kaytarmayı çeşitli sınıflandırmalara tabi
tutmuşlardır. Bu çalışmada Lim ve Teo (2005, s. 1085) tarafından yapılan sınıflandırma
kullanılmıştır.
İnternette Gezinme Faaliyetleri (Browsing): Mesai saatleri içerisinde, işletmenin
internet erişimini kullanarak işle ilgisi olmayan internet sitelerinde dolaşmak.
E-posta Faaliyetleri (E-Mailing): Mesai saatleri içerisinde, işle ilgisi olmayan e-posta
alma, gönderme ve kontrol etme faaliyetlerini kapsamaktadır.
Literatürü incelediğimizde, sanal kaytarma davranışlarını açıklamak için, araştırmacılar
tarafından çeşitli teori ve kavramların kullanıldığı görülmektedir. Ego Tükenmesi, Planlı
Davranış Teorisi ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Teorileri sanal kaytarmayı açıklamak için
kullanılan başlıca teorilerdendir.
•

Ego Tükenmesi Teorisi

Ego Tükenmesi Teorisinin (Baumeister vd., 2000) sanal kaytarma çalışmalarında en
fazla destek gören teori olduğu söylenebilir (Askew vd., 2014, s. 510). Ego Tükenmesi Teorisi,
irade gücünün kas gibi olduğunu yani kullandıkça azalacağını, ancak dinlenince tekrar
iyileşeceğini önermektedir. Ego Tükenmesi Teorisi sanal kaytarmayı şu şekilde açıklamaktadır;
çalışanlar, irade güçleri tükendiğinde, irade gücünü tekrar elde etmek için sanal kaytarma
yapmaktadırlar. (Askew vd., 2014, s. 510) Bu teoriye göre çalışanlar yoruldukları zaman
kendilerini yenilemek için sanal kaytarma yoluna başvurmaktadırlar. Bu teori çeşitli
araştırmalarda test edilmiş ve destek görmüştür (Prasad vd., 2010; Wagner vd., 2012; Inzlicht ve
Schmeichel, 2012). Ancak teori çalışanların yorgunken sanal kaytarma yapmalarını
açıklayabilirken, tamamen dinlenmiş durumdayken sanal kaytarma yapma nedenini açıklamada
yetersiz kalmıştır.
•

Planlı Davranış Teorisi (PDT)

Askew vd. (2014), Sheikh vd. (2015) ve Taneja vd. (2015), sanal kaytarma
davranışlarını açıklarken, Planlı Davranış Teorisini (Theory Of Planned Behavior)
kullanmışlardır. Ajzen (1991) tarafından geliştirilen bu teoriye göre, kişilerin davranışlarının
altında yatan bazı nedenler bulunmaktadır. Bir davranışın ortaya çıkması için ilk olarak
davranışa yönelik niyetin oluşması gerekir. Niyeti etkileyen üç temel unsur bulunmaktadır. Bu
unsurlar; kişisel sosyal normlar, tutumlar ve algılanan davranış kontrolüdür. Kişisel sosyal
norm, davranışın sergilenmesi ya da sergilenmemesinde algılanan sosyal baskıyı, tutumlar,
davranışın kişi tarafından olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilme derecesi, algılanan
davranış kontrolü ise kişi tarafından davranışın sergilenmesindeki zorluk veya kolaylık algısıdır
(Örücü ve Özüdoğru, 2018, s. 68). Sonuç olarak çalışanların sanal kaytarma davranışı, kişisel
sosyal normlar, tutumlar ve algılanan davranış kontrolünden etkilenmektedir.
•

Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Teorisi

Spector vd. (2006, s. 448) üretkenlik karşıtı iş davranışlarını beş alt boyuta
ayırmışlardır. Bu boyutları; kötüye kullanma, üretimden sapma, hırsızlık, sabotaj ve geri
çekilme olarak tanımlamışlardır. Askew vd. (2014, s. 511) sanal kaytarma davranışlarını,
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışının Geri Çekilme alt boyutu kapsamında değerlendirmişlerdir.
Geri Çekilme; çalışanın, işine, örgüt tarafından belirlenen süreden daha az zaman ayırmasıdır
(Spector vd., 2006, s. 450).
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1.2. İşgören Performansı
İşgörenler, örgütün en önemli unsurlarıdırlar. Bir örgütün başarısı ya da başarısızlığı,
işgörenlerin performansıyla doğrudan ilişkilidir. Bireysel performans örgütler için çok
önemlidir çünkü işgörenlerin performansı ne kadar iyi olursa, örgütte o kadar iyi olacaktır
(Benligiray, 2004, s. 141). Barutçugil (2002, s. 40) tarafından işgören performansı şu şekilde
tanımlanmıştır; işgörenlerin gereksinimlerini tatmin etmek amacıyla çalıştıkları kurumda görev
ve sorumluluklar üstlenmesi sonucunda, istediklerine ulaşmak için zaman ve çaba harcamasıdır.
Rousseau ve McLean (1993, s. 8) tarafından işgören performansı, işgörenlerin alacakları ücretin
karşılığında, sarf etmeleri gereken çaba olarak tanımlanmıştır. İşgörenlerin performansı bireysel
olarak arttığı zaman, işletmenin de performansı artacaktır. Performansı yüksek olan işgörenler,
örgütsel performansı artırmakta ve bu artışın sonucu olarak işletmeler için hayati öneme sahip
rekabet gücü de artmaktadır (Turunç, 2010, s. 253-254). Bu kapsamda örgüt yöneticilerinin
işgörenlerin performansını arttırmaları gerekmektedir (Kesen ve Sipahi, 2016, s. 1929).
İşgörenlerin performansını birçok faktör etkileyebilmektedir. İşgören performansını
etkileyen unsurlar Aydın (2010, s. 31) tarafından İş Tatmini, Çevresel Faktörler, Motivasyon ve
Stres olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir.
İş tatmini, işgörenlerin, işlerinin farklı yönlerine karşı beslemiş oldukları tutumların
toplamıdır. Bu kapsamda, çalışanın işine karşı tutumu olumlu ise iş tatmini de olmaktadır; aksi
durumda ise tatminsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda iş tatmini; bir işgörenin işine bakışı,
işiyle ilgili rasyonel ve duygusal tepkileri ya da işi hakkında yaptığı değerlendirmelerin
sonucudur (Çarıkçı, 2001, s. 162). İşgörenin, işinden tatmini yeterli düzeydeyse, verimli
çalışacak, fire ve işgücü devir oranı azalabilecektir (Baysal ve Tekarslan, 1996, s. 281).
Performansı etkileyen temel unsurlardan bir diğeri olan çevresel faktörler, fiziksel ve
organizasyonel faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aydınlatma, ısıtma, gürültü, örgütte
kullanılan araçlar, havadaki oksijen miktarının düzeyi, rutubet, yardımcı araç ve gereçler,
havanın kalitesi gibi unsurlar işgören performansını etkileyen fiziksel özellikler olarak
sayılabilir (Üçüncü vd, 2008). Örgüt yapısı, takip edilen strateji, örgütteki yetki ve görev
dağılımı, işgörenlerin çalışma koşulları ise başlıca organizasyonel faktörlerdendir (Bulut, 2003,
s. 10).
İşgören motivasyonu ile performans yakından ilişkilidir (Aydın, 2010, s. 38).
Yöneticinin, işgörenleri örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirmesi ise ancak motivasyon ile
olabilecektir. Örgütsel hedeflere ulaşabilmek için işgörenleri çok çalışmaya teşvik etmek tüm
yönetimlerin karşılaştığı zorluklardandır. Motivasyonu üst düzeyde olan işgörenler, örgütün
belirlediği amaçlara ulaşabilmesindeki en önemli unsurdur (Öğüt vd., 2004, s. 1).
Baltaş (1996, s. 221) tarafından işgörenlerin performansını etkileyen unsurlardan biri
olan stresin tanımı şu şekilde yapılmaktadır; organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit
edilmesi ve zorlanması ile meydana gelen ve etkilerini psikolojik ve toplumsal seviyelerde
gözlemlenebilen bir durumdur. Literatürde iş stresinin performans üzerinde olumlu ve olumsuz
etkileri olduğu tespit edilmiştir. Optimum düzeydeki bir stres, işgöreni motive ederek
performansının artmasına neden olurken, aşırı stres ise performansının azalmasına ve
başarısızlığa neden olabilmektedir. Bu durum örgütler için yüksek maliyetlere neden olmaktadır
(Patel, 1989, s. 2).
1.3. İş Stresi
Stres sözcüğü, günümüzde sıkça kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. İngilizcede “kaygı”, “keder”, “acı” anlamına gelen “distress” kelimesinin
kısaltması olan stres kelimesinin kökeni, Latince “çekilmiş”, gerilmiş” anlamına gelen “strictus”
ve Eski Fransızca “darlık”, “baskı” anlamına gelen “estresse” kelimelerine dayanmaktadır
(Oxford Dictionary, 2018). Stresin varlığını kanıtlayan ilk kişi olarak görülen Hans Selye
tarafından stres şu şekilde tanımlanmıştır; stres, vücudun herhangi bir talebe karşı göstermiş
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olduğu belirgin olmayan yanıttır. Stres, kişinin fiziksel ve sosyal çevredeki uyumsuz koşullar
nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde sarf ettiği gayrettir (Cüceloğlu, 1994, s.
321). Stres, bireylerin huzuru için bir tehlike işareti ve uyarı olarak algılanan olaylara gösterilen
fizyolojik ve psikolojik tepkidir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2008, s. 329). Stres, işletmelerin
başarısında önemli bir role sahip olan, örgütsel davranış konularından birisidir (Nart ve
Yıldırım, 2018, s. 7). İş stresini açıklamak üzere araştırmacılar tarafından literatürde çeşitli
teoriler kullanılmıştır. Bu teorilerden bazıları aşağıda incelenmiştir.
•

İş Talepleri - Kontrol Teorisi (The Job Demands - Control Model)

Literatürde iş stresi ile ilgili sık kullanılan teorilerden biri olan İş Talepleri - İş Kontrolü
teorisi Karasek (1979, s. 285) tarafından ortaya atılmıştır. Bu teorideki iş talebi kavramı, iş
yerinde strese neden olan faktörleri ifade etmektedir. İş kontrolü ise iki boyuttan oluşmaktadır.
Bunlardan birincisi, çalışanın yaptığı işiyle ilgili karar alma yeteneği ve özgürlüğü, ikincisi ise
çalışanın işiyle ilgili beceri ve yaratıcılık seviyesidir. Bu iki boyut karar serbestisini (decision
latitude) oluşturmaktadır. Teoriye göre iş talebinin yüksek, çalışanın karar serbestisinin düşük
olduğu durumlarda stresin en yüksek seviyede olması beklenmektedir. Bu stres hipotezi olarak
(strain hypotheses) adlandırılmaktadır. İş talebinin yüksek, çalışanın karar serbestisinin de
yüksek olduğu durumlarda ise çalışan için olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Talebin sonuçlar
üzerindeki etkisi açısından kontrolün tampon görevi görmesi nedeniyle bu durum tampon
hipotezi (buffer hypotheses) olarak adlandırılmaktadır (Güleryüz ve Aydın, 2006, s. 60).
•

Kişi Çevre Uyumu Modeli (Person - Environment Fit Model)

Bu teori Michigan Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Grubu tarafından ABD’de
geliştirilmiştir (Caplan vd., 1975). Kişi Çevre Uyumu Modeline göre stres, işin talepleri ve
gereksinimleri ile kişinin bu talepleri karşılamak için algıladığı kendi yeteneği arasındaki
uyumsuzluktur (Ampadu, 2015, s. 25). Bu model kapsamında Bogg ve Cooper (1995, s. 329),
stresi, kişinin nitelikleri (yetenekler, değerler vb.) ile çevre (talepler vb.) arasındaki uyum
eksikliği olarak tanımlamışlardır. Teoriye göre kişi ve çevre arasındaki algılanan uyum fiziksel
ve psikolojik sağlığa katkı sağlarken, algılanan uyumsuzluk ise strese neden olmaktadır
(Edwards ve Rothbard, 1999, s. 87). Kişi Çevre Uyumu Modeline göre uyum eksikliği bazı
fizyolojik (kan basıncının yükselmesi) ve psikolojik (uyku bozukluğu, panik atak, isteksizlik)
belirtilere neden olabilmektedir (Harrison, 1978, s. 176).
Stresör, strese neden olan faktörlere denir. Literatürde stresörlerin belirlenmesi için
birçok araştırma ve sınıflandırma yapıldığı görülmektedir. Stresörler, bu çalışma kapsamında
fiziksel çevre, örgütsel faktörler ve bireysel faktörler şeklinde sınıflandırılmıştır.
Fiziksel çevre, çalışanların işyerinde geçirdiği süre göz önüne alındığında, bulundukları
fiziki ortamdan etkilenmemeleri de imkânsız hale gelmektedir. İş ortamındaki fiziksel koşulların
iyi ya da kötü olması iş stresine neden olan faktörler arasında gösterilmektedir. Gürültü, iş
ortamının sıcaklığı ve aydınlatma çalışanları etkileyen başlıca fiziksel etkenler olarak ön plana
çıkmaktadır. Örgütsel faktörler, mesleki farklılıklar, rol belirsizliği, rol çatışması, aşırı iş yükü
veya az çalışma işgörenlerde strese neden olan örgütsel faktörler olarak değerlendirilmektedir.
Bireysel faktörler, kişilik özelliği strese neden olan en önemli bireysel faktörlerden birisidir.
Kişilik özellikleri dışında, algılama farklılıkları, aile ilişkilerinin bozuk olması, sahip olunan
tecrübeler, boşanma, ölüm, taşınma ve ekonomik problemler işyerindeki strese neden olan diğer
bireysel faktörlerdir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001, s. 240).
1.4. Araştırma Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
1.4.1. İş Stresi ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki
Stres ve performans arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda dört farklı sonucun ortaya
çıktığı görülmektedir (Gümüştekin ve Öztemiz, 2005, s. 283). Birincisi, stresin aşırı yüksek ve
aşırı düşük olduğu durumlarda performans azalırken, stresin normal düzeyde olduğu durumlarda
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performans artmaktadır. İkincisi, stres ile performans doğru orantılıdır. Stres arttıkça
performansta artış göstermektedir. Üçüncüsü, stres ile performans ters orantılıdır. Stres
azaldıkça performans artmaktadır. Dördüncüsü, stres ile performans arasında bir ilişki
bulunmamaktadır. Literatürde iş stresi ile performans arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan
bazıları aşağıda incelenmiştir.
Tekingündüz, Kurtuldu ve Eğilmez (2016) yaptıkları araştırmalarında sağlık
çalışanlarının performansları ile iş stresleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın
örneklemi 583 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre sağlık
çalışanlarının performansları ile iş stresleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
Abualrub ve Al-Zaru (2008) tarafından Ürdünlü hemşireler üzerine yapılan araştırmada da iş
stresi ile performans arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
Shahid vd. (2011) araştırmalarında, iş stresi ile işgören performansı arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Çalışanlar arasındaki zayıf iletişim, aşırı iş yükü ve riskli bir iş yapmaları,
banka çalışanlarının iş stresine neden olan en önemli faktörler olarak tespit edilmiştir.
Çalışanların iş yükü ve zaman baskısı nedeniyle, iş ve aile hayatlarını yönetemediği ve bazı
sosyal problemlerle karşılaştıkları belirtilmiştir. Sonuç olarak aşırı stresli işin, işgören
performansını düşürdüğü tespit edilmiştir.
Alkan (2014) yaptığı araştırmasında, doktorların performansları ile iş stresleri
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın verileri bir kamu hastanesinde görevli 156
doktordan elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının iş stresi ile performansları
arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Zafar vd. (2015) çalışmalarında iş stresi ile işgören performansı arasındaki ilişkiyi
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda iş stresi ile iş performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde stres ile performans arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılan çeşitli
teoriler bulunmakla birlikte, Negatif Yönlü Doğrusal Teori (The Negative Linear Theory) ön
plana çıkmaktadır (Muse vd., 2003). Bu teoriye göre stres ile performans ters orantılıdır. Stres
azaldıkça performans artmaktadır. Negatif Yönlü Doğrusal Teori ve literatürdeki çalışmalar
ışığında iş stresi ve işgören performansı arasındaki ilişki üzerine geliştirilen hipotez şu
şekildedir:
“H1: İş stresinin işgören performansı üzerinde anlamlı ve negatif yönde etkisi vardır.”
1.4.2. Sanal Kaytarma ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki
Literatürde sanal kaytarma ile işgören performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalara bakıldığında farklı sonuçların elde edildiği görülebilmektedir. Bazı çalışmalarda
sanal kaytarma davranışlarının performansı olumlu etkilediği, bazılarında ise olumsuz etkilediği
belirtilmektedir. Bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan bazıları aşağıda
incelenmiştir.
Afacan Fındıklı (2016) yaptığı araştırmasında sanal kaytarma davranışlarının
performans üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma verileri sağlık ve tekstil sektörlerinde
çalışan 406 katılımcıdan elde edilmiştir. Araştırma sonucunda sağlık sektöründe çalışanların,
tekstil sektöründe çalışanlara göre daha az sanal kaytarma yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca sağlık
sektöründe çalışanların sanal kaytarma davranışları arttığında performanslarının azaldığı tespit
edilmiştir.
Garrett ve Danziger (2008) yaptıkları araştırma kapsamında sanal kaytarma
davranışlarının sonuçlarını incelemişlerdir. Araştırma sonucunda iş yerinde internet kullanımı
yani sanal kaytarma ile performans arasında olumlu bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
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Bilgin Demir, Ürek ve Uğurluoğlu (2017) tarafından yapılan araştırma kapsamında
sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışları ile performansları arasındaki ilişki incelemiştir.
Araştırmanın verileri 259 sağlık çalışanından elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre sanal
kaytarmanın alt boyutları olan önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışlarının performansı
olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Santos (2016) yaptığı çalışmasında sanal kaytarma davranışları ile işgören performansı
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Deneysel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın
sonucunda, sanal kaytarma davranışlarının, işgörenlerin hem fiziksel hem zihinsel
performanslarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.
Sanal kaytarma faaliyetleri Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Teorisi kapsamında Geri
Çekilme davranışı olarak değerlendirilmektedir. Geri Çekilme Davranışı, çalışanın, işine örgüt
tarafından beklenenden daha az süre ayırması olarak tanımlanmaktadır. Sonuç olarak sanal
kaytarma yapan kişilerin beklenenden daha az süre performans göstermeleri nedeniyle,
performanslarının negatif yönde etkilenebileceği öngörülebilir. Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı
Teorisi ve literatürdeki çalışmalar kapsamında sanal kaytarma ve işgören performansı arasındaki
ilişki üzerine geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
“H2: Sanal kaytarma davranışlarının işgören performansı üzerinde anlamlı ve negatif
yönde etkisi vardır.”
“H2a: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan internette gezinme (browsing)
faaliyetlerinin işgören performansı üzerinde anlamlı ve negatif yönde etkisi vardır.”
“H2b: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan e-posta faaliyetlerinin işgören
performansı üzerinde anlamlı ve negatif yönde etkisi vardır.”
1.4.3. Sanal Kaytarma ve İş Stresi Arasındaki İlişki
İş yerinde kişisel internet kullanımı olarak tanımlanan sanal kaytarmanın işgörenler
üzerindeki stresi azaltması, bu davranışın olumlu etkilerinden biri olarak görülmektedir. Vitak
vd. (201, s. 1752) kısa süreli sanal kaytarmanın işgören üzerinde sıkıntı, bitkinlik ve stresten
kurtulma, daha fazla iş memnuniyeti, daha mutlu hissetme ve yenilenme gibi olumlu etkileri
olabileceğini belirtmişlerdir. Anandarajan ve Simmers (2005, s. 777) sanal kaytarmanın iş
yerinde stresi azaltan ve ilham veren bir oyuncak olduğunu belirtmektedirler. Literatürde iş
stresi ile sanal kaytarma arasındaki ilişkiyi araştıran çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmektedir.
Şen vd. (2016) çalışmalarında iş stresinin sanal kaytarma davranışları üzerindeki
etkisini araştırmışlardır. Araştırma kapsamında sanal kaytarma davranışlarının
sınıflandırılmasında Mahatanankoon vd. (2004, s. 95) tarafından yapılan sınıflandırma baz
alınmıştır. Bu sınıflandırmaya göre sanal kaytarma davranışları dört sınıfa ayrılmıştır: Bunlar;
internetin rahatlama amacıyla kullanımı, internetin suistimal edilmesi ya da zarar verici sanal
kaytarma, kendini geliştirme amacıyla internet kullanımı ve belirsiz internet kullanımıdır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre iş stresi arttıkça, internetin rahatlama amacıyla
kullanımı ile internetin suistimal edilmesinin de arttığı tespit edilmiştir. İş stresi azaldıkça,
kendini geliştirmek amacıyla internetin kullanılması ve belirsiz internet kullanımı artmaktadır.
Koay, Soh ve Chew (2017) yaptıkları araştırma kapsamında sanal kaytarma ile iş stresi
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda yüksek düzeyde iş stresinin sanal
kaytarma davranışlarına neden olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların iş stresi ile mücadele etmek
için interneti kişisel amaçları için kullandığı tespit edilmiştir. Garrett ve Danziger (2008, s. 950)
tarafından yapılan araştırmada da yüksek düzeyde iş stresinin sanal kaytarma davranışlarına
neden olduğu belirtilmiştir.
Çivilidağ (2017) tarafından yapılan araştırmada sanal kaytarmanın iş stresi ile ilişkisi
incelenmiştir. Araştırma sonucunda sanal kaytarmanın alt boyutları olan önemli ve önemsiz
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sanal kaytarma ile iş stresi arasında düşük düzeyde olumlu ve anlamlı olmayan bir ilişki
bulunmuştur.
Henle ve Blanchard (2008) tarafından yapılan araştırmada iş stresi ile sanal kaytarma
arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda iş stresinin alt boyutu olan çalışanların rol
belirsizliği algısı ile rol çatışması algısı arttığında sanal kaytarma yapma olasılıkları da
artmaktadır. Ancak iş stresinin bir diğer alt boyutu olan algılanan iş yükü arttığında sanal
kaytarma yapma olasılığının azaldığı tespit edilmiştir.
Literatürdeki çalışmalar kapsamında sanal kaytarma ve iş stresi arasındaki ilişki üzerine
geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
“H3: Sanal kaytarma davranışlarının iş stresi üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi
vardır.”
“H3a: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan internette gezinme (browsing)
faaliyetlerinin iş stresi üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır.”
“H3b: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan e-posta faaliyetlerinin iş stresi
üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi vardır.”
1.4.4. Sanal Kaytarma, İşgören Performansı ve İş Stresi Arasındaki İlişki
Türkçe ve İngilizce literatür taraması sonucunda sanal kaytarma, işgören performansı ve
iş stresi değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma
kapsamında sanal kaytarma bağımsız değişken, işgören performansı bağımlı değişken ve iş
stresi düzenleyici değişken olarak belirlenmiştir. Bu üç değişken arasındaki ilişki literatürde ilk
kez incelenecektir.
Sanal kaytarma davranışlarının işgören performansı üzerindeki etkisini inceleyen
çalışmalarda farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda bu davranışların
performansı olumlu etkilediği, bazı çalışmalarda ise olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Oravec
(2002, s. 61) sanal kaytarma davranışlarının işgörenler üzerinde bir yenileme etkisi olduğu ve
sonraki görevlerde daha iyi performans göstermesine neden olduğunu belirtmiştir. Santos
(2016) ise sanal kaytarmanın işgörenlerin hem fiziksel hem de zihinsel performanslarını
düşürdüğünü tespit etmiştir. Sanal kaytarma davranışlarının işgören performansı üzerindeki
etkisi konusunda araştırmacılar arasında fikir ayrılığı olduğu görülebilmektedir.
İş stresi aşırı yüksek ve aşırı düşük olduğu durumlarda performansı olumsuz yönde
etkilerken, normal düzeyde olduğu durumlarda ise performans olumlu yönde etkilenmektedir
(Gümüştekin ve Öztemiz, 2005, s. 283). Araştırmanın örneklemini oluşturan sağlık personelinin
yoğun stres altında çalıştığı belirtilmektedir (Şahin ve Batıgün, 1997, s. 62). Sağlık personelinin
sanal kaytarma davranışlarının performansları üzerindeki etkisinde, iş stresinin düzenleyici
etkisi olduğu öngörülebilir.
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Teorisine göre sanal kaytarma faaliyetleri performansı
azaltmaktadır. Negatif Yönlü Doğrusal Teoriye göre ise stres arttıkça performans azalmaktadır.
Sonuç olarak sanal kaytarma ile işgören performansı arasındaki ilişkide, iş stresinin düzenleyici
etkisinin olabileceği, yani bağımsız değişken (sanal kaytarma) ile bağımlı değişken (işgören
performansı) arasındaki ilişkinin şiddetini etkileyeceği öngörülebilir. İş stresi ve işgören
performansı ile ilgili yukarıda verilen bilgiler ve literatürdeki çalışmalar ışığında aşağıdaki
hipotezler geliştirilebilir:
“H4: Sanal kaytarma ve işgören performansı ilişkisi üzerinde, iş stresinin düzenleyici
etkisi vardır.”
“H5: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan internette gezinme (browsing)
faaliyetleri ile işgören performansı ilişkisi üzerinde, iş stresinin düzenleyici etkisi vardır.”
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“H6: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan e-posta faaliyetleri ile işgören
performansı ilişkisi üzerinde, iş stresinin düzenleyici etkisi vardır.”

2. Araştırmanın Problemi, Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, sanal kaytarma davranışları ile işgörenlerin performansları
arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki üzerinde iş stresinin düzenleyici (moderatör) etkisini
incelemektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt
aranmıştır;
Sanal kaytarma ile işgören performansı arasında bir ilişki var mıdır?
İş stresi ile sanal kaytarma arasında bir ilişki var mıdır?
İş stresi ile işgören performansı arasında bir ilişki var mıdır?
Sanal kaytarma ile işgören performansı arasındaki ilişkide iş stresinin düzenleyici bir
etkisi var mıdır?
Araştırmada sanal kaytarma, işgören performansı ilişkisinde iş stresinin düzenleyici
etkisi incelenmektedir. Literatürde, değişkenler arasındaki bu ilişkiyi araştıran bir çalışma
bulunmaması, bu çalışmayı önemli kılan en önemli nedendir. Ayrıca literatürde sanal kaytarma
ile iş stresi arasındaki ilişkiyi araştıran sınırlı sayıda çalışmanın bulunması da araştırmayı
önemli kılan bir diğer nedendir.

3. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada anket yöntemi ile toplanan veriler üzerinden araştırma hipotezlerinin test
edilmesine dayanan nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Toplanan veriye ilişkin analizler
ve hipotez testleri istatistiksel veri analiz programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
bu bölümünde araştırma yöntemi ve kullanılan analiz teknikleri ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Bu kapsamda araştırma modeli açıklanmıştır. Daha sonra araştırmanın evreni, örneklemi ve
kullanılan örnekleme yöntemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca, araştırmada kullanılan veri
toplama yöntemi ve teknikleri ile araştırmada kullanılan ölçekler hakkında açıklayıcı bilgiler
verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Modeli
Bu araştırmanın amacı, sanal kaytarma ile işgören performansı arasındaki ilişkide iş
stresi etkisinin ne seviyede olduğunun belirlenmesidir. Bu kapsamda katılımcıların sanal
kaytarma davranışları ve işgören performansı arasında bir ilişki olduğu, iş stresinin de bu
ilişkide düzenleyici etkisinin olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımdan yola çıkarak sanal
kaytarma, işgören performansı ve iş stresi değişkenleri arasında oluşturulan araştırma modeli
Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1. Araştırma modeli
İş Stresi
(Düzenleyici Değişken)
Sanal Kaytarma
(Bağımsız Değişken)
-İnternette Gezinme Faaliyetleri
-E-posta Faaliyetleri

İşgören Performansı
(Bağımlı Değişken)

Modele göre, sanal kaytarma davranışları internette gezinme faaliyetleri (browsing) ve
e-posta faaliyetleri olmak üzere iki alt boyut olarak değerlendirilmiştir. İşgören performansı ve
iş stresi değişkenleri ise tek boyutta değerlendirilmiştir. Oluşturulan modelde, sanal kaytarma ile
işgören performansı arasındaki ilişkinin varlığı sorgulanmakta olup, sanal kaytarma değişkeni
bağımsız değişken, işgören performansı ise bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. İş
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stresinin söz konusu ilişki üzerinde düzenleyici etkisinin olduğu öngörüldüğü için iş stresi
düzenleyici değişken olarak değerlendirilmiştir.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Balıkesir ilindeki kamuya ait sağlık kuruluşlarında görevli
çalışanlar oluşturmaktadır. Evrendeki tüm bireylere ulaşılması mümkün olmadığı için
örnekleme yapılması zorunlu görülmüştür. Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan
örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme metodu tercih edilmiştir. Ancak, örneklemin
evreni en iyi şekilde temsil edebilmesi için mümkün olduğunca farklı özellikteki bireylere
ulaşılmaya çalışılmıştır. Kolayda örnekleme metodu ile 436 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu
katılımcılara uygulanan anketlerin 34 tanesi işaretleme hataları ve eksik işaretleme nedeniyle
geçersiz sayılmış ve 402 adet anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Balıkesir ilinde görevli
sağlık sektörü çalışanlarının sayısı, 2017 yılında yayınlanan, Sağlık Bakanlığı Sağlık
İstatistikleri Yıllığı - 2016’ya göre 7887 olarak tespit edilmiştir. Gürbüz ve Şahin (2016, s. 131),
8000 kişiden oluşan bir evrenin, en az 367 kişiden oluşan bir örneklem tarafından temsil
edebileceğini belirtmektedirler. Sonuç olarak 402 kişiden oluşan araştırma örnekleminin yeterli
düzeyde olduğu söylenebilir.
3.3. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Hazırlanan
anket formu, sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarını, performanslarını ve iş
streslerini ölçmek amacıyla daha önceki araştırmalarda kullanılan ölçekler ile katılımcılara ait
demografik bilgileri elde etmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Demografik sorular hariç,
diğer üç ölçekte cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır. Anket formu 4 bölümden ve toplam 30
sorudan oluşmaktadır.
Anket formunun birinci bölümü katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmeye
yönelik 5 sorudan (cinsiyetiniz, yaşınız, medeni durumunuz, eğitim durumunuz, mesleğiniz)
oluşmaktadır.
Anket formunun ikinci bölümünde işgörenlerin performanslarını ölçmek için kullanılan,
Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Çöl (2008) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan
“İşgören Performansı Ölçeği” bulunmaktadır. İşgören Performansı Ölçeği tek boyut ve 4
sorudan (1 ve 4. madde) oluşmaktadır.
Anket formunun üçüncü bölümünde katılımcıların sanal kaytarma davranışlarını ölçmek
için kullanılan, Lim ve Teo (2005) tarafından geliştirilen “Sanal Kaytarma Ölçeği”
bulunmaktadır. Ölçek İnternette Gezinme Faaliyetleri (Browsing) ve E-posta Faaliyetleri (Emailing) olmak üzere iki alt boyuttan ve toplam 13 sorudan (5-17. madde) oluşmaktadır.
İnternette Gezinme Faaliyetleri, e-posta faaliyetleri dışındaki, genel internet faaliyetlerini
kapsamaktadır ve bu alt boyut 10 sorudan (5-14. madde) oluşmaktadır. E-posta Faaliyetleri,
kişisel e-posta alma, gönderme ve kontrol etme faaliyetlerini kapsamaktadır ve 3 sorudan (15 17. madde) oluşmaktadır.
Anket formunun dördüncü bölümünde, katılımcıların iş stresini ölçmek için kullanılan,
House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
“İş Stresi Ölçeği” bulunmaktadır. İş Stresi Ölçeği tek boyut ve 7 sorudan (18 - 24.madde)
oluşmaktadır.

4. Çalışmanın Analizleri ve Bulgular
Araştırmanın bu kısmında, elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ortaya çıkan
bulgulara yer verilmiştir. Öncelikle katılımcılara ait demografik bulgular paylaşılmıştır. Daha
sonra araştırmada kullanılan ölçeklere ait güvenirlik analizi sonuçları, değişkenlerin faktör
analizine uygunluğunu gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s Küresellik Testlerinin
sonuçları, ölçeklere ait faktör analizi sonuçları ile elde edilen verilere uygulanacak istatistiksel
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analizlerin belirlenmesi için kullanılan Normallik Testi sonuçları paylaşılmıştır. Ayrıca,
değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan, Korelasyon ve Regresyon
analizlerinin sonuçlarına yer verilmiştir.
4.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan 402 sağlık çalışanının demografik özellikleri cinsiyet, yaş gurubu,
medeni durumu, eğitim durumu ve mesleği şeklinde olmak üzere beş başlık altında
incelenmiştir. Tablo 1’de sunulan veriler kapsamında araştırmaya katılan 402 sağlık çalışanın
%55,5’inin kadın, % 44,5’inin erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların %25,6’sının 25 yaşın
altında, %33,1’inin 26-35 yaş aralığında, %30,3’ünün 36-45 yaş aralığında, %10,0’unun 46-55
yaş aralığında ve %1,0’inin 56 yaş ve üstünde olduğu görülmektedir. Katılımcıların %61,9’unun
evli, %38,1’inin bekâr olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna bakıldığında ilköğretim
mezunlarının oranı %4,0, lise mezunlarının oranı %21,4, üniversite mezunlarının oranı %64,4,
yüksek lisans mezunlarının oranı %8,5 ve doktora mezunlarının oranı %1,7’dir. Katılımcıların
%8,7’sinin doktor, %39,1’inin hemşire, %19,2’sinin sağlık memuru / teknisyen, %15,9’unun
idari personel, %17,2’sinin diğer sağlık personeli olduğu görülmektedir. Demografik
değişkenlere ait bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Demografik değişkenlere ait bulgular
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Meslek

Gruplar
Kadın
Erkek
Toplam
25 ve altı
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri
Toplam
Evli
Bekâr
Toplam
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Doktor
Hemşire
Sağlık Memuru / Teknisyen
İdari Personel
Diğer Sağlık Personeli
Toplam

Frekans (n)
223
179
402
103
133
122
40
4
402
249
153
402
16
86
259
34
7
402
35
157
77
64
69
402

Yüzde (%)
55,5
44,5
100,0
25,6
33,1
30,3
10,0
1,0
100,0
61,9
38,1
100,0
4,0
21,4
64,4
8,5
1,7
100,0
8,7
39,1
19,2
15,9
17,2
100,0

4.2. Güvenirlik Analizine İlişkin Bulgular
İç tutarlılık analizinde farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışma
kapsamında ise ölçeklerin iç tutarlılık analizinde Cronbach (1951) tarafından geliştirilen Alpha
(α) katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklere ait güvenirlik analizleri,
ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Ölçeklere ait güvenirlik katsayıları, ortalamalar ve standart sapmalar
Ölçek/Alt Boyut
Sanal Kaytarma Ölçeği
İnternette Gezinme Faaliyetleri Alt Boyutu
E-posta Faaliyetleri Alt Boyutu
İşgören Performansı Ölçeği
İş Stresi Ölçeği

Madde
Sayısı
13
10
3
4
7

Cronbach’s
Alpha
0,928
0,902
0,932
0,922
0,869

Ortalama
2,4661
2,4567
2,4975
3,7065
3,2594

Standart
Sapma
0,926
0,905
1,264
1,004
0,920

Ölçek maddeleri arasındaki iç tutarlılık değerini gösteren Cronbach Alpha katsayının
0,70 ve üzerinde olması durumunda, ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Nunnaly,
1978, s. 245). Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmada kullanılan sanal kaytarma ölçeği (0,928),
işgören performansı ölçeği (0,922) ve iş stresi ölçeğinin (0,869) Cronbach Alpha değerleri 0,70
değerinin üzerindedir. Bu kapsamda araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu
söylenebilir.
4.3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s Küresellik Testleri
Faktör analizinden önce değişkenlerin faktör analizi için uygun olup olmadığını test
etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s Küresellik testinin uygulanması
gerekmektedir. KMO testi değişkenlerin oluşturduğu veri yapısının faktör analizi için uygun
olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Barlett Küresellik testi korelasyon
matrisindeki ilişkilerin faktör analizi yapacak düzeyde olup olmadığını göstermektedir.
Tablo 3. Ölçeklere ilişkin KMO ve Barlett’s küresellik testi sonuçları
Örneklem
Yeterliliğine
Yönelik
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Değeri
Yaklaşık Ki-Kare Değeri
Serbestlik Derecesi (Df)
Anlamlılık (Sig.)

Sanal Kaytarma
Ölçeği

İşgören Performansı
Ölçeği

İş Stresi
Ölçeği

,916

,859

,869

3408,018
78
,000

1215,438
6
,000

1288,736
21
,000

KMO değerinin 0,60 ve üstünde olması örneklemin faktör analizi için uygun olduğu
anlamına gelmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 311). Bu kapsamda Tablo 3’te görüldüğü
üzere Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği değerinin (KMO), sanal kaytarma ölçeği için
0,916, işgören performansı ölçeği için 0,859, ve iş stresi ölçeği için 0,869 bulunması örneklemin
faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Barlett’s Küresellik testi sonucunun anlamlı
olması (p<0,05) değişkenler arası ilişkilerin oluşturduğu matrisin faktör analizi için uygun
olduğu anlamına gelmektedir. Tablo 3’te görüldüğü gibi Barlett’s Küresellik Testi sonuçlarının
sanal kaytarma ölçeği için Sig.=0.0000, işgören performansı ölçeği için Sig.=0.0000, ve iş stresi
ölçeği için Sig.=0.0000 bulunması, değişkenler arası ilişkilerin oluşturduğu matrisin faktör
analizi için anlamlı olduğunu göstermektedir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett’s
Küresellik Testleri sonucunda, araştırmada kullanılan her üç ölçeğinde faktör analizi için uygun
olduğu görülmektedir.
4.4. Faktör Analizine İlişkin Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği keşfedici faktör analizi (KFA) ile test
edilmiştir. Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki maddenin bir araya getirilerek, birbiri
ile tutarlı daha az sayıda faktör elde etmeyi amaçlayan, çok değişkenli analizlerin genel adıdır
(Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 309).
Keşfedici faktör analizinin ölçeklere uygulanmasında temel bileşenler (principal
component) analizi ve “varimaks” eksen döndürmesi tekniği kullanılmıştır. Faktör oluşması
için, öz değerlerin (eigen values) 1’den büyük olması, maddelerin ilgili faktörde en az 0,40
düzeyinde yük değerine sahip olması, bir faktörün en az üç maddeden oluşması esas alınmıştır.
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4.4.1. Sanal Kaytarma Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
Sanal kaytarma ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, ölçek ifadelerinin ölçeğin
aslında olduğu gibi iki faktörde toplandığı tespit edilmiştir. Belirlenen bu faktörler İnternette
Gezinme Faaliyetleri (Browsing) ve E-posta Faaliyetleri (E-mailing) olarak adlandırılmıştır. İki
faktör toplam varyansın %62,425’ini açıklamaktadır. Sanal kaytarma ölçeğine ilişkin faktör
analizi bulguları Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Sanal kaytarma ölçeğine ilişkin faktör analizi bulguları
Madde

İnternette
Gezinme
Faaliyetleri
(Bowsing)

1. Mesai saatlerinde eğlence amaçlı internet sitelerini ziyaret ederim.
2. Mesai saatlerinde işle ilgisi olmayan internet sitelerini ziyaret ederim.
3. Mesai saatlerinde genel haber amaçlı internet sitelerini ziyaret ederim.
4. Mesai saatlerinde sporla ilgili internet sitelerini ziyaret ederim.
5. Mesai saatlerinde işle ilgisi olmayan bilgileri, internet üzerinden indiririm.
6. Mesai saatlerinde iş aramak için interneti kullanırım.
7. Mesai saatlerinde çevrimiçi (online) mesaj gönderirim.
8. Mesai saatlerinde çevrimiçi (online) alışveriş yaparım.
9. Mesai saatlerinde çevrimiçi (online) oyun oynarım
10. Mesai saatlerinde yetişkin odaklı internet sitelerini ziyaret ederim.

E-posta
Faaliyetleri
(E-mailing)

,805
,802
,724
,666
,618
,542
,531
,524
,482
,450

11. Mesai saatleri içinde işle ilgili olmayan e-postalara bakarım.

,881
,878
,854
1,111
8,543

12. Mesai saatleri içinde işle ilgili olmayan e-posta gönderirim.
13. Mesai saatleri içinde işle ilgili olmayan e-posta alırım.
Özdeğerler (Eigenvalues)
Açıklanan Varyans Yüzdesi %
Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi %
Not: 0.4’ten küçük faktör yükleri tabloda gösterilmemiştir.

7,005
53,882
62,425

4.4.2. İşgören Performansı Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
İşgören performansı ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, ölçeğin aslında
olduğu gibi tek faktör elde edilmiştir. Bu faktör toplam varyansın %81,400’ünü açıklamaktadır.
İşgören performansı ölçeğine ilişkin faktör analizi bulguları Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. İşgören performansı ölçeğine ilişkin faktör analizi bulguları
Madde
1. Görevlerimi tam zamanında tamamlarım.
2. İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım.
3. Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaştığımdan
eminim.
4. Bir problem gündeme geldiğinde en hızlı şekilde çözüm üretirim.
Özdeğerler (Eigenvalues)
Açıklanan Varyans Yüzdesi %
Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi %
Not: 0.4’ten küçük faktör yükleri tabloda gösterilmemiştir.

İşgören Performansı
,918
,909
,908
,874
3,256
81,400
81,400

4.4.3. İş Stresi Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
İş stresi ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, ölçeğin aslında olduğu gibi tek
faktör elde edilmiştir. Bu faktör toplam varyansın %56,979’unu açıklamaktadır. İş stresi
ölçeğine ilişkin faktör analizi bulguları Tablo 6’da sunulmuştur.
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Tablo 6. İş stresi ölçeğine ilişkin faktör analizi bulguları
İş Stresi
,850
,820
,810
,772
,762
,712

Madde
1.İşimden dolayı kendimi asabi hissediyorum.
2. Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım muhtemelen daha iyi olur.
3. Oldukça büyük bir gerilim altında çalışıyorum.
4.İşimle ilgili sorunlar uyku sorunu yaşamama neden oluyor.
5.İşim sağlığımı doğrudan etkilemeye yatkındır.
6.İşyerimde düzenlenen toplantılar öncesi kendimi gergin hissediyorum.
7. Evde olduğum zamanlar başka işler yapıyor olsam da sıklıkla işimle ilgili konuları
düşünüyorum.
Özdeğerler (Eigenvalues)
Açıklanan Varyans Yüzdesi %
Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi %
Not: 0.4’ten küçük faktör yükleri tabloda gösterilmemiştir.

,504
3,989
56,979
56,979

Tabachnick ve Fidell (2001) keşfedici faktör analizinde, tüm faktörlerin açıkladıkları
toplam varyansın, tek boyutlu ölçeklerde en az %30, çok boyutlu ölçeklerde ise en az %50
olması gerektiğini belirtmektedirler. Bu kapsamda araştırmada kullanılan sanal kaytarma ölçeği
(%62,42), işgören performansı ölçeği (%81,40) ve iş stresi ölçeğine (%56,97) ait faktörlerin
açıkladıkları toplam varyanslar %50’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
4.5. Normallik Testi
Araştırma kapsamında elde edilen verilere uygulanacak istatistiksel analizlerin
belirlenmesi için önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Korelasyon ve regresyon analizi gibi parametrik testlerin uygulanabilmesi için sağlanması
gereken varsayımlardan biri verilerin normal dağılması koşuludur (Akar, 2018, s. 227). Bu
kapsamda “Sanal Kaytarma Ölçeği”, “İşgören Performansı Ölçeği” ve “İş stresi Ölçeği” ile elde
edilen veriler normallik testine tabi tutulmuştur. Normallik Testi Sonuçları Tablo 7’de
sunulmuştur.
Tablo 7. Normallik testi sonuçları
Sanal Kaytarma
İşgören Performansı
İş Stresi

Çarpıklık (Skewness)
,471
-,951
-,354

Basıklık (Kurtosis)
-,565
,201
-,696

Tabachnick ve Fidell’e (2001) göre Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis)
değerlerinin +1,5 ile -1,5 arasında bir değerde olması, verilerin normal dağılım gösterdiğini
ifade etmektedir. George ve Mallery’e (2010) göre ise bu değerlerin +2,0 ile -2,0 aralığında
bulunması durumunda da verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Tablo 7’de görüldüğü
gibi her 3 ölçek verisi için Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) değerlerinin +1,5 ile 1.5 aralığında olduğu ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak değişkenler
arasında korelasyon ve regresyon gibi parametrik testler uygulanabilir.
4.6. Korelasyon Analizi Sonuçları
Araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığını anlamak için
çoklu korelasyon analizi yapılmıştır. Pearson korelasyon analizine ait sonuçlar Tablo 8’de
sunulmuştur.
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Tablo 8. Değişkenler arasındaki çoklu korelasyon analizi
Değişkenler
1. Sanal Kaytarma
2. İnternette Gezinme Faaliyetleri
3. E-posta Faaliyetleri
4. İşgören Performansı
5. İş Stresi
n:402, *p<0.05, **p<0.01

1
1
,975**
,848**
-,625**
,312**

2
1
,710**
-,622**
,344**

3

4

1
-,500**
,168**

1
-,379**

5

1

Analiz sonuçlarına göre sanal kaytarma ile işgören performansı arasında anlamlı ve
negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r= -0,62, p < 0.01). Sanal kaytarma ile iş stresi
arasında ise anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r= 0,31, p < 0.01). Sanal
kaytarmanın alt boyutlarından internette gezinme faaliyetlerinin, işgören performansı ile
arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki (r= -0,62, p < 0.01), iş stresi ile ise anlamlı ve pozitif
yönlü bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (r= 0,34, p < 0.01). Sanal kaytarmanın bir diğer alt
boyutu olan e-posta faaliyetlerinin, işgören performansı ile arasında anlamlı ve negatif yönlü bir
ilişki (r= -0,50, p < 0.01), iş stresi ile ise anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu tespit
edilmiştir (r= 0,16, p < 0.01). İşgören performansı ile iş stresi arasında anlamlı ve negatif yönlü
bir ilişki (r= -0,37, p < 0.01) olduğu tespit edilmiştir.
Değişkenler arasındaki pozitif yönlü (olumlu) bir ilişki, iki değişkenin birlikte
değiştiğini, negatif yönlü (olumsuz) bir ilişki ise, değişkenlerden biri artarken diğerinin
azaldığını göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 267).
4.7. Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını ve
önem derecesini belirlemek için regresyon analizi kullanılmaktadır. Basit doğrusal regresyon
analizinde, bağımlı değişkeni etkileyen tek bir bağımsız değişken bulunmaktadır. Bu kapsamda,
tek boyuttan oluşan iş stresi ile işgören performansı arasındaki ilişkinin incelenmesinde basit
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın ilk hipotezi olan “H1: İş stresinin işgören performansı üzerinde anlamlı
ve negatif yönde etkisi vardır.” hipotezine ilişkin basit doğrusal regresyon analizi sonuçları
Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 9. İş stresi ve işgören performansı ilişkisine yönelik regresyon analizi sonuçları
R

R²

Düzeltilmiş R²

F

0,379
0,143
0,141
66,924
Bağımlı Değişken: İşgören Performansı, Bağımsız Değişken: İş Stresi

β
-,379

Anlamlılık
(ANOVA)
0,000

Tablo 9’daki regresyon analizi sonuçlarına göre iş stresinin, işgören performansı
üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (β= -,379 p < 0.001).
Düzeltilmiş R² değeri 0.14 olması, işgören performansıdaki %14’lük varyansın iş stresine bağlı
olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak H1 hipotezi kabul edilmiştir.
4.8. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Çoklu regresyon analizi, bir bağımlı değişkenin üzerinde birden fazla bağımsız
değişkenin etkisini incelemek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda, araştırmada öne sürülen H2,
H2a, H2b, H3, H3a ve H3b hipotezlerinin test edilmesinde çoklu regresyon analizi
kullanılmıştır. Sanal kaytarmanın alt boyutları ile işgören performansı arasındaki ilişkiye
yönelik çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur.
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Tablo 10. Sanal kaytarma ve işgören performansı ilişkisine yönelik çoklu regresyon analizi
sonuçları
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

İşgören
Performansı

İnternette Gezinme
Faaliyetleri
E-posta Faaliyetleri

Beta

t

p

Tolerans

VIF

-,596

S.
Hata
,061

-,537

-9,706

,000

,565

1,771

-,094

,044

-,119

-2,145

,033

,571

1,750

F = 129,340 R² = ,393 Düzeltilmiş R² = ,390 Tah.Stnd. Hata = ,78423 Anlamlılık (ANOVA) = ,000

Tablo 10’daki çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre oluşturulan model istatistiksel
olarak anlamlıdır (p <0.001). Düzeltilmiş R² değeri 0,39’dur. Bu sonuç işgören
performansındaki %39 oranındaki varyansın internette gezinme faaliyetleri ve e-posta
faaliyetleri tarafından açıklandığını göstermektedir. Tablodaki Beta katsayıları incelendiğinde,
işgören performansını açıklamada internette gezinme faaliyetlerinin (β= -,537 p < 0.01) ve eposta faaliyetlerinin (β= -,119 p < 0.05) anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir. Ayrıca modelde çoklu eş doğrusallık problemi olup olmadığını tespit etmek için
tolerans ve VIF değerleri incelenmiştir. Bu değerler bağımsız değişkenler arasında çoklu eş
doğrusallık problemi olmadığını (Tolerans> .2; VIF < 10) göstermiştir. Sonuç olarak H2, H2a
ve H2b hipotezleri kabul edilmiştir.
Sanal kaytarmanın alt boyutları ile iş stresi arasındaki ilişkiye yönelik çoklu regresyon
analizi sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo 11. Sanal kaytarma ve iş stresi ilişkisine yönelik çoklu regresyon analizi sonuçları
Bağımlı
Değişken

Bağımsız Değişken

B

İş Stresi

İnternette Gezinme
Faaliyetleri
E-posta Faaliyetleri

,461

S.
Hata
,067

-,112

,048

Beta

t

p

Tolerans

VIF

,454

6,844

,000

,496

2,015

-,154

-2,318

,021

,496

2,015

F = 29,914 R² = ,13 Düzeltilmiş R² = ,12 Tah.Stnd. Hata = ,86099 Anlamlılık (ANOVA) = ,000

Tablo 11’deki çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre oluşturulan model istatistiksel
olarak anlamlıdır (p <0.001). Düzeltilmiş R² değeri 0,12’dir. Bu sonuç iş stresindeki %12
oranındaki varyansın internette gezinme faaliyetleri ve e-posta faaliyetleri tarafından
açıklandığını göstermektedir. Tablodaki Beta katsayıları incelendiğinde, iş stresini açıklamada
internette gezinme faaliyetlerinin (β= ,454 p <0.01) pozitif ve anlamlı ve e-posta faaliyetlerinin
(β= -,154 p < 0.05) ise negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca
modelde çoklu eş doğrusallık problemi olup olmadığını tespit etmek için tolerans ve VIF
değerleri incelenmiştir. Bu değerler bağımsız değişkenler arasında çoklu eş doğrusallık
problemi olmadığını (Tolerans> .2; VIF < 10) göstermiştir. Sonuç olarak “H3 ve H3a
hipotezleri kabul edilmiş, H3b hipotezi reddedilmiştir.
4.9. Düzenleyicilik Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Regresyon Analizi
Düzenleyici değişken (moderatör) bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki
ilişkinin yönünü ve şiddetini etkileyen niceliksel ya da niteliksel bir değişkendir (Gürbüz ve
Şahin, 2016, s. 298). Genel olarak moderatör (düzenleyici) analizinin yapılmasında üç
yöntemden birisi kullanılmaktadır: regresyon temelli analiz, yapısal eşitlik modellemesi temelli
analiz ve ANOVA temelli analiz (Sakallı, 2015, s. 110). Bu araştırmada regresyon temelli analiz
yöntemi kullanılmıştır. Analizlerde Andrew F. Hayes (2013) tarafından geliştirilen Process
sürüm 3.2 isimli SPSS eklentisi kullanılmıştır. Process eklentisi 74 farklı mediation (aracı) ve
moderatör (düzenleyici) modelini regresyon temelli analizler kullanarak test etmeyi mümkün
kılmaktadır. Bu kapsamda, araştırmada öne sürülen H4, H5 ve H6 hipotezleri Process eklentisi
kullanılarak test edilmiştir.

482

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 22, Sayı: 2, Haziran 2020, 467-490
Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences / Volume: 22, No: 2, June 2020, 467-490

Düzenleyici modelin testi için öncelikle etkileşimsel terimin oluşturulması
gerekmektedir. Bu işlem standardize edilmiş bağımsız değişken (X) ve düzenleyici değişkenin
(M) çarpılmasıyla yapılır. Regresyon modeline dâhil edilen etkileşimsel terim istatiksel olarak
anlamlı ise ve bağımlı değişkendeki (Y) varyansı açıklamada katkıda bulunuyorsa,
düzenleyicilik etkisi ortaya çıkmış demektir (Gürbüz ve Şahin, 2016, s. 295). H4 hipotezine
ilişkin analiz sonuçları Tablo 12.’de sunulmuştur.
Tablo 12. Hipotez 4 'e ilişkin analiz sonuçları
R
,6902

R²
,4764

Model Özeti (Model Summary)
MSE
F
df1
,5321
120,7120
3,0000
Model Açıklaması (Model)
b
S. Hata
t
p
-,5153
,0441
-11,6886
,0000
-,2692
,0423
-6,3577
,0000

df2
398,0000

LLCI
Sanal Kaytarma
-,6020
Stres
-,3525
Etkileşimsel Terim
-,2894
,0475
-6,0937
,0000
-,3828
(Sanal Kaytarma x Stres
Etkileşimsel Terimin Testi (Test of Highest Order Unconditional Interaction)
R² Değişimi
F
df1
df2
Sanal Kaytarma X İş Stresi
,0489
37,1337
1,0000
398,0000

p
,0000
ULCI
-,4287
-,1860
-,1960
p
,0000

Bağımlı Değişken= İşgören Performansı
**LLCI (Lower-limit of confidence interval), ULCI (Upper-limit of confidence interval)

Tablo 12’deki analiz sonuçlarına göre; Genel model istatistiksel olarak anlamlıdır; F
(3,398) = 120.71, p <.001, R² = .48. R² değerinin 0,48 olması, işgören performansındaki %48
(%5 Etkileşimsel Terim) gibi önemli bir oranındaki varyansın sanal kaytarma, iş stresi ve bu iki
değişkenin etkileşimi tarafından açıklandığını göstermektedir. Sanal kaytarma değişkeni işgören
performansı üzerinde önemli ve negatif bir etkiye sahiptir; b = -,51, t (398) = -11,68, p = .000.
İş stresi değişkeni işgören performansı üzerinde önemli ve negatif bir etkiye sahiptir; b = -,27, t
(398) = -6,35, p = .000. Etkileşimsel terim işgören performansı üzerinde önemli ve negatif bir
etkiye sahiptir; b = -,29, t (398) = -6,09, p = .000. R² Değişim değerinin, 05 olduğu
görülmektedir. Bu oran etkileşimsel terimin işgören performansında %5’lik ilave varyansa
neden olduğunu göstermektedir. Yani genel modelin açıkladığı %48’lik varyansın, %5’ini
etkileşimsel terim oluşturmaktadır. R² deki bu değişim anlamlı bulunmuştur; F (1,398) = 37,13,
p =.000. Bu sonuçlara göre, sanal kaytarma ile işgören performansı arasındaki ilişkinin iş stresi
tarafından düzenlendiği (moderatör etki) anlaşılmaktadır. Bu kapsamda H4 hipotezi kabul
edilmiştir. H5 hipotezine ilişkin analiz sonuçları Tablo 13’te sunulmuştur.
Tablo 13. Hipotez 5 'e ilişkin analiz sonuçları
R
,6794

R²
,4616

Model Özeti (Model Summary)
MSE
F
df1
,5472
113,7399
3,0000
Model Açıklaması (Model)
b
S. Hata
t
p

df2
398,0000

LLCI
İnternette Gezinme
-,5274
,0462
-11,4048
,0000
-,6184
Faaliyetleri
Stres
-,2570
,0437
-5,8763
,0000
-,3429
Etkileşimsel Terim (İGF
-,2803
,0488
-5,7403
,0000
-,3763
x Stres)
Etkileşimsel Terimin Testi (Test of Highest Order Unconditional Interaction)
R² Değişimi
F
df1
df2
İGF X İş Stresi
,0446
32,9508
1,0000
398,0000

p
,0000
ULCI
-,4365
-,1710
-,1843
p
,0000

Tablo 13’teki analiz sonuçlarına göre; Genel model istatistiksel olarak anlamlıdır; F
(3,398) = 113.73, p <.001, R² = .46. R² değerinin 0,46 olması, işgören performansındaki %46
(%4 Etkileşimsel Terim) gibi önemli bir oranındaki varyansın internette gezinme faaliyetleri, iş
stresi ve bu iki değişkenin etkileşimi tarafından açıklandığını göstermektedir. İnternette gezinme
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faaliyetleri değişkeni işgören performansı üzerinde önemli ve negatif bir etkiye sahiptir; b = ,52, t (398) = -11,40, p = .000. İş stresi değişkeni işgören performansı üzerinde önemli ve
negatif bir etkiye sahiptir; b = -,26, t (398) = -5,87, p = .000.
Etkileşimsel terim işgören
performansı üzerinde önemli ve negatif bir etkiye sahiptir; b = -,28, t (398) = -5,74, p = .000. R²
Değişim değerinin ,04 olduğu görülmektedir. Bu oran etkileşimsel terimin işgören
performansında %4’lük ilave varyansa neden olduğunu göstermektedir. Yani genel modelin
açıkladığı %46’lık varyansın, %4’ünü etkileşimsel terim oluşturmaktadır. R² deki bu değişim
anlamlı bulunmuştur; F (1,398) = 32,95, p = .000. Bu sonuçlara göre, internette gezinme
faaliyetleri ile işgören performansı arasındaki ilişkinin iş stresi tarafından düzenlendiği
(moderatör etki) anlaşılmaktadır. Bu kapsamda H5 hipotezi kabul edilmiştir.
“H6: Sanal kaytarma davranışlarının alt boyutu olan e-posta faaliyetleri ile işgören
performansı ilişkisi üzerinde, iş stresinin düzenleyici etkisi vardır.” hipotezine ilişkin analiz
sonuçları Tablo 14’te sunulmuştur.
Tablo 14. Hipotez 6 'ya ilişkin analiz sonuçları
R
,6326

R²
,4002

Model Özeti (Model Summary)
MSE
F
df1
,6096
88,5241
3,0000
Model Açıklaması (Model)
b
S. Hata
t
p
-,3134
,0320
-9,7931
,0000
-,3406
,0430
-7,9251
,0000

df2
398,0000

LLCI
E-posta Faaliyetleri
-,3763
Stres
-,4251
Etkileşimsel Terim (E-,2269
,0357
-6,3581
,0000
-,2970
posta Faaliyetleri x Stres
Etkileşimsel Terimin Testi (Test of Highest Order Unconditional Interaction)
R² Değişimi
F
df1
df2
E-posta Faaliyetleri X İş Stresi
,0609
40,4250
1,0000
398,0000
Bağımlı Değişken= İşgören Performansı
**LLCI (Lower-limit of confidence interval), ULCI (Upper-limit of confidence interval)

p
,0000
ULCI
-,2505
-,2561
-,1567
p
,0000

Tablo 14’deki analiz sonuçlarına göre; Genel model istatistiksel olarak anlamlıdır; F
(3,398) = 88.52, p <.001, R² = .40. R² değerinin 0,40 olması, işgören performansındaki %40
(%6 Etkileşimsel Terim) gibi önemli bir oranındaki varyansın e-posta faaliyetleri, iş stresi ve bu
iki değişkenin etkileşimi tarafından açıklandığını göstermektedir.
E-posta
faaliyetleri
değişkeni işgören performansı üzerinde önemli ve negatif bir etkiye sahiptir; b = -,31, t (398) = 9,79, p = .000. İş stresi değişkeni işgören performansı üzerinde önemli ve negatif bir etkiye
sahiptir; b = -,34, t (398) = -7,92, p = .000. Etkileşimsel terim işgören performansı üzerinde
önemli ve negatif bir etkiye sahiptir; b = -,22, t (398) = -6,35, p = .000. R² Değişim değerinin
,06 olduğu görülmektedir. Bu oran etkileşimsel terimin işgören performansında %6’lık ilave
varyansa neden olduğunu göstermektedir. Yani genel modelin açıkladığı %40’lık varyansın,
%6’sını etkileşimsel terim oluşturmaktadır. R² deki bu değişim anlamlı bulunmuştur; F (1,398)
= 40,42, p = .000. Bu sonuçlara göre, e-posta faaliyetleri ile işgören performansı arasındaki
ilişkinin iş stresi tarafından düzenlendiği (moderatör etki) anlaşılmaktadır. Bu kapsamda H6
hipotezi kabul edilmiştir.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Literatürde sanal kaytarma, işgören performansı ve iş stresi farklı değişkenlerle ya da
birbirleriyle araştırma konusu yapılmıştır. Ancak, Türkçe ve İngilizce literatür taraması
sonucunda sanal kaytarma, işgören performansı ve iş stresi değişkenleri arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın sonuçlarının literatüre
önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Araştırma verileri sağlık sektöründe görevli işgörenlerden elde edilmiştir. Sağlık
sektörünün ülke bütçesindeki yeri, bu alanda yapılan yatırımlar ve en önemlisi insan hayatı
üzerindeki etkisi ve önemi, araştırmada bu sektörün seçilmesinin başlıca nedenleridir. Bu
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sektörün en önemli unsuru olan sağlık çalışanlarının, performansını etkileyen unsurların
belirlenmesi, kamu ve özel sağlık kurumlarında görevli yöneticilere, karar verme süreçlerinde
olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışları ile performansları
arasındaki ilişki ve bu ilişki üzerinde iş stresinin düzenleyici etkisi incelenmiştir. Yapılan
analizler sonucunda, sanal kaytarmanın, işgören performansı üzerinde anlamlı ve negatif bir
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu, Bock ve Ho (2009); Afacan
Fındıklı (2016); Bilgin Demir, Ürek ve Uğurluoğlu (2017); Santos’un (2016) yaptıkları
çalışmalarla aynı doğrultudadır. Araştırma kapsamında sanal kaytarmanın alt boyutları olarak
kabul edilen, internetten gezinme faaliyetleri ile e-posta faaliyetlerinin, işgören performansı
üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bir diğer
değişkeni olan iş stresinin, işgören performansı üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi olduğu
tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu, Alkan (2014); Shahid vd.’nin (2011) yaptıkları
çalışmalarla aynı doğrultudadır. Sanal kaytarma değişkeni ile iş stresi arasındaki ilişkinin
analizi sonucunda, sanal kaytarmanın alt boyutlarından internette gezinme faaliyetlerinin iş
stresi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu, bir diğer alt boyut olan e-posta
faaliyetlerinin ise iş stresi üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın temel amacı olan iş stresinin düzenleyici etkisini belirlemeye yönelik
yapılan analizler sonucunda, sanal kaytarma ve işgören performansı ilişkisi üzerinde, iş stresinin
düzenleyici etkisi olduğu ve sanal kaytarmanın işgören performansı üzerindeki etkisinin, yüksek
iş stresine sahip işgörenlerde, düşük iş stresine sahip işgörenlere göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışma sonucunda sanal kaytarmanın, işgören performansını anlamlı derecede ve
negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu etkide iş stresinin, sanal kaytarmanın
performans üzerindeki etkisini arttırarak düzenleyici bir role sahip olduğu ve sanal kaytarmanın
işgören performansı üzerindeki etkisinin, yüksek iş stresine sahip işgörenlerde, düşük iş stresine
sahip işgörenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak
yöneticilere ve araştırmacılara şu önerilerde bulunulabilir.
Sanal kaytarma davranışlarının, işgören performansı üzerindeki negatif ve anlamlı bir
etkiye sahip olması nedeniyle, yöneticilerin bu davranışları kontrol etmesi işgören
performansının yükselmesini sağlayabilir. İşgörenlerin sanal kaytarma davranışlarının kontrol
edilmesinde, çalışanların periyodik olarak izlenmesi (Blanchard ve Henle, 2008) ve internet
kullanımına ilişkin önemli kısıtlamalar (Garrett ve Danziger, 2008, s. 946) etkili bir yöntem
olarak görülmektedir. Bu kapsamda, örgüt internet kullanım politikalarının gözden geçirilerek,
gerekli düzeltmelerin yapılması tavsiye edilebilir. Sanal kaytarma davranışlarının kontrol
edilmesinde çalışanların cezalandırılmasının ise etkili bir yol olmadığı belirtilmektedir (Liao
vd., 2009, s. 49). Ayrıca yöneticilerin, çalışanlara olan fiziksel yakınlığı, çalışanların algıladığı
örgütsel kontrolü arttırmakta ve sonuç olarak sanal kaytarma davranışları azalmaktadır.
Sanal kaytarma davranışlarının işgören performansı üzerindeki etkisini, iş stresinin daha
da arttırması nedeniyle, yöneticilerin çalışanlarda strese neden olan etmenleri belirleyerek,
gerekli önlemleri alması iş stresinin azalmasını, işgören performansının artmasını sağlayabilir.
Rol belirsizliği, rol çatışması, mesleki belirsizlikler ve aşırı iş yükü veya az çalışma iş stresine
neden olan örgütsel faktörlerdir. Gürültü, aydınlatma, ısınma ve havalandırma iş stresine neden
olan fiziksel faktörler olarak görülürken, çalışanın kişilik özellikleri bireysel faktörler olarak
görülmektedir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2008, s. 337). Stresi etkileyen bu faktörler göz
önüne alındığında yöneticilere bazı önerilerde bulunulabilir. Yöneticilere, sorumluluk ve iş
yükünün yeterli sayıdaki çalışanla ve adil bir şekilde paylaştırılması, işgörenin yeteneğine
uygun konumda istihdam edilmesi, işgörenlere iş ile ilgili gerekli eğitim ve bilginin verilmesi,
işgörenlerin rahat ve huzurlu bir fiziksel ortamda çalışmalarının sağlanması, işe alım
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süreçlerinde kişilik özelliklerinin göz önünde bulundurulması önerilebilir. Ayrıca, işgörenlere
stresle mücadele ve uyum eğitimlerinin verilmesi, iş stresinin azalmasını sağlayabilir.
Bu çalışma Balıkesir ilindeki kamuya ait sağlık kurumlarında yapılmıştır. Benzer bir
çalışma, özel sağlık kurumlarını kapsayacak şekilde yapılabilir. Çalışma sadece sağlık sektörü
çalışanlarını kapsadığı için yapılacak araştırmalar diğer sektörlerdeki çalışanları kapsayabilir.
Çalışma Balıkesir ilindeki sağlık kurumlarını kapsamaktadır. Farklı illerde ve bölgelerde de
araştırmalar yapılabilir. İşgörenlerin performans algıları kendileri tarafından değerlendirilmiştir.
Yapılacak araştırmalarda işgörenlerin performansı, yöneticiler ya da çalışma arkadaşları
tarafından değerlendirilebilir. Çalışma kapsamında sanal kaytarma ve işgören performansı
arasındaki ilişkide iş stresinin düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Gelecek çalışmalarda sanal
kaytarma ve işgören performansı arasındaki ilişkiyi etkileyen diğer değişkenlerin de incelenmesi
önerilebilir.
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