
ERCİYES AKADEMİ 2021 35(1) 20-33 
Geliş Tarihi: 7.01.2021, Kabul Tarihi: 12.02.2021, Yayın Tarihi 31.03.2021 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, informel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma kesitsel bir 
araştırmadır. Araştırma Ocak-Mart 2019 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırma için anket yöntemi kullanılmıştır. 
Anket sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma Kocaeli ilinde bulunan 3 zincir hastanelerden 
çalışmaya katılmayı kabul eden 2 hastanede çalışan kişilere gönüllük esasına göre uygulanmıştır. 500 kişiye 
anket dağıtılmış araştırmaya geri dönen ve geçerli olan 295 anket alınmıştır. Araştırma grubunda sağlık 
çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık boyutu puan ortalaması yüksek seviyede, eğlenme boyutu 
puan ortalaması yüksek seviyede, etkileme boyutu puan ortalaması orta seviyede, bilgi boyutu puan 
ortalaması yüksek ve İnformel İletişim Ölçeğinin toplam puan ortalamasının ise yüksek seviyede olduğu 
saptanmıştır. Araştırma grubunda sağlık çalışanlarının Yaşam Doyumu ölçeği puan ortalamasının ise çok 
yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. İnformel iletişim ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki 
bulunmuştur. İnformel iletişim yaşam doyumunu etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: İnformel İletişim, Yaşam Doyumu, İletişim 

   
THE EFFECT OF INFORMAL COMMUNICATION ON LIFE SATISFACTION: A PRACTICE IN 

HEALTHCARE WORKERS 
Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of informal communication on life satisfaction. The research is 
a cross-sectional research. The research was carried out in January-March 2019. Questionnaire method was 
used for the research. The survey results are analyzed in SPSS program. The research was conducted on a 
voluntary basis for people working in 2 hospitals that agreed to participate in the study from 3 chain hospitals 
in Kocaeli. A questionnaire was distributed to 500 people and 295 questionnaires that were returned to the 
research were valid. Informal Communication scale of the healthcare professionals in the research group 
friendship score average score high, fun score average score high, influence dimension average score middle, 
knowledge dimension average score high and the total score average of the Informal Communication scale 
was found to be high. In the study group, the average score of the Health Satisfaction Scale of the healthcare 
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workers was found to be very high. Positive a relation was found between informal communication and life 
satisfaction. Informal communication affects life satisfaction. 
Key Words: Informal Communication, Life Satisfaction, Communication 

   
Giriş 

Bireylerarası ilişkilerde önemli kavramlardan biri de iletişimdir. İletişim sadece bireylerarası 
ilişkilerde değil, örgüt içi ve örgütler arası ilişkilerde de önemlidir. Günümüzde iletişimin, birey 
düzeyinden örgüt düzeyine tüm seviyelerdeki ilişkilerde tanımlayıcı olması, iletişime olan ilgi seviyesini 
artırmaktadır. Bireyler arası iletişimi etkileyen faktörler bakımından incelendiğinde sözlü ve sözsüz 
iletişim becerileri ön planda iken, bireylerin iletişim sürecindeki başarısı ise bu iki iletişim becerilerindeki 
performanslarına göre şekillenmektedir. Özellikle de yöneticiler, başta bireysel seviyedeki iletişim olmak 
üzere, bütün iletişim sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadırlar 
(Erkuş & Günlü, 2009). 

Örgüt içindeki iletişim, sınırları belirlenen kurallar ile yapılandırılmış formal iletişim ağları ve 
bireylerarası ilişkilerden doğan ve herhangi bir yapılandırmaya dahil olmayan informel iletişim ağları 
vasıtasıyla gerçekleşir (Eşkin Bacaksız & Yıldırım, 2013). Formal iletişim daha çok hiyerarşik örgütlerin 
yapısının gerektirdiği iletişim kurallarına göre gerçekleşir iken informel iletişim, örgütlerin hiyerarşik 
yapısının dışında dedikodu, söylenti vb. yollarla gerçekleşir. İnformel iletişim, sözlü iletişim dışında, 
kelimelerin yerine davranış ve hareketler ile gerçekleştirilen sözsüz iletişimle de olmaktadır. İnformel 
iletişim kanalları, (söylenti ve dedikodu) büyük bir sorun oluşturur ve kurumlarda “sağlıksız iletişim” 
olarak kabul edilir. İnformel iletişim kanalları, her zaman zararlı olmamalarına karşın, örgütlerde 
üretkenliği azaltmaları, çalışanların moral/motivasyonlarını bozmaları, kurumların imajını sarsmaları ve 
resmi-örgütsel iletişimi engellemeleriyle bilinirler (Solmaz, 2004). 

Yaşam doyumu, genel itibariyle, bireylerin yaşamlarını kendi kriterlerine göre değerlendirmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu değerlendirmeler, bireylerin yaşamlarından tatmin ölçülerini 
göstermektedir. Yaşamının haz ile ve olumlu duygular ile dolması, zenginleşmesi her bireyin arzu ettiği 
bir durumdur. Diğer taraftan, yaşamlarının acı, keder, elem, yoksunluk, engelleme, gerilim vb. pek çok 
olumsuz durumu bulundurduğu da bilinmektedir. Yaşam doyumu, literatürde çoğunluk ile öznel iyi 
olma halinin altında bulunan bilişsel bileşen olarak incelenmektedir (Koçak, 2016). Mutluluk veya öznel 
iyi oluş, bireylerin yaşamlarına ait olumlu düşüncelerinin ve duygularının daha fazla olma halidir 
(Kangal, 2013). 

Giriş kısmının sonunda bir paragrafla bu çalışmanın neyi amaçladığı, yöntemi, örneklemi ve 
analizde kullanılan program açıklanmalıdır. 

A. İNFORMEL İLETİŞİM 

İletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Tüm Kurumlarda çeşitli iletişim şekilleri bulunmaktadır. Bu 
iletişim şekilleri; yatay/dikey, iç/dış, resmi/resmi olmayan olarak adlandırılmaktadır (Van Riel & 
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Fombrun, 2007). İletişimin bir türü olan formal iletişim, daha çok hiyerarşinin gerektirdiği, belli sınırlar 
ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim türüdür.  İnformel iletişim ise, herhangi bir kural ve 
resmiyet gerektirmeyen, karşılıklı ilişki sonucu kendiliğinden oluşan iletişim şeklidir. 

Örgütsel iletişim, formal ve informel iletişim olarak iki ayrı biçimde gerçekleşmektedir 
(Himmetoğlu vd., 2018). Bilginin yayılması açısından, formal ve informel iletişim şekillerinin olumlu ve 
olumsuz etkilerini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Formal iletişim, iletilen bilgilerin doğruluğu 
yönünden; informel iletişimse bilginin ulaştırılmasının hızı açısından üstünlük taşımaktadır. Diğer 
yandan, formal iletişim ile bilgilerin akışının hiyerarşik kademelere bağlı olması, esnekliği 
önlemekteyken, informel iletişimin bu kademelerin dışında gerçekleşmesi, söylenti ve dedikoduların 
yayılmasına yol açabilmektedir (Özarallı & Torun, 2011). İnformel iletişimle etik iklim arasında pozitif 
yönde ilişki olduğu ve informel iletişimin etik iklim üzerine etkisi olduğu bulunmuştur (Erdoğan vd., 
2018). 

Geçmişten bu yana informel iletişimin olumsuz birçok yönü ele alınmıştır. Bu iletişim tarzı, 
örgütlerde bilgilerin kulaktan dolma, eksik, yanlış, abartılı şekillerde aktarılması ve yayılması açısından 
eleştirilmiştir. İnformel iletişimin dedikodu ve söylentiler yoluyla gerçekleştirilmesi de birçok örgütü yok 
olmaya itmiştir. Ancak örgütlerin bu iletişim tarzından olumsuz yönde etkilenmelerinin en önemli 
nedeni, informel iletişimi örgüt lehine yönetememelerinden kaynaklanmaktadır. Oysa informel 
iletişimin gerek çalışanlar gerekse örgüt için pek çok yararı bulunmaktadır. İnformel iletişimle çalışanlar, 
duygularını rahat bir şekilde dile getirebilir. İnformel iletişim, bir yandan da ortamdaki stresi azaltan 
planlanmamış, samimi ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir (Bektaş & Erdem, 2015). 

Örgütlerde informel iletişimin en yaygın kullanım şekli dedikodu yoluyla gerçekleşmektedir. 
Dedikodunun faydalı ve zararlı olabileceği zamanlar olabilir. Dedikodu, örgütlerde bazen asimilasyonun 
bir parçası olmaktadır. Çünkü örgütlerin yeni çalışanlarının nelere inanacakları konusunda karar 
vermeleri zor olabilir. Yeni çalışanlar dedikodunun bilgi akışının sıradan unsuru olduğu konusunu 
bilemez. Çalışanlar zaman zaman dedikodulardan anlam çıkarırlar. Bu durum informel iletişim ağlarıyla 
örgütün çalışanlarının sosyalleşmesine, bilgi paylaşımlarına fırsat tanır. Aynı zamanda informel iletişim 
ile örgütte formal yollar ile söylenmeyen ya da söylenmesi uygun düşmeyen durumlar kolay bir şekilde 
ifade edilebilir (Uğurlu, 2014). Burada en önemli nokta yöneticilerin informel iletişimi örgüt için bir tehdit 
unsuru olarak görmemesidir. Böylece örgütlerin sosyal ilişkilerle bir bütün olduğunu kabul ederek 
informel iletişim ağlarını örgütün yararına olacak şekilde yönetebilirler. 

B. YAŞAM DOYUMU 

Yaşam doyumu, bireyin halihazırda içinde bulunduğu durum ile aslında olmasını istediği 
durumlar arasındaki karşılaştırılmasıdır. Bireyin mevcut durumundan memnununiyeti ve yaşam 
doyumu doğru orantılıdır. Yani birey kendi durumundan, hayatı ile ilgili kriterlerden ne kadar memnun 
ise yaşam doyumuda o kadar yüksektir denilebilir. Diğer yandan yaşam doyumu, kişinin hayata ait 
olumlu ve bilişsel değerlendirmeleri ile genel memnuniyetinin toplamı olarak da tanımlanmaktadır. 
Bunun yanı sıra yaşam doyumu, bireyin yaşam kalitesinin artması, bireylerarası ilişkiler de olumlu 
sonuçları alması ve yaşama ait olumlu algılarının artması şeklinde de tanımlanabilir. Yaşam doyumuyla 
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yaş, cinsiyet, çalışma koşulları, eğitim seviyesi, dil, eğitim düzeyi, evlilik ve aile yaşamı, toplumsal 
yaşam, kişilik özellikleri, biyolojik etkenler vb. çok fazla değişkenle ilişkili olabilmektedir (Avşaroğlu & 
Güleş, 2019). Yaşam doyumu, kişiden kişiye farklı algılandığı için bireylerin yaşam doyumunu etkileyen 
birçok unsur bulunmaktadır. Bunlar; günlük yaşamdan mutlu olmak, yaşamı anlamlı kılmak, amaçlara 
ulaşma konusuna uyum, olumlu kişisel kimlik, fiziki olarak kişinin kendini iyi hissetmesi, ekonomik, 
güvenlik ve sosyal ilişkiler şeklindedir (Yenihan vd., 2018). 

Yaşam doyumu pek çok kavramla ilişkili olup bu kavramların başında ‘‘öznel iyi olma hali’’ 
bulunmaktadır (Tümlü & Recepoğlu, 2013). Öznel iyi olmanın bilişsel yönü yaşam doyumunu ifade 
etmektedir. Yaşam doyumuna ilişkin tanımlar, tıpkı öznel iyi olmada olduğu gibi bilişsel ve duygusal 
olmak üzere iki bileşenin etkisinde kalmıştır.  Yaşam doyumunun duygusal bileşeni, yaşanan olumlu ve 
olumsuz duygular arasındaki dengeyi ifade etmektedir. Bilişsel bileşen ise, belirlenen standartlara göre 
bir kimsenin kendi yaşamını değerlendirmesi olarak ifade edilebilir (Köksal, 2015). 

Yaşam doyumu ile diğer ilişkili kavramlar ise iş doyumu ve tükenmişlik durumudur. Yaşam 
doyumu bireyin tüm zamanlarda, yaşama karşı gösterdiği duygusal tutumudur. İş doyumu, kişilerin 
işinden memnun olup olmadığı ile tanımlanmaktadır. İşinden memnun olanların iş doyumlarının 
yüksek, işinden memnun olmayanların ise iş doyumlarının düşük olması beklenmektedir. Çalışanların 
işlerine olan algıları yaşam algılarını, dolayısı ile de yaşam doyumunu etkilemektedir. Tükenmişliğin iş 
ve yaşam doyumuyla ilişkili olduğu açıktır. İş doyumunun elde edilemediği ortamlarda yaşam doyumu 
olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenlerle, bireyin yaşam doyumuna olumlu ya da olumsuz etki eden 
faktörler belirlenerek, yaşam doyumunu artırmak ve tükenmemesini sağlamak için gerekli düzenlemeler 
yapılabilir (Soba vd., 2017). 

Yaşam doyumunu etkileyen bir diğer kavram da günümüzde en çok etkili olan internet kullanımı 
ve beraberinde getirdiği bağımlılık sorunudur. Günümüzde özellikle de büyük yerleşim yerlerinde 
teknolojik değişimlerin getirdiği yenilikleri yaşayanlar, bu değişimlerin getirdiği olumsuz etkiler 
karşısında zorlanmaktadır. İnsanların ruhi ve bedeni sağlığını korumak ve onu iş yerindeki olumsuz 
etkilerden uzaklaştırmak çağdaş ve bilimsel anlayışın temel amaçlarından biri olmuştur. Bireylerin hem 
ruhi sağlığını hem de bedeni sağlığını bozabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması ve oluşabilecek 
olumsuzlukların önlenebilmesi temel öğeler içinde yer almaktadır. Bu doğrultuda, insanların 
yaşamlarında mutlu olabilmeleri ve hayatlarının bir anlam kazanabilmesi amacıyla temel öğelerin 
başlarında yaşam doyumu gelmektedir (Yiğit vd., 2011).  

C. İNFORMEL İLETİŞİM VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ 

İnsanlarla bir arada yaşamanın gerektirdiği koşullardan biri de iletişimdir. Bireyler çevreleriyle 
düzenli ve sürekli olarak iletişim halindedirler. Örgütlerde de bu durum insanın sosyal bir varlık olması 
sonucu iletişimin önemini ortaya koymaktadır. Örgütlerde iletişim hem formal hem de informel yollarla 
gerçekleşmektedir. Birtakım kurallara ve sınırlamalara bağlı formal iletişim örgütteki işleyişin sağlıklı 
bir şekilde gerçekleşmesi için olmazsa olmazıdır. İnformel iletişim ise hem formal iletişimin bir 
tamamlayıcısı hem de bireylerin diğerleriyle daha rahat kurdukları, kendilerini en iyi şekilde ifade 
edebildikleri iletişim türünü oluşturmaktadır. Örgütlerde zaman zaman formal iletişimin açık noktaları 
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bulunabilmektedir. Bu açık noktaları informel iletişim doldurabilir. Bu da bazen olumlu bazen olumsuz 
şekillerde gerçekleşmektedir. Dedikodu ve söylenti gibi negatif olarak nitelendirilen informel iletişim 
ağları doğru yönetilemedikleri taktirde örgüte zarar verebilmektedir. Burada en önemli görev 
yöneticilere düşmektedir. Yöneticiler informel iletişimin örgüt için gerekli bir araç olduğunun bilincinde 
olmalıdırlar. Çalışanları, kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmeleri konusunda desteklemeli, 
onların iletişim ihtiyaçlarının farkında olmalıdırlar. Böylece çalışanlar örgüte karşı bir aidiyet duygusu 
hissedebilir, motivasyonları ve performansları artabilir.  

Yaşam doyumu bireylerin kendi hayatlarını birtakım kriterlere göre değerlendirmeleri ve 
karşılaştırma yapmalarına dayanır. Bu değerlendirme ve karşılaştırma hayatın herhangi bir alanı ile ilgili 
olabilir. Mutlu olmak isteyen her sağlıklı birey, yaşamı boyunca kendini ve diğerlerini, kendi konumunu 
ve beklentilerini, geçmişi, şu anı ve geleceği karşılaştırmak durumundadır. Bu karşılaştırma ve kıyas her 
birey için farklılık gösterebilmektedir.  

Literatürde informel iletişim ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma 
bulunmamaktadır. Yaşam doyumu insanlar için önemli bir kavramdır. Bu konu ile ilişkili kavramları 
belirlemek için akademisyenler birçok çalışma yapmışlardır.  

Yaşam doyumu ile ilişki kavramlara ait çalışmalar arasında cinsiyet (Ahmad & Silfiasari, 2020), 
Yaşam Kalitesi (Novianti vd., 2020; Aydemir & Bayram Arlı, 2020; Kotarski, 2020) sağlık, din (Bernardelli 
vd. 2020; Kaya vd., 2020; Deepa & Mansurali, 2020), adalet (Jia vd., 2020; Harding vd., 2020), bağışlama 
(Silfiasari & Ahmad, 2020), mizah ve duygular (Rizeanu & Chraif, 2020) sayılabilir.  

İnsanlar için yaşam doyumu kadar iletişimde önemlidir. İnsanlar diğer insanlar ile anlaştığı ve 
iletişim kurabildiği durumlarda mutlu olur. Bu mutluluk ve yaşam doyumunda da iletişim ve özellikle 
de informel iletişimin etkili olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle informel iletişim yaşam doyumunu 
etkiler mi? sorusundan yola çıkılarak bu araştırma tasarlanmıştır.  

Bu araştırmanın amacı informel iletişim ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi ve informel iletişimin 
yaşam doyumu üzerine etkisini belirlemektir.  

D. YÖNTEM 

Araştırma için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Ocak-Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. 
Anket sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Frekans (sıklık), yüzdelik, cronbach alpha, t testi, 
ANOVA, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır.  

Kavramsal çerçeve ışığında araştırma ile ilgili aşağıdaki hipotezler kurulmuştur.  

Araştırmanın hipotezleri 

H1: İnformel iletişim ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisi vardır. 

1. Araştırmanın Ölçekleri 
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Yaşam Doyumu Ölçeği (The Satisfaction with Life Scale) Deiner vd. (1985) tarafından 
geliştirilmiştir. Yaşam Doyumu Ölçeği ―hiç uygun değil (1) ile ―tamamıyla uygun (7) arasında değişen 
Likert tipinde 5 maddeden oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Diener ve arkadaşları orijinal 
çalışmada ölçeğin güvenirliğini Cronbach Alpha=.87 olarak bulmuşlardır. Ölçüt bağımlı geçerliğini ise 
.82 olarak elde etmişlerdir. Ölçeğin Türk popülasyonuna uygulamasını yapan Yetim (1993) tarafından 
ölçeğin güvenirliği yüksek bulunmuştur (Alpha=.86) ve test-tekrar test güvenirliği ise.73 olarak elde 
edilmiştir (Yetim, 2003).  

Bu araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0.862 olarak bulunmuştur. 

İnformel iletişim ölçeği Uğurlu tarafından 2014 yılında geliştirilmiştir. Ölçek hiç katılmıyorum (1) 
ila tamamen katılıyorum (5) arasında devam eden 5 Likert tipinde 25 maddeden oluşmaktadır. Uğurlu 
İnformel İletişim Ölçeğini geliştirirken: açımlayıcı faktör analizi uygulamış ve örneklem büyüklüğünün 
uygunluğu KMO ve Barlett istatistiği ile test etmiştir. Yapılan analizler sonucunda, KMO değeri 0.86; 
Bartlett Sphericity Testi sonucu 2683,398 (p<0,05) olarak anlamlı bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda, ölçek ile ilgili dört alt faktöre ulaşılmıştır. Bu dört alt faktör; “Arkadaşlık”, “Bilgi”, 
“Etkileme” ve “Eğlenme” başlıklarından oluşmaktadır. Ölçeğe ilişkin toplam açıklanan varyans %54,47 
olarak elde edilmiştir.  Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen modelin uygunluğunu test etmek için 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde kullanılan Ki Kare (x²) Uyum İyilik 
Testi, RMSEA, RMR, GFI, CFI, NFI ve NNFI değerlerine ilişkin karşılaştırmalar yapılmış ve faktör 
yapısının uygun olduğunu onaylamıştır. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) değerinin 
0.06 olduğu; RMR değerini 0,07 olduğu; Normal Fit Index (NFI) değerinin 0.90 olduğu; Non Normed Fit 
Index (NNFI) değerinin 0,95 olduğu; Comparative Fit Index (CFI) değerinin 0,94 olduğu; Goodness of Fit 
Index (GFI) değerinin 0,83 olduğu; Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) değerinin 0.80 olduğu 
görülmüştür. Uyum indekslerinde 0.90 ve üzeri iyi uyum olarak kabul edilir ve 0.80’in üstündeki 
değerler ise kabul edilebilir değerlerdir. Kai-kare serbestlik derecesi (χ²/sd) değerinin ise, 2’nin altında 
olması model veri uyumunun mükemmel olduğunu göstermektedir. Doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda ölçeğin alt faktörlerine ilişkin maddeler incelendiğinde, birinci faktör “Arkadaşlık” adı 
altında toplanmakta ve s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, maddelerini içermektedir. İkinci faktör “Eğlenme” adı 
altında toplanmakta ve s9, s10, s11, s12, s13 maddelerini içermektedir. Üçüncü faktör “Etkileme” adı 
altında toplanmakta ve s14, s15, s16, s18, maddelerini içermektedir. Dördüncü faktör “Bilgi” adı altında 
toplanmakta ve s19, s20, s21, s22, s23, s24, s25 maddelerini içermektedir. Arkadaşlık boyutu faktörü 
ölçeğin toplam varyansının %16,79’ini; Eğlenme boyutu faktör ölçeğin toplam varyansının %15,42’ini, 
Etkileme boyutu faktör ölçeğin toplam varyansının %13,87’ini; Bilgi boyutu faktörü ise, ölçeğin toplam 
varyansının %8,09’ini açıklamaktadır. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans ise %54,47’dir. İnformal iletişim 
ölçeği 24 madde ve 4 faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam güvenirlik değeri 0,89 olarak bulunmuştur. 
İnformal iletişim ölçeğinin birinci faktörü 8 maddeden oluşmaktadır. Arkadaşlık boyutu altında 
toplanan bu maddelerin Cronbach Alpha değeri 0,81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ikinci faktörü 5 
maddeden oluşmaktadır. Eğlenme boyutu altında toplanan bu maddelerin Cronbach Alpha değeri 0,82 
olarak bulunmuştur. Ölçeğin üçüncü faktörü 5 maddeden oluşmaktadır. Etkileme boyutu altında 
toplanan bu maddelerin Cronbach Alpha değeri 0.71 olarak bulunmuştur. Ölçeğin dördüncü faktörü 7 
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maddeden oluşmaktadır. Bilgi boyutu altında toplanan bu maddelerin Cronbach Alpha değeri 0.87 
olarak bulunmuştur (Uğurlu, 2014).  

Bu araştırmada ise İnformal İletişim Ölçeğinin toplam Cronbach Alpha değeri 0.933 olarak 
bulunmuştur. Arkadaşlık boyutu Cronbach Alpha değeri 0.809; Eğlenme boyutu Cronbach Alpha değeri 
0.897; Etkileme boyutu Cronbach Alpha değeri 0.829; Bilgi boyutu Cronbach Alpha değeri ise 0.847 
olarak bulunmuştur.  

2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma Kocaeli ilinde bulunan 3 zincir hastanelerden çalışmaya katılmayı kabul eden 2 
hastanede çalışan kişilere gönüllük esasına göre uygulanmıştır.  Araştırma için yönetimden gerekli 
izinler alınmıştır. Kolayda örneklem yöntemiyle çalışan toplama 500 kişiye anket dağıtılmış geri dönen 
ve geçerli olduğu kabul edilen 295 anket araştırmaya dahil edilmiştir.  Geri dönüş oranı %59 olarak 
hesaplanmıştır. 

E. BULGULAR 

Bu başlık altında araştırma hipotezleri ve araştırma soruları doğrultusunda yapılan analizlerin 
sonuçları yer almaktadır  

Araştırma grubunun %71,5’i kadın ve %28,5’i erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %42,7’si 
evli iken %57,3’ü bekardır. Araştırma grubundaki katılımcıların %40,3’ü lise, %31,5’i önlisans, %16,3’ü 
lisans, %2,7’si yüksek lisans ve %9,2’si ise doktora mezunudur. Araştırma grubundaki çalışanların %7,1’i 
15-20 yaş aralığında, %41,4’ü 21-25 yaş aralığında, %13,9’u 26-30 yaş, %16,3’ü 31-35 yaş, %13,2’si 36-40 
yaş aralığında, %4,1’i 41-45 yaş aralığında, %2,7’si 46-50 yaş aralığında ve %1,4’ü ise 51 ve üstü yaşta 
oldukları tespit edilmiştir. Araştırma grubundaki çalışanların %68,8’i Tıbbi birimlerde, %11,5’i İdari 
birimlerde, %4,1’i Teknik birimlerde ve %15,6’sı ise destek hizmetleri birimlerinde çalışmaktadır. 
Araştırma grubunun %55,3’ünü Hemşire, ATT, Lab. Teknisyeni, FTR, Anestezi mesleklerindeki 
kişilerden, %9,2’sini Hekimlerden, %11,5’ini İdari birimlerde çalışan sosyal bilim mesleklerinde, %7,8’ini 
teknik işlerde çalışan beyaz yaka mesleklerden ve %16,3’ünü ise destek hizmetlerinde çalışan mavi 
yakalılardan oluşturmaktadır. Katılımcıların %87,1’i çalışan statüsünde iken %12,9’u yönetici, müdür, 
sorumlu ve uzman ünvanını taşımaktadır. Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının %43,6’sı 1-5 yıllık 
deneyime sahip iken %30’u 6-10 yıllık, %11,5’i 11-15 yıllık, %8,7’si 16-20 yıllık, %3,5’i 21-25 yıllık, %0,7’si 
26-30 yıllık deneyime ve %2,1’i ise 31 yıl ve üstü deneyime sahiptir. Katılımcıların araştırma yapılan 
hastanede çalışma süreleri ise %76,6’sı 1-5 yıl, %11,7’si 6-10 yıl, %5,5’i 11-15 yıl, %4,1’i 16-20 yıl ve 
%2,1’inin ise 31 ve üstü yıl olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 1. Araştırma Grubunda Bir Günde Kaç Kişiye Bu Aramızda Kalsın Kimse ile Paylaşma Denilme 
Sayısının Dağılımı 

 n % 
0 161 54,50 

1 86 29,21 
2 28 9,49 
3 10 3,38 
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4 6 2,04 
5 2 0,69 
6 2 0,69 
TOPLAM 295 100 

 
Araştırma grubunda sağlık çalışanlarının bir günde paylaştığı-konuştuğu bilgi ile ilgili konuştuğu 

kişiye “bu aramızda kalsın kimse ile paylaşma” denilme dağılımına bakıldığında 161 kişinin (%54,5) bu 
sözü söylemediği görülmektedir.  

Tablo 2. Araştırma Grubunda İnformel İletişim ve Yaşam Doyumu Ölçeklerinin Puan Dağılımları 
  n Ortalama Standart 

sapma 
En küçük 

değer 
En büyük 

değer 
İnformel İletişim Arkadaşlık  280 3,58 0,73 1,38 5,00 

Eğlenme  285 3,91 0,71 1,00 5,00 

Etkileme 284 3,26 0,87 1,00 5,00 

Bilgi 281 3,72 0,69 1,86 5,00 

Toplam puan  257 3,66 0,64 1,83 4,96 

Yaşam Doyumu 293 4,28 1,23 1,00 7,00 

 
Araştırma grubunda sağlık çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık boyutu puan 

ortalaması 3,58±0,73 (yüksek), eğlenme boyutu puan ortalaması 3,91± 0,71 (yüksek), etkileme boyutu 
puan ortalaması 3,26±0,87 (orta), bilgi boyutu puan ortalaması 3,72±0,69 (yüksek) ve İnformel İletişim 
Ölçeğinin toplam puan ortalamasının ise 3,66±0,64 (yüksek) olduğu saptanmıştır. Araştırma grubunda 
sağlık çalışanlarının Yaşam Doyumu ölçeği puan ortalamasının ise 4,28±1,23 (çok yüksek) olduğu 
saptanmıştır. 

Tablo 3. Araştırma Grubunda İnformel İletişim Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği Puanları Arasındaki İlişki 
(Pearson Korelasyon Testi) 

   
İnformel İletişim 

Arkadaşlık 
İnformel İletişim 

Eğlenme 
İnformel İletişim 

Etkileme 
İnformel İletişim 

Bilgi 
İnformel 

İletişim Toplam 
İnformel İletişim 
Arkadaşlık   

R  ,689 ,526 ,754 ,909 
P  ,000 ,000 ,000 ,000 
N  271 272 268 257 

İnformel İletişim 
Eğlenme    

R ,689  ,529 ,615 ,838 
P ,000  ,000 ,000 ,000 
N 271  275 273 257 

İnformel İletişim 
Etkileme  

R ,526 ,529  ,571 ,746 
P ,000 ,000  ,000 ,000 
N 272 275  276 257 

İnformel İletişim  
Bilgi  

R ,754 ,615 ,571  ,897 
P ,000 ,000 ,000  ,000 
N 268 273 276  257 

İletişim Toplam R ,909 ,838 ,746 ,897  
P ,000 ,000 ,000 ,000  
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N 257 257 257 257  
Yaşam Doyumu 
  

R ,200 ,260 ,236 ,125 ,229 
P ,001 ,000 ,000 ,037 ,000 
N 278 283 284 281 257 

 
Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık boyutu puanları ile 

eğlenme boyutu puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette (r: 0,689; p<0,05); etkileme boyutu 
puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette (r: 0,526; p<0,05); bilgi boyutu puanları arasında pozitif 
yönde güçlü (r: 0,754; p<0,05); İnformel İletişim toplam puanları arasında pozitif yönde çok güçlü (r: 
0,909; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği eğlenme boyutu puanları ile 
etkileme boyutu puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette (r: 0,529; p<0,05); bilgi boyutu puanları 
arasında pozitif yönde orta kuvvette (r: 0,615; p<0,05); İnformel İletişim toplam puanları arasında pozitif 
yönde çok güçlü (r: 0,838; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği etkileme boyutu puanları ile 
bilgi boyutu puanları arasında pozitif yönde orta kuvvette (r: 0,571; p<0,05); İnformel İletişim toplam 
puanları arasında pozitif yönde güçlü (r: 0,746; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının İnformel İletişim Ölçeği bilgi boyutu puanları ile 
İnformel İletişim toplam puanları arasında pozitif yönde çok güçlü (r: 0,897; p<0,05) bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir.  

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının Yaşam Doyumu Ölçeği puanları ile İnformel İletişim 
Ölçeği Arkadaşlık boyutu puanları arasında pozitif yönde zayıf (r: 0,278; p<0,05); İnformel İletişim 
eğlenme boyutu puanları arasında pozitif yönde zayıf (r: 0,283; p<0,05); İnformel İletişim etkileme boyutu 
puanları arasında pozitif yönde zayıf (r: 0,284; p<0,05); İnformel İletişim bilgi boyutu puanları arasında 
pozitif yönde zayıf (r: 0,281; p<0,05);  İnformel İletişim toplam puanları arasında pozitif yönde zayıf (r: 
0,257; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Yaş, Eğitim, Toplam Çalışma Süresi, Bu Hastanede Çalışma Süresi ile İnformel iletişim Ölçeği ve 
Yaşam Doyumu Ölçeği Puanları Arasındaki İlişki (Spearman Korelasyon testi) 

   Yaş Eğitim 
Toplam Çalışma 

Süresi 
Bu Hastanede Çalışma 

Süresi 
İnformel İletişim Arkadaşlık  r ,127 ,065 -,066 -,183 

p ,034 ,280 ,281 ,002 
n 280 280 272 276 

İnformel İletişim  
Eğlenme   

r -,015 ,070 -,096 -,130 
p ,807 ,237 ,112 ,029 
n 285 285 277 281 

İnformel İletişim Etkileme  r -,032 ,041 -,033 -,022 
p ,594 ,496 ,583 ,709 
n 284 284 276 280 

İnformel İletişim  r ,082 ,008 -,030 -,008 
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Bilgi  p ,169 ,898 ,626 ,890 
n 281 281 275 277 

İnformel İletişim  
Toplam  

r ,066 ,065 -,063 -,080 
p ,295 ,297 ,322 ,203 
n 257 257 251 253 

Yaşam Doyumu  
  
  

r ,186 ,369 ,219 -,014 
p ,001 ,000 ,000 ,814 
n 293 293 285 289 

  
Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının yaşları ile İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık boyutu 

puanları arasında pozitif yönde çok zayıf (r: 0,127; p<0,05); yaşama doyumu puanları arasında pozitif 
yönde çok zayıf (r: 0,186; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma grubundaki sağlık 
çalışanlarının yaşları ile İnformel İletişim Ölçeği eğlenme boyutu puanları; etkileme boyutu puanları; 
bilgi boyutu puanları; İnformel İletişim toplam puanları arasında istatistiksel olarak bir ilişki tespit 
edilememiştir (p>0,05). 

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının eğitim süreleri ile yaşama doyumu puanları arasında 
pozitif yönde zayıf (r: 0,369; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının eğitim süreleri ile İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık 
boyutu puanları, eğlenme boyutu puanları; etkileme boyutu puanları, bilgi boyutu puanları; İnformel 
İletişim toplam puanları arasında istatistiksel olarak bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). 

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının toplam çalışma süreleri ile yaşama doyumu puanları 
arasında pozitif yönde çok zayıf (r: 0,219; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
grubundaki sağlık çalışanlarının toplam çalışma süreleri ile İnformel İletişim Ölçeği arkadaşlık boyutu 
puanları, eğlenme boyutu puanları; etkileme boyutu puanları, bilgi boyutu puanları; İnformel İletişim 
toplam puanları arasında istatistiksel olarak bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). 

Araştırma grubundaki sağlık çalışanlarının hastanede çalışma süreleri ile İnformel İletişim Ölçeği 
arkadaşlık boyutu puanları arasında negatif yönde çok zayıf (r:-0,183; p<0,05)  eğlenme boyutu puanları 
arasında negatif yönde çok zayıf (r: -0,130; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
grubundaki sağlık çalışanlarının hastanede çalışma süreleri ile İnformel İletişim Ölçeği etkileme boyutu 
puanları; bilgi boyutu puanları, İnformel İletişim toplam puanları; Yaşam Doyumu puanları arasında 
istatistiksel olarak bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). 

Araştırma grubunda sağlık çalışanlarının bir günde paylaştığı-konuştuğu bilgi ile ilgili konuştuğu 
kişiye “bu aramızda kalsın kimse ile paylaşma” denilme sayısı ile İnformel İletişim Ölçeği etkileme 
boyutu puanları arasında pozitif yönde zayıf (r: 0,249; p<0,05); bilgi boyutu puanları arasında pozitif 
yönde çok zayıf (r: 0,166; p<0,05); İnformel İletişim toplam puanları arasında pozitif yönde çok zayıf (r: 
0,149; p<0,05) bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 5. İnformel İletişimin Yaşam Doyumuna Etkisi 
 B β t R R2 F p 
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Bağımsız 
Değişken 

       

İnformel iletişim 0,443 ,229 3,757 0,229 0,052 14,115 0,000 

* Bağımlı değişken “yaşam doyumu”, p<0,05 

İnformel iletişimin yaşam doyumuna etkisinin araştırıldığı regresyon analizinde, informel 
iletişimin yaşam doyumunun 0,05’lik (%5’lik) kısmını açıkladığı ve modelin istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmüştür (R2=0,052; p=0,000). İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerinde 0,443 katsayı ile 
etkili olduğu ortaya çıkmıştır. İnformel iletişim puanındaki 1 değerlik artış yaşam doyumu puanında 
0,443’lük bir artışa neden olmaktadır.  

Sonuç ve Tartışma 

İnformel ilişkiler organizasyonlarda iletişim amacıyla önemli yöntemlerden biridir. Her 
organizasyon için formal ve informel ilişkiler önemli yer tutmaktadır. İnformel iletişimin yaşam 
doyumunu etkilediğine dair ileri sürülen hipotez desteklenmiştir. Yapılan analiz sonucunda informel 
iletişimdeki 1 birimlik artışın yaşam doyumu üzerinde ,443 birimlik artışa sebep olmaktadır.  

İnformel iletişim ile yaşam doyumu arasında ilişki olduğu görülmüştür. Gülnar ve balcı tarafından 
2012 yılında 283 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada yaşam doyumu ile iç iletişim 
arasında ilişki bulunmuştur. Karcıoğlu vd. (2009) yaptığı çalışmada örgütsel iletişimin iş tatmini ile 
pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir.  

Yapılan analiz sonucunda yaşam doyumu ortalamasını 4,28 olarak bulunmuştur. Gülnar ve Balcı 
tarafından 2012 yapılan çalışmada yaşam doyumu ortalaması 3.09, Işık ve Koçak tarafından 2014 yılında 
yapılan çalışmada 4,43, Şimşek ve Aktaş tarafından 2014 yılında yapılan çalışmada ise 4,54 olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmalar sonucunda yaşam doyumunu ortalamanın üzerinde olduğu ortaya 
konulmuştur. 

Bireylerin yaşam standartları, iş hayatları, sosyal çevreleri, değişen teknoloji, inançları gibi birçok 
etken yaşam doyumu ile ilişki içerisindedir. İletişim de yaşam doyumunu etkileyen en önemli 
faktörlerdendir. Bireylerin iş hayatları ve sosyal hayatları birbirinden bağımsız düşünülemez. Bireyin iş 
hayatındaki doyumu, mutluluğu, huzuru sosyal hayatını da olumlu şekilde etkilemektedir. Bireyin örgüt 
içinde diğer çalışanlarla etkileşimi, üstleriyle olan iletişimi bireyin yaşam doyumu üzerinde doğrudan 
etkilidir. Olumlu iletişim kurabilen bireyler örgüt içinde kendini daha iyi hissedeceklerdir. İletişim 
sırasında, kendi fikirlerini paylaşabilmeleri, bireylerde değerli oldukları duygusunu yaratacaktır. Diğer 
yandan bireyler, örgüt kuralları, iş tanımlarıyla ilgili bilgileri çoğunlukla formal iletişim yoluyla 
öğrenebilmektedir. Ancak bu durum bazen bilgilerin açık bir şekilde anlaşılamaması nedeniyle birtakım 
sorunlara yol açabilmektedir. Yöneticiler ve çalışanlar informel iletişim sayesinde bu sorunlarla başa 
çıkabilirler. Bu nedenle yöneticilerin, çalışanları daha samimi, açık, anlaşılır bir iletişim için informel 
iletişim konusunda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Böylece çalışanlar problem çözmede, fikirlerini 
ifade edebilmede, kararlara katılabilmede ve stresli durumlarla baş edebilmede daha etkili 
olabileceklerdir. Sonuçta kendini işe yarar hisseden her çalışan tatmin edici yaşam doyumuna 
ulaşabilecektir.  
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Araştırma sonucunda; uygulayıcılara, informel iletişim yöntemini kullanarak çalışanların yaşam 
doyumunu artırmaları önerilebilir. Ayrıca informel iletişim kanallarını kullanarak daha hızlı bilgi akışı 
sağlanabilir. Araştırmacılar tarafından ise, informel iletişim değişkenin ile iş doyumu değişkeni 
arasındaki ilişki incelenebilir. İnformel iletişim ile çalışan memnuniyeti arasındaki ilişki incelenebilir. 
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