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Günümüzde çalışma hayatında  “insan”  un-
surunun her yönü ile önem kazanması ile birlikte iş 
görenlerin davranışları da inceleme konusu olmaya 
başlamıştır. Duyguların çalışma sürecinin bir parça-
sı olarak ele alınması ve irdelenmesi yine aynı şekil-
de çalışma hayatında araştırılmaya değer konular 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Günümüz çağdaş 
örgüt yönetimi anlayışında çalışanların sadece fi-
ziksel veya ekonomik açıdan tatmin olmaları onlara 
yetmemekte ve organizasyonlar için gerekli verem-
liliği sağlayamamaktadır. Bu yüzden, son zaman-
larda psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı, 
örgüt psikolojisi ve endüstri psikolojisi gibi disiplin-
lerde bu konu ile ilgili daha fazla araştırma yapıl-
maya başlanmış, bireylerin örgütsel açıdan bir çok 
duygu ve motivasyona sahip olmasının, kurumsal 
etkililik ve etkinlik açısından ne denli önemli olduğu 
ortaya konmuştur.

İnsanlar bazı açık nedenlerle (para kazanmak 
için), bazen de açık olmayan nedenlerle çalışırlar. 
Çalışmak kişiye ekonomik olarak bir kazanç 
sağlamanın yanı sıra, sosyal statü ve aidiyette 
kazandırarak kişiye bir amaç ve anlam da kazan-
dırmaktadır(1). İş insanların mali açıdan kazanç 
sağladığı, mesleklerini uyguladıkları şeydir, işyeri ise 
kişilerin performanslarını sergilediği ve mali açıdan 
karın kazanıldığı yerdir (2). Bireyin sadece kendi-
si için değil geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler 
adına da hayatının önemli bir bölümünü içine alan 
çalışma hayatı her birey için farklı anlamlara sahip-
tir.  Çalışmak bir kısım işgören için sadece bir zevk 
olarak ifade edilirken bir kısmı içinse hayatlarını 

devam ettirebilmek için bir zorunluluk, geçimini 
temin ve devam ettirme açısından ise tatsız bir 
deneyim olarak ifade edilmektedir(3). Çalışmanın 
kişi için ne anlama geldiği endüstri ve örgüt 
psikolojisi, psikoloji, kariyer psikolojik danışmanlığı 
gibi disiplinlerce  yapılan araştırmalarda uzun sü-
redir ele alınmakta, hakkında  teoriler üretilmekte 
olan bir konudur Bunun başlıca sebebi ise çalışma 
hayatının insan hayatının çok önemli bir bölümünü 
kapsıyor olmasından başka bir şey değildir.  

“Anlam”ın en genel ifadesi “Neden burada-
yım?” sorusuna verilen cevaptır. Psikoloji yazının-
da “anlam”, anlaşma, uyum, tutarlılık ve bütünlük 
ile ifade edilmektedir. Frankl “Anlam”ın üç unsuru 
olduğu belirtmiştir: 1- canlı olayları tanımlayan ve 
yorumlayan bir sistem, 2- bir amaç ya da bir yaşam 
biçimi, mantık, 3- önceki ve sonraki yaşamın bütün-
leşmesi (4). Yine Frank doğuştan itibaren insanlığın 
anlam arayışı içinde olduğu ve bu arayışın çok güç-
lü olduğunu, en kötü koşullarda bile insanların ha-
yatta amaçlarını nasıl aradığını anlatmıştır (5)

Şimdiye kadar ise şaşırtıcı derecede az 
araştırma, insanların nerede ve nasıl işlerini 
anlamlı buldukları üzerinde durmuştur. İnsanlar 
işlerini sadece kendileri açısından anlamlı bulmak 
istemezler; aynı zamanda diğer insanlara, gruplara 
ve daha geniş bir çevreye etkisi bağlamında işleri-
nin anlamlı olmasını arzu ederler. Anlamlı çalışma, 
yüksek motivasyona neden olabilmekte böylece 
çalışan memnuniyeti ve performansı da artmak-
tadır.
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Anlamlı çalışma sadece zevk veren bir durum 
değildir, bazen acı verici bir çalışma da kişiye an-
lamlı gelebilir. Örneğin tıp vb. alanında çalışan bi-
reyler zorlu ve sıkıntılı bir şekilde uzun saatler çalış-
makta, uykusuz ve yorgun bir şekilde işlerine devam 
etmekte ve bunu da ancak işlerinde bir anlam bul-
dukları için devam ettirebilmektedirler. 

İnsanlar işlerinin anlamlılığını, bu deneyimlerin 
önemi konusunda bilinçli bir farkındalık 
geliştirdiklerinde kavrayabilmektedir. Anlamlılık; 
olayın olduğu anda nadiren farkına varılır, 
ancak geriye doğru bakıldığında ve insanlar işin 
tamamlandığını gördüklerinde ve başarıları ile 
daha geniş anlamda bir yaşam anlamı arasında 
bağlantı kurduklarında işin anlamlılığını daha çok 
fark ederler. 

Yaşam anlamı kavramıyla ilgili psikolojide önemli  
bir teorisyen olan ve Logoterapi bakış açısının ku-
rucusu olan Victor Frankl İnsanın Anlam Arayışı adlı 
kitabında, bireyin hayatta  sağlam durabilmesi ve 
hayatını devam ettirebilmesi için anlam ihtiyacı 
içerisinde bulunduğunu ifade etmektedir. 

İş anlamını deneyimlemek, yüksek düzeyde içsel 
motivasyona neden olmakta ve bu açıdan çalışanı 
üzerinde çalıştığı işe yönelik psikolojik bir bağlan-
manın ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

İnsan, kendi davranışları sonrasında çeşitli 
duygular yaşar. İnsanın bütün hareketlerinin nihai  
amacının ise mutluluk olduğunu söyleyebiliriz. İşte 
bu açıdan, insanların ne yaparlarsa mutlu olabi-
lecekleri veya mutsuzluktan uzak durabilecekleri 
Eski Yunan’dan beri filozofların üzerinde durdukları 
bir konudur. Descartes’e göre mutluluk tam bir ruh 
memnuniyeti ve içsel hoşnutluk yaşamaktır. Mutlu-
luk şans eseri elde edilebilecek bir şey değil; aksine 
şanstan faydalanmayan bilgelerde bulunur. Des-
cartes, mutlu bir yaşam için üç kuralı benimsemek 
gerektiğini ifade eder. Bunlar hakikatin bilgisini elde 
etme, kararlılık ve elde edemeyeceğimiz istekler-
den vazgeçmektir 

Platon’a göre ise mutluluk aslında bütün in-
sanların arzuladığı bir şeydir. Aristoteles’e göre ise 
bütün insanlar için geçerli, aynı anlama gelen  tek 
bir mutluluk bulunmaktadır. Aristoteles, mutluluğu 
ruhun erdeme uygun şekilde olan etkinliği olarak 
açıklar. Bu tanımdan mutluluğun durağan bir şey 
değil bir hareket, bir etkinlik olarak açıklanmak is-
tendiği anlaşılmaktadır. Mutluluk, belli bir şekilde 

hareket ettiğimizde kendisine ulaşacağımız belli bir 
nihai amaç değildir; mutluluk daha ziyade bu ama-
ca ulaşma etkinliğidir. Aristoteles tüm insanlar için 
aynı anlama gelen bir mutluluk veya tek bir iyi ol-
duğu fikrinde değildir, türlü mutluluklar ve iyiler var-
dır ve biri için iyi olan, başka biri için aynı derecede 
veya aynı anlamda iyi olmayabilir. Schopenhau-
er’e göre ise mutluluk, mutsuz olmama durumudur. 
Mutlu kişi, en tatlı lezzetleri veya en mükemmel 
zevkleri tatmış olan değil; yaşamını fiziksel ve/veya 
ruhsal travmalar yaşamadan sürdürebilen kişidir. 

19. yüzyılın başlangıcından itibaren psikoloji bi-
limi alanında depresyon, kaygı, umutsuzluk,  gibi 
olumlu olmayan duygularla ilgili araştırma yapılır-
ken, olumlu duyguların araştırma sürecine katılma-
sına pek önem verilmemiştir. 1980’li yıllardan itiba-
ren ise pozitif psikoloji akımının ilerlemesi ile birlikte 
mutluluk hakkında çalışmalarda ciddi bir artış gö-
rülmüştür. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise psikoloji 
yazınında her on yedi çalışmadan birinin insanın 
pozitif özelliklerini konu aldığı  ve öznel mutluluk ko-
nusunun ise öne çıktığı görülmektedir (6) 

Öznel mutluluk, insanların kendilerini mutlu ya 
da mutsuz olarak görmesini öznel bir şekilde değer-
lendirmesidir. İnsanlara baktığımızda, bazı insanlar 
küçük şeylerde bile mutlu olabilirken; bazı insanlar 
ise hayatlarındaki bir çok olumlu şeye rağmen ken-
dilerini mutlu hissedememektedir(7). Bu ifadeden 
de çıkarılabileceği üzere öznel mutluluk, insanların 
hayat olaylarını öznel bir şekilde değerlendirmele-
rine göre hissettikleri mutluluk seviyeleridir. Ayrıca, 
psikolojide mutluluk kavramı öznel iyi oluş kavramı 
ile ele alındığından öznel iyi oluş kavramı da önem 
kazanmaktadır. 

Öznel iyi oluş, bireylerin olumlu duygulanım gü-
ven, ilgi, sevgi, ümit, heyecan, gurur, neşe gibi olumlu 
hisleri belirtirken; olumsuz duygulanım öfke, nefret, 
suçluluk, üzüntü, kızgınlık gibi olumsuz hisleri belirt-
mektedir. Öznel iyi oluşun duygusal ve yaşam do-
yumu olmak üzere iki temel bileşeni vardır.  Olumlu 
ve olumsuz duygulanım öznel iyi oluşun duygusal 
bileşenidir. Yaşam doyumu ise öznel iyi oluşun biliş-
sel bileşenidir. Yaşam doyumu, bireyin çeşitli yaşam 
alanlarındaki doyumu ile ilişkili değerlendirmelerini 
ifade eder. Olumlu duygulanım veren olay ve du-
rumların daha çok yaşanılması ile öznel iyi oluş hali 
artmaktadır(8)

Mutluluk ya da öznel iyi oluş kavramı hayatın 
neredeyse tüm alanlarıyla ilişkilidir. Bireylerin haya-
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tındaki bütün özellikler (kişilik özellikleri, sosyo-de-
mografik özellikler gibi..) bütün olay ve deneyimler 
insanın mutlu olmasını etkileyebilmektedir. Yapılan 
araştırmalarda da öznel iyi oluşun hayat olayları, 
günlük hayattaki zorlanmalar, maddi durum, insa-
nın hedefleri ve kişilik özellikleri gibi faktörlerle be-
lirlendiği belirtilmiştir. Bireysel ve kültürel değerlerin 
de öznel iyi oluşla ilişkili olduğu gözükmektedir(9)

İnsanlar güven duydukları ortamlarda, güven 
duydukları insanlarla beraber olmayı isterler. Sosyal 
bir varlık olan insan fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılamak için diğer insanlarla bir arada olmayı 
tercih eder. İnsanın bu toplumsal ilişkilerini kurma 
amaçlarından en önemlilerinden birisi de anlam 
ihtiyacı içinde olmasıdır. İlişkilerin anlamlı olmasında 
ise güven kavramı öne çıkmaktadır. Ortaya 
koyduğu temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde (Maslow, 
1943), insanın fiziksel ihtiyaçlarını giderdikten son-
ra, güvenlik ve ait olma ihtiyaçları olan daha üst 
ihtiyaçlara ulaşmak istediğini ifade etmiştir. Ayrıca 
Erikson (1984), bebeklik döneminin temel çatışması 
olarak güvene karşı güvensizliği ele almakta, temel 
güven duygusu geliştirebilen  bebeklerin sevilen, 
güvenilir ilişkiler kurabilen ve  böylece de ihtiyaçları 
karşılanan bebekler olduğunu belirtmiştir. 

Kendilerini toplumsal açıdan güvende gören in-
sanlar hayatta kendi şanslarını meydan getirebilme 
kabiliyetleri konusunda  daha iyimser ve hayatları-
nın  nasıl gittiği konusunda daha mutludurlar(10). 
Ayrıca, bireyin sahip olduğu güven veya güvensizlik 
ortamı beynin bilişsel işlevlerini yönlendirmekte-
dir(11). Sosyal yönden güvende hissedip hissetme-
meyle ilişkili olarak duygularda  bir takım  değişimler 
olmakta ve bu da insanın  bilişsel durumları etkile-
mektedir(12).

Hayatlarının daha iyiye gittiğini düşünen, kendi-
ne ve diğer insanlara güvenen kişilerin daha mutlu 
olması tahmin edilebilir bir gerçektir. Güvenilir iliş-
kiler kuran insanlar, gündelik hayatlarında bazı sı-
kıntılar yaşasa da, bir şekilde bunların üstesinden 
gelebileceklerine inanırlar ve harekete geçme ko-
nusunda endişe etmezler ve gerektiğinde yardım 
alma konusunda girişimde bulunurlar. Çünkü sosyal 
güvene sahip olan bireyler sosyal hayatlarında-
ki kaynaklarından yararlanmasını bilirler. Yaptıkları 
işin anlamlı olduğunu düşünen bireyler, sosyal ilişki-
lerinin yaptıkları işe olumlu ve olumsuz katkılarının 
farkındadırlar. Diğer insanlara güvenen kişiler de 
işlerini daha huzurlu bir ortamda yapabildikleri için 
mutludurlar. 
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