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Özet 

Örgütlerin değişen bir çevre içinde bulunması, sürekli gelişimi zorunlu kılmıştır. 
Bu değişime ayak uydurmak, hem örgütün fiziksel ve teknolojik imkânlarının 
geliştirilmesi, hem de insan kaynağının geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Özellikle 
Sağlık Sektörü içerisinde yer alan hastanelerin birincil görevi hizmet üretmektir. Bu 
özelliğinden dolayı insan kaynakları diğer sektörlere göre daha büyük bir öneme 
sahiptir. Örgütler çalışanlarının en üst düzeyde performans göstermesini sağlamak 
isterler. Fakat çalışanlar bazı nedenlerle örgütle ilgili olumsuz tutumlar sergileyebilirler. 
Bu tutum kökeni Antik Yunan’a dayanan “sinizm” kavramıyla açıklanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel sinizm düzeylerini belirlemektir. 
Ayrıca çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri ile çalışanların yaş, eğitim durumu, 
meslekteki hizmet süresi ve hastanedeki hizmet süresi arasında anlamlı farklılık olup 
olmadığını incelemektir. Çalışma kapsamında 391 hemşireye anket uygulanmış ve 
sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda hemşirelerin orta 
düzeyde örgütsel sinizm davranışını gösterdiği ifade edilebilir. Ayrıca hemşirelerin 
örgütsel sinizm boyutlarından davranışsal boyutla meslekteki hizmet süresi arasında, 
bilişsel boyutla çalışma süresi arasında, duyuşsal boyut ve bilişsel boyut ile eğitim 
durumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yaş değişkeni ile örgütsel sinizmin 
boyutları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  
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Abstract 
That the organizations' being in a changing environment necessitated the 

permanent change. To keep pace with this change is possible with both developing the 
organizations' physical and technological possibilities and improving human resources. 
Especially, the prime duty of hospitals which appear in health sector is to produce 
service. Due to this feature, human resources have a greater importance than the other 
sectors. Organizations want their employees to show maximum level of performance. 
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However, employees may show negative attitudes about organizations because of some 
reasons. This attitude is explained by the concept 'cynism' whose origin is based on 
ancient Greek. 

 The aim of this study is to determine the employees' organizational cynism 
levels. What's more, the aim is to determine whether there is a significant difference 
between employees' organizational cynism levels and their age, educational status, 
length of service in the profession and the length of service in the hospital. Within the 
scope of the study, a questionnaire was applied to 391 nurses and the results were 
analyzed statistically. At the result of the study, it can be expressed that nurses show 
intermediate level of organizational cynism behavior. Furthermore, a significant 
difference was found between nurses' the length of service in the profession and 
behavioral dimension which is out of organizational cynism dimensions, between 
cognitive dimension and the length of work, between affective dimension with the 
cognitive dimension and educational status. A significant difference wasn't found 
between age variable and organizational cynism dimensions. 
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