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Amaç – Söz konusu bu çalışmanın temel amacı, çalışan bireylerin öz-şefkat, içsel motivasyon ve iş 

tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemek, bu bağlamda da öz-şefkatin iş tatminine olan etkisinde içsel 

motivasyonun aracı etkisini araştırmaktır. 

Yöntem – Ankara’da faaliyet gösteren bazı kamu kurumu ve özel sektör çalışanları arasından 325 

kişi üzerinde yapılmış ve 314 kullanılabilir anket elde edilmiştir.     Verilerin analizinde değişkenler 

arasındaki ilişkiyi göstermek için korelasyon analizi yapılmış ve değişkenlerin birbirleri üzerindeki 

etkisini belirlemek için regresyon analizleri yapılmıştır. Analizlerde SPSS 23.0 programı 

kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışan bireyler üzerinde gerçekleştirilen araştırma ve yapılan analizler neticesinde öz-

şefkat ve içsel motivasyon, içsel motivasyon ve iş tatmini, öz-şefkat ve iş tatmini arasında pozitif bir 

ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca öz-şefkatin iş tatminine etkisinde içsel motivasyonun tam aracılık 

etkisi söz konusudur. 

Tartışma – “Kendine şefkatle yaklaşan dolayısıyla öz-şefkati yüksek olan çalışan bireylerin, 

olumsuz durumlar karşısında kendine acımasızca yaklaşan ve kendini suçlayan bireylere göre içsel 

motivasyonları nasıldır? Dolayısıyla öz-şefkat ve içsel motivasyonu yüksek olan çalışanların iş 

tatminlerini de artıracak mıdır?” sorusundan hareketle gerçekleştirilen bu çalışmada, öz-şefkati 

yüksek bireylerin içsel motivasyonlarının da yüksek olduğu ve bu bağlamda da bireylerin iş 

tatminlerine olumlu ve artırıcı etkide bulunduğu görülmüştür. 
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Purpose – The main purpose of this study is to examine the relationship between self-compassion, 

intrinsic motivation, and job satisfaction of individuals, and in this context, to investigate the 

mediating effect of intrinsic motivation in the effect of self-compassion on job satisfaction. 

Design/methodology/approach – The study was conducted on 325 people among some public and 

private sector employees operating in Ankara and 314 usable questionnaires were obtained. In the 

analysis of the data, correlation analysis was performed to show the relationship between variables, 

and regression analyzes were performed to determine the effect of variables on each other. SPSS 23.0 

program was used in the analysis.  

Findings – As a result of research and analysis conducted on working individuals, a positive 

relationship was found between self-compassion and intrinsic motivation, intrinsic motivation and 

job satisfaction, self-compassion, and job satisfaction. Also, there is a full mediating effect of intrinsic 

motivation in the effect of self-compassion on job satisfaction. 

Discussion – What is the intrinsic motivation of working individuals who approach themselves with 

compassion and thus have high self-compassion compared to individuals who approach themselves 

mercilessly in the face of negative situations and blame themselves? Therefore, will it increase the 

job satisfaction of employees with high self-compassion and intrinsic motivation?” In this study, 

based on the question, it was observed that individuals with high self-compassion also had the high 

intrinsic motivation and had a positive and enhancing effect on their job satisfaction. 
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