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Özet 
Örgütsel sapma davranışı, örgüt içi kültür tarafından belirlenen, örgüte ilişkin 

kurallara, normlara, değerlere, beklentilere, örf-adetlere ve yasal düzenlemelere uygun 
olmayan, örgüte, iş görenlere ve her ikisine birden zarar veren ancak istemli olarak 
yapılan davranış olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma, hemşirelerin örgütsel sapma 
düzeyini belirlemek, bu düzeyin hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını ortaya koymak, örgütsel sapmanın boyutlarını ve bu boyutlar 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 
Ankara’daki bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. 
Araştırmada örneklem seçilmemiş, hastanede çalışan tüm hemşirelere ulaşılmaya 
çalışılmış; ancak toplam 244 (%48,12) hemşireye ulaşılmıştır. Örgütsel sapmayı ölçmek 
için, Bennett ve Robinson (2000) tarafından geliştirilen 15 ifadeden oluşan ve iki 
boyutlu “Sapma Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha 
katsayısı 0,94 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda, hemşirelerin genel örgütsel 
sapma ortalamasının 1,85±0,718 olduğu saptanmıştır. Ayrıca,  örgütsel sapmanın iki 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta derecede güçlü bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir (R= 0,701). Sağlık kurumu yöneticilerine, örgütsel sapma 
davranışına ilişkin nedenlerin belirlenmesi, bu davranışı önleme yollarının tespit 
edilmesi, dolayısıyla da hem bireylerarası hem de örgüte yönelik sapma davranışının 
önüne geçilmeye çalışılması önerilebilir. 
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Abstract 
Organizational deviant behavior is defined as intentionally behavior which is 

damaging both employees and organization and unsuitable to organization rules, 
norms, values, expectations and legal regulations. The aim of this study is to determine 
the level of organizational deviance of nurses, to expose differentiates of this level 
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according to the descriptive characteristics, to detect the dimensions of organizational 
deviance and to evaluate the relationship between these dimensions. Population of the 
study is nurses working at a University Hospital in Ankara. The sample is not selected 
and tried to reach all the nurses working at this hospital. However, 244 nurses were 
reached (%48,12). To measure organizational deviance, “Measure of Workplace 
Deviance Items” which was developed by Bennett and Robinson (2000) was used. This 
scale consists from 15 expressions and 2 dimensions and its’ Cronbach's alpha 
coefficient was 0,94. As a result of the study, the mean score of nurses’ organizational 
deviance was found 1.85 ± 0.718. In addition, statistically significant, positive and 
moderately strong correlation was found between the two dimensions of organizational 
deviance (R= 0.701). It can be suggested that health care managers should identify 
reasons and the ways of preventing of individual deviant behaviour. Thus, managers 
may prevent behaviour of deviation to the organization. 
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