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Öz
Ankara ilinde gerçekleştirilen bu çalışmada bir hastane işletmesinde işveren markası, duygusal bağlılık
ve özgecilik değişkenleri arasındaki ilişkileri hem doğrudan, hem de aracılık etkisiyle ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırma verileri ilgili sağlık işletmesinde görev yapan 338 sağlık çalışanına (hemşire
ve hasta bakıcı) yönelik olarak 2019 yılı Kasım döneminde toplanmıştır . Korelasyon analizi sonucunda
işveren markası, duygusal bağlılık ve özgecilik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan işveren markasının duygusal bağlılık ve özgecilik üzerinde
anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiş, ayrıca duy gusal bağlılığın da özgecilik üzerinde anlamlı bir
etkisinin bulunduğu görülmüştür. Buna göre sağlık çalışanlarının işveren markası algılarının artması
durumunda duygusal bağlılık ve özgecilik düzeylerinin de artacağı görülmektedir. Öte yandan elde
edilen araştırma bulguları, incelenen sağlık işletmesinde işveren markasının özgecilik üzerindeki
etkisinde duygusal bağlılığın kısmi aracılık etkisinin olduğunu da göstermektedir.
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Abstract
In this study, it is aimed to reveal the relationship between employer brand, affective commitment, and
altruism in a health organization. Research data were obtained in November 2019 from 338 hospital
employees (nurse, caretaker) working in health industry. As a result of the correlation analysis, it was
found that there was a positive correlation between employer brand, affective commitment and
altruism. According to the results of the regression analysis, it is seen that employer brand has a
significant effect on affective commitment and altruism, and affective commitment has a significant
effect on altruism. Accordingly, the altruism and affective comm itment levels of the health employees
will increase if the perception of employer brand increases. At the same time, it can be stated that if the
level of affective commitment increases, altruism levels will increase too. In addition, research findings
show that affective commitment has a partial mediating effect on the effect of employer brand on
altruism in health industry.
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