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Araştırmada yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarının ödüllendirme uygulamalarından duydukları
tatmin düzeylerinin iş memnuniyeti üzerindeki etkisinin ve bu etkiyi yaratmada psikolojik
ödüllendirmenin aracılık rolünün irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Trakya bölgesinde faaliyet
gösteren yiyecek içecek işletmelerinde ve otellerin yiyecek içecek departmanlarında çalışan 365 kişiye
kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı
istatistikler hesaplanarak, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada iş memnuniyeti üzerinde doğrudan anlamlı etkisi olan tek ödüllendirme boyutunun
psikolojik ödüllendirme olduğu; finansal ve maddi ödüllerinse iş tatmini üzerindeki etkisinde yine
psikolojik ödüllendirmenin tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yiyecek içecek
işletmelerinde iş tatmini yaratmada etkin bir ödüllendirme sisteminin kurulmasında psikolojik
ödüllendirme uygulamaları etkin bir şekilde kullanılmalı ve yöneticilerin inisiyatifine ve tesadüflere
bırakılmadan yönetilmesi gereken bir ödüllendirme sistemi parçası olarak ele alınması önerilmektedir.
Takdir, tanınma, övgü, yetki devretme, güçlendirme gibi psikolojik ödüllendirme unsurların
kurumsallaşan bir yapı içerisinde sistematik olarak çalışanlara sunulması mevcut ödül sistemlerinin
etkinliğini arttırmada ve arzu edilen sonuçlara ulaşmada daha etkili olacağı öngörülmektedir.
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The aim of this study was to investigate the effect of rewarding systems on job satisfaction levels of
employees working in food and beverage establishments on job satisfaction, and the mediating role
of psychological rewards in creating this effect. For this purpose, 365 people working in food and
beverage establishments and food and beverage departments of hotels in Thrace region were selected
via convenience sampling method. descriptive statistics were calculated, and confirmatory factor
analysis and structural equation modeling were performed, on the data collected via field surveys.
The only rewarding dimension which had a direct effect on job satisfaction was psychological
rewarding; in addition, it was concluded that psychological rewards had a full mediating role on the
effect of financial and material rewards on job satisfaction. Therefore, psychological rewarding
practices should be used effectively, and it should be handled as an essential part of a rewarding
system that should be managed without being left to the managers' initiative and coincidences. It is
envisaged that when psychological rewarding elements such as appreciation, recognition, praise,
delegation, empowerment etc. systematically delivered to employees in an institutionalized structure,
managers can increase the effectiveness of existing reward systems and achieved desired outcomes
more effectively by creating job satisfaction.

Psychological rewarding
Job satisfaction
Food and beverage workers

Makalenin Türü
Araştırma Makalesi

* Sorumlu Yazar.
E-posta: onurcakyr@gmail.com (O. Çakır)
Makale Künyesi: Çakır, O. & Aybaş, A. (2019). Yiyecek İçecek Sektörü Çalışanlarının Algıladıkları Ödül Tatmininin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi:
Psikolojik Ödüllendirmenin Aracılık Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1), 71-84.
DOI:

71

