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ÖNSÖZ

İlköğretim okullarında uygulanan psikolojik şiddetin psikolojik şiddet
(mobbing)

iş doyumuna etkisini değerlendirmeye yönelik yapılan bu

arştırmada psikolojik şiddet ve iş doyumu kavramları ve aralarındaki ilişkiye
yer verilerek irdelenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın proje aşamasından tamamlanmasına kadar büyük katkısı
olan, her aşamasında gereken tüm desteği sağlayan saygıdeğer danışman
hocam Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU’na , bilgi ve önerilerinden büyük
ölçüde yararlandığım Doç. Dr. Mehmet ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Emre
TOROS, Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN, ve Arş. Gör. Fatma AKDEMİR MANSUR
‘a teşekkürü borç biliyorum.
Ayrıca tezin her aşamasında yardımcı olan, desteklerini her an
hissetiğim canım aileme teşekkür ediyorum.
Mehmet Ali DOĞAN
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ÖZET
Türkiye'de uzun yıllardır varlığı hissedilen ancak tam olarak adı
konmamış olan psikolojik şiddet (mobbing) kavramı, psikolojik şiddet, psikoterör, psikolojik taciz, yıldırma, zorbalık, duygusal taciz, duygusal zorbalık gibi
adlarla literatürde yerini almıştır.
Psikolojik şiddet (mobbing) ile ilgili olarak yapılan tanımlamalar
ışığında,

psikolojik

şiddet

(mobbing),

işyerlerinde

çözümlenememiş

çatışmanın şiddetlenmesi neticesinde, işgörene, üstü, astı ya da iş
arkadaşları tarafında sürekli ve sistematik bir şekilde uygulanan küçük
düşürücü, itibarını zedeleyici, aşağılayıcı davranışlar yoluyla işgöreni
soyutlamak ve işyerinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla yapılan
davranışlar olarak tanımlanabilir.
İş doyumu ise çalışanların işlerinden duyduğu hoşnutluk ya da
hoşnutsuzluk olarak tanımlanmış olup, işin özellikleri ile çalışanların istekleri
birbirine uyduğu zaman gerçekleşen bir duygudur.
Bu

araştırmada

ilköğretim

okullarında

çalışan

öğretmenlere

uygulanan psikolojik şiddetin psikolojik şiddet (mobbing) iş doyumuna etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaçla Ankara İli Sincan İlçesinde kamu ve özel ilköğretim
okullarında

çalışan 330 öğretmene anket uygulanmıştır. Araştırmanın

analizine göre psikolojik şiddet (mobbing) ile iş doyumu arasında negatif
yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür.
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Araştırmada elde edilen önemli bir bulguda psikolojik şiddet
(mobbing) uygulaması; en çok dedikodu çıkarılması, hareketlerin taklit
edilmesi ve sözün kesilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.Ayrıca İş doyumu
ile ilgili çalışanlar üzerinde etkili olan faktör ise; toplumda saygın olma, kurum
politikaları ve uygulanışı, övgü almak, işyeri şartları özellikleri bulunmuştur.
Bu sonuçlardan hareketle okul yönetimleri için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, İş Doyumu, Psikolojik Şiddet
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ABSTRACT

Psikolojik şiddet has been know in Turkey for long years but it isn’t
named entirely. İt is called as pyschological violance, pyscho terror,
pyschological annoyance, horror, violance, emotional violance, emoional
annoyance in literature. With the help of the definitions about psikolojik
şiddet,it can be defined as systematicly humiliating, degrading behaviours of
employers aganist the employee to isolate him/her from place of employment
with the conclusion of dispute in place of employment.
Labor satisfaction is identified as pleasure or displeasure of employees
about their place of employment when the desires of employee are
compatible with the features of labor, Labor satisfaction is carried out.
İn this paper research we try to determine the effects of psikolojik şiddet
to Labor satisfaction on teachers working in primary schools.
With this purpose an inquiry is applied to 330 teachers working in local
and privacy primary schools in Sincan, Ankara. According to the search
analysis it is noticed that there is a negative middling relation between
psikolojik şiddet and labor satisfaction.
The most important finding in this researchthat psikolojik şiddet is
carried out by gossiping,imitating and interrupting the employee. Being
respected in the society,association policy, and its application, association
conditions are also the other important factors about Labor satisfaction on
employees. With the help of this findings,we improve same suggestions for
school administrations.
Keys words : Psikolojik şiddet, Labor satisfactıon, Pyschological Violance
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BÖLÜM I
1. GİRİŞ
Örgütler ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelen
insanlardan

oluşan

yapılardır.

Örgütlerde,

birlikte

çalışılanlarla

ve

yöneticilerle olan ilişkiler, çalışanın sosyal ilişkilerini oluşturur. Kişi günlük
hayatında nasıl sosyal ilişkilerden etkileniyorsa, çalışma hayatında da
çalıştığı örgütün sosyal ortamından etkilenir.
Günümüzün çalışma koşullarında, çalışanların çoğu, günün büyük
bölümünü iş yerlerinde geçirmektedir. Bu nedenle, iş ortamındaki sosyal
ilişkiler, çalışanın hayatında önemli yer tutmaktadır. Çalışanların aralarındaki
ilişkiler, örgütün etkililiği bakımından da önemlidir. Çünkü çalışanlar, örgütün
insan gücü kaynağını oluşturur.
Başaran’a göre, örgütü amaçlarına ulaştıracak en temel öğe, insan
gücü kaynağıdır. Bu nedenle de çalışanın ruhsal ve toplumsal ihtiyaçlarını
karşılamak, yönetimin önemli görevlerindendir. Kişilerin yani iş görenlerin
çabalarını amaçlar doğrultusunda yönlendirmek için; bireyi harekete geçiren
ve hareketlerinin yönlerini belirleyen, düşüncelerini, umutlarını, inançlarını,
arzu, ihtiyaç ve korkularını bilmek gerekir. Bunları bilmek ve bu yönde çaba
göstermek iş görenin psikolojik olarak tatmin sağlamasına neden olacaktır.
İşletmelerde çalışanların motivasyonunu, verimliliğini ve iş doyumunu
etkileyen faktörlerin analiz edilmesinde yöneticilere büyük görev düşmektedir.
Ayrıca önemli kavramlar tanımlanmıştır.

Çalışma ortamlarında yaşanan

artan çatışmalar, psikolojik baskılar personel verimliliğini etkiler.
Çalışanların verimliliği ve iş doyumu üzerinde önemli etkisi olan psikolojik
şiddet kavramı Türkiye'de yeni ele alınmasına karşın, Avrupa'da üzerinde
yıllardır araştırma yapılan bir konudur.
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Örgütlerde çalışanlar arasında yaşanan ve mağdur olan kişinin gerek
fiziksel gerekse psikolojik olarak rahatsızlanmasına neden olan davranışlar,
öncelikle

Kuzey

Avrupa

ülkelerinde

olmak

üzere,

birçok

ülkede

araştırmacıların dikkatini çekmiştir. iş yerinde zorbalık, iş yerinde duygusal
taciz, iş yerinde duygusal saldırı, iş yerinde psikolojik şiddet, psikoterör gibi
çeşitli adlar altında incelenmiştir.
İşyerinde psikolojik şiddet kavramı, ilk kez Alman çalışma psikologu
Heinz Leyman tarafından 1980'li yılların sonunda tanımlanmıştır. Leymann, iş
yerinde psikolojik şiddeti birinin veya nadir olarak birkaç kişinin, bir veya daha
fazla kişi (nadir olarak dört kişiden fazla) tarafından, her gün ve birkaç ay
süre ile sistematik olarak duygusal yönden zarar verici davranışlara maruz
bırakılması şeklinde tanımlamaktadır.1
Leymann, yaptığı araştırmalar sonucunda, bu saldırganlığın kurbanın
kendisini ifade etmesine, sosyal ilişkilerine, iş ve özel yaşamına, iş
saygınlığına ve sağlığına yönelik olduğunu belirtmiştir.
Avrupa'da iş yerlerinde psikolojik şiddetin yaşandığı, ancak 1982'den
sonra dikkatleri çekmiş ve konu birçok araştırmacı tarafından çeşitli
yönleriyle irdelenmiştir.2
Leymann İsveç'te, psikolojik şiddetya yol açan psikolojik koşulları ve
psikolojik şiddet sonucu mağdur olan kişide ortaya çıkan hastalıkları
araştırmıştır. Bu çalışma sonucu 4,4 milyonluk işgücünün %3,5'inin herhangi
bir anda iş yerinde psikolojik şiddet mağduru olduğu ortaya çıkmıştır.

1

Leyman, H. The Contend and Development of Mobbing at Work. European Journal of
Work and Organizational Psychology. 5 (2)..p: 165-184. 1996
2
Davenport, N., Schwartz, R.D. ve Ellıott G.P. Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal Taciz,
(Çev. Osman Cem Önertoy), Sistem Yayıncılık Ankara,s:12-13,2003.

3

Einarsen ve Skogstad iş yerinde sürekli olumsuz davranışlara maruz
kalan kişileri psikolojik şiddet mağduru olarak tanımlamıştır, Norveç'te
yürütülen araştırmada, iş yerlerinde yaşanan ve çalışanları kendilerini
savunamaz hale getiren olumsuz davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır.3
Zapt, Knorz ve Kulla psikolojik şiddet ile örgütteki sosyal çevre ve
sağlık arasındaki ilişkileri incelemiştir. Vartia

psikolojik şiddetin iş

yaşamındaki ve örgüt yaşantısındaki psikolojik kaynaklarını araştırmıştır. Bu
çalışma, psikolojik şiddetin örgüt yaşantısı ile ilişkili olduğunu ortaya
koymuştur.4 İş yerlerinde psikolojik şiddetin belli bir nedeni yoktur; birçok
faktör psikolojik şiddetin ortaya çıkmasına kaynaklık edebilir.
Psikolojik şiddet uygulayanın kıskanç, iki yüzlü olması veya narsist,
obsesif, sadist, paronoid veya antisosyal kişilik bozukluklarının olması da
psikolojik şiddet nedeni olabilmektedir. Kasıtlı ve sistemli olarak tekrarlanan
psikolojik baskıların etkileri, birey üzerinde yavaş yavaş oluşan birikimli
zararlar şeklinde ortaya çıkabilmektedir.5
Konuya ekonomik açıdan yaklaşıldığında, gitgide yitirilmekte olan önce
ruhsal ardından fiziksel sağlığın geri getirilmesi amacıyla doktorlara, ilaçlara,
belki de tedavi amacıyla hastanelere ödenen paralar düşünülmelidir. Bireyin
işten ayrılmak zorunda kalması veya işten çıkarılması sonucunda ise düzenli
bir kazancın yok olması söz konusudur.6

3

Einarsen, S. ve Skodstad, A. Bulling at Work: Epidemiological Finding in Public and
Private Organisations. European Journal of Work and Organizational Psychology. p:185201. 1996.
4
Vartia, M. The sources of bullying Psychological work environment and
organisational climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, (2),
p:203-214. 2005,1996.
5
Çobanoğlu, Ş., Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
Timaş Yayınları. İstanbul,2005.
6
Tınaz, P. İş Yerinde Psikolojik Taciz (Psikolojik şiddet). Beta Yayınları İstanbul,s:85,
2006.
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Psikolojik

şiddetin

sosyal

açıdan

bireyde

yarattığı

zararlar

incelendiğinde ise; Psikolojik açıdan mağdur tedirgin edilmiştir ve herkese
karşı önyargılı yaklaşır. Bu sendrom ani olarak kendini belli eden nedensiz
korkular, çok şiddetli panik atak nöbetleri, ölüm duygusu ve aynı zamanda öz
kontrolünü yitirme ile birlikte kendini gösteren bir sendromdur. Bu sendromun
en ağır sonucu ise; bireyin öz güvenini yitirmesidir.7
Psikolojik şiddet, mağdurun sağlığının ve bağışıklık sisteminin
zayıflamasına neden olabilir. Böylece mağdurun iş değiştirmesine ve özel
hayatında birçok sorun yaşamasına neden olabilir. Bu da çalışanın meslek
veya kaybına, uç noktada ve uzun vadede sosyal açıdan dışlanmaya ve
hatta çalışanın hayatına son vermesine kadar uzayabilir. Bu nedenle
psikolojik şiddetin engellenemediği durumlarda, mağdurun klinik yardım
alması gerekir.8
Psikolojik şiddet mağduru olumsuz etkilediği kadar, psikolojik şiddetin
uygulandığı örgütü de etkilemektedir. İşletmeler psikolojik şiddet sonucunda
kilit İnsanları yitirirler, işgücü devir oranı aniden artar, nifak oluşur,
çalışanların moralleri bozulur ve iş doyumu olumsuz yönde etkilenir.9

7

Tınaz, P. İş Yerinde Psikolojik Taciz (Psikolojik şiddet). Beta Yayınları İstanbul,
s:57,2006.
8
Groeblinghoff, D.ve Becker, M. A case study of psikolojik şiddet and the clinical
treatment of Mobbing victims. European Journal of Work and Organizational Psychology,
5 (2), 277-294. , 2005, 1996.
9
Mansur, A.F. İşletmelerde uygulanan psikolojik şiddetin (psikoloji şiddet) örgütsel
bağlılığa etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara,2008.

5

Hubert ve Veldhoven psikolojik şiddetin en çok hangi sektörde görüldüğünü
araştırmıştır. Bu çalışma, endüstri ve eğitim alanında, belediyelerde ve
kamuda, yöneticiler ve çalışanlar arasında psikolojik şiddete yol açan
saldırgan davranışların yaşandığını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmada
psikolojik şiddetin %37.3'ünün eğitim sektöründe çalışanlar arasında
yaşandığı da belirlenmiştir.10
1.1 Araştırmanın Problemi
Çeşitli ülkelerde, yıllardır okullarda öğrenciler arasında yaşanan
zorbalık araştırılmış ve buna çözüm yolları aranmıştır. Ancak eğitimcilerin de
okullarda

yıldırıldıklarının

araştırmacıları,

belirlenmesi,

eğitimcilerin

yaşadıkları

dikkatleri

bu

psikolojik

konuya

şiddeti

çekmiş;

irdelemeye

yöneltmiştir.
Örneğin, Dick ve Wagner

öğretmenlerin okul yöneticileri tarafından

'kendileri orada yokmuş gibi davranılarak' ve 'haksızca eleştirilerek'
yıldırıldıklarını, meslektaşları tarafından ise 'hakkında dedikodu yapılarak' ve
partiler ve toplantılar gibi sosyal etkinliklerden dışlanarak yıldırıldıklarını
belirlemişlerdir.11
O'conner

eğitim

sektöründe

psikolojik

şiddeti

irdelediği

araştırmasında, öğretmenlerin okul yöneticileri, meslektaşları ve veliler
tarafından yıldırılmakta olduğunu ortaya koymuştur. Eğitim yöneticileri,
değerler ve bir ahlaki boyut içerisinde çalışan kişilerdir.12
10

Hubert, A. ve Veldhoven, M. Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (4), 415-424., 2005, 2001.
11
Dick, R., Wagner, U. Stres and strain in teaching: A structural equation approach.
British Journal of Educational Psychology. (71), 243- 259. Retrieved October 28, 2005, 2001.
12
Fullan, M. G., Hargreaves, A.. What's worth fighting for? Working together for your
school. Hawthom: Australian Council for Educational Administration,s.164-169,1991.
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Okul ortamında ve sosyal yaşamda, davranışlarıyla örnek olma
sorumluluğu eğitim yöneticileri için daha ağır bir iş yükünü gündeme
getirmektedir.

Eğitim yöneticiliğinin değerler temelinde ağırlık kazanması

yöneticilerin etik davranışları üzerine yapılan çalışmaları da artırmaktadır.13
Bu durum özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalarla eğitim
liderliği literatüründe etik ve ahlaki boyutu, bir anahtar tema durumuna getirmektedir.14
Değişen çevre koşulları, rolleri de değiştirmekte; okul ortamında öğrenci,
öğretmen ve diğer çalışanlar için denge olabilecek kararların verilmesini yöneticiler açısından zorlaştırmaktadır. Günümüzün eğitim çalışanları, eğitim
örgütlerinde kendilerine varoluş felsefesi aşılayan; görev ve aidiyet duygusu
kazandıran; kendini ve diğerlerini içten motive etmeyi öğreten ve buna
yönelik değerleri, tutumları ve davranışları bir araya getiren lider yöneticilere
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu beklentilerin karşılanabilmesi, eğitim liderlerinin
değerler ekseninde daha çok yoğunlaşması ve bu değerleri mesleki etik
davranışlar kapsamında içselleştirmesi ile mümkün olacaktır.15
Stout eğitim yöneticileri için yönetimini zor yapan temel faktörün, ahlaki
sorumluluk olduğunu belirtmekte; eğitim örgütlerinde eşitlik, özgürlük, adalet
ve kişilik gibi değerleri oluşturmayı yöneticilerin en temel sorumluluğu olarak
görmektedir. Bu nedenle eğitim yöneticileri, okul ortamında, öncelikle kendi
önemlerinin farkına varmak ve eylemlerine yön veren etik davranışlar yoluyla
toplumsal bir model olmak zorundadır.16

13

Cooper, T. L., The responsihle administrator, An approach to ethics for the
administrative role, Jossey Bass, San Francisco, CA,s.34-58,1998.
14
Cooper, T. L., a.g.e…,s.45
15
Baloğlu, N.,Karadağ, E. ve Doğan, E.A. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Mesleki Etik
Davranışları, İş Ahlakı Dergisi,cilt1,sayı2:ss.8-11,İstanbul,2008.
16
Czaja, M., Lowe, J.,Preparing leaders for ethical decisions. The NASA Professor, 24
(1), 7-12. 2000.
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Bu araştırmalara göre, örgütlerde, iş yerinde psikolojik şiddetin yaş,
cinsiyet, yıldırıcı davranışlar gibi değişik boyutları bakımından, ülkelere göre
farklılık gösterdiği, psikolojik şiddet ile örgüt ve iş doyumu ilişkisi olduğu
söylenebilir. Eğitim

sektöründe psikolojik şiddeti irdeleyen akademik

araştırmalara rastlanılmamakla birlikle,

okul yöneticilerinin özellikle genç,

açık fikirli ve medeni cesaret sahibi öğretmenleri yıldırdıklarını belirtmektedir.
Ayrıca öğrencilerin uyguladıkları psikolojik şiddet nedeniyle de meslekten
ayrılan öğretmenlere rastlandığını da ifade etmektedir.17
İş yerlerinde psikolojik şiddet ile ilgili literatürde yer alan araştırmalar
diğer iş alanlarında olduğu gibi, okullarda da eğitimcilerin yaşadıkları
psikolojik şiddetin incelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de ise
gerek özel gerekse kamu kesiminde psikolojik şiddet uygulamaları çok sık
görülmekte iken, psikolojik şiddet kavramı henüz tam olarak bilinmemektedir.
Psikolojik şiddet araştırmaları henüz çok yenidir ancak geç kalınmış olmasına
rağmen bu konuda araştırmalar yapılmaktadır.
Psikolojik şiddet ile ilgili olarak Türkiye'de konunun önemi üzerinde
durulmaya başlanılmış ve birçok araştırma yapılmıştır. Tutar, Çobanoğlu ve
Tınaz ,psikolojik şiddet ile ilgili kitap yazmışlardır.18 "İşletme Yönetimi"

ders

kitabında da psikolojik şiddet yerini almıştır.19 Gazi üniversitesi Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisinde de Liderlik ve İş doyumu

ile ilgili

araştırma yapılmıştır.20

17

Çobanoğlu, Ş., Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
Timaş Yayınları. İstanbul,s.76-87,2005.
18
Mansur, A.F İşletmelerde uygulanan psikolojik şiddetin (psikoloji şiddet) örgütsel
bağlılığa etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara,2008.
19
Tengilimoğlu, D., Atilla, E.A. ve Bektaş, M. İşletme Yönetimi. Seçkin
Yayınları,s.43,Ankara, 2008.
20
Tengilimoğlu, D. Hizmet İşletmelerinde… ,s.28-32,.
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Çalışanların iş doyumu üzerinde etkili olabilecek faktörler liderlik tipi,
psikolojik şiddet vb. konularda son yıllarda araştırmanın yapılmaya
başlandığını görmekteyiz. Bu çalışmanın temel problemini; okullarda
öğretmenlere uygulanan psikolojik şiddet davranışları onların iş doyumunu
etkilemekte midir? sorusu oluşturmaktadır.
1.2 Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı; Türkiye'de resmi ve özel ilköğretim okulu (İÖO)
öğretmenlerin okullarında, meslektaşları, okul yöneticileri ve veliler tarafından
maruz bırakıldıkları psikolojik şiddet, bunun yoğunluk derecesi, psikolojik
şiddetin eğitimcilerce iş doyumuna etkisi, psikolojik şiddete maruz kalan
eğitimcilerin kullandıkları başa çıkma stratejilerinin belirlenmesidir. Psikolojik
şiddetin , iş görenin iş doyumuna olan etkisinin belirlenmesi araştırmanın
temel amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmada birçok araştırmaya konu olan
psikolojik şiddet ve iş doyumu kavramları aynı çerçevede ele alınmış olup,
aralarındaki

ilişkinin

bulunup

bulunmadığı

araştırmanın

amacını

oluşturmaktadır.
İş yerinde psikolojik şiddet, gelişmiş ülkelerde bir sorun olarak ortaya
çıkmış ve ele alınmaya başlanmıştır. İş yerinde psikolojik şiddetnın kapsamı,
sınırları, hangi sektörlerde daha çok görüldüğü, örgüt yapısının, kişisel
özelliklerin psikolojik şiddet mağduru olmada bir etkisinin olup olmadığı,
psikolojik şiddet ile başa çıkma yolları gibi konular, araştırmacılar tarafından
irdelenmiştir.21

21

Mansur, A.F İşletmelerde uygulanan psikolojik şiddetin örgütsel bağlılığa etkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara,2008.
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ABD ve Avrupa'da önemli araştırmalara kaynaklık eden iş yerinde
psikolojik

şiddet

konusunda

Türkiye'de

çok

az

akademik

çalışma

bulunmaktadır. Bu çalışma ile öncelikle eğitim alanında bu boşluğun
doldurulacağı beklenmektedir. Çalışmanın eğitim alanında yapılmasının diğer
sektörler için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
1.3 Sınırlılıklar

ve Varsayımlar

Türk Eğitim Sisteminin bir alt sistemi olan ilköğretimde (resmi ve özel
ilköğretim okullarında), öğretmenlerin okullarında maruz kaldıkları yıldırıcı
davranışlar, bunların yoğunluğu ve bunlarla başa çıkma stratejileri ile iş
doyumuna etkisi ile sınırlıdır. Araştırma Ankara İli Sincan İlçesindeki
ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler ile sınırlandırılmıştır. Araştırma,
örneklemi oluşturan çalışanların veri toplama araçları kapsamındaki ölçeklere
verdikleri yanıtlarla sınırlıdır.
Araştırmaya katılan çalışanların tamamı anket sorularını özgür
iradeleriyle, hiçbir baskı altında kalmaksızın, doğru olarak yanıtladıkları
varsayılmıştır. Verileri toplamak amacıyla kullanılan ölçme araçlarının
geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir.
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BÖLÜM II
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde iş yerinde psikolojik şiddet ve iş doyumunun kavramsal
gelişimi, tanımı, türleri, süreci, aşamaları, iş yerinde psikolojik şiddete neden
olan davranışlar, iş yerinde psikolojik şiddete yol açan bireysel ve örgütsel
faktörler, iş yerinde psikolojik şiddetin çatışma ve stres ile ilişkisi, psikolojik
şiddet ile başa çıkma stratejileri ve ilgili araştırmalar tartışılmıştır. Sonuçta ise
psikolojik şiddetin iş doyumuna etkisi incelenmiştir.
2.1 PSİKOLOJİK ŞİDDET
Latince

"kararsız

kalabalık"

anlamına

gelen

"mobile

vulgus"

sözcüklerinden türeyen "mob" fiili, "ortalıkla toplanmak, saldırmak veya
rahatsız etmek" anlamına gelmektedir. "Psikolojik şiddet" ise; "çevresini
kuşatma, topluca saldırma veya sıkıntı verme" demektir.22
2.1.1 Psikolojik şiddet Kavramı ve Tarihçesi
Psikolojik şiddet kavramının ilk olarak 196O'li yıllarda, Avusturyalı bir
etolog olan Konrad Lorenz tarafından hayvan gruplarının davranışlarını
anlatmak için kullanıldığı bilinmektedir. Lorenz, küçük hayvanlardan oluşan
bir grubun, daha büyük tek bir hayvana yönelttikleri tehditkâr saldırıları
"psikolojik şiddet" olarak tanımlamıştır. Bir araştırmada, kuşların saldırgan
hayvanlara karşı kendilerini koruma biçimlerini tanımlamada psikolojik şiddet
ifadesi kullanılmış, psikolojik şiddetnın kuşlar, balıklar ve memeliler arasında
yaygın olarak görüldüğü belirtilmiştir.23

22

Çobanoğlu, Ş., Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
Timaş Yayınları. İstanbul,s:19-30,2005.
23
Griesser, M. ve Ekman, J. Nepotistic Alarm Calling in The Siberian Jay Perisoreus
Infaustus. Animal Behaviour. 67. p: 933-939 ,2004.
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Çocuklar arasında yaşanan psikolojik şiddet sürecinde, kurban
seçilerek yıldırıcı davranışlara maruz bırakılan çocuk dışlanmakta ve bu
durum onu ümitsizliğe sürüklemektedir. Heinemann araştırmasında, çocuklar
arasında

intiharla

davranışların

sonuçlanabilecek

önemini

kamuoyuna

kadar

ciddi

göstermek

sonuçlan

istediğinden,

olan

bu

Lorenz'in

hayvanlar için uygun gördüğü "psikolojik şiddet" ifadesini kullanmayı tercih
etmiştir.24
Olweus da okullarda yürüttüğü araştırmasında çalışanlar arasında
birinin veya birden fazla kişinin diğer bir çalışanı taciz etmesini, kızdırmasını
ve usandırmasını "psikolojik şiddet" şeklinde ifade etmiştir. O güne kadar
okullarda, çalışanlar arasında görülen istenmeyen davranışlar zorbalık ile
ifade

edilirken

Olweus

bu

davranışları

psikolojik

şiddet

biçiminde

adlandırmayı tercih etmiştir. Ancak 1982 yılına kadar okullarda yaşanan
psikolojik şiddet dikkati çekmemiş, okullarda sadece öğrenciler arasında
yaşanan zorbalığa odaklanılmıştır.25
ABD'de birçok okul bölgesinde, öğrenciler arasında yaşanan zorbalık
ve hatta cinsel taciz konularında önleyici politikalar belirlenmiş ancak
psikolojik şiddet konusunda çok az önlem alınmıştır. Bunun nedeni de
psikolojik şiddetin henüz tam olarak, diğerleri kadar büyük bir sorun olarak
algılanamayışı ve kolayca belirlenememesidir.26
Önce hayvanlar, sonra çocuklar arasında görülen, küçük grupların hedef
seçilene karşı yıldırıcı davranışlarını vurgulamada kullanılan psikolojik şiddet,
1980'lerin başında da iş yerinde yaşanan benzer durumları tanımlamada
kullanılmaya başlanmıştır.27
24

Davenport, N., Schwartz, R.D. ve Ellıott G.P. Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal Taciz, (Çev.
Osman Cem Önertoy), Sistem Yayıncılık Ankara,s.31,2003.
25
Espelage, D. Svvearer, S. Research on school bullying and vicitimization: VVhat have we
learned and where do we go from here? School Psychologhy Review. 32 (3).s.183-192, 2003.
26
Waggoner, C. When does incivility turn into downright hurtful behavior teachers behaving
badly. American School Board Journal. 29-31, Retrieved October 28, 2005, s.149-151,2003.
27
Leyman, H. The Contend and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and
Organizational Psychology. 5 (2). p: 165-184. 1996.
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Bu yıllarda, örgütlerde 'zor insan' olarak bilinen kişiler araştırılmış ve
sonuçta bu kişilerin iş yerinin kültürü nedeniyle “zor insan” etiketiyle
anıldıkları belirlenmiştir. Bu tür kişiler örgütte bir kez “zor insan” olarak
damgalandıklarında ise artık iş yeri için bir sorun olarak görülmeye
başlanmakta

ve

sonunda

da

çalıştıkları

yerden

çeşitli

nedenlerle

kovulmaktadırlar. Bu durumu fark eden araştırmacılar konuyu "psikolojik
şiddet" adı altında incelemişlerdir.28
Avrupa'da psikolojik şiddet 1982'den sonra dikkatleri çekmiştir.
İşyerlerinde erkekler tarafından cinsel tacize uğrayan kadınların 15 yıl kadar
süren hak arama çabaları, örgütlerde cinsel tacizi konu alan kanunların
yürürlüğe girmesini sağlamıştır.
Aynı şekilde, iş yerinde ırkçılığın yoğun biçimde yaşanması, bu konuda
yapılan hak arama çabalarını beraberinde getirmiş ve bu çabalar, örgütlerde
ırkçılığı önleyici kanunların yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Ancak 1980'lerin
sonlarına doğru dikkatler okullarda yaşanan zorbalık üzerine yoğunlaşmış,
sonrasında iş yerlerinde de bir çeşit zorbalık yaşandığı fark edilmiştir.29
1972 yılında İsveçli bilim adamı Peter Paul Heinemann, bir grup
çocuğun çoğunlukla tek ve güçsüz bir çocuğa yönelik zarar verici davranışları
için bu terimi kullanmıştır. İşyerindeki "psikolojik şiddet" hakkında Brodsky'nin
1976 yılındaki yayınında ilk defa tipik psikolojik şiddet olayları üzerinde
durulmuş ve "tacize uğrayan" çalışanlardan söz edilmiştir.30

28

Schuster, B. Rejection, Exclusion, and harassment at work and in schools. European
psychologist, 1(4). 293-317. 1996.
29
Gökçe, A.T. İş Yerinde Psikolojik şiddet: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen
ve Yöneticileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Ankara,2006.
30
Leymann, H. Psikolojik şiddet and Psychological Terror at Workplaces. Violence and
Victims 5. p: 119-126. 1990.
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1984 yılında Stockholm'de bir bildiride yayınlanan bu araştırmayı, 19851992 yılları arasında birçok çalışma izlemiş ve nihayet Leymann 1990 yılında
isveç dilinde yayınladığı Leymann Psikolojik Terör Envanteri (The Leymann
Inveniory

of

Psychological

Terrorization,

LIPT)

ile

kavramın

nasıl

ölçülebileceğini de göstermiştir.31
İş yerlerinde yaşanan psikolojik şiddet üzerinde, konuya temel
olabilecek çalışmalar yapan Leymann, çalışmaları sonucunda 45 farklı
psikolojik şiddet davranışı belirlemiş ve bu davranışlardan birinin ve daha
fazlasının altı ay boyunca ve haftada en az bir kez görülmesini psikolojik
şiddet olarak belirlemiştir. "İşyerinde psikolojik şiddet ve psikolojik terör"
Amerika Birleşik Devletlerinde psikolojik şiddetle ilgili ilk yayındır. Leymann,
İsveç'te ve diğer ülkelerde, son yıllarda yaşanan psikolojik şiddet olgusunun
süreci, mağdur üzerindeki etkileri ve psikolojik şiddetin sonuçlarına dair bir
araştırma yapmıştır.32
Tim Field " Bully, in Sight” Görünürdeki Zorba adlı kitabında psikolojik
şiddet kavramını, psikolojik şiddet mağdurlarının kendilerine olan güvenine
ve özsaygısına sürekli ve acımasız bir saldın olarak tanımlamaktadır.33
Bu anlamıyla psikolojik şiddet, "mağdurun benliğini öldürme çabası"
olarak görülebilir. Bu davranışın altında yatan temel neden; üstünlük kurmak,
buyruğu altına almak ve yok etmek arzusudur. Field'in psikolojik şiddet
tanımında, psikolojik şiddetcilerin davranışlarının sonuçlarını inkar etmesi de
bulunmaktadır.34
.
31

Leyman, H. The Contend and Development of Mobbing at Work. European Journal of
Work and Organizational Psychology. 5 (2). p: 165-184. 1996.
32
Leymann, H. Mobbing… p: 119-126.
33
Ergenekon, S. İşyerinde Duygusal Taciz. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi. Sayı: 19., s:
29-37. İstanbul, 2006.
34
Tutar, H. İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Platin Yayınları Ankara,s.88, 2004.
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Örgütlerde, özellikle çalışanlar arasında, zaman zaman istenmeyen
durumlar yaşanabilir. Örneğin bir çalışan kötü bir gününde veya döneminde
iş arkadaşlarına terslenebilir. Bu hoş görülebilecek bir durumdur. Ancak bu
çalışan, iş arkadaşına kasıtlı olarak kötü davrandığında ve bu olumsuz
davranışını devam ettirdiğinde, davranışa maruz kalan bakımından hoş
olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durum sorun yaratmakta olup bu öyle
bir sorundur ki maruz kalan kişi, olumsuz davranışlar sonucu yaşadığı
sıkıntılar nedeniyle çalıştığı örgütü terk edecek duruma gelebilir.35

İş yerinde yaşanan olumsuz davranışlara maruz kalan bir kişi psikolojik
yönden

zarar da görebilir. Keashley, pek çok yazar tarafından psikolojik

şiddet davranışlarının tanımlanmasında esas olarak kabul edilen "mağdurun
psikolojik şiddet algısı"nı etkileyen yedi boyutu şöyle sıralamaktadır:36
1 - Sözlü ya da sözsüz/fiziksel temas
2.

Tekrarlanan ya da bir kerelik eylemler

3.

İstenmeden yapılan davranışların derecesi

4.

Bir kişinin haklarının çiğnendiğine dair algısı

5. Hedefe verilen zararın derecesi
6. Eylemlerin amacı ve kontrol edilebilirliği
7.

Saldırgan ve hedef arasındaki güç farklılıkları

35

Mansur, A.F İşletmelerde uygulanan psikolojik şiddetin (psikoloji şiddet) örgütsel
bağlılığa etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara,2008.
36

Tutar, H. İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Platin Yayınları Ankara,s.102, 2004.
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İşyerinde psikolojik şiddet eylemlerini ifade eden "psikolojik şiddet"
sözcüğünün yerine çeşitli ülkelerde farklı ifadeler kullanıldığı için kavrama
ilişkin bir terminoloji sorunu bulunmaktadır. Nitekim farklı araştırmacılar bu
eylemleri ifade etmek için "psychological harassment (psikolojik taciz),
"bullying at workplace (işyerinde zorbalık), "work or employee abuse" (iş ya
da işgören tacizi), "mistreatment" (kötü muamele), "emotional abuse"
(duygusal suistimal), "victimization" (kurban etme), "intimidation" (gözdağı
verme), "verbal abuse" (sözlü suistimal), "horizontal violence" (yatay şiddet),
"psychohgical terror" (psikolojik terör), “psychohgical violence" (psikolojik
şiddet), "psycho-terror at workplace" (işyerinde psikolojik terör), “workplace
syndrome" (işyeri sendromu) ve "psychological abuse" (psikolojik suistimal)
gibi kavramlar kullanmaktadır.37
2.1.2 Psikolojik şiddet Tanımları
Günümüzde Psikolojik Şiddete neden olabilecek davranışlar, artık iş
yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Aslında iş yerinde çalışanlar arasında
zaman

zaman

olumsuz

davranışlar

yaşanabilmektedir.

Bu

olumsuz

davranışlar, ancak düzenli biçimde yaşanmaya başlandığında hedef seçileni
utandırmaya ve ona zarar vermeye başlar. Yani çalışanlar arasında arada bir
görülen kaba davranışlar, bu davranışa muhatap olan kişiyi yaralayacak
düzeyde olmayabilir; ancak bu davranışlar süreklilik kazandığında kişiye
zarar verebilir.38
Literatüre bakıldığında örgütlerde yaşanan ve psikolojik şiddete yol
açan olumsuz davranışları adlandırmada da tanımlamada da farklılıklar
görülmektedir. Nitekim birçok araştırmacı hemfikir oldukları davranışlar ile iş
ortamındaki psikolojik şiddetyı farklı isimlerle irdelemiştir.

37

Baltaş, A. Adı yeni konmuş bir olgu: İş yerinde psikolojik şiddet, Remzi
Kitabevi,İstanbul,s.54-58,2002
38
Einarsen, S. The nature and causes of bullying at work. International Journal of
Manpower,s.163-171, 1999.
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İnsanların iş yerlerinde hangi davranışları yıldırıcı olarak algıladıkları,
gerçekleşme biçimi ve duyarlılığı ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden,
hangi davranışın yıldırıcı olabileceğinin belirlenmesinde, araştırmacılar da
konu üzerinde çalışan diğerleri de zorluk yaşamaktadır.
Bu durum iş yerinde kimin psikolojik şiddet mağduru, kimin saldırgan
olduğunu tanımlamada da zorluk çıkarır.39 Espelage ve Swearer de "okulda
zorbalık" üzerine yaptıkları çalışmada psikolojik şiddetyı tanımlamanın
zorluğuna değinmişler, ancak psikolojik şiddetnın tanımı yapıldıktan sonra
alınacak önlemlerin kolayca geliştirilebileceğini belirtmişlerdir.40
İş yerlerinde görülen yıldırıcı davranışlar ülkeden ülkeye, toplumdan
topluma değişim gösterebileceği gibi, iş yerinin özelliği de bu farklılığı
doğurabilir. Bu nedenle psikolojik şiddet üzerinde çalışmanın belki de en
büyük zorluğu, öncelikle psikolojik şiddeti tanımlayabilmek ve yıldırıcı
davranışlara karar verebilmektir.
Toplumlar arasında kültürel farklılıklar insan ilişkilerine yansıdığından,
işyerlerinde yaşanan psikolojik şiddeti ve buna yol açan davranışları
belirlemede bu kültürel farklar gözetilmelidir. Örneğin bir Akdeniz ülkesinde
iki insanın selamlaşırken birbirini kucaklayarak öpmesi, bir Kuzey Avrupa
ülkesinde hoş karşılanmamaktadır. İki ülke arasında sadece selamlaşmada
ortaya çıkan bu farklılık, toplumda, dolayısıyla iş yerinde insan ilişkilerine
daha derinden yansımaktadır.

39

Coyne, I. Workplace bullying in a group context. British Journal of Guidance &
Counselling. Vol. 32 No.3. 301-317, 2004.
40
Eren, E. Yönetim Psikolojisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları no:105.İstanbul,s.3742,1989.
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Bu nedenle iş yerinde psikolojik şiddeti tanımlamada ve psikolojik
şiddete yol açacak davranışları belirlemede evrensel ölçütler getirmeyi değil
araştırmanın yapılacağı toplumun, hatta iş yerinin özelliğini göz önüne almak
gereklidir.41

Psikolojik şiddet sonucu insanlarda görülen rahatsızlıkları inceleyen Zapf,
Knorz ve Kulla , Niedl ve Einarsen ; psikolojik şiddetyı genel bir kavram
olarak ele alıp inceleyen Leymann , Vartia

ve Einarsen

ve psikolojik

şiddetnın yaşanma ve tekrarlanma oranı gibi belirli konuları ölçmeye çalışan
Rayner, psikolojik şiddeti, araştırmalarının konularına göre tanımlamışlardır.
Böylece psikolojik şiddet farklı ülke ve çalışma konularına göre, farklı
şekillerde tanımlanmıştır.42

41

Gökçe, A.T. İş Yerinde Psikolojik şiddet: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen
ve Yöneticileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara
Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı. Ankara,2006.
42
Çobanoğlu, Ş., Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
Timaş Yayınları. İstanbul,s.181-193,2005.

18

Çizelge 1'de Psikolojik şiddet konusunda çalışanların yaptıkları tanımlar yer
almaktadır.43
Çizelge 1. Literatürde Yer Alan Psikolojik şiddet İsimleri ve Tanımları
Referans

Terim

Tanım

Brodsky

Harassment (taciz)

Birine eziyet etmek, yıpratmak ve engel olmak
amacıyla tekrarlı ve sürekli olarak yapılan ve
sonucunda kişinin kızması, tahrik
olması,korkması veya sinmesi ve yılması
ile sonuçlanan davranışların tümü.
Bir veya birden fazla kişinin bir süre boyunca
birveya daha fazla sayıda kişi tarafından olumsuz
davranışlara maruz kalması.
Bir veya daha fazla sayıda kişinin iş yerinde
bulunan bir veya daha fazla sayıda kişiye karşı, bir
süre içinde devamlı olarak yaptıkları olumsuz
davranışlar.

(1976)

Thylefors

Scapegoatİng (günah keçisi)

(1987)
Matthiesen,
Raknes &
Rrokkum
(1989)

Psikolojik şiddet (taciz)

Leymann
(1996)

Psikolojik şiddet & Psychological terror (taviz

Kile (1990a)

Health

ve psikolojik terör)

Wilson(1991)

endangering

Leadershİp

(sağlığı

Bir veya birkaç kişinin bir veya daha fazia kişi
tarafından, her gün ve birkaç ay süre boyunca
düzenli olarak duygusal yönden yaralayıcı
davranışlara maruz bırakılması.
Bir yönetici tarafından uzun bir süre boyunca

tehlikeye atan liderlik)

düşmanca ve zorbaca yapılan davranışlar.

Workplace trauma (iş yeri travması)

Çalışanın öz benliğinin diğer çalışanlar veya
yöneticiler tarafından kasıtlı yapıldığını düşündüğü
düşmanca

davranışlar

sonunda

gerçekten

çökmesi.
Ashforth
(1994)

Petty tyranny (adi zorbalık)

Vartia(1993)

Harassment (taciz)

Yöneticinin gücünü yanında çalışanlar üzerinde
keyfi ve itibarını yükseltici biçimde kullanması.
İş yerinde seçilen birinin bir veya daha fazla
sayıda çalışan tarafından bir süre boyunca sürekli
olumsuz davranışlara maruz bırakılması.

Björkqvist,
Österman, &

Harassment(taciz)

İş yerinde kendini savunamayacak konumda olan
birine karşı psikolojik (bazen fiziksel) acı vermeyi

Hjelt-Bâck

amaçlayan tekrarlı davranışlar.

(1994)
Adams
(1992b)

Bullying (zorbalık)

İş yerinde seçilen kişiye karşı alçaltıcı, aşağılayıcı
eleştiri ve kişisel suistimal.

Çizelge 1'de de görüldüğü gibi, iş yerinde psikolojik şiddet farklı
biçimlerde isimlendirilmiş, ancak bu farklı isimlerle vurgulanmaya çalışılan
davranışlar ve durumlar benzer veya aynı olmuştur.
43

Einarsen, S. Harassment and bullying at work, A review of the Scandinavian approach.

Aggression and Violent Behavior, Vol. 5, No. 4, p.379-401. Retrieved October 22, 2005,
2000.

19

Psikolojik şiddet İskandinav ülkelerinde "psikolojik şiddet" olarak
kullanılırken,

İngiltere,

Kanada

ve

Amerika'da

"bullying"

olarak

adlandırılmaktadır. Psikolojik şiddet kavramına yakın bir anlamı olan
"bullying" kavramı, daha güçlü bir kişi ya da grup tarafından, daha zayıf kişi
veya kişilere karşı yapılan ve sürekliliği olan psikolojik veya fiziksel baskı
anlamına gelmektedir.44
Leymann 1990 yılında bullyingi tanımladıktan sonra, 1996 yılında iş
yerinde yaşanan buliying ve psikolojik şiddet arasında bir ayrım yapmıştır.
Bullying şiddet, fiziksel saldırı ve tehdit içerir. Bullying özellikle okullarda
şiddeti ifade etmede kullanılır. Çünkü buliying okullarda, fiziksel bakımdan
saldırgan davranışlardan doğar.45
2.1.3 Psikolojik şiddetin Özellikleri
Psikolojik şiddet kavramının tanımı konusunda temel alınan üç kriter
bulunmaktadır. Bu kriterler "sıklık", "süreklilik" ve "güç farklılıklarıdır.46
Psikolojik şiddetin oluşumunda önemli olan nokta; negatif eylemlerin
belirli bir sıklıkla tekrarlanması, bu eylemlerin uzun süreli (ısrarlı) olması ve
ortada bir güç dengesizliğinin bulunmasıdır. Ancak burada güç dengesizliği
ile astlık üstlük tarzı hiyerarşik ilişkiler değil, kurbanın psikolojik olarak daha
zayıf olması vurgulanmaya çalışılmaktadır.47

44

Tutar, H. İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Platin Yayınları Ankara,s.78-79, 2004.
Leyman, H. The Contend and Development of Mobbing at Work. European Journal of
Work and Organizational Psychology. 5 (2). p: 165-184. 1996.
46
Rayner, C. Bullying at Work. After Andrea Adams. Journal of Community& Applied
Social Psychology. Vol. 7. Issue 3. p: 177-180. 1997.
47
Öğüt, A. ve Demirsel, T. İş Dünyasında Etik Dışı Örgütsel Davranış Sarmalının
Arkaplanı: Psikolojik şiddet Süreci ve Psikolojik şiddet Aktörleri. II. Uygulamalı Etik
Kongresi Bildiriler Kitabı,s: 1-7, 18-20 Ekim. ODTÜ. Ankara, 2006.
45

20

2.1.3.1 Sıklık ve Süreklilik
Psikolojik şiddet davranışı işyerlerinde herhangi bir çalışanın her an
karşılaşabileceği bir durumdur. Psikolojik şiddet davranışı kimi zaman
psikolojik şiddete maruz kalan kişiyi yaralayacak düzeyde olmayabilir ancak
bu durumun düzenli bir şekilde devam etmesi yani süreklilik kazanması
maruz kalan kişiye hem psikolojik hem de fizyolojik olarak zarar
verebilmektedir.
İş yerinde yaşanan olumsuz durumun psikolojik şiddet olarak
nitelendirilebilmesinde

"sıklık"

ve

"süreklilik"

genelde

araştırmacılar

tarafından kabul görmüş bir niteliktir.48 Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda
en kısa psikolojik şiddet süresinin 6 ay; genelde ortalama uygulama süresinin
15 ay; sürecin kalıcı ağır etkilerinin ortaya çıktığı ana dönemin ise, 29-46 ay
olduğu saptanmıştır.49 İş yerinde yaşanan olumsuz davranışın psikolojik
şiddet olarak nitelenebilmesi için o davranışın en az altı ay ve haftada bir
tekrarlanması gerekmektedir.50
Psikolojik şiddet arttıkça ve süresi uzadıkça, etkisi de artar. Herkesin
psikolojik şiddete dayanma sınırı farklıdır. Birisi için, dayanılabilir olan bir
durum, diğerine çok büyük zarar verebilir, psikolojik olarak yaralayabilir.
Psikolojik şiddet arttıkça mutsuzlaşan ve içine kapanan çalışanın sadece
kendisi

değil

bir

müddet

sonra

ailesi

de

durumdan

etkilenmeye

başlayacaktır.51

48

Rayner, C. Bullying at Work. After Andrea Adams. Journal of Community& Applied
Social Psychology. Vol. 7. Issue 3. p: 177-180. 1997.
49
Tınaz, P. İş Yerinde Psikolojik Taciz (Psikolojik şiddet). Beta Yayınları İstanbul,s.105107, 2006.
50
Leyman, H. The Contend and Development of Mobbing at Work. European Journal of
Work and Organizational Psychology. 5 (2). p: 165-184. 1996.
51
Ergenekon, S. İşyerinde Duygusal Taciz. Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi. Sayı: 19., s:
29-37. İstanbul, 2006
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2.1.3.2. Güç Farklılıkları
Psikolojik şiddet tanımında psikolojik şiddet uygulayan ve psikolojik
şiddet mağduru olarak iki taraf bulunmaktadır. Bu taraflar sayıca fazla
olabilmektedir. Yani psikolojik şiddet uygulayan kişi sayısı birden fazla
olabilmektedir. Leymann, psikolojik şiddetle ilgili çalışmalarında mağdur olan
kişi sayısının bir ve çok nadir olarak birden fazla, psikolojik şiddet uygulayan
kişi sayısının ise bazen dört kişiden daha fazla olduğunu belirtmiştir.
Psikolojik şiddet sürecinde mağdur ile psikolojik şiddet uygulayan
arasında bir güç dengesizliği bulunmaktadır. Başlangıçta her iki taraf da eşit
güç ve dengeye sahip ise de süreç ilerledikçe psikolojik şiddet mağduru ima,
alay, küçümseme, azarlanma vb. davranışlar sonucunda gücünü yitirmekte
ve

psikolojik

şiddet

uygulayan

tarafından

daha

zayıf

bir

konuma

getirilmektedir. Sürekli tekrarlanan ve şiddeti her geçen gün biraz daha artan
psikolojik şiddet davranışı sonucunda mağdur git gide zayıflamakta ve
mücadele edecek gücü kalmamaktadır.
Psikolojik şiddet genelde eşit güçler arasında başlar ancak çeşitli
nedenlerle daha sonra bu eşit güçler arasındaki denge bozulur. Çünkü
psikolojik şiddetde genelde mağdurun gücü psikolojik şiddet uygulayandan
daha azdır veya mağdur psikolojik şiddet uygulayan kişiden daha düşük bir
pozisyondadır. Böyle bir durum olmasa bile mağdur, kendini savunmada
sınırlı kaynakları olacağı daha düşük bir pozisyona itilir.52

52

Einarsen, S. Harassment and bullying at work, A review of the Scandinavian approach.
Aggression and Violent Behavior, Vol. 5, No. 4, 379-401. , 2000.
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2.1.4 Psikolojik şiddet Davranışları
Psikolojik şiddet süresince görülen davranışlar, tek tek ele alındığında,
bazıları tamamen negatif olarak görülebilmesine ve bazen de kabul edilemez
olarak algılanmasına rağmen; bazıları ise, sadece normal etkileşim
davranışları olarak değerlendirilebilir. Hatta bu davranışlar, bir kez için hoş
görülebilir ya da davranışı yapanın o gün kötü gününde olduğu varsayılarak
anlayışla karşılanabilir. Ancak davranışlar, sistematik olarak uzun bir süre
içinde tekrarlanırsa anlamları değişir, tehlikeli bir silaha dönüşerek örnek bir
psikolojik şiddet olayının ortaya çıkışını tetikler ve kasıtlı tacize dönüşür.53
Mağdura işini yapması için gereken bilginin sınırlı verilmesi veya ondan
bilgi saklanması, .hakaret içeren alaylar, saldırganca söylenen sözler,
mağdur ortama girdiğinde sessizliğin veya düşmanca havanın olması,
psikolojik şiddet davranışlarındandır.54
Dr. Heinz Leymann, 45 ayrı psikolojik şiddet davranışı belirlemiş ve
bunları davranışın özelliğine göre 5 grupta toplamıştır.55
I. Grup: Mağdurun Kendini Göstermesini ve İletişim Oluşumunu
Etkilemek
— Yönetici mağdurun kendini gösterme olanaklarını kısıtlar.
— Mağdurun sözü sürekli kesilir.
—Mağdurun meslektaşları ve birlikte çalıştığı kişiler mağdurun kendini
gösterme olanaklarını kısıtlar.
— Mağdurun yüzüne bağırılır ve yüksek sesle azarlanır.
— Mağdurun yaptığı iş sürekli eleştirilir.
— Özel yaşam sürekli eleştirilir.
53

Tınaz, P. İş Yerinde Psikolojik Taciz (Psikolojik şiddet). Beta Yayınları İstanbul, s.8394,2006.
54
Einarsen, S. Harassment and bullying at work, A review of the Scandinavian approach.
Aggression and Violent Behavior, Vol. 5, No. 4, 379-401. , 2000.
55
Davenport, N., Schwartz, R.D. ve Ellıott G.P. Psikolojik şiddet İşyerinde Duygusal
Taciz, (Çev. (Osman Cem Önertoy), Sistem Yayıncılık Ankara,s,90-112,2003
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— Mağdur telefonla rahatsız edilir.
— Sözlü tehditler alınır.
— Yazılı tehditler gönderilir.
— Jestler ve bakışlarla mağdurla ilişki reddedilir.
— İmalar yoluyla mağdurla ilişki reddedilir.
II. Grup: Sosyal İlişkilere Saldırılar
— Mağdurun çevresindeki insanlar mağdurla konuşmazlar.
— Mağdur kimseyle konuşamaz, başkalarına ulaşması engellenir.
— Mağdura diğer çalışanlardan ayrılmış bir işyeri verilir.
— Meslektaşların mağdurla konuşması yasaklanır.
— Mağdur sanki orda değilmiş gibi davranılır.
III. Grup: İtibara Saldırılar
— İnsanlar arkadan konuşur.
— Asılsız söylentiler ortada dolaşır.
— Mağdur gülünç duruma düşürülür.
— Akıl hastası gibi davranılır.
— Psikolojik değerlendirme/inceleme geçirmesi için baskı yapılır.
— Bir özürle alay edilir.
— Gülünç duruma düşürmek için yürüyüş, jestler veya ses taklit edilir.
— Dini veya siyasi görüşle alay edilir.
— Özel yaşamla alay edilir.
— Milliyetiyle alay edilir.
— Özgüveni olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanır.
— Çabaları yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır.
— Kararları sürekli sorgulanır.
— Alçaltıca isimlerle anılır.
— Cinsel yaklaşımlarda bulunulur.
IV. Grup: Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar
— Mağdur için hiçbir özel görev yoktur.
— Verilen işler geri alınır, yeni bir iş yaratmaya fırsat verilmez.
— Anlamsız işler verilir.
— Sahip olduğundan daha az yetenek gerektiren işler verilir.
— İşi sürekli değiştirilir.
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— Özgüveni etkileyecek işler verilir.
— İtibarını düşürecek şekilde, nitelikleri dışında işler verilir.
— Mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur.
— Evi veya işyerine zarar verilir.
V. Grup: Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar
— Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanır.
— Fiziksel şiddet tehditleri yapılır.
— Göz korkutmak amacıyla hafif şiddet uygulanır.
— Fiziksel zarar.
— Doğrudan cinsel taciz
2.1.5. Psikolojik şiddet Süreci
Psikolojik şiddet çalışanı çalıştığı ortamda tedirgin eden, rahatsızlık
veren ve şiddeti zamanla artarak psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara ve
sonunda çalışanın işi bırakmasına neden olan bir süreçtir. Bu anlamda
psikolojik şiddet sinsice gelişen, devam eden, düşmanca ve başkasına zarar
vermek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Sürecin gelişimi Leymann
tarafından beş aşamada ele alınmıştır.56
Birinci aşama: Anlaşmazlık
İkinci aşama: Saldırgan eylemler
Üçüncü aşama: Yönetimin katılımı
Dördüncü aşama: Zor veya akıl hastası olarak damgalanma
Beşinci aşama: İşine son verilme
Bu süreç birbirini takip eden beş aşamayı içermekle birlikte gerek mağdur,
gerekse psikolojik şiddet uygulayan tarafından süreç tamamlanmadan
bitirilebilir.
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1. Anlaşmazlık Aşaması
Kritik bir olayla, bir anlaşmazlıkla karakterize edilir. Henüz psikolojik
şiddet değildir fakat psikolojik şiddet davranışına dönüşebilir. Bu aşamada
psikolojik şiddet şiddetli bir çatışma olarak algılanabilir. Bu çatışmayı,
saldırganın

karşısındakine

zarar

verme

dışında

başka

bir

şekilde

çözümlemeyi bilmemesine bağlar. Çatışma söz konusu olmadığında da
saldırgan içinde bulunduğu olumsuzlukla ilgili suçlayacak birini aradığı için
çatışma yaratır.

Bu aşamada mağdur çatışmanın farkındadır ancak

psikolojik ve fiziksel hiçbir rahatsızlığı bulunmamaktadır.
2. Saldırgan Eylemler Aşaması
Bu aşamada çatışma saldırgan eylemlere dönüşmektedir. Saldırgan
eylemler ve psikolojik saldırılar, psikolojik şiddet dinamiklerinin harekete
geçtiğini gösterir. Psikolojik şiddetde amaç çalışana iş yaşamından
dışlamaktır ve kasıtlı olarak yapılır. Psikolojik şiddet, kişiye yönelik, kişinin
yaşı, ırkı, cinsiyeti, dini, uyruğu, sakatlığı veya hamileliği gibi herhangi bir
nedene dayalı belirgin bir ayrımcılık olmaktan çok, taciz, rahatsız etme ve
kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye yönelen saldırganlıktır. Bu
davranışlar pasif ve aktif saldırganlık olarak ikiye ayrılabilir. Pasif saldırganlar
fırsat buldukça kötü davranışlarını örtmek için nazik ve düşünceli davranışlar
da sergileyeceklerinden onlarla başa çıkmak daha zordur.57
Aktif saldırganlık, belirgin bir biçimde mağduru hedef aldığından hemen
kendini belli eder. Psikolojik şiddetde psikolojik şiddet uygulayanın tavrı aktif
saldırganlıksa, mağdura doğrudan cephe alır ve amacını mağdura belli eder.
Aktif saldırganlığı fark etmek daha kolay olduğundan, bununla başa çıkmak
da kolay olmaktadır.
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Pasif saldırganlıkta, psikolojik şiddet uygulayan mağdura amacını
açıkça belli etmez. Üstelik mağdura yardım ediyormuş gibi görünerek onun
güvenini kazanmayı deneyebilir. Böyle bir durumda, mağdur kendisine zarar
verecek olan asıl kişinin yakınında olduğunu fark etmez. Bu şekilde sinsice
yapılan düşmanlık kolay fark edilemeyeceğinden mağdurun bunu ayırt
ederek önlem alması oldukça zor olur.58

Bu aşamada mağduru cezalandırmaya yönelik olarak saldırgan
davranışlar baş gösterir. Mağdur kendini korumada sorunlar yaşayabilir ve
aciz duruma düşebilir. Mağdurun kişiliğindeki yetersizlikler hedef alınarak bu
yönde saldırgan davranışlar gerçekleşir.
3. Yönetimin Katılımı Aşaması
Yönetim, psikolojik ve fizyolojik sağlığı bozulan mağdur hakkında
şikayetler alır ve söylenenlere inanarak mağdura karşı önyargı içerisine girer.
Yöneticiler mağdur hakkındaki haksız şekilde ortaya açılan suçlamaları kabul
eder. Yönetim, mağdur ve psikolojik şiddet uygulayan arasındaki olayları
yanlış yorumlayıp suçu, yalnız bırakılan psikolojik şiddet mağdurunda bulma
ve problemi başından atma eğilimini benimseyebilir. Böylece yönetim de;
ortaya çıkan bu negatif döngüdeki yerini almış olur.59
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4. Zor ve Akıl Hastası Olarak Damgalanma Aşaması
Sürekli duygusal saldırılar, kişinin sağlığını, görünüşünü ve
düşünce biçimini bozar. Saldırılar normal akıl yürütme ve iletişim yollarını
değişime uğratır. Mağdurlar saldırganlaşır, anlamsız şeylere anlam vermeye
çalışırlar. Korkulan ve ihanete uğramışlık duygulan davranışlarını ve
özdenetimlerini etkiler ve kimseye güven duymaz olurlar.60
Psikolojik şiddet uygulayan tarafından saldınya uğrayan, çeşitli
yakıştırmalar ve yönetimin de ön yargılı tutumu sonucu mağdurun sağlığı
bozulur.

Performansı

düşen,

sürekli

hastalık

izinleri

kullanarak

işe

gelmemeye çalışan mağdur içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve ayakta
kalabilmek için uzman yardımına başvurur.
Psikolog veya psikiyatristten yardım alan mağdurun bu çabası diğer
çalışanlar ve psikolojik şiddet uygulayan tarafından normal bir durum gibi
algılanmamakta ve kişinin ruhunun da diğer organları gibi hastalanabileceğini
düşünemeyen bu kişiler tarafından "akıl hastası", "paranoyak", "zor insan"
olarak damgalanabilmektedir.
5. İşine Son Verilme Aşaması
Bu aşama psikolojik şiddetin en son safhasıdır. İşten ayrılma,
mağdurun kovulması, istifa etmesi veya ettirilmesi, erken emekliliğe
zorlanması ya da daha büyük travmatik olaylarla sonuçlanabilir. Mağdurun
intihar etmesi ya da psikolojik şiddet uygulayana saldırması ve hatta onu
öldürmesi, işyerini ateşe vermesi gibi.
60
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Aşırı baskıcı ortam, kişiyi içinde bulunduğu çaresiz durumdan çıkabilmesi için
bir çıkış yolu aramaya zorlar. Bu şiddetli durum, kendiliğinden ortaya
çıkmamıştır. Aşama aşama olaylar birbirini tetiklemiş ve bu en son ve
dramatik safhaya gelinmiştir.61
Bu aşamada duygusal saldırılar sonucu psikolojisi bozulan mağdur
yönetimden de beklediği yardım ve desteği bulamamıştır. Sağlık sorunları
artan ve işe gelemez hale gelen mağdur, yönetim tarafından da istenmeyen
çalışan olarak görülmektedir. Psikolojik şiddet uygulayanın çabalan sonucu
işyerinden uzaklaştırılan mağdur, artık kendisinden beklenen performansı
gösteremeyecek konumdadır, çalışan ya kapasitesinin altında işlerde
çalıştırılır, sosyal yönden izole edilerek çalışmaya devam eder ya da işine
son verilir.
2.1.6. Psikolojik şiddet Türleri
Psikolojik şiddet örgütsel yapıda dikey veya yatay olarak uygulanır.
Dikey veya "hiyerarşik psikolojik şiddet"te üstler astlarına veya astlar
üstlerine psikolojik şiddet uygularlar. Yatay veya "fonksiyonel psikolojik
şiddet"te ise, birbirleriyle kurmay fonksiyonel ilişki içinde olan eşitler birbirine
psikolojik şiddet uygular. Bu psikolojik şiddet türünde genellikle birkaç kişi bir
araya gelerek bir kişiye psikolojik şiddet uygularlar.62

2.1.6.1. Dikey Psikolojik şiddet
Bu psikolojik şiddet türü çeşitli nedenlerden dolayı üstün emrinde
çalışan asta karşı veya astın üstüne karşı uyguladığı psikolojik şiddetdir.
Psikolojik şiddet, her türlü durumda her mizaçtaki kişi tarafından birdenbire
uygulanabilir. Amir, tüm astlarıyla aynı mesafedeyse ve yapılan bir yanlıştan
dolayı bireyi herkesin gözü önünde azarlıyorsa veya gösterilen bir başarıdan
dolayı kutluyorsa, sergilediği davranış, onun kişiliğinin yansımasıdır.
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Paylayıcı, küçük düşürücü bir davranışın, her zaman psikolojik şiddet
olduğu söylenemez. Eğer bir kişi, örgüt içindeki konumunun gücünün
bilincindeyse ve gerektiğinde bunu acımasız bir şekilde kullanmaya
eğilimliyse, bu kişinin daima etkin bir psikolojik şiddetci olma olasılığı
mevcuttur.63
Dikey psikolojik şiddet yalnızca üstlerin astlarına uyguladığı psikolojik
şiddeti içermez, aynı zamanda astların üstlerine karşı uyguladıkları psikolojik
şiddet de bu tür psikolojik şiddetin kapsamındadır. Aşağıdan yukarıya
yöneltilmiş psikolojik şiddette, çalışanların kendi aralarında birlik olarak,
amirlerine

psikolojik

şiddet

uygulamaları,

ender

de

olsa

mümkün

olabilmektedir. Aşağıdan yukarıya doğru uygulanan psikolojik şiddet
genellikle; dedikodu çarkının çevrilmesi, yapılan olumlu işleri üst düzeye
iletmeme, sürekli olumsuz geribildirimler verme, işleri geciktirme, bazı işleri
sabote etme şeklinde olabilmektedir.64
2.1.6.2. Yatay Psikolojik şiddet
Eşit yetki ve sorumluluğa sahip yani aynı statüde bulunan ve
aralarında fonksiyonel olarak ilişkinin bulunduğu çalışanların birbirlerine
uyguladıkları psikolojik şiddete "yatay psikolojik şiddet" adı verilmektedir.
Yatay şiddet daha çok rakip konumda olan çalışanlarca kıskançlık, kısıtlı olan
pozisyona gelebilmek amacıyla uygulanmaktadır. Örgütte eşit pozisyonda
bulunan bireylerin kaynaklar bakımından birbirine bağımlı olması da öncelikle
çatışmayı meydana getirmekte, çözümlenmeyen, ört bas edilen çatışma
daha sonra çalışanlar arasında psikolojik şiddetin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır.
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Bir işyerine yeni alınan, atanan veya terfi ederek gelen yeni birey,
kişiliği veya uzmanlığının özellikleriyle bir şekilde gruptaki bilinen ve kabul
edilmiş iç dengeleri bozar. Bu, genellikle başarılı, yetenekli, üstün özellikleri
olan, duygularını ve heyecanlarını saklamasını bilmeyen bir bireydir.Bu
nedenle iş ortamında kendisine yapılanlardan ve kişiliğine karşı sergilenen
haksız davranışlardan çok acı çeker.65
2.1.7. Psikolojik şiddetin Nedenleri
İş yerlerinde psikolojik şiddetin belli bir nedeni yoktur; birçok
faktör psikolojik şiddetin ortaya çıkmasına kaynaklık edebilir. Başlangıçta iki
taraf arasında bir anlaşmazlık olur; hedef şahıs boyun eğmeyi reddettiği,
kontrole direnç gösterdiği için öfkelenen ve kaba(dayı)laşan psikolojik
şiddetci harekete geçer. Artık onun için tek amaç, ulaşılacak tek hedef vardır;
o da kendisini rahatsız eden, kendisinin aslında çıplak olduğunu gören
hedefi, yaptığına pişman edip, kendini yadsır hale getirmek, işyerinden
uzaklaşmasını, mümkünse işten ayrılmasını sağlamaktır.66
Psikolojik

şiddet

duygusal

bir

saldırıdır.

Psikolojik

şiddetde

mağdurun saygı duyulmayan bir hedef haline getirilmesi söz konusudur.
Hedef seçilen kişiyi, yani mağduru iş ortamından uzaklaştırmayı amaçlayan
dedikodular ve mağdurun örgüt içindeki itibarına zedelemeyi amaçlayan
haince yapılan davranışlar, psikolojik şiddeti meydana getirir. İşyerinde
psikolojik şiddetle ilgili olarak yapılan çeşitli araştırmalarda, psikolojik şiddetin
işyerlerinde ortaya çıkmasının işyeri veya var olan yönetime bağlı ana
nedenleri arasında hatalı personel seçimi ve işe alım süreci, dönemsel işçi
istihdamı, işyerindeki sayılı pozisyonları elde edebilmek için bireyler arasında
yaşanan acımasız rekabet gösterilmektedir.67
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Örgütte psikolojik şiddete nedeni olabilecek bir faktör, diğer bir örgütte aynı
işlevi yerine getirmeyebilir. Şekil 1'de Psikolojik şiddetin nedenleri ve
sonuçları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Nedenler

Psikolojik şiddet

Sonuç

Örgütsel
Liderlik
Örgütsel iklim
İş stres yapıcıları
İş örgütlenmesi

Dedikodular
Sosyal yalıtım
Sözel saldırganlık

Psikosomatik

Örgütsel önlemler

şikâyetler

Düşmanlık

Özel hayata saldırı

Depresyon

Kıskançlık

Fiziksel saldırı

Saldırgan

Sosyal grup

Grup baskısı
Günah keçiliği

Birinin
saldırı

Kişisel
Kişilik

tutumlarına

Anksiyete
Travma
sonrası stres
bozukluğu

Nitelik
Sosyal özellikler
İz (stigmata)

Şekil 1: Psikolojik şiddetin Nedenleri ve Sonuçları 68
68

Zapf, D. Organisational, work group related and personal causes of mobbing
bullying at work. International Journal of Manpower, 20, 70-86. Retrieved February 16,
2004, 1999.
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Şekil 1’e göre psikolojik şiddetin oluşumunda, örgütsel ve sosyal
faktörler, saldırgan ve mağdur kadar önemli birer faktördür. Psikolojik şiddet
süreci, mağdurda farklı rahatsızlıklara yol açabilir. Ancak bu rahatsızlıkların
mağdurda önceden bulunuyor olması da onun psikolojik şiddete uğramasına
neden olabilir.
Aslında psikolojik şiddeti tek bir nedene bağlamak doğru olmaz. Çünkü
psikolojik şiddet birden fazla nedenin aynı anda etkileşime geçmesi ile ortaya
çıkabilir. Yukarıdaki şekilde psikolojik şiddetin nedenleri ve sonuçları
hakkında en temel bilgi yer almaktadır. Bu bilgi, psikolojik şiddete neden ve
sonuçlan arasındaki ilişkinin sağa veya sola doğru, doğrudan bir yol
izlemediğidir. Örneğin mağdurun sinirli, depresif veya saplantılı davranışları,
birlikte çalıştığı grup üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu etki, diğer grup
üyelerinin, bir süre sonra bu davranışlara olumsuz tepkiler vermesine neden
olabilir. Diğer yandan, örgüt içindeki sosyal yapı da psikolojik şiddetya neden
olabilir veya örgütün sağlıklı olan sosyal yapısı psikolojik şiddet sonucu
bozulabilir.
Şekil 1'e göre psikolojik şiddetin potansiyel nedenlerine karar vermek
oldukça güçtür. Çünkü psikolojik şiddet nedeni olabilecek bir faktör, aynı
zamanda psikolojik şiddet yaşanmasına neden olan suçun kendisi de olabilir.
Bu arada, kişinin fiziksel özrü veya cinsiyeti, ırkı, yaşı gibi nedenlerle
seçilmesi kişinin suçu olamaz. Çünkü bir çalışanın, bu tür nedenlerle, ait
olduğu grubu psikolojik olarak etkilemesi söz konusu olamaz. Böyle bir sonuç
ancak grubun farklılıklarla başa çıkamamasının bir sonucudur. Bu durum da
yöneticinin liderlik becerileriyle ve takım çalışmalarını geliştirmeyle baş
edilebilecek bir durumdur.
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Psikolojik şiddetin nedenleri konusunda tam fikir birliği olmasa da bu konuda
genel olarak dört farklı görüş bulunmaktadır.
Bu görüşlere göre psikolojik şiddet ;
(1) Örgütsel nedenlerden69
(2) Mağdurun özelliklerinden (bazı klinik psikologları),
(3) Saldırganın özelliklerinden70
(4) Sosyal sistem
kaynaklanabilir.71

ve

sosyal

etkileşim

sürecinin

özelliklerinden

Genel olarak psikolojik şiddet nedenleri bilim adamları tarafından
değişik şekillerde gruplandırılmaktadır;
(1) Geniş / büyük örgüt yapısından,
(2) Eğitim, sağlık veya kamu sektöründe olduğu gibi, üretimin kalitesinin ve
niceliğinin belirsiz olmasından
(3) Beceriksiz / yetersiz veya ilgisiz yönetimden,
(4) Yönetimin çatışma yönetimi becerilerinin zayıf olmasından72
(5) İş yerindeki sosyal stres yapıcılardan,
(6) Meslektaşlar tarafından sağlanan sosyal desteğin azlığından,
(7) İletişim ikliminden
(8)

Yönetici

ve

meslektaşlarla

paylaşılan

hoş

olmayan

çalışma

durumlarından73
(9) Düşmanlıktan
(10) Örgüt içinde zorlayıcılık ve rekabetçilikten,
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(11) Önyargıdan,
(12) Geleneklere bağlılıktan,
(13) Yenilikçi olmayan, geçimsiz, kavgacı ve kasvetli ortamdan,
(14) İş düzenindeki yetersizlikten,
(15) Liderlik davranışlarındaki yetersizlikten,
(16) Örgütte moral standardının düşük olmasından,
(17) Örgüt içinde çözümlenmemiş çatışmalardan,
(18) Yüksek stresten,
(19) Rekabetin çokluğundan,
(20) Rahatsız edici boyutta olan kişiler arası çatışmalardan,
(21) Ortamın dostça ve destekleyici olmamasından,
(22) Örgütsel değişimlere maruz kalınmasından,
(23) İş ve statüdeki rekabetten,
(24) Hem mağdurun hem de saldırganın kişilik özelliklerinden,
(25) Kıskançlıktan,
(26) Örgütte çalışanlardan birinin tüm grubu etkilemesinden,
(27) Örgüt içinde rollere, görev ve sorumluluklara uygun olmayan istek ve
beklentilerin bulunmasından kaynaklanmaktadır.74
Vartia

çalışmasında psikolojik şiddetnın nedenlerini şu şekilde

sıralamıştır;75
(1) İş yerinde düşmanlık (%63),
(2) Yönetimin zayıflığı (%42),
(3) Görev ve ilerlemede rekabet (%38),
(4) Yönetimin onayını ve takdirini kazanma çabası (%34),
(5) İş güvenliğinin olmaması (işini kaybetme riski) (%23),
(6) Yaş (yaşlı veya genç olma) (%22),
(7) Diğerlerinden farklı olma (%21) ve
(8) İş tatmininin yaşanmaması veya işin monoton olması (%7).
74
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Diğer yandan bazı doktorlar ve klinik psikologları örgütsel özelliklerin
psikolojik şiddet nedenleri arasında yer alamayacağını iddia ederler. Onlara
göre psikolojik şiddet mağduru olanlarda daha önceden de "genel düşünsel
düzensizlik" sorunu vardır. Oysa Leymann örgütsel nedenlerin, öncelikle de
işin örgütlenmesinin ve liderlik sorunlarının, psikolojik şiddet nedenleri
olduğunu ileri sürer. Adams ve Crawford

ise psikolojik şiddet nedenini

saldırganın özelliklerine bağlar. İngiltere'de yapılan bir araştırma ise sadece
saldırganın özelliklerinin psikolojik şiddetya yol açtığını ortaya koymaktadır.76
Psikolojik

şiddetin

algılanan

örgütsel

nedenleri

şu

şekilde

sıralanmaktadır;77
(1) Statü ve iş pozisyonu ile ilgili konularda rekabet,
(2) zayıf yönetim tarzı,
(3) Yöneticinin örgütünde yaşanan psikolojik şiddetyı fark ettiği halde bunu
görmezden gelmesi veya desteklemesi,
(4) Yöneticinin liderlik tarzının genellikle olumsuz değerlendirme yapmasına
neden olması
(5) Gruptakilerin mağduru örgütten atmak istemeleri,
(6) Örgüt iklimi,
(7) Yüksek stres,
(8) Çözümlenmemiş çatışmalar,
(9) Grubun mağduru sevmemesi,
(10) Örgütsel sorunlar,
(11) Düşmanlık,
(12) Grupta herkesin aynı şekilde davranması (grup dinamiği),
(13) Can sıkıntısı,
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(14) Politik veya dinsel tutumlar
(15) Erkeklerin yoğun olduğu bir ortamda kadın olmak,
(16) Kadınların yoğun olduğu ortamda erkek olmak,
(17) Çalışma ortamındaki farklı gruplar,
(18) İş yerindeki farklı inançlar,
(19) Farklı ırk ve kökenler,
(20) Farklı dilleri konuşan insanlar,
(21) İşin karmaşık olması,
(22) İş kontrolünün fazla olması,
(23) Belirsizlik,
(24) Örgütsel sorunlar,
(25) Zihni bir noktaya toplama gereğinin fazla olması,
(26) İş üzerindeki zaman baskısı,
(27) İş yerinde zorunlu beraberlik
Psikolojik şiddetin algılanan nedenleri incelendiğinde, başlıca örgütsel
nedenler; örgütün yapısı, örgüt iklimi ve yönetimin yapısı şeklinde ortaya
çıkmaktadır.78
2.1.7.1. Örgütün Yapısından Kaynaklanan Nedenler
Örgütün yapısı, örgütte psikolojik şiddet yaşanmasında önemli rol
oynar. Örgütün yapısını, çalışmasını sağlayan roller belirler ve bu rolleri
yerine getirenler insanlardır. Örgütün insanlardan oluşması, çalışanların her
birinin akıl ve erk yönünden farklı olduğunu vurgular. Çalışanların farklılıkları
onların rol başarıları üzerinde etkili olur. Çalışanın kendini ve örgütünü
algılaması onun rol başarısı üzerinde etkilidir. Ayrıca çalışanların örgüt
yaşantısı dışında ailesi, arkadaşları, ilgi alanları gibi bağlantıları vardır.
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Bu nedenle çalışan bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yani çalışanın herhangi
bir andaki davranışı, bir makine gibi o ana ait değil, çalışanın geçmişi ve o
andaki zamanın ürünüdür. Bu durumda çalışanın örgüt içindeki rol başarısı
da bir anlamda örgüt dışında yaşadıklarından etkilenmektedir.79
Hem Katı hiyerarşik yapıya sahip örgütlerde psikolojik şiddetyı ortaya
çıkaracak bir kültürel yapı mevcuttur. Çünkü böyle yerlerde yönetim gücü
insancıllığı göz ardı ederek kullanılır.80
Psikolojik şiddet mağdurları hem de gözlemciler iş yerinde psikolojik
şiddetya iş yeri tatminsizliğinin neden olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre
psikolojik şiddet İle farklı örgüt tiplerinde görülen farklı iş atmosferi ilişkilidir.
Psikolojik şiddet işin tipi ile de ilişkilidir. İdari işlerde ve hizmet sektöründe
yaşayanlar, araştırma, öğretim veya üretim sektöründe yaşayanlara oranla
daha fazla iş yerinde psikolojik şiddete uğramaktadır.81
Psikolojik şiddet örgütlerde, insan, materyal ve bu iki öğenin örgütsel
yönlerini bir kültür içinde barındıran, mikro toplum içinde gelişir. İşin yetersiz
örgütlendiği örgütlerde ve İş doyumu olmayan bir örgütte psikolojik şiddetnın
gelişmesi daha büyük bir olasılıktır. Bu nedenle örgütün yapısındaki
düzenlemelerden sonra yönetimin yapısını incelemekte fayda vardır.82
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2.1.7.2. Yönetimin Yapısından Kaynaklanan Nedenler
Örgüt yapısında çalışanların işlerini doğru şekilde yerine getirmesini
denetleyen roller vardır. Bu rolü yerine getirenler astlarını denetler ve onların
istenilen biçimde çalışmalarını sağlar. Bu arada bağlı oldukları bir üst makam
tarafından da etkilenmeye boyun eğerler. Bu şekilde örgüt içinde etki
alışverişinde bulunacak kişiler ile ast ve üst arasında otorite alış verişi
belirlenmiş olur. Yönetici, örgütün yapısı gereği, kendisine verilen otoritenin
sınırları içinde çalışanı etkiler. Ancak kendisine verilen otoriteyi kullanmada
keyfi davranamaz. Çalışanı denetlemede ve yönetmede örgütün amaçlarına
ve işleyişini yerine getirmede belirlenen kurallar belirleyicidir.83
Bir yöneticinin, astının giyiniş biçimine, iş dışındaki davranışlarına veya
arkadaş seçimine müdahale etmesi çalışanın tepkisine neden olur ve
otoritesinin sınırlarını aştığını gösterir. Yönetici otoritesini kullanırken, otorite
gücünün örgütteki rolüne verildiğini unutmamalıdır. Yönetici otoritesini,
astının düzeltilmesi gereken bir şey yaptığında veya denetlenmesi gereken
bir durumda kullanması gerektiğinin farkında olmalıdır. Bu nedenle otoritenin
kullanımındaki özensizlik kolayca psikolojik şiddetya yol açabilir.84
Einarsen ve Skogstad

Norveçli 8000 çalışan arasında yürüttükleri

araştırmalarında mağdurların %54'ünün yöneticileri tarafından iş yerinde
yıldırıldıklarını ortaya koymuştur. Psikolojik şiddet sosyal bir olgudur. Bir
örgütte birilerinin birilerini kurban seçerek yıldırabilmesi için, yöneticilerin
böyle bir duruma, en azından, göz yumuyor olması gerekir. Herhangi bir
örgüt

psikolojik

şiddetnın

sinyallerini

fark

edemiyorsa

bu,

örgütün

iletişimindeki zafiyet olarak değerlendirilmelidir .85
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Psikolojik şiddet sıklıkla örgüt kültürünü etkiler. Ancak bir örgüt içinde
zorbalığa izin verildiğinde hem çalışanların onurları zedelenir hem de örgütün
tam verimli çalışması tehdit altında olur.86
Bazı okul yöneticileri psikolojik şiddetyı bir yönetim biçimi olarak
algılamakta ve kullanmaktadır. Buna göre, bir okul yöneticisi bazen aileleri
veya öğrencileri, kurban seçtiği öğretmeni şikâyet etmeye yönlendirebilir. Bu
yönlendirme sonucunda aileler ve öğrenciler, öğretmen hakkında, can sıkıcı
biçimde şikâyet etmeye başlayabilir. Aslında öğrenciler de aileler de memnun
oldukları bir öğretmen hakkında durup dururken şikâyet etmezler.
Öğretmen

hakkında

yapılan

bu

şikâyetler,

öğretmenin işini iyi

yapamadığı veya iş koşulları ile başa çıkamadığı, yani mesleğinde yetersiz
olduğu izlenimi doğurabilir. Bu durum kurban seçilen öğretmenin kendine
olan güveninin, dolayısıyla performansının azalmasına neden olabilir. Söz
konusu öğretmen, özellikle okul yöneticisi tarafından mesleğinde yetersiz
görülebilir. Bir süre sonra mağdur öğretmen, hastalık bahaneleri, duygusal
taşkınlık ve olaylara uygunsuz tepkiler verme gibi stres sinyalleri göstermeye
başlayabilir. Aslında mağdurun bu düzeydeyken profesyonel yardım alması
gereklidir.87
2.1.7.3. Örgütün İkliminden Kaynaklanan Nedenler
Örgütün sosyal iklimi psikolojik şiddet ile ilişkilidir. Psikolojik şiddet
genelde zorlayıcı ve rekabetçi iş ortamında görülmektedir. Psikolojik şiddet
hem iletişim, hem de örgütün sosyal iklimi ile ilişkilidir.88
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Örgüt içinde körü körüne yaşanan düşmanlıklar örgüt içindeki iletişimi
azaltır ve azalan iletişim de içten içe yaşanan düşmanlığı artırır. Bazen örgüt
iklimi öyle gerilir ki çalışanlar iyice hırçınlaşır ve aralarında çatışma doğar. Bu
tür çatışmalar kişiler arasında şiddetle devam edebilir, hatta ofis savaşlarına
neden olabilir. Bu duruma taraf olanlar birbirleri ile kıyasıya mücadele içine
girebilirler.89
Bu zorlu mücadele ortamında taraflardan biri örgüt içinde dezavantajlı
konuma düştüğü anda psikolojik şiddet mağduru olabilir. Aslında örgüt
yapısında yoğun olarak belirsiz koşullar içinde çalışan ve örgütsel sorunlar
yaşayan bir çalışana zorbalık yapmak oldukça kolaydır. Çünkü çalışan böyle
bir ortamda fazla hata yapar.90
Bunun ötesinde, gruplarda "günah keçisi" seçme geleneği de varsa,
psikolojik şiddetin ortaya çıkması daha da kolaylaşır.91
Okullarda öğretmenlerin meslektaşları tarafından yıldırılmaları kıskançlık,
eğitim anlayışlarındaki farklılıklar veya iş güvenliğinin olmamasından
kaynaklanabilir. Okullarda özellikle bütçede kısılma gereği duyulduğunda ve
işten her an çıkarılma olasılığı gündeme geldiğinde, işte kalabilme
mücadelesi açık veya gizliden psikolojik şiddet yaşanmasına zemin
hazırlar.92
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Ülkemizde resmi okullarda öğretmenlerin devlet memuru olarak
çalışmaları, onlara iş güvencesi sağladığından, işten çıkarılma gibi nedenler
psikolojik şiddet nedeni olamaz. Ancak öğretmen açığını kapamak amacıyla
sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının getirilmesi, okullarda psikolojik şiddet
nedenleri arasına iş güvencesinin olmamasını da ekleyebilir. Diğer yandan
özel okullarda iş güvencesinin olmaması, bu sektörde çalışan öğretmenler
arasında önemli bir psikolojik şiddet nedeni olabilir.93
2.1.7.4. Bireysel Nedenler
Adams örgütlerde yaşanan psikolojik şiddetnın örgütsel değil, kişisel
özelliklerden kaynaklandığını ve iş yerinde psikolojik şiddetin kişiler arası
ilişkilerden dolayı ortaya çıktığını ileri sürmektedirler. Örgütlerde psikolojik
şiddetin nedeni genelde kişisel kıskançlıktır. Bu tür durumlarda psikolojik
şiddet mağduru, genelde saldırganın sahip olmadığı niteliklere sahiptir.94
Saldırgan;

mağdurda

kendisinin

sahip

olamadığı

nitelikleri

gördükçe kıskançlık duyar. Örneğin mağdurun iş yerinde popüler olması
saldırgan için çekilmez bir durumdur. Saldırgan iş yerindeki pozisyonunu
tehdit edici derecede nitelikli olan kişileri de kurban seçebilir.95
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Diğer yandan, iş yerinde bulunduğu yeri dolduramadığını düşündüğü,
çok utangaç, çok abartıcı, çok meraklı kişiler de psikolojik şiddeti tetiklerler.
Crawford'a göre, bazı kişiler bulundukları iş ortamında saldırgan davranışları
kışkırtır ve sonunda bundan kendisi zarar görür. Ancak yine de iş yerinde
psikolojik

şiddet

yaşanmasında,

saldırgandan

ziyade

mağdurun

sorumluluğunu öne sürmek pek iyi niyetli bir bakış açısı değildir.96
Einarsen ve Skogstad araştırmalarında iş yerlerinde kadınlardan çok
erkeklerin yıldırıcı davrandıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmaya göre
grup

halinde

yapılan

psikolojik

şiddetde

de

erkeklerin

sayıları

kadınlarınkinden fazladır. Aynı araştırma, erkeklerin erkekler; kadınların da
yine kadınlar tarafından yıldırıldığını ortaya koymuştur.
Örgütlerde meslektaşlar kadar yöneticiler de psikolojik şiddetktadır.
Hatta bazı yöneticiler, psikolojik şiddeti bir yöntem olarak uygulamaktadır.
Ancak yapılan çalışmaların genelinde yöneticiler meslektaşlardan daha az
olduğundan, sanki psikolojik şiddeti yöneticiler daha az uyguluyormuş gibi bir
sonuç da ortaya çıkmaktadır. Okullarda öğretmenler kendilerinden farklı
olduğunu

veya

kendilerinin

ait

olduğu

çevrenin

dışından

olduğunu

düşündükleri meslektaşlarını psikolojik şiddetya çalışmaktadırlar.97
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Psikolojik şiddetin algılanan bireysel nedenleri şu şekilde ortaya
çıkmaktadır; (1) saldırganın zor kişilik özelliği, (2) saldırganın mağdurun
niteliklerini çekememesi, (3) saldırganın kendinden emin olmaması,

(4)

kendine bir kurban seçen saldırganın, diğerlerini de etkileyerek, onları seçtiği
kişiye karşı kışkırtması, (5) mağdurun örgüt içinde imtiyaz sahibi olması, (6)
mağdurun gruptaki kurallara uymaması, (7) mağdurun performansının
ortalamadan yüksek olması, (8) mağdurun gruptakilerden farklı olması, (9)
hastalık, (10) aşağılamadan hoşlanma, (11) mağdurun özel hayatının
diğerlerinden farklı olması, (12) mağdurun cinsiyeti, (13) mağdurun fiziksel
engeli, (14) mağdurun görünüşü, (15) mağdurun performansının ortalamadan
düşük olması, (16) mağdurun milliyeti (17) mağdur seçilenin diğerlerine göre
parlak bir kariyerinin olması, (18) mağdurun göz alıcı güzellikte olması, (19)
mağdurun üstün bir duygusal zekaya sahip olması, (20) mağdurun
diğerlerine göre daha genç olması, (21) mağdurun diğerlerine göre daha
yaşlı olması.98
Psikolojik şiddetin algılanan nedenleri incelendiğinde bireysel nedenler
de saldırganın ve mağdurun özellikleri şeklinde ortaya çıkmaktadır.
1.Saldırganın Özelliklerinden Kaynaklanan Nedenler
Seigne

30 İrlandalı psikolojik şiddet mağduru ile görüşmüş ve

onların saldırganları zor kişilik özellikleri ile tanımladıklarını ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca saldırganın mağdurdan daha iyi bir konuma sahip olma isteğinin ve
mağdurun niteliklerini kıskanmasının da örgütlerde psikolojik şiddete neden
olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada her üç psikolojik şiddet mağdurundan
ikisi, saldırganın kendisini kıskandığını belirtmiştir.99
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Diğer yandan örgüt içinde zorbalık yapmaktan hoşlanan birileri olabilir
ve böyle kişiler gruptan dışlanan farklı kişileri gözlerine kolayca kestirebilir.
Böyle bir saldırgan, gözüne kestirdiği kişiyle sorununu ortaklaşa müzakere
etme yerine, onu ince ince psikolojik şiddetin yolunu arar. Bunu yaparken
çevredekilerin ve mağdurun neler hissedeceğini de çok iyi bilir, ancak bunu
umursamaz. Çünkü saldırgan, anlayışını, psikolojik şiddete kullandığı
silahlarını güçlendirmede ve empati gücünü de kendi güvenilirliğini devam
ettirmede araç olarak kullanır.100
Saldırgan kendinden daha zayıf veya küçüklere karşı ısrarlı biçimde
zalimce ve zorbaca davranır. Saldırgan aynı anda hem hoşsohbet hem de
kötü niyetlidir. Ancak modern hayatta bu tip kişiler "iyi insan" veya "sevgili
kişiler" olarak kabul edilir. Shakespeare de eserlerinde saldırganı uyanık,
neşeli, gösterişli biçimde canlı olarak betimler.101
Modern örgütlerde de bir yandan üstlerine karşı nazik ve güler yüzlü
davranan, diğer yandan meslektaşlarına ve astlarına karşı nezaket altında
ince ince düşmanca davranan kişilere rastlanmaktadır. Öyle ki biri ortaya
çıkıp da böyle biri tarafından yıldırıldığını iddia ettiğinde, böylesine kibar
birine iftira ediyormuş gibi suçlanır.
Çünkü söz konusu kişinin yıldırıcı bir saldırgan olduğuna inanılamaz.
Burada kesin olan bir şey varsa, o da bir psikolojik şiddet mağduru olmaktan
daha kötü olan şey, böyle kibar ve güler yüzlü bir saldırgan tarafından
yıldırılmaktır. Çünkü böyle bir durumda, mağdur durumu açığa çıkarır
çıkarmaz, kötü niyetli bir iftiracı olarak görülecektir.102
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2. Mağdurun Özelliklerinden Kaynaklanan Nedenler
Öncelikle

bir kişinin iş yerinde psikolojik şiddet mağdur kabul

edilebilmesi için, bu kişinin iş yerinde maruz kaldığı davranışlar karşısında
kendini koruyamayacak durumda olması gerekir. Bir araştırma çalışan
kadınların %55'inin ve erkeklerin % 30'unun son bir yıl içerisinde psikolojik
şiddet mağduru olduklarını ortaya koymuştur. Söz konusu çalışma, çoğunluk
kadın olmakla birlikte, iş yerinde psikolojik şiddet yaşanmasında iki cinsiyetin
de mağdur durumuna düşmekte olduğunu göstermiştir.103
İlgili araştırmalarda, psikolojik şiddet mağdurlarının diğer insanlara
göre daha duyarlı, şüpheci, kendilerine güveni az ve sosyal olaylarda endişeli
kişiler olduğu ortaya çıkmaktadır. Örgütlerde, mağdurun bu kişilik özellikleri,
bir şekilde diğerlerinin saldırganlığını harekete geçirmektedir. Aynı şekilde,
mağdurun diğerlerine karşı ilgisiz ve sosyal yönden korunmasız bir durumda
olması da onun yıldırılmasında etkilidir. Mağdurlar kendilerine güveni
olmayan,

çalışkan,

tecrübesiz,

genelde

beklenenden

daha

başarılı

kişilerdir.104
Diğer yandan mağdurların otuzlu yaşlarda, örgütte o anda
çalışanlara göre daha iyi eğitimli, parlak bir kariyeri olan kişiler olduğu ifade
edilir. Bu kişilerin duygusal zekâlarının çok yüksek olduğu, dürüstlük,
merhamet, adalet gibi duygularının gelişmiş olduğu belirtilir. Ayrıca mağdurlar
işlerini seven, bulunduğu örgütün hedeflerine ve saygınlığına inanan ve
katkıda bulunan kişilerdir.105
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Okullarda

öğretmenlerin

öğrenciler

tarafından

yıldırılmasında

da

öğretmenlerin kişisel özellikleri tetikleyici olabilir. Psikolojik şiddet, genelde
kurban seçilen öğretmenin bir şekilde farklı veya okulun bulunduğu toplumun
dışından olmasından kaynaklanır. Burada kurban seçilen öğretmen okuldaki
çoğunluktan farklı bir kültürden veya etnik yapıdan gelebilir, çok genç veya
açıkça görülebilen bir engeli olabilir veya kadınların çalışmasının olumsuz
karşılandığı bir bölgede kadın öğretmen olabilir.
Öğrenciler genelde yaptıklarına karşılık veremeyecek kadar güçsüz
gördükleri öğretmenlere karşı gruplanarak onları psikolojik şiddetya çalışırlar.
Öğrencilerin psikolojik şiddet taktikleri cinsel taciz, ırk ayrımcılığı veya daha
genel olarak öğretmeni horlama şeklinde kendini gösterebilir. Kurban seçilen
öğretmenin eşyalarına zarar verme de yıldırıcı davranışlar içinde yer alabilir.
Böyle durumlarda en büyük zorluk da mağdur öğretmenin bu
davranışları, ciddi bir zarar görene kadar okul yöneticisine bildirmede isteksiz
olmasıdır. Çünkü bu durumu yaşayan biri genelde yönetime karşı öğrenciler
ile başa çıkamayacak kadar yetersiz görülmek istemez.106
2.1.8. Psikolojik şiddetcilerin Psikolojisi ve Koşulları
Freud'a göre insanoğlunun doğuştan getirdiği iki temel eğilimi vardır;
bunlar: "cinsellik" ve "saldırganlık"tir. Bu iki temel eğilimlerin güçlü olması,
insanoğlunun bir toplum içinde uyumlu yaşamasını zorlaştırır. Psikolojik
şiddetciler, doğuştan getirdikleri bu iki dürtüden saldırganlık dürtüsünün
etkisini fazla hissederler.107
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Psikolojik şiddetciyi psikolojik şiddete yönelten nedenlerin başında,
duygusal zekadan yoksun olma, aşırı kontrolcü, korkaklık, nevrotik
rahatsızlıklar, iktidar açlığı, hareketlerinde güvensiz olma ve nihayet insani ve
etik değerlerden uzak olmak gibi faktörler gösterilebilir. Bunlara ek olarak,
çok zor elde ettiği işini ve mevkiini kaybetme korkusunu da göz önünde
bulundurmak gerekir.108
Örgütlerde psikolojik şiddetin nedeni genelde kişisel kıskançlıktır. Bu tür
durumlarda psikolojik şiddet mağduru, genelde psikolojik şiddetcinin sahip
olmadığı niteliklere sahiptir ve psikolojik şiddetci, mağdurda kendisinin sahip
olamadığı nitelikleri gördükçe kıskançlık duyar. Örneğin mağdurun iş yerinde
popüler olması psikolojik şiddetci için çekilmez bir durumdur. Psikolojik
şiddetci iş yerindeki pozisyonunu tehdit edici derecede nitelikli olan kişileri de
kurban

seçebilir.

Diğer

yandan,

iş

yerinde

bulunduğu

makamı

dolduramadığını düşündüğü, çok utangaç, çok abartıcı, çok meraklı kişiler de
psikolojik şiddeti tetikler.109
Psikolojik şiddetcilerin güçlerinin kaynağı ne bilgileri, ne karizmaları ne
de becerileridir; güçlerinin bir tek kaynağı vardır o da üstlerine gösterdikleri
sahtekarca

ve

abartılı

göstermediklerinden

dolayı,

saygıdır.
üstlerine

Aslında
de

bunlar

saygı

insana

saygı

göstermezler;

ancak

çevreleriyle barışık, uygulamalarında haklı olmadıkları için, abartılı bir saygıyı
kendilerini güven içinde görme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanırlar.110
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Psikolojik şiddetciler işi değil, insanları kontrol etmeye çalışırlar.
İkiyüzlü, saldırgan, rakiplerini takip ederler ve temkinlidirler. Fırsat kollayıp,
amirlerine

rakiplerini

eleştirirler.

Yanıltmak

için

mağdurlara

samimi

davranırlar. Görünüşe önem verirler. Sakin, ilgili, düşünceli ve her zaman her
şeye hakim görünmek isterler. Yanında çalışanlara karşı resmi, gergin ve
kaba davranarak onlarla arasına mesafe koyabilirler.111
Modern örgütlerde bir yandan üstlerine karşı nazik ve güler yüzlü
davranan, diğer yandan meslektaşlarına ve astlarına karşı nezaket altında
ince ince düşmanca davranan kişilere rastlanmaktadır. Öyle ki biri ortaya
çıkıp da böyle biri tarafından psikolojik şiddete manız kaldığını iddia ettiğinde,
böylesine kibar birine iftira ediyormuş gibi suçlanır. Çünkü söz konusu kişinin
psikolojik şiddet uygulayan biri olduğuna inanılmaz.112
Leymann, insanların psikolojik şiddete başvurmasında dört temel
neden görür.113
1) Birisini bir grup kuralını kabul etmeye zorlamak: " Eğer kabul
etmiyorlarsa gitsinler". Bu cümle bu dürtüyle hareket edenlerin düşünce
biçimidir.
Bu görüşü savunanlar bir grubun güçlü olabilmesi için aynı değerlere
ve değer yargılarına sahip olması gerektiğini savunurlar ve onlara karşı
çıkan, onlarla aynı düşünceleri paylaşmayan insanları soyutlamak suretiyle
ortamdan uzaklaştırırlar.
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2) Düşmanlıktan hoşlanmak: İnsanlar hoşlanmadıkları kimselerden
kurtulmak için psikolojik şiddet yaparlar. Kuruluş hiyerarşisinin neresinde
oldukları bunda pek bir rol oynamaz. Üst, aynı seviyedeki çalışanlar veya
astlar arasından biri psikolojik şiddet mağduru konumuna düşebilmektedir.
3) Can sıkıntısı içinde zevk arayışı: Bazı sadist ruhlu psikolojik
şiddetciler yaptıkları eziyetten haz duyarlar. Asıl amaçlarının birisinden
kurtulmak olması şart olmayabilir. Yine fikirlerin ve uygulamaların olmadığı,
devamlı aynı işlerin yapıldığı iş ortamlarında da can sıkıntısı ve heyecan
arayışı

içinde

olan

bireyler

psikolojik

şiddet

davranışları

oluşturabilmektedirler.
4) Önyargıları pekiştirmek: İnsanlar belli sosyal, ırksal veya etnik bir
grubun üyesi olduğu için sevmedikleri kimselere karşı psikolojik şiddet
yapabilirler. ABD'de bu açıkça ayrımcılığa girer ve insanları buna karşı
koruyacak yasalar vardır.
Psikolojik şiddetcilerin kişilik özellikleri incelendiğinde bir takım kişilik
bozukluklarının olduğu söylenebilir.114
Bu kişilik özellikleri şunlardır:
1. Paranoid Kişilik Bozukluğu; Paranoid bozukluk, sıklıkla çocukluk
yaşlarında aşırı baskıcı, ezici ve saldırgan tutumlarla karşılaşan erkeklerde
görülmektedir. Paranoid kişiler genelde kendileriyle geçinilmesi zor kişilerdir.
Kuşkucudurlar, soğuk davranışlar, sevgi göstermezler, kişisel beklentileri çok
yüksektir.
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Paranoid

bozukluğu

olan

psikolojik

şiddetciler

başkalarının

niyetlerinden aşın derecede kuşkulanma, hatta sürekli insanların kendi
aleyhinde komplo hazırlığı içinde oldukları yönünde kuşku duyarlar.
Kendilerine kurulduğunu sandıkları komplolarla başa çıkmak için, kafalarında
sürekli karşı komplo kurma uğraşı içindedirler.
2. Obsesif Kişilik Bozukluğu; Obsesif kişilik bozukluğu, erişkinliğin
erken dönemlerinde başlayan, aşırı düzenlilik, mükemmeliyetçilik, içsel ve
dışsal kontrol üzerine aşırı yoğunlaşma şeklinde izlenen bir ruhsal rahatsızlık
şeklidir. Bu rahatsızlığı olan kişilerde abartılı düzen, intizam, cimrilik gibi
kişilik özellikleriyle birlikte kaygı, gerginlik ve dikkati toplamada güçlük çekme,
aşırı korku belirtileri, unutkanlık, dengesizlik, sinir bozukluğu, ruhsal çöküntü,
yorgunluk ve uzun süren gerginlik belirtileri vardır.
3. Narsist Kişilik Bozukluğu; Narsist ruh yapısına sahip kişiler, etnik,
dinsel ve kişisel alanlarda çok üstün olduklarına inanmaktadırlar. Narsist
kişiler sınırsız başarı, zenginlik ve güç elde etme tutkusu ve aşın bir şekilde
hissettiği özgüven duygusunu koruyabilmek için sürekli takdir edilmeyi ve
kendine hayranlık duyulmasını isterler. Narsist kişiler oldukça tatminsizdirler.
Küçük bir düzensizliği ve hatayı büyük bir tehdit olarak algılarlar.
Kendilerinden ve başkalarından beklenti standartları çok yüksektir. Sürekli
gergin, öfkeli ve doyumsuzdurlar. Güçlü ve dikkat çekici karakter yapısı ve
parlak bir kariyeri olan kimseler, narsist kişilerin yanında kolaylıkla
barınamazlar. Narsistlerin dünyasını güç, başarı, şöhret, para, güzellik ve
zenginlik gibi konular oluşturur.
4. Sadist Kişilik Bozukluğu; Sadist ruhlu psikolojik şiddetciler,
yaptıkları eziyetten haz duyarlar. Psikolojik şiddetcilerin geneli sadist
kişiliklidir. Özel ve toplumsal çevrelerinde dışlandıklan için, kurumsal
kimliklerin kullanarak, astlanna ve bazen eşit statüdeki insanlara karşı çok
saygısız, kaba ve saldırgan davranırlar.
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5. Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu; Sosyal kurallara uymayan, birlikte
yaşama anlayışına sahip olmayan, dünyayı kendi anlayışları ile gören ve
utanmaz, sıkılmaz tavırlar sergileyen kişilerdir. Bu kişiler hiçbir şekilde
yanlışlanndan ders almazlar. Özel yaşantıları düzgün değildir. Genelde alkol,
sigara ve uyuşturucuya düşkündürler. İstediklerini elde etme konusunda kural
tanımazlar. Kurallara uymayı aptallık olarak görürler.115
Psikolojik şiddetcilerin sahip oldukları diğer kişilik özellikleri ise;
psikolojik şiddetci kendi normlarını örgüt politikası haline getirmeye çalışır,
önyargılı ve duygusaldır, kötü kişiliklidir, tehdit altında ben

merkezcidir,

genelde çalışkandır ve esnek değildir.116
2.1.9. Psikolojik şiddetle Baş Edebilme Yolları
İşyerinde psikolojik şiddetin neden olduğu psikolojik gerilimin kişilere,
kurumlara ve topluma olan faturasının yüksekliği, psikolojik şiddetle
mücadele etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bunun için her tür psikolojik şiddeti
ortadan kaldırarak, örgütlerin iş doyumu, çalışma başarısı ve bağlanma hissi
sağlayan sosyal yapılar haline getirmek gerekmektedir.117
Psikolojik şiddetle mücadelede en önemli husus, soruna ilişkin
farkındalığın, mağdurun kendisi tarafından olduğu kadar; işveren, iş
arkadaşları ve nihayet tüm toplum tarafından aynı önemde sağlanmış
olmasıdır. Konuyla ilgili herkes, psikolojik şiddeti durdurmak için bir şeyler
yapmalıdır.118
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Psikolojik şiddet ile başa çıkmada uygulanabilecek bazı taktikler
bulunmaktadır. Psikolojik şiddetk ve iş yerinden uzaklaştırılmak istenen birey
için bu taktikler direncinin artmasına ve daha az zarar görerek bu durumu
atlatmasına yardımcı olacaktır.
Mağdurun psikolojik şiddet ile baş edebilmesi sosyal şartları, ekonomik ve
psikolojik koşulları ve kişilik özellikleri belirleyici rol oynar. Mağdurun
işyerindeki statüsü de onun psikolojik şiddet ile baş edebilmesini etkiler yani
psikolojik şiddeti uygulayanın; ast, üst ya da iş arkadaşı olması stratejilerde
de farklılık yaratacaktır.
Cooper ve Withey'in EVLN modeline göre, mağdurların psikolojik şiddet
davranışlarıyla başa çıkmada kullandıkları stratejiler şu şekilde sıralanır.119
a) Çıkış, örgütü terk etme,
b) Seslendirme, sorunu dile getirme/aktif sorun çözme,
c) Bağlılık, örgüt içinde kalma ve Örgütü bağlılıkla destekleme/pasif
olarak

sorunun

çözümünü bekleme

d) Göz ardı etme, iş ile ilgili olmayan konularla meşgul olma/bağlılığın
azalması.
EVLN modelinde yer alan stratejiler, aktif ve pasif veya yapıcı ve
yıkıcı stratejiler biçiminde gruplandınlır. Bu gruplandırmaya göre, örgütü terk
etme, aktif fakat yıkıcı; sorunu dile getirme, aktif ve yapıcı; örgüte bağlı
kalma, pasif fakat yapıcı; son olarak da sorunu göz ardı etme, pasif ve yıkıcı
bir sorun çözme stratejisidir. Bu modele göre, işinden memnun olmayan bir
çalışan, maliyeti düşük ama bir o kadar da etkili olan bu stratejilerden
kendine uygun olanı seçer.
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Tutar'a göre psikolojik şiddet karşısında gösterilecek üç tür tutum ve
davranış vardır:
—

Psikolojik şiddete karşı anlayış gösterme, psikolojik şiddetin tekrarlanma

sıklığı veya şiddetine göre değişir. Psikolojik şiddet sistematik olarak devam
ediyor ve şiddetinde artma eğilimi gözleniyorsa, bu duruma anlayış
göstermek yanlış bir davranış olacaktır.
. —

Karşı savaş verme, böyle bir durumda psikolojik şiddet uygulayana

aynı şekilde karşılık verilmemelidir. Psikolojik şiddet uygulayan her türlü etik
dışı yola başvurma eğiliminde olduğundan daha fazla zarar verebilir.
Psikolojik şiddet mağduru onurlu, erdemli, sağduyulu tepkiler göstermeli ve
ahlak ilkeleri ve yasaya uygun davranışlarla psikolojik şiddet uygulayanı
sikıştırmalıdır. Mağdur yalnızlığı seçmemeli, kendini arkadaşlarından ve
ortamdan soyutlamamalı, onlarla daha fazla vakit geçirmelidir.
—

Geri çekilme, mağdur mobbİnge karşı koyacak statüde değil ve

savaşacak gücü yok ise bu yolu tercih edebilir. Bazen geri çekilme bu tür
çatışmalarda sorunu bitiren bir davranış olabilmektedir.
Psikolojik şiddet karşısında mağdurun yıpranmaması, bu durumu en
kısa ve en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için başvuracağı bazı yöntemler
bulunmaktadır.120
1. Belirtileri tanımak
2. Fiziksel ve psikolojik olarak sağlamlığı korumak
3. "Kurban" zihniyetini bırakmak
4. Manevra mesafesini korumak
5. Öğrenilmiş acizlik içinde olmamak
6. Sosyal destek
7. Uzman yardımı almak
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2.1.10. Psikolojik şiddet Sonuçları
Genel insan hakları standartları ve etik olmayan iletişim ve aşırı psikososyal stres kaynakları göz önüne alındığında psikolojik şiddet ciddi hastalık
belirtilerine ve psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara neden olur.121
Ancak psikolojik şiddet sonunda mağdur iş yerinde duygusal yönden
yıprandığı için, hastalanmış değil, zarar görmüş kabul edilir.122
Psikolojik şiddetin mağdur üzerindeki etkilerini belirleyecek tek bir
yöntem bulunmamakla birlikte araştırmacılar psikolojik şiddetnın bireysel ve
örgütsel sonuçlarını irdelemeye çalışmıştır. Mağdurların, psikolojik şiddet
sonucu, fiziksel ve zihinsel olarak ciddi biçimde rahatsızlandıklarını ortaya
koymuştur. Ayrıca, geçmişte psikolojik şiddet mağduru olanların, bunu bir
daha

yaşadıklarında,

ilk

defa

yaşayanlardan

daha

ciddi

şekilde

yaralandıklarını belirlemişlerdir.123
Yapılan araştırmalar sırasında birçok psikolojik şiddet mağdurunu
derinden sarsıcı psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını belirtmiştir. Psikolojik
şiddetin

davranışsal sonuçlar, kendi cinsine ve karşı cinse saldırganlık,

düzensiz yemek, yüksek oranda alkol ve ilaç alımı, yüksek oranda sigara
kullanımı, cinsel düzensizlik, sosyal yalıtım, uykuya dalmada zorluk,
karabasan görme, sabah rahat uyanamama, çok erken uyanma, rahatsız
uyuma, gece aniden uyanma ve bir daha uyuyamama, gün boyu yorgunluk
hissetme, zihinsel olarak yorgun hissetme gibi uyku sorunları, çeşitli sinir
semptomları, melankoli, apati, yoğunlaşma eksikliği, sosyal fobi, olayları
hatırlamada güçlük çekme şeklinde sıralanabilir.124
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Psikolojik şiddet sonucu, mağdur kendini sorgulamaya başlar ve "neden
ben?" "bende yanlış olan ne?" gibi sorularla kendini analiz etmeye başlar.
Psikolojik şiddet öylesine acı verici bir süreçtir ki, bunu izleyenler de bundan
etkilenir ve acı çeker. Psikolojik şiddete pasif olarak dahil olanlar, acaba bir
gün bunlar kendilerinin de başına gelebilir mi diye düşünerek acı çekerler.125
Psikolojik şiddetin yaşam kalitesine yönelik sonuçlarına bakıldığında,
mağdurun her alanda kendine olan güvenini kaybettiği, bunun sonuçlarını da
ailesinde, arkadaşlarıyla, sosyal ilişkilerinde ve iş çevresinde yaşamaya
başladığı görülür. Mağdur şaşkınlaşır, beceriksizleşir, korkmaya, utanmaya
ve çekinmeye başlar. Bu durum sadece iş ortamında değil, kişiler arası
ilişkilerde de devam eder. Kişi sosyal toplantılardan kaçınmaya, fiziksel
rahatsızlıklardan ve hastalıklardan şikâyet etmeye, sosyal randevularını
unutmaya, aile bağlarından ayrılmaya ve diğer işlerini nitelikli yapmada
zorlanmaya başlar.126
Mağdur ailesindeki rolünü ve sorumluluklarını yerine getirmede
zorlanmaya ve aile sorunlarını hoş görmemeye başlar. Süreç ilerledikçe,
mağdur saldırganları dava edebilir. Mağdur, bu arada arkadaşlık ilişkilerini
keserken, onun ortak projelerinde azalma ve evliliğinde sorunlar görülür.
Mağdurun geliri azalırken sağlık giderleri artar. Bununla birlikte mağdurda
ani öfke patlamaları görülür, mağdur yavaş yavaş ailesinden uzaklaşır, ailesi
ile ilgilenmeyi bırakır. Mağdur sevdiklerine karşı sinirli, hatta saldırgan olur.
Böylece şiddet ortaya çıkar. Çocuklarının okuldaki performansları kötüleşir,
sonunda depresyona girer ve boşanabilir. Böylece psikolojik şiddet
sonucunda sadece mağdur değil, mağdurun ailesi de zarar görmüş olur.
Mağdur psikolojik şiddetnın sonuçlarını bütün halinde yaşarsa, akıl ve beden
sağlığı zarar görür. Mağdurda stres sonucu panik atak ve depresyon ve
bazen intihara teşebbüs de görülür.127
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Psikolojik şiddet meydana geldiği örgütü de etkiler. Mağdurun sık sık
hastalık izinleri alması, iş yerinden uzaklaşmaya çalışması, hatta sonunda
örgütü terk etmesi örgütün etkililiğini azaltır. Diğer yandan işgücü devrinin
fazla olması örgütlere pahalıya mal olur. Çünkü çalışanlar ancak kendilerini
sistemin bir parçası olarak gördüklerinde, işe düzenli devam ederek, bunu
sürekli hale getirmek isterler. Yeterliliği olan bir çalışan işini etkili yapabilmek
için sistemin içinde bulunmalıdır. Kişinin etkili çalışması örgütsel etkililiği
artırır. Bu nedenle işgücü devri ve çalışanların işe devam durumları, örgütsel
etkililiğin kısmen ölçüsüdür.128
Mağdurun iş yerinde görevi başında bulunmamasının ve işi
asmasının büyük nedeni psikolojik şiddetdır. Çünkü psikolojik şiddet
nedeniyle zarar gören mağdur bu ortamdan olabildiğince uzak kalmak için
elinden geleni yapacaktır.129
Yapılan

bir

araştırmada

mağdurların

%33'ünün

orta

düzeyde

depresyon yaşadığı ve % 39'unun ise tıbbi müdahale gerektirecek düzeyde
ciddi rahatsızlık yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca mağdurların büyük kısmının
fazla iş yükünden tükendikleri ortaya çıkmıştır.130
Eğitimciler üzerine yapılan bir araştırmada da psikolojik şiddet sonucu
öğretmenlerde

stresten

daha

fazla,

fiziksel

semptom

ortaya

çıktığı

belirlenmiştir.131

128

Katz, D. Kahn, R.L. The social psychology of organizationsWiley international edition.
USA,p.75-83 ,1966.
129
Randall, P. Bullying in adulthood: Assessing the Bullies and Their Victims. Brunner
- Routledge. USA,p.20-45,2001
130
Leymann, H. and Gustafsson, Mobbing at work and the development of posttraumatic stress disorders. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5
(2), 251-275. 1996.
131
Dick, R., Wagner, U. Stres and strain in teaching: A structural equation approach.
British Journal of Educational Psychology. (71), 243- 259. Retrieved October 28, 2005, 2001.

57

Çobanoğlu

kitabında, iş yerinde psikolojik şiddetin ortaya çıkış

nedenlerini, tipolojisini, evrelerini irdelemiş, psikolojik şiddet ile başa çıkma
yollarını ve psikolojik şiddetya karşı alınabilecek önlemleri ortaya koymaya
çalışmıştır. Tutar da kitabında iş yerinde yaşanan psikolojik şiddeti psikolojik
şiddet olarak ele almıştır. Tutar, psikolojik şiddetin türlerini ve kişilik ile
ilişkisini ve psikolojik şiddet ile başa çıkma yolarını irdelemeye çalışmıştır.132
Psikolojik şiddetin örgütlerde çalışanların iş doyumunu olumsuz
etkilediği görülmektedir. Bu durum iş doyumu bölümünde incelenmiş olup
araştırmalar yapılmıştır.
2.2. İŞ DOYUMU
Bu bölümde, ilgili araştırmalar başlığı altında, İş Doyumunun Tanımı ve
Önemi, İş Doyumunu Etkileyen Olası Faktörler ve İş DoyumuTeorileri, İş
Doyumsuzluğunun Tanımı ve Sonuçları açıklanmıştır.
2.2.1. İş Doyumunun Tanımı
İş Doyumu tanımı ilk defa 1918'lerde Taylor ve Gilbert tarafından en az
stres ve yorgunluk yaratacak bir metotla fabrikada çalışmak olarak ifade
edilmiştir. Bu konudaki bilimsel çalışmalar esas olarak 1920'Ierde Harvard
araştırmaları olarak bilinen Elton Mayo ve arkadaşlarının bir elektrik
şirketindeki çalışmalarıyla başladığı kabul edilir. Hoppock'un 1935'te
yayınlanan "Job Satisfaction" adlı makalesinden beri bu konuda önemli
araştırmalar yürütülmüştür.133
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İş Doyumu en genel anlamda iş ortamına ilişkin olumlu ya da olumsuz
duyguların tümü şeklinde ifade edilmektedir. Locke'ye göre iş doyumu, "bir
kimsenin işini veya tecrübesini değerlendirmesi sonucunda oluşan, zevkli
veya olumlu hisleri'" şeklinde tanımlanmaktadır. Davis iş doyumunu, "kişilerin
işlerinden

duydukları

memnuniyet

ya

da memnuniyetsizlik" olarak

tanımlamıştır. Hockman ve Oldham iş doyumunu, çalışanların işinden
duyduğu mutluluk olarak tanımlamışlardır. Vroom ise iş doyumunu "kişinin
işini veya iş deneyimini değerlendirmesinden kaynaklanan hoşa giden veya
olumlu duygusal durumdur" şeklinde tanımlamaktadır.134
İş doyumunun üç önemli boyutu vardır:
1. İş doyumu, bir iş durumuna duygusal yanıttır. Böyle olunca görülmez,
sadece ifade edilebilir.
2. İş doyumu genellikle, kazançlann ne ölçüde karşılandığı veya beklentilerin
ne kadar aşıldığının belirlenmesidir.
3. İş doyumu birbirleriyle ilişkili çeşitli tutumlan temsil eder.
Bunlar için kendisi, ücret, terfi imkanları, yönetim tarzı, çalışma
arkadaşları vb. çalışanların işiyle özdeşleşmesi, onun işine bağlı olmasını
anlatır. Özdeşleşme, bir duygusal bağlanmayı, işten doyum ise haz duymayı
ya da olumlu duygusal bir durumda olmayı gösterir.135
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Örgütsel etkililiğe etki eden ve liderlik süreçleriyle çok yakından ilişkili
bir diğer konu da, iş doyumudur. İş doyumu, işgörenlerin örgütsel amaçlara,
İstekli ve verimli biçimde katkı yapmalarını sağlamaktır. Bu konuda yöneticilere büyük sorumluluk düşmektedir. İşinden memnun olan, örgüt içinde temel
ve önemli ihtiyaçlarını tümünü karşılayan bireylerin iş başarım seviyelerinin,
iş doyumu düşük işgörenlerin iş başarımından önemli ölçüde yüksek olduğu
söylenebilir.136
İş doyumu işgörenin işe ya da işin belirli yönlerine tepkisini yansıtır. İş
doyumu, işin kapsamı ve iş ortamına İlişkin bireylerin, olumlu tutumlarının
tümü şeklinde tanımlanmaktadır.137
Çalışanların işlerinden duyduğu hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk olarak da
tanımlanan iş doyumu, işin özellikleri ile çalışanların istekleri birbirine uyduğu
zaman gerçekleşir.138
Bu tanımlar ışığında iş doyumunu çalışanların iş ve çalışma ortamından
bekledikleri ile algıladığı arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Çalışanlar
işinden beklediği sonuçlara ulaştığı oranda doyuma sağlamakta aksi takdirde
doyumsuzluk yaşamaktadır denilebilir.
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İş doyumunun yüksek olması; verimliliğin yüksek olması, iş gücü devir
oranı ve devamsızlıkların düşmesi, işe bağlılığın artması gibi örgüt tarafından
arzulanan sonuçlara yoi açar. İş doyumu aynı zamanda kişinin yaşam doyumu ile de yakından ilişkilidir.139
İş doyumu yöneticiler için çalışanların işlerine karşı tutumlarının
performans ve verimlilik üzerindeki etkisi açısından önemlidir. Çünkü iş
doyumsuzluğunun doğrudan neden olduğu davranışlar; işten ayrılma,
devamsızlık, performans düşüklüğü, sendikalaşma, ruhsal ve fiziksel sağlıkta
bozulma şeklinde görülmektedir.140
İş doyumsuzluğu; çalışanın yaptığı işten bir doyum ya da hoşlanma
duygusu elde etmemesini, ona karşı bir bıkkınlık, isteksizlik ve kaçma
duygusu duymasını simgelemektedir. İşten doyumsuzluk,

işgörene elem

vericidir ve onu olumsuz duygulara yöneltebilmektedir. İşten duyumsuzluğun
ruhsal açıdan işgören de kaygı yaratması, bu kaygının yoğun ve sürekli
olması, onun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmekte, bunu yanında
işgören de bıkkınlık, işi bırakma, devamsızlık, kavgacılık gibi örgüt için
istenmeyen davranışlar görülebilmektedir.141
Çalışanların iş doyum düzeyini etkileyen faktörler bireysel ve örgütsel
faktörler olarak iki grup altında toplamak mümkündür. Bireysel faktörler ya da
kişisel faktörler, bireylerin farklı düzeyde doyum elde etmelerini sağlayan
etkenlerdir. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki konum ve kıdem, kişilik,
zeka, hizmet süresi, medeni durum ve benzeri etkenlerdir.142
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Şekil 2 ‘de örgütsel faktörler ise işin niteliği, yönetim tarzı ve denetim
biçimi, güvenlik duygusu, iletişim, ücret, gelişme ve yükselme imkanları,
rekabet, çalışma şartları, birlikte çalışan kişiler ve örgütsel ortam olarak
gruplandırmaktadır.143

İŞ ORTAMINA BAĞLI ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER

KİŞİSEL
FAKTÖRLER
Genetik Eğiüm
Aile Kültürü
Eğitsel Faktörler
Sosyo Kültürel
Faktörler Değer
Yargıları
İş Hayatı
Tecrübesi

ÖRGÜTSEL
DÜZENLEMELER

iş Analizi
İş Tanımı
İş Gerekleri İş
Değerlemesi

İŞ DOYUMU

İşe ve Örgüte Bağlılık
Zorunlu şartlarda Oluşan Devamsızlık
Düşük Işgören Devir Hızı
Diğer Destekleyici Faktörle Destekleme
İşgücü verimliliğinde İstikrarlı Artış
Mutlu ve Sağlıklı Kişi
Yetenek ve Yaratıcılığını Ortaya Koyma
Örgüt Amaçlarına Daha kolay Güdülenme

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
Kişiler arası İlişkiler
Bilgi Akışı
Kararlara Katılıma
Yetki Devri
İşgörene Verilen
Değer
Yönetim Tarzı
Terfi ve Ödüllendirme

GENEL
ÖRGÜTSEL
FAKTÖRLER
Ücret
İş Güvencesi
İş Özelliği
İş Disiplini
Hizmet İçi Eğitim
Sosyal Olanaklar
Fiziki Koşullar

İŞ DOYUMSUZLUĞU

İşe ve Örgüte Karşı İlgi Duymama
Diğer Kabul Edilebilir Nedenlerle Kamufle
Edilen Sık Devamsızlık
İş Şikayetlerinde Artış
Yüksek Işgören Devir Hızı
Düşük İşgücü Verimliliği ve Etkinlik
Mutsuz ve Sağlıksız Kişi
Güdülenme Eksikliği

Şekil 2. İş Doyumu ile ilgili neden sonuç ilişkisi
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Bir örgütte işlerin bozulduğunu gösteren en iyi kanıt iş doyumunun düşük olmasıdır. İş duyumsuzluğu gizli biçimlerde işin yavaşlamasına, iş
başarısının, iş verimliliğinin düşmesine, işe bağlılığın azalmasına, isteğe
bağlı İşgücü devir oranının, iş kazalarının ve iş şikayetlerinin artmasına
neden olmaktadır.144

2.2.2 İş Doyumunun Önemi
İnsanlar, kişisel yeteneklerini ortaya koymayı ve gerçekleşmesini
isterler. İş doyumunun sağlanamaması insanı hayal kırıklığına uğratır. İş
insan hayatının temelidir. İşsiz olan kişi umutsuzluğa düşer. İş tatmininin
sağlanamaması, işten soğuma, moralsizlik ve bunların sonucunda düşük
verimliliğe ve tabi sonucu olarak da sağlıksız bir topluma gidişin nedeni olur.
İş doyumunun sağlanması uygulamada kolay değildir. Nedeni, insanların
kendi gereksinim ve arzularını gerçekleştirecek bir iş bulmanın zor olmasıdır.
İş doyumunun önemli ya da önemsiz olduğunu savunan farklı görüşler
mevcuttur.145
İş doyumunun önemli olduğunu savunanlara göre, öncelikle insanlar
kişisel becerilerini ortaya koymak ve bunu gerçekleştirmek isterler. İş doyumu
insanların psikolojik olgunluğa erişmesini sağlar. İşletmelerde işi çekici ve
değerli hale getirecek, insanların işte mutlu ve rahat olacağı bir ortamın
yaratılması oldukça önemlidir.146
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Gelenekçi yönetim tarzını benimseyen yöneticiler, çalışanları, işlerini
yapmak zorunda oldukları gibi gördükleri için, iş doyumune önem vermezler.
İş doyumunda ana temel bireysel ihtiyaçlardır, iş doyumu bir iş ortamında
bireyin tatmin edilebilecek ihtiyaçlarının, hangi dereceye kadar karşılanmış
olmasına göre değişik durumlar gösterir.İş doyumu yüksek ücret, ilerleme
olanakları gibi dışsal faktörleri işgücü devrine etki eder.

Çalışan için bir

mutsuzluk kaynağı, örgüt için ise, üretkenlik sorunu olması dolayısıyla
doyumsuzluk, üzerinde özenle durulan konulardan biridir.147

Bir örgütte koşulların bozulduğunu gösteren en önemli kanıt iş
doyumunun düşük olmasıdır. İş doyumsuzluğu daha gizli biçimlerde ani
grevler, işi yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin sorunları ve diğer örgütsel
sorunların ardında yer alır.
Diğer yandan yüksek iş doyumu örgütün iyi yöneltildiğinin bir belirtisi
olsa da kolaylıkla gerçekleştirilemez ya da satın alınamaz; temelde etkin
davranışsal yönetimin sonucu olarak ortaya çıkar. İş doyumu bir örgütte
sağlam bir örgütsel ortam oluşturulmasının bir ölçüsüdür. İş doyumu tıpkı
sağlık gibi, dikkat, teşhis ve tedavi gerektirir. 148
Öğretmenlerin iş doyumunun düşük olması sadece kişisel anlamda
olumsuz

sonuçlar

doğurmayacaktır.

Meselenin

örgütsel

sonuçlan

incelendiğinde öğretmenlerde mesleklerini yapmada isteksizlik, meslekten
ayrılma, yetersizlik duygusuna kapılma, işte hata yapma, meslekten
uzaklaşma isteği, kararlarda isabetsizlik, nitelik ve nicelik düşüşleri
yaşanacaktır.
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1990 yılında, İstanbul İlinde yapılan bir araştırmada , resmi ve özel
liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyumları ve iş streslerinin karşılaştırmalı
analizi yapılmıştır. Araştırmaya 1134 kişi katılmış ve şu bulgular elde
edilmiştir. Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin doyum etkenleri
farkiı bulunmamıştır. İki grubun da doyum duyduğu etkenler "otorite, yaratıcılık ve serbestlik" ile ilgilidir. Duyumsuzluk gösteren etkenler ise "mesleki
güvence" ile ilgilidir. Resmi liselerde çalışan öğretmenlerin, özel liselerde
çalışan öğretmenlere göre doyum düzeyleri düşük, stres düzeyleri yüksek
bulunmuştur.149
Son yıllarda yapılan çalışmalarda çok faktörlü liderlik stilleri ile iş
doyumu arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalara rastlanılmaktadır.
Konuyla ilgili yurt dışında yapılan araştırmalara bakıldığında bu konuda
yapılmış çok sayıda araştırmaya rastlanılmıştır. Yapılan bu çalışmaların ortak
özelliği, çalışmalarında kullandıkları verilerin OHIO Üniversitesi araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar ışığında; liderlik stillerini 2 ana boyut altında
yapıyı koruma ve insana ağırlık verme incelemiş olmalarıdır.
Bazı araştırmalarda insana ağırlık veren liderlik stili ile iş doyum
arasındaki pozitif korelasyondan bahsedilirken, bazı araştırmalarda ise yapıyı
dikkate alan liderlik stilinin iş doyumu sağlamadaki etkinliği üzerinde
durulmuştur. Yine, Rice150 ve arkadaşlarının müfetişlerin en çok kullandıkları
liderlik biçimi ve bu kullanılan güçlerin belirlenmesi ve bu liderlik biçim ve
güçlerin öğretmen ve okul müdürleri tarafından nasıl algılandıklarını
belirlemek üzere yaptıkları araştırmada, en yaygın liderlik biçiminin ikna edici
liderlik biçimi olduğu, ikinci sırada göreve dönük liderlik biçimi olduğu
görülmüştür.151
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Everett, 1987

yılında öğretmenlerin iş doyumları ve müdürlerinin

algılanan liderlik davranışıyla ilgili yaptığı araştırmada 0.05 anlamlılık
düzeyinde liderlik davranışı ve iş doyum arasında bir ilişki tespit etmiştir.
Everett, bu araştırmada liderliğin iki faktörünün; göreve yönelik olma ve
insana yönelik olma boyutunun, öğretmenlerin iş doyumları üzerindeki etkisini
incelemiş ve liderliği "insana yönelik" olarak algılanan müdürlerle çalışan
öğretmenlerin iş doyumlarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur.152
İş doyumu meslekten, kişiden veya çevreden bağımsız değildir. İş
doyumu analizinde bu etkenlerin bir bileşkesi vardır. İş doyumunu yaşam
tatmini ile karşılaştırarak iş doyumunu incelemek gerekir. İş doyumu ile
yaşam tatmininin yakından ilişkili olmasına "saçılma etkisi" denir ve birinin
diğeri üzerine dökülüp saçılması anlamına gelir. Bundan değişik ve daha az
rastlanan bir ilişki ise düşük iş doyumu olan bireylerin bunu yüksek yaşam
tatmini elde etmeye çalışarak giderme yönünde çaba göstermesidir. Buna da
"giderme etkisi" denir.153
Bireylerin işlerinden aldıkları tatmin, geniş ölçüde iş ve onunla ilgili
her şeyin, ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama derecesine bağlıdır. İş
doyumu, iş görenlerin bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında bireysel
fizyolojik ve ruhsal duygularının bir belirtisidir. İş doyumundan elde edilen
maddi çıkar ile işçinin beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve
eser meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk akla gelir. İnsanlar işlerinde
ne kadar doyumlu olurlarsa verimleri artar. Dolayısıyla hizmet götürdükleri
toplumla aralarındaki çatışmalar en alt düzeye iner.İş doyumu, iş görenin
işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur.
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İş doyumu, işin özellikleriyle iş görenlerin istekleri birbirine uyduğu zaman
gerçekleşir; İş görenin işten beklentileriyle işin sağladığı ödülleri içeriğine
göre, eşitlik kuramı ve psikolojik anlaşmayla da yakından ilgilidir. İş tatmini
örgütte birçok etmenle dolaylı veya doğrudan ilgilidir.
Bu açıdan bakıldığında iş doyumu, iş görenin işten elde ettiği maddi
çıkarlarla ilgilidir. Çünkü iş gören çalışması karşılığı elde ettiği ücret ve
benzeri ödemelerin düzeyi ölçüsünde tatmin olacaktır. İş doyumu iş güvenliği
ile ilgilidir: İş görenin sağlığı için tehlike arz eden bir ortamda çalışmak
istemez.

İş doyumu araştırmalarında incelenen bireylerin güdü ve

gereksinimleri, bu konudaki kuramların temeline göre faklılaşmakta ve farklı
boyutlarla ilişkilendirilmektedir.154
2.2.3 İş Doyumsuzluğu Tanımı
İş doyumsuzluğu, bireyin yaptığı işten bir tatmin ve hoşlanma duygusu
elde etmemesini, ona karşı bir bıkkınlık, isteksizlik, kaçma duygusunu
anlatmaktadır.
Çalışanların beklentileri, özlem seviyeleri, fiilen elde ettiklerinden daha
yüksek olduğundan çalışma hayatında esas olan iş doyumu değil, iş
doyumsuzluğu olmaktadır. İş doyumuyla ilgili çalışmaların çoğu da gerçekte
iş doyumsuzluluğunu açığa çıkarmayı bunların azaltılmasıyla ilgili bir takım
önlemler almayı amaçlamaktadır.155
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İş doyumunu sağlayan veya iş doyumsuzluluğuna sebep olan faktörleri
genel olarak şöyle sıralanabilir:
1. İşin fiziki yapısı: Esas görevin detayları ve yapan insanın ona olan
ilgisi.
2. Yapılan işin karşılığında alınan şeyler: Bunun gerek maddi, gerekse
manevi yönden dengeli olması ve yapılan işle eşdeğer olması beklentisi.
3.

İşin organize edilmesi: Kontrol edilmesi ve karar verilmesi.

4.

Takdir.

5.

Denetim.

Eğer iş yukarıdaki faktörler ile doğrudan doğruya ilişkisi olacak şekilde
organize edilmişse, bireyi iş doyumuna götürecek güdü terimi problemi
halledilmiş olacaktır veya kişiye, çevresindekilerin problemini halletme imkanı
verilmiş olacaktır.156
Kornhauser, yöneticilerin yaptığı olumlu ve olumsuz davranış ve
uygulamaların işçilerin iş doyumsuzluğunu olumlu ya da olumsuz yönde
etkilediği görüşünü savunmaktadır. Ling, tatminsizliğin oluşmasından önce
başarılması gerekli altı amaçtan söz etmiştir. Bunlar: para, prestij ve statü,
güvenlik, saygınlık, aitlik duygusu ve yaratıcılıktır. Hepner , iş doyumunu ve
doyumsuzluğunu doğuran sebeplerin tamamıyla aynı olmadığım ve aynı
zamanda zıt şeylerden oluşmadığını söylemiştir.
İşgören kendi amaçları ile örgütsel amaçlan bütünleştirebilirse,
işgörenlerde bütünlük sağlanabilirse, etkin bir iletişim kurulabilirse iş doyumu
yaratabilecek bir ortamı doğabilir. Yönetime katılmanın teşvik edilmesi, maddi
ödüllerle

olduğu

kadar,

manevi

ödüllerle

de

takdir

edilmesi

iş

doyumsuzluluğunu önleyebilir 157
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2.2.4. İş Duyumsuzluğunun Nedenleri
Cummins iş doyumsuzluluğunu, çalışanların beklentilerini bulamamanın
yarattığı gerilim ve hüsranla açıklanabileceğini belirtir.
Cummins doyumsuzluk nedenlerini şöyle özetler:
1.

İnsanların uygun olmadıkları işlere yerleştirilmeleri.

2.

İşini yeterince iyi yapamadığı duygusunun getirdiği endişe.

3.

Etkin olmayan bir liderliğin etkileri. Çok sık ya da sınırlayıcı gözetim,
çalışanları temsil edemeyen lider, haberleşmede aksaklıklar vs.

4.

Elverişsiz çalışma koşulları: Eğer sevimsiz koşullarda çalışmak

kaçınılmaz olursa iş görenler bunu kabul edebilir, ama eğer şartlar
düzelebilir ve yöneticiler bunun için çaba sarfedemiyorsa çalışanlarda
isteksizlik yaratır.
5. Bireyin yaptığı iş karşılığı hak ettiği takdiri bulamaması, daha fazla
sorumluluk alabilecek kapasitede oldukları halde üstlerin bunu
fark etmemesi ilerleme olanaklarının kısıtlı oluşu vs.158

2.2.5. İşle İlgili Şikayet ve Doyumsuzluk Konuları
Bunları 3 grupta toplamak mümkündür:
1. İşin yapılışı ve iş aletlerine ilişkin doyumsuzluk konuları.
a. İşin gerektirdiği çevresel ve bedensel koşullara ilişkin doyumsuzluklar
(Kötü ısınma şartları, yetersiz aydınlatma, havalandırma, yoğun
bedensel çalışma halleri, çalışma süratinin hızlı olması vb.).
b. İşe ilişkin zihinsel koşullarla ilgili doyumsuzluklar :
(İşin monoton olması, kişinin

zeka ve yaratıcılığını

kullanmasını

gerektirmemesi, başaramama korkusu, belirlenmiş ölçüde randıman
istenmesi vb.).
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c. Moral koşullara ilişkin şikayet ve doyumsuzluklar :Çalışma yerlerinde işle
ilgili

örgütlenme

bozuklukları,

iyi

derecede

makine

ve

aletlerin

kullanılmaması, iş saatlerinin düzenlenmesindeki aksaklıklar.
2. Maddi çıkarlara ilişkin doyumsuzluk konuları: Burada temel sorun
ücretin adil bir şekilde saptanmamasından kaynaklanmaktadır. Ücretler
yapılan işin miktar ve niteliğine, kişisel değerlere, unvan ve diplomaya uygun
düşmelidir. Prim ve ikramiye tutarlarının saptanması Önemli maddi çıkar
konularını oluşturmaktadır.
3.

Takdir edilme ve sosyal prestijle ilgili doyumsuzluk: Bunların

başlıcaları, işgörene bilgisi dışında bir işin verilmesi, yapılan iş karşısında
maddi ve manevi yönden takdir görmemesi, demokratik ve adil olarak
yapılmamış bir terfi, çalışanlar arasında ilişkilerin düzensiz olması, işin
gelişme olanaklarına imkan vermemesi olarak sıralanabilir.159
2.2.6.Çalışanların İşteki Doyumsuzluklarının İfade Biçimleri
İş doyumunun incelenmesinde önemli safhalardan birisi de çalışanların
doyumsuzluklerini ifade şekilleridir. Çalışanlar doyumsuzlukları şekilde
görüldüğü gibi ifade eder.160
2.2.6.1 Kaçış (Ayrılma)
Örgütü terk etme biçimindeki davranış şeklidir. Bu işten istifa etmek
veya yeni bir iş aramak şeklinde olabilir.
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2.2.6.2 Sesini Yükseltmek
Mevcut şartlan düzeltmeye yönelik aktif ve yapıcı bir davranış biçimidir.
İşteki mevcut durumu iyileştirmeye yönelik tavsiyeler, amirlerle sorunları
tartışmak, bazı sendikal faaliyetler içine girme bu grup davranışlara örnek
oluşturur.
2.2.6.3. Bağlılık
Pasif ancak optimist bir şekilde şartların iyileşeceğini umarak beklemek
şeklindeki davranışlardır. Bu davranışlar organizasyonu dışarıdan gelen
eleştirilere karşı savunma ve yönetime güvenme şeklinde olabilir.
2.2.6.4. Kayıtsızlık (İhmal)
Pasif olarak şartların daha da kötüleşmesine izin verme şeklindeki
davranışlardır. Bunlar kronik devamsızlıklar, geç kalmalar, düşük verim,
yüksek hata oranlan şeklinde ortaya çıkabilir.
2.2.7. İş Doyumsuzluğunun Sonuçları
İş doyumunun sonuçlarını üç temel başlık altında ele alınabilir.
Bunlardan birincisi örgütsel, ikincisi psikolojik, üçüncüsü fiziksel sonuçlardır.
2.2.7.1.İş Duyumsuzluğunun Örgütsel Sonuçları
Bir çalışanın işine karşı olumlu duygu ve düşünceler beslemesi ve
taşıması

onun

öncelikle

mutluluğunu

artıracaktır.

Bunun

yanı

sıra

çalışanların, işine bağlanması verimli çalışması huzurlu bir çalışma ortamı
yaratmak için çaba harcaması vb. işgücü girişinin azalması, işgücü devir
oranının düşmesi gibi önemli sayılabilecek sonuçları da beraberinde
getirecektir. Davranış bilimcilerine göre işinde doyumsuzluk duyan bir çalışan
aşağıdaki seçenekleriyle davranışlarını belirler.161
161
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1- İşe Gitmede İsteksizlik
İş tatmininin azalması, çalışanların işe karşı motivasyon düzeylerini
düşürür. Çalışanlarda doyumsuzluk yaratan kişi, grup, durum veya ortamlarla
yüz yüze gelme endişesi bireyi işe karşı olumsuz tutumlara yöneltmektedir.
Bunun doğal sonucunda ise tek başına işe gitme zorunluluğu bile önemli bir
gerilim ve kaygı nedeni olabilir.
2- Örgütten Ayrılma
Çalışanlar bir örgütün elemanı olarak üretime katkıda bulundukları
sürece bir karşılık beklerler. Örgüte sunulan hizmete karşılık, örgütten
beklediklerinin karşılandığını ve karşılanacağım algıladıktan sonra örgütte
kalacaktır. Böylece çalışan için istenenlerin fiilen karşılanması kadar, ileride
karşılanacağı kanısı da taşıması önemli olmaktadır. Örneğin: Birkaç yıl sonra
yurt dışında iyi olanaklarla bir görev alma fırsatı veren örgütte çalışmayı
kabul edenlerin davranışı böyle bir olguyu kanıtlar.162

Çalışanın beklentilerinin ait olduğu örgüt tarafından karşılanmaması ya
da

geleceğe

ilişkin

olarak

yaptıkları

değerlendirmede

beklentilerinin

karşılanacağına ilişkin olumlu bir ışık yoksa bu durum önemli bir
doyumsuzluk ve stres kaynağı olabilir. Bu durumda kişinin performansını
etkilediği gibi, daha uygun bir iş veya örgütün arayışı içinde olmasına ve ilk
fırsatta örgütten ayrılmasına karar vermeyi sağlayacaktır. Bu karar örgüte
oldukça pahalıya mal olmaktadır. Çünkü, işinden ayrılan bireyin yerine
diğerinin alınması, işe yerleştirilmesi ve eğitilmesi giderleri, işe alışmaalıştırılma döneminde yapmış olduğu hatalar ile düşük üretim hızı örgütün
etkinliğini olumsuz yönde etkiler.163
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3-Yetersizlik Duygusu
Çalışanın sahip olduğu yeterlik, işin gereklerini karşılamıyorsa, işte
yeterli deneyim eksikliği varsa, çalışanlar arasında yoğun bir rekabet var ise
veya yönetici çok titiz ise çalışanlarda geçici veya sürekli bir yetersizlik
duygusu oluşmaktadır. Bu hissedilen duygu arttıkça çalışanın kendine olan
güven ve saygısını da zedeleyerek işinde başarısı ve verimsiz olmasına
neden olmaktadır.164
4-İşbirliği Sağlayamama
İşbirliği, çalışanların birbirlerinden haberli olarak ortak bir amacı
gerçekleştirmek üzere hareket etmesidir. Bunun sürebilmesi için iki koşul
gereklidir. Birinci koşul; ortak amacın gerçekleştirilmesidir. İkincisi ise
gereksinmelerin karşılanmasıdır, bu bireysel ve kişiseldir. Bunlardan birincisi
amaçların gerçekleşme derecesi, ikinci ise işbirliği yapan çalışanların sayısı
ile ölçülür. İşbirliğinin yaşaması sistemin tüm amaçlarının ve özendirme
öğelerinin bireyler arasında dağıtımını öngören birbirine dayalı iki eyleme
bağlıdır. Bunlardan biri veya ikisinin birleştirilmesi hatalı olunca işbirliği
gerçekleşmez.165
Çalışanların işbirliğinin gerçekleşmesi için buna özendirilmesi gerekir.
Çeşitli nedenlerle doyumsuzluk içinde bulunan çalışan başkalarıyla iş amaçlı
işbirliği kurmada isteksiz ve gönülsüz davranabilir. İşbirliği kurulamaması ise
çalışanların ortak bir örgütsel amacı gerçekleştirmelerini engeller veya
tamamen ortadan kaldırabilir.
5-İşte Hata Yapma
Doyumsuzluğun en önemli etkilerinden biri de, çalışanlarda dikkatsizlik
ve konsantrasyon eksikliği meydana getirmesidir. Çalışanın işine karşı
yeterince dikkat gösterememesi ve gerektiği gibi konsantre olamayışı ise iş
ve işlemlerde hata yapması sonucunu doğurabilir.

164

Aksu, S. Hizmet işletmelerinde İş Tatmini, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
tezi,M.Ü.İstanbul.,1998.
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Bursalıoğlu, Z., Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem Yayınları,
Ankara,s.40,1994.
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Hata yapma, hem çalışanın kendine güvenini sarsar, hem de örgütsel açıdan
mal, para ve kaynak savurganlığına neden olur.
6-İşten Uzaklaşma İsteği
Doyumsuzluk, iş ortamında çalışanları birçok açıdan etkilediği ve bunun
çalışan için işine ilişkin tutumlarında ve güdülenmesinde belirleyici olduğu
bilinmektedir Çalışanların işten soğuması da bu olumsuzluklardan biridir.
Çalışan yasal olarak sahip olduğu izin, rapor vb. yollarla örgüt veya işten
uzaklaşabildiği gibi, işe devamsızlık, geç kalma, işten kaçma, uydurma
gerekçelerle izin alma, viziteye çıkma, yalancı hastalık nedeniyle rapor
alma gibi bazı yolları da deneyebilmektedir.166
7-Devamsızlık
Devamsızlık işgörenin çalışma programı veya planına göre, çalışması
gereken zamanlarda işe gelmemesidir. Tatil ve mazeret izinleri dolayısıyla işe
gelmeme devamsızlık sayılmayacaktır. Yapılan araştırmalar sonunda iş
doyumu ile devamsızlık arasında olumsuz bir ilişkinin bulunduğu tespit
edilmiştir. Örneğin Herzberg 1957 öncesinde yapmış olduğu 13 araştırmadan
12 sinde iş doyumsuzluğu ile devamsızlığı ilişkili bulmuştur.167
Çalışanların aldıkları ücret miktarları, işgörenin içinde bulunduğu
çalışma grubunun yapısı, monotonluk, çalışma süreleri gibi iş doyumuni
etkileyen faktörler, aynı zamanda işgörenin devamsızlık göstermesine neden
olan faktörleri ortaya koymaktadır.168
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Aksu, S. Hizmet işletmelerinde İş Tatmini, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi,
M.Ü.İstanbul.1998.
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Bingöl, D., İşyeri Disiplini ve Çalışma Barışı, Özgür Maibacılık, İstanbul,s.50, 1989.
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8-isabetsiz Karar Verme
Karar verme, bir sorunu çözmek için birçok seçenek arasından en
uygununu tanımlayabilmeyi ve seçmeyi içerir. Doyumsuzluk duyan çalışanlar
ise çoğu kez sorunu tam olarak algılayıp, uyum seçenekleri ortaya koyarak,
bunların arasından en uygununu seçebilecek dikkatli ve yoğunluğa sahip
olamazlar.
9-Personel Devri
Personel
edilmesinden

devri

çalışanların

bir

kuruluşun

kadrosunda

istihdam

sonra herhangi bir nedenle kuruluştan ayrılmalarını ya da

uzaklaştırılmalarını ifade etmektedir.169 İş görenin kuruluştan ayrılma
nedenleri de ölüm, emeklilik, emeklilik öncesi işten ayrılmalar ve göç gibi
nedenler olabilmektedir. Personel devri bir örgütte çalışan işgörenlerden
belirli bir dönem içerisinde işlerinden
personel

devir

ayrılanların

yüzdesini

veren

oranıyla belirlenmektedir.170 Ekonomideki konjonktürel

hareketler, mevsim dalgalanmaları, teknolojik gelişmeler gibi işletme dışı
etkenler de personel devrini etkilemektedir.171
10-Grev ve Lokavt
Grevler, çalışma hayatında, işçi işveren ilişkilerindeki huzursuzlukların
ve doyumsuzluklerin belirtisidir. Bingöl'e göre grev; işçilerin topluca
çalışmamak suretiyle, işlerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre
önemli ölçüde aksatmamak amacıyla aralarında anlaşarak ya da bir
kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
bırakmalarıdır. Işgörenler böyle bir eylemde bulunarak çalışma şartlarını
lehlerine değiştirileceğine ve daha iyi çalışma imkanlarına kavuşacaklarını
düşünmektedirler.
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Eren, E. Yönetim Psikolojisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları no:105.İstanbul,s.224,1989.
Aytek, B., İşletmelerde İnsan Gücü Planlaması, İ.T.İ.A. Yayınları, Kalite Matbaası,
Ankara,s.49-51,1978.
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Kazanç, H. Kamu Kuruluşlarında İş Tatmini ve Tübitak Örneği, SAÜ, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. 1998.
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11-Yabancılaşma
Yabancılaşma işgörenin çalıştığı örgütten soğuması, ruhsal olarak
uzaklaşması ve kendisini çekmesidir. Örgüte yabancılaşan işgören, işine
devam etse bile kendisini örgütün bir üyesi olarak görmemektedir. İşgörenin
yabancılaşması, görevine ve üyesi bulunduğu kümeye ve kendi özüne karşı
olabilmektedir. Örgüte yabancılaşan işgören, örgütün kendisine verdiği
örgütsel ve toplumsal konumu, saygınlığı kabul etmemektedir. İşini hayatının
bir kesimi olarak görmemekte, işinde, özel yaşamında söz etmemeye
çalışmaktadır. Örgütün yönetimine toplumsal etkinliklerine veya görevi
dışındaki işlere arkasını dönmekte, örgütü ve işi ile gurur duymamaktadır.
Dolayısıyla örgüte yabancılaşan işgören kendisine örgüt dışında tatmin
kaynakları aramaktadır.172
12- Nitelik ve Nicelik Düşmesi
Yapılan işin niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bazen doyumsuzluk
içindeki çalışan nicel olarak standart üretimini gerçekleştirse bile, içinde
bulunduğu stresin fiziksel psikolojik ve davranışsal etkileri nedeni ile üretimin
niteliğinde bir düşme görülebilir. Bu durum çalışanın performansında
tatminsizliğin doğrudan etkilerinin görüldüğü önemli bir boyuttur. Örgütlerin
verimsizliğinde bu nitelik nicelik dengesizliğinin önemli bir etkisi vardır.
2.2.7.2. İş Duyumsuzluğunun Psikolojik Sonuçları
Ulaşılmak istenen bir amacın ya da arzunun gerçekleştirilmemesi
sonucunda, ortaya çıkan ruhsal durumlar, beşeri anlaşmazlıklara ve bunun
sonucunda çalışma düzenini bozan çatışmalara yol açarlar. Ulaşmak
istediğimiz amaçlara varmamıza mani olan engel ve müdahaleler psikolojik
tatminsizliğin
olmaktadır.
172

kaynağı

ve

anormal

davramşda

bulunmanın

nedeni

173

Başaran, İ.E. , Örgütsel Davranış. Kadıoğlu Matbası, Ankara,s.203-206,1991.
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1-Saldırgan Davranışlar
Çalışan önünü tıkayan engelleri normal yollardan çözümlemek yerine
zor kullanarak kaldırılacak bir engel olarak görür. Sözel ve fiziksel olarak
başkalarına ailesine kötü davranışlara yol açabilir. Çalışanlarda psikolojik
doyumsuzluk nedeni ile çok rastlanan saldırganlık olayları: yönetimin
tutumundan devamlı olarak şikayet edilmesi, alet, makine ve malzemelerin
tahribi, iş arkadaşlarıyla geçimsizlik, devamsızlık, mücadeleci sendikalara
üye olma gibi durumlardır. Saldırgan davranışların duygusal düzeyinde, öfke
ve kızgınlıktan başka, farklı düzeylerde kin, nefret, düşmanlık gibi yok edici
duygular bulunabilir. İş ortamında doyumsuzlukten kaynaklanan saldırgan
davranışlar çalışanın uyumsuz davranışlar sergilemesine dolayısıyla işine
olan tutumunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.
2-Geriye Dönüş Davranışları
Psikolojik doyumsuzluk aynı zamanda geriye yönelmiş davranışlara da
yol

açabilir

Yetersizlik

ve

işlevsizlik

duygusu,

uzun

dönemli

stres

durumlarından sonra ortaya çıkar ve çalışanı acı, ümitsizlik ve depresyona
götürür. Böylece oluşan kötü döngü çalışanın enerjisini alır ve iş yapacak güç
bırakmaz. Geriye dönüş davranışlarında en çok gözlemlenen davranışlar
olarak, intihar, ibadete yönelme, dedikodu, kekeleme, kızarma, kadınların
ağlaması, erkeklerin agresif davranışları sayılabilir. En çok rastlanan
durumlardan birisi de çocukça davranışlardır Bireyin ihtiyaç ve istekleri
engellendiği zaman, birey geriye dönerek çocuksu davranışlar gösterebilir.
3- Tekrar Denenmek istenen Sabit Davranışlar
Çalışma yaşamında çaresizlik sonucunda ortaya çıkan davranışlara
yaygın

şekilde

rastlanabilir.

Çalışma

yöntemlerinde

ve

aletlerinde

değişikliklere ve yeniliklere karşı direnen çalışanlar da bu durumlara çok sık
rastlanmaktadır. Eski yöntem alışkanlıklarını bir türlü bırakmak istemeyen,
yeni yöntemler karşısında panik ve şok gibi psikolojik hallere kapılan
çalışanlar kullanmakta bulundukları yöntemleri en iyi yöntemler olarak kabul
ettiklerinden eski alışkanlıklarını ve hareketlerini ısrarla devam ettirebilirler.
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Hatta bu yolda kendilerinin haklı olduklarını ispat çabası içine düştükleri için
mantıklı kanıtlar aramaya yönelebilirler. Psikolojik tatminsizliğin giderildiği
işletmelerde çalışanlar değişiklikleri daha az direnme ile kabul ederler.
4- İşi Oluruna Bırakma
Psikolojik tatminsizliğe uğrayan çalışanlarda rastlanan bir belirti de işi
oluruna bırakma halidir. Cesareti kırılan ve ümitsizlik içine düşen çalışanlar,
mücadeleci olmak yerine kendilerin yaşamın akışına kaptırabilirler. Bu tip
çalışanlar düşük moral seviyesine sahip oldukları gibi başkalarının moralleri
üzerinde de olumsuz etkiler bırakabilirler
2.2.7.3. İş Duyumsuzluğunun Fiziksel Sonuçları
Psikolojik bir stres durumu, bireyin bedeninde bozukluklar ortaya
çıkardığında, bu bozukluklara psikofizyolojik / psikosomatik hastalıklar adı
verilmektedir. En sık rastlanan psikosomatik hastalıklar, organik ve biyolojik
organik, biyolojik bir nedeni bulunmayan mide ağrıları (ülser), kalp
rahatsızlıkları (kriz, çarpıntılar), yüksek ve düşük tansiyon, migren, terleme ve
cilt hastalıklarıdır.174
Bu hastalıkların en yoğun görülenleri kalp, yüksek tansiyon, mide ülseri,
migren ve kanserdir. Kanser, kronik stresten etkilenme sonucu vücudun
bağışıklık sisteminin zayıflatması sonucunda oluşmaktadır. Doyumsuzluğun
davranışlar üzerinde de etkileri vardır. En belirgin etkiler; sigara kullanma,
alkol, uyuşturucu kullanma, dengesiz beslenme, az veya çok yemek yeme
şeklindedir.175
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Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi, 2. Basım.İstanbul,s.473, 1981-1992.
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78

2.2.7.4. İş Doyumunu Etkileyen Olası Faktörler
Sınıf öğretmenlerinin iş doyumları üzerinde etkisi olan olası faktörler
şöyle sıralanabilir:
1. Cinsiyet
Genel olarak kadın ve erkeklerin iş doyum düzeyleri hakkında yapılan
araştırmalar tutarlı sonuçlar vermemektedir. Kariyer yapmak için iş hayatına
atılan kadınlarla, ailesine destek olmak için çalışmak zorunda olan kadınların
iş doyum
Ancak

düzeylerinin birbirinden tamamen farklı olduğu gözlenmektedir.

cinsiyet

ile

iş

doyumu

arasındaki

ilişkinin

incelendiği

bazı

araştırmaların sonucunda, kadınların iş doyum, düzeylerinin erkeklere oranla
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; ABD'de büyük çaplı bir iş
doyum araştırmasında değişik iş gruplarının iş doyum düzeylerinin farklı
olduğu tespit edilmiş ve kadın öğretmenler işinden en çok doyum sağlayan
meslek gurupları arasında yer alırken, erkek öğretmenler iş doyumu
konusunda kararsız olan gurup içerisinde yer almaktadır.176
Öte yandan "Yönetim Psikolojisi" adlı kitabında iş devamsızlığını
etkileyen faktörlere değinen Eren, cinsiyet ve iş devamsızlığı arasındaki
ilişkiyi arayan düşünürlerin ortalama olarak kadınların erkeklerden daha çok
devamsız olduğu sonucuna vardıklarını aktararak bu durumu kadınların
erkeklere oranla işlerine daha az bağlı olmaları ile açıklamaktadır. İşe karşı
hissedilen bağlılığın az olmasının ve iş devamsızlığının, iş duyumsuzluğunun
sonuçlan olduğu göz önüne alındığında ise kadınların iş doyum düzeylerinin
erkeklere nazaran daha düşük olması beklenebilir.177
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Maktalan, F,K. İş Tatminin Etkileyen Faktörler ve Plastik Profil İşlemelerinde
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2. Yaş ve İşte Kalma Süresi
Yapılan araştırmalar sonucunda, yaş ve iş doyumu arasında genellikle
olumlu yönde bağlantıların bulunduğu tespit edilmiştir.178
Yaşlı işgörenlerin kazandıkları deneyim sonucunda işlerine uyum
sağladığını buna bağlı olarak da iş doyumlarının arttığını; buna karşın daha
genç işgörenlerin ise yükselme ve diğer iş koşullan ile ilgili olarak aşırı bir
bekleyişe sahip olabileceğini bundan dolayı da işlerinin ilk yıllarında iş
doyumlarının genellikle aynı

işi

kendilerinden daha uzun süreden beri

yapanlara oranla daha düşük olabileceğini belirtmektedir. Maktalan ise iş
doyumunun genellikle yaşla birlikte arttığım belirterek; bu durumun genç
işgörenlerin

iş

ile

ilgili

olarak

fazla

imkan

ve

sorumluluğa

sahip

olmamasından buna karşın belirli bir yaşın üzerindeki çalışanların daha fazla
maaş ve sorumluluğa sahip olmasından kaynaklandığını ifade etmekte ve
yaşın

artmasına

bağlı

olarak

iş

doyumunun

da

artabileceğini

savunmaktadır.179
3. Eğitim Durumu ve Mezun Olunan Alan
İşgörenlerin eğitim durumu ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen
bazı araştırmalarda eğitim düzeyleri yüksek olan işgörenlerin iş doyum
düzeylerinin daha az eğitim görmüş olan işgörenlere oranla daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Ancak böyle bir sonucu işgörenin eğitim durumuna
uygun bir iş bulma olanağı ile sınırlı olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden
işgörenlerin eğitim durumlarına uygun bir işte çalıştıkları zaman daha çok iş
doyumu elde edebileceklerini söyleyebiliriz. Bu nedenle bu konuda yapılan
araştırmaların çelişkili sonuçlar verdiğini, eğitim durumu ile iş doyumu
arasında

ilişkinin

olduğunu

gösteren

kuvvetli

delillerin

olmadığını

söyleyebiliriz.180
178
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4.

Görev Yeri

İşgörenlerin görev yaptığı yer, iş doyumu üzerinde etkisi olan olası
faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü görev yapılan yer işgörene
bir takım avantajlar sunarak iş doyumunu olumlu yönde etkileyebilir. Aynı
zamanda görev yapılan yer, dezavantajları dolayısıyla da işgörenin iş
doyumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin; köylerde görev yapan sınıf
öğretmenlerinin ilçe ve il merkezlerinde görev yapan sınıf öğretmenlerine
nazaran kötü fiziksel koşullarda görev yapıyor olmaları köylerde görev yapan
sınıf öğretmenlerinin iş doyumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Buna karşın
köylerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yaşamlarını sürdürebilmek için
ihtiyaç duydukları paranın, ilçe ve il merkezlerinde görev yapan sınıf
öğretmenlerine nazaran daha az olması da köylerde görev yapan sınıf
öğretmenlerinin iş doyumunu olumlu yönde etkiliyor olabilir.
5.

Karar Sürecine Katılımın Sağlanması

Bir sorunun çözümüne ilişkin olası yollardan en uygun olanın seçilmesi
olarak tanımlayabileceğimiz

karara, yöneticilerin astlarını dahil edip

etmemesi açısından bakacak olursak ;181
1. Yöneticinin bireysel olarak verdiği ve astlarına duyurduğu,
2. Yöneticinin astların katılımını sağlayarak verdiği kararlar, olmak
üzere ikiye ayırabiliriz.
İşgörene iş yerinde yönetsel kararlara katılma olanağı sağlandığı
ölçüde, kendini etkileyen plan ve kararların oluşturulmasındaki rolünün
artacağını, buna bağlı olarak işinden daha yüksek düzeyde doyum
sağlayacağını, monotonluk duygusunun azalacağını, işyerinin sorunlarıyla
daha

yakından

ilgileneceğini

ve

işine

olan

bağlılığının

artacağını

belirtmektedir.182
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Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Erzurum ,1994.
182
Eren, E. Yönetim Psikolojisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları no:105.s.163,İstanbul,1989.
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6. Örgütsel İletişim
Genel

olarak

iletişim

emirlerin,

enformasyonun,

düşüncelerin,

açıklamaların ve sorunların bireyden bireye, guruptan guruba aktarılması
sürecidir. Örgütsel iletişim ise üstün gönderdiği emirlerle astını etkilemesi ve
astın üstünü yanıtlamasını içeren bir süreçtir.183
Örgütsel iletişim formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılır.184
Formal İletişim: Örgütteki hiyerarşik yapı ile ilgilidir ve rasyonel planlanmış
bilgi

akımının

sağlandığı

kanallardan

oluşur.

Örgüt

şemaları

ve

yönetmenlikler kimin kiminle iletişim kuracağını belirtmiştir. Formal iletişim
kendi içerisinde üçe ayrılır.
1. Yukarıdan aşağıya doğru iletişim,
2. Aşağıdan yukarıya doğru iletişim,
3. Yatay iletişim.
İnformal İletişim: Kişiler arası iletişim ağı yoluyla çalışır ve örgütün informal
yanını işletir. İnformal iletişim aynı zamanda örgüt üyelerinin örgüte karşı
takındıkları tutumların bir göstergesidir.
7. İnsan İlişkileri
Bir örgütteki insanları birleştirip ahenkleştirerek, çalışma durumuna
sokmayı amaç edinen bir yönetim eylemi olarak tanımlanan insan ilişkileri
1930'lu

yıllarda

popülerlik

kazanmış

bir

yaklaşımdır.

İnsan

ilişkileri

yaklaşımının gelişim dönemi (1930-1950) boyunca eğitim ve okul yönetimine
ilişkin

uygulamaların

demokratikleşmesi

çabası

önem

kazanmıştır.

Demokratik yönetim ilkeleri, işlevsel yetki, grup kararı, katılımlı yönetim,
durumsal liderlik vb. kavramlar sık sık işlenerek klasik yaklaşıma karşı
alternatif oluşturulmaya çalışıldı.185

183

Başaran, İ.E. , Örgütsel Davranış. Kadıoğlu Matbası, Ankara,s.154-1631991.
Gürsel, M. Okul Yönetimi. Çizgi Kitabevi. Konya,s.77,1997.
185
Bursalıoğlu, Z., Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem Yayınları,
Ankara,s.56-59,1994.
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Bu yaklaşım eğitim alanını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etkilerden
bazıları şunlardır:
1. Yönetici, örgütte uyumlu insan ilişkilerinin ve yüksek moral düzeyinin
yaratılmasında birinci derecede sorumlu tutulmaya başlandı.
2.

Yönetim, örgütsel amaçların gerçekleşmesini kolaylaştıran bir araç

olarak görülmeye
3.

başlandı

Karara katılmanın, demokratik yönetimin vazgeçilmez bir özelliği

olduğu algılandı.
4. Yönetsel yetkinin kaynağının, yönetilen grup olduğu algılandı.
5.

Eğitimde toplumsallaşma ve çevreye uyum, öğretim programlarının
odak noktası oldu.

6. Liderlik davranışının bireysel ve örgütsel boyuttan üzerinde durulmaya
başlandı.
7.

Sosyo-politik çevrenin eğitime yönelik etkileri önem kazandı.

8.

Müfettişlerin görevlerinde ve rollerinde önemli yenilikler oldu.

Bu yaklaşımın eğitim alanına olan etkilerinden biri de öğretmenlerin
psikolojik

gereksinimlerinin

karşılanması

ile

iş

doyumları

arasındaki

bağlantıya dikkati çekmesidir. Eğitim yöneticileri, Öğretmenlerin psikososyal
gereksinimlerini
öğretmenlerin

karşılamak
işinden

elde

için

gerekli

ettiği

önlemleri

mutluluk

almalıdır

öğrenciye

çünkü

yansıyacaktır.

Öğretmenlerin psikososyal gereksinimlerini karşılamak, iş doyumlannı
artırmak için eğitim olabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmalıdır. Görev
dağılımında bireylerin ilgi ve yeteneklerini hesaba katmalı, işgörenlerin
memnun olacağı estetik yönüde olan bir çalışma ortamı oluşturmalı,
bireylerin işle ilgili olmayan sorunları karşısında duyarlı olmalıdır. İşgörenlerin
sorumluluk almaları için fırsatlar yaratmalı, işgörenlerin güven ve ait olma
duygusunu

geliştirmeleri

için

çaba

göstermelidir.

Unutmamalıdır

ki,

öğretmenler en iyi çalışmayı kendilerini geliştiren ve doyum veren ortamlarda
yapabilirler.186
186

Alıç, M, İnsan İlişkileri Yaklaşımının Eğitime Etkileri, Eğitim Yönetimi, Yıl:2,
Sayı:2,İstanbul, s.110-117,1996
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8. Yönetici Tutumu
İş doyumu yöneticinin işgörene karşı olan tutumuyla yakından ilişkili
olup, yöneticinin işgörenlere karşı olumlu tutumu, işgörene değer vermesi,
yönetici ve işgören arasındaki olumlu ilişkiler işgörenin yaptığı işten doyum
sağlamasına neden olabilmektedir.187
Yöneticinin işgörenlere karşı içten ilgi göstermesi, onların sorunlarıyla
ilgilenmesi, zor durumlarda kalan işgörenlere yardımcı olması, yaptıkları işin
niteliğinden dolayı işgörenleri takdir etmesi, eleştirilerinde yapıcı olması,
disiplin önlemlerine başvurması gerektiğinde işgörenden intikam alma
duygusu ile hareket etmemesi vb. tutumların işgörenin iş doyumunu
etkilemesi beklenebilir. Ayrıca yöneticilerin, kendileri ile ilgili kararlara
katılımını sağlamak yoluyla işgörenlerin benlik duygularını doyurmalarına
olanak sağlayarak, işgörenleri işe güdüleyerek iş doyumlarını etkilemesi de
beklenebilir.188
9. Okul, Çevre - Aile İlişkileri
Öğretmenlerin

iş

doyumu

üzerinde

etkisinin

olmasını

bekleyebileceğimiz olası faktörlerden biri de okulun çevre ve aile ile olan
ilişkileridir.

Okulun çevre ile olan ilişkilerinin hem okula hem de çevreye

kazandıracağı birçok şey vardır. Dolayısıyla okul ve çevre arsında güçlü bir
ilişkinin olması gerekmektedir. Böylece eğitim-öğretim sürecinin en önemli
öğelerinden biri olan öğretmenin birçok açıdan işi kolaylaşacak ve eğitimöğretim faaliyetlerini daha kolay bir şekilde yürütebilecektir. Bunlara bağlı
olarak da Öğretmenin işinden daha çok doyum sağlaması beklenebilir.189
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Bölüktepe, F.E. Kamu Örgütlerde iş doyumu. Atatürk Üniversitesi . Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi,Erzurum,1993
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Eren, E. Yönetim Psikolojisi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları no:105.İstanbul,1989.
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Erdoğan, İ. Okul Yönetimi ve Eğitim Liderliği. Sistem yayıncılık. İstanbul, 2000.
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10. Hizmet İçi Eğitim
Çağımızda insan yaşamını etkileyen unsurlar günden güne artmaktadır.
Bunların en önemlileri teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerle bunların
oluşturduğu

sorunlardır.

İnsanın

içinde

bulunduğu

topluma

uyum

sağlayabilmesi, rolünü oynayabilmesi için eğitim kurumlarında gerekli bilgi,
beceri ve davranışlar kazandınlır. Bu nedenle hizmet içi eğitim büyük bir
önem kazanarak; ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesinde etkin bir rol
oynamaktadır. Bir mesleğin üyelerini geliştirmek için düzenlenen planlı
etkinlikler

şeklinde tanımlanan hizmet içi eğitim ile iş doyumu arasında

doğrudan bir ilişkinin olduğunu gösteren bulgulara rastlanamamıştır. Ancak,
doğrudan olmasa da dolaylı yollardan hizmet içi eğitimin iş doyumunu
etkileyebileceğini belirten ibarelere rastlanmıştır.190
11. Terfi
Çoğu işe yeni başlayan işgörenler, kendilerini işte ispat etmek
zorundadırlar. Terfi etmeleri kolay olmaz. Bununla birlikte işgörenler işlerin
üstesinden gelebildiklerini gösterdikleri zaman terfi olanağına sahip olmayı
isterler.191
Çalışanlar için işte yükselme olanağının olması çok önemlidir. Çünkü
işgören işte yükseldikçe yeni deneyimler kazanmak ve kendini geliştirmek
için yeni imkanlar bulur. Bu yüzden, terfi etmek maddi ve manevi ödülleri bir
arada bulundurmaktadır. Terfi eden işgören daha çok maddi kazancın yanı
sıra prestij ve daha çok yetki kazanır. Bu da işgörenin daha yüksek sosyal
saygınlık elde etmesine neden olur. Yapılan bazı araştırmaların sonucunda
işgörenlerin iş doyumunda yükselme olanağının, ücretten sonra ikinci
derecede önemli olduğunu saptamıştır.192
190

Harris, M. A guide to Beter Practice, Nem Jersey, Englewood Cliff Prentice Hail, I969 ;
Akataran İnayet P.; Örgütsel ve Gelişim Aracı olarak Hizmet İçi Eğitim. Amme Dergisi, Cilt:30,
Sayı:4.Ankara,s.23,1997.
191
Günbayı, İ. Örgütlerde İş Doyumu ve Güdülenme. Özen Yayıncılık, Ankara,s.45,2000.
192
Maktalan, F,K. İş Tatminin Etkileyen Faktörler ve Plastik Profil İşlemelerinde
Uygulama.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi.İstanbul. 1997.
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12. Mesleğin Saygınlığı, Kutsallığı ve Ahlaka Uygunluğu
Her çalışan, bir birey olarak saygı görmek ister. İşin bireye kazandırdığı
statü ve saygınlık bireyin iş doyumunda önemli rol oynayabilir. Yapılan işin
toplumda belli bir saygınlığının olması; toplumun ahlak kurallarına uygun
olması ve yapılan işe toplumun atfettiği kutsallık işgören açısından doyum
sağlayıcı unsurlar olarak değerlendirilebilir.193
Aynı zamanda saygın bir örgütte çalışmak, önemli bir mevkide
bulunmak, yapılan işte başarılı olmak ve örgütte saygı görmek işgörenin
sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak iş doyumunu etkileyebilir.194
13. Ücret
Ekonomik açıdan ücret emeğin fiyatı, sosyal açıdan işgörenin geçim
aracı ve iş hukuku açısından ise işgörenin fikir ve bedeni faaliyetlerinin
karşılığı olarak tanımlanır.
Ücretin ekonomik yönü işgöreni en çok ilgilendiren yönüdür çünkü işgören;
ihtiyaçlarını ya da isteklerini aldığı ücret ile karşılayabilir. Birey kendi çabası
ile elde edeceği ekonomik kaynakları; yiyecek, barınma ve acil ihtiyaçlarının
karşılanmasında ve diğer hizmetlerden yararlanmada kullanır. İşgörene
ihtiyaçlarını karşılayabileceği düzeyde ücretin ödenmesi ücret yönetiminin
temel amacı sayılabileceği gibi, işgörenin iş doyumu üzerinde etkili olan
temel faktörlerden biri olduğu da söylenebilir.195
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Günbayı, İ. Örgütlerde İş Doyumu ve Güdülenme. Özen Yayıncılık, Ankara,s.46,2000.
Maktalan, F,K. İş Tatminin Etkileyen Faktörler ve Plastik Profil İşlemelerinde
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Halis, M. Toplam Kalite Uygulamalarında Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler ve
Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi. Yayınlanmış Doktora Tezi.Sivas, 1998
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İş doyumu ve ücret duyumsuzluğu arasındaki ilgi, kurumlar açısından
ve uygulamada araştırma bulgularına göre çok tartışılmıştır. Ancak ücret
tatmininin iş doyumsuzluğunu ortadan kaldırmayacağı, buna karşılık ücret
doyumsuzluğunun iş doyumsuzluğuna yol açacağı Herzberg tarafından öne
sürülmüştür. İşgörenin ücret doyumunun bir çok faktöre bağlıdır.
Bu faktörleri şu şekilde sıralamaktadır:
1.

Yetenek,

2. Deneyim,
3. Mesleki eğitim ve öğretim düzeyi,
4.

Çaba,

5.

Yaş- kıdem,

6.

Bağlılık,

7.

Başarı,

8.

Güç ve sorumluluk düzeyi,

9.

Statü.

14. Ödüllendirme
Örgütsel ödüllendirme işgörenlerin iş doyumunu ve performansını
artıran en güçlü faktörlerden biridir. Maaş, terfi, ikramiye gibi unsurlar bir çok
işgören için oldukça önemlidir. Ödüllendirmenin iş doyumu üzerinde olumlu
bir etki yapabilmesi ise bazı noktalara dikkat edilmesine bağlıdır. Bu noktaları
şu şekilde sıralamaktadır:
1.

Ödül

işgörenin

elde

ettiği

gelir dikkate

alınarak

verilmelidir. Doyurucu düzeyde olmalıdır.
2.

Ödül, aynı piyasadaki başka örgütlerin verdiği ödüller göz

önünde tutularak verilmelidir.
3.

İşgörenler ödüllerin adil bir şekilde dağıtıldığından emin olmalıdır.

Ayrıca, gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da ödülün her zaman maddi
değeri olan bir öğe olarak algılanmaması gerektiğidir. Eğer işgören ekonomik
açıdan doyuma ulaşmış ise maddi değeri olan bir ödülü bu işgören için çok
fazla anlamlı olmayabilir. Bu durumda işgören manevi değeri olan ödülleri
daha anlamlı bulabilir.196
196

Halis, M. Toplam Kalite Uygulamalarında Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler ve
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15. Özlük Hakları
Özlük hakları, bireylerin bir örgütün personeli olarak çalıştığı sürece
yararlanabileceği ve kendisine kanunların sağlamış olduğu haklardır. Bu
haklar bireylere iş yaşamını gereklerini yerine getirebilmeleri için gerekli
olanakları sunar ve bireylerin iş yaşamında maruz kalabilecekleri bir takım
haksızlıkları önleme amacı güder. Ayrıca bireylere herhangi bir haksızlığa
maruz kaldıkları takdirde, yapılan haksızlığa itiraz etme hakkını tanıyarak
bireylere karşı keyfi muameleleri engeller. Kanunlarca bireye tanınan bu
hakların,

kanunlarda

belirtilen

durumlar

dışında

bireylerin

elinden

alınamayacağı Devlet Memurları Kanununun 18. maddesinde yer alan;
"devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları
elinden alınamaz" ibaresi ile garanti altına alınmıştır. Sınıf öğretmenlerine iş
ve sosyal yaşamda kolaylıklar sağlayarak iş doyumları üzerinde etkisinin
olmasını bekleyebileceğimiz özlük haklan DMK'nın çeşitli maddelerinde
belirtilmiştir. Bu haklan şöyle sıralayabiliriz:
Uygulama isteme hakkı,
Emeklilik hakkı,
Görevden çekilme hakkı,
Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı,
İzin hakkı,
Aylık hakkı,
Yolluk hakkı,
Sosyal haklar ve yardımlar.
17. Fiziki Faktörler
İnsan-çevre konusunda bilim adamları çok farklı yaklaşımlar ileri
sürmüşlerdir. İnsan davranışları üzerinde çevrenin minimum etkiye sahip
olduğunu iddia eden bir görüş, ana fikir itibariyle klasik yöneticilerin iş-insan
ilişkilerine bakış tarzına paralellik göstermektedir.
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Ancak 1960'lı yılların sonlarına doğru fiziki çevrenin ve fiziki çalışma
ortamının bazı davranışsal ve ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde
amaç olabileceği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu gelişme insan sağlığı için
uygun iş yeri, bina ve çevre tasarımlarının ele alınmasına yardımcı olmuştur.
Daha sonraları insan çevre ilişkilerinin kavramsallaştmlmasmda, sosyo-fiziki
çevrenin bir araç değil, içinde temel insan değerlerinin yeşerdiği, insanın
ruhen gelişip zenginleşeceği bir bağlamda ön plana çıktığı görülmektedir.197
İş yaşamında dikkate alınması gereken fiziksel çevre etmenlerinin eğitim
ortamı için de düşünülmesi mümkündür. Öğretme-öğrenme işi boşlukta
meydana gelmez. Psikolojik, sosyolojik ve fiziksel bir çevrenin varlığı
zorunluluktur. Eğitim ortamı içerisinde yer alan işgörenlerin, iş doyumları
üzerinde etkili olabileceği düşünülen faktörlerin sayısı oldukça fazla olmakla
birlikte bazıları şunlardır:198
1.

Okul binasının büyüklüğü,

2.

Okul binasının görünümü,

3.

Sınıfların büyüklüğü,

4.

Sınıfların kullanıma uygunluğu,

5.

Sınıftaki öğrenci sayısı,

6.

Ders araç-gereçlerinin sayıca yeterliliği ve ve çeşitliliği

7.

Ders araç- gereçlerinin kullanıma uygunluğu,

8.

Gürültü,

9.

İş yerinin havası (ısınma, havalandırma),

10. Aydınlanma,
11. Temizlik,
12. Barınma olanakları,
13. Okula ulaşımı sağlama olanaktan,
14. Çevrenin güvenliği.

197
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18. İşin Niteliği
İş doyumunu etkileyen faktörlerin önemlilerinden biri işin kendisidir.
Kişi yaptığı iş niteliklerine, bilgisine ve yeteneklerine uygun olduğu oranda iş
doyumu sağlamaktadır. Bu faktörün en önemli üç unsuru ise monotonluk,
bağımsızlık, beceri ve yetenekleri kullanma imkanıdır. Bir işin aynı tempoda
ve sürekli tekrarlanarak yapılmasının verdiği yorgunluk ve bıkkınlık durumuna
kısaca monotonluk adı verilmektedir. Bu niteliği ile monotonluk işgörenler için
bir şikayet ve doyumsuzluk kaynağıdır. Monotonluğun birçok nedeni vardır.
Bu nedenlerin bir tanesi işin niteliğidir.199
İnsanlar genellikle değişiklik, farklılık ve yeni bir şeyler aradıkları için
kolayca sıkılırlar. Bu yüzden birçok işgören bazı çabalara değecek
mücadeleci bir iş ister. Sürekli aynı aktiviteyi içeren bir iş kısa sürede sıkıcı
bir hale gelir ve monotonluğun sebeplerinden biri olur. Örneğin; sınıf
öğretmenlerinin öğretim yılı başında, her ünitenin başında ve her gün
yapmak zorunda oldukları hemen hemen aynı içeriğe sahip olan yılık, ünite
ve günlük planlar

yaklaşık olarak aynı aktiviteyi içeren dolayısı ile de

monotonluğa neden olan bir durum olarak nitelendirebiliriz ve bu tür
aktivitelerin iş doyumsuzluğuna yol açabileceğini öne sürebilir.200
2.3 PSİKOLOJİK ŞİDDETİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ
Psikolojik şiddet davranışlarının azaltılması gerek örgütsel bağlılığa ve
gerekse iş doyumuna olumlu yönde etkilediğini gösteren çeşitli araştırmalar
bulunmaktadır. Psikolojik şiddet örgütlerde, bireyler arası anlaşmazlık ve
çatışmalara, olumsuz örgüt iklimine, örgüt kültürü değerlerinde çöküşe,
güvensizlik ortamına, genel saygı duygulannda azalmaya ve çalışanlarda
isteksizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanmasına neden olmaktadır.201
199
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Günbayı, İ. Örgütlerde İş Doyumu ve Güdülenme. Özen Yayıncılık, Ankara,s.4563,2000.
201
Tınaz, P. İş Yerinde Psikolojik Taciz (Psikolojik şiddet). Beta Yayınları İstanbul,
s.181,2006.
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Örgütsel verimliliğin ve örgütsel bağlılığın oluşmasındaki en önemli
unsur örgütsel güvendir.202 Bir örgüt, işgörenleri karar alma süreçlerine dahil
ederek, sorumluluk ve yetki alanlarını genişletip, kendi kontrol alanlarını
oluşturarak, çift yönlü bilgi akışı ile etkin bir iletişim sağlayarak, işgörenlerde
örgüte karşı güven duygusunu geliştirebilir.203 Güven ile şekillenen iş ilişkileri,
işbirliği yaratmakta, çatışma oranını düşürmekte ve iş doyumunu artırarak
ayrılma eğilimini azaltmaktadır.204 Çalışma takımları arasında güven
duygusunun var olması sadece yüksek görev ve rol performansı, düşük
stres, takım memnuniyeti ve ilişkilerde bağlılık gibi gruba yönelik özellikli
sonuçlar ortaya çıkarmaz; bunların yanında örgütsel bağlılığın devamı ve
yüksek oranda işgörenin iş doyumu ve tatmini gibi örgütün genelini etkileyen
sonuçlarında oluşmasını sağlar.205
İş doyumu, iş şartlarının (işin kendisi, yönetimin tutumu) ya da işten
elde edilen sonuçların (ücret, iş güvenliği) kişisel bir değerlendirmesidir.
Çalışanların

işten ayrılması üzerine yapılan çoğu araştırma işten ayrılma

davranışının önemli ölçüde kişilerin Örgüte bağlılıklarının bir belirtisi olan iş
doyumu ile ilgili olduğunu ortaya koymuştur.206
İşletmeler için olumsuz bir ortam yaratan, işgörenin mesleki başarısını,
sosyal ilişkilerini ve hatta sağlığını olumsuz yönde etkileyen psikolojik şiddet,
iş doyumunu azaltan ve onu işten ayrılmaya zorlayan bir durumdur.

202

Locke, A. The Nature and Causes of Job Satisfaction. Hanbook of Jndustrial and
Organizational psychology. Rand mc.Nally Collage Publishing Comp. Chicago.p.170-182,
1976.
203
Locke, A. a.g.e….s.170-182
204
Locke, A. a.g.e….s.170-182
205
Halis, M. Toplam Kalite Uygulamalarında Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler ve
Bir Uygulama, Cumhuriyet Üniversitesi. Yayınlanmış Doktora Tezi.Sivas, 1998.
206
Çekmecelioğlu, H. G. Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki
Etkisi: Bir Araştırma. C.Ü. iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cîlt:6. Sayı:2. s: 23-39. 2005.
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İş ortamında yardımseverlik ve kurumsal bağlılık gibi davranışların
sergilenmesi arzu edilmekte iken, olumsuz içerikteki diğer bazı davranışlar
pozitif olmayan sonuçlara yol açması nedeniyle arzu edilmemektedir.
Olumsuz davranışların gerçekleştirilmesi ile bazı örgüt kuralları ihlal
edilmekte;

kişilerin

veya

örgüt

huzurunun

bozulması

söz

konusu

olabilmektedir.207
Örgütler için psikolojik şiddet kanser gibidir. İyileştirici önlemler biran
önce alınmalıdır. Psikolojik şiddet nedeniyle çalışanların örgüte karşı bağlılık
ve sadakat duygulan kaybolur. Çalışanlar iş yapmak yerine, mesai yapmaya
başlarlar. Yeni iş arama çabaları artar.208
Ancak,

uygulanan

psikolojik

şiddet

nedeniyle

çalışanlar

örgüt

amaçlarından ve değerlerinden uzaklaşarak, örgüt üyeliğini sürdürmek
yerine, hayatta kalma mücadelesini sürdürmek ve bu durumdan en az zararla
kurtulma çabası içerisine girerler. Bu da iş doyumunun azalmasına neden
olarak işgörenin, bulunduğu ortamdan uzaklaşma, gerek fiziksel, gerek
psikolojik, gerekse sosyal açıdan daha rahat olabileceği ve bağlılığını
sunabileceği farklı işyerlerine yönelmesine neden olmaktadır.
Örgütlerde yaşanan olumsuzluklar, işgörenleri kısa ve uzun dönemde
etkileyerek, örgütsel faaliyetlerde verimliliğini ve performansını olumsuz
yönde etkiler. Bunlara paralel olarak, işgörenlerin örgüte ilgi ve bağlılığının,
sorumluluk duygusunun azalması, işte hata yapma ve yetersizlik duygusu,
doğrudan ortaya çıkan yansımalarıdır. İşe devamsızlık yapma, işe geç
gelme, işten erken ayrılma, ani emeklilik istemi, iş doyumsuzluğu ve işe
yoğunlaşamama ise dolaylı olarak ortaya çıkan durumlardır.209

207

Canıtez Okur, A.B. İş Yerinde Duygusal Saldırı (Psikolojik şiddet) ve Başa Çıkma
Yöntemleri. Beta Yayınları, s. 261-346. İstanbul,2007
208
Tutar, H. İş Yerinde Psikolojik Şiddet. Platin Yayınları Ankara,s.193, 2004.
209
Cemaloğlu, N. Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Psikolojik şiddet. Bilig. Sayı 42, s: 111126,2007.
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Kişilerarası ilişkilerde güvenin; iş performansı, örgüte bağlılık, personel
devri eğilimi ve grup iş performansı üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır.
İş ortamında maruz kalınanan saldırganlık, öfke, adaletsiz ve düşmanca
tavırların verimsiz davranışlara yol açtığı, çalışma performansı ve istekliliği ,
iş doyumunu azalttığı tespit edilmiştir.210

210

Canıtez Okur, A.B. İş Yerinde Duygusal Saldırı (Psikolojik şiddet) ve Başa Çıkma
Yöntemleri. Beta Yayınları, s. 261-346. İstanbul,2007
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BÖLÜM III
3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evreni, örneklemi, veri toplama
araçları ve verilerin hangi yöntemle analiz edildiğine ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir. Araştırma betimleyici bir araştırma niteliğinde olup, veri toplama
yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır.
3.1 Araştırma Modeli
Araştırmada katılımcıların psikolojik şiddet

ve iş doyumuna

ilişkin

verilen ifadelere katılım düzeyleri belirlenmeye çalışılmış ve psikolojik şiddet
ile iş doyumu arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir.
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak seçilen anket yönteminde; anket
soruları 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgileri içeren
sorular, ikinci bölümde psikolojik şiddet davranışlarını belirlemeye yönelik
Leymann’ın ölçeğinden alınan 38 soru ve üçüncü bölümde ise iş doyumu
ölçeği olarak Minnesota ölçeğinin yer aldığı sorular yer almıştır.

Heinz

Leymann tipolojisine göre 45 psikolojik şiddet davranışı bulunmaktadır. Bu
çalışmada bu davranışlardan benzer davranışlar birleştirilerek 38 psikolojik
şiddet davranışı olarak belirlenmiştir.Çünkü her iki grupta anlam olarak aynı
ifade kullanılmıştır.
İş doyumu ölçeği olarak Minnesota Öğretmen Gerilimi envanterinden
uyarlanarak

iş doyumu anketi yapılmıştır.211 İş doyumu ölçeği öğretmen

grubuna uyarlanarak 20 sorudan oluşturulmuştur.
Araştırma modelindeki amaç, eldeki problemi ve bu problemle ilgili
durumları, değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır.
211

Açıkgöz, K, Eğitimde Etkili Yönetici Davranışları, Kanyılmaz matbaası, İzmir,s.67 1994.

94

PSİKOLOJİK
ŞİDDET

İŞ DOYUMU

Mağdurun kendini
göstermesi ve
iletişim oluşumunu
etkilemek

ÖRGÜTSEL

Sosyal ilişkilere
saldırı

PSİKOLOJİK

İtibara saldırı

Kişinin yaşam
kalitesi ve mesleki
durumuna saldırı

FİZİKSEL

Kişinin sağlığına
doğrudan saldırı

Şekil 3: Araştırma Modeli

Araştırma modelin de bağımsız değişken olarak Leymann’ın 5 grubu ayırdığı
psikolojik şiddet ifadelerinin ; bağımlı değişken olarak Cummins’in 3 faktöre
ayırdığı İş doyumunu üzerindeki etkisi gösterilmektedir.
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3.2 Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Ankara ili Sincan ilçesindeki kamu ve özel
ilköğretim okularında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın
evrenini bu ilçede ilköğretim okullarında görev yapan

2250 öğretmen

oluşturmaktadır212. Zaman ve maddi kısıtlamalar nedeni ile bu ilçede bulunan
47 okulda görevli öğretmenler arasında elverişli örneklem yöntemi ile seçilen
330 öğretmene anket uygulanmıştır. 330 öğretmenden 246’sı kamuya ait
okullarda görev yapmakta, 84’ü ise özel i.ö.okullarında görev yapmaktadır.
Örneklem

büyüklüğünün

seçilmesinde

aşağıdaki

formülden

yararlanılmıştır.213

N z 2 pq
n=
N d 2 + z 2 pq
Burada;
n: örnek çapı,
N: yığın çapı,
z: güvenirlik düzeyi(1,96)
d: duyarlılık(0.05)
p: yığın oranı(0.5)
q: 1-p’dir.
p.q: araştırmaya konu olan özellikleri taşıyan bireylerin yüzdesi

212

Sincan İlçe Milli Eğitim Müd.,2008,Okul Türü ve Öğretmen Sayıları 2008-2009 Eğitim
Öğretim Yılı Verileri,Ankara.
213
Taro,Y. Temel Örnekleme Yöntemleri. 2001 literatür yayınları,s:116-117. İstanbul,2001.
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Buna göre;

yığın çapı 2250 olduğu göz önüne alınırsa aşağıdaki sonuç

bulunur.

N z 2 pq
2250 * 1,96 2 * 0,5 * 0,5
n=
=
≅ 329
N d 2 + z 2 p q 2250 * 0,05 2 + 1,96 2 * 0,5 * 0,5
En az anket uygulanacak öğretmen sayısı 330 olarak belirlenmiştir.
Araştırmada bu kısıt sağlanmıştır.

3.3 Verilerin Toplanması ve Analizi
Psikolojik şiddet ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
örneklemden elde edilecek verilerin toplanmasında anket tekniğinden
yararlanılmıştır.
Ölçme

aracı

üç

bölümden

oluşmaktadır.

Birinci

bölümde

;

kurum,cinsiyet, medeni durum, yaş grupları, eğitim durumu, hizmet süresi,
unvan, çalışma durumuna ilişkin demografik özellikleri belirlemeye yönelik
sorular bulunmaktadır.
İkince bölümünde ise, psikolojik şiddete ait 38 davranışa ve psikolojik
şiddetin kim tarafından uyguladığı, psikolojik şiddete maruz kalma süresi,
psikolojik

şiddet

karşısında

işgörenin

vermiş

olduğu

tepkiler,

tepki

verilmediyse bunun nedenleri, psikolojik şiddetin mağdur üzerindeki etkilerine
ilişkin sorular yer almaktadır.
Üçüncü bölümde ise iş doyumuna ilgili olarak 20 ifade bulunmaktadır.
Psikolojik şiddet

ve

iş doyumuna

ait

anketlerde 5’li likert ölçeği

kullanılmıştır. Ölçekte; 1. hiç tatmin edici değil, 2. tatmin edici deği, 3. ne
tatmin edici ne değil, 4. tatmin edici, 5. çok tatmin edici ifadelerini
içermektedir.
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Bu araştırmanın değişkenleri psikolojik şiddet ve iş doyumudur.
Uygulama alanındaki bireylerin anketlere verdiği cevaplar SPSS programı
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anketin güvenilirlik düzeyini saptamak

amacıyla Cronbach’s Alpha

güvenilirlik ölçeği kullanılmıştır. Anketin güvenilirlik katsayısı 0.713 olarak
hesaplanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda
çeşitli istatistik analizler (Korelasyon, t testi, Frekans ) kullanılarak ve konuya
ilişkin uzman desteği alınarak yorumlanmıştır.

3.4 Hipotezler
Araştırmada aşağıdaki hipotezler test edilmiştir.
H1= Psikolojik şiddet’e Maruz Kalma;
a) Cinsiyet
b) Medeni durum
c) Okul Türü
d) Yaş değişkenleri arasında bir fark vardır.
H2= Psikolojik şiddet’e Maruz Kalma ile İş Doyumu arasında ilişki vardır.
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BÖLÜM IV
4. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde anket sonucu elde edilen verilerin analiz edilerek elde
edilen sonuçlar ile hipotezlerin karşılaştırılmasına dair yorumlar yer
almaktadır.
4.1 Katılımcıların Demografik Özellikleri ile ilgili Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine ait
veriler bulunmaktadır.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Yüzdesel Dağılımı
n

%

Devlet okulu
Özel okul
Cinsiyet

246
84

74,5
25,5

Kadın

203

61,5

Erkek
Medeni durum

127

38,5

Evli
Bekar
Yaş grupları

262
68

79,4
20,6

21-30

86

26,1

31-40
41-50

208
33

63
10

51 ve üzeri
Eğitim durumu

3

0,9

2-3 yılık yüksekokul
4 yıllık yüksek okul veya fakülte

1
317

0,3
96,1

Yüksek lisans doktora
Hizmet Süresi

12

3,6

1-5 yıl arası
6-10 yıl arası

47
120

14,2
36,4

11-16 yıl arası
16-20 yıl arası

99
52

30
15,8

21 yıl ve üzeri
Unvan

12

3,6

Sınıf öğretmeni
Branş öğretmeni
Toplam

197
133
330

59,7
40,3
100

Kurum

99

Tablo 1’de araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri
verilmektedir. Buna göre araştırmaya katılan çalışanları %61,5’i kadın,
%38,5’i ise erkektir. Medeni durumları incelendiğinde katılımcıların %79,4’ü
evli, %20,6’sı bekardır.
Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu 31 -40 yaşları
arasında olup 4 yıllık yüksek okul veya fakülte mezunudur. Hizmet süreleri
ise 6 -10 ile 11-16 yıl arasındadır. Katılımcıların %59,7’ si sınıf öğretmeni,
%40,3’ü ise branş öğretmenidir.

4.2 Psikolojik şiddete Maruz Kalma Durumuna İlişkin Bulgular
Bir kişinin yöneticileri, iş arkadaşları veya başkaları tarafından sürekli
ve sistematik biçimde kişiliğine yönelik tehdit ve saldırılara uğraması, küçük
düşürülmesi ,işiyle ilgili baskılara maruz kalması gibi davranışlara psikolojik
şiddet (psikolojik şiddet ) denmektedir. Böyle bir davranışa maruz kaldınız
mı? sorusuna verilen yanıtlar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Katılımcıların Psikolojik şiddete Maruz Kalma Durumuna İlişkin
Sayı ve Yüzde Dağılımları
Psikolojik şiddet

Sayı

Yüzde

Evet

166

50,3

Hayır

164

49,7

Toplam

330

100

Tablo 2’den de görüleceği üzere öğretmenlerin yarısı (% 50,3) psikolojik
şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.

100

4.3 Psikolojik şiddet Davranışlarına Ait Bulgular
Tablo 3’te çalışanların psikolojik şiddet davranışları olarak verilen
ifadelere ne sıklıkla maruz kaldıklarına dair vermiş oldukları yanıtlar
bulunmaktadır.
Tablo 3’te yer alan 1,2,3,4,5,6,7,8,9ve 18 numaralı ifadeler mağdurun
kendini göstermesini ve iletişim oluşumunu etkilemeye yönelik saldırılara
ilişkin davranışları içermektedir.
11,12 ve21 numaralı ifadeler mağdurun sosyal ilişkilerine yönelik
saldırılara ilişkin davranışları içermektedir.

10,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26

ve

27

numaralı

ifadeler

mağdurun itibarına yönelik saldırılara ilişkin davranışları içermektedir.
28,29,30,31,32 ve 33 numaralı ifadeler mağdurun yaşam kalitesi ve
mesleki durumuna saldırılara ilişkin davranışları içermektedir.
34,35,36,37 ve 38 numaralı

ifadeler mağdurun sağlığına

doğrudan yapılan davranışlar olarak tanımlanmıştır.214

214

Leyman, H. The Contend and Development of Mobbing at Work. European Journal of

Work and Organizational Psychology. 5 (2). (p: 165-184). 1996.
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Tablo:3 Psikolojik şiddet İfadelerine Vermiş oldukları Cevapların Sayısı,Yüzde Dağılımları ve Aritmetik Ortalama ile Standart Sapma Değerleri

Psikolojik şiddet İfadeleri
1.Kendimi gösterme
olanaklarım kısıtlanıyor
2.Konuşurken sözüm
sürekli kesiliyor
3.Yazılı tehditler alıyorum
4.Sözle tehdit ediliyorum
5.Özel yaşantım sürekli
eleştiriliyor
6.Telefonla kasıtlı olarak
gereksiz yere aranıyorum
7.Yaptığım işler nedensiz
yere eleştiriliyor
8.İyi çalışmama rağmen
bana bağırılıyor ve
azarlanıyorum
9.Jestler, bakışlar yoluyla,
iletişim kurmam
engelleniyor
10.Bir özrümle alay ediliyor
11.İş arkadaşlarımın
benimle konuşması
engelleniyor
12.Diğer çalışanlardan ayrı
bir yerde çalışmam için
baskı yapılıyor
13.Dini inancımdan dolayı
alay ediliyorum
14.Cinsel imalarda
bulunuluyor

hiç

nadiren

bazen

sık sık

çok sık

frekans

yüzde

frekans

yüzde

frekans

yüzde

frekans

yüzde

frekans

yüzde

n

X

s

126

38,2

124

37,6

79

23,9

1

0,3

--

--

330

1,86

0,785

114

34,5

117

35,5

97

29,4

2

0,6

--

--

330

1,96

0,815

329

99,7

1

0,3

--

--

--

--

--

--

330

1,00

0,055

209

63,3

83

25,2

38

11,5

--

--

--

--

330

1,48

0,694

321

97,3

8

2,4

1

0,3

--

--

--

--

330

1,03

0,189

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330

1,00

0,000

316

95,8

9

2,7

4

1,2

1

0,3

--

--

330

1,06

0,316

295

89,4

15

4,5

19

5,8

1

0,3

--

--

330

1,17

0,524

267

80,9

32

9,7

31

9,4

--

--

--

--

330

1,28

0,627

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330

1,00

0,000

325

98,5

5

1,5

--

--

--

--

330

1,02

0,122

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330

1,00

0,000

327

99,1

3

0,9

--

--

--

--

--

--

330

1,01

0,095

329

99,7

1

0,3

--

--

--

--

--

--

330

1,00

0,055
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Psikolojik şiddet İfadeleri
15.Başkalarının önünde
gülünç durumlara
düşünülüyorum
16.Psikolojik sorunlarım
olduğu yönünde imali sözler
ve davranışlar sergileniyor
17.Psikolojik tedavi almam
yönünde baskı yapılıyor
18.İmalar yoluyla, iletişim
kurmam engelleniyor
19.Yürüyüşüm, jestlerim,
sesim gülünç duruma
düşürülmem için taklit
ediliyor
20.Özel yaşantımla alay
ediliyor
21.Bulunduğum ortamda
görmezden gelinerek,
yokmuşum gibi davranılıyor
22.Hakkımda dedikodular
çıkarılıyor ve kötü
konuşuluyor
23.Özgüvenimi veya
itibarımı olumsuz etkileyen
işleri yapmam konusunda
baskı görüyorum
24.Çabalarım yağcılık olarak
değerlendiriliyor
25.İşle ilgili aldığım kararlar
sürekli sorgulanıyor

hiç
nadiren
frekans yüzde frekans yüzde

bazen
sık sık
frekans yüzde frekans yüzde

çok sık
frekans yüzde

n

268

81,2

38

11,5

24

7,3

--

--

--

--

330 1,26

0,582

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

167

50,6

103

31,2

60

18,2

--

--

--

--

330 1,68

0,765

123

37,3

193

58,5

14

4,2

--

--

--

--

330 1,67

0,554

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

86

26,1

244

73,9

--

--

--

--

--

--

330 1,74

0,440

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

286

86,7

42

12,7

2

0,6

--

--

--

--

330 1,14

0,364

330

100

--

--

--

--

330 1,00

0,000

X

s

Psikolojik şiddet İfadeleri
26.Alçaltıcı isim ve lakaplarla
anılıyorum
27.Siyasi görüşümle alay
ediliyor
28.Verilen görevler haber
verilmeden değiştiriliyor veya
geri alınıyor
29.İtibarımı düşürecek şekilde,
niteliklerim dışında, daha az
yetenek gerektiren
İşler veriliyor
30.Yapmam için anlamsız işler
veriliyor
31.Yaptığım iş kasıtlı olarak
değiştiriliyor
32.Görev yerim kasıtlı olarak
değiştiriliyor
33.Özel eşyalarıma zarar
veriliyor
34.Yapmam İçin tehlikeli işler
veriliyor
35.Fiziksel olarak, görevimin
gerektirdiğinden daha ağır işler
yapmaya zorlanıyorum
36.Fiziksel şiddet tehditleri
alıyorum
37.Gözümü korkutmak için
hafif şiddet uygulanıyor
38.Cinsel tacize uğruyorum

103

hiç
frekans

nadiren
yüzde frekans yüzde

bazen
sık sık
frekans yüzde frekans yüzde

çok sık
frekans yüzde

n

314

95,2

13

3,9

3

0,9

--

--

--

--

330 1,06

0,270

269

81,5

41

12,4

19

5,8

1

0,3

--

--

330 1,25

0,567

42

12,7

193

58,5

84

25,5

11

3,3

--

--

330 2,19

0,692

329

99,7

1

0,3

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,055

329

99,7

1

0,3

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,055

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

326

98,8

4

1,2

--

--

--

--

--

--

330 1,01

0,110

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

330

100

--

--

--

--

--

--

--

--

330 1,00

0,000

330
329

100
99,7

-1

-0,3

---

---

---

---

---

---

330 1,00
330 1,00

0,000
0,055

X

s
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Tablo 3’de görüleceği üzere, araştırmaya katılan öğretmenlerin psikolojik
şiddet davranışlarına ilişkin vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde elde
edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:
Psikolojik şiddet ifadelerine “hiç” cevebı veren çalışanlar büyük
orandadır. Özellikle “hakkımda dedikodu çıkarılıyor ve kötü konuşuluyor”
ifadesine nadiren cevabı verenler de çoğunluktadır. Bazen cevabına ise
%29,4 ile %5,8 arasında değişmektedir.
Ayrıca “Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç duruma düşürülmem için
taklit ediliyor” ile “Verilen görevler haber verilmeden değiştiriliyor veya geri
alnıyor”(%58,5),”Hakkımda

dedikodular

çıkartılıyr

ve

kötü

konuşuluyor”(%73,9) ifadelerinde de öğretmenlerin nadiren bu davranışlara
maruz kaldıkları görülmektedir.
Sık sık

cevabı verenler % 3 oranında olup çok sık cevabını

verenlere rastlanılmamıştır. Buna görede öğretmenlerin psikolojik şiddete sık
sık maruz kaldıkları söylenemez.
Öğretmenlerin “Kendimi gösterme olanaklarım kısıtlanıyor” ile
“Konuşurken sözüm sürekli kesiliyor” ifadelerine verdikleri cevap ise
ortalamanın üzerinde olup sosyal ilişkilerine saldırılar olarak nitelendirilebilir.
Kişilerin sağlığına veya inancına

doğrudan saldırılar olarak

nitelendirilen davranışlara ise daha az maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 3’te ; n: Örneklem çapı
X: Aritmetik Ortalama
s: Standart Sapma
değerlerini göstertmektedir.
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4.4 Psikolojik şiddet Mağdurlarına Ait Bulgular
Bu bölümde psikolojik şiddet mağdurlarının bu davranışlara yöneticisi
veya iş arkadaşları tarafından maruz kaldıklarına dair veriler bulunmaktadır.
Tablo4: Psikolojik şiddet Mağdurlarına Ait Sayı ve Yüzde Dağılımı
Psikolojik şiddet İfadeleri
1.Kendimi gösterme olanaklarım
kısıtlanıyor
2.Konuşurken sözüm sürekli kesiliyor
3.Yazılı tehditler alıyorum
4.Sözle tehdit ediliyorum
5.Özel yaşantım sürekli eleştiriliyor
6.Telefonla kasıtlı olarak gereksiz yere
aranıyorum
7.Yaptığım işler nedensiz yere eleştiriliyor
8.İyi çalışmama rağmen bana bağırılıyor
ve azarlanıyorum
9.Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim kurmam
engelleniyor
10.Bir özrümle alay ediliyor
11.İş arkadaşlarımın benimle konuşması
engelleniyor
12.Diğer çalışanlardan ayrı bir yerde
çalışmam için baskı yapılıyor
13.Dini inancımdan dolayı alay ediliyorum
14.Cinsel imalarda bulunuluyor
15.Başkalarının önünde gülünç durumlara
düşünülüyorum
16.Psikolojik sorunlarım olduğu yönünde
imali sözler ve davranışlar sergileniyor
17.Psikolojik tedavi almam yönünde baskı
yapılıyor
18.İmalar yoluyla, iletişim kurmam
engelleniyor
19.Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç
duruma düşürülmem için taklit ediliyor
20.Özel yaşantımla alay ediliyor
21.Bulunduğum ortamda görmezden
gelinerek, yokmuşum gibi davranılıyor
22.Hakkımda dedikodular çıkarılıyor ve
kötü konuşuluyor
23.Özgüvenimi veya itibarımı olumsuz
etkileyen işleri yapmam konusunda baskı
görüyorum
24.Çabalarım yağcılık olarak
değerlendiriliyor
25.İşle ilgili aldığım kararlar sürekli
sorgulanıyor
26.Alçaltıcı isim ve lakaplarla anılıyorum
27.Siyasi görüşümle alay ediliyor

Yönetici
İş Arkadaşı
%
n
n %
86
48,6 91
51,4

Toplam
n
%
177 100

97
1
86
4
-

46,6
100
74,1
44,4
-

8
26

111

53,4

208 100

30
5
-

25,9
55,6
-

116 100
9
100
-

57,1 6
74,3 9

42,9
25,7

14
35

100
100

31

49,2 32

50,8

63

100

3

60

2

40

5

100

-

-

-

-

-

-

1
1
9

33,3 2
100
14,8 52

66,7
85,2

3
1
61

100
100
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

13

140

87

161 100

51

24,6 156

75,4

207 100

-

-

-

-

-

15

6,1

229

93,9

244 100

-

-

-

-

-

-

3

7,3

38

92,7

41

100

-

-

-

-

-

-

4
20

25
12
33,3 40

75
66,7

16
60

100
100

-
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28.Verilen görevler haber verilmeden
değiştiriliyor veya geri alınıyor
29.İtibarımı düşürecek şekilde, niteliklerim
dışında, daha az yetenek gerektiren
İşler veriliyor

267

92,7 21

1

100

1

100

30.Yapmam için anlamsız işler veriliyor

1
4
-

100
100
-

100
100
-

-

-

1

100

31.Yaptığım iş kasıtlı olarak değiştiriliyor
32.Görev yerim kasıtlı olarak değiştiriliyor
33.Özel eşyalarıma zarar veriliyor
34.Yapmam İçin tehlikeli işler veriliyor
35.Fiziksel olarak, görevimin
gerektirdiğinden daha ağır işler yapmaya
zorlanıyorum
36.Fiziksel şiddet tehditleri alıyorum
37.Gözümü korkutmak için hafif şiddet
uygulanıyor
38.Cinsel tacize uğruyorum

7,3

288 100

-

-

-

-

1
4
-

-

-

-

-

1

100

Tablo 4’te psikolojik şiddete maruz kalanların kim tarafından maruz
bırakıldıkları her bir ifadeye verdikleri cevap sayısı üzerinden yüzdeler
verilmiştir. Buna göre sonuçlar şöyledir:
Öğretmenler

;

“Kendimi

gösterme

olanaklarım

kısıtlanıyor”

,“Konuşurken sözüm sürekli kesiliyor “,“Yaptığım işler nedensiz yere
eleştiriliyor”,”Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim kurmam engelleniyor”,”İş
arkadaşlarımın benimle konuşması engelleniyor” ifadelerindeki davranışlara
yaklaşık olarak yarıyarıya yönetici ve iş arkadaşı tarafından

maruz

kalmışlardır.
“Sözle tehdit ediliyorum” , “Özel yaşantım sürekli eleştiriliyor”, “İyi
çalışmama rağmen bana bağırılıyor ve azarlanıyorum” ifadelerindeki
davranışlara ise daha ziyade yöneticisi tarafından maruz kalmaktadır.
“Dini inancımdan dolayı alay ediliyorum”, “Başkalarının önünde
gülünç

durumlara

düşünülüyorum”,

“İmalar

yoluyla,

iletişim

kurmam

engelleniyor “, “Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç duruma düşürülmem için
taklit ediliyor”, İfadelerine ise iş arkadaşları tarafından maruz kalmaktadır.
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“Hakkımda

dedikodular

çıkarılıyor

ve

kötü

konuşuluyor”

ile

“Çabalarım yağcılık olarak değerlendiriliyor” ifadesindeki davranışa en çok iş
arkadaşları tarafından %93,9-%92,7 ‘lik oranda maruz kalmaktadırlar.
Öğretmenlerin;

%92,7

oranında

“Verilen

görevler

haber

verilmeden

değiştiriliyor veya geri alınıyor” ifadesindeki davranışa ise yöneticileri
tarafından maruz kaldıkları görülmektedir.
4.5 Psikolojik şiddete Karşı Mağdurun Vermiş Olduğu Tepkilere Ait
Bulgular
Tablo

5’de

katılımcıların

psikolojik

şiddet

davranışına

maruz

kaldıklarında , ne tür tepkiler verdiklerine dair yanıtlar ve yüzdeler
bulunmaktadır.
Tablo 5: Psikolojik şiddet’e Maruz Kaldıysanız Nasıl Etkilendiniz?
Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı
TEPKİLER

Sayı Yüzde

Eylemi yapanı veya yapanları sözlü olarak yönetime şikayet ettim

51

15,5

Eylemi yapanı veya yapanları yazılı olarak yönetime şikayet ettim

2

0,6

Eylemi yapanı veya yapanlar hakkında yargıya başvurdum

0

0

Eylemi yapan veya yapanlara aynı şekilde karşılık verdim

5

1,5

İşten ayrıldım

0

0

Hiçbir şey yapmadım

276

83,6

Toplam

330

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların %83,6’sı psikolojik şiddete maruz
kaldıkları halde Hiçbir şey yapmadığını belirtirken, Eylemi yapanı veya
yapanları sözlü olarak yönetime şikayet ettiğini belirtenlerin oranı % 15,5 tir.
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4.6 Psikolojik şiddete Karşı Hiçbir Şey Yapmayan Mağdurların Tepkisiz
Kalma Nedenlerine Ait Bulgular
Tablo 5’de “Hiçbir şey yapmadım” diyen katılımcıların psikolojik şiddete
karşı neden tepkisiz kaldıklarına ait cevapların sayısını ve yüzdelerini tablo
6 ‘da verilmektedir.

Tablo 6: “Hiçbir Şey Yapmadım” Dediyseniz Nedeni Nedir?
TEPKİLER

İşimi kaybetmekten korktuğumdan için
Yönetimin bana inanmayacağını düşündüğüm için
Şikayet etsem de bu durumun değişmeyeceğini düşündüğüm
için
Yasal haklarım konusunda bilgim olmadığı İçin
Her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşündüğüm
için
Problemli bir kişi olarak tanınmak istenmediğim için
Bu olayın duyulması halinde çevremden gelecek tepkilerden
çekindiğim için
Diğer (belirtiniz)
Toplam

Sayı
161
42

Yüzde
58,33
15,22

251
93

90,94
33,70

4
16

1,45
5,80

1
0
276

0,36
0,00

Tablo 6’da da görüleceği üzere; elde edilen sonuçlar; Şikayet etsem
de bu durumun değişmeyeceğini düşündüğüm için diyenlerin oranı %90,9
gibi yüksek olup birinci sırada yer almaktadır. Daha sonraki tepki ise “İşimi
kaybetmekten korktuğumdan için” olup oranı % 58,3 tür. Öğretmenlerin;
“Yasal haklarım konusunda bilgim olmadığı için ” Hiçbir şey yapmadım “
diyenlerin oranı ise % 33,7 dir.
4.7 Psikolojik şiddetin Mağdur Üzerindeki Etkilerine Ait Bulgular
Tablo 7 de yer alan psikolojik şiddetin mağdur üzerindeki etkilerine
dair verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları incelendiğinde;
Öğretmenlerin gerek fiziksel gerekse ruh sağlığının bozulmasına neden olan
ve uygulayan kişi tarafından bilinçli bir şekilde işgöreni psikolojik şiddete
yönelik olarak

yapılan davranışlar mağdurların sinirli olmalarına sebeb
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olmuştur. Ayrıca uykuya dalmakta veya uyumakta güçlük çekmeye ve
tükenmişliğe neden olmuştur.
Tablo7: Psikolojik şiddetin Mağdur Üzerindeki Etkisini Gösteren Sayı ve Yüzde
Dağılımı
TEPKİLER

Kendime olan güvenimi kaybettim
Kendimi hasta hissetmeme neden oldu
Kendimi tükenmiş hissetmeme neden oldu
Aile ilişkilerim olumsuz etkilendi
İnsanlardan uzaklaşmaya başladım
Uykuya dalmakta veya uyumakta güçlük çekmeme
neden oldu
Kronik yorgunluğa neden oldu
Sinirli olmama neden oldu
İşi bırakmayı düşünmeme neden oldu
Diğer (belirtiniz)
Toplam

Psikolojik şiddet

ve

sağlık

Sayı
4
1
39
1
1

Yüzde
1,2
0,3
11,8
0,3
0,3

58
32
64
9
0
330

17,6
9,7
19,4
2,7
0

arasındaki ilişkiye

odaklanan

araştırmalarda, psikolojik şiddeti çalışanın mental ve fiziksel sağlığına zarar
veren en büyük etmen olarak tammlanmıştır.
Psikolojik şiddet davranışlarının mağduru olan bireylerde görülen
başlıca psikolojik etkiler; stres semptomları , öfke ve anksiyete, umutsuzluk
ve çaresizlik , psikosornatik şikayetler, post-travmatik stres bozukluğu ,
intihar, sosyal ilişkilerin ve aile ilişkilerinin zarar görmesidir.
4.8 İş Doyumu İfadelerine Ait bulgular
Tablo

8’de katılımcıların iş doyumu ifadelerine vermiş oldukları

yanıtlara ait sayı ve yüzdeler ; iş doyumu düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Öğretmenlerin iş doyumuna ifadelerine verdikleri cevaplar şöyledir:
Öğretmenlerin “Diğelerinden ayrı çalışma şanslarının bulunmasından
dolayı” oldukça tatmin olduklarını %91,8 ile iş doyumu düzeyinin yüksek
olduğun göstermiştir.
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Yani ayrı ve bağımsız bir görev üstlenmiş olmaları, yalnızca kendi
derslerinden sorumlu olmaları, onların iş doyumu sağlamalarında büyük bir
etkisi olduğu görülmektedir.
Kendi kararlarını uygulama özgürlüğüne sahip olmaları iş doyumunda
tatmin sağlamada önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.
“Toplumda "saygın" bir kişi olma şansım bana sağlaması yönünden”,
“İşimde yükselebilme olanakları yönünden”, “Kurum politikaları ve onların
uygulanışı yönünden”, “İyi bir iş yaptığımda övgü almak yönünden” olan
ifadelerine ise kısmen yani Ne Tatmin Edici Ne Değil yanıtını vermiştirler. Bu
yanıta göre iş doyumu düzeyleri pek yüksek değildir ve yaklaşık ortalama
%60 seviyelerindedir.
“Aldığım ücret karşılığında yaptığım iş miktarı yönünden” ifadesine
verdikleri cevap ise tatmin edici olamadıkları görülmektedir(%53,6). Yani
yeterli ücret alamadıkları görülmektedir.
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Tablo 8 : Katılımcıların İş Doyumuna İlişkin Sayı,YüzdeDağılımı, Aritmetik Ortalama ile Standart Sapma Değerlerine Ait Bulgular
İFADELER

Hiç tatmin
edici değil
n
%

1. Kendi kararlarımı (yargılarımı) uygulayabilme kullanabilme
özgürlüğüm yönünden
2. Üstlendiğim işleri başarıyla tamamlamış olma hissi
yönünden
3. Vicdanıma aykırı şeyleri yapmama tercihimin olması
yönünden
4. İşimin beni her zaman meşgul etmesi yönünden

Tatmin edici
değil
n
%

7

2,1

Ne Tatmin
Edici Ne
Değil
n
%

Tatmin edici
n
%

Çok tatmin
edici
n
%

8

2,4

210

63,6

112

48

14,5

267

80,9

10
10

3
3

295
310
324

5. işimde kalıcı olma olanağı yönünden
6. Başkalarına (birlikte çalıştığımız) ne yapmaları gerektiğini
söyleme şansı olması yönünden
7. Diğerlerinden ayrı (Yalnız) çalışma şansının olması
yönünden
8. Sahip olduğum yetenekleri kullanabilme imkanını
bulduğum şeyleri, yapabilme şansının verilmesi yönünden
9. Bir iş yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme
imkanlarımın olması yönünden
10. Başkaları için bir şeyler yapabilme şansı olması
yönünden
11. Toplumda "saygın" bir kişi olma şansım bana sağlaması
yönünden
12. Zaman zaman farklı işler yapabilme şansı olması
yönünden
13. İşimde yükselebilme olanakları yönünden

16. İyi bir iş yaptığımda övgü almak yönünden

s

33,9 330

4,32

0,515

15

4,5

330

3,90

0,426

89,4
93,9
98,2

25
3
6

7,6
0,9
1,8

330
330
330

4,05
3,94
4,02

0,323
0,347
0,134

326

98,8

4

1,2

330

4,01

0,110

27

8,2

303

91,8 330

4,92

0,275

326

98,8

4

1,2

330

4,01

0,110

287

87

43

13

330

4,13

0,337

19

5,8

308

93,3

3

0,9

330

3,95

0,254

5,2

90

27,3

168

50,9

52

15,8

3

0,9

330

2,80

0,797

10
2

3
0,6

75
51
177
44

22,7
15,5
53,6
13,3

3
58,8
66,1
22,7
63,3
0,3

290
44
61
67
75
325
325

87,9
13,3
18,5
20,3
22,7
98,5
98,5

9,1

5,2

10
194
218
75
209
1

30

17

1

0,3

4
5

1,2
1,5

330
330
330
330
330
330
330

4,06
2,80
3,03
2,61
3,08
4,01
4,02

0,343
0,728
0,583
0,851
0,616
0,123
0,122

15

4,5

271

82,1

44

13,3 330

4,09

0,414

40

12,1

281

85,2

330

3,82

0,447

17. Üstümün karar vermedeki becerisi yeteneği yönünden
18 Üst yönetimin çalışanları kontrol etme yöntemi yönünden
19. İşyeri şartları (ısıtma, aydınlatma, havalandırma vb)
yönünden
20. İş ortamımdaki kişilerin birbirleriyle anlaşması (iyi
geçinmesi) yönünden

X

17

14.Kurum politikaları ve onların uygulanışı yönünden
15. Aldığım ücret karşılığında yaptığım iş miktarı yönünden

n

9

2,7
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4.9 Katılımcıların Kurum Değiştirmeye Ait Bulguları
Tablo 9’daki verilere göre öğretmenlerin %53,9’u kurum değiştirmeyi
düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Ancak %46,1’i kurum değişikliğini
istemekte olup şartların iyileştirilmediği zaman eğilimin bu yönde olabileceği
bulgusunada rastlanılabilir.

Tablo 9: Katılımcıların “Daha iyi bir ücret veya çalışma koşulu
bulduğunuzda kurumunuzu değiştirmeyi düşünür müsünüz?” Sorusuna
Ait Yüzde Dağılımı

Cevaplar

Sayı

Yüzde

Evet

152

46,1

Hayır

178

53,9

Toplam

330

100
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4.10 Psikolojik şiddete Maruz Kalma ile Cinsiyet Arasındaki İlişkiye Ait
Bulgular

Tablo 10: Psikolojik şiddet İfadelerinin Cinsiyet Bakımından İncelenmesi
İFADELER
1.Kendimi gösterme
olanaklarım kısıtlanıyor

Cinsiyet n

X

s

kadın

203

1,9163

0,78846

erkek

127

1,7795

0,77576

kadın

203

1,9951

0,83546

erkek

127

1,9055

0,78106

4.Sözle tehdit ediliyorum

kadın

203

1,532

0,69132

erkek

127

1,4016

0,69305

7.Yaptığım işler nedensiz
yere eleştiriliyor

kadın

203

1,0394

0,24051

erkek

127

1,0945

0,40695

kadın

203

1,2463

0,63591

erkek

127

1,0472

0,213

kadın

203

1,2414

0,60186

2.Konuşurken sözüm sürekli
kesiliyor

8.İyi çalışmama rağmen
bana bağırılıyor ve
azarlanıyorum
9.Jestler, bakışlar yoluyla,
iletişim kurmam engelleniyor

erkek

127

1,3543

0,66102

15.Başkalarının önünde
gülünç durumlara
düşünülüyorum
18.İmalar yoluyla, iletişim
kurmam engelleniyor

kadın

203

1,3448

0,6366

erkek

127

1,126

0,45412

kadın

203

1,6798

0,76491

erkek

127

1,6693

0,76693

19.Yürüyüşüm, jestlerim,
sesim gülünç duruma
düşürülmem için taklit
ediliyor
22.Hakkımda dedikodular
çıkarılıyor ve kötü
konuşuluyor
24.Çabalarım yağcılık olarak
değerlendiriliyor

kadın

203

1,6601

0,47485

erkek

127

1,685

0,6631

kadın

203

1,7291

0,44554

erkek

127

1,7559

0,43125

kadın

203

1,1478

0,38258

erkek
26.Alçaltıcı isim ve lakaplarla kadın
anılıyorum
erkek
27.Siyasi görüşümle alay
kadın
ediliyor
erkek
28.Verilen görevler haber
kadın
verilmeden değiştiriliyor veya
geri alınıyor
erkek

127

1,126

0,33315

203

1,0493

0,25859

127

1,0709

0,28677

203

1,1478

0,38258

127

1,4094

0,74912

203

2,1626

0,63572

127

2,2441

0,77374

t
1,542

p
0,124

0,971

0,332

1,666

0,097

-1,545

0,123

3,408

0,001**

-1,597

0,111

3,373

0,001**

0,121

0,903

-0,397

0,691

-0,539

0,59

0,529

0,597

-0,708

0,48

-4,183

0,000**

-1,041

0,298
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“İyi çalışmama rağmen bana bağırılıyor ve azarlanıyorum.” ifadesine
verilen cevaplarda cinsiyet değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur. Bu ifadeye verilen cevaplar incelendiğinde kadınların bu
konuda daha fazla baskıya maruz kaldığı görülmüştür. Ayrıca “Başkalarının
önünde gülünç durumlara düşürülüyorum” ifadesindede anlamlı fark
bulunulmuş olup kadınların bu davranıştada baskıya maruz kaldığı
görülmüştür.
“Siyasi görüşümle alay ediliyor” ifadesinde verilen cevaplarda cinsiyet
değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu
ifadeye verilen cevaplar incelendiğinde erkeklerin bayanlardan daha fazla
baskıya maruz kaldığı görülmüştür
Diğer ifadelere verilen cevaplarda cinsiyet değişkeni bakımından
farklılık yoktur.
Buna göre; 8, 15 ve 27 numaralı ifadeler için H1a nolu hipotez kabul
edilmiştir (p< 0,05). Diğer ifadeler için ise red edilmiştir.
Tablo10’da verilen değerlerin anlamları:
t = test istatistiği sonucu :örneğin; x kadın değeri ile , x erkek değerini

farkının ,s:standart hata değerine bölümünden çıkan sonuçtur. (+) veya (-)
olabilir.
p = anlamlılık düzeyi: p değeri 0,01 den ve 0,05 ten küçük ise anlamlı bir

düzey vardır denilir. p değeri verilen sınır değerlerden büyükse anlamlı değil
yani fark yoktur denilir. Sembolle gösterimi ise;
*: p<0,05 anlamlı ilişki
**:p<0,01 anlamlı ilişki
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4.11 Psikolojik şiddete Maruz Kalma ile Medeni Durum Arasındaki
İlişkiye Ait Bulgular
Tablo 11: Psikolojik şiddet İfadelerinin Medeni Durum Bakımından İncelenmesi
İFADELER
1.Kendimi gösterme olanaklarım
kısıtlanıyor

2.Konuşurken sözüm sürekli
kesiliyor
4.Sözle tehdit ediliyorum

7.Yaptığım işler nedensiz yere
eleştiriliyor
8.İyi çalışmama rağmen bana
bağırılıyor ve azarlanıyorum
9.Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim
kurmam engelleniyor
15.Başkalarının önünde gülünç
durumlara düşünülüyorum
18.İmalar yoluyla, iletişim kurmam
engelleniyor
19.Yürüyüşüm, jestlerim, sesim
gülünç duruma düşürülmem için
taklit ediliyor
22.Hakkımda dedikodular
çıkarılıyor ve kötü konuşuluyor
24.Çabalarım yağcılık olarak
değerlendiriliyor
26.Alçaltıcı isim ve lakaplarla
anılıyorum
27.Siyasi görüşümle alay ediliyor

28.Verilen görevler haber
verilmeden değiştiriliyor veya geri
alınıyor

Medeni
Durum

n

X

s

t

P

evli

262

1,8893

0,80656

1,167

0,244

bekar

68

1,7647

0,69363

evli

262

2,0038

0,82814

1,898

0,059

bekar

68

1,7941

0,74431

evli

262

1,584

0,72623

5,476

0,00**

bekar

68

1,0882

0,33392

evli

262

1,0687

0,34332

0,914

0,361

bekar

68

1,0294

0,17021

evli

262

1,2137

0,58076

3,031

0,003**

bekar

68

1

0

evli

262

1,3588

0,68446

4,318

0,00**

bekar

68

1

0

evli

262

1,2634

0,60277

0,168

0,866

bekar

68

1,25

0,5

evli

262

1,8359

0,76299

8,182

0,00**

bekar

68

1,0588

0,34043

evli

262

1,7977

0,51891

9,233

0,00**

bekar

68

1,1765

0,38405

evli

262

1,7634

0,42583

1,952

0,052

bekar

68

1,6471

0,48144

evli

262

1,145

0,3739

0,552

0,581

bekar

68

1,1176

0,32459

evli

262

1,0611

0,28381

0,461

0,645

bekar

68

1,0441

0,20688

evli

262

1,1374

0,43353

bekar

68

1,6765

0,78114

evli

262

2,2137

0,73768

bekar

68

2,1176

0,47409

-7,564 0,00**

1,02

0,308

116

“Sözle tehdit ediliyorum”, “İyi çalışmama rağmen bana bağırılıyor ve
azarlanıyorum”,

“Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim kurmam engelleniyor”,

“İmalar yoluyla, iletişim kurmam engelleniyor”, “Yürüyüşüm, jestlerim, sesim
gülünç duruma düşürülmem için taklit ediliyor” ifadelerinde verilen cevaplarda
medeni durum değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur.
Bu ifadelere verilen cevaplar incelendiğinde evlilerin bekarlara göre bu
konuda daha fazla baskıya maruz kaldığı görülmüştür.
“Siyasi görüşümle alay ediliyor” ifadesinde verilen cevaplarda medeni
durum değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu
ifadeye verilen cevaplar incelendiğinde bekarların evlilere göre daha fazla
baskıya maruz kaldığı görülmüştür.
Diğer ifadelere verilen cevaplarda medeni durum değişkeni
bakımından farklılık yoktur.
Buna göre; 4, 8, 9, 18,19 ve 27 numaralı ifadeler için H1b nolu hipotez
kabul edilmiş, diğer ifadeler için red edilmiştir.
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4.12 Psikolojik şiddete Maruz Kalma ile Okul Türü Arasındaki İlişkiye
Ait Bulgular
Tablo 12: Psikolojik şiddet İfadelerinin Okul Türü Bakımından İncelenmesi
İFADELER
1.Kendimi gösterme olanaklarım
kısıtlanıyor

Kurum
devlet okulu
özel okul
devlet okulu
2.Konuşurken sözüm sürekli kesiliyor özel okul
devlet okulu
4.Sözle tehdit ediliyorum
özel okul
devlet okulu
7.Yaptığım işler nedensiz yere
eleştiriliyor
özel okul
devlet okulu
8.İyi çalışmama rağmen bana
bağırılıyor ve azarlanıyorum
özel okul
devlet okulu
9.Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim
kurmam engelleniyor
özel okul
devlet
okulu
15.Başkalarının önünde gülünç
durumlara düşünülüyorum
özel okul
18.İmalar yoluyla, iletişim kurmam
devlet okulu
engelleniyor
özel okul
19.Yürüyüşüm, jestlerim, sesim
devlet okulu
gülünç duruma düşürülmem için
taklit ediliyor
özel okul
22.Hakkımda dedikodular çıkarılıyor devlet okulu
ve kötü konuşuluyor
özel okul
devlet
okulu
24.Çabalarım yağcılık olarak
değerlendiriliyor
özel okul
devlet
okulu
26.Alçaltıcı isim ve lakaplarla
anılıyorum
özel okul
27.Siyasi görüşümle alay ediliyor
devlet okulu
özel okul
28.Verilen görevler haber verilmeden devlet okulu
değiştiriliyor veya geri alnıyor
özel okul

“Yaptığım işler nedensiz yere eleştiriliyor”

n
246
84
246
84
246
84
246
84
246
84
246
84
246
84
246
84
246

X
2,05
1,31
2,22
1,19
1,61
1,11
1,07
1,05
1,23
1,00
1,38
1,00
1,35
1,00
1,91
1,00
1,90

s
0,762
0,559
0,747
0,424
0,741
0,311
0,344
0,214
0,597
0,000
0,700
0,000
0,651
0,000
0,758
0,000
0,454

84
246
84
246
84
246
84
246
84
246
84

1,00
1,96
1,08
1,12
1,19
1,08
1,00
1,33
1,00
2,23
2,08

0,000
0,188
0,278
0,340
0,424
0,310
0,000
0,635
0,000
0,777
0,318

t
8,212

p
0,000**

12,023 0,000**
6,033

0,000**

0,436

0,663

3,493

0,001**

4,997

0,000**

4,914

0,000**

10,947 0,000**
18,125 0,000**
32,472 0,000**
-1,493 0,137
2,282

0,023*

4,809

0,000**

1,701

0,090

“Çabalarım yağcılık olarak

değerlendiriliyor” “Verilen görevler haber verilmeden değiştiriliyor veya geri
alınıyor”

ifadelerinde verilen cevaplarda kurum değişkeni bakımından

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.
Diğer ifadelere verilen cevaplar incelendiğinde kurum değişkeni
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş olup devlet okularında
çalışanlar özel okulda çalışanlara göre daha fazla baskıya maruz kaldıkları
görülmüştür. Buna göre H1c nolu hipotez; 7, 24 ve 28 numaralı ifedeler için
red edilmiş, diğer ifadeler için kabul edilmiştir.
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4.13 Psikolojik şiddete Maruz Kalma ile Yaş Grupları Arasındaki
İlişkiye Ait Bulgular
Tablo 13: Psikolojik şiddet İfadelerinin Yaş Grubu Bakımından İncelenmesi
İFADELER

Yaşlar
21-30
1.Kendimi gösterme olanaklarım
kısıtlanıyor
31-40
41-50
21-30
2.Konuşurken sözüm sürekli kesiliyor
31-40
41-50
21-30
4.Sözle tehdit ediliyorum
31-40
41-50
21-30
7.Yaptığım işler nedensiz yere
eleştiriliyor
31-40
41-50
21-30
8.İyi çalışmama rağmen bana
bağırılıyor ve azarlanıyorum
31-40
41-50
21-30
9.Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim
31-40
kurmam engelleniyor
41-50
21-30
15.Başkalarının önünde gülünç
31-40
durumlara düşünülüyorum
41-50
21-30
18.İmalar yoluyla, iletişim kurmam
engelleniyor
31-40
41-50
21-30
19.Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç
31-40
duruma düşürülmem için taklit ediliyor
41-50
21-30
22.Hakkımda dedikodular çıkarılıyor ve
31-40
kötü konuşuluyor
41-50
21-30
24.Çabalarım yağcılık olarak
31-40
değerlendiriliyor
41-50
21-30
26.Alçaltıcı isim ve lakaplarla anılıyorum
31-40
41-50
21-30
27.Siyasi görüşümle alay ediliyor
31-40
41-50
21-30
28.Verilen görevler haber verilmeden
31-40
değiştiriliyor veya geri alınıyor
41-50

n
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36
86
208
36

X
1,73
1,94
1,75
1,81
1,98
2,19
1,30
1,55
1,53
1,06
1,06
1,06
1,08
1,22
1,08
1,10
1,31
1,58
1,26
1,29
1,08
1,43
1,77
1,72
1,42
1,72
1,97
1,66
1,75
1,83
1,15
1,13
1,19
1,03
1,06
1,11
1,26
1,24
1,31
2,26
2,16
2,22

s
0,676
0,817
0,806
0,775
0,834
0,749
0,595
0,727
0,654
0,281
0,327
0,333
0,382
0,597
0,280
0,377
0,631
0,906
0,578
0,618
0,280
0,678
0,789
0,701
0,496
0,529
0,609
0,476
0,431
0,378
0,360
0,346
0,467
0,185
0,272
0,398
0,535
0,579
0,577
0,706
0,690
0,681

t
2,518

P
0,082

2,974

0,053

3,976

0,020**

0,011

0,989

2,737

0,066

8,112

0,000**

2,010

0,136

6,249

0,002**

16,519

0,000**

2,273

0,105

0,618

0,540

1,015

0,364

0,243

0,785

0,574

0,564
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“Sözle

tehdit

ediliyorum”

ifadesinde

verilen

cevapta

yaş

grubu

bakımından anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre 31-40 yaş arası grup daha
fazla şiddete maruz kalmıştır. Mağdurun kendini göstermesini ve iletişimi
etkilenmiştir.
“Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim kurmam engelleniyor”, “İmalar yoluyla,
iletişim kurmam engelleniyor” ifadelerinde ise verilen cevaplarda yaş grupları
değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu
ifadelere verilen cevaplar incelendiğinde 31-40 ile 41-50 yaş aralığındaki
kişiler hemen hemen eşit oranda baskıya maruz kaldıkları görülmüştür.
“Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç duruma düşürülmem için taklit
ediliyor” ifadesi ise 41-50 yaş gruplarında anlamlı olup daha çok maruz
kalmışlardır. Bu davranış ise mağdurun itibarına saldırı olarak kabul
edilmiştir. Ayrıca “siyasi görüşümle alay ediliyor” davranışı ise 41-50 yaş
grubu arasında anlamlı olup daha çok bu konuda maruz kalınmıştır.
Diğer ifadelere verilen cevaplarda yaş grubu değişkeni bakımından
farklılık yoktur.
Buna göre H1d nolu hipotez; 4,9, 18 ve 19 numaralı ifadeler için kabul
edilmiş, diğer ifadeler için red edilmiştir(p<0,05).

120

4.14 Psikolojik şiddet İle İş Doyumu Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular
Katılımcıların psikolojik şiddet ile iş doyumu ifadelerine vermiş oldukları
yanıtlar analiz edildiğinde psikolojik şiddetin iş doyumu ile ilişkisine ait
bulgular bu bölümde yer almaktadır.
H2: Psikolojik şiddete maruz kalma ile İş Doyumu arasında ilişki vardır.
Hipoteze ait bulgular tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14: Psikolojik şiddet ile İş Doyumu Arasındaki İlişki
İş Doyum
Psikolojik şiddet

Pearson Correlation

-,699(**)

P

0

N

330

Analiz için alınan 14 psikolojik şiddet ifadesi ile 15 iş doyumu ifadesinin
ayrı ayrı ortalamaları alınarak her birisi için ayrı birer değişken elde edilmiştir.
Bu değişkenler arasındaki ilişki için tablo 14’de verilen korelasyon analizi
yapılmıştır.Psikolojik şiddet ile iş doyumu arasında Pearson Correlation
katsayısı -0,699 bulunmuştur. Bu sonuç psikolojik şiddet ile iş doyumu
arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca
psikolojik şiddet ile iş doyumu arasındaki belirleme katsayısı 0,489 olarak
hesaplanmıştır. Buna göre iş doyumundaki değişimin %48,9’u psikolojik
şiddet tarafından açıklanmaktadır.
Psikolojik şiddet ve iş doyumu ifadeleri arasındaki ilişkiler ise tablo 15’te
verilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi psikolojik şiddet ifadeleri ile iş doyumu
ifadeleri arasında negatif yönlü korelasyonlar bulunmaktadır. Bu durum iki
grup arasında ters yönlü ilişki olduğunu göstermektedir.
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4.15 Psikolojik şiddet İfadeleri İle İş Doyumu İfadeleri Arasındaki
İlişkilere Ait Bulgular
Psikolojik şiddet İfadeleri İle İş Doyumu İfadeleri arasındaki ilişkilere ait
bulgular tablo 15’te verilmiş olup ; H2 hipotezi “psikolojik şiddet ile iş doyumu
arasında ilişki vardır” kabul edilmiştir.
Analiz için alınan 14 psikolojik şiddet ifadesi ile 15 iş doyumu ifadesinin
ayrı ayrı ortalamaları alınarak her birisi için ayrı birer değişken elde edilmiştir.
Sonuçlara göre; iş doyumunu psikolojik şiddetin olumsuz yönde etkilediği
söylenebilir. Buna göre (p<0,01) H2 kabul edilir.
Kurum politikaları ve onların uygulanışı yönünden (– 0,693) , toplumda
saygın olma yönünden (– 0,592), iş yeri şartları yönünden (– 0,575), iyi bir iş
yaptığımda övgü almak yönünden (– 0,571) oranında ters yönde (p<0,01)
anlamlılık düzeyinde Hakkımda dedikodular çıkarılıyor ve kötü konuşuluyor
ile Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç duruma düşürülmem için taklit ediliyor
ifadeleri arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.
Yapılan korelasyon analizleri sonucunda da kurum politikaları ile
dedikodunun varlığı arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişki
bulunmuştur. Bu anlamda dedikodunun varlığına vurgu yapılabilir. Politikalar;
çalışanlar tarafından iyi bilinmediğinden dedikodu daha fazla olduğu
görülmektedir. Ayrıca saygınlıkla dedikodu arasında da ters yönde ilişki
vardır. Diğer yandan övgü almakla taklit edilmesi arasında da negatif yönde
ilişki vardır.

Psikolojik şiddet

1.Kendimi
gösterme
olanaklarım
kısıtlanıyor

2.Konuşurken 4.Sözle
sözüm sürekli tehdit
kesiliyor
ediliyorum

8.İyi
çalışmama
rağmen bana
bağırılıyor ve
azarlanıyorum

9.Jestler,
bakışlar
yoluyla, iletişim
kurmam
engelleniyor

15.Başkalarının
önünde gülünç
durumlara
düşünülüyorum

-,111(*) ,195(**)

-0,062

-0,03

-0,081

-,244(**)

,319(**) -,295(**)

,415(**) 0,105

-0,065 0,043

-0,036

-0,077

-0,108

-0,045

-,196(**) -,166(**)

-,189(**)

,165(**) -0,063

-0,107

-0,067

-0,029 0,078

-,130(*)

-0,107

-0,074

-0,064

0,018

-0,076

-0,069

-0,066

-0,028

-0,084

-0,049

-0,056

0,007

-,135(*) -0,015

-0,089

-0,05

-0,03 -0,012
,123(*) 0,065

0,015

-0,065

0,033
-0,046
,297(**) -0,091

0,039

0,061

-0,069

0,08

0,022

-0,051

0,065

-,113(*)

0,018

0,049

-0,007

0,023

,148(**)

,162(**) ,169(**) -,113(*) -0,017

-0,074

-0,104

-0,096

,189(**) -,241(**)

,324(**) ,174(**)

-0,016 -0,09

0,061

-,109(*) 0,005

-,166(**) -0,008

-0,058

-0,003

0,023

-0,048 0,021

-0,016

-0,093

-,111(*)

-,130(*)

,301(**) -,370(**)

,592(**) 0,065

-0,059 ,253(**) -0,095

,191(**) ,217(**)
,285(**) -,539(**)
,353(**) -,440(**)

,206(**) 0,005
,541(**) -0,057
,693(**) ,152(**)

0,094 0
0,04
,128(*) -0,073 0,004
-0,108 ,327(**) -,128(*)

,466(**) 0,067
,538(**) 0,057

-0,075 ,184(**) -0,063
-0,102 0,029

İş Doyum
1. Kendi kararlarımı
(yargılarımı) uygulayabilme
kullanabilme özgürlüğüm
yönünden
2. Üstlendiğim işleri
başarıyla tamamlamış olma
hissi yönünden
3. Vicdanıma aykırı şeyleri
yapmama tercihimin olması
yönünden
4. İşimin beni her zaman
meşgul etmesi yönünden
7. Diğerlerinden ayrı
(Yalnız) çalışma şansının
olması yönünden
9. Bir iş yaparken kendi
yöntemlerimi kullanabilme
imkanlarımın olması
yönünden
10. Başkaları için bir şeyler
yapabilme şansı olması
yönünden
11. Toplumda "saygın" bir
kişi olma şansım bana
sağlaması yönünden
12. Zaman zaman farklı işler
yapabilme şansı olması
yönünden
13. İşimde yükselebilme
olanakları yönünden

19. İşyeri şartları (ısıtma,
aydınlatma, havalandırma
vb) yönünden
20. İş ortamımdaki kişilerin
birbirleriyle anlaşması (iyi
geçinmesi) yönünden

-0,001

,321(**) ,387(**) ,221(**) -0,048

0,019
,201(**)
14.Kurum politikaları ve
onların uygulanışı yönünden
,237(**)
15. Aldığım ücret
karşılığında yaptığım iş
miktarı yönünden
16. iyi bir iş yaptığımda övgü
almak yönünden

0,029

,261(**)
,348(**)

,117(*)
,408(**)
,305(**)

0,005
0,022
,161(**) -0,08

0,01

0,047

0,027

-0,063

-,177(**)

-,158(**)

-0,096

-0,027

-0,065

-0,095

-,124(*)

-0,009

-,157(**)

-0,01

,324(**) -,141(*) -0,037
,436(**) ,249(**) -0,01

,299(**) ,350(**) ,201(**) -0,018
-0,094

,211(**) -0,079

18.İmalar
yoluyla,
iletişim
kurmam
engelleniyor

19.Yürüyüşüm,
jestlerim,
sesim gülünç
duruma
düşürülmem
için taklit
ediliyor

-0,038

0,015

22.Hakkımda
dedikodular
çıkarılıyor ve
kötü
konuşuluyor

24.Çabalarım
yağcılık olarak
değerlendiriliyor

0,008

26.Alçaltıcı
isim ve
lakaplarla
anılıyorum

27.Siyasi
görüşümle
alay ediliyor
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7.Yaptığım
işler
nedensiz
yere
eleştiriliyor

-0,045

28.Verilen
görevler haber
verilmeden
değiştiriliyor
veya geri
almıyor

-,250(**) -,226(**)

-,195(**)

,259(**) -,376(**)
,441(**) -,571(**)

-,125(*)

-,237(**)

-,171(**)

,303(**) -,469(**)

,575(**) 0,1

,127(*) -,132(*) -0,049

-0,016

-0,022

,221(**) -,272(**)

,218(**) 0,02

-0,017 ,149(**) -0,017

,161(**) -,132(*)

Tablo:15 Psikolojik şiddet İfadeleri İle İş Doyumu İfadeleri Arasındaki İlişkilere Ait Değerler
(**: p<0,01 için anlamlı ilişkiyi, *: p<0,05 için anlamlı ilişkiyi göstermektedir.)

-,194(**)
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BÖLÜM V
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde, verilerin analizi sonucu elde edilen bulguların genel bir
yorum ve önerileri yer almaktadır.
5.1 Sonuç
Psikolojik şiddet; problemi belirlenememiş bir çatışmanın sonucu olup
uygulayanın

kişilik

problemleri

nedeniyle

çalışana

karşı

yapılan

şiddet,psikolojik şiddet ve sonunda kurumdan uzaklaştırmaya yönelik
davranışlardır.
Son yıllarda kurumlarda ve işletmelerde psikolojik şiddet (psikolojik
şiddet) olayları ve uygulamaları artmaktadır. Psikolojik şiddetin gerek çalışan
gerekse onun sosyal çevresine verdiği zararlar dikkate alındığında psikolojik
şiddetin en başta önlenmesi gereken önlemenin mümkün olmadığı
durumlarda

ise

gerekli

tedbirlerin

alınması

ve

iyileştirmelerin

gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur.
İş doyumu

ise çalışanların

işten aldıkları haz ,mutluluk ,verimlilik,

kendini toplumda kabul ettirme ve maddi yönden tatmini ifade etmektedir.
Psikolojik şiddete maruz kalan çalışan iş doyumunda tatminsiz

yaşadığı

sürece hayattan kopuk ve mutsuz bir şekilde yaşar. Bu durum ise iş yaşamını
dolayısıyla hayatı etkiler.
Araştırmada yapılan analiz ve testler kapsamında elde edilen önemli
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
1. Araştırmaya katılan 330 öğretmenden %50.3’ü psikolojik şiddete
maruz kalmıştır. Ayrıca psikolojik şiddet davranışına maruz kalmadığı
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sorusuna hayır diyenler arasında da psikolojik şiddete maruz kalındığı
anlaşılmıştır. Bu psikolojik şiddetin ne olduğunun anlaşılmadığı sonucunu
ortaya çıkarmıştır.
2. Çalışanlara yönelik psikolojik şiddet davranışlarında ilk sırayı
özellikle hakkımda dedikodu çıkarılıyor ve kötü konuşuluyor olması; ikinci
olarakta Kendimi gösterme olanaklarım kısıtlanması ve konuşurken sözüm
sürekli kesilmesi yer almaktadır.
Ayrıca “Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç duruma düşürülmem için
taklit ediliyor” ile “Verilen görevler haber verilmeden değiştiriliyor veya geri
alnıyor” ifadelerinde de öğretmenlerin bu davranışlara maruz kaldıkları
görülmektedir.
3. Psikolojik şiddete maruz kalan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu
hiçbir şey yapmaması, şikayet etsede durumun değişmeyeceğini, iş yerinin
değişeceğinden korktuğunu ve yasal hakları konusunda bilgi sahibi
olmadıkları sonucuna varılmıştır.
4. Psikolojik şiddete maruz kalanların büyük çoğunluğunun sinirli
olmalarına, uykuya dalmakta güçlük çektiklerine ve kendilerini tükenmiş
hissetmelerine sebeb olduğu belirlenmiştir.
5. Psikolojik şiddete maruz kalmanın cinsiyet değişkenine göre
farklılaşmanın olduğu ve kadın öğretmenlerin erkek meslekdaşlarından daha
fazla psikolojik şiddete maruz kalmiştır.
6. Psikolojik şiddete maruz kalmanın medeni durum değişkenine göre
farklılaşmanın olduğu tesbit edilmiştir. Buna göre evli öğretmenlerin bekarlara
oranla daha çok psikolojik şiddete maruz kaldığı görülmektedir.Bunun nedeni
ise; evli öğretmenlerin yönetim ve iş arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirdiği
söylenebilinir.
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7. Psikolojik şiddete maruz kalmanın okul türü değişkenine göre anlamlı
bir farklılaşmanın olduğu tesbit edilmiştir. Bu sonuca göre devlet okullarında
çalışanların özel okulda çalışanlara göre daha çok psikolojik şiddete maruz
kaldıkları söylenebilir.
8. Araştırmada psikolojik şiddete maruz kalmanın yaş grubları değişkeni
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Buna göre 31-40 ile 41-50 yaş grubu psikolojik şiddete maruz
kalmıştır. Ayrıca “siyasi görüşümle alay ediliyor” davranışı ise 41-50 yaş
grubu arasında anlamlı olup daha çok bu konuda maruz kalınmıştır.
9. Psikolojik şiddet uygulayıcısı açısından öğretmenlere hem yöneticisi
hemde iş arkadaşları tarafından psikolojik şiddet uygulanmıştır. Davranışlara
göre yönetici ve iş arkadaşı farklılık göstermektedir.
10. Araştırmanın problemini oluşturan

psikolojik şiddet ile iş doyumu

arasında analizlere göre anlamlı bir ilişki tesbit edilmiş olup ; bu ilişkinin
negatif yönlü orta düzeyde olduğu görülmüştür.

5.2 Öneriler
Psikolojik şiddet; örgütlerde gerek çalışanın sağlığını olumsuz yönde
etkilemesi gerekse iş gücü kayıpları, örgütten soğuma vb. verimsizliklere
neden olması nedeniyle yöneticiler açısından önemli, üzerinde durulması
gereken bir konudur.
Kurumlarda çalışanları olumsuz etkileyen, stres, doyumsuzluk, kaygı,
doyumsuzluk yaşamasına neden olan faktörlerden biri olan psikolojik şiddet,
çalışana yapılan etik dışı davranışları içermektedir. Çalışanların çoğu yapılan
bu davranışların psikolojik şiddet olduğunun farkında olmadan bu süreci
tamamlamakta ve çalışan ciddi manada zarar görmektedirler.
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Bir çok araştırmalarda psikolojik şiddet sonrası çalışanların psikolojik
olarak çökertildiği ve daha kötüsü bireyin intiharına kadar sürüklediği
belirtilmektedir.
Bu anlamda psikolojik şiddet uygulamalarının yaşanması istenmiyorsa
veya en aza indirgemek isteniyorsa;
- Çalışanların görev tanımları açıkça yapılmalı, sorumluluklar belirlenmelidir.
-

Beklenen davranışların ne olduğunu ve etik standartları açıkça ortaya

koyan, birbiriyle çelişmeyen personel politikası oluşturulmalıdır.
-

Yönetimin söylemleri ile eylemleri arasında tutarlılık sağlanmalıdır.

-

Özellikle yöneticiler etik düşünüş ve davranış bakımından
kendilerini geliştirmeli diğer çalışanlara örnek olmalıdır.

-

Yönetimde saydamlık sağlanmalı, bunu gerçekleştirmek için kararlara
katılmaya önem verilmeli ve katılma ortamı yaratılmalıdır.

-

Yönetim

becerilerinin

geliştirilmesi

için

kuruma

yönetici

eğitimleri

verilmelidir.
- Örgüt iklimi, yardımsever, paylaşımcı, ortak değerlerin ön planda tutulduğu
bir örgüt iklimi oluşturulmalıdır.
-

İş doyumunun artırılmasına yönelik olarak ise; örgütsel faktörlerin
iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bunlar çalışma koşulları, maaş, kararlara
katılım vb. durumlardır.

-

Çalışanların iletişim ve empati konusunda eğitimler verilmelidir.

-

İş yükü azaltıcı, aşırı ve yıkıcı rekabet ortamından uzaklaştırıcı
yöntemler geliştirilmelidir.

-

Okullarda çatışma ortamının azaltılması konusunda bireysel ve örgütsel
yöntemleri neler olduğu anlatılmalıdır.

- Çalışanları iletişim, stres, ve çatışma düzeylerinin belirlenerek
konuyla ilgili seminerler verilmelidir.
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Araştırmada bulunan önemli bir bulgu ise iş doyumu ile psikolojik şiddet
arasında ters yönde güçlü bir ilişkinin varlığıdır. Bu nedenle okullarda iş
doyumunu artırılmak isteniyorsa psikolojik şiddet davranışları azaltılması
konusunda gerekli çabalar gösterilmeli ve önlemler alınmalıdır.
Bu önlemler arasında çalışanların çalışma hayatında yaşadıkları
zorluklar hakkında düzenli toplantılar yapmak ve bu toplantılarda belirtilen
sorunlar üzerinde tutarlı önlemler almak sayılabilir. Kurumun kendi disiplin
kurallarının

her

çalışana

aynı

şekilde

davranılmalıdır.Öğretmenler arasında

uygulanmasında

hassas

psikolojik şiddet davranışlarından

dedikodunun ön planda olduğu görülmüştür. Dedikodunun önlenmesi için
okullarda etkin ve şeffaf bir iletişim yapısı oluşturulmalıdır.
Çalışanlar

arasında

iyi

bir

ortam

yaratılmasıve

kaynaşmanın

sağlanması için özel toplantılar düzenlenmelidir. Örneğin; kuruluş yıldönümü
etkinliği, kutlamalar, özel günleri anma vb. gibi olabilir.
Kurumlar çalışanları için sürekli eğitim programları düzenlemeli ve
her kademeden çalışanların bu eğitimlere katılımı sağlamalıdır. Bu eğitim
proğramları; iletişim, stres yönetimi, çatışma yönetimi, öfke kontrolü ve
psikolojik şiddet konularını da içermelidir. Rehberlik ve Danışmanlık
hizmetlerine önem verilmelidir.
Öğretmenlerin %90’nı “şikayet etsemde bir şey değişmeyeceği”
düşüncesindedir. Bu da bize; çalışanların yönetime ya çok güvenmediklerini
veya psikolojik şiddet davranışını sergileyen kişinin yönetici veya iş arkadaşı
olması nedeni ile şikayet etmediklerini söyleyebiliriz. Öğretmenlerin %35’i
yasal haklarını bilmediğini ifade etmektedir. Kamuda istihdam ve ücret
garantisi olması mağdurun hak aramasını cesaretlendirmelidir.
Son olarak ise çalışanların psikolojik şiddet ve yasal hakları
konusunda bilgilendirilmelidir.
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EKLER
ANKET

FORMU

Sayın Katılımcı:
Bu ankette sizinle ve çalışma ortamınızla ilgili sorular bulunmaktadır. Yapılan bu
çalışmanın amacı işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin iş doyumuna etkisini
belirlemeye yöneliktir. Kesinlikle bilimsel amacı dışında kullanılmayacaktır. Bu
bakımdan isim belirtmenize gerek yoktur. Soruları ve ifadeleri size en çok uyan
biçimde cevaplandırmanız çalışma için son derece önemlidir. Desteklerinizi
esirgemeyeceğinize olan inancımla,
katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Araştırma
sorumlusu: Mehmet Ali DOĞAN
1. BÖLÜM
Cevabınızı lütfen parantez içerisine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.
1-Cinsiyetiniz

1.( ) Kadın

2.Medeni Durumunuz

1.( ) Evli

2. ( ) Erkek
2. ( ) Bekar

3.Yaşınız
1.( ) 20 ve altı
2.( ) 21-30
3.( ) 31-40
4.( ) 41-50
5.( ) 51 ve üzeri

4-Eğitim Durumunuz
1.( ) 2-3 yıllık yüksekokul
2.( ) 4 yıllık yüksekokul veya fakülte
3.( ) yüksek lisans / doktora

5. Hizmet Süreniz
1.( ) 1 yıldan az
2.( ) 1-5 yıl arası
3.( ) 6-10 yıl arası
4.( ) 11-15 yıl arası
5.( ) 16-20 yıl arası
6.( ) 21 yıl üzeri
7. Çalışma Durumunuz

6-Unvanınız
1.( ) Sınıf öğretmeni
2.( ) Branş öğretmeni
3.( ) Uzman öğretmen
4.( ) Baş öğretmen

1.( ) Kadrolu

2. BÖLÜM

2.( ) Sözleşmeli
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Bir kişinin yöneticileri, iş arkadaşları veya velileri tarafından sürekli olarak ve
sistematik biçimde aşağılanması, küçümsenmesi ,küçük düşürülmesi, azarlanması,
kişiliğine yönelik tehdit ve saldırılara uğraması,işiyle ilgili
Bilgilere ulaşmasının engellenmesi gibi davranışlara maruz kalınmasına Psikolojik
şiddet (Psikolojik Şiddet) denilmektedir.
Böyle bir davranışa maruz kaldınız mı?

1.( ) Evet

2.( ) Hayır

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bulunduğum ortamda görmezden gelinerek,
yokmuşum gibi davranılıyor
Hakkımda dedikodular çıkarılıyor ve kötü
konuşuluyor

Uygulayan kişiler
Sık
Sık
Çok
Sık
Yö
neti
İş
ark
d
Vel
iler

İFADELER
Kendimi gösterme olanaklarım kısıtlanıyor
Konuşurken sözüm sürekli kesiliyor
Yazılı tehditler alıyorum
Sözle tehdit ediliyorum
Özel yaşantım sürekli eleştiriliyor
Telefonla kasıtlı olarak gereksiz yere
aranıyorum
Yaptığım işler nedensiz yere eleştiriliyor
İyi çalışmama rağmen bana bağırılıyor ve
azarlanıyorum
Jestler, bakışlar yoluyla, iletişim kurmam
engelleniyor
Bir özrümle alay ediliyor
İş arkadaşlarımın benimle konuşması
engelleniyor
Diğer çalışanlardan ayrı bir yerde çalışmam
için baskı yapılıyor
Dini inancımdan dolayı alay ediliyorum
Cinsel imalarda bulunuluyor
Başkalarının önünde gülünç durumlara
düşürülüyorum
Psikolojik sorunlarım olduğu yönünde imalı
sözler ve davranışlar sergileniyor
Psikolojik tedavi almam yönünde baskı
yapılıyor
İmalar yoluyla , iletişim kurmam
engelleniyor
Yürüyüşüm, jestlerim, sesim gülünç duruma
düşürülmem için taklit ediliyor
Özel yaşantımla alay ediliyor

Nadire
n
Bazen

NO
1
2
3
4
5
6

Hiç

2.1. Aşağıda verilen ifadelere ne derece katıldığınızı lütfen kutuların içerisine çarpı (X)
işareti koyarak belirtiniz.
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23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Özgüvenimi veya itibarımı olumsuz etkileyen
işleri yapmam konusunda baskı görüyorum
Çabalarım yağcılık olarak değerlendiriliyor
İşle ilgili aldığım kararlar sürekli
sorgulanıyor
Alçaltıcı İsim ve lakaplarla anılıyorum
Siyasi görüşümle alay ediliyor
Verilen görevler haber verilmeden
değiştiriliyor veya geri alınıyor
İtibarımı düşürecek şekilde, niteliklerim
dışında, daha az yetenek gerektiren işler
veriliyor
Yapmam için anlamsız işler veriliyor
Yaptığım iş kasıtlı olarak değiştiriliyor
Görev yerim kasıtlı olarak değiştiriliyor
Özel eşyalarıma zarar veriliyor
Yapmam için tehlikeli İşler veriliyor
Fiziksel olarak, görevimin gerektirdiğinden
daha ağır işler yapmaya zorlanıyorum
Fiziksel şiddet tehditleri alıyorum
Gözümü korkutmak için hafif şiddet
uygulanıyor
Cinsel tacize uğruyorum
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2.2. Çalıştığınız iş yerinde; yukarıda belirtilen davranışlara maruz kaldıysanız
tepkiniz ne oldu? Lütfen
size
uygun
seçeneğe
çarpı
(X)
işareti
koyunuz
(Birden
fazla
seçeneği işaretleyebilirsiniz).
1.( ) Eylemi yapanı veya yapanları sözlü olarak yönetime şikayet ettim
2,( ) Eylemi yapanı veya yapanları yazılı olarak yönetime şikayet ettim
3.( ) Eylemi yapanı veya yapanlar hakkında yargıya başvurdum
4.( ) Eylemi yapan veya yapanlara aynı şekilde karşılık verdim
5.( ) İşten ayrıldım
6.( ) Hiçbir şey yapmadım
2.3. Yukarıda "Hiçbir şey yapmadım" seçeneğini işaretlediyseniz nedeni nedir?
Lütfen size uygun seçeneğe çarpı (X) işareti koyunuz (Birden fazla seçeneği
işaretleyebilirsiniz).
1.( ) İşimi kaybetmekten korktuğumdan için
2.( ) Yönetimin bana inanmayacağını düşündüğüm için
3.( ) Şikayet etsem de bu durumun değişmeyeceğini düşündüğüm için
4.( ) Yasal haklarım konusunda bilgim olmadığı İçin
5.( ) Her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşündüğüm için
6.( ) Problemli bir kişi olarak tanınmak istenmediğim için
7.( ) Bu olayın duyulması halinde çevremden gelecek tepkilerden çekindiğim için
8.( ) Diğer (belirtiniz).................................................
2.4.
Çalıştığınız
iş yerinde;
yukarıda
belirtilen
davranışlara
maruz
kaldıysanız nasıl etkilendiniz? Lütfen size
uygun seçeneğe çarpı (X)
işareti koyunuz
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz).
l.( ) Kendime olan güvenimi kaybettim
2.( ) Kendimi hasta hissetmeme neden oldu
3.( ) Kendimi tükenmiş hissetmeme neden oldu
4.( ) Aile ilişkilerim olumsuz etkilendi
5.( ) İnsanlardan uzaklaşmaya başladım
6.( ) Uykuya dalmakta veya uyumakta güçlük çekmeme neden oldu
7.( ) Kronik yorgunluğa neden oldu
8.( ) Sinirli olmama neden oldu
9.( ) İşi bırakmayı düşünmeme neden oldu
10.( ) Diğer (belirtiniz)
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Çok tatmin edici

Tatmin edici

Ne tatmin edici
Ne değil

Tatmin edici değil

3.1. Aşağıda, işinizden ve işinizi yerine getirirken karşılaştığınız
durumlardan
doyum sağlama düzeyinize ilişkin bazı ifadeler
verilmiştir. Verilen ifadelerde size en yakın gelen seçeneğin bulunduğu
kutucuğa (X) işareti koymak suretiyle belirtiniz.

Hiç tatmin edici değil

İŞ

3. BÖLÜM
DOYUMU
ÖLÇEĞİ

1. Kendi kararlarımı (yargılarımı) uygulayabilme-kullanabilme özgürlüğüm
yönünden
2. Üstlendiğim işleri başarıyla tamamlamış olma hissi yönünden
3 Vicdanıma aykırı şeyleri yapmama tercihimin olması yönünden
4. İşimin beni her zaman meşgul etmesi yönünden
5. işimde kalıcı olma olanağı yönünden
6. Başkalarına (birlikte çalıştığımız) ne yapmaları gerektiğini söyleme
şansı olması yönünden
7. Diğerlerinden ayrı (yalnız) çalışma şansının olması yönünden
8. Sahip olduğum yetenekleri kullanabilme imkanını bulduğum şeyleri,
yapabilme şansının verilmesi yönünden
9. Bir iş yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkanlarımın olması
yönünden
10. Başkaları için bir şeyler yapabilme şansı olması yönünden
11. Toplumda "saygın" bir kişi olma şansını bana sağlaması yönünden
12. Zaman zaman farklı işler yapabilme şansı olması yönünden
13. İşimde yükselebilme olanakları yönünden
14.Kurum politikaları ve onların uygulanışı yönünden
15. Aldığım ücret karşılığında yaptığım iş miktarı yönünden
16. İyi bir iş yaptığımda övgü almak yönünden
17. Üstümün karar vermedeki becerisi-yeteneği yönünden
18. Üst yönetimin çalışanları kontrol etme yöntemi yönünden
19. İş yeri şartları (ısıtma, aydınlatma, havalandırma vb) yönünden
20. İş ortamımdaki kişilerin birbirleriyle anlaşması (iyi geçinmesi)
yönünden
3.2. Daha iyi bir ücret veya çalışma koşulu bulduğunuzda kurumunuzu değiştirmeyi düşünür müsünüz?
1. ( ) Evet
2. ( ) Hayır

