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ÖZ 
  

Öğretmenlerin Affediciliğinin İş Doyumuna Etkisi 

Bağışlama üzerinde anlaşılan tek bir tanım olmamakla beraber ülkemizde bu 

alanda araştırmalar son yıllarda artmaktadır. Farklı ülkelerde ve ülkemizde 

gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, bağışlamanın evrensel bir olgu olduğu ve 

sürecin farklı kültürlerde benzer biçimde işlemekte oluşu dikkat çekmektedir. İş 

doyumu hakkında, affediciliğe göre daha fazla literatür vardır. Daha önce din ve 

felsefenin ilgi alanı olarak düşünülen affedicilik psikolojinin de ilgi alanına 

girmiştir. Bu çalışmada ise, affediciliğin eğitimin liderleri olan öğretmenlerin 

davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın modeli ‘ilişkisel tarama 

modelidir. Araştırmanın örneklemi öğretmenlerdir. Bu çalışmada öğretmenlerin 

affediciliğinin iş doyumuna etkisini yordayan değişkenler hakkında bilgi edinilmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamdaçeşitlibranşlardaki250 öğretmene Heartland Affedicilik 

Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. 

Bulgular öğretmenlerin affediciliğinin iş doyumu üzerinde anlamlı düzeyde etkisinin 

olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bu kısmında araştırma sorularını cevaplamak 

amacıyla yapılan analizlerden elde edilen bulgular yer almıştır. Öncelikli olarak 

görüşleri alınan öğretmenlerin demografik özelliklerini tasvir etmek amacıyla yüzde 

ve frekans istatistikleri hesaplanmıştır. Öğretmenlerin affedicilik özelliklerinin iş 

doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi için yol analizi gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonrasında affedicilik ve iş doyumu düzeylerinin; öğretmenlerin yaş, cinsiyet, kıdem 

ve öğrenim düzeylerine göre ilişkilerinin incelenmesi için T testleri ve ANOVA 

gerçekleştirilmiştir. Yol analizinin gerçekleştirilmesi için MPLUS 7 programı 

kullanılmıştır. Diğer analizler ise SPSS 23 programı kullanılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Affedicilik, İş Doyumu  
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ABSTRACT 
 

The Effect Of Teacher’s Forgiveness To  Job Satisfaction 

 

There isn't a single definition agreed upon forgiveness. The number of 

researches in this area has increased in our country in recent years.When the studies 

in our country and in different countries are examined, it is remarkable to see that 

forgiveness is a universal phenomenon and the process is similar in different 

cultures. There is more literature about job satisfaction than forgiveness. Forgiveness 

which was previously regarded as the interest of religion and philosophy has become 

a subject of psychology, too. In this study, we examined the effects of forgiveness on 

the behaviours of teachers who are the leaders of educatıon. The sample of the 

research consists of teachers. This study aimed to obtain information about the 

variables predicting the effects of teachers' forgiveness on their job satisfaction. For 

this purpose, the Heartland Forgiveness Scale and the Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire were applied to 300 teachers in various branches based on 

voluntariness.Findings have shown that forgiveness of teachers has a significant 

effect on job satisfaction.This section of the study includes the findings from the 

analyses prepared to answer the research questions.Primarily, the frequency statistics 

were calculated to describe the demographic characteristics of the teachers whose 

views are taken on this issue.A path analysis was conducted to examine the effects of 

teachers' forgiveness on their job satisfaction. Later, T tests and ANOVA were 

conducted to examine the relationships between forgiveness and job satisfaction 

levels according to the age, gender, experience, and educational levels of 

teachers.The MPLUS 7 program was used for the path analysis andfor other 

analyses, the SPSS 23 program was used. The research was based on the relational 

screening model. 

Keywords:JobSatisfication,  Forgiveness  
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BÖLÜM 1.GİRİŞ 
 

Bu bölümde Affedicilik ve iş doyumu üzerine yapılan araştırmalar üzerinde 

durulmuş, bu alanda alanyazın taraması yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde 

problem, amaç, önem, varsayım ve sınırlılıklar tanımlar sunulmuştur. 

   1.1.Affedicilik Konusunda Türkiye’de Yayınlanmış Makaleler 

 

Ayten (2009)  tarafından yapılan Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve 

Dindarlıkla İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma adlı çalışmasında ortaya çıkan 

sonuçlara göre, bağışlama temayülü ile cinsiyet, yaş, medeni durum ve sosyal 

çevre parametreleri arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilememiştir. 

Dindarlık ile genel affetme eğilimi ve affetme eğilimini oluşturan "iyimserlik" alt 

boyutu arasında olumlu, "kaçma" ve"öç alma" alt boyutları arasında olumsuz 

ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine araştırmada “affetme”temayülü ile 

"gurur" arasında negatif, "alçakgönüllülük" ile pozitif ilişkisi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Affedicilikle ilgili ölçeklerin geliştirilmesi, bağışlamanın sağlık ve 

psikoloji yönünden neticelerin incelenmesi, durumsal ve şahsiyet açısından 

değerlendirilmesi, bağışlamanın bireylerarası münasebetlerde faydalarının gözden 

geçirilmesi, bağışlama ve dindarlık arasındaki ilişkinin tetkik edilmesi gerektiği 

söylenebilir(Ayten,2009) . 

Uygur(2009)’un yapmış olduğu araştırmada ise; çalışmaya 2015-2016 

eğitim-öğretim yılında Üsküdar Üniversitesinde öğrenim gören 789 öğrenci 

gönüllülük esasına göre katılmıştır. Demografik Bilgi Formu, Dini Başa Çıkma, 

Affedicilik, Emmons Şükür, Üst Biliş Ölçekleri ve Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3 

aracılığıyla yapılmıştır. Üstbiliş değişkeninin affedicilik, şükür ve dini başa çıkma 

değerler sis sisteminin anksiyete duyarlılığı üzerindeki etkisine tümden aracılık 

ettiği söylenebilir(Uygur,2016). 

Çoklar ve Dönmez(2014)’in çalışmasında, bireyler arası ilişkiler açısından 

bağışlamanın çeşitli tanımları, bağışlamaya özgün geliştirilmiş modeller, 

affediciliğin sebepleri ve ülkemizde gerçekleştirilmiş olan görgül çalışmalar 

konusunda bize ışık tutmaktadır (Çoklar ve Dönmez,2014). 
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Bugay ve Demir(2012)’ in “Affetme Arttırılabilir mi?“ adlı 

araştırmalarındaki çıkan sonuçlara göre, deney ve kontrol grubunun kendini 

affetme ileson test sonuçları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. 

Ayrıca Affetmeyi Geliştirme Programı’nın, öğrencilerin başkalarını affetme ve 

genel affetmelerinin olumlu düzeyde arttırdığı sonucu ortaya çıkmıştır  (Bugay ve 

Demir,2012). 

Taysi (2010)‘nin yaptığı çalışmada ise, evli kadınlarda sorumluluk 

duygusunun bağışlayıcılığı yordadığı görülürken, evli erkeklerde ise; sorumluluk 

ve evlilik uyumu bağışlamayı yordayan değişkenler olmuştur(Taysi,2010). 

Alpay (2009)’ın200 evli bireyler ile yaptığı araştırmada evli kadınların 

incinme ve empati düzeylerinin, evli erkeklerin ise ilişki doyumlarının daha 

yüksek olduğunu bulmuştur. Araştırmanın sonucunda kıskançlık, empati, incinme 

derecesi ve benlik saygısının affediciliğin yordayıcıları olduğu görülmüştür. 

Evlilikte aldatıldıklarını öğrendikten sonra ilişkilerini sürdürmeye devam eden 189 

kadınla yapılan çalışmada düşük affediciliğin tramva sonrası stres bozukluğunu 

yordadığı görülmüştür (Özgün, 2010).  

Bugay ve Mullet (2013) Türk ve Fransız Üniversite öğrencilerinin 

affedicilik eğilimlerini karşılaştırdıkları araştırmada, Türk öğrenciler arasında 

koşulsuz affetme ve koşulsuz affetmeyi talep etme eğiliminin daha az, koşullara 

yönelik hassasiyetlerinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Bugay ve Demir 

(2012) 16 katılımcıyla (8 deney, 8 kontrol) yaptıkları, 5 hafta süren deneysel 

çalışmada Enright‟ın Affetme Süreç Modelini uygulamıştır. Daha önceki 

çalışmalarında Türkçeye uyarlamış oldukları Heartland Affetme Ölçeği ile yapmış 

oldukları öntest-sontest sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin genel 

affediciliklerinde anlamlı düzeyde bir artış görülmüştür (Aydın,2017). 

Uygur(2016) Değerler’in (affedicilik, şükredicilik, dini başa çıkma) 

‘anksiyete duyarlılığı’ üzerindeki yordayıcı etkisinde ‘üst bilişlerin’ aracı rolü 

üzerine yaptığı araştırmada2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üsküdar 

Üniversitesinde öğrenim gören 789 öğrenci gönüllülük esasına göre katılmıştır. 

Katılımcılar araştırmanın amaçları konusunda bilgilendirilmişlerdir. 

Değerlendirmeler araştırmacı tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu, Dini 

Başa Çıkma, Affedicilik, Emmons Şükür, Üst Biliş Ölçekleri ve Anksiyete 

Duyarlılığı İndeksi-3 aracılığıyla yapılmıştır(Uygur,2016). 
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1.1.1. İş Doyumu İle İlgili Yayımlanmış Çalışmalar 

 

  Ülkemizde iş doyumu ile ilgili alanyazın çalışmasının sayısının oldukça fazla 

olduğunu görüyoruz. Affedicilikle ilgili yapılan çalışmalar az olmakla birlikte iş 

doyumu ile ilgili basılı kitap, makale ve akademik çalışmaların sayısı oldukça 

fazladır. Burada birkaç araştırmayı alarak iş doyumu ile ilgili kısa bilgi 

verilecektir. 

Koca(2016)’nın yapmış olduğu çalışmada mesleki doyum ve beş faktör 

kişilik özellikleri ölçeği kullanılarak iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesi 

sonucunda, kişilik özellikleri alt boyutlarının tamamıyla mesleki doyum arasında 

anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Olumlu kişilik özelliklerine (dışadönüklük, gelişime 

açıklık, uyumluluk, öz disiplin) sahip yöneticilerin mesleki doyumu yüksek iken 

olumsuz kişilik özelliğine (nörotiklik) sahip yöneticilerin mesleki doyumu 

düşüktür (Koca, 2016). 

 Kara(2014)’nın yapmış olduğu çalışmada ise; iş doyumu ile problem 

çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan okul 

yöneticilerinin problem çözme yetenekleri ile iş doyumu arasında negatif yönde 

anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(Kara,2014). 

Öğrenen örgütler iş tatminini, bağlılığı ve iç girişimciliği oldukça 

etkilemektedir. Bu nedenle örgütler iş tatmini geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

Ancak bilişim sektöründe bu durumun tamamen önem kazanmadığı ve yönetimler 

tarafından yeterince desteklenmediği görülmüştür (Toksöz, 2015). 

İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ile ilgili daha önceden 

yapılan araştırmalar incelendiğinde bu iki kavramın etkileşimi söz konusudur.  

Örgütsel bağlılık arttığından çalışanların iş doyumunda da bir artış söz konusudur. 

Bu iki kavram örgütler açısından önem taşımaktadır. Bu ve benzer sebeplerle 

kurumlar çalışanlarının iş tatminlerini üst düzeyde tutmak ve örgüt bağlılıklarını 

da en yüksek seviyede tutmayı hedeflemektedirler (Akbaş,2015). 

Gamsız(2013)’ın yapmış olduğu araştırmada ise;  Özel eğitim 

kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumlarının resmi eğitim kurumlarında 

çalışan öğretmenlerin iş doyumuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Yönetim kademesinde görev yapan öğretmenlerin iş tatminleri, bireysel faktörler 

ve kişiler arası ilişkiler açısından yönetim kademesinde olmayan öğretmenlere 
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göre daha çok doyuma ulaşmaktadırlar. Öğretmenlerin sosyo-ekonomik gelir 

düzeyine göre iş doyumu puanlarında, bireysel faktörler ve kişiler arası ilişkiler 

açısından anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (Gamsız,2013). 

 

1.2.Affediciliğin Genel Tanımı 

 

Affetme, kelimesi etimolojik olarak (forgive) eski İngilizcede ‘şikâyetten 

vazgeçme’ ve ‘kızgınlığı durdurma’ anlamına gelmektedir (Akt:Uygur,Droll, 

1984). 

Affetmeyle ilgili değişik tanımlar mevcuttur.  “Af” kelimesi Arapça “A-F-V” 

kökünden gelen türemiş isimdir (Müjdeci,2007). “Afv”; sözlükte yok etmek, 

ortadan kaldırmak, silip süpürmek; fazlalık, artık gibi anlamlara 

gelmektedir(Şahin,2014). 

Türk dil kurumuna göre“ affetmek“: hoşgörülü olmak ve mazur görmek 

anlamlarına gelmektedir(Tdk sözlük,2018) 

Worthington‟a (2015) göre affedicilik hem bir “sanat‟ hem de bir bilim dalıdır 

(Akt:Aydın, 2017). 

Af kavramı genel olarak  ahlâk ve islam hukuku alanında kullanılan bir terim olup, 

maddi olayların işleyiş tarzından çıkarılan ve haktan vazgeçmeyi içeren bir duygu 

açıklaması veya kişinin kendi insiyatifindeki haklardan vazgeçmesini ifade eden 

bir davranış şeklidir  (Şahin,2014). 

Affedicilik, affetme temayülünden daha geniş bir bağışlamayı ifade eder; 

affedicilik, suçlu kişinin yaşadığı bir vaka karşısında affedildiğini gösterir 

(McCullough ve ark, 2000. Akt: taysi,2010). 

Bugay’a göre affetme, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında negatiften 

pozitife doğru değişim aşamasını ifade eder (Bugay, 2011). 

Bağışlama, kırgınlık sonrasında ortaya çıkan darılma, hiddet, kızgınlık ve intikam 

gibi olumsuz duygularla mücadele etme ve ilişkinin devam etmesini sağlayan 

yollarından birisidir (Taysi, 2007). 
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 Affetme kavramı genel olarak; bireyin hatalı gördüğü kişiye karşı 

beslediği kızgınlık duygularından vazgeçmesi (North, 1987), kişilerarası 

ilişkilerini yeniden düzenlemesi ve içsel duygusal yaraların iyileştirilmesi 

(DiBlaso ve Proctor, 1993) ya da incinmeye neden olan kişiyle ilgili olumsuz 

düşünce ve kötü duygulardan arınması (Smedes,1984) olarak tanımlanmaktadır 

(Akt: Asıcı, 2013). 

Affetme; bizi inciten kişiye karşı duyduğumuz kızgınlığı, intikam alma ve 

misilleme yapma isteğini azaltmanın yanında o kişiden uzak durmayı ve kendimizi 

bu kişiden geri çekmeyi azaltmak için de bir motivasyondur. Eğer ahlaki normlar 

incinmeden önceki kadar iyi hatta daha iyi bir şekilde yeniden kurulabiliyorsa, 

affetme ayrıca bu kişiye karşı uzlaşma arayışını da artırır.(McCullough, Rachal, 

Sandage, Worthington, Brown&McCullough, Sandage&Worthington, 1997; 

McCullough, Worthington,&Rachal,1997). 

Kara (2009)’ya göre affetme kavramı; dini ve psikolojik açıdan, hem hata 

işleyen ve hem de kendisine karşı hata yapılan kişi açısından önemli bir süreçtir. 

Affetme; suçlu için geçmişteki hatalardan arınmak, mağdur içinse acı veren kişi ve 

olayları affetme yoluyla zihinden çıkartmak ve geçmişte bırakmak anlamında 

önemlidir. Affetme, incitilme davranışıyla başlamaktadır ve beşeri ilişkiler 

içerisinde herkes mutlaka birileri tarafından incitilmektedir(Kara,2009). 

McCullough’a göre, affetme; bir incinme sonucunda kişilerde yaşanan,  

içsel değişikliklerdir. Affetmenin ilk olarak, küslüğe son verilerek ya da 

cezalandırma isteğinin bitirilerek, kızgınlığın sona ermesi ile mümkündür. 

Affetme, bireyin onu incitene karşı zarar verme duygusundan uzaklaşıp, onun 

faydasına davranma isteği taşımasıdır (Akt:Topbaşoğlu,2016). 

Teolojik alanda daha çok Tanrının insanları affetmesi ele alınırken, felsefe 

alanında Tanrı'nın affediciliğinin yanı sıra kişilerarası affediciliğin imkanı ve 

ahlaki boyutu da tartışılmaktadır (Ayten, 2009). 

Övülen bir vasıf olarak “affetme” korku veya çekingenlikten dolayı başkasını 

bırakıvermek değildir. Bilakis kişinin karsısındakini cezalandırma gücüne sahip 

olduğu halde serbest bırakmasıdır (Akt:Müjdeci,2007).   

Bağışlayıcılık, birinin intikam yönündeki eğilimlerinden vazgeçmesini 

(Fincham vd. 2006) ve haddini aşana karşı daha olumlu güdüsel bir duruş 

benimsemesini gerektirir (Lambert, 2010). 
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Affedicilik çoğu zaman toplumsal ve bilişsel süreçlerin ardından gelen bir 

“çıktı” olarak değerlendirilmekle birlikte, pek çok kuramcı bağışlamayı toplumsal 

ve bilişsel değişimlerin tetikleyicisi olarak kavramsallaştırmaktadır (Çoklar,2014).  

Kısacası affetme; kişinin kendi kendisine veya başkalarının kişiye yaptığı 

olumsuz davranışlardan sonra bireyin kendisine, diğerlerine ve duruma özgü 

olumsuz duygulardan kurtulup, nötrduygulara sahip olması olarak 

tanımlanabilir(Eraslan,2014). 

Alanyazın incelendiğinde affediciliğin tanımı üzerinde ortak bir tanımın 

olmadığı görülmektedir. Affedicilik tanımları gözden geçirildiğinde duygusal, 

bilişsel, davranışsal veya motivasyonla ilgili öğeleri ön plana çıkardığı 

görülmüştür (Aydın,2017).  

 

1.3.  Affetmeyle İlgili Alanyazın Taraması 

 

Tarihsel bir sırayla incelendiğinde affetme kavramına ilk olarak din 

alanında yer verildiği görülmektedir. Dini bakış açısından affetme tüm büyük 

dinlerin ilgi alanına girmektedir. Oldukça geniş kapsamı, olan affedicilik, kişinin 

kendisini, başkalarını, durumları ve Tanrıyı affetmesi, affedilmeye çalışması ve 

kendisini affedilmiş hissetmesi konularını kapsamaktadır. Alan çalışmaları daha 

çok kişiler arası affediciliğin demografik, durumsal ve kişilik belirleyicilerine 

yoğunlaşmıştır (Aydın,2017). 

Bağışlama çeşitli şekillerde incelenmiştir. İlki kişinin kendisini tanrısının 

bağışlaması ile ilgili algısının ele alınmasıdır. İkincisi kişinin kendisini başkasını 

ya da olumsuz yaşam şartlarını bağışlamasıdır. Aslında birey suç işleyen kişileri 

affedemediği gibi zorlu yaşam şartlarını da hoşgörü ile karşılamayabilir. Kendimi 

affetmeyeceğim ya da seni affetmeyeceğim gibi sözlerin yanı sıra batsın bu dünya 

gibi hayat şartlarına kızarak bu ifadeleri kullanabilir (Ayten, 2009). 

Affetme, haksız yere zarara maruz kalan bireyin bilinçli çabasıdır ve bir 

tercihtir. Kendisine karşı suçlunun mevcut tutum ya da davranışlarına aldırmadan 

incinen kişi koşulsuz şartsız suçluyu affedebilir.   Affetme özellikle kişilerarası 

durum ve kapsamlarla ilgili kişinin içsel değişimini hedef alır. Affetme kırılan 

kişinin suçluyu anlama düzeyini de artırır (Karakaş,2014). 
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Bağışlama eylemi üretkenliği artırmaktadır. Bağışlama eyleminin 

yaratıcılığı artırıp artırmadığını incelemek için bilişsel kalıcılığa, bilişsel esnekliğe 

ve kategoriler arasında fikir değişimine ihtiyaç vardır. Bağışlamanın kasıtlı olduğu 

ölçüde çatışmael altında çözülmelidir. Böylece, bir suçluyu bağışlamak zor olsa 

da, yaratıcılığı artırmak adına affediciliğin önemli faktörü vardır(De Dreu ve 

diğerleri 2008; Nijstad ve diğerleri 2010). Bir suçluyu bağışlamak, yaratıcılık 

literatüründe bilişsel kalıcılığı etkilemektedir(De Dreu ve diğerleri 2008; Nijstad 

ve diğerleri 2010). Bilişsel kalıcılığın öncüsü affedici davranıştır. Bağışlama, 

kasıtlı bir eylemdir. Bu amaçla yapılan çalışmalar kasıtlı bir davranışı ortaya 

çıkarmakta ve bir kişinin yaratıcılığını bilişsel kalıcılığını artırmaktadır (Lee, 

2016). 

Enright‟ın önderliğinde Kohlberg‟in Ahlak Gelişimi Kuramına dayanan, 

bilişsel boyutlara ve adalet anlayışına vurgu yapan bir affedicilik gelişim modeli 

ortaya konarak farklı yaş gruplarında test edilmiştir (Enright ve Fitzgibbons, 2000; 

Enright, Santos ve Al-Mabuk, 1989). 

 Altı aşamalı affetme modeli şu evrelerden oluşmaktadır: 

 1) Birey intikam alınarak adaletin sağlandığını hissederse affeder, 

2) İhlalci pişmanlık gösterir veya hatalı davranışını tazmin ederse affeder, 

3) Sosyal baskı ve başkalarının beklentileri affetmeyi destekler, 

4) Toplumun ve dinin beklentilerini karşılama isteği affetmeyi destekler, 

 5) Sosyal birliğin sağlanması hedeflenir, 

6) Son aşamada insan olarak affedilmeyi hak ettiği düşünülen ihlalci 

koşulsuz olarak ve sevgi ile affedilir (Enright ve Fitzgibbons, 2000). Enright‟a 

göre yalnızca çok az sayıda yetişkin yüksek seviyelerde affedicilik gelişimini 

yakalayabilmektedir (Akt: Aydın,2017). 

 Affetme aslında bireyin diğerlerine yönelik tutum ve davranışlarını analiz 

etme yerine kendini ve şartlarını değerlendirdiğinde kendini gerçekleştirmeye 

doğru yönelmesini ifade eder (Sarı, 2014).Enright veFitzgibbons, (2000) 

bağışlama kişiler haksızlığa uğradıkları zaman kendi iradeleriyle öç alma 

duygusundan ve karşılık verme arzusundan vazgeçip suçluya karşı merhamet, 

şefkat, karşılıksız sevgi de kapsayan yardımseverlikle karşılık vermek için çaba 

gösterdiklerinde başlar. Tibbits’e (2007, s.20) göre affetmek, bireyin maziden 

taşıdığı kızgınlık ve kırgınlığını, şimdiki zamanda huzur bulmak amacıyla yeniden 
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dizayn etmesi ve istikbaldeki hedeflerini yeniden ümitlerini harekete 

geçirmesidir(Akt:Sarı, 2014). 

Affedici kişiler; negatif duygularından kurtulup pozitif duygulara 

yoğunlaşmakta hayata bakış açıları pozitif olmaktadır. Olumlu düşüncelerinden ve 

pozitif bakış açılarından kaynaklı karşılaştıkları sorunlarla daha rahat baş edebilme 

imkanını yakalamakta ve yeniliklere uyumları daha kolaylaşmaktadır. Bağışlayıcı 

bireylerin psikolojik olarak güçlülükleri de artmaktadır (Eraslan,2014). 

Enright ve the Human Development StudyGroup, (Enright,1994) 

“Bağışlama Gelişimi Modeli”, Kohlberg’in modelinin aşamalarını hiyerarşi, 

değişmezlik, evrensellik gibi özellikleri kapsamamaktadır.  Bununla beraber 

benzerlikler mevcuttur. Birbirinin arkasından gelen bağışlama yöntemi bir 

öncekinden üst aşamadır.Her ileri aşama daha karmaşık bir açıyla bakabilmeyi 

zorunlu kılar. Enright’ın bağışlama modeli ile,Piaget’nin bağışlama modeli 

birbirinden farklılık göstermektedir. Piaget, bağışlamanın merkezine ideal 

karşılıklılığı alırken, Enright karşılıklılığı kimlik bazında değerlendirmektedir 

(Akt; Çoklar,2014).  

Bağışlayıcılık ahlaki değerler kapsamında ele alınabilir. Nihayetinde 

bağışlayıcılık felsefe ve din alanında ahlaki bir erdem olarak görülmekte, 

merhamet ve vicdan kavramlarıyla ilişkilendirilmektedir(Sarıçam, Biçer). 

Affedicilikle ilgili olarak artan seviyede trangrasyonlara karşı farklı 

şekillerde tepki vardır bunlar; İstenebilirlik: misilleme (olumsuz duygusal bilişsel 

ve davranışsal reaksiyonlar Sınırlama: (olumsuz duygusal ve bilinçsel ancak 

davranışsal olmayan tepkiler Affedici:(Nötr duygusal, bilişsel ve davranışsal 

reaksiyonlar(Madanı,2017). Maneviyat kavramlarını yardımseverlik, 

alçakgönüllülük, sevgi gibi kavramlar güçlendirir. Tek tanrılı dinler kişisel bir 

tanrıya inanırlar. Bu dinlerin bağışlama vurgusu olmak üzere birçok ortak ögesi 

vardır(Rye ve ark.2000, Akt: Madanı,2017). 

Bağışlama genelde karmaşıktır ancak daha çok failler ve mağdurlar 

açısından incelenmektedir (ClearWaterBay ve ark: 2016).İnsan davranışının 

etkileşimli ve karmaşık olması sebebiyle insan ve organizasyon hayatının her 

kesiminde çatışma yaygındır. İnsanlar yaşamış oldukları incinme sebebiyle 

bağışlayıcı yada intikamcı(misilleme) olabilirler. Ancak bir yönetim ne kadar iyi 

olursa olsun kişilerarası çatışma yine de yaşanır. Bağışlama bu aşamada faydalı bir 

süreçtir (Lee, 2016 ). 
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Uygur (2016) tarafından yapılan çalışmada; Bağışlayıcılık, şükür ve dini 

başa çıkma değişkenlerinin anksiyete duyarlılığı üzerine olan etkilerinin üst biliş 

değişkeni tarafından sağlandığı, üst biliş değişkeninin affediciliğe aracılık ettiği 

söylenebilir. Affedicilik ve şükrediciliğin, anksiyete duyarlılığı üzerinde olumsuz 

etkisi vardır(Uygur, 2016). 

Bağışlamanın, hukuk alanında uzlaşma kurumu ve ruhsal sağlıkla ilgili 

durumlarda yol müdahale yol gösterebilir. Aynı zamanda bu çalışma bireysel ve 

sosyal hayatımıza fayda sağlayabilir. Netice olarak da konuyla ilgili yapılacak 

araştırmaların yeni çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir(Çoklar ve 

Dönmez,2014). 

Hemen her konuda önemli saptamaları olan Freud, Jung ve Adler gibi 

psikoterapi kuramcıları affedicilik konusunu dile getirmemişlerdir. Worthington 

(1998) 1985 yılına kadar bu alanda yazılmış olan sadece beş çalışma tespit 

etmiştir. McCullough, Pargament ve Thoresen (2000) psikolojinin affedicilikten 

uzak durmasını farklı nedenlere bağlamaktadırlar. Bunlar; affediciliğin daha çok 

dini bir tema olarak görülmesi, psikolojinin uzun yıllar boyunca sadece 

gözlemlenebilir olgulara odaklanmış olması ve kanlı savaşların yaşandığı 

dönemlerde affediciliğin daha az hatırlanır olmasıdır (Aydın, 2017).  

Olası haksızlıklar sonrasında bireyler olumlu bir yaklaşımı tercih edip 

affetmeye yöneldiklerinde herhangi bir soyutlanma yaşamadan çevreleriyle uyum 

içerisinde kalabilir ve sosyal bağlılıklarını artırabilirler. Sosyal bağlılıklarını 

artırdıkları için de çevrelerine ait hissederek kendilerini değerli bulurlar ve güvenli 

ilişkiler kurabilirler. Bu nedenle de yaşamlarından daha fazla zevk alabilir ve 

yaşamlarından doyum sağlayarak öznel iyi oluşlarını artırabilirler. Affetmeyi 

kolaylaştıran etmenlerden olan sosyal yakınlığın da sosyal bağlılık ve öznel iyi 

oluş arasında affetmenin aracılık etmesinin açıklanmasında önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bireyler kendilerine yakın hissettikleri kimseleri daha kolay 

affedebilmektedirler. Diğer taraftan, olası haksızlık sonrasında intikama yönelen 

bireyler çevrelerinden dışlanabilirler, soyutlanabilirler ve giderek yalnız 

kalabilirler. Bunların yanı sıra çevrelerinden algıladıkları desteğin de giderek 

azalmasıyla sosyal bağlılıkları azalabilir. Sosyal bağlılığın artmasıyla bireylerin 

affetmeyi tercih etmelerinde ve bu tercihlerinin sonucunda da öznel iyi oluşlarının 

güçlenmesinde bazı unsurların etkili olduğu görülmüştür. Örneğin, sosyal 

bağlılığın kişilerarası ilişkilerde bir güven duygusunun kazandırılmasına zemin 
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hazırladığı için bireylerin affetmelerini ve öznel iyi oluşlarını artıcı bir etmen 

olduğunu akla getirmektedir. Aynı zamanda sosyal bağlılık ile bireyler çevrelerine 

uyum sağlamayabilir, çevreleriyle bütünleşebilir, çevrelerinden sosyal destek 

görebilir ve yakın ilişkiler kurabilirler. Tüm bunlar da onların affetme düzeylerini 

güçlendirerek yaşamlarından doyum elde etmelerini sağlayabilir(Satıcı,2016). 

Suçun derecesi ve yol açtığı sonuçlar hatayı yapan kişinin kim olduğu gibi 

etkenlere verilen önem arttıkça başkasını bağışlamanın azaldığı, sorumluluk ve af 

dilemenin bağışlayıcılığı artırdığı tespit edilmiştir (Bugay, 2011) . 

İnsan nefisle birlikte yaratılmıştır. Nefsine hakim olamayan kişi isteklerinin 

meşruluğuna bakmaksızın adeta bir hak olarak görüp karşı tarafın durumunu 

önemsemeden kırıcı davranışlarda bulunabilir. Nefsi olarak yapılan hatalara karşı 

dini kurallar ya aynısıyla karşılık verme yada bağışlamayı ön görmüştür. 

Bağışlama bu açıdan değerlendirildiğinde nefsine hakim insanların göstereceği bir 

davranış şeklidir diyebiliriz. Bu davranışı sergileyen kişiler başka insanlara model 

oluşturabilirler (Üstün,2015).  

Günümüze kadar yapılan çalışmalar incelendiğinde bağışlamanın aile, 

yakın çevre ve karşı cinsle olan ilişkilerde ve toplumsal hayatta ehemmiyet teşkil 

etmiş, kişinin iyi oluş halini olumlu yönde etkilemiştir  (Bugay, 2011). 

Bağışlama kendi içinde değerlendirildiğinde açık ve örtük affetme olmak 

üzere ayrıma tabi tutulmuştur. Kişinin davranışını doğrudan belirleyen açık 

bağışlama, failin davranışını ihlal etmekten kaynaklanan örtük bağışlama olarak 

açıklanmıştır. Kapalı bağışlama, açık olana göre daha az etkilidir (ClearWater Bay 

ve ark: 2016). 

 Affedilme zarar görmüş ve yıpranmış ilişkilerin çözümünde etkili bir 

yöntem olarak görülmektedir. Enright'a göre (1996) affetme insanların, kendisini 

haksız bir nedenle inciten bir diğerine karşı, sevgi, saygı ve cömertlik gibi aslında 

hak etmediği hislerin bu kişiye yöneltilmesini teşvik etme ve kızma, nefret etme ve 

olumsuz yargılama gibi duyguları isteyerek hissetmemesi olarak açıklamaktadır. 

Hargrave ve Sells (1997) affetmeyi şu şekilde ifade etmektedir. Bağışlama suçluya 

karşı gerçekleşen öfke ve öç alma duygusunu bir tarafa bırakarak, kişinin ilişkileri 

tekrardan düzeltme ve içsel yaraların, duygusal yaraların düzelmesi sürecidir.  

Enright ve arkadaşlarına (1991) göre birey affettiği zaman karşısındaki bireyi 

kendisiyle eşitbir düzeyde görmekte ve onu saygıya layık biri olarak kabul 

etmektedir. Dolayısıyla ona bir şekilde karşılıksız sevgi sunmaktadır.  İnsanlar 
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başkalarını affetme konusunda birçok nedenle başarısızlık yaşayabilirler. 

Başkasını affetmede başarısızlık durumları erkeklerde ve kadınlarda farklı tezahür 

etmektedir. Erkeklerde başarısız affetme tutumları genel olarak sosyal içe 

dönüklükle açıklanabilirken, kadınlardaysa başarısız affetme sosyal işlevsizlikle 

ilişkilidir (Maltby, Macaskill ve Day, 2001). Affetmenin birçok olumlu neticesi 

vardır. Bunlardan birinde kişi her insanın bir şekilde hata yapabileceğini 

anlayarak, bu sayede kendisine daha fazla pozitif bakış açısı geliştirir(Aslan, 2016) 

Affetme bireyleri Kendini Gerçekleştirmeye yöneltmektedir. Affetmenin 

Kendini Gerçekleştirme arasında en az ilişki duygusal olarak açık olmadır.   

Affedebilmek için bir anlamda hislerini başkalarından gizlemeyi 

gerektirmektedir(Sarı,2014). 

Başkalarını affetme terbiyesi, gelecekteki yaşam memnuniyetlerini 

artırmalarına yardımcı olmak için üniversite öğrencilerine önleyici terapi görevi 

yapar. Ayrıca bu, öğrencilere sosyal ilişkilerinde sosyal desteğin etkilerini 

artırmalarında ve olumlu duygu deneyimleri dengesini değiştirmelerinde yardım 

ederek daha fazla yaşam memnuniyetine yol açar ve bu yollarla da pozitif terapi 

işlevi de yapabilir(Zhu,2015). 

Özellik pozitif etki ve affetme ve duygu odaklı baş etme arasında 

bağışlamanın evlilikten memnuniyetin üzerinde etkisi vardır(Duman, 2013). 

Enright'ın Bağışlama Süreci Modeli test edilmiş ve bazı çalışmalarda 

ampirikolarak desteklenmiştir. Freedman ve Enright (1996) bağışlama geliştirmek 

için 12 kadın ensest kurbanları üzerine bir araştırma yaptı istismar eden kişilere 

karşıWorthington (2005) çalışmış birçok araştırmacı yabancılardan veya devam 

etmeyen ilişkilerden kaynaklanan ihlaller affedilmezliği azaltmakla beraber tam 

bağışlama ihtimalini de artırmaktadır. Affedicilik arttıkça yardımseverliğin 

azalması duracaktır. Affedicilikle fizyolojik faktörler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bir araştırmada yüksek affediciliğe sahip bireylerde sağlık işareti olan düşük 

hematokrit ve akyuvar hücreleri olduğu görülmüştür (Akt:Aydın,2017, Seybold, 

Hill, Neumann ve Chi, 2001). 

Literatürde, kendini bağışlama çeşitli değişkenlerle ilişkili olarak 

incelenmiştir. Araştırmalar, kendisini affedememenin, psikopatoloji gibi psikolojik 

zorluklarla pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Kendini bağışlama, bazı 

kişilik özellikleriyle ilişkili olarak incelenmiştir. Bu çalışmalarda, kendini 

bağışlama pozitif ve benlik saygısı ile yüksek oranda ilişkili bulunmuştur (Coates, 
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1997). Ayrıca, büyük beş kişilik faktörleri ile bağışlama arasındaki bağlantı 

literatürdeincelenmektedir. Araştırmacılar affediciliğin nevrotik ile negatif olarak 

ilişkili olduğunu, ancak kabul edilebilirlikle pozitif ilişkili olduğunu bildirdiler 

(Breen, Kashdan, Lenser, &Fincham, 2010; McCullough&Hoyt, 2002; Neto, 

2007). Aynı şekilde, Walker ve Gorsuch (2002), nevrotikliğin üç affedici boyuttan 

ikisinin negatif yordayıcısı olduğunu bulmuşlardır. Buna ek olarak, hoşgörü, 

başkalarının affını kabul etmenin önemli bir öngördürücüsüdür ancak kabul 

edilebilirlik, başkalarının affedilmesinin önemli bir öngörücüsü değildir. Bu 

bulgular, affediciliğin kişilik özellikleri ile önemli ilişkileri olduğunu açıkça ortaya 

koymuştur. Günlük hayatta bağışlama uygulamasının yaşam kalitesini 

artırmaktadır. Ampirik ve kuramsal çalışmalar hem affediciliğin öznel iyi olma ile 

ilişkili olduğunu ileri sürmektedir (McCullough, 2000; Toussaint&Webb, 2005). 

Bağışlamanın, yaşam doyumu düzeyi ve olumlu (Maltby ve ark. 2004), öznel ve 

psikolojik refah ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Akt:Dolunay Cuğ, 2015 Lawler-

Row&Piferi, 2006). 

Genç Yetişkinlerde Affetme Eğilimleri ve Dinî Yönelim ile ilgili yapılan 

çalışmada ulaşılan sonuçlara göre dindarlık ve dini bilginin affetme temayülünü 

pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır  (Uysal,2015). 

Bir kimse, affedemeyen saldırı mağdurlarından gelen işaretlere karşı 

uyanık olmalıdır. Kişi affetmeyi etik bir mesele olarak kabul eder ve kadınları da 

ahlâk temsilcileri olarak sayarsa, kadınların davranışlarını tamamen farklı bir 

şekilde görebilir. Bunun sebebi kadınların kin tutmaları değil, daha ziyade kabul 

etmekle yükümlü tutulduğumuz değerlere daha ciddi sarılmalarıdır. Kadınlar, 

kendi değer ve gerçeklerini inkâr etmeden, şiddete başvurmadan, ihlal edilen 

değeri inkâr etmeden ya da saldırganı insanlık vasfından çıkarmadan, bir şahsı 

affedemeyecekleri bir konuma koyabilirler (Akt: Anderson, 2013. 

Horsfield,2002,s.62). 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi en üst basamakta yer 

alan kendini gerçekleştirmeyi gerçekleştiren bireyler affedici tutum 

sergileyebilirler. Kendini ve başkalarını kabul edebilme olmadığı zaman 

diğerlerini affetme de gerçekleşmeyebilir. Maslow’a (1943) göre kendini 

gerçekleştiren birey problem çözmeye yönelmektedir (Akt:Sarı, 2014). 

Affetme ve İntikam Steiner (1996) ve Gottleib (2004) gibi birçok yazar 

affetme konusunda bir şeyler kaleme alırken intikam üzerine de bazı fikirler ileri 
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sürerler. Hilman, intikam, inkâr, özellikle diğer anlamını ve sinizmi (aşağılama-

iğrenme) kastederek ihanetten kaynaklanan acıyı önlemek için gösterdiğimiz 

umutsuz çabalardan söz etmiştir. Gerçek dünyada güvenin daima ihanet ihtimalini 

barındırması ve bu nedenle affetmeyi de içine alması gerektiğini ifade etmektedir 

(1964, s.78-79). Philip, intikamın, bizi meşgul edecek bir şey verdiğini ve umudu 

canlı tuttuğunu hatırlatır (Akt: Anderson,2013.Philips,1998, Holloway’de geçer, 

2002, s.67).  

İnsan olarak hata yapan bizler birisine bağışlama erdemini gösterirsek 

bizler de hata yaptığımız zaman başkaları tarafından affedilme olasılığımız 

olabilir. Yakınlarımız olursa bu davranış daha sıklıkta seyredebilir. Aslında 

affetme davranışını bir şekilde dolaylı olarak öğretmiş oluruz. 

Kişinin iç dünyasındaki huzura ulaştıran yollardan birisi de affedici olmak, 

kin,öfke ve nefret gibi yıkıcı duyguları terbiye ederek bağışlayıcılıkla olumsuz 

duyguları yok etmektir. 

 Affetmek insanı yücelten, davranış yönünden ve hoşgörülü olmasını temin 

eden özel bir duygudur. Duygudan öte kılan şey ise bunun davranışa dönüşmesi bir 

adım daha ilerisi ise alışkanlığa dönüşmesidir. Bağışlayan kişi affedilen kişi 

karşısında üst bir konumda, yüce bir durumdadır. Affetmeyi büyüklük olarak 

gösteren şey aslında budur. Affetme kişinin kendisinden emin olmasının, suç 

işleyen kişiyi önemsemeyip ciddiye almadığını da gösterebilir. Hatalar karşısında 

geniş yürekli olmak, sorunları büyütmemek, beşeri hata olarak algılamak, hayatın 

içinde normal bir durum olarak değerlendirmek affediciliğimizi 

kuvvetlendirecektir. Hatalı davranışı kabullenememek affediciliği 

güçsüzleştirecektir. İnsan davranışlarının hatasız olmadığı düşünülürse hata 

yapmanın normal olduğu süreçte affetmenin de bu sürecin doğal sonucu olması 

gerekir. Başkalarına ve kendine karşı hoşgörülü insan aksi tavır sergileyenlere göre 

daha mutludur. 

Bağışlama, farklı yönleriyle psikolojik bir durumla ilgili olarak çeşitli 

düzeylerde ele alınmıştır. Affetme düzeylerini şu şekilde açıklayabiliriz;  kişisel 

affetme, kişiler arası affetme, ortak affetme, millet içindeki toplulukları affetme ve 

milletlerarası affetme (Dax, 1996, Aktaran Çardak, 2012). Bu bağlamda alt 

başlıklar halinde kişilerarası affetme, kendini affetmeyle ilgili alanyazın çalışması 

aşağıda verilmiştir. 
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1.4.1.1. Başkalarını Affetme 

 

Her ne kadar kişiler arası affedicilik konusunda bireysel haksızlıklara 

yoğunlaşılmış olsa da, bazen birçok insanı inciten büyük bir grup veya sosyal bir 

sınıf olabilmektedir. Gruplar arası ortak affedicilik tüm bir etnik, dini veya sosyal 

grubu affetmeyi açıklar. Güney Afrika ve İrlanda gibi çatışma sonrası toplumlarda 

yapılan barış çalışmaları çerçevesinde gruplar arası affedicilik önem 

kazanmıştır(Aydın,2017). 

İşyerinde bağışlama kavramı, kişinin intikam hakkını elinden almak ve 

bunun yerine suçlunun merhametini göstermek için bir istekliliktir (Enright ve 

Coyle, 1998). Bu, suçlunun kaçınılmasının azaltılmasının yanı sıra, herhangi bir 

öfke, kin tutma veya failin intikamını terk etme motivasyonudur. Bunun tersine, 

ahlaki normlar yeniden kurulduğunda uzlaşmayı arttırmaya yardımcı olur 

(Worthington,1998). McCullough ve ark. (2000), bağışlamanın belirli bir 

kişilerarası ilişki içinde gerçekleşen suçlulara yönelik birey içi, profesyonel sosyal 

bir değişim olduğuna karar vermiştir. Örgüt bağlamında, bağışlama konusunda 

birçok tanım vardır. Aquino ve diğ. (2003), kişiler arası işyeri affediciliğinin, 

meslektaşı tarafından zarar gören kişinin, suçluya karşı olumsuz duyguların 

(örneğin öfke gibi) üstesinden gelmeye ve suçlunun zarar vermesine karşı 

kendisini durdurmaya çalıştığı bir süreç olduğunu ileri sürmektedir. Aquino ve ark. 

(2003), affedicilik sürecinin bireysel seviyesine odaklanmıştır, Cameron ve Caza 

(2002) affediciliği örgütsel düzeyde daha geniş bir biçimde tanımlamıştır. Örgütsel 

bağışlama; haklı kızgınlığın, zarar görmenin ve suçlamanın toplu olarak terk 

edilmesini teşvik etme kapasitesinin olduğunu varsayılmıştır. Üstelik, kırgınlık 

olan ilişkilere tepki olarak yapıcı, ileriye dönük olumlu ilişkileri teşvik edici ve yol 

göstericidir. Bu süreç, organizasyonun daha erdemli olmasına neden olan bir 

dönüşüm gerektirir.Affetmek unutmak ile de bağdaşmamaktadır. Çünkü 

affetmekte esas olan yapılan ihlali bilinç düzeyinden uzaklaştıran unutmak değil, 

daha olumlu bir şekilde pozitif değerler katarak hatırlamaktır 

(Akt:Aydın,2017,Enright, Freedman ve Rique, 1998). 

 Affedicilikle ilgili karşılıklı ilişkilerde asıl problem, kırılma ya da suç 

şeklinde ortaya çıkar. Suçun olması ilişkiyi negatif yönde etkiler. Bu sürecin böyle 
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devam etmemesi ve değişmesi için affediciliğin olması gerekir.Suçun düzeyine 

bakılmaksızın bağışlama gerçekleşmelidir (Akt:Tüccar,2015). 

Miller (2008) ve arkadaşları 70 çalışmayı inceledikleri meta-analizde 

kadınların daha affedici olduğunu öne sürmüştür. Yazarlarneticedenşu 

parametrelerin etkili olabileceğini iddia etmiştir; ihlalleri algılama şekilleri, kişilik 

faktörleri, bağlanma tarzları, kültürel farklılıklar, affetmeyi gerektiren durumların 

özellikleri, duygusal yaralarla baş etme yöntemlerindeki farklılıklar, kadınların 

daha fazla çözüm ve erkeklerin daha ziyade adalet aramaları, intikam duygusunun 

erkeklerde daha yüksek oluşu ve kadınların erkeklerden daha dindar olmaları ve 

son olarak affedicilikte görülen cinsiyet ayrımı kültürel ve kişilik özelliklerine 

bağlı farklılıklar göstermektedir. Kadınların romantik ilişkilerinde, erkeklerin ise 

daha çok işyerlerinde affedicilik temasıyla karşılaştıkları görülmüştür 

(Ghaemmaghami vd. 2011 Akt:Aydın,2017). 

Bugay ve Demirin yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin hangi hataları 

affetmede güçlük çektikleri incelendiğinde neredeyse yarısı(% 49.6) ailevi 

konularla ilgili ortaya çıkmıştır. Daha sonra sırasıyla karşı cins ile olan ilişkiler ve 

eğitim gelmektedir. Buna ilave olarak hatanın büyük olması, ihlalin yol açtığı 

sonuçlar ve hatayı yapan kişiye verilen ehemmiyet arttıkça başkalarını bağışlama 

düzeyinin azaldığı bununla beraber hatadaki sorumluluğun ve ihlali yapan kişinin 

af dilemesinin bağışlamayı arttırdığı gözlemlenmiştir. Genel itibariyle öğrencilerin 

başkalarını bağışlarken hata özelliklerine fazlaca ehemmiyet verdiklerinin ve ihlal 

ile ilgili özelliklerin başkasını bağışlamayı anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda aile, duygusal ilişkiler ve arkadaş ilişkileri 

bireyin hayatında ve toplumsal hayatta etkili olduğunu, kişinin iyi oluş haline 

olumlu katkı sağladığı ortaya çıkmıştır (Bugay ve Demir,2011). 

McCullough ve arkadaşları (2000: 9) affetme için “spesifik kişilerarası 

bağlamda algılanan bir suçluya karşı içsel, prososyal değişim”  tanımını 

önermiştir. Bu tanıma göre affetme, içsel ve kişilerarası olmak üzere çift yönlü bir 

karaktere sahiptir. Suç işleyen bir kişiyi affettiğinde; bireyin düşüncelerinde, 

duygularında, güdülerinde ve davranışlarında değişimler meydana gelmektedir. Bu 

nedenle affetme içsel psikolojik bir süreçtir. Aynı zamanda, affetmenin kişilerarası 

ilişkilerde bir ihlal durumu oluştuğunda meydana gelmesi ve bireyin bir başkasını 

affetmesi söz konusu olduğundan, affetme kişilerarası bir özellik de taşımaktadır 

(Akt: Asıcı, 2013).  
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Bağışlama negatif duygu ve düşüncelerden kurtulmayı sağladığından kişiye iç 

huzur, ve rahatlama imkanı sunmaktadır. Bireylerarası bağışlayıcı, geniş gönüllü 

olmanın arkadaşlık ilişkilerinde devamlılık sağlayacağı için yalnızlaşmasına da 

mani olmaktadır. Buna binaen bağışlama kişinin mutluluk düzeyini arttırır 

diyebiliriz.  

Yöneticilerin bağışlayıcı davranışları üretken ve yenilikçi çalışmalar adına 

son derece önemlidir. Affedicilik sadece sorun giderici bir çözüm yöntemi değil 

aynı zamanda affedenin bilişsel süreci daha kalıcı ve kapsamlı yarayıcı iş 

performansını artırmaktadır. Üretici zihin affedici bir kalpten faydalanmaktadır 

(Lee, 2016 ). 

Yine kişilerarası ilişkiler bağlamında öğretmenlerin bağışlayıcığı ile ilgili 

yapılan araştırmaya göre, öğretmenler bağışlamayı erdem olarak görmekte ve 

bağışlayıcı insanların kuvvetli şahsiyet sahibi olduklarını düşünmektedirler. Ancak 

çalışmaya iştirak eden öğretmenler kendilerine haksızlık yapıldığında suçu 

görmezden gelmekte durumun tekrarında ise bağışlama hususunda sıkıntı 

yaşamaktadırlar. Öğretmenler hoşgörüyü bağışlama olarak gördükleri, küçük 

hatalar için belli düzeyde bağışlayıcı olmayı tercih etmişlerdir. Örgütsel affedicilik 

çeşitli boyutlarda ele alınmış olup; birinci boyutunda öğretmenler bağışlayıcılığı 

erdem olarak değerlendirmekle birlikte bağışlayıcı insanların güçlü şahsiyet sahibi 

kişiler olarak değerlendirmektedirler. Bununla birlikte öğretmenler haksızlığa 

uğradıklarında haksızlık eden kişiye karşı hoşgörü ile karşılık vermeyi ancak bu 

durumun tekrarlanması durumunda ise bağışlamada güçlük çekmişlerdir. Örgütsel 

affediciliğin ikinci boyutu ise; öğretmenlerin kişiler arası ilişkilerde karşı tarafa 

hata yapma hakkı vermekte aynı zamanda karşı tarafı anlamaya özen 

göstermektedirler. Örgütsel affediciliğin üçüncü boyutunda ise; şahıslarına yapılan 

haksızlığı affetmekte zorlanmakla birlikte aynı şekilde yada benzer bir şekilde 

karşılık vermeyi arzu etmektedir. Aslında öğretmenler her ne kadar affediciliği 

erdemli bir davranış olarak algılasalar da söz konusu suç, şahıslarına 

yapıldığındaaffetmede güçlük çekmektedirler. Netice itibariyle öğretmenler 

mesleklerini icra ederken sürekli kendi meslektaşları, öğrenciler, yöneticiler ve 

velileriyle iletişim halindedirler(Karaman-Kepenekci, 2000, 97-103). Bu şartlar 

altında öğretmenlerin affedici yaklaşımlarını okul iklimini olumlu etkileyeceği gibi 
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birçok sorununda çözülmesine katkıda bulunulacaktır(Cohen, 2009,Akt:Karaman 

ve Funda, 2015). 

Kişiler başkalarını bağışladıklarında suçlu üzerindeki olumsuzluk düzeyi 

azalıp olumluya dönüşür (Pargament, andThoresen 2000).  Günümüzde affedicilik 

üzerinde yapılan çalışmalar fiziksel ve psikolojik olarak olumlu etkilerini ortaya 

çıkarmıştır. Robert Enright’ın geliştirmiş olduğu Bağışlayıcılık Merkezli Terapi, 

terapistlerin kendilerinden yardım isteyen kişilere haksız kırılganlıklarını öç alma 

duygularından kurtulup psikolojik bağışlama süreci örneğini sunmaktadır. 

Haksızlık yaşamış kişilerin bu yaşantıların iyileşmesinde bağışlayıcılık merkezli 

terapi çeşitli psikoterapi yöntemlerine uyarlanabilir. Kişinin haksızlığa uğradığı 

durumlarda merhametli, vicdanlı ve iyimser olabilmesi için suçu gerçekleştiren 

kişiye karşı yada kendisine karşı  öfke ile yüzleşmesi ve bağışlayıcılığı anlaması 

gerekir (Akt:Aydın, 2016,Enright ve Fitzgibbons, 2015). 

Çalışma ortamı iş hayatında kişilerarası ilişkilerin yoğun yaşandığı 

durumlardan biridir. İş ilişkilerinde affedicilik sadece çözüm için bir çözüm değil 

işyeri çatışmasının yaratılmasında önemli yararlar sağlamakla birlikte, affedenin 

bilişsel süreci daha kalıcı ve kapsamlı, eninde sonunda daha yaratıcı iş 

performansı sağlar. Bu şekilde affedici bir kalp, daha yenilikçi, üretici zihnin 

oluşmasına zemin oluşturabilir(Lee, 2016). 

Bağışlamanın kişilerarası münasebetleri devam ettirme durumu ve 

psikolojik sağlığa olumlu etkileri göz önüne alındığında affedici temayülü daha 

fazla olan öğretmen adaylarının sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurabileceği ve 

kurduğu bu ilişkileri sürdürebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle öğretmen 

adaylarının affetme eğiliminin yüksek olması psikolojik sağlık açısından önem 

ifade eder. Bireylerarası affetme düzeyi yüksek olan bireyler düşük olan 

bireylerden daha iyi sosyal işlev ve akıl sağlığı göstermiştir; ancak fiziksel sağlık 

açısından iki grup arasında herhangi bir farklılık görülmemiştir (Asıcı, 2013).  

Evlilikte bağışlama ile ilgili yapılan bir araştırmada bağışlama temayülünün 

eşlerin affediciliğinin birbirine benzerlik gösterdiği ortaya çıkmış, eşlerin 

karşılıklı ilişkide bir hatayı bağışlaması öbür eşin farklı bir hatayı bağışlamasına 

etki etmiştir.Eşler birbirine karşılıklı davranış ilişkisinde yol gösterici olmuştur. 

Eşleri birbirlerini olumsuz duygular için suçladıklarında ve davranışın kasıtlı 
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yapıldığını düşündüklerinde birbirlerine karşı öç alma duygusu ve uzaklaşma 

davranışı göstermektedirler (Taysi,2010). 

Bağışlama her ne kadar bireysel bir değer gibi görünsede örgütler için de 

önem arz etmektedir. Bilhassa eğitim örgütleri içerisinde insan faktörünün önemli 

fonksiyonu olması sebebiyle örgütsel bağışlayıcılık da ön plana çıkmıştır(Karaman 

ve Kepenekçi,2015). 

Bağışlama cinsiyet değişkenine göre farklılık oluşturmayan karakter 

özelliğidir (Sarıçam ve Biçer, 2015).Genel anlamda mutluluk düzeyleri 

yükseldikçe bağışlayıcılığın da yükseldiğini ifade edebiliriz. Yaş, genel mutluluğu, 

romantik ilişki, algıladığı anne davranışı, psikolojik sorun yaşama, psikolojik 

destek almanın bağışlamaya etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bağışlayıcı kişilerin 

aksi tavır sergileyenlere göre ahlaki değer ile öz-anlayışa sahip kimseler olduğu 

ifade edilebilir (Sarıçam ve Biçer,2015).  

Affetme kişinin başkalarına karşı olan kin ve olumsuz duygularını yok 

etmesidir. Üstün ahlak sahipleri kişiler kin, nefret gibi yıkıcı duygulardan uzak 

durmuşlardır. Affedilmek, bağışlamak sadece insanın insanla ilişkisinde yoktur. 

İnsanın kendisi ile tanrısı ile ve başkaları ile olan ilişkisini içerir. İnsan yaptığı 

hatalardan dolayı pişmanlık duyarak bağışlanmak ister. Başkalarından özür 

dileyerek ve karşısındakinin gönlünü kazanarak affedilmek ister.   

Beşeri münasebetlerde başkalarını hoş görebilmenin yolu, onların yerine 

kendimizi koymaktır. Öfkelendiğimiz zaman bizim yapacağımız şey muhatabımızı 

bu davranışa sevkeden şeyi bulmak daha doğru olacaktır. Çatışma yaşama ve öç 

alma duygusunun hoşgörüsüz ortamlarda olma ihtimal yüksektir. Hoşgörülü 

davranabilmek içinde bazen istenmeyen davranışlar sergileme ihtimali olur boş 

vermişlik ya da ihmal gibi. Hoşgörülü olmak aslında kişilik olgunluğuyla bu ince 

çizgiyi de korumaktır(Şahin,2014). 

 

1.4.1.2.Kendini Affetme 

 

Kişinin kendini incelemesi ve affetmesi oldukça zor ve kendine acı verici 

olabilir. Kendini affetme gerçekleşmezse birey farklı olumsuz baş etme 

yöntemlerine başvurabilir; gerçekleri görmezden gelebilir, yaptıklarını 

küçümseyerek sorumluluktan uzak durabilir, sahte bir kendini affedicilik 
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yaşayabilir, başkalarını suçlayabilir veya utanç ve pişmanlık duygularıyla 

yüzleşebilir(Aydın,2017). 

Kendini affetme düzeyi yüksek kişiler zihinsel, sosyal ve duygusal olarak 

daha sağlıklıdır ve daha çok enerjileri vardır. Kendini bağışlama seviyesi düşük 

kişiler ise, zayıf genel sağlık ve güçlü bedensel ağrılar belirtmiştir (Asıcı, 

2013).Halisdemir(2013)’in Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini 

yordayan çalışmasında da en önemli değişkenin kendini affetme olduğu sonucu 

yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır(Halisdemir, 2013). 

Kendini affetme düzeyi yüksek olan kişinin yaptığı hataları yeni şeyler 

öğrenmek ve gelişimine katkı sağlamak için bir araç olarak kullandığı, dolayısıyla 

sürekli gelişmek için bir fırsat olarak gördüğü söylenebilir. Aksi halde kendini 

affetmede güçlükleri olan kişi hatasına yoğunlaşarak bu durumu bir fırsata 

dönüştürmeyecek, dolayısıyla hatalarından ders almayarak gelişimini olumsuz 

etkilemektedir (Halisdemir,2013). 

Bireyin kendisini bağışlamasını sadece benlik saygısı ve bilişsel 

çarpıtmalar tarafından anlamlı olarak yordadığı görülmüştür.  Dini yönelimin ve 

cinsiyetin kendini affetme arasında bağ kurulamamıştır. Yine benlik saygısının ve 

dini yönelimin başkalarını affetmede anlamlı olarak yordadığı ortaya çıkmıştır. 

Başkalarını affetmenin ise; bilişsel çarpıtmalar ve cinsiyetle bağlantılı olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Başkalarını affetme puanlarının ise;  ikamet ettikleri yere göre 

farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Evde kalan öğrencilerin yurtta kalan öğrenciler göre 

diğerlerini bağışlama düzeyi artış göstermiştir (Gündüz,2014). 

Bazı teorisyenler ve araştırmacılar yüksek seviyede affediciliğe sahip 

insanların diğer insanlardan etkili bir şekilde sosyal destek algılamalarının ve 

almalarının daha olası olduğunu ve böylece daha yüksek düzeyde iyi olma hissini 

yaşadıklarını ileri sürmüşlerdir (Thoreson ve ark. 2000; Worthington ve Scherer 

2004. Akt:Zhu, 2015).  

Birey kendisini affetmediğinde pişmanlık, utanç ve suçluluk yaşadığı ve bu 

durumun da sağlığını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür(Aydın,2017). 

Spesifik olarak, özellikle, affediciliği daha yüksek olan bireyler daha fazla 

sosyal desteğe sahiptir ve bu durum dolayısıyla bu kişilerin duygusal iyi oluş 

seviyelerinin yükselmesine hizmet etmekte ve böylece de yaşam memnuniyetlerini 

artırmaktadır(Zhu,2015). Affetmenin sosyal destek ve duygu dengesi yoluyla 
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yaşam memnuniyetine olan dolaylı etkileri genç yetişkinlerde belirgindir. Bu 

sonuçlar, affediciliğin yaşam memnuniyetindeki yükselen rolünün çeşitli yollardan 

dolayı olabileceğini ileri sürmektedir. Daha yüksek affetme seviyelerine sahip 

bireyler, daha düşük seviyelerde olumsuz duygu yaşamaya diğer taraftan da daha 

sık olumlu duygu yaşamaya ve başkalarından daha fazla sosyal destek alıp 

sürdürmeye eğilimlidirler. Bütün bu avantajlar yaşam memnuniyeti seviyelerini 

yükseltir. Bu, daha önce anlatılan sosyal destek ve duygu aracılık modeli ile 

tutarlıdır. Örneğin, Lawler-Row ve Piferi (2006) affediciliğin, başkalarından daha 

fazla sosyal destek algılayarak yaşam memnuniyetini artırabileceği sonucuna 

ulaşmıştır.(Green ve ark.2012) olumlu duygu ve olumsuz duygunun affedicilik ve 

zihinsel sağlık arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini ortaya çıkarmış olup buna ek 

olarak, erkekler ve kadınların affedicilik ve yaşam memnuniyeti ilişkisinde aynı 

mekanizmaya sahip olabileceklerini belirterek, aracılık modeli cinsiyete göre 

farklılık göstermemektedir (Zhu,2015). 

 

1.5.1. Affetmenin Fiziksel  etkileri 

 

Birey bir yandan affetmemeden kaynaklanan kin,öfke, intikam, acı gibi 

takıntılı bazı olumsuz duygularından vazgeçmekte (release), diğer yandan da 

affettiği birey ile uzlaşarak (reconciliation),ilişkilerini yeniden kurmakta ve 

psikolojik olarak rahatlamaktadır. Ayırıcı affetmede ise, birey yine duygusal 

vazgeçme sürecini yaşamaktadır. Ancak ruh sağlığını koruyabilmek için, onu 

inciten kişiden hem fiziksel hem de psikolojik olarak uzaklaşması gerekmektedir 

(Önal,2014). Özellikle, Salovey ve arkadaşları farklı kişilik özelliklerinin çeşitli 

duygusal durumları ortaya çıkardığını, bu durumun da dolayısıyla sağlık ve iyi 

oluş üzerine fiziksel etkiler meydana getirdiğini ileri sürmüşlerdir. Bu 

hipotezleştirilmiş süreç özellikle affedicilik ve sağlık arasındaki ilişkiye, duygunun 

aracı etkisi yönüyle bağlantılıdır. Worthington ve Scherer affediciliğin duygu 

odaklı baş etme stratejisi olduğunu iddia etmişlerdir. Bu strateji, affetmemekle 

(örneğin düşmanlık, kin ve nefret) ilişkili olumsuz duyguların; olumlu duygularla 

(empati, merhamet ve sevgi) yer değiştirmesini içermektedir. Yani, affediciliğin 

sağlık ve iyi oluşu(mutluluğu) etkilemesi,  bir önceki cümlede bahsedilen duygusal 

durumların dönüşümü yoluyla olur. Önceki çalışmalar, duygunun kişinin yaşam 
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memnuniyeti kararlarını oluşturmasında özellikle önemli olduğunu (Kuppens ve 

ark. 2008; Schimmack 2008) ve affediciliğin duygusal iyi oluşla yakından ilişkili 

olduğunu (Bono ve ark. 2008; Green ve ark. 2012; Maltby ve ark. 2004; Orth ve 

ark. 2008) kanıtlamıştır. Bu yüzden, duygu dengesinin affedicilik ve yaşam 

memnuniyeti arasındaki bağa aracılık ettiğini varsaymak mantıklıdır (Zhu,2015). 

Koroner arter hastalığı olan bireylerle yapılan bir çalışmada yüksek 

affedicilikle, düşük kolesterol seviyesi arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur 

(Akt:Aydın,2017,Friedberg, Suchday ve Srinivas, 2009). 

Affın etkisini ilk keşfeden Hunter(1978) öfke, depresyon ve takıntıların 

affetmeyle beraber kaybolduğunu gözlemlemiştir. Affetmemek ile depresyon 

arasındaki ilişkinin yönü tutarlı olmakla beraber büyüklüğü değişmektedir(Chung, 

2016).Affediciliğin içerdiği fiziksel yararların bir kısmı 

şöyledir:(Akt:Karakaş,2014,Worthington, 1998) 

• Kan basıncının düşmesi 

• Stresin azalması 

• Düşmanlığın azalması 

• Öfkeyi daha iyi kontrol edebilme 

• Kalp atış hızının daha düşük olması 

• Alkol ya da madde kullanımı daha az olma ihtimali 

• Depresyon belirtilerinin azalması 

• Kaygı belirtilerinin azalması 

• Tekrarlanan acının azalması 

• Arkadaş çevresinin genişlemesi 

• Toplumsal ve bireysel ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütebilme 

• Dini açıdan ve ruhsal yönden iyileşme 

• Psikolojik olarak daha iyi olma 

 

1.5.2. Affetmenin Psikolojik Etkileri 

 

Affetmenin demografik değişkenlerle ilişkisi incelendiğinde, duygusal 

ilişki,genel mutluluk hali, algıladığı anne tutumu,  psikolojik sorun yaşama 

durumlarının ve psikolojik yardım almanın bağışlama üzerinde etkisi ortaya 

çıkmıştır(Asıcı, 2013).Kişinin kendini affetmesi depresyon ve anksiyete seviyesini 
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azaltmasıyla birlikte kendine saygı düzeyini yukarıya çekmesi sağlam psikoloji 

haline ulaşmayı kolaylaştırmaktadır (Akt: Eraslan,2014, Ostemdorf, 2000). 

Sürekli öfkenin yaşam doyumu üzerindeki olumsuz etkisine karşı yüksek 

düzeydeki toplam affetme ve başkalarını affetmenin bir tampon işlevi gördüğü ve 

bu olumsuz etkiyi azalttığı sonucuna varılabilir(Topbaşoğlu,2016). 

Psikolojik destek alan ve destek almayan öğretmenler üzerinde yapılan 

araştırmada ise psikolojik destek almayan öğretmen adaylarının genel affetme 

puan ortalamalarının yüksek olduğu sonucu, affetmenin psikolojik sağlık için 

yararlı olduğu bulgularını desteklemektedir. Buna ilave olarak psikolojik sağlığı 

iyi olan kişilerin daha bağışlayıcı olduğu da tahmin edilmektedir(Asıcı, 2013). 

Kişi kendisini affettiğinde olumsuz olan duygulardan kurtulup, suçluluk 

psikolojisinden uzaklaşır. Kendine karşı affedici olmak kişinin pişmanlık 

duygusunu ve öfkesini azaltabilir. 

 Hata yapan birey affedildiği kişiye karşı vefa ve minnet duygusu 

taşıyabilir kendisini affeden kişiyle ilişkisini daha kuvvetli kılmak isteyebilir.. 

Kendini işe yaramaz bir birey değil de yaptığı hataların onun için bir 

tecrübe olabileceği bir kazanıma dönüşebilir. Affetmek kişiyi özgürleştirir. 

(Nathaniel-Lambert, 2015). 

Liderlerin affetme yada misilleme yapma özgürlüğü vardır. Bağışlama ile 

psikolojik sağlık arasında ilişki vardır. Bağışlama yalnızca misillemeyi önleyen bir 

davranış değildir. Aynı zamanda olumsuz duyguları bırakmayı içeren 

(nefret,öfke)gibi önleyen bir davranıştır (Camron,Caza, Enright,Eastin,Golden, 

Sarinopoulos ve ark, Akt: Madanı, 2017). 

Bireylerarası çatışmalarla beraber kişilerin kendi değer yargıları ve 

inandıkları ile de zıt düştükleri zaman kendilerinin beklentilerine karşılık 

bulamayarak benliklerine karşı yoğun negatif duygulara kapıldıklarında, psikolojik 

sağlığı olumsuz etkileme gücüne sahip içsel çatışma durumları da meydana 

gelebilmektedir (Asıcı, 2013). 

Yüksek affetme düzeyine sahip bireylerin algılama ve bilgiyi alma 

olasılıkları da yüksektir. Bağışlamanınyaşam memnuniyeti ile olumlu yönde 

ilişkisi vardır. Kişiler daha yüksek affetme seviyelerigösterdiğindedaha düşük 

olumsuz etki seviyelerine maruz kalma eğilimindedir. Sosyal destek affetme ile 

etkileşim arasında arabulucu fonksiyonundadır. Çatışma yaşayan insanların 

birbirleri ile paylaşıp destek alarak bağışlamaya yönelmektedir(Zhu, 2014). 
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Affetme kişinin iç dünyasında yaşadığı duygularının olumlu çıktısıdır. Kişi 

kin beslemenin kendisine ve çevresine verdiği zararı gördükçe bağışlamanın bir o 

kadar faydasını göreceği muhtemeldir. 

 

1.6. Affetmeyle ilgili modeller 
 

Bu alanınöncüleri olan Enright’ın geliştirmiş olduğu “Affetme Süreç 

Modeli “ ve Worthington‟un” Beş Aşamalı Affedicilik Odaklı Terapi Modeli “ 

farklı psiko-eğitim ve terapi gruplarına uygulanarak etkinlikleri ortaya konmuştur.   

 

1.6.1.Affetme Süreç Modeli 
 

 

Karar Evresi: Birey affetmenin ne olduğu ve olmadığı üzerine düşünür. 

Bu noktada birey kendisini inciten kişiyi affetmeye karar verebilmektedir.  

Keşfetme Evresi: Bu aşamada öfkenin doğası, öfkeyle baş etme yolları ve 

öfkenin yaşamdaki farklı şekilleri ele alınır. Yaşanan sorunla ilgili farkındalık 

kazanımı başlar. Bu evrede öncelikli hedef; incinen bireyin yaşadığı duygusal acı 

ve duygusal acının psikolojik sağlığını nasıl etkilediği ile ilgili farkındalık 

kazanmasıdır. 

Eylem Evresi: Bu aşamada birey kendisini inciten kişiye karşı merhamet 

duygusu hissetmeye başlar. Duygusal değişim gerçekleşir ve kendisini incitene 

karşı birey olumlu duygular hissetmeye başlar. 

Derinleştirme Evresi:“Affetme Süreç Modeli”nin son evresi 

derinleştirmedir. Bu evrede birey kendisini inciten bireye karşı yaklaşımı kendi 

düşünce sistemini sorgulamasını sağlar. Birey bu evrede kendisine bazı sorular 

yöneltir. Sorulan sorulara örnek olarak; “Daha önce birinin beni affetmesine 

ihtiyaç duydum mu?” ya da “Daha önce birisi beni affetti mi?” sorusu verilebilir. 

Bu sorular affetmenin gerçekleşmesine yardımcı olur. Enright ve İnsan Gelişimi 

Çalışma Grubu’nun (1991) belirttiği Süreç Modeli evreleri  (Akt: 

Topbaşoğlu,2016.Enright ve The Human Development StudyGroup, 1996). 
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1.6.2.Affetme Piramit Modeli 
 

Affetme piramit modeli (daha önceleri empati, alçakgönüllülük, bağlılık 

modeli; Worthington, 1998) empati modeli özetle; İncinmiş insanlarda affediciliği 

artıran bir müdahale programıdır. Affetme piramit modeli empati temelli affetmeden 

farklıdır. Empati temelli affetme McCullough, Worthington (1995) ve McCullough, 

Worthington ve Rachal (1997) tarafından geliştirilmiştir. Affetme Piramit Modeli 

Empati temelli affetmeden daha kapsamlıdır ve farklı bir yapıya sahiptir. 

  Kişinin affediciliğinin bir dereceye kadar aşağıdaki maddelere bağlı olup 

olmadığını öğrenmek için; Bireyin kişiliği,  incinme eyleminden önceki ilişkinin 

özellikleri, incinme anında ve sonrasında oluşan olaylar (örneğin itirafın olması, özür 

ve benzeri şeyler), empati, alçakgönüllülük hissinin gelişmesiyle ve bağışlama 

niyetiyle ilgili olabilecek psikolojik süreçlerin bilinmesi önemlidir. Bunlar; 

1. Önleyici Özellikler 

Kişilik Faktörleri 

 Duyusal uyarıma duyarlılık 

 Aynı konu üzerinde düşünüp durma 

 Narsistlik 

 Öz – izleme 

 Korkuya yatkınlık 

 Sürekli kaygı 

 Sürekli kızgınlık 

 A tipi kronik düşmanlık 

 Nevrotiklik (duygusal dengesizlik) 

 İçedönüklülüğe karşı dışadönüklülük (dışa dönüklülüğün affediciliği artırdığı 

düşünülmektedir) 

 Strese tepki 

 Utanç eğilimi( Tangney,1995) 

2.Besleyici (Artırıcı) Özellikler 

 Alçak gönüllülük özelliği 

 Şükran duygusu 

 Empati duygusuna yatkınlık (Davis, 1996) 
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 Kişiler arası güven 

 Açık sözlülük 

 Hoşluk 

 Suçluluk duygusu (Tangney,1995) 

3.Önceden Var Olan İlişki Değişkenleri 

İlişkisel Faktörler 

 Yakınlık (Zorunluluk, görev, norma uygunluk, sevme, sadakat, suç, mevcut 

ve gelecekteki karşılıklılık, ilişkinin sürdürülmesine karşı istek gibi diğer 

değişkenleri de içerebilir [Batson ve ark. 1997). 

 İlişkiye olan bağlılık (Rusbult, Bissonnette, Arriaga,&Cox, 1998; 

Rusbult&Buunk, 1993) 

 İlişki hakkındaki inançlar:Sözleşme ya da sözleşmeye dayalı durum 

(Bromley&Busching, 1988; Bromley&Cress, 1998; Browning, Miller-

McLemore, Couture, Lyon & Franklin, 1997; Ripley, 1998; Witte, 1997); 

ilişkinin kutsallığı (Mahoney ve ark., 1996); yakın ilişkide fedakarlık yapma 

istekliliği (Van Lange ve ark.,1997); ilişki memnuniyeti; ilişkinin 

alternatifine olan memnuniyet; ilişkiye yapılan yatırım; ilişkinin göze 

çarpması (Rusbult, Johnson &Morrow, 1986) 

 İncinme olmadan önceki ilişkinin süresi 

 Sevme derecesi (tutku, yakınlık, bağlılık) (Sternberg, 1986) 

 İncinmelerin geçmişi ve daha önce nasıl üstesinden gelindiği 

 Kişinin incinmelerle başetmedeki deneyimsel beceri repertuvarı (Ebeveyn, 

kardeşler, hayatındaki önemli yetişkinler, önceki sevgililerden öğrenilen 

deneyimsel beceriler) 

 İncinmelerle nasıl baş edeceği konusunda edinilen bilgiler (kitaplar, 

öğretmenler, televizyon, eğitici kaynaklar, terapistler ya da psiko 

eğitimcilerden öğrenilen bilgiler.) 

4.İncitici Olay Özellikleri 

Olay Faktörleri 

 İncinme, acı ve tramvanın algılanma derecesi 

 İncinmedeki algılanan niyet (kaza, ihmal, kasıt) 
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 İncinmenin nesnel ve öznel doğası 

 İncinme sayısı 

 İncinmenin algılanma düzeyi 

5.İncinme Sonrası Olaylar 

 İncinmeden sonra geçen süre 

 İnciten kişinin duruşu (gerekçe, mazeret, itiraf, tövbe, pişmanlık) 

 Sözlü özür dileme 

 Tekrar zarar vermemek için niyetini sözlü olarak ifade etme 

 Barışmaya karşı üstü kapalı öneri ifadesi 

 Hassasiyet derecesi ve türü 

 Ek incinmelerin oluşması 

 Zarar gören kişi tarafından yapılan karşılıklı incinmeler 

 İlişki bozulma seviyesi (eleştiri, savunuculuk, defans) (Gottman, 1994) 

 Bağışlama teşebbüsleri 

 Bağışlama teşebbüslerindeki başarı ya da başarısızlık 

 Uzlaşma (barışma) teşebbüsleri 

 Uzlaşma teşebbüslerindeki başarı veya başarısızlık 

 Olay sonrası karşılıklı güvenilir davranışların biriktirilmesi 

6.Empati İle İlgili Psikololik Süreçler 

Empati & Alçakgönüllülük 

 Kişinin benlik duygusuna bir başkasını dahil etme (Aron&Aron ,1986; 

Cialdini, Brown, Lewis,Luce,&Neuberg,1997; Hamilton, 1964; Neuberg, 

Cialdini,Brown, Luce,& Sagarin,1997; Batson ve ark., 1997) 

 Benzerlik 

 “Biz” lik duygusu 

 “Tek” lik duygusu 

 Paylaşılan deneyim duygusu 

 Akrabalık derecesi 

 Alçakgönüllülük 
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Müdahale araştırmasında amaç süper güçlü uyarıcı olaylar dizisi yani bütün 

insanların pozitif olarak karşılık vereceği çok güçlü bir muamele (davranış) 

yaratmaktır. Bu yüzden müdahaleci araştırmacılar psikolojik durumlar kadar kişilik 

özellikleri, ilişkisel faktörler ya da olayları araştırmamaları ölçüsünde başarılıdırlar. 

Affetme Piramit Modelinde ise empative alçakgönüllülük durumlarını (suç, geçmişte 

affedilmiş olmaktan dolayı minnettarlık, affetme hediyesini verme kararı dahil) 

sonuç çıkarmak amaçlanır.  Gerçek uygulamada hiçbir müdahale herkesin olumlu 

tepki vereceği kadar güçlü değildir.  

 

1.6.2.1.Affetme Piramit Modeli 

Affetme piramit modeli beş adımdan oluşmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Adım 1: Acıyı Hatırlama 

 Bu kişi kabahatli kişiden (koşullu uyarıcı) incinme, suç, adaletsizlik, ret 

(koşulsuz uyarıcı) görür. Arkasından bağışlamayan kişi suçluyu tekrar görür. İlk 

olarak, donup kalma belirtisi olarak gerilir. İkinci olarak, stres-tepki sistemi 

aktifleşir. Üçüncü olarak, kişi çok az temas kurarak ya da hiç temas kurmamak için 

suçludan uzak durur ya da geri çekilir. Dördüncü olarak, eğer aynı ailede olma, aynı 

iş biriminde olma gibi nedenlerden dolayı geri çekilme mümkün değilse o zaman 

kızgınlık, öç alma, savunma savaşı olur. Beşinci olarak, eğer böyle bir savaş makul 

değilse, kendi zararınaysa, boşaysa, kişi itaat etme hareketinin insani eşdeğeri olan 

depresyonu sergileyebilir. Depresyon bu kişinin zayıf olduğunu ve yardıma ihtiyacı 

oluğunu gösterir. 

Korku koşullanması ile Aktifleşen Nöral Yollar: 

“Korku koşullanması affetmenin başlangıcıdır” mantığım doğruysa eğer 

duygusal olarak koşullanmış bir beyin yolağı belki de amigdaladan geçmektedir. 

Duyu organlarından talamusa (ara beynin orta bölümü) doğrudan bir yol vardır (Le 

Doux, 1996). Talamus gelen sinyalleri duyu kortekslerine iletir. Duyu korteksleri 

ilave sinyalleri hipokampüse (beyindeki beyaz çıkıntıya) gönderir ve hipokampüs de 

sinyalleri daha net bir resme dönüştürür. Le Doux korku koşullanması ile aktifleşen 

nöral yolları amigdalaya odaklanarak anlatmıştır. Damasio (1994) ayrıca bütün 
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vücudun gösterdiği duygusal tepkiye odaklanmıştır. Kararların yalnızca bilişsel 

aktiviteler olmadığını, duyguları ve içgüdüsel hisleri de içerdiğini göstermiştir. 

Korku Koşullanmasının Bazı Dolaylı İlk Kanıtları: 

 Teorik olarak, birisi incindiğinde kişi suçlu kişinin varlığında donup kalır ya 

da gerilir. Eğer bu kişi suçluyla temastan kaçınabiliyorsa, kaçar. Ancak kişi suçluyla 

temasta kalmaya zorlanıyorsa kişi misilleme yapabilir ya da tam intikam alabilir.   

Sönmeye Karşı Korku Koşullanması Direnci: 

Bir kişi incindiğinde bu kişinin korku koşullandığını varsayalım. Korku 

koşullanmasını azaltmanın bir yolu sönmedir. Ancak sönme korku koşullanmasını 

yok etmez. Yani, yok olma koşulsuz uyarıcıya karşı kişinin tepkisini değiştirebilir 

ama duygusal koşullanmayı gidermez. 

Anlık kurtulmanın artık oluşmamasından sonra bile, eğer kişi başka birisi 

tarafından reddedilmiş ise eski yaraları tekrar ortaya çıkar. Eğer kişi stres altındaysa 

eski yaraları tekrar açılır. 

Korku koşullanması bağışlamayan kişide daha da fazla olabilir. Çünkü korku 

affetmeme ile artar. Lang (Drobes&Lang, 1995) ve diğerleri, kişinin korku uyandıran 

uyarıcıya karşı korkulu oldukları durumda, korkulu olmadıkları duruma göre daha 

güçlü tepki vereceklerini göstermişlerdir. Korku koşullanmasıyla affetmemeyi 

özdeşleştirilemez ama korku koşullanmasının affetmemenin temelinde vardır.  

 

Affediciliği Artırmak İçin Affetmeme Korku Koşullanması Modelini Kullanma: 

Piramit modelinin ilk adımını (Acıyı Hatırlama) kullanarak insanların 

acılarını hatırlamalarına ve destekleyici ve incitmeyen bir ortamda acılarını yok 

etmek için çaba gösterilir. (McCullough&Worthington, 1995; Worthington&Rachal, 

1997). İnsanların acıları hakkında konuşmalarına yardım edilir ve duygusal 

seviyelerini oldukça düşük tutmaya, desteği ise oldukça yüksek tutmaya çalışılır. 

Acı, destekleyici ve empati kuran bir grup içinde (McCullough, 1997) ya da bireysel 

danışmada tartışılabilir. Kişinin koşullu uyarıcıyı acıyı bütün derinliği ile tekrar 

yaşamaksızın tekrar etmesi çok önemlidir. Acıyı hatırlama, korku koşullanmasını 

yok etmeyen sönmeye yol açar ama koşulsuz uyarıcıya karşı tepkiyi değiştirir. Bu, 
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affetmenin başlangıcıdır. Tedavinin süresi sönmenin ne kadar etkili olacağında 

önemli rol oynayabilir. 

Adım 2:Sizi İnciten Kişi ile Empati Kurma 

Empati, modeldeki en önemli adımı oluşturmaktadır. Korku koşullanması 

duygusal bir tepki olmasından dolayı, diğer duygusal sistemleri aktifleştiren bilişsel 

ve duygusal durumlar oluşturarak biz bir dereceye kadar onunla mücadele edilir. 

Durum empatisi böyle bir duygudur. Burada kişisel özellik olan empati 

kastedilmemektedir. Elbette ki, empati kuramayan insanların affetmede de zorluk 

yaşaması beklenir. Biz insanlara incinme olayı esnasında diğer kişinin ne düşünüyor 

olabileceğini düşünmelerine ve ne hissediyor olabileceklerini hissetmelerine 

yardımcı olarak bir empati durumu oluşturulur. Bu durumda  kişiden aşağıdaki örnek 

durumları gerçekleştirmesi istenebilir: 

-İncinme olayı esnasında inciten kişinin ne düşünüyor ya da hissediyor olabileceği 

konusunda tahminlerde bulunma, 

-İnciten kişinin makul sebepleri olduğunu varsayarak açıklama mektubu yazma, 

-İnciten kişiyle yaşanan iyi anıları hatırlama, 

- Daha hoş bir zamanda inciten kişiyle etkileşim kurduğunu aktif bir şekilde hayal 

etme, 

-Anı ya da hayal etme esnasında derin ve yavaş nefes alma. 

Empati kurmayı oluşturma fikri elbette ki göründüğü gibi basit değildir. Bilim, 

empatiyi (Levenson&Ruef, 1992) en az üç yolla kullanır ve araştırır. Empatik 

doğruluk diğer kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmedir. Empatik kimlik bir 

adım daha öteye gider ve benzer duygusal ve zihinsel durumları paylaşarak kişiyle 

birlikte hisseder. Empatik merhamet, diğer kişiyi önemseme ve merhamet 

hissetmeyle ilk iki merhamet durumunu birleştirir 

İnsan vücudu en az sekiz geri bildirim kaynağı ile duygusal deneyimini 

sürdürür. Bu yüzden, affetmeme sekiz kaynaktan geri bildirim içerir; yüz kasları, 

iskelet kasları, iç organlar, duygusal tecrübenin hormon durumu, beynin 

nörokimyasal uyarı durumları, sürekli değişen çevre, konuyla ilgili düşüncenin ve 
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diğer anılarla, durumlarla, tepkilerle, çıktılarla yapılan ilişkilerin içeriği, bilinç akışı 

şeklindedir. 

Araştırmada empati temelli tedavinin, affetme mantığına dayalı güçlü bir 

affetme tedavisinden daha fazla affetme oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Kaplan, 

Munroe-Blum &Blazer, 1993’den alıntılar yaparak, biz affetmenin kronik ve şiddetli 

affetmemeye göre stresi azaltabileceğini, kronik kızgınlık ve öfkeyi düşürebileceğini, 

kardiyovasküler (kalp ve damarla ilgili) problem riskini azaltabileceğini, bağışıklık 

sisteminin çalışmasını iyileştirebileceğini tahmin edilmektedir. 

Adım 3:  Özgecil Hediye  

Araştırmada (McCullough, Worthington&Rachal, 1997)empatinin affetmeye 

aracılık ettiği ortaya çıkmıştır. Bu durum fedakarlık hareketidir. İnsanlar suçluyla 

empati kurdukları ölçüde suçluyu affederler. 

Kişi suçluyla empati kurabilir, suçlunun bakış açısından davranışlarını 

anlayabilir, onun duygularını hayal edebilir ve hatta suçlu için empatik merhamet 

duyabilir. Yine de kişi hala affetmeyebilir. Bu durumda, kişiyi affetme yolunda daha 

ileriye taşımak için tevazu (alçakgönüllük) durumu oluşturma girişiminde bulunulur 

(Means, Wilson, Sturm, Biron& Bach, 1990). Bu durum suç, minnettarlık ve hediye 

olarak adlandırdığımız üç tecrübe yoluyla ilerler. 

Suç: 

Suç başka birinin acı çekmesine, zarar görmesine neden olan tecrübedir. İdeal 

anlamda, kişi suçlunun kendisine zarar verdiği şekilde, suçluya zarar verdiğini fark 

edebilir. Genellikle, eğer kişiyi zarar verdiği halde kendisini affeden bir kişiyi 

düşünmeye ikna edilirse, daha az savunma ve dirençle karşılaşılabilir. Karşılıklı 

incinme yaşayan kişiler alçak gönüllülüğü ve empati kimliğini artırabilirler. 

Ortaya çıkarılmak istenilen duygu suçluluktur, utanma değil. Tangney ve 

diğerleri suçluluk ve utanç ayrımını şiddetle yapmışlardır (Tangney, 1995; Tangney, 

Wagner, Barlow&Marschall, 1996). Suç olay odaklıdır, ayıp ise yapılan yanlış için 

kişileştirilmiş suçlamadır. Birçok yönden, suç utançtan daha iyi zihinsel sağlık ve 

davranışsal sonuçlarla ilişkilendirilir. 
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Minnettarlık: 

 Minnettarlık duygusu hatırlandığında ve canlı bir şekilde 

detaylandırıldığında, en az üç duygu oluşabilir. İlk olarak, kişinin duygusal durumu 

neşe, sevgi ve olumlu duygularla ilişkili bir duygusal durumla değişir. Hafızada 

olumlu hisler canlanır ve vücut, beyin ve zihinde olumlu duygular vardır. Bu oluşan 

olumlu duygular ve hisler yalnızca suçluyla ilgilidir çünkü bu tecrübe suçluyu 

affettirmeyi amaçlayan tedavi bağlamında gerçekleşmektedir. İkinci olarak, 

minnettarlık duygusu ve hissi, suçluya karşı yan yana konulur ve empatik gösterim 

olarak adlandırılan şey oluşur. Empatide kişi suçluyu anlamaya (empatik doğruluk), 

tecrübe etmeye, merhamet hissetmeye ve önemsemeye çalışır. Üçüncü olarak, 

empatik gösterimde kişi (bağışlanmış olduğu için minnettar olması konusunda) iyi 

duygulara sahiptir ve bu duyguları kasıtlı olarak diğer kişiye yansıtmaya çalışır. 

Hediye: 

Empati artı suçluluk ve alçak gönüllülük minnettarlığı motive edici bir durum 

yaratabilir. Kişi, suçlunun tecrübesini (empati yoluyla) belirler ve diğerini (alçak 

gönüllülük yoluyla) muhtaç olarak görür. Affetme müdahale programını uygulayan 

kişi, kişiye bazı şeyler söyleyip kişiyi suçluyu affetmeye davet ederek durumdaki 

belirgin olmayan şeyleri belirgin hale getirir. Kişiye “suçlunun senin affına ihtiyacı 

olduğunu görebiliyorsun, senin affını almanın ne güzel bir hediye olduğunu 

görebiliyorsun, ona affetme hediyesini vermek ister misin?” gibi şeyler söylenebilir. 

Eğer kişi suçluya affetme hediyesini sunmaya hazırsa o zaman kişi dördüncü adımda 

ilerlemeye davet edilir. 

 

 

Adım 4: Affetme Taahhüdü 

Bu noktada kişi suçluyu kalbinde – bu terimi affetmenin duygusal bir olay 

olduğunu vurgulamak için kasıtlı olarak kullanıyorum – afetmiş olabilirken affetme 

gizlidir, yani affetme n=1 seyirci tarafından gözlemlenir. Gizli olmasından dolayı 

affetme daha sonraki şüphelere maruz kalabilir. Suçluyu korku tepkisi ile 

ilişkilendiren korku koşullanması hala mevcut olduğunu ve incinme korkusu 

gelecekte bir zamanda tekrar tecrübe edileceğini düşündüğümüzde bu durum 
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özellikle önemli bir hale gelir. Kişi biliş ve tecrübesini prefrontal kortekste büyük 

ölçüde tekrar düzenlemiş olabilir. 

 Kişinin affettiğini daha sonra inkar etmesini zorlaştırmak için, kişi daha geniş bir 

kitleye affettiğini bildiren kamu taahhüdü yapmalı. Bu kamu taahhüdüne kademeli 

adımlar dizisi yoluyla kişiyi teşvik etmeye çalışılır. 

1) Kişiden affetme tecrübesi hakkında konuşmasını istenilir. 

2) Sonra, kişiyi affetme sözünü verdiği tarihi belirten bir belge yazmaya davet 

ediyoruz. Bu belge daha sonra referans olması için saklanır. 

3) Kişi, gerçekte gönderecekmiş gibi suçluyu suçundan dolayı açıkça affettiğini 

belirten affetme mektubu yazmaya davet edilir. 

4) Kişi mektubu sesli bir şekilde psiko-eğitimsel bir gruba, terapiste, bir aile 

üyesine ya da bir arkadaşa okumaya davet edilir. 

5) Mektubu ya da mektubun düzenlenmiş versiyonunun bir kısmının suçluya 

gönderilmesinin mümkün ya da mantıklı olup olmadığını düşünmesi kişiden 

istenir. Bu beşinci adım barışmayı başlatır. Çünkü bu adım güveni tekrar 

kurmayı sağlayabilecek bir adımı içerir. 

Adım 5: Affetmeyi Sürdürme 

Affetmeyi sürdürme kolay bir görev değildir. Affetmenin sürdürülebilmesi 

için açık dikkat gereklidir. 

Affetmeyi sürdürme yolları altı tecrübeden geçmektedir. 

1) Acıyı hatırlamanın – ve hatta benzer bir acıyı tekrar yaşamaktan korkmanın – 

affetmemeyle aynı şey olmadıkları belirtilmelidir. Acıyı hatırlama; acı, korku, 

kızgınlık ve üzgün olma duygularını kaçınılmaz olarak artıracaktır. Kişi 

olumsuz duygu durumlarının üzerinde durmazsa bu duygular geçici olacaktır. 

2) Programı yürüten kişi, insanın bilinçli çabasıyla duyguları durduramayacağını 

açıklar. 

3) Duygu yönetimi teknikleri öğretilir. Özellikle kişi, korkuyla savaşmak için 

suçluyla güzel sahneler hayal eder (Drobes&Lang, 1995). 

4) Programı yürüten kişi affetme belgesini ya da yazılı mektubu tekrar 

inceleyerek başarılmış affetme görevine konsantre olmanın tekrar 

düşüncelere odaklanmak için belki de yeterli olacağını açıklar. 
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5) Eğer bu yeterli değilse, o zaman affetmeme duygu ve düşünceleriyle 

uğraşmaktansa kişiye affetme piramidini tekrar çalışmasında rehberlik edilir. 

6) Son olarak, programı uygulayan kişi bazen ekstra affetmenin gerekli 

olabileceğini paylaşır. Kişi başka bir acıyı hatırlayabilir ve bu acıyla baş 

etmek için affetme piramidini tekrar uygulamak isteyebilir. 

Affetme Piramit Modeli, affetmemenin kaçınma ve intikam duygusunu 

motive eden korku temelli bir ikincil duygu olduğu anlayışına dayanmaktadır. 

Affetmemenin korku koşullanmasından kaynaklandığı düşünülür. Geliştirilen 

tedavi yöntemi; kişinin duygusal tecrübesini değiştiren; duygusal, bilişsel, 

davranışsal tecrübeler koreografisi seti oluşturmaya ve bunun sonucunda da sakin 

açık duygusal durumlar üretmeye dayanmaktadır; empati; alçakgönüllülük, suç, 

minnettarlık ve özgecil hediye; affetmenin kamu taahhüdü; ve sürdürme olarak 

ifade edilir (Worhinghton,1998). 

 

2.1.İş Doyumu 

 

İş tatmini, işi yapanların edindikleri somut ve soyut gereksinimlerinin 

karşılanmasının neticesinde meydana gelen mutlu ve huzurlu olma halidir. Aynı 

zamanda işi yapanların iş yerleri ile ilgili davranışsal boyutlarıdır(Güney, 2015). 

İş tatmininin örgütsel boyutta işin kendisi ile bağlantı kurularak yapılan ilk 

çalışmalar 1920’lerde Elton Mayo ve arkadaşlarının oluşturduğu “Hawthorne” 

çalışmalarıdır. Hawthorne araştırmasında iyileştirme olmadan verimlilik artmış 

bazen de şartların iyileştirilmesine rağmen verimlilikte değişme olmamıştır. Bu 

durumda araştırıcılar fiziksel faktörler yerine sosyal faktörler üzerinde 

durmuşlardır. Araştırma sonuçları bu hipotezi doğrulamış, çalışanların sosyal 

faktörlerden etkilendikleri ortaya çıkmıştır(Koçel,2015).  

İş tatmini, çalışanların işlerinden memnun olmalarını ya da işlerinden 

memnuniyetsizliklerinin ifadesidir (Güney,2015). İş tatmini, bir iş görenin işiyle 

ilgili hissettiği haz ve olumlu duygulardır(Lawler.1976-Başaran,2008).İş Tatmini 

konusunda yapılan çalışmalar 1900’lü yılların başında yoğunlaşmıştır. Sosyal 

bilimciler, çalışanların işe karşı tutumlarını ölçmek için araştırmalar 

yürütmüşlerdir. Yöneticiler de personelin motivasyonunu artırmak için bu 
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çalışmalardan faydalanmışlardır. Yeterli nitelikte olanların işe alınması ve çalışan 

personelin tatmin edilmesi yönetim kademesinin temel amaçlarından biri 

olmuştur(Güney,2015). 

İş doyumunu birey, örgüt ve yönetici açısından üç kategoride ele alabiliriz.  

Bireyin iş doyumu düştüğü zaman işine karşı ilgisiz ve uyumsuz olacağından iş 

doyumu düşecektir. Aksi durumda da iş doyumunun yüksekliği işi yapan kişiyi 

mutlu edeceği ve iş doyumunu artıracaktır. Örgüt açısından ise; iş doyumunu 

sağlayan örgütlerde, çalışanların taleplerini karşılayan iş yerlerinin personel 

bulmakta güçlük çekmediklerini, personelin devamlılık gösterdiği, iş doyumunu 

sağlamayan ve personellerin beklentilerine cevap veremeyen örgütlerin ise 

personel bulmakta sıkıntı yaşamaları, çalışan personellerin işe devamsızlık 

oranının artması neticede verimliliğin düşmesine yol açacağı için iş doyumunun 

örgüt açısından önemine dikkat çekmek gerekir. Yönetici açısından ise 

yöneticilerin başarılı olmaları, çalışanların örgütün amaçları doğrusunda 

çalışmalarına bağlıdır. Yöneticileri tarafından takdir edilmek personellerin işe 

karşı coşkusunu ve üstlerine karşı saygısını arttırır (Akt: Kara,2014, Sertçe,2003). 

Çalışanların beklenti ve gereksinimleri karşılandıkça işlerine karşı olumlu 

tutum geliştirdikleri görülmüştür. Performans; çalışanın işiyle ilgili edindiği 

sonuçları ifade eder. Personellerin iş tatmini arttıkça işe olan sadakatleri de 

artmakta bu durum performanslarını da pozitif yönde etkilemektedir. İş doyumuyla 

ilgili yapılan araştırmalarda iş tatmini ile iş görenlerin performansını gösteren 

korelasyon pozitif yönde ortaya çıkmıştır. Çalışmayla ilgili olarak iş yerinde 

yapılan araştırmada elde edilen sonuçlarda ise, iş görenlerin iş tatminleri ile 

performansları arasında pozitif ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. İş tatminin 

demografik etkenler tarafından etkilendiği ortaya çıkmış, iş tatminini etkileyen 

faktörlerin amirlerle ilişkiler, örgütü algılama biçimi, personellerin sahip olduğu 

bilgi ve beceri, arkadaş ilişkileri ve performans değerlendirme sonuçlarına göre 

tayin edilen ücret ya da ödüllendirmelerden etkilenmektedir. İş görenlerin iş 

tatminini artırmak isteyen organizasyonlar evvela personellerin ihtiyaçlarını doğru 

bir şekilde tespit edip buna karşılık verebilmelidir. Yöneticiler ile başka iş 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde kurum içi iletişime ehemmiyet verilmeli ve ücret 

ve ödüllendirmelerde performansa yönelik değerlendirmeler yapılarak adil bir 

sistem oluşturulmalıdır  (Turhan, 2010). 
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2.1.1.İş Doyumu İle İlgili Kavramlar 

 

İş doyumu ile ilgili dört terim vardır. Bunlar güdülenme, işi çekici bulma, 

özdeşleşme ve gönül gücüdür(Başaran,2008). 

İşten doyum yalnızca iş ile ilgili duyguları içerirken, güdülenme, işi de içine 

alan yaşamla ilgili olumlu duyguları içerir. 

İşin çekici olması, iş görenin işe duyduğu ilgiye bağlıdır. 

Güdülenme,  bir amaç için sarf edilen çabayı tanımlarken, işten doyum işle 

ilgili olumlu duyguları ifade eder. İşin iş görene çekici gelmesi işe duyulan ilgiyle 

alakalıdır. 

Özdeşleşme, iş görenin işinden kopamayacak derecede bağlı olmasıdır. Kişi 

işine karşı ben, eşittir işim, şeklinde tutum geliştirmiştir. 

Gönülgücü, iş görenin işini coşkuyla yapmasını ifade eder(Başaran,2008). 

İş doyumu sıhhat gibi önem verilmesi ve iyileştirilmesi gereken bir 

mevzudur. Çalışanların işleri hakkında ne düşündükleri tatmin edici olması ya da 

hayal kırıklığı oluşturması açısından önemlidir (Güney,2015). 

İş doyumu iş görenin ne umduğuna ve ne bulduğuna bağlıdır. İş görenin 

işinde verdiği emek ve karşılığında almış olduğu ödemeyi kendine eşit gördüğü 

diğer çalışanların almış olduğu ödeme ile karşılaştırır. 

İş tatmini değişken özellik taşır. Hızlı bir şekilde olabilmesinin yanında ani 

bir şekilde azalabilir. İnsanların ihtiyaçlarına göre değişken olabilir(Güney,2015). 

İşten doyum iş görenin ne umduğuna ve ne bulduğuna bağlıdır. Ne umduğu 

geliştirdiği değer sistemi ilgilendirirken ne bulduğu ise, verdiği emeğe karşılık 

örgütten aldığı ödemeyi anlatır (Başaran,2008). 

İş doyumu için güdülenme kuramlarına benzer teoriler geliştirilmiştir. Bunlar 

içerik ve süreç teorileridir. İçerik teorileri; çalışanın iş doyumuna ulaştıran 

ihtiyaçlarını belirlemeye yöneliktir. Bu ihtiyaçlar örgüt tarafından giderildiğinde 

çalışanın iş tatminini yaşayacağına inanılır. Süreç Teorileri ise; çalışanların iş 
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tatmininin sebepleri ve oluşturan şartlar araştırılır. İhtiyaç, değer, umut, algı 

değişkenleri kategoriye göre düzenlerler. Süreç kuramına göre iş tatmini, işinden 

edindiği kazanımın neticesidir (Başaran,2008). 

 

 

                DÖNÜT  

GÜDÜLENME  

  

Şekil 1:  Güdülenme –Edim- Doyum İlişkisi (Başaran ,2008)Sayfa 265. 

 

 

 

2.1.2.İşten Doyumun Etkenleri 
 

 

İşin Niteliği: İş görenin çalıştığı işi beğenmesi yeteneklerine uygun, 

öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olması, çalışanı değişikliğe ve sorumluluk 

almaya teşvik etmesi, işin çözüm odaklı ve üretkenliğe açık olması iş doyumunu 

etkiler(Başaran,2008). 

Ödeme: Ödeme yalnızca gösterilen zahmetin değil işindeki başarının 

karşılığı olarak da söylenir. Ödemenin kişinin yaşı,  kıdemi, öğrenimi, yaşantıları, 
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bireysel özellikleri, yeterlilik, gibi özellikleri arasında denge olmak 

zorundadır(Başaran,2008). 

Yükselme Olanağı: Yükselme kişiden kişiye göre farklı algılanabilir. 

Kimine göre mesleğinde gelişmeyi ifade ederken bazılarına göre ise daha çok para 

kazanmayı, daha yüksek makam kazanmayı anlatır(Başaran,2008). 

Övülmek: Her iş gören yaptığı işinden dolayı övülmek ister. Övgü iş 

değerlemesiyle yapılırsa kişi işten doyum sağlar (Başaran,2008). 

Çalışma Koşulları: İş gören işinin evine yakın, temiz, iş için gerekli araç 

gereçlerin olmasını rahat, tehlikeli olmayan ortamı tercih eder (Başaran,2008). 

Denetim: Genellikle çalışanlar denetlenmekten haz etmezler. Denetim eğer 

düzeltici, yardım edici ve yol gösterici olmaktan ziyade kusur arayıcı, açık küçük 

düşürücü ise çalışanların iş tatminine olumsuz etki yapmaktadır (Akt: Türk,2007). 

İşinden doyum sağlamayan insanlar üretken, verimli ve yüksek 

performanslı olamayabilirler. Sadece örgütlerini değil örgüt içindeki iş 

arkadaşlarını da olumsuz etkileyebilirler(Güney, 2015). 

İş doyumu sağlayan çalışan olumlu tavır sergiler. Bu pozitif tutum ve 

davranışları iş yerinde, ailesinde ve sosyal hayatına yansıtır. Hayatından lezzet alır, 

hayata daha iyimser bakar ve daha enerjik olur. İş tatmini yaşamayan bireylerin bu 

tutumları sergilemesi mümkün değildir. Yöneticiler açısından bakıldığında da 

bulunduğu örgüte yüksek verimlilik, huzur ve mutluluk ortamı sağlanmış 

olur(Türk,2007). 

  İş tatminin temelinde iş görenlerin gereksinimlerinin giderilmesinin iş 

verimi ile neticeleneceği algısı vardır. Bu bağlamda konuyla ilgili birçok kuram 

mevcuttur. Tarihsel olarak bakıldığında Maslow’dan (1943) başlamak üzere 

Murray (1955), Herzberg (1959), Vroom (1964), Alderfer (1972) gibi birçok örgüt 

araştırmacısı ve örgüt psikoloğu iş tatmininin iş görenin fizyolojik ve psikolojik 

ihtiyaçlarının giderilmesi ile karşılanacağına dair farklı kuramlar dile getirilmiştir. 

Maslow (1943) bu ihtiyaçları aşağıdan yukarı doğru basamaklar şeklinde 

sıralarken, Murray (1955) ihtiyaçların hiyerarşik sırada dizilmediğini 

söylemektedir (Akt: Karadoğan,2010).   
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 İş doyumu değişken bir yapıya sahiptir. Çabucak oluşabileceği gibi aniden de 

düşebilir. İnsanların niteliklerine göre değişkenlik gösterir. İş tatmini sıhhat gibi 

özen gösterilmesi ve iyileştirilmesi gereken bir konudur. İş görenlerin işleriyle 

ilgili ne düşündükleri ve hissettikleri yani işlerin doyum sağlayıcıyada hayal 

kırıklığı oluşturan, sıkıcı veya anlamlı bulmaları açısından önemli bir konudur. 

Konuyla alakalı olarak yapılan araştırmalarda, iş tatmini düşük olan bireylerin 

işten kaçtıklarını ya da işten ayrıldıklarını, iş doyumu yüksek olan bireylerin ise 

hem özel hayatlarında hem de iş yaşamlarında pozitif tutum sergiledikleri 

görülmektedir (Güney,2015). 

 

2.1.3.Motivasyon  Kuramları 

 

Güdü(Motiv):Davranışı belirli bir tarafa doğru kanalize ettiği ve harekete 

geçiren içten gelen şartları anlatmak için kullanılır(Sökmen,2013). Motivlerin 

kısaca dört fonksiyonu bulunmaktadır(Akt: Sökmen,2013.Arık,1996). 

Davranışları Başlatma Görevi: Organizmanın harekete geçmesini ifade 

eder. Mesela susayan canlı su ihtiyacını gidermeye çalışır. 

Davranışların Şiddet ve Enerji Düzeyini Tayin İşlevi:Harcanın enerjinin 

miktarına ve davranışın hız ve miktarını gösterir.Canlının susuzluk düzeyi ne 

kadar uzunsa su o ölçüde hızlı aranır. 

Davranışlara Yön Verme İşlevi: Organizma harekete geçtiğinde belli 

amaç arasındaki bağlantıyı anlatır. Susadığımızda yemek yerine su ihtiyacını 

gidermeye çalışırız. 

Devamı Sağlama İşlevi: Ulaşılmak istenen amacın sürecini açıklar. 

Makam sahibi olma güdüsü uzun yıllar süren davranışa neden olur 

(Sökmen,2013). 
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2.1.3.1.Kapsam Teorileri 

 

Bu kavramla ilgili bir araya getirilen kuramlar, bireyin içinde bulunduğu ve 

belirli alanlarda davranışa yönlendiren etkenleri kavramaya yöneliktir. Personelin 

örgüt amaçları doğrultusunda davranılması sağlanabilir(Koçel,2015). İhtiyaçları 

vurgulayarak güdülenmeyi başlatan etkenleri açıklamaya çalışır(Tevrüz, Erdem ve 

Bozkurt,2016). İnsanların genellikle belirlenmiş hedeflerinin bulunduğu ve bu 

hedeflere ulaşabilmek için gayret göstermeleri gerektiği varsayımına dayanır 

(Türk, 2007). 

Kapsam Teorileri adı altında bilinen teorinin dört tanesi şudur: 

Abraham Maslow tarafından geliştirilen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı, 

FrederickHerzberg tarafından geliştirilen Çift Faktör Teorisi(Hijyen –Motivasyon 

Teorisi), David McClelland ‘ın geliştirmiş olduğu Başarma İhtiyacı Teorisi, 

Clayton Alderfen’in geliştirmiş olduğu ERG yaklaşımıdır (Koçel,2015).   

 

2.1.3.2. İhtiyaçlar Silsilesi Teorisi 

 

Maslow, çalışmalarını insanların iyi ve kuvvetli yönleri üzerinde 

yoğunlaştırmıştır. İnsanların davranışlarını etkileyenler daha çok doyurulmamış 

olan ihtiyaçlardır. Doyurulmuş ihtiyaçlar güdüleyici olamaz. İnsanın bir ihtiyaçtan 

diğerine geçebilmesi için alttaki basamağın en azından asgari düzeyde doyurulmuş 

olması gerekir (Tevrüz, Erdem ve Bozkurt,2016). Basit ihtiyaçlar giderildikten 

sonra karmaşık ihtiyaçlara geçilebilir(Sökmen,2013).Maslow’a göre karşılanan bir 

ihtiyacın motive etme gücü azalır(Güney,2015).Eğer yönetici personelinin 

ihtiyaçlarını bilirse o ihtiyaçlarını karşılayan ortamı oluşturur. Bunun için 

ihtiyaçlar hiyerarşisini bilmek fayda sağlayabilir. 
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Tevrüz’e göre, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi beş basamaktan oluşur. Bunlar en 

alt basamaktan en üst basamağa doğru şunlardır: 

Fizyolojik ihtiyaçlar: Bu aşamada insanın fiziksel anlamda ihtiyaçlarını 

giderebilmek için karşılanması gereken açlık, susuzluk, uymak barınmak gibi 

temel ihtiyaçlardır. Örgütlerin çalışanlara yaptığı ödeme bu kapsamda 

değerlendirilebilir(Sökmen,2013). 

Güvenlik İhtiyacı: Tehlike altında olmamayı, çevrenin güvenli olmasıyla ilgilidir. 

Aynı zamanda duygusal olarak da güven içinde olmaya ihtiyaç vardır(Tevrüz, 

Erdem ve Bozkurt,2016).Tehlike ve kazalara karşı güvende olmayı ifade eder. 

Çalışanlara yapılan yol ve yemek destekleri, iş güvenliği ve güvencesi, tazminat 

haklarını ifade eder(Sökmen,2013). 

Sosyal İhtiyaç: Birlikte olma, sevme, sevilme gibi güdülerden oluşur. Sevgi 

ihtiyacı yaşayan insan ihtiyacını gidermek için gruplar arayacak ve onlarla beraber 

olmaya çalışacaktır. Örgütler içinde faaliyet gösteren geziler, kutlamalar bu açıdan 

önemlidir(Sökmen,2013). 

Saygınlık İhtiyacı: Kendine hürmeti, kendine güveni ifade eder. Maslow saygının 

iki yönüne değinir. Kişinin kendine ve başkalarına olan saygısı, bireyin kendine 

saygı duyması ona güven vermekte, başkaları tarafından kendisine saygı 

duyulması da kişi için güdülenme kaynağını teşkil etmektedir (Sökmen,2013). 

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: İnsanın sahip olduğu yetenekleri ve potansiyeli 

azamiye çıkarmayı içerir (Tevrüz, 2016). Maslow’a göre bu basamağa ulaşan 

birey, üretme ve başarma gücünü ortaya koyabilir. Kişinin yapıcı gücü ortaya 

çıkar. İş görenlere kariyer geliştirme olanaklarının verilmesi, girişimciliğinin 

ödüllendirilmesi bu kapsamda değerlendirilebilir (Sökmen, 2013). Kişi eğer bu 

basamaklardan birinde yeteri kadar doyum sağlarsa üst basmaktaki yeni ihtiyaçlar 

ehemmiyet kazanır. Alt basamaktaki ihtiyaç motive edici olma özelliğini kaybeder. 

Kişi sırası ile aşağıdan yukarıya doğru gereksinimlerini karşılar (Türk, 2007).  

Açlık duygusu olan yani birinci basamakta bulunan birisini dördüncü basamaktaki 

başarı güdüsü motive edemeyebilirsiniz (Koçel,2015). Maslow’un ihtiyaçlar teorisi 

yönetsel olarak değerlendirildiğinde kişileri örgüt amaçları doğrultusunda 

yapabileceği şeyler hakkında yol göstermektedir(Sökmen,2013). 
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Şekil:2:Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Kaynak:Güney,2015) 

 

 

 

 

2.1.3.3.ERG Teorisi 

 

İhtiyaçlar İhtiyaç Giderici Bazı 

Önlemler 

Kendini Gerçekleştirme ve 

Doyum 

İşinin yaratıcı faaliyetlerini 

kullanabilmesi 

Yaratıcılık gerektiren cazip 

işler, şahsi gelişme ve 

yükselme imkanları 

Saygı ve Statü 

Başarı, tanınma, statü sahibi 

olma, işin beğenilmesi 

Görevin adı ve sorumluluğu 

Takdir edilme ve itibar 

Aidiyet ve Sosyal İhtiyaçlar 

Sevgi, aidiyet, kimlik duygusu, 

kazanma, benimsenme 

Sosyal faaliyetler, arkadaşça 

ilişkiler 

Güvenlik ihtiyaçları 

Tehlikelerden korunma, 

korkmama, güven içinde olma 

Sigorta ve emeklilik 

programları, iş güvencesi, 

güvenilir ve sağlıklı iş 

şartları yetenekli uyumlu 

yöneticilik 

Temel Fizyolojik İhtiyaçlar 

Hava, su, yiyecek 

Ücret, İyi fiziki çalışma 

şartları 



42 
 

Clayton Alderfer’in ERG yaklaşımı ihtiyaçlar hiyerarşisinin basitleştirilmiş 

ve geliştirilmiş halidir. Yöntem aynıdır. Önce alt basamaktaki ihtiyaçlar 

giderilmeli daha sonra üst basamağa geçilmelidir. ERG üç grupta toplanan 

İngilizce isimlerinin baş harflerinin birleşimidir. 

ERG yaklaşımı üç kategori ihtiyaçtan bahsetmektedir. 

 Alt düzey 

a)Var olma(Existence) ihtiyacı 

b)Aidiyet-İlişki kurma(Reladetness) ihtiyacı 

c)Gelişme(Growth) ihtiyacı 

 Üst düzey 

Kişiyi davranışa sevk eden etkenleri belirlemeye ağırlık 

vermektedir(Koçel,2015). 

ERG teorisinde var olma ihtiyacı Maslow’un fizyolojik ve güvenlik 

ihtiyaçlarına, İlişki ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar ve statü sahibi olma ihtiyaçlarına, 

gelişme ihtiyaçları ise Maslow’un kendine saygı, güven duyma ve kendini 

gerçekleştirme ihtiyaçları ile örtüşmektedir(Güney,2015). 

Belli başlı üç önermeye dayanır; 

1.Belli bir ihtiyaç ne kadar az doyurulursa o ihtiyaç o kadar fazla olacaktır. 

2.Belli bir ihtiyaç ne kadar fazla doyurulursa,bir üst ihtiyaca istek o kadar fazla 

olacaktır. 

3.Üst basamak ihtiyaçları ne kadar az doyurulursa, alt basamaktakiler o kadar fazla 

olacaktır (Tevrüz, 2016). 

 

ERG teorisi eş zamanlı olarak üç ihtiyaç grubu da çalışanlar üzerinde 

güdüleyici etki gösterebilir. Örneğin, personel hem ilişki kurma hem de gelişme 

ihtiyacını aynı anda hissedebilir (Güney,2015). 
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2.1.3.4.İki Faktör Teorisi 

 

Bu teori Herzberg’in 200 muhasebeci ve mühendis üzerinde yapmış olduğu 

araştırmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. Araştırma verileri incelendiğinde 

kişilerin iş ile doğrudan ilgili olan işin kendisi, başarma, sorumluluk kavramları 

üzerinde durdukları görülmüştür. Aynı şekilde çalışanların işle ilgili en az tatmin 

oldukları durum ise ücret, çalışma koşulları gibi kavramlar üzerinde durmuşlardır 

(Koçel,2015). 

Herzberg bunlardan ilkine güdüleyiciler, ikincisine hijyen faktörleri 

demiştir. İşle doğrudan ilgisi olmayan, daha çok çevreyi ifade eden hijyen 

faktörleri, doyumsuzluğu önler, fakat doyum sağlamaz. Doyum sağlayan 

güdüleyici faktördür (Tevrüz,2016). 

Birinci grup Motive Edici Faktörler; işin kendisi, sorumluluk, ilerleme 

imkanları, statü, başarma ve tanınma gibi faktörlerden oluşur. İkinci grup Hijyen 

Faktörleri ise; Ücret, maaş, çalışma koşulları, iş güvenliği,  gibi faktörlerden oluşur 

(Koçel, 2015). 

Araştırmacılar, iş görenlerden önce çalışma yaşamına ilişkin olumlu duygular 

yaratan olayları anlatmalarını istemiştir. Doyuma yol açan etmenler; başarı, 

tanınma, işin kendisi, sorumluluk, ilerleme gibi işin içsel özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. 

Doyumsuzluğa yol açan etmenler; yönetim, gözetim, çalışma koşulları, ücret, 

arkadaş ilişkileri gibi işin dışsal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Herzberg, 

doyuma yol açan etmenlere güdüleyiciler, doyumsuzluğa ol açan etmenlere ise 

koruyucular demektedir (Türk, 2007, s. 86). 

Hijyen faktörleri memnuniyetsizliği önleme bakımından etkilidir ama 

memnun etme bakımından yetersizdir (Tevrüz. Erdem ve Bozkurt,2016). 

  Hijyen faktörlerinin istenilen düzeyde bulunması, çalışanları tatmin edecek, 

ancak personeli motive etmeyecektir.  
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Herzberg’e göre iş tatmin sağlamanın en geçerli yolu, başarılı ve sorumlu 

olmaktır; ücret çok önemli değildir(Sökmen,2013). 

(Tevrüz,2016)’e göre hijyen ve güdüleyici faktörler şöyledir: 

Hijyen Faktörler    Güdüleyici Faktörler 

Şirket Politikası ve Yönetimi  İşin Kendisi 

Denetleme Biçimi   Başarma 

Ücret     Sorumluluk 

İnsanlar arası İlişkiler   İlerleme, Gelişme 

Çalışma Şartları   Fark Edilme, Takdir Edilme 

 

Yeterli(doyum var)<………GÜDÜLEYİCİLER………->Yetersiz(doyum yok) 

Yeterli(doyumsuzluk yok)<….HİJYEN FAKTÖRLERİ…>Yetersiz(doyumsuzluk var) 

 

Şekil.3: (Tevrüz,2016)’e göre hijyen ve güdüleyici faktörler  

 

2.1.3.5.Başarı İhtiyacı Teorisi 
 

Başarma ihtiyacı McClelland tarafından geliştirilmiş olup üç başlık altında 

incelenir: Birlikte olma, başarma ihtiyacı ve güç kazanma (Güney,2015). 

Başarı İhtiyacı, diğer kapsam teorilerinden farklılık gösterir. Diğer teoriler 

ihtiyaçlar doğuştan olduğunu söylerken, bu teori ihtiyaçların öğrenme sonucunda 

kişi için önem kazandığını belirtir (Tevrüz, 2016).Başarı gereksinimi kuvvetli olan 

kişi kendisine zor ve ulaşılması güç olan şeyleri elde etme amaçlarını tercih eder. 

Amacına ulaşabilme yönünde gerekli olan bilgi ve becerileri de elde etme çabası 

gösterir(Sökmen,2013). 

Başarı İhtiyacı güçlü olan kişi, kendisine ulaşılması zor ve uğraş gerektiren 

amaçlar seçer. Amacına ulaşmak için ihtiyacı olan yetenek ve bilgiyi elde etmek 
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için gayret eder(Sökmen,2013).Personelin sahip olduğu ihtiyaçlar tespit edilirse 

kişileri ihtiyaçlarının karşılandığı yer ve konumda görev almaları 

sağlanır(Koçel,2015). 

Güç Kazanma İhtiyacı, kuvvetli olan bir kişi güç ve otorite kaynaklarının 

geliştirme ve başkalarını kontrol altında tutma ve sahip olduğu gücü koruma 

davranışları sergileyecektir(Koçel,2015).Bu gereksinime sahip olan yöneticiler 

kuruma kişilerden daha çok önem verirler. İş disiplini ön planda yer alır. Adalet, 

eşitlik gibi kavramlar ön plana çıkar ve kurumu iyileştirmek için kendilerinden 

fedakarlıkta bulunurlar(Sökmen,2013). 

İlişki Kurma İhtiyacı, bu ihtiyacı ağır basan kişi gruba girip kişilerarası 

ilişki kurmayı tercih ederler. Arkadaşlarıyla duygusal bağ kurmaktan ve başkaları 

tarafından sevilmekten haz ederler. Bir topluluğun içinde bulunarak kimlik 

edinirler(Sökmen,2013).  

 

2.1.4.Süreç Teorileri 

 

  Süreç teorileri adı verilen teorilerinin ağırlıklı olarak üzerinde durduğu nokta 

kişilerin hangi amaçlar için nasıl motive edildikleri ile ilgilidir. Süreç teorilerine 

göre ihtiyaçlar kişiyi davranışa iten faktörlerden sadece bir tanesidir. Bu içsel 

faktöre ek olarak dışsal etmenler de kişi davranışı ve motivasyonunu 

etkilemektedir (Koçel,2015). 

Birey açısından yöneticinin göstereceği karşılık önemlidir. Bu karşılığın 

çeşidine göre birey aynı davranışı tekrar edebilir ya da vazgeçebilir. Eğer kişi 

davranışları birey tarafından memnun edici sonuçlarla karşılaşırsa muhtemelen o 

kişi aynı davranışı tekrar gösterecektir (Koçel, 2015).   

 

2.1.4.1.Bekleyiş Teorileri 

 

Sonuç veya hedef güdülenme için son derece önemli çünkü insanlar sonuçlara 

önem verirler. Beklenti teorisine göre önemli olan sonuçların gerçek değeri değil 
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kavramsal değeridir. Değerlik olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılır ücret, terfi, 

iltifat olumlu etkenler; çatışma, baskı, ihtar, azarlama, işten çıkarılma sonuçlar ise 

olumsuz etkenlerdir (Tevrüz,2016). 

 İki ayrı teoriden oluşur: 

Vroom’un Bekleyiş Teorisi: Bir insan belli bir gayretin sonucunda belli 

bir performansa neden oluyorsa ve bu performans ödüllendiriliyorsa bu ödülü de 

gelecekteki başarıları için gerekli görüyorsa bu kişi kolay bir şekilde motive olur.  

Motivasyon=Arzulama Derecesi x Bekleyiş (Güney,2015) 

Beklenti teorisi üç temel kavramdan oluşur. Birincisi kişinin belli bir gayret 

sarf ederek elde edeceği ödülün arzulanmasıdır. İkinci aşama ise, bekleyiştir. Belli 

bir gayretin belli bir ödülle sonuçlandırılacağını düşünür. Üçüncü aşama ise, 

araçsallıktır (Koçel, 2015). 

Çalışanlarını motive etmek için bu teoriyi kullanacak olan yöneticilerin 

şunlara dikkat etmesi gerekir: 

 Performans ve ödül arasında bağ kurulmalıdır. 

 Başarı için personele gerekli eğitim verilmelidir. 

 Kurum içindeki başarıya engel olan faktörler kaldırılmalıdır. 

 Çalışanlara başarı konusunda güven duygusu aşılanmalıdır. 

 Ödül sistemi eşit ve düzenli bir şekilde yürütülmelidir. 

 Kişilerin önem verdikleri ödül belirlenmelidir. 

 Kurumun amaçları doğrultusunda ne tür başarı ve davranış istendiği 

belirlenmelidir(Güney,2015). 

 

 Lawler-Porter  Modeli: Gayret, bilgi yetenek ve algılanan rol değişkenlerine 

göre gösterilen performans belirli bir ödülle ödüllendirilecektir (Koçel, 2015). 

Bu teoriden faydalanmak isteyenler şu noktalar üzerinde yoğunlaşmaları 

gerekir: 

 Çalışanların eğitimleri yapacakları işe göre olmalıdır. 

 Rol tanımlamaları yapılarak rol çatışmasının önüne geçilmelidir. 
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 Ödüllerin düzeyleri çalışanların hepsi göz önüne alınarak belirlenmelidir. 

 Çalışanların performansları, aldıkları ödül ve birbirleri ile olan ilişkileri izlenmeli 

ve yeni duruma göre düzenlemeler yapılmalıdır(Güney,2015). 

 

2.1.4.2.Eşitlik Teorisi: 

 

Eşitlik, iş görenin örgüte verdiği çıktısı ile örgütten sağladığı girdi 

arasındaki değer eşitliğidir. Eğer personel algıladığı girdi ile çıktı arasında denge 

bulursa eşitlik duygusuna ulaşır(Başaran,2008). 

 Birey kendisinin sarf ettiği gayret ve karşılığında elde ettiği sonucu, aynı iş 

ortamında başkalarının gayret ve sonuçları ile kıyaslar. Bu kıyaslama eşitlik ve 

eşitsizliğin olduğunu algısıyla sonuçlanır. Bu teoriye göre kişinin başarısı ve iş 

tatmini çalıştığı ortamın eşit ya da eşitsizliği ile yakından ilgilidir. Kişi çalışma 

ortamında eşitsizlik hissettiği zaman bu durumu ortadan kaldırmak için eşitsizliği 

gidermek yönünde davranış sergiler(Koçel, 2015). 

Çalışanların ücreti artırıldığı, sorumlulukları ve yetenekleri kullanılma 

imkanı verildiği, iş ortamı iyileştirildiği halde çalışanlar güdülenmiyorsa bunun 

altında yatan sebep eşitlik teorisi olabilir(Tevrüz,2016).    

Davranışların derecesi eşitsizliğe göre değişir. Kişiler eşitsizliği gidermek 

için şu şekilde davranış sergilerler: 

 Daha az çaba sarf eder. 

 Yaptıkları işi yarıda bırakırlar. 

 İşini, yöneticisini değiştirmeye çalışırlar (Güney,2015). 

 

2.1.4.3.Amaç Teorisi: 
  

Zor ama ulaşılabilir hedeflerle iş performansı arasında ilişki bulunduğunu öne 

süren Hedef Tayini Teorisi Edwin Locke tarafından geliştirilmiştir(Tevrüz,2016)  
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Erişilmesi güç ve yüksek amaç koymuş birisi, elde edilmesi kolay olan 

amaçlar belirleyen kişiye göre daha yüksek performans gösterecek ve motive 

olacaktır (Koçel, 2015). 

İş gören işiyle ilgili amaçları kendisi koymalıdır. Başlangıçta yöneticilerin 

öncülüğünde olabilir. Amaç; iş göreni geliştirmeli, iş gören tarafından 

benimsenmeli ve iş görenin beklentisine yakın olmalıdır(Başaran,2008). 

Locke ve arkadaşlarının hedef ile performans arasındaki ilişkinin mahiyetini şöyle 

belirtmiştir(Tevrüz,2016). 

 Açık ve belirgin hedefler”yapabileceğinin en iyisini yap”hedefinden çok daha 

güdüleyicidir. 

 Zor ama ulaşılabilir hedefler kolay hedeflere göre daha fazla üretime sebep olur. 

 Hedefler çalışan kişilerin katılımıyla oluşturulmuşsa daha fazla etkili olur. 

Bu teoriden faydalanmak isteyenler şu hususları göz önünde bulundurması 

gerekir: 

 Bireysel ve örgütsel amaçların tespit edilmesi gerekir. 

 Tespit edilen amaçların rekabeti artırması gerekir. 

 Belirlenen örgütsel amaçların çalışanlar tarafından benimsenmelidir. 

 Yöneticilerin örgütsel ve bireysel amaçların uygun olup olmadığına dikkat etmesi 

gerekir (Güney,2015). 

 

2.1.4.4. İş Tatminini Etkileyen Unsurlar 

   

Ödeme: Ödeme iş doyumunu sağlanmasında işin özelliği kadar etkilidir. 

Ücret; çalışanın yetenek ve donanımlarına, toplumun ekonomik yapısına uygunsa 

ve adilse çalışanın iş tatmini yüksek olacaktır. İş görenin işindeki çalışmasının 

karşılığı olarak görülmektedir. Ödemenin, çalıştığını karşılığı olarak görülmemesi 

iş doyumunu azaltmakla beraber denklik duygusunu da aşağıya doğru 

çekmektedir. Türkiye’de para kavramı işin sürdürebilirliği açısından önemli bir 

kavramdır. İş doyumu için ücret tatmini iş doyumunu etkilemektedir (Türk,2007). 
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İşin Niteliği: İşin özelliği iş doyumu açısından çok önemli olan beş ayrı 

özelliğini içerir. 

Otonomi: Çalışan kişinin yaptığı işle ilgili karar verme insiyatifini ifade 

eder. 

Görev Kimliği: İş görenin işini başlangıçtan bitinceye kadar yapmasını 

ölçmektedir 

Görevin Önemi: İşin aynı işi yapan diğer kişilerle ve başkaları tarafından 

nasıl algılandığı ile ilgidir. 

Beceri Çeşitliliği: İş yapılırken kaç yönlü ve hangi özellikte beceri 

gerektirdiğiyle ilgilidir. 

Görevin Geribildirimi: İş görenin yaptığı işte gösterdiği performansın ne 

kadar iyi yada düşük olduğuyla ilgilidir (Akt: Türk,2007,Reitz,1987). 

Yükselme Olanağı: Kişiler için farklı şekillerde algılanmaktadır. Bazıları 

için psikolojik gelişim, bazılarına göre daha fazla ücret tatmini, bazıları içinse 

yüksek mevki elde etme olabilir. Dolayısıyla kariyer yapma herkes için aynı değil 

farklı beklentilere cevap vermektedir ve bu anlamda iş doyumunu etkilemektedir. 

Bu bağlamda çalışanların adil bir sistemle örgütlendirilmesi de iş doyumunu 

olumlu yönde etkileyecektir ( Başaran,1991). 

Övülmek(takdir edilmek): Çalışanlara kariyer imkanlarının sunulması 

yaratıcı fikir ve düşüncelerinin taltıf edilip maddi ve manevi bir şekilde 

desteklenmesidir(Sökmen,2013). 

Çalışma Koşulları: Çalışanların stres, hayal kırıklıkları, yaşamış olduğu 

olumsuz etki bırakan şeyler işyerine yansıtılarak çalışma ortamında serzenişler 

olarak kendini göstermektedir(Türk,2007).Çalışma yeri ve ortamının elverişsiz, 

rahatsızlık verici olması kısaca beklediği konfordan uzak olması da iş tatminini 

olumsuz etkilemektedir(Başaran,2008). 

Denetim: Çalışanlar adil bir denetime ve özdenetimi gerçekleştirecek 

denetime uygun yerlerde çalışmayı tercih etmektedirler (Başaran,1991). Denetim 

yapıcı, rehberlik anlamında yol gösterici ve ufuk verici ise çalışanlarda güven 

oluşturacaktır. 
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Çalışma Arkadaşları:  İş görenlerin kendileri gibi başka çalışanların 

olması onları sosyal ortamda bulunma şansı vereceği gibi yalnızlaşmadan da 

kurtarmış olacaktır. İçinde bulundukları topluluğun aynı amaca hizmet etmesi de iş 

görenin motivasyonunu artıracaktır. Aynı düzeyde iş arkadaşların olması da 

aralarındaki dayanışmayı da artırabilir. Bu da iş doyumuna olumlu olarak 

yansır(Akt: Türk,2007,Başaran,1991). 

Yönetim: İş yerinde amir olarak görev yapan yöneticinin personel 

ilişkilerine destek vermesi ve onlara katkı sağlaması, ayrıca alınan kararlara iştirak 

etmelerini sağlamak iş görenlerin iş tatminini artırır (Başaran,1991). Ayrıca 

günümüzde çalışanlar nasıl yönetildiklerine çok önem verdikleri için iş doyumunu 

etkileyen yönetim tarzı ön plana çıkmaktadır. Fikir alış-verişi, arzu ve 

beklentilerinin dikkate alınması, kendilerine değer verildiğinin hissettirilmesi, 

taleplerini cevap verilmesi önemli kararlarda görüşlerinin sorulması çalışanların iş 

doyumuna olumlu katkısı vardır. Aksi takdirde kendilerine değer verilmediğini 

hisseden personeller bu durumdan memnun kalmayarak iş doyumları da 

düşmektedir.  

İş Görenin Kişiliği: İnsanların kendilerine ve başkalarına gösterilen tepki 

ve davranışlar, olayları ele alış ve yorumlayış, herhangi bir şeyi seçme biçimi, 

sevdikleri ve sevmedikleri konula açısından birçok bireysel farklılıklar vardır 

(Güney,2015).   

Motivasyon: Kişiyi harekete geçirip davranışlarının rotasını belirleyen 

umut, düşünce ihtiyaçları arzu ve korkularıdır şeklinde ifade edebiliriz. Kişileri 

güdülemede tek ve en iyi yöntem yoktur. Önemli olan şey kullanılan motivasyon 

yöntemlerinin uygulandıkları kişi ve yere uygun olmasıdır(Güney, 

2015).Motivasyonun içgüdüler, fizyolojik motivler, sosyal güdüler ve psikolojik 

güdüler olmak üzere dört başlıkta incelenebilir. İçgüdüler, kişilerin doğal 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelten doğuştan gelen sonradan öğrenilmemiş 

davranışlardır. Fizyolojik motivler;  bireyin yaşamını idame ettirebilmesi için 

karşılanması gereken motivlerdir. Sosyal motivler; Toplumun onayladığı 

davranışları sergilemek için birey harekete geçer. Psikolojik güdüler ise bireyin 

düşünce ruhsal ihtiyaçlarından ortaya çıkar. 
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  Örgütsel başarının arttırılması için insan kaynaklarından destek alınması 

olmazsa olmaz uygulamalardan biridir. İnsan kaynaklarını ilgilendiren onun 

performansını, motivasyonunu artıran en önemli etkenlerden biri örgüt üyelerinin 

iş doyum düzeyleridir. Çalışanların iş doyum düzeyleri ne denli yüksek olursa, 

çalışanın örgütle bütünleşmesi kolaylaşacak örgüt de o denli başarılı olacaktır. Bu 

nedenle iş doyum düzeyinin arttırılması adına, çalışanların iş ortamlarının refah 

düzeyinin arttırılması, kişisel ilişkilerin olumlu biçimde devamının sağlanması, 

kişinin psikolojik durumuna önem ve öncelik verilmesi gibi birtakım önlemlerin 

alınması gerekmektedir. Kişinin psikolojik durumunu ilgilendiren en önemli 

etkenlerden biri pozitif psikolojik sermaye düzeyidir. Bu bağlamada pozitif 

psikolojik sermayenin iyi şekilde temin edilebilmesinin iş doyum düzeyiyle ilişkili 

olduğu görülmektedir (Sarıcı,  2015).  

İş tatmini yüksek olan öğretmenler okulun belirlemiş olduğu resmi ve gayri 

resmi olarak işbirliği sürecine etkili bir şekilde dahil olurlar. Böylece disiplin, okul 

geliştirme programları, planlama ve personel seçimi gibi önemli karaların 

katılımcısı olurlar. Bu faaliyetlerin yer aldığı okulda ayrıca yöneticiler sürece 

katılmakta, yol göstermekte ve çatışmalar çözmektedirler (Balay, 2014). 

Yapılan çalışmalarda iş tatmininin düşük olan çalışanların işten 

kaçtıklarını, grev yaptıklarını gösterirken iş tatmini yüksek olan personelin, hem 

özel hem de iş yaşantılarında olumlu tavır sergiledikleri görülmüştür 

(Güney,2015). 

İş doyumu; kişinin bedensel duygusal ruhsal ve fiziksel olarak yaptığı işten 

tatmin olmasıdır diyebiliriz. Hayatının büyük bir kısmını işinde geçiren bireylerin 

bireysel sermaye girdilerinin olumlu çıktılarıdır. 

İşinden tatmin olmayan çalışanların bazı tepkiler gösterirler; Beden 

sağlığını etkilemesi, ruh sağlığını olumsuz etkilemesi, işe gitmede isteksizlik, 

devamsızlık, işte hata yapma, işten ayrılma gibi tepki vermektedirler (Türk,2007). 

2.1.4.5.İş Doyumu İle İlgili Kavramlar 

 

İş doyumu ile yakın ilgisi bulunan dört kavram vardır. Bunlar; güdülenme, işi 

çekici bulma, işle özdeşleşme ve gönül gücüdür. Güdülenme, bir hedefe ifade 



52 
 

ulaşmak için gayret etmeyi ve bu gayreti sürdürmeyi ifade eder. İş doyumu ise 

işinden algıladığı tatmin ve huzuru eder.   

 İşin, çalışana cazip gelmesi çalışanın işine ilgi duymasına bağlıdır. Yapılan iş 

çalışanın gereksinimleri hangi ölçüde karşılıyorsa işin çekiciliği de o ölçüde artış 

gösterir. 

İş görenin işiyle özdeşleşmesi, onun işinden ayrılamayacak şekilde işine sadık 

olmasını ifade eder. Çalışan işinden doyum sağlamasa bile ayrılamayacak derecede 

bağlanmış olabilir. Özdeşleşme; pozitif ya da negatif duygusal olarak bağlanmayı, 

işten tatmini ise haz duymayı ya da işinden zevk almayı, pozitif duygular içinde 

olmayı ifade eder.    

Gönül gücü, tıpkı sağlık kavramı gibi, çalışanın organizasyonda, tüm 

olumlu duygularının bir anlatımıdır. İş tatmini, çalışanın gönül gücüne olumlu etkide 

bulunan bir etken olabilir (Başaran, 2000).  

Kişilerin işine odaklanması, işini sevmesi ve kişilerin gayret etmesi 

sağlandığı takdirde birçok örgütün başarısı ve verimliliği artacaktır. Üst yöneticilere 

ise, çalışanların performanslarını artıracak yöntemleri bulmak gerekiyor. Her insan 

istediklerini gerçekleştirebilmek amacıyla çaba göstermek zorunda olduğunu bilir. 

Bu gayretin neticesi onun performansını gösterir. Aslında performans bir açıdan da 

kişilerin yetenek, inanç, değer ve bireysel özelliklerine bağlıdır. İşletmeler işe alırken 

bahsedilen özelliklere göre de değerlendirme yapar. Ancak iş görenlerin iş tatmini 

sağlanmadığında potansiyellerini kullanmadıkları ortaya çıkmaktadır (Barutçugil, 

2004). 

 Motivasyon, kişilerin bir amaca ulaşabilmek için kendi arzu ve istekleri 

ile davranış göstermeleridir. Motive olmayan bireyden performans göstermesi 

beklenmemelidir. Motivasyon; kişilerin beklenti ve gereksinimleri, amaç ve 

davranışları ile kendi performansları hakkında bilgilendirilme konuları ile ilgilidir 

(Koçel, 2003).  

 

Bireylerin davranışlarının yorumlanması ile motivasyonu etkileyen 

faktörler ortaya çıkabilir. Motivasyonun davranışların yorumlanması ile ilişkisi 

yadsınamaz. Yöneticilerin çalışanların performanslarını artırmak için onların 

davranışlarını yorumlayarak onları güdüleyecek uygulamaları ve modelleri 
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oluşturması gerekir. İş görenlerin iş doyumlarını önem veren yöneticiler 

çalışanların daha iyi performans gösterdiklerini göreceklerdir. Görüldüğü üzere 

güdülenmenin ilk özelliği bireysel olmasıdır. Bir kimseyi güdüleyen davranış 

başka birini güdülemeyebilir. İkinci özelliği ise davranışlarla ortaya çıkmasıdır. 

Bu iki özelliğe dikkat edildiğinde kişinin işten, işin kişiden etkilendiğini 

söyleyebiliriz.  

 

   2.1.4.6. Eğitim Örgütlerinde İş Doyumu 

 

Organizasyonları, bireyler ve bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini 

düzenleyen yapı ve süreçlerden ibaret bir bütün olarak değerlendirilebilir.   

Organizasyonları hedeflerine göre ayakta tutacak olan organizasyonun yönetim alt 

sistemidir. Organizasyonlarda yönetimin işlevi, beşeri güç kaynağı başta olmak 

üzere kurumun bütün kaynaklarını hedefler yönünde yerinde etkili bir biçimde 

kullanmaktır. Okul; eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek yönünde kurul sosyal bir 

organizasyondur. Okul kaynaklarının yerinde kullanılmasında okul yöneticilerine 

görev düşmektedir. Eğitim sistemindeki eksikliklerin aşılabilmesi için yetkin okul 

yöneticilerine ihtiyaç vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki okulun 

başarılı olması için başarılı yöneticilere ihtiyaç vardır (Açıkalın, 1994). 

Öğretmenlerin motivasyonları arttığında iş doyumları da artacak ve okuldaki 

verimlilikleri de bu bağlamda iyileşecektir. 

Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili algıları tespit edilip bu yönde imkanlar 

sağlanmalıdır. Okul yönetimi öğretmenlerin ilgi alanına göre iş bölümü ve 

görevlendirme yaparken dikkate almalıdır. Öğretmenler okulun vizyon, misyon ve 

amaçlarını bilmeli yöneticiler bu amaçları öğretmenlere aktarmalı, okulda iletişim 

güçlü olmalı ve öğretmenler gelişmelerden haberdar edilmelidir. Aksi takdirde 

motivasyonun azalmasına ve aidiyet duygusunun zayıflamasına sebep olabilir. 

Öğretmenler okulun karar alma sürecinde bulunmalı, yönetime destek olmalıdır. 

Okulun iyileşmesini ve gelişmesini sağlayacak toplantılar düzenlenmelidir. 

Bununla birlikte etkili bir ödül sistemi geliştirilmelidir. Okul yönetimi 

öğretmenlerin mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri ve yetiştirmeleri için 

imkanlar sunmalı, öğretmenlerin zayıf yönlerini algılamasına yardımcı olmak, 

mesleki gelişim imkanı sunmak okul yönetiminin üstlenmesi gereken 
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sorumluluktur. Okul müdürü öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili planlar 

yapmalı görevlendirmeler yaparak planları uygulama imkanı vermelidir. Bu 

yapılan çalışmalarla öğretmenlerin iş doyumunun artırılacağı tahmin edilmektedir 

(Cemaloğlu, 2002).  

 Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu puanlarının 

resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyumu puanlarına göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. İdari görev yapan öğretmenler işletme politikaları, 

bireysel faktörler ve kişiler arası ilişkiler açısından idari görev yapmayan 

öğretmenlere göre daha çok doyuma ulaşmaktadırlar. Öğretmenlerin sosyo-

ekonomik gelir düzeyine göre iş doyumu puanlarında işletme, bireysel faktörler ve 

kişiler arası ilişkiler açısından anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir(Gamsız,2013). 

Üstlendiği işinde başarı grafiğini yakalamayan kişilerin iş tatminlerinin 

çoğunlukla düşük olduğu gözlemlenmiştir. Öğretmenin işinde başarılı olması ise 

çoğunlukta sınıfını başarılı bir şekilde yönetmesine, sınıf hakimiyet meziyetinin de 

yüksek olmasına bağlıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde öğretmenlerin sınıf 

yönetimleri ile iş tatmini arasında ilişkinin olması ihtimal dahilindedir 

(Akın,2007). 

Okul müdürü, yönetimin imkanları ile yaptığı çalışmalarda manevi ödüller 

de öğretmeni motive edebilir. Öğretmenin güven duymasını sağlayan iletişim şekli 

paylaşımcı, desteklenen okul kültürü öğretmenlerin performanslarının olumlu 

düzeyde artışını sağlayabilir  (Cemaloğlu, 2002).  

Öğretmenler, okulların amaç ve beklentilerine uygun olarak bilgi ve 

deneyimlerini kullanabilmek gayesiyle okullarda görevlendirilen bireylerden 

oluşmaktadır. Öğretmenlerin organizasyonun etkililiği açısından görevi ve rolü 

yöneticilerin öğretmenlerin iş tatminin sağlanması konusunda daha duyarlı hale 

getirmiştir. Öğretmenlerin İş tatmini yaşaması okulların amaçlarına ulaşmasında 

önemli bir etkendir (Eroğlu, 1998).    

 

Eğitim- öğretim örgütlerinde çalışan öğretmenler bilgi, becerilerini çaba 

sarf ederek öğrencilerine öğretirken eğitim kurumlarının, okulların yönetim ve 

eğitim hedeflerine ulaşılmasını sağlarlar(Başaran,1994). 

 



55 
 

Problem 

 

Öğretmenlerin affedici olmalarının iş doyumuna etkisini var mıdır? 

Öğretmenlerin affetme özellikleri ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır ve bunlarla bazı değişkenler arasında anlamlı farklılıklar bulunmakta mıdır?   

Araştırmada bu değerler, kişilerin davranışları, affedici oluşları ve iş doyumu 

arasındaki ilişki ile ilgili soruların cevaplandırılması gerekmektedir. 

 

Amaç 
 

Öğretmenlerin affedici olmaları ile iş doyumuna etkisini saptayarak 

demografik özellikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Bu bağlamda şu sorulara cevap aranmaktadır:  

1.Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre affetme özellikleri anlamlı düzeyde 

değişmekte midir?    

2.Öğretmenlerin kıdemlerine göre affedicilik düzeyleri değişmekte midir?  

3.Öğretmenlerin yaşlarına göre affedicilik özellikleri anlamlı düzeyde 

değişmekte midir?  

4.Öğretmenlerin öğrenim düzeylerine göre affedicilik özellikleri anlamlı 

düzeyde değişmekte midir?  

      5.Öğretmenlerin cinsiyetine göre iş doyumu anlamlı düzeyde değişir mi? 

      6.Öğretmenlerin kıdemlerine göre iş doyumu anlamlı düzeyde değişir mi? 

      7.Öğretmenlerin yaşlarına göre iş doyumu anlamlı düzeyde değişir mi? 

       8.Öğretmenlerin öğrenim düzeylerine göre iş doyumu anlamlı düzeyde değişir 

mi? 

9.Öğretmenlerin affedicilikleri ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 
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10.Öğretmenlerin affedicilik özellikleri iş doyumunu ne düzeyde 

yordamaktadır? 

 

Önem 
 

Öncelikle affedicilik ve iş doyumu ile ilgili literatürde çok fazla kaynak 

teşkil edecek araştırmaların yapılmadığı ve bizim çalışmalarımızın bu konuda 

katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Öğretmenlerin aynı zamanda rol model olmaları 

açısından sergilemiş oldukları davranışların öğrenciye rehberlik edeceği ve 

affedici öğretmenlerin iletişim becerilerin daha etkili olacağı düşünülmektedir. 

Affediciliğin fiziksel ve ruhsal sağlığın olumlu katkıları düşünüldüğünde, bu 

durumun öğretmenlerin iş performanslarını olumlu yönde etkileyeceği tahmin 

edilmektedir.  

 Araştırma ile toplanacak verilerin özellikle: 

1.Araştırmanın, öğretmenlerin bağışlayıcı olmalarının öğrenciler ile olan 

ilişkisini etkileyeceği, 

2.Öğretmenlerin meslektaşlarını affetmesinin moral sermayesini artıracağı 

ve motivasyonunu etkileyeceği, 

           3.Öğretmenlerin velilerini affetmesinin öğretmen-veli -öğrenci ilişkilerini 

etkileyeceği, 

4.Affediciliğin kendini ve başkalarını bağışlama yönü düşünüldüğünde 

kendisini affeden öğretmenin daha mutlu ve pozitif davranışlar sergileyeceği ve 

çalışma ortamında iş performansına olumlu yönde katkı sağlayacağı 

umulmaktadır. 

 

Varsayımlar 

 

Bu araştırma, öğretmenlerin affedicilik ve iş doyumu arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla ölçek uygulaması uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Bu 
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kapsamda çalışma grubumuz, İstanbul ili Pendik ilçesinde faaliyet gösteren resmi 

okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada; 

1.Öğretmenlerin uygulanan ölçekleri samimi ve içten uyguladıkları varsayılmıştır. 

2. Veri toplama aracı olarak kullanılacak ölçekte yer alan sorular, nitelik ve nicelik 

açısından yeterlidir ve bu doğrultuda, yönetici personelin araştırma kapsamındaki 

duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarabilmiştir.  

 3. Araştırmada kullanılacak olan ölçekte, katılan öğretmenlerin içtenlikle doğru 

cevaplar verip tüm duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır.   

4. Veri toplama aracının araştırmada kullanılan istatistiki analiz yöntemleri, 

verilere ve araştırma amacına uygun olarak öğretmenlerin affedicilik ve iş doyumu 

düzeylerini ortaya çıkardığı varsayılmaktadır.  

 

Sınırlılıklar 

 

Bu araştırma, İstanbul ili Pendik ilçesi ilk, orta ve lise düzeyindeki 

okullarda görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır.  

Bu kapsamda araştırma;   

1.Öğretmenlerin devlet memuru olmalarından bilgi verme kaygılarından dolayı 

ölçekteki sorulara verilecek cevapların doğruluğu ile, 

2.Öğretmenlere uygulanan ölçeklere verilen cevaplarla, 

3.Pendik ilçesindeki devlet okullarındaki öğretmenlerle sınırlıdır. 

 

 

Tanım 

 

Affetme, kişinin kendi kendisine veya başkalarının kişiye yaptığı olumsuz 

davranışlardan sonra bireyin kendisine, diğerlerine ve duruma özgü olumsuz 
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duygulardan kurtulup, nötr duygulara sahip olması olarak 

tanımlanabilir(Eraslan,2014). 

İş Tatmini, işi yapanların edindikleri somut ve soyut gereksinimlerinin 

karşılanmasının neticesinde meydana gelen mutlu ve huzurlu olma halidir. Aynı 

zamanda işi yapanların iş yerleri ile ilgili davranışsal boyutlarıdır(Güney, 2015). 
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BÖLÜM 2.YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma grubu, evren ve örneklem, veriler ve 

toplanması ile verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında izlenen süreçlere yer 

verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

 

Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modelleri, iki 

veya daha fazla değişken arasından birlikte değişim varlığını veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir. Bu tür bir düzenlemede, aralarında 

ilişki aranacak değişkenler tekil taramada olduğu ayrı ayrı sembolleştirilir 

(Karasar, 2013. s.81). Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik 

çalışmadır. 

Evren ve Örneklem 

 

Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istediği elemanlar bütünüdür  

(Karasar, 2013.s.109). Çalışmanın evreni İstanbul Pendik’tir. Örneklem ise 

Pendik’te bulunan okullardan yansız atama yolu ile seçilen İlkokul, ortaokul ve 

lisede görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır.  Araştırmanın örneklemini 250 

öğretmen oluşturmuştur.  

 

Veriler ve toplanması 

 

Araştırmada Minnesota İş doyumu ölçeğiWeiss ve diğerleri (1967) ve 

Heartland Affetme ölçeği Thompson ve ark. (2005) tarafından bireylerin affetme 

eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.  

 Minnesota İş Doyumu Ölçeği( MDO):MDÖ İş görenlerin işleri ve çalışma 

ortamları ile ilgili iş tatminlerini ölçmek için geliştirilmiştir. Uzun formu her bir 
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boyutta beş madde olmak üzere 20 alt boyut ve 100 maddeden oluşturulmuştur. Kısa 

formu ise bu yirmi alt boyutun her birinden madde test korelasyonu en yüksek 

maddenin seçilmesiyle oluşturulan 20 maddelik bir ölçektir. MDÖ’ninkısa formunun 

içsel ve dışsal doyum olmak üzere iki alt boyutu ve tüm maddelere verilen cevapların 

toplamı da genel doyumu vermektedir. MDÖ’nin orijinal kısa formunun çeşitli 

meslek gruplarından 1460 iş görene uygulanması sonucu yapılan güvenirlik 

analizlerinde ölçeğin genel doyum için medyanı 0,90,içsel doyum için medyanı 0,86 

ve dışsal doyum için medyanı 0,80 olarak hesaplanmıştır. Kısa formun bir hafta ara 

ile hesaplanması sonucu elde edilen test tekrar, test korelasyon katsayısının ise 0,70 

olduğu rapor edilmiştir (Üstüner, 2009). 

Heartland Affetme ölçeği 7’li Likert tipi 18 maddeden oluşan bir ölçektir. 

Ölçeğin kendini, başkalarını ve durumu affetmek olmak üzere üç alt boyutu 

bulunmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için yapılan çalışmalar sonucunda, 

test tekrar test katsayısı kendini affetme alt ölçeği için .83, başkasını affetme için 

.72, durumu affetme alt boyutu için .73 ve toplam puan için .77 olarak 

hesaplanmıştır. Cronbach α katsayıları da sırasıyla .75, .78, .79 ve toplam puan 

için .86 olarak rapor edilmiştir. Ayrıca ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliğini 

hesaplamak için kullanılan ölçeklerle arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Buna göre affetme ruminasyon, düşmanlık ve öç alma ile olumsuz bir 

ilişkili bulunmuştur (Thompson ve ark., 2005). 

Ölçeğin Türk kültürü için çeviri ve uyarlama çalışması Bugay ve Demir (2010) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun Cronbach α iç tutarlılık katsayısı 

kendini affetme alt ölçeği için .64, başkalarını affetme alt ölçeği için .79 ve 

durumu affetmek alt ölçeği için .76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tümü için 

Cronbach α değeri ise .81 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra daha büyük bir 

örneklemde ölçeğin psikometrik özellikleri Bugay,Demir ve Delevi  (2012) 

tarafından incelenerek ölçeğin orijinal 3 faktörlü yapısının Türk örneklemi için 

uygunluğu test edilmiş ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uyum değerleri yeterli 

düzeyde bulunmuştur. 
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BÖLÜM 3.  BULGULAR 
 

 Çalışmanın bu bölümünde araştırma sorularına yanıt vermek amacıyla 

gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Öncelikli olarak 

görüşleri alınan öğretmenlerin demografik özelliklerini betimlemek için yüzde ve 

frekans istatistikleri hesaplanmıştır. Öğretmenlerin affedicilik özelliklerinin iş 

doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi için yol analizi gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonrasında affedicilik ve iş doyumu düzeylerinin, öğretmenlerin yaş, cinsiyet, 

kıdem ve öğrenim düzeylerine göre ilişkilerinin incelenmesi için T testleri ve 

ANOVA gerçekleştirilmiştir. Yol analizinin gerçekleştirilmesi için MPLUS 7 

programı kullanılmıştır. Diğer analizler ise SPSS 23 programı kullanılmıştır.  

3.1. Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Ait Betimleyici 

İstatistikler 
Öğretmenlerin cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim düzeylerinin dağılımlarını 

betimlemek için yüzde ve frekans istatistikleri hesaplanmıştır. Cinsiyet 

değişkenine göre dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımları 

 

N % 

Geç. 

% 

Yığ. 

% 

Kadın 165 66 66 66 

Erkek 85 34 34 100 

Toplam 250 100 100 

  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 165’i (%66) kadın, 85’i (%34) ise 

erkeklerden oluşmaktadır.  

 Öğretmenlerin yaş aralıklara göre dağılımları tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2: Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Dağılımları 
 

 

N % 

Geç. 

% 

Yığ. 

% 

20-30 Yaş 69 27,6 27,6 27,6 

31-40 Yaş 118 47,2 47,2 74,8 

41-50 Yaş 57 22,8 22,8 97,6 

51 Yaş ve Üzeri 6 2,4 2,4 100 

Toplam 250 100 100 

   

 Tablo 2’de görüldüğü üzere, öğretmenlerin 69’u (%27,6) 20-30 yaş 

aralığındadır, öğretmenlerin 118’i (%47,2) 31-40 yaş aralığındadır, öğretmenlerin 

57’si (%22,8) 41-50 yaş aralığındadır ve son olarak öğretmenlerin 6’sı (%2,4) 51 

yaş ve üzerindedirler.  

Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre dağılımları Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: Öğretmenlerin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre 

Dağılımları 
 

 

N % 

Geç. 

% 

Yığ. 

% 

Lisans 217 86,8 86,8 86,8 

Yüksek Lisans 30 12 12 98,8 

Doktora 1 0,4 0,4 99,2 

Diğer 2 0,8 0,8 100 

Toplam 250 100 100 

  

 Buna göre; öğretmenlerin 217’si (%86,8) lisans düzeyinde öğrenime sahip 
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olduklarını belirtmişlerdir, 30’u (%12) yüksek lisans düzeyinde öğrenime sahip 

olduklarını belirtmişlerdir, 1 (%0,4) doktora düzeyinde öğrenime sahip olduklarını 

belirtmişlerdir ve son olarak 2 tanesi ise öğrenim düzeylerini “diğer” seçeneği ile 

ifade etmişlerdir.  

 Öğretmenlerin kıdem düzeylerine göre dağılımları Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4: Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Dağılımları 

 

 

N % 

Geç. 

% 

Yığ. 

% 

1-5 Yıl 65 26 26 26 

6-10 Yıl 59 23,6 23,6 49,6 

11-15 Yıl 95 38 38 87,6 

16 Yıl ve Üzeri 31 12,4 12,4 100 

Total 250 100 100 

  

 

Öğretmenlerin 65’i (%26) 1-5 yıl aralığında kıdeme sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir, 59’u (%23,6) 6-10 yıl aralığında kıdeme sahip olduklarını ifade 

etmiştir,95’i (%38) 11-15 yıl aralığında kıdeme sahip olduğunu ifade etmiştir ve 

son olarak,31 tanesi (%12,4) 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir. 

3.2. Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin İş Doyum Düzeyleri 

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
Öğretmenlerin affetme düzeylerinin iş doyum düzeyleri üzerindeki etkilerinin 

incelenebilmesi için öncelikli olarak ölçek puanlarına ait betimleyici istatistikler 

hesaplanmış, puanlar arasındaki Pearsonkorelasyon katsayı değerleri hesaplanmış ve 

son olarak yol analizi gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin Heartland Affetme 

ölçeğinden elde ettikleri puanlara ilişkin betimleyici istatistikler Tablo 5’te yer 

almaktadır.  
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Tablo 5: Heartland Affetme Ölçeği Alt Boyutları İçin Elde Edilen 

Puanlara Ait Betimleyici İstatistikler 

 

N 

En 

Düşük Yüksek Ort. 

Std. 

Sap 

Kendini Affetme 250 13 42 29,61 5,57 

Diğerlerini Affetme 250 8 42 28,05 6,49 

Durumsal Affetme 250 11 42 29,96 5,93 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi “Kendini Affetme” alt boyutu için elde edilen 

puanlar 13 ile 42 aralığındadeğişmektedir (X=29,61, SS=5,57), “Diğerlerini 

Affetme” alt boyutu için elde edilen puanlar 8 ile 42 aralığında değişmektedir 

(X=28,05, SS=6,49) ve “Durumsal Affetme” alt boyutu için elde edilen puanlar 11 

ile 42 aralığında değişmektedir (X=29,96, SS=5,93).  

Öğretmenlerin Minnesota İş Doyumu Ölçeğinden elde ettikleri puanlar 

Tablo 6’da yer almaktadır.  

 

Tablo 6: Minnesota İş Doyumu Ölçeği Alt Boyutları İçin Elde Edilen 

Puanlara Ait Betimleyici İstatistikler 

 

N Düşük Yüksek Ort. 

Std 

Sap 

İçsel Doyum 250 19 49 39,01 5,16 

Dışsal Doyum 250 12 49 36,68 6,12 

Genel Doyum 250 36 98 75,68 10,08 

 

Buna göre “İçsel Doyum” alt boyutu için elde edilen puanlar 19 ile 49 

aralığında değişmektedir (X=39,01, SS=5,16), “Dışsal Doyum” alt boyutu için 

elde edilen puanlar 12 ile 49 aralığında değişmektedir (X=36,68, SS=6,12) ve 

“Genel Doyum” alt boyutu için elde edilen puanlar 36 ile 98 aralığında 

değişmektedir (X=75,68, SS=10,08).  
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Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ile affetme düzeyleri arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyon 

Katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de yer almaktadır.  

Tablo 7: Öğretmenlerin İş Doyum ve Affetme Düzeyleri Arasındaki 

İlişkiler 
 

 

İçsel Doyum Dışsal Doyum Genel Doyum 

Kendini Affetme 0,134* 0,167** 0,170** 

Diğerlerini 

Affetme 0,229** 0,131* 0,197** 

Durumsal 

Affetme 0,301** 0,207** 0,280** 

p<0.05*; p<0.01** 

 Tablo 7’de görüleceği üzere öğretmenlerin Kendini Affetme alt boyutundan 

elde edilen puanlar İçsel Doyum (p<0.05), Dışsal Doyum (p<0.01) ve Genel 

Doyum (p<0.01) alt boyutlarından elde edilen puanlarla anlamlı düzeyde ve 

pozitif yönlü ilişki içerisindedir. Benzer şekilde, Diğerlerini Affetme alt 

boyutundan elde edilen puanlar İçsel Doyum (p<0.01), Dışsal Doyum (p<0.05) ve 

Genel Doyum (p<0.01) alt boyutlarından elde edilen puanlarla anlamlı düzeyde ve 

pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. Son olarak, Durumsal Affetme 

alt boyutundan elde edilen puanların İçsel Doyum (p<0.01), Dışsal Doyum 

(p<0.01) ve Genel Doyum (p<0.01) alt boyutlarından elde edilen puanlarla 

anlamlı düzeyde ve pozitif yönlü ilişki gösterdikleri bulunmuştur. 

 Son aşamada ise öğretmenlerin affedicilik düzeylerinin iş Doyumu düzeyleri 

üzerindeki etkisinin incelenebilmesi için Yol Analizi gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan Yol Şeması ve elde edilen bulgular Şekil 1’de yer almaktadır.  
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Şekil 4: Affetmenin İş Doyumu Üzerindeki Etkisini İncelemeye 

Yönelik Yol Modeli 
 

Şekil 4’te görüleceği üzere, oluşturulan yol modeline ait uyum indisleri 

modelin uyum gösterdiğine işaret etmektedir (Ki-Kare=4,199, Df=4, Ki-

Kare/Df=1,05, RMSEA=0,014, CFI=0,999, TLI=0,998, SRMR=0,020). Elde 

edilen bu bulgu öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin İş Doyum düzeyleri üzerinde 

anlamlı düzeyde etkisinin olduğunu göstermektedir. Affetme ve İş Doyumu 

arasındaki etkiyi gösteren yol katsayısı değeri 0.354 olarak kestirilmiştir. Bu değer, 

affetme değerlerindeki 1 standart sapma artışın, iş doyumu değerlerinde 0.354 

standart sapma artışa yol açacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca, tablo 4’te 

yer alan yol katsayı değerlenin tamamı p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Buna göre Affetmenin İş Doyumu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 

söylenebilir.  

3.3. Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin Demografik 

Özelliklerine Göre İlişkilerinin İncelenmesi 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin Heartland Affetme Ölçeği’nden elde 

ettikleri puan ortalamalarının cinsiyet, yaş, kıdem ve öğrenim durumlarına göre 

anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının incelenebilmesi için T testleri ve 

ANOVA gerçekleştirilmiştir.  
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Öğretmenlerin affetme düzeylerinin cinsiyetlerine göre ne düzeyde 

farklılaştığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen T testi sonuçları Tablo 8’de 

yer almaktadır.  

Tablo 8: Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin Cinsiyetlerine Göre 

Ne Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen T Testi Sonuçları 
 

 

Cinsiye

t X SS t Sd. P 

Kendini Affetme Kadın 29,73 5,66 0,495 248 0,621 

 

Erkek 29,36 5,40 

   Diğerlerini Affetme Kadın 28,38 6,37 1,114 248 0,266 

 

Erkek 27,41 6,70 

   Durumsal Affetme Kadın 30,32 5,76 1,337 248 0,183 

 

Erkek 29,26 6,22 

    

Araştırma kapsamına görüşlerine başvurulan öğretmenlerin “Kendini 

Affetme” alt boyutu için elde ettikleri puanların cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediğinin belirlenmesine ilişkin 

gerçekleştirilen bağımsız grup T testi sonuçlarına göre, elde edilen aritmetik 

ortalamalarının kadın ve erkek öğretmenlere göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur (t=0,495; p>,05). Buna göre, cinsiyetin 

kendini affetme düzeyi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Öğretmenlerin “Diğerlerini Affetme” alt boyutu için elde ettikleri puan 

ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup T testi 

neticesinde, puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

belirlenmiştir (t=1,114; p>,05). Ulaşılan bu bulgu neticesinde cinsiyet değişkenine 

göre öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeylerinin farklılaşma göstermediğine 

işaret etmektedir. 
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“Durumsal Affetme” alt boyutu için elde edilen puan ortalamalarında 

cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde farklılık olup 

olmadığının belirlenebilmesi amacıyla bağımsız grup T testi gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu analizden elde edilen bulgulara göre, durumsal affetme 

düzeyleri için gözlenen aritmetik ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olmadığı bulunmuştur (t=1,337; p>,05). Elde edilen bu bulguya 

göre öğretmenlerin durumsal affetme ile ilgili cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

düzeyde bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin affetme düzeylerinin yaşlarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaşma gösterip göstermediğinin incelenebilmesi için ANOVA 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 9’da yer almaktadır.  

Tablo 9: Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin Yaşlarına Göre Ne 

Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen ANOVA Sonuçları 
 

 

Varyans 

K. 

Kareler 

T. df 

Kareler 

O. F p Grup X SS 

Kendini Affetme K. Arası 63 2 31,5 

1,0

2 0,363 

20-30 

Yaş 

28,8

0 

5,8

7 

 

K. İçi 7649 

24

7 31,0 

  

31-40 

Yaş 

29,9

5 

5,0

5 

 

Toplam 7712 

24

9 

   

41 + Yaş 

29,8

6 

6,1

2 

Diğerlerini 

Affetme K. Arası 366 2 183,2 

4,4

8 

0,012

* 

20-30 

Yaş 

26,1

0 

6,5

9 

 

K. İçi 10109 

24

7 40,9 

  

31-40 

Yaş 

28,9

2 

6,0

1 

 

Toplam 10475 

24

9 

   

41 + Yaş 

28,5

6 

6,8

8 

Durumsal 

Affetme K. Arası 11 2 5,3 

0,1

5 0,860 

20-30 

Yaş 

29,6

2 

5,5

1 
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K. İçi 8742 

24

7 35,4 

  

31-40 

Yaş 

30,1

0 

5,9

3 

 

Toplam 8753 

24

9 

   

41 + Yaş 

30,0

5 

6,4

2 

p<0.05* 

 Tablo 9’da görüldüğü üzere, “Kendini Affetme” alt boyutu için 

öğretmenlerin elde ettikleri puan ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen 

ANOVA sonucunda, anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir 

[F(2,247)=1,02, p>0.05]. Buna göre, yaş değişkeninin, öğretmenlerin kendini 

affetme düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmak 

mümkündür.  

Diğer taraftan, öğretmenlerin “Diğerlerini Affetme” alt boyutu için elde 

ettikleri aritmetik puan ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde bir 

farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA 

neticesinde, puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı 

bulgulanmıştır[F(2,247)=4,48, p<0.05].  Gözlenen bu farklılaşmanın hangi alt 

gruplar arasında olduğunun belirlenmesi için LSD post hoc analizi 

gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen bulgular Tablo 10’da yer almaktadır.  

Son olarak, “Durumsal Affetme” alt boyutu için elde edilen puan 

ortalamalarında yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde farklılık 

olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilen ANOVA sonucunda elde 

edilen bulgulara göre, elde edilen aritmetik ortalamaların farklı yaş aralıklarında yer 

alan öğretmenler arasında anlamlı düzeyde olmadığı görülmüştür [F(2,247)=0,15, 

p>0.05]. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin durumsal affetme değişkeni açısından 

elde ettikleri puan ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığını göstermektedir. 
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Tablo 10: Öğretmenlerin Diğerlerini Affetme Düzeylerinin Yaşlarına 

Göre Gözlenen Farklılaşmanın Hangi Alt Boyutlar Arasında 

Olduğunu Belirlemeye İlişkin Gerçekleştirilen LSD Post Hoc Analiz 

Sonuçları 
 

(I) Yaş (J) Yaş Ort. Farkı p 

20-30 Yaş 31-40 Yaş -2,81 0,004** 

 

41 + Yaş -2,45 0,029* 

31-40 Yaş 20-30 Yaş 2,81 0,004** 

 

41 + Yaş 0,36 0,719 

41 + Yaş 20-30 Yaş 2,45 0,029* 

 

31-40 Yaş -0,36 0,719 

p<0.05*; p<0.01** 

 Öğretmenlerin Diğerlerini Affetme düzeylerinin hangi yaş grupları arasında 

anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenebilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen LSD post hoc analizi sonuçlarına göre, 20-30 yaş aralığında yer 

alan öğretmenlerin diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde daha az puan 

ortalamaları elde ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

 Öğretmenlerin Affetme düzeylerinin öğrenim durumlarına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenebilmesi için gerçekleştirilen T test 

sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. 
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Tablo 11: Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin Öğrenim 

Durumlarına Göre Ne Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen 

ANOVA Sonuçları 
 

 

Cinsiyet X SS t Sd. p 

Kendini Affetme Lisans 29,75 5,44 0,857 246 0,392 

 

Lisansüstü 28,84 6,03 

   Diğerlerini Affetme Lisans 28,10 6,64 0,181 246 0,857 

 

Lisansüstü 27,87 5,48 

   

Durumsal Affetme Lisans 29,88 5,88 

-

0,729 246 0,467 

 

Lisansüstü 30,71 6,27 

    

Buna göre, araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenlerin 

“Kendini Affetme” alt boyutunda elde ettikleri puan ortalamalarının sahip 

oldukları öğrenim düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşma gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup T testi 

neticesinde, puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

belirlenmiştir (t=0,857; p>,05). Ulaşılan bu bulgu neticesinde öğretmenlerin 

kendini affetme düzeylerinin sahip oldukları öğrenim düzeylerine göre anlamlı 

düzeyde bir farklılaşma göstermediği sonucuna varılmıştır. 

“Diğerlerini Affetme” alt boyutundan elde edilen puanlara ait aritmetik 

ortalamaların, öğretmenlerin öğrenim durumları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediklerinin belirlenebilmesi 

amacıyla bağımsız grup T testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu analizden 

elde edilen bulgulara göre, gözlenen aritmetik ortalamalarının lisans ve lisansüstü 

öğrenime sahip öğretmenler arasında anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur 

(t=0,181; p>,05). Elde edilen bu bulguyu öğretmenlerin diğerlerini affetme 

düzeylerinin sahip oldukları öğrenim düzeylerine göre değişim göstermediği 

şeklinde yorumlamak mümkündür. 
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Son olarak, araştırmada görüşlerine başvurulan öğretmenlerin “Durumsal 

Affetme” alt boyutu için elde ettikleri puan ortalamalarının sahip oldukları öğrenim 

düzeyleri açısından istatistiksel olarak bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız gruplar T testi sonucunda, grupların 

aritmetik ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

olmadığı görülmüştür (t=-0,729; p>,05). Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin 

durumsal affetme düzeylerinin öğrenim durumlarına göre farklılaşma 

göstermediğine işarettir.  

Öğretmenlerin Affetme düzeylerinin mesleki kıdemlerine göre anlamlı 

düzeyde farklılaşma gösterip göstermediğinin belirlenebilmesi amacıyla 

gerçekleştirilen ANOVA sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır.  

     Tablo 12: Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin Kıdem 

Derecelerine Göre Ne Düzeyde Farklılaştığına Dair 

Gerçekleştirilen ANOVA Sonuçları 
 

 

 Varyans K. Kareler T. df Kareler O. F p Grup X SS 

        

 

Kendini Affetme K. Arası 124 3 41,5 1,34 0,261 1-5 Yıl 28,80 5,75 

        

 

K. İçi 7587 246 30,8 

  

6-10 Yıl 29,12 5,80         

 

Toplam 7712 249 

   

11-15 Yıl 30,45 5,24         

       

15 + 29,65 5,59         

 

Diğerlerini Affetme K. Arası 549 3 183,1 4,54 0,004** 1-5 Yıl 26,09 6,20 

        

 

K. İçi 9926 246 40,4 

  

6-10 Yıl 27,47 6,92         

 

Toplam 10475 249 

   

11-15 Yıl 29,77 6,01         

       

15 + 27,97 6,56         

 

Durumsal Affetme K. Arası 92 3 30,6 0,87 0,457 1-5 Yıl 29,38 5,91 

        

 

K. İçi 8661 246 35,2 

  

6-10 Yıl 29,86 5,18         

 

Toplam 8753 249 

   

11-15 Yıl 30,67 6,31         

       

15+ 29,13 6,14         
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p<0.01** 

Tablo 12’de de görüldüğü gibi öğretmenlerin “Kendini Affetme” alt boyutu 

puanlarının kıdem düzeyleri açısından bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA sonucunda, grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı 

görülmüştür [F(2,247)=1,34, p>0.05]. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin kendini 

affetme düzeylerinin kıdem düzeylerine göre farklılaşmaya sebep olmadığını 

göstermiştir.  

Öğretmenlerin “Diğerlerini Affetme” alt boyutu için elde ettikleri puanların 

kıdem düzeylerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediğinin 

belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçlarına göre, elde edilen 

aritmetik ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 

bulunmuştur [F(2,247)=4,54, p<0.05]. Buna göre, kıdem düzeylerinin 

öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeyleri üzerinde etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Gözlenen bu farklılaşmanın hangi alt gruplarda olduğunun 

belirlenebilmesi için LSD post hoc analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgu 

Tablo 13’te yer almaktadır.  

Öğretmenlerin “Diğerlerini Affetme” alt boyutu için gözlenen puanlarının 

sahip oldukları kıdem düzeylerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA neticesinde, 

puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir 

[F(2,247)=0,87, p>0.05]. Ulaşılan bu bulgu neticesinde kıdem düzeyinin, 

öğretmenlerin durumsal affetmelerine anlamlı düzeyde etkisinin olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 13: Öğretmenlerin Affetme Düzeylerinin Kıdem Derecelerine 

Göre Gözlenen Farklılaşmanın Hangi Alt Boyutlar Arasında 

Olduğunu Belirlemeye İlişkin Gerçekleştirilen LSD Post Hoc Analiz 

Sonuçları 
 

(I) Kıdem 

(J) 

Kıdem Ort. Farkı p 

1-5 Yıl 6-10 Yıl -1,38 0,227 

 

11-15 

Yıl -3,67 0,001** 

 

15+ Yıl -1,87 0,177 

6-10 Yıl 1-5 Yıl 1,38 0,227 

 

11-15 

Yıl -2,29 0,030* 

 

15+ Yıl -0,49 0,727 

11-15 Yıl 1-5 Yıl 3,67 0,001** 

 

6-10 Yıl 2,29 0,030* 

 

15+ Yıl 1,80 0,172 

 15+ Yıl 1-5 Yıl 1,87 0,177 

 

6-10 Yıl 0,49 0,727 

 

11-15 

Yıl -1,80 0,172 

 

Kıdem derecesine göre öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeylerinin 

hangi alt gruplar arasında farklılaştığının belirlenmesi için gerçekleştirilen LSD 

post hoc analizlerine göre 1-5 yıl kıdem aralığında bulunan öğretmenlerin 

diğerlerini affetme düzeylerinin 11-15 yıl aralığında kıdem derecesine sahip 

öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha az olduğu görülmüştür.  
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3.4. Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Demografik 

Özelliklerine Göre İlişkilerinin İncelenmesi. 
 

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenlerin Minnesota İş 

Doyumu Ölçeğinden elde ettikleri puan ortalamalarının cinsiyet, yaş, kıdem ve 

öğrenim durumlarına göre de düzeyde farklılaştığının belirlenebilmesi amacıyla T 

testleri ve ANOVA gerçekleştirilmiştir.  

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenebilmesine yönelik her bir alt boyut için T 

testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara Tablo 14’te yer verilmiştir. 

Tablo 14: Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Cinsiyetlerine 

Göre Ne Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen T Testi 

Sonuçları 
 

 

Cinsiye

t X SS t Sd. P 

İçsel Doyum Kadın 39,18 5,06 0,767 248 0,444 

 

Erkek 38,65 5,35 

   

Dışsal Doyum Kadın 36,56 5,45 

-

0,382 248 0,703 

 

Erkek 36,88 5,42 

   Genel Doyum Kadın 75,75 10,55 0,161 248 0,873 

 

Erkek 75,54 9,14 

    

Tabloda 14’te de görüleceği üzere öğretmenlerin “İçsel Doyum” alt boyutu için 

elde ettikleri puanların cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma 

gösterip göstermediğinin belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilen bağımsız grup T 

testi gerçekleştirilmiştir. Buna göre, elde edilen aritmetik ortalamalarının kadın ve 

erkek öğretmenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 
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bulunmuştur (t=0,767; p>,05). Buna göre, cinsiyetin içsel doyum düzeyi üzerinde 

herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Öğretmenlerin “Dışsal Doyum” alt boyutu için elde ettikleri puan 

ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup T testi 

neticesinde, puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

görülmüştür (t=-0,382; p>,05). Ulaşılan bu bulgu neticesinde cinsiyet değişkenine 

göre öğretmenlerin mesleklerinden elde ettikleri dışsal doyum düzeylerinin 

farklılaşma göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

“Genel Doyum” alt boyutu için elde edilen puan ortalamalarında cinsiyet 

değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde farklılık olup olmadığının 

belirlenebilmesi amacıyla bağımsız grup T testi gerçekleştirilmiştir. Buna göre, 

öğretmenlerin mesleklerine yönelik genel doyum düzeyleri için gözlenen aritmetik 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı 

bulunmuştur (t=0,161; p>,05). Elde edilen bu bulguya göre öğretmenlerin genel 

doyum düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşma 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin yaşlarına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenebilmesine yönelik gerçekleştirilen ANOVA 

sonuçlarına Tablo 15’de yer verilmiştir. 

Tablo 15: Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Yaşlarına Göre Ne 

Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen ANOVA Sonuçları 

 

Varyans K. Kareler T. Df Kareler O. F p Grup X SS  

          İçsel Doyum K. Arası 92 2 45,8 1,73 0,179 20-30 Yaş 39,88 5,28  

 

K. İçi 6538 247 26,5 

  

31-40 Yaş 38,44 5,14  

 

Toplam 6630 249 

   

41 + Yaş 39,11 5,00  

           Dışsal Doyum K. Arası 309 2 154,7 4,24 0,015* 20-30 Yaş 38,45 5,53  

 

K. İçi 9011 247 36,5 

  

31-40 Yaş 35,83 6,48  

 

Toplam 9321 249 

   

41 + Yaş 36,32 5,70  

             Genel Doyum K. Arası 724 2 362,0 3,64 0,028* 20-30 Yaş 78,33 9,77  
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p<0.05* 

Buna göre öğretmenlerin “İçsel Doyum” alt boyutu puanlarının yaşları 

açısından bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen ANOVA neticesine göre grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı 

bulgulanmıştır[F(2,247)=1,73, p>0.05]. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin içsel 

doyum düzeylerinin yaşlarına göre farklılaşmaya sebep olmadığına işaret 

etmektedir.  

Öğretmenlerin “Dışsal Doyum” alt boyutu için elde ettikleri puanların 

yaşlarına göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediğinin 

belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçlarına göre, elde edilen 

aritmetik ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 

bulunmuştur [F(2,247)=4,24, p<0.05]. Buna göre, yaşa göre öğretmenlerin 

mesleklerine yönelik dışsal doyum düzeyleri üzerinde etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Gözlenen bu farklılaşmanın hangi alt gruplarda olduğunun 

belirlenebilmesi için LSD post hoc analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgu 

Tablo 16’da yer almaktadır.  

Öğretmenlerin “Genel Doyum” alt boyutu için gözlenen puanlarının yaşa 

göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen ANOVA neticesinde, puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir [F(2,247)=3,64, p<0.05]. Gözlenen bu 

farklılaşmanın hangi alt gruplar arasında olduğunun incelenmesine yönelik 

gerçekleştirilen LSD post hoc analizi sonuçlarına Tablo 16’da yer verilmiştir. 

 

 

 

 

K. İçi 24564 247 99,5 

  

31-40 Yaş 74,27 10,32  

 

Toplam 25288 249 

   

41 + Yaş 75,43 9,51  
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Tablo 16: Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Yaşlarına Göre 

Gözlenen Farklılaşmanın Hangi Alt Boyutlar Arasında Olduğunu 

Belirlemeye İlişkin Gerçekleştirilen LSD Post Hoc Analiz Sonuçları 
 

 

(I) Yaş (J) Yaş Ort. Fark p 

Dışsal Doyum 20-30 Yaş 31-40 Yaş 2,61 0,005** 

  

41 + Yaş 2,13 0,044* 

 

31-40 Yaş 20-30 Yaş -2,61 0,005** 

  

41 + Yaş -0,48 0,606 

 

41 + Yaş 20-30 Yaş -2,13 0,044* 

  

31-40 Yaş 0,48 0,606 

Genel Doyum 20-30 Yaş 31-40 Yaş 4,06 0,008** 

  

41 + Yaş 2,90 0,096 

 

31-40 Yaş 20-30 Yaş -4,06 0,008** 

  

41 + Yaş -1,15 0,458 

 

41 + Yaş 20-30 Yaş -2,90 0,096 

  

31-40 Yaş 1,15 0,458 

p<0.05*; p<0.01** 

 Gerçekleştirilen post hoc analizi sonuçlarına göre, dışsal doyum alt boyutu 

için 21-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin elde ettikleri puan ortalamalarının diğer iki 

alt gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, genel 

doyum açısından 20-30 yaş aralığındaki öğretmenler ile 31-40 yaş aralığındaki 

öğretmenler arasında da benzer şekilde farklılaşma olduğu ve bu farklılaşmanın daha 

genç olan grup lehine gözlendiği belirlenmiştir.  

 Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin öğrenim düzeylerine göre nasıl 

farklılaştığının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen T testi analiz sonuçlarına 

Tablo 17’de yer verilmiştir.  
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Tablo 17: Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Öğrenim 

Durumlarına Göre Ne Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen 

ANOVA Sonuçları 

 

Cinsiyet X SS t Sd. p 

İçsel Doyum Lisans 39,12 4,88 1,441 246 0,151 

 

Lisansüstü 37,70 6,66 

   Dışsal Doyum Lisans 36,82 5,96 1,304 246 0,193 

 

Lisansüstü 35,29 7,04 

   Genel Doyum Lisans 75,94 9,75 1,532 246 0,127 

 

Lisansüstü 73,00 11,77 

    

Buna göre, araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan öğretmenlerin “İçsel 

Doyum” alt boyutunda elde ettikleri puan ortalamalarının sahip oldukları öğrenim 

düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup T testi neticesinde, puanların aritmetik 

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir (t=1,441; p>,05). 

Ulaşılan bu bulgu neticesinde öğretmenlerin kendini affetme düzeylerinin sahip 

oldukları öğrenim düzeylerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma göstermediği 

sonucuna varılmıştır. 

“Dışsal Doyum” alt boyutundan elde edilen puanlara ait aritmetik 

ortalamaların, öğretmenlerin öğrenim durumları açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediklerinin belirlenebilmesi amacıyla 

bağımsız grup T testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu analizden elde edilen 

bulgulara göre, gözlenen aritmetik ortalamalarının lisans ve lisansüstü öğrenime 

sahip öğretmenler arasında anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur (t=1,304; 

p>,05). Elde edilen bu bulguyu öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeylerinin sahip 
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oldukları öğrenim düzeylerine göre değişim göstermediği şeklinde yorumlamak 

mümkündür. 

Son olarak, araştırmada görüşlerine başvurulan öğretmenlerin “Genel 

Doyum” alt boyutu için elde ettikleri puan ortalamalarının sahip oldukları öğrenim 

düzeyleri açısından istatistiksel olarak bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla bağımsız gruplar T testi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz 

sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde olmadığı görülmüştür (t=1,532; p>,05). Elde edilen bu bulgu, 

öğretmenlerin durumsal affetme düzeylerinin öğrenim durumlarına göre farklılaşma 

göstermediğine işarettir.  

Tablo 18: Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Kıdem 

Derecelerine Göre Ne Düzeyde Farklılaştığına Dair Gerçekleştirilen 

ANOVA Sonuçları 
 

 

Varyans K. Kareler T. df Kareler O. F p Grup X SS 

İçsel Doyum K. Arası 84 3 28,1 1,06 0,369 1-5 Yıl 39,12 5,30 

 

K. İçi 6546 246 26,6 

  

6-10 Yıl 39,68 4,89 

 

Toplam 6630 249 

   

11-15 Yıl 38,32 5,35 

       

15 + Yıl 39,61 4,73 

Dışsal Doyum K. Arası 285 3 94,9 2,59 0,054 1-5 Yıl 38,18 4,94 

 

K. İçi 9036 246 36,7 

  

6-10 Yıl 36,56 6,38 

 

Toplam 9321 249 

   

11-15 Yıl 35,53 6,61 

       

15 + Yıl 37,26 5,80 

Genel Doyum K. Arası 555 3 185,1 1,84 0,140 1-5 Yıl 77,31 9,02 

 

K. İçi 24733 246 100,5 

  

6-10 Yıl 76,24 10,05 

 

Toplam 25288 249 

   

11-15 Yıl 73,84 10,84 

       

15 + Yıl 76,87 9,34 
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 Tabloda 18 de de görüldüğü üzere, “İçsel Doyum” alt boyutu için 

öğretmenlerin elde ettikleri puan ortalamalarının kıdem derecelerine göre anlamlı 

düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen 

ANOVA sonucunda, anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir 

[F(2,247)=1,06, p>0.05]. Buna göre, kıdem düzeyinin, öğretmenlerin sahip 

oldukları içsel doyum düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşılabilir.  

Diğer taraftan, öğretmenlerin “Dışsal Doyum” alt boyutu için elde ettikleri 

aritmetik puan ortalamalarının kıdem düzeylerine göre anlamlı düzeyde bir 

farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA 

neticesinde, puanların aritmetik ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

görülmüştür [F(2,247)=2,59, p>0.05].  

Son olarak, “Genel Doyum” alt boyutu için elde edilen puan 

ortalamalarında kıdem derecesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde 

farklılık olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla ANOVA gerçekleştirilmiştir. 

Buna göre, elde edilen aritmetik ortalamaların farklı kıdem düzeylerine sahip 

öğretmenler arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı 

görülmüştür [F(2,247)=1,89, p>0.05]. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin 

mesleklerine yönelik genel doyum düzeylerinin kıdem düzeylerine göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığını göstermektedir. 
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BÖLÜM 4. ÖZET, YARGI ve ÖNERİLER 
    

Bu araştırmada Öğretmenlerinin Affediciliğinin İş Doyumuna etkisi 

araştırılmıştır. Özet, yargı ve öneriler kısmında konuyla ilgili araştırmanın 

bulgularından hareketle çıkarımda bulunarak görüş beyan edilmiştir. 

 

     Özet 
 

  Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin affetme 

düzeylerinin iş doyum düzeyleri üzerinde anlamlı düzeyde etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Affetme ve İş Doyumu arasındaki etkiyi gösteren yol katsayısı 

değeri 0.354 olarak kestirilmiştir. Bu değer, affetme değerlerindeki 1 standart 

sapma artışın, iş doyumu değerlerinde 0.354 standart sapma artışa yol açacağı 

şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca, tabloda yer alan yol katsayı değerlenin 

tamamı p<0.001düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur. Buna göre affetmenin iş 

doyumu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu söylenebilir. Öğretmenlik mesleğinin 

çok yoğun insan ilişkileri gerektiren meslek olduğu düşünülürse kırılganlık, yanlış 

anlaşılma, istemeden yapılan hatalar, motivasyon düşüklüğüne ve mesleki hazzın 

azalmasına sebep olabileceği gibi yaptığı işi kendisine yük olarak görebilir. 

Affedicilik yönünü kullanan karşı taraftaki davranışları hoşgörü ile karşılayıp 

geçici bir durum olduğunu kabul edip insani bir hata olarak yorumlarsa 

muhataplarına kin gütmeyeceği için bu yükü de sırtında taşımayacaktır. Olumsuz 

olaylara takılıp kalmadığı için mesleğin icrasında bu olumsuzluğu diğer veli, 

öğrenci, meslektaşı ve idareye yansıtmadığından olumlu dönütler alması muhtemel 

davranışlarının mesleki hazzını da yaşamış olacaktır. 
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2) Cinsiyet değişkeninin kendini affetmeyi etkilemediği gibi diğerlerini 

affetme düzeylerinin farklılaşma göstermediğine işaret etmektedir. Yine cinsiyet 

değişkeni durumsal affetme üzerinde de anlamlı düzeyde bir farklılık 

oluşturmamıştır. Araştırmada öğretmenlerin genel doyum düzeylerinin cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşma göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Buna göre, cinsiyetin içsel doyum düzeyi üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere 

insan sabrı, anlayışı, hoşgörüsü ve iletişim becerileri ile kendisini değerli kılar. Bu 

tarz davranışları sergileyen kişilerin cinsiyete göre değil,  kişiliğinin etkisinde 

kaldığını söylemek mümkündür. 

3-Yaş değişkeninin, öğretmenlerin kendini affetme düzeyleri üzerinde 

herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Elde edilen bu 

bulgu, öğretmenlerin durumsal affetme değişkeni açısından elde ettikleri puan 

ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığını 

göstermektedir.  

4-Öğretmenlerin kendini affetme düzeylerinin sahip oldukları öğrenim 

düzeylerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma göstermediği sonucuna 

varılmıştır. Elde edilen bu bulguyu öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeylerinin 

sahip oldukları öğrenim düzeylerine göre değişim göstermediği şeklinde 

yorumlamak mümkündür. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin durumsal affetme 

düzeylerinin öğrenim durumlarına göre farklılaşma göstermediğine işarettir. 

5-Öğretmenlerin kendini affetme düzeylerinin kıdem düzeylerine göre 

farklılaşmaya sebep olmadığını göstermiştir. Kıdem düzeyinin, öğretmenlerin 

durumsal affetmelerine anlamlı düzeyde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

6-Öğretmenlerin içsel doyum düzeylerinin yaşlarına göre farklılaşmaya 

sebep olmadığına işaret etmektedir. Ulaşılan bu bulgu neticesinde öğretmenlerin 

kendini affetme düzeylerinin sahip oldukları öğrenim düzeylerine göre anlamlı 

düzeyde bir farklılaşma göstermediği sonucuna varılmıştır.  

7-Öğretmenlerin mesleklerine yönelik genel doyum düzeylerinin kıdem 

düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığını göstermektedir. Buna göre, 

kıdem düzeylerinin öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeyleri üzerinde etkisinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gözlenen bu farklılaşmanın hangi alt gruplarda 
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olduğunun belirlenebilmesi için LSD post hoc analizi gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen bulgu Tablo 13’de yer almaktadır1-5 yıl kıdem aralığında bulunan 

öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeylerinin 11-15 yıl aralığında kıdem 

derecesine sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha az olduğu görülmüştür. 

Ulaşılan bu bulgu neticesinde cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin 

mesleklerinden elde ettikleri dışsal doyum düzeylerinin farklılaşma göstermediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen post hoc analizi sonuçlarına göre, dışsal 

doyum alt boyutu için 21-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin elde ettikleri puan 

ortalamalarının diğer iki alt gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, genel doyum açısından 20-30 yaş aralığındaki öğretmenler 

ile 31-40 yaş aralığındaki öğretmenler arasında da benzer şekilde farklılaşma 

olduğu ve bu farklılaşmanın daha genç olan grup lehine gözlendiği belirlenmiştir. 

Genç öğretmenlerin mesleğin metal yorgunluğunu yaşamadıkları olumlu 

enerjilerinin yansıttıklarını ancak ilerleyen zamanlarda bu düzeyin azaldığı 

gözlemlenmiştir. Elde edilen bu bulguyu öğretmenlerin diğerlerini affetme 

düzeylerinin sahip oldukları öğrenim düzeylerine göre değişim göstermediği 

şeklinde yorumlamak mümkündür. Elde edilen bu bulgu, öğretmenlerin durumsal 

affetme düzeylerinin öğrenim durumlarına göre farklılaşma göstermediğine 

işarettir.  

 

Yargı 
 

 

Öğretmenlerin affediciliğinin iş doyumuna etkisi araştırılmış ve elde edilen 

bulgulara göre affediciliğin iş doyumuna etkisinin olumlu yönde olduğu ortaya 

çıkmıştır. Öğretmenlerin Kendini Affetme, Diğerlerini Affetme ve Durumsal 

Affetmenin İçsel Doyum, Dışsal Doyum ve Genel Doyum ile ilişkisi anlamlı 

düzeyde ve pozitif yönlü ilişki içerisindedir. Ancak Affediciliğin demografik 

değişkenlere cinsiyet, öğrenim düzeyleri, kıdem, yaş etkenlerine bakıldığında farklı 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Affediciliğin cinsiyet üzerinde etkisinin olmadığı, yaş 

değişkeninin “Diğerlerini Affetme” alt boyutu için elde ettikleri aritmetik puan 

ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulgulanmıştır. 

Öğretmenlerin Diğerlerini Affetme düzeylerinin20-30 yaş aralığında yer alan 
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öğretmenlerin diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

Dışsal doyum alt boyutu için 21-30 yaş aralığındaki öğretmenlerin elde ettikleri puan 

ortalamalarının diğer iki alt gruba göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, genel doyum açısından 20-30 yaş aralığındaki öğretmenler ile 

31-40 yaş aralığındaki öğretmenler arasında da benzer şekilde farklılaşma olduğu ve 

bu farklılaşmanın daha genç olan grup lehine gözlendiği belirlenmiştir. Kıdem ile 

ilgili 1-5 yıl kıdem aralığında bulunan öğretmenlerin diğerlerini affetme düzeylerinin 

11-15 yıl aralığında kıdem derecesine sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha 

az olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin diğerlerini affediciliğinin ve genel doyum düzeylerinde de 

görüldüğü gibi genç olan öğretmenlerin ve kıdem yılı olarak daha az olanların lehine 

sonuç çıkmıştır. Affediciliğin iş doyumuna etkisi yaş ve kıdem ilerlediğinde bu oran 

azalmıştır. 

  Öğretmenlerin affediciliğinin iş doyumuna etkisiyle ilgili daha önce bu 

konuyla ilgili çalışma yapılmadığı için alandaki eksikliği giderme açısından 

önemlidir. 

 

 

Öneriler 
 

 Affediciliğin iş doyumu üzerinde olumlu etkisinin olduğu yapılan araştırmada 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin affediciliğini artırmak için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Öğretmenlik mesleği sadece bilgiyi aktaran, öğreten misyonu ile değil aynı 

zamanda davranışsal boyutuyla örnek olması gereken, konumuz itibariyle affedici, 

hoşgörülü tutum sergileyen ve körpe zihinleri en iyi eğitim metodu olan yaşayarak 

aktaran bir model olması gerekmektedir. 

 Öğretmenlik mesleği her meslek gibi zaman içinde enerji ve canlılığını yitirmiş, 

motivasyonu düşmüş netice itibariyle iş doyumu azalan öğretmenlerin 

yeterliliklerini olumsuz etkileyeceği düşünülürse; hizmet içi eğitimlerle vb. çözüm 

önerileri ile deneyimlerini daha verimli kullanan iş tatmini yüksek meslek haline 

getirilebilir. 
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 Öğretmenleri etkileyen birçok unsur olduğu düşünülürse tek yönlü bir etken değil 

aynı zamanda okul ikliminin, okul kültürünün de iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu 

minvalde okul yönetimi, meslektaşları ve zamanla veliler de bu bakış açısını 

yakalayacaklardır. Hoşgörülü, hataları tolere edici, affedici bir iklimin estiği 

okulda öğretmenlerin de iş doyumlarının daha yüksek olacaktır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde okul yönetimine görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

 

 Haziran ve Eylül ayı seminer dönemlerinde uzman psikologlar ya da ilahiyatçılar 

tarafından affedicilik konusunun işlenmesi de bir çözüm olabilir. Bu kavramın 

önemini farkettirip içselleştirmek gerekmektedir. 

 

 Öğretmenlik mesleği değişen zaman ve şartlara uyum sağlaması gereken 

mesleklerin önünde gelmektedir. Bir taraftan okul yönetiminin vermiş olduğu 

sorumlukları yerine getirirken diğer taraftan etkili bir şekilde kendini hissettiren 

velileri ve olmazsa olmaz öğrencilerin eğitimini yerine getirmek zorundadır. 

Dolayısıyla güçlü ve etkili iletişime ihtiyaç vardır. İletişim kazalarının yaşandığı 

durumlarda kin gütme, kırılganlık göstermek yerine affedici davranıp hoşgörülü 

olabilmek öğretmenin mesleki hazzını olumlu etkileyecektir.  Bu araştırmada 

öğretmenlerin affedici oluşlarının iş doyumu arasındaki değişkenlere bakılmıştır. 

Affedici olmak, kin gütmemek, hoşgörülü olmak gerek iş hayatında gerekse özel 

hayatta ilişkilere olumlu olarak etki bırakmaktadır. Özellikle kişinin kendine karşı 

affedici olması suçluluk psikolojisinden uzaklaştırırken başkalarına karşı affedici 

olması sosyal hayatını güçlendirmektedir. Affedici insanın daha mutlu olması 

muhtemeldir.  Öğretmenlerin psikolojik olarak iyi oluşlarının performanslarını 

etkilemektedir. Öğrencisine karşı affedici olan bir öğretmenin kin güden 

meslektaşlarına nispetle diyaloğunun daha iyi olduğu aşikardır. Velisine karşı 

bağışlayıcı olan öğretmenin veli ilişkileri daha insanidir. Kendi içinde kin güden 

yapılan hataları kesinlikle affetmeyen insanın moral olarak üst düzeyde olması pek 

mümkün değildir.  
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EKLER 

Heartland Affetme Ölçeği 
 

Hayatımız boyunca, kendi davranışlarımız, başkalarının 

davranışları veya kontrolümüz dışındaki durumlar nedeniyle 

olumsuz olaylar yaşayabiliriz. Bu olumsuz yaşantıların ardından 

belli bir zaman geçtikten sonra, kendimiz, diğer insanlar veya 

yaşanan durumlar hakkında olumsuz duygu veya düşüncelerimiz 

olabilir. Bu tür olumsuz olaylara genel olarak nasıl tepki verdiğinizi 

düşününüz ve aşağıda verilen her ifadenin yanına, tarif edilen 

olumsuz duruma genellikle nasıl tepki verdiğinizi ifade eden sayıyı 

(aşağıdaki 7’li değerlendirme ölçeğine göre) yazınız. Vereceğiniz 

yanıtlarda doğru veya yanlış cevap yoktur. Lütfen yanıtlarınızda 

olabildiğince dürüst ve samimi olunuz. 

 

     1          2            3    4        5            6     7 

Beni hiç     Beni pek  BenibirazBeni tamamen  

Yansıtmıyor      Yansıtmıyor  Yansıtıyor Yansıtıyor 

 

 İşleri berbat ettiğimde önce kötü hissetmeme rağmen zamanla 

kendimi rahatlatabilirim. 

 Yaptığım olumsuz şeyler için kendime kin tutarım.  

 Yaptığım kötü şeylerden öğrendiklerim onlarla baş etmemde bana 

yardımcı olur.  

 İşleri berbat ettiğimde, kendimi kabul etmek benim için gerçekten 

çok zordur. 

 Yaptığım hatalara, zamanla daha anlayışlı olurum.  

 Hissettiğim, düşündüğüm, söylediğim ya da yaptığım olumsuz 

şeyler için kendimi eleştirmeyi durduramam. 
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 Yaptığının yanlış olduğunu düşündüğüm kişiyi cezalandırmayı 

sürdürürüm. 

 Beni incitenlere karşı zamanla daha anlayışlı olurum.  

 Beni incitenlere karşı katı olmaya devam ederim. 

 Başkaları bana geçmişte zarar vermiş de olsa, eninde sonunda onları 

iyi insanlar olarak görebilirim.  

 Başkaları bana kötü davranırsa, onların hakkında kötü düşünmeye 

devam ederim.  

 Biri beni hayal kırıklığına uğrattığında, bu olayı eninde sonunda 

geçmişte bırakabilirim.  

 Kontrol edilemeyen nedenlerden dolayı işler ters gittiğinde, onlar 

hakkında olumsuz düşüncelere takılıp kalırım.  

 Hayatımdaki kötü durumlara zamanla daha anlayışlı olabilirim.  

 Hayatımdaki kontrol edilemeyen durumlar yüzünden hayal 

kırıklığına uğrarsam, onlar hakkında olumsuz düşünmeyi 

sürdürürüm. 

 Hayatımdaki kötü durumlarla eninde sonunda barışırım.  

 Kimsenin hatası olmayan olumsuz durumları kabullenmek benim 

için gerçekten çok zordur.  

 Kimsenin kontrolünde olmayan kötü durumlarla ilgili olumsuz 

düşüncelerimden, eninde sonunda kurtulurum. 
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Minnesota İş Doyumu Ölçeği 
 

 

Aşağıda yapmakta olduğunuz işe karşı duygu ve 

durumlarınızı gösteren ifadeler bulunmaktadır. Sizden 

beklenen bu ifadeler üzerinde düşünmeniz ve size en uygun 

seçeneği ‘X’ işareti koyarak belirtmenizdir. 

1=Hiç Memnun Değilim 2=Memnun Değilim 3= Kararsızım 

4=Memnunum 5=Çok Memnunum 

 

H
iç M

em
n

u
n

 D
eğ

ilim
 

M
em

n
u

n
 D

eğ
ilim

 

K
a

ra
rsızım

 

M
em

n
u

n
u

m
 

Ç
o

k
 M

em
n

u
n

u
m

 

1 Beni her zaman meşgul etmesinden 

     2 Tek başıma çalışamama imkân vermesinden 

     3 Ara sıra değişik şeyler yapabilmeme imkân vermesinden 

     4 Toplumda saygın bir kişi olma şansını bana vermesinden 

     5 Yöneticimin astlarını idare tarzından 

     6 Yöneticimin karar vermedeki yeteneğinden 

     7 Vicdanıma uygun şeyler yapabilme olanağımın olmasından 

     8 Bana sabit bir iş olanağı sağlamasından 

     9 Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağım olmasından 

     10 Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansım olmasından 

     

11 

Kendi yeteneklerimle bir şeyler yapabilme şansımın 

olmasından 

     12 İş ile ilgili alınan kararların uygulanmaya konmasından 

     13 Yaptığım iş karşılığında aldığım ücretten 

     14 İş de terfi olanağımın olmasından 

     15 Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini vermesinden 

     16 Kendi yeteneklerimi uygulama şansını vermesinden 

     17 Çalışma şartlarından 

     18 Çalışma arkadaşlarımın birbirleriyle anlaşmalarından 

     19 Yaptığım iş karşılığında takdir edilmemden 

     20 Yaptığım işten duyduğum başarı hissinden 
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1979 yılında Kayseri Yahyalı ‘da doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat 

fakültesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans eğitimini 

tamamladı. Medya ve İletişim eğitimi devam etmektedir. Maltepe Üniversitesinde 

“Öğretmenlerin Affediciliğinin İş Doyumuna Etkisi” adlı tez çalışması ile yüksek 

lisansını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik, müdür 

yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen okul müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Evli ve iki çocuk annesidir. 

 


