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ÖZ 

ĠġYERĠNDE PSĠKOLOJĠK YILDIRMANIN YAġAMIN ANLAMI 

ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

Pınar Kaya 

Yüksek Lisans Tezi  

Psikoloji Anabilim Dalı 

Psikoloji (Opsiyon: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Doç.Dr.Şafak Gündüz 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

Dünya üzerinde yaşayan hemen hemen her birey, uzun yıllar iş yaşamının 

içerisinde yer almaktadır. Mesleki yaşantısı ne olursa olsun insanların iş yaşamında, 

sosyal ilişki içerisinde olduğu, günün büyük bir bölümünü iş yerinde geçirdiği, çoğu iş 

yerinde hiyerarşik bir yapının bulunduğu bir düzen mevcuttur. Önceki zamanlarda 

çalışan bireylerden daha çok iş yaşamının zorluklarından, iş stresinden, yapılan işin 

devamlılığından, kişilerin motivasyonundan bahsedilirken, yakın tarihten itibaren 

psikolojik yıldırma kavramı da sıkça duyulmaya başlanmıştır. İş yaşamında psikolojik 

yıldırmaya maruz kalan bireyler psikolojik anlamda çökkünlük, işe gitmek istememe, 

kendini iş yerinde mutsuz hissetme, iş yerinde çeşitli olumsuz durumlarla karşı karşıya 

kalma sonucunda işten ayrılma günümüzde çok sık karşılaşılan bir durum olmaya 

başlamıştır. İş yerinde yaşanılan psikolojik yıldırma sonucunda kişilerin iş yaşamı 

dışındaki sosyal yaşantısı üzerinde etkisi bireylerin kişilik özelliklerine göre farklılık 

gösterebilmektedir. Her birey için yaşamın anlamı farklı olabileceği gibi psikolojik 

yıldırmanın da kişiler üzerindeki etkisi aynı olmayabilir. 

Bu çalışmada, işyerinde yaşanabilecek psikolojik yıldırmanın çalışanların 

yaşamın anlamı üzerinde etkisi, farklı sektörlerde çalışan 256 kişi üzerinde anket 

uygulaması yapılarak incelenmiştir. Psikolojik Yıldırma ve Yaşamın Anlamı 

ölçeklerinin sonuçları güvenilirlik değerlendirmesi yapıldıktan sonra, verilerin analizi 

yapılmış ve normallik testi, yüzde, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler 

elde edilmiştir. Normal dağılımlı veriler için t testi ve ANOVA testi, normal dağılımı 

olmayan veriler için ise Mann-Whitney U Test ve Kruskal Wallis Analizi kullanılmıştır. 

Son olarak değişkenlerin karşılıklı incelenmesi için korelasyon analizi yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Psikolojik yıldırma, yaşamın anlamı,mobbing, işyerinde mobbing. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL INTIMIDATION ON THE 

MEANING OF LIFE IN THE WORKPLACE 

Pınar Kaya 

Master Thesis 

Department of Psychology  

Psychology (Option: Industrial  and Organisational Psychology) Programme 

Advisor: Assoc. Prof. ŞafakGündüz 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

Almost every individual living in the world has been involved in business life 

for many years. Regardless of their professional life, there is a regular hierarchical 

structure in workplace, in people's business life, in which people are in social relations 

with others and spend most of their daily time there. While the difficulties of business 

life, stress, continuity of the work and motivation of the individuals were mentioned 

mostly in literature, recently, the concept of psychological mobbing has also been heard 

frequently. Accordingly, the psychological depression, not wanting to go to work, 

feeling unhappy at work and leaving the job due to encountering various negative 

situations at the workplace has become very common today for individuals exposed to 

psychological mobbing in their business life. The effect of psychological mobbing in 

workplace on the social life of individuals, outside the work life, may differ with respect 

to their personality characteristics. As the meaning of life may be different for people, 

the effect of psychological mobbing on them may be different as well. 

In this study, the effect of the psychological terrorin the workplace on the 

meaning of life was investigated through 256 workersfrom different sectors using 

questionnaire. After evaluating the reliability of the survey results and normality of 

available datasets, they were analysed through descriptive statistics such as percentage, 

average and standard deviation. T test and ANOVA test were used for normally 

distributed data, and Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Analysis were used for 

data without normal distribution. Finally, correlation analysis was performed to 

examine variables mutually. 

Keywords: Psychological terror, Meaning of life, Mobbing, Mobbing in the workplace. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

1.1. Problem 

Psikolojik yıldırma yada yaygın bilinen adıyla mobbing, baskı, şiddet, taciz veya 

zorbalık anlamında kullanılmaktadır. İlk olarak 1960‟lı yıllarda literatürde biyologlar 

tarafından hayvan topluluklarının birbirine yaptığı baskı anlamında kullanılan bu 

kavram, 1980‟ler itibarı ile psikologlar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır (Aygün, 

2012: 94). 

Psikolojik yıldırma, insanoğlunun varoluşundan itibaren sıklıkla yaşanan ve açığa 

çıkması istenmeyen karmaşık, çok boyutlu ve çok disiplinli bir kavram olmaktadır. 

Dolayısıyla, son yıllarda oldukça büyük ölçüde akademik çalışmaların merkezinde 

yerini almıştır. Aynı zamanda, ilerleyen araştırmalarla birlikte, psikolojik yıldırma 

kavramının insanların hayatındaki önemi ve etkisi daha geniş anlamda incelenmeye 

başlanmıştır. Çalışmayaşamının hemen her alanında var olan psikolojik yıldırma, 

çalışanlarınkendi istekleriyle işten ayrılmalarının en önemli nedenlerinden biri olduğu 

araştırmalarla ortaya konmuştur (Acar ve Dündar, 2008: 111).  

İş hayatında çalışanlara karşı uygulanan baskı ve zorlama girişimleri şeklinde 

değerlendirilebilecek olan psikolojik yıldırma, insanların ruhsal ve fiziksel olarak 

önemli hasarlar almasınasebep olmaktadır. Genelde, hiyerarşik yapıya sahip ve 

denetlemenin düşük düzeyde gerçekleşenişletmelerde sıklıklarastlanan bir durumdur. 

Psikolojik yıldırma (mobbing), bir kişi yada grubun, belirli kişilere yönelikdevamlı ve 

kötü niyetli davranışlarda bulunması, ima, alay ve aşağılama gibi saldırgan girişimlerde 

bulunması, kişinin işten ayrılmaya mecbur bırakılmasışeklindebeyan edilmektedir 

(Aygün, 2012; Kara, 2019). 

Psikolojik yıldırma ile ilgili yapılan çalışmaların neticesinde üç temel özellik 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir (Aygün, 2012: 95): 

- Psikolojik yıldırma uygulayan kişi baskıyı uyguladığı kişi, diğer deyişle 

mağdur üzerinde bir etki bırakmak için yapmaktadır. 

- Bu etki sonucunda mağdur zarar görmektedir. 
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- Psikolojik yıldırma uygulayan kişi bu yıldırmanın devamı yönünde ısrarlı 

davranışlar sergilemektedir. 

Psikolojik yıldırma, başta mağdur olmak üzere çalışanlara kalıcı zararlar 

vermektedir. Bu açıdan, örgüt yöneticilerinin üzerinde durması gereken önemli 

konulardan biridir.   

Toplum bireyleri kendisini ve birlikte vakit geçirdikleri insanları anlamak için 

büyük bir istek duymaktadır. Anlam kavramı,bireyin yaşadıklarının bilincinde olmasına 

imkân vererek, hayatın önemli olduğunu hissetmeye olanak sağlayan çok yönlü bir 

yapıya sahiptir (Akın ve Taş, 2015).  

Yaşamın anlam ve amacı bireyden bireye değiştiği gibi, bireylerin yaşam 

evrelerinde de değişim göstermektedir. Bireyin yaşam deneyimleri, yaşama bakış açıları 

ve yaş ilerledikçe yaşam değerlerinde görülen değişimler amaç ve anlam konusunda da 

değişimlere yol açabilmektedir (Baytan, 2019). 

Çalışanların iş yaşamlarından tatmin olmaları, değer görmeleri ve mesailerini 

anlamlı kılacak amaçlar edinmeleri iş yaşamlarının anlamlılığıyla değerlendirilmektedir.  

İşyerinde karşılaşılan psikolojik yıldırmanın, çalışanın yaşam anlamının üzerinde ne tür 

etkiler oluşturduğu araştırmanın temel sorununu teşkil etmektedir. 

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, işyerinde psikolojik yıldırma yaşayan bireylerin yaşamın 

anlamları üzerinde ne tür etkiler bıraktığını deneysel sonuçlarla ortaya koymaktır. Bu 

amaçla aşağıdaki sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır. 

I) Bireyler çalıştıkları işyerlerinde tehdit yada tacize uğruyorlar mı? 

II) Bireyler çalıştıkları işyerlerinde kariyerle ilgili bir engellemeyle 

karşılaşıyorlar mı? 

III) Bireyler çalıştıkları işyerlerinde özel yaşama müdahale durumu 

yaşıyorlar mı? 

IV) İşyerindeki psikolojik yıldırma, çalışanların yaşam anlamını etkiliyor 

mu? 

V) İşyerindeki psikolojik yıldırma çalışanların cinsiyetleri arasında bir 

değişiklik gösteriyor mu? 
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VI) Çalışanların cinsiyetleri ile yaşam anlamı arasında bir ilişki var mıdır? 

1.3. Önem 

Araştırmada elde edilecek bulgular, çalışanların, işyerlerinde psikolojik yıldırma 

davranışlarına maruz kalıp kalmadıkları ve bunun çalışanların yaşam anlamını etkileyip 

etkilemediği, elde edilen bulgularda, cinsiyet ve yaş gibi değişkenlerle ilgili 

farklılıkların belirlenmesi açısından önemlidir. 

Ayrıca araştırma hipotezlerinde konu edilen işyerindeki psikolojik yıldırma ve 

yaşam anlamı ilişkisi, çalışanlarla ilgili yapılan araştırmalar açısından literatüre katkı 

sağlayacaktır.  

Araştırma sonunda çıkarılacak sonuç ve önerilerin, işyerinde psikolojik 

yıldırmanın önlenmesi, çalışanların iş yaşamlarından tatmin olmaları ve iş yaşamlarının 

anlamlılığına ilişkin tespitler açısından önem arz edeceği düşünülmektedir. 

1.4. Varsayımlar 

Araştırmada katılımcıların, anketleri kendi istekleriyle baskı altında kalmadan 

doğru şekilde cevaplandırdıkları varsayılmaktadır. 

1.5. Sınırlıklar 

Araştırmanın yaş grubunu Türkiye‟de çalışma yaşı olan 18-65 yaş arası kişiler 

oluşturmaktadır.  

Araştırma,  pandemi sürecine denk geldiğinden dolayı, çalışan bireyler uzun süre 

bulunmuş oldukları kurumlarından uzak; mail, telefon vb. iletişim yöntemleriyle 

iletilmiş olan online anketleri kendilerini daha rahat hissedebildikleri evlerinde 

doldurdukları için, normal düzende çalıştıkları zaman ile genelleme yapılamaz. 

Araştırmada, anket uygulama süresi dört hafta olarak belirlenmiştir. 

1.6. Tanımlar 

Psikolojik yıldırma:Sözcük anlamı olarak, psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsız 

etme veya sıkıntı yaratmak anlamına gelen yıldırma davranışları, genellikle iş yeri 

zorbalığı şeklinde ifade edilmektedir (Aiello, 2010; Aygül, 2012). İş hayatında 
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psikolojik yıldırma, sistematik bir biçimde, mağduru bezdirme amacıyla iş yerinde, 

mağdura karşı uygulanan duygusal taciz veya bedensel şiddet tehdidi ile görülmekte 

olup, mağdurun kişiliği, mesleki durumu ve ruh sağlığına hasar verebilecek davranışlar 

bütününü kapsamaktadır. 

Türk İş hukukunda, çalışanın kişilik hakkı ile bu hakka ilişkin korunan “onur ve 

saygınlık değeri” esas alınarak, çalışana sistematik davranışlarla baskı kurulması 

durumunu ifade etmektedir (Yuvalı, 2015).  

Taciz ve mağdur: Psikolojik yıldırma davranışlarını sergileyen kişiye “tacizci”, 

yıldırma davranışlarına maruz kalan kişilere ise “mağdur” denir. 

YaĢamın anlamı: Pozitif psikolojinin temel kavramları içerisinde yer alan 

yaşamın anlamı, literatürde olumlu ve olumsuz olarak nitelenmektedir. Buna göre 

yaşamın anlamı pozitif duygular için; mutluluk, iyi oluş ve umut ile ilişkilendirilmiştir. 

Negatif duygular için ise; umutsuzluk, anksiyete, depresyon ve anlamsızlık ile 

ilişkilendirilmiştir (Demirdağ ve Kalafat, 2015).  

Franklyaklaşımında,esaslı bir insani motivasyonniteliğinde değerlendirilen 

yaşamda anlam, iyi oluşa dair teorilerinanaunsuru olarak ele alınmıştır. Yaşamda anlam, 

“anlam arayışı” ve “anlamın varlığı” alt boyutları altında incelenmektedir (Şahin vd., 

2012).  

Mevcut anlam „yaşamımın anlamını biliyorum‟ gibi durumları içerirken; aranan 

anlam ise, „yaşamımı anlamlı hissetmeyi sağlayacak bir şeyler arayışındayım‟  

durumunu ifade etmektedir (Akın ve Taş, 2015: 31). 

ĠĢ arkadaĢları ile iliĢkiler: Çalışanların iş yerinde iş arkadaşları ile ilişki ve 

etkileşime bağlı olarak gelişebilecek psikolojik yıldırma davranışlarını 

değerlendirmektedir (Özmete ve Laleoğlu, 2013: 32). 

Tehdit ve taciz: Sözlü ve yazılı tehditler, fiziksel ve psikolojik taciz, özel yaşama 

müdahale, sıkça kontrol edilme, şantaj ve ayrımcılık (dışlanma, marjinalleşme) gibi 

durumlara maruz kalma gibi kavramları ifade etmektedir (Laleoğlu ve Özmete, 2013: 

17). 
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ĠĢ ve kariyer ile ilgili engellemeler:Psikolojik yıldırma mağdurunun, niteliksiz 

ya da yeteneksiz olduğuna ilişkin yargıları güçlendirmeye yönelik davranışları 

içermektedir (Laleoğlu ve Özmete, 2013: 17). 

Özel yaĢama müdahale: Özel hayatın devamlı eleştiri altında olması gibi 

durumları içermektedir (Yüce, 2018: 63). 

ĠĢe bağlılık: Kişinin sahip olduğu becerilerden tam performans alamayacağı ve 

itibarının zedeleneceği görevlere aktarılması şeklinde ifade edilmektedir (Yüce, 2018: 

63). 
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BÖLÜM 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Psikolojik Yıldırma Kavramı 

İngilizce “mob” veya “mobile vulgus” kelimesinden türemiş olan 

mobbingsözcüğü, şiddete dayalı ve yasadışı davranışlarda bulunan  anlamına 

gelmektedir.Ancak, mobbingkavramı, psikolojik yıldırma, psikolojik şiddet ve 

psikolojik taciz gibi tanımlarla da literatüre girmiştir. (Korkmaz Durmuş, 2015: 3; Kara, 

2019: 3).  

Psikolojik yıldırma, çalışma ortamında takım arkadaşları veya işveren tarafından 

sürekli uygulanan saldırgan davranışlar şeklinde ifade edilerek, bir tür psikolojik terör 

niteliğinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, psikolojik yıldırma işgörenlere üst 

görevlileri, sorumluluğunda çalışanlar veya aynı düzeydeki çalışanlar tarafından 

sistematik bir şekilde uygulanan çeşitli türdenkötü davranış, tehdit, şiddet, küçük 

düşürme, düşmanca ve etik olmayan iletişim gibi girişimleri kapsamaktadır. Genel 

olarak sistematik bir düzen ile en az bir kişi tarafından işgörene karşı uygulanarak, onu 

çaresiz ve korunmasız durumda bırakmak amaçlanır (Yılmaz, 2015: 6). Psikolojik 

yıldırma kavramının farklı tanımları Tablo 2-1„deki gibi özetlenmiştir. 

Son yıllarda batı ülkelerinde gerçekleşen psikolojik araştırmaların önemli bir odak 

noktasını teşkil eden psikolojik yıldırma, ülkemizde araştırılmaya ihtiyaç duyulan 

önemli konulardan biridir. İş hayatında tüm sektörlerde sıklıkla yaşanan psikolojik 

yıldırma, genellikle mağdur kişiler tarafından kimse ile paylaşılmadığı için, fiziksel 

şiddetten daha az ön plana çıkmaktadır. Ancak, psikolojik yıldırma davranışları, hem 

mağdur kişi hem de işletme açısından önemli sonuçlara yol açabilmektedir (Turan, 

2006: 1). 
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Tablo 2-1. Psikolojik Yıldırma Tanımları 

Tınaz, 2006; akt. Korkmaz 

Durmuş, 2015: 3 

İşgörenveya işveren tarafından yinelenecek şekilde 

uygulananfiziksel şiddet, tehdit, küçük düşürme ve iğneleyici 

laflı tacizler gibi rahatsız edici baskıların bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO), 2008; akt. Korkmaz 

Durmuş, 2015: 3 

Kişi veya gruba sabotaj yapmak için, uygulanan intikam 

duygusu, merhametsizce, kötü niyetli ve küçük düşürücü 

tavırlarla dışa vuran davranış şekli olarak ifade edilmektedir. 

KeashlyveJagatic, 2003;akt. 

Korkmaz Durmuş, 2015: 3 

Çalışma ortamında başarılı işgörenlerinfiziksel olmayacak 

şekilde sürekli tekrarlanan düşmanca davranışlara maruz 

kalması olarak ifade edilmektedir.  

Köse, 2006: 284; akt.  Tabur, 

2015: 4 

 

Kendisini ifade etmesine fırsat tanınmaması, sürekli lafının 

kesilmesi, küçük düşürülmesi ve bu durum etkisinde 

kişiliğinin yeniden tanımlandığı, kimliğinin bu şekilde 

kurulduğu bir dışlama ve kara propaganda yürütme sürecini 

ifade etmektedir.  

 

Psikolojik yıldırma yaşayan çalışanlarda, karşılaştıkları durumdan kaynaklı 

olarak, özellikle yaptıkları iş faaliyetlerine duydukları ilgi ve iş ortamına sağladıkları 

uyum düşük düzeyde olmakla birlikte, bazı olumsuz ruhsal durumları tetikleyerek uzun 

vadede görev ve sorumlulukların aksatılmasına yol açabilmektedir. Bu kapsamda 

sürdürülen araştırmalar sonucu olarak, en düşük psikolojik yıldırma süresi 6 ay, 

toplamda ortalama süre 15 ay ve söz konusu girişimlerin çalışanda ağır etkilere yol 

açtığı dönem ise 29-46 ay aralığı olarak belirtilmiştir (Kara, 2019: 4).  

İşyerinde psikolojik yıldırma veya mobbing aslında gücün kötüye kullanılması 

neticesinde, çalışanların kendilerini psikolojik anlamda dışlanmış ve küçük 

düşürülmüşduygularına kapılması şeklinde ifade edilebilmektedir (Taşkın, 2016: 397). 

Yıldırma davranışları, mağdur kişi ve de mağdur kişinin çalıştığı işletme için 

olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Psikolojik yıldırma mağduru kişilerde, büyük ölçüde 

gerginlik ve strese neden olmakta, onlarda psikolojik bakımdan yıpranma ve kimi 

zaman ciddi sağlık sıkıntılarına yol açabilmektedir (Tabur, 2015: 3).  

Leymann (1996: 166), psikolojik terör ifadesini kullandığı bu saldırganlık 

durumunu, bireylerin işletmede sistematik olarak maruz kaldıkları damgalanma ve 

kişisel haklarının ihlal edildiği bir süreç şeklindetanımlamıştır. Böylelikle, Psikolojik 

yıldırma kavramı düzensiz kalabalıklar anlamında uygulanan şiddet veya saldırının 

ötesinde bir boyut kazanarak, belirli bir hedefe hizmet eden toplulukların düzenli bir 
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şekilde bir kişiye yönelik uyguladıkları şiddeti veya saldırısı şeklinde ifade edilmiştir 

(Leymann, 1996: 166). 

2.2. Psikolojik Yıldırma Türleri 

Psikolojik yıldırma kavramı çok boyutlu bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle 

Psikolojik yıldırma, üst düzeyde sorumlu kimsenin altında görevlendirilen işgörenlere, 

astlar tarafından üst kademeli amirlere, aynı zamanda, eşit şartlarda görev yapan 

çalışanlar arasında da yaşanabildiği gözlemlenmektedir (Ertürk, 2013: 152). 

Psikolojik yıldırma davranışlarının uygulama biçimi iki şekilde 

gerçekleşebilmektedir. İlk olarak, yıldırma davranışları doğrudan ifade ve davranışlar 

aracılığıyla karşı karşıya uygulanabilmektedir. Aynı zamanda diğer bir şekil olarak, bu 

tür davranışlar dolaylı şekilde, imalı davranışlar ve genelde sosyal iletişim araçları 

üzerinden de gerçekleşebilmektedir (Dangaç, 2007: 50). 

Psikolojik yıldırmanın, değişik kriterlerde farklı biçimlerde uygulandığı 

gözlemlenmektedir.Bu durumdan kaynaklı, farklı sınıflandırma türleri literatüre 

yansımıştır. Leymann‟ınortaya koyduğu psikolojik yıldırma davranışları, ilk olarak 

sergilenen saldırgan davranışlara ilişkin olarak sınıflandırılmıştır. Aynı zamanda, 

psikolojik yıldırmanın, hiyerarşik bakımdan, ortaya çıkış şekli, uygulayan kişi, 

uygulanış biçimi ve algılanış şekline göre de sınıflandırılması gerçekleşebilmektedir 

(Vural Özkan, 2011: 33): 

Psikolojik yıldırmanın oluĢumu: Psikolojik yıldırma,saldırganlık davranışları ve 

uyuşmazlığa dayalı yıldırma girişimleri şeklinde ele alınmaktadır.  

Uygulayan kiĢiye dayalı: Psikolojik yıldırma bireysel, kolektif ve kurumsal 

yıldırma başta olmak üzere üç kategoride incelenebilmektedir.  

UygulanıĢ biçimi: Psikolojik yıldırma doğrudan ve dolaylı yıldırma başlıkları 

altında incelenmektedir. 

AlgılanıĢbiçimi: Psikolojik yıldırma, sübjektif ve objektif yıldırma türleri 

kapsamında ele alınmaktadır.  
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HiyerarĢik:Hiyerarşik bakımdan psikolojik yıldırma kavramı, ilişkin davranışları 

sergileyen kişive maruz kalan kişinin işletmede sahip olduğu konumuna dayalı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu ifadeden yola çıkarak, işletme hiyerarşisine ilişkin üç çeşit 

psikolojik yıldırma davranışı gerçekleşebilmektedir.Bunlar, işletmedeki hiyerarşi 

bakımından, yukarıdan aşağıya doğru (amirler tarafından astlara uygulanan saldırgan 

davranışlar), aşağıdan yukarıya doğru (astların yöneticilerine karşı itiraz ve intikam 

içeren davranışlar) ve yatay olarak (aynı düzeyde çalışanlar arasında) şeklinde 

sınıflandırılabilmektedir. 

Genellikle, kurumlarda kurgulanan hiyerarşik yapılarda daha otoriter bir yönetim 

tarzını geliştirdiği gözlemlenmektedir. Bu yapıdan kaynaklı olarak ise, psikolojik 

yıldırma davranışlarının tetiklendiği ve daha sıklıkla karşılandığı öne sürülmektedir. Öte 

yandan, hiyerarşik örgütlenme, psikolojik davranışlarda bulunan kişilerin dikkat 

çekmemesini sağlayarak, bu tür girişimler için daha elverişli bir zemin hazırlamaktadır. 

Dolayısıyla, süreç içerisinde psikolojik yıldırma, ilişkin örgütlerde sıklıkla uygulanan 

yönetimin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır (Atman 2012: 164). 

Psikolojik yıldırma hiyerarşik bakımdan dikey ve yatay olarak iki ana grupta 

değerlendirilmektedir. Dikey anlamda, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru 

iki şekilde uygulanabilirken,  yatay yıldırma davranışlarında ise daha çok fonksiyonel 

bir davranış şekli eşdeğer çalışanlar arasında yaşanmaktadır. Kısacası, Psikolojik 

yıldırmayı uygulayan ve maruz kalan taraf bakımından ele alınırsa yukarıda bahsi 

geçtiği gibi üç tür yıldırma davranışı karşımıza çıkabilmektedir (Vural Özkan, 2011: 

33). 

Psikolojik yıldırmanın yatay veya dikey olarak gerçekleşmesi,işletmenin kültürü 

ve seçtiği hiyerarşik yapısı ile bağlantılı olmaktadır. Sıkı bir hiyerarşi yapı genelde, 

dikey psikolojik yıldırmaya yol açmakta olup, daha az düzeyli bir hiyerarşik yapılanma 

ise, genelde yatay bir psikolojik yıldırmayı desteklemektedir (Yılmaz, 2015: 14). 

Öte yandan, mevcut araştırmalara göre, yatay ve yukarıdan aşağıya doğru 

psikolojik yıldırma davranışlarının diğer türlere göre daha sıklıkla işletmelerde 

rastlandığı tespit edilmiştir (Dangaç, 2007: 50). 
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2.2.1. Dikey veya HiyerarĢikPsikolojik Yıldırma 

Genel olarak hiyerarşik psikolojik yıldırma, işletmelerde astlar ve üstler arasında, 

işletmede sahip oldukları pozisyonlarından kaynaklanarak gelişen davranışların 

geneline hitap etmektedir. Dikey anlamda gerçekleşen bu psikolojik yıldırma 

girişimleriçift yönlü olarak, üst yönetimden alt kademelere doğru,aynı zamanda, alt 

kademelerden de üst yönetime doğru uygulanabilmektedir (Yılmaz, 2015: 14). 

2.2.1.1. Yukarıdan AĢağıya Doğru Psikolojik Yıldırma 

Yukarıda bahsedildiği gibi, hiyerarşik kademelerin daha sıkı şekilde gerçekleştiği 

işletmelerde, bu tür psikolojik yıldırma sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Ortaya 

çıkarılması ve mücadele edilmesinde güçlük yaşanan bu tür Psikolojik yıldırma 

davranışlarında,  üst kademede yer alan yöneticiler, bulundukları konumdan dolayı 

sahip oldukları yetki ve gücü, astlarına karşı aşağılayıcı bir şekilde kullanmaktalar 

(Dangaç, 2007: 50).  

Yukarıdan aşağıya doğru psikolojik yıldırmada, amir tarafından doğrudan asta 

karşı saldırgan ve cezalandırıcı davranışlar uygulanmaktadır. Böylelikle, bu tür 

davranışlar, mesleki konumdan gelen özgüvenden kaynaklı olarak, amirler veya 

yöneticiler tarafından astlara yönelmektedir. Özellikle otokratik yönetim tarzına dayalı 

işletmelerde, psikolojik yıldırmanın bu şekline sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu çeşit 

yıldırma davranışlarının yöneticiler tarafından astlara uygulanmasının altında genellikle, 

kişisel anlaşmazlıklar, öznel önyargılar, başarılı çalışanları kendilerine karşı rakip 

olarak görünmesi veya başarısız ekip elemanlarının işten çıkarılması gibi nedenler 

yatmaktadır. Aynı zamanda,bu tür psikolojik yıldırmanın en öne çıkan sebepleri 

arasında sosyal imajın tehdit edilmesi, yaş farkı, kayırma ve siyasi hususlar gibi 

unsurlardan bahsedilmektedir(Yılmaz, 2015: 14). 

Yönetim kurumunda olan kişiler, astların ortaya koyduğu yüksek performans, 

girişimci bakış açısı, sergiledikleri başarı, yaş farkı, zekâve kişiliğine karşı rahatsızlık 

hissederek, onları bir tehdit unsuru olarak nitelendirdiklerinden bu tür psikolojik 

yıldırma davranışları sergileyebilmekteler. Mevcut araştırmalara göre, bu tür girişimler, 

çoğunlukla kamu işletmelerindeve kariyer veyakonum endişesinden kaynaklı geliştiği 

öne sürülmektedir (Dangaç, 2007: 50).  
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Amerika Birleşik Devletleri‟nde gerçekleşen bir araştırmada, iş yerlerinde sıklıkla 

karşılaşılan psikolojik yıldırma davranışları aşağıdaverildiği hususlar kapsamında 

gerçekleştiğini belirtilmiştir (Turan, 2006: 8).   

- Ortaya gelen tüm hatalardan sorumlu tutulmak 

- Mantık dışı sorumlukların belirlenmesi 

- Sahip olunan yetenek ve becerilerin eleştirilmesi 

- Uyumsuz ve çelişkili kuralların sağlanmasını istemek  

- İşten uzaklaştırmaya ilişkin tehditler 

- Aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeleryağdırmak 

- Sergilenen başarılı dolu davranışları hor görmek 

- Mantıklı sebeplere dayalı olmayan işten çıkarılma 

Söz konusu yıldırma davranışlarında, örgütün ahlaki ve etik gücünün önemli 

ölçüde etkilendiği bilinmektedir. Hiyerarşik güce dayalı astlara yönelik sergilenen saygı 

dışı davranışlar, işletmenin performansını düşürmektedir. Aynı zamanda, genelde 

ispatlanması zor olan bu durumların sonucu astların daha az azimle iş faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir (Dangaç, 2007: 50). 

2.2.1.2. AĢağıdan Yukarıya Yıldırma 

Yukarı doğru psikolojik yıldırma davranışları, alt düzeyde çalışan bireylerin üst 

kademe yöneticilerine yönelik sergiledikleri yıldırma hareketleri olarak ortaya 

çıkmaktadır (Ertürk, 2013: 153). 

Bu tür davranışlarda da yönetici konumunda bulunan mağdur kişi yine birden 

fazla altında çalışan kişi tarafından Psikolojik yıldırma davranışına maruz kalmaktadır. 

İşletmelerde, genel olarak işgörenlerhoşnut olmadıkları yöneticileri zor durumda 

bırakarak değiştirilmelerini sağlamaktadır. Bu tür davranışlar arasında, üst yönetime 

olumsuz geribildirim ve gerçekdışı hikâyeler aktarmak, yanı sıraişletme yönetiminde 

yetersizlik ve bilgisizliğe yönelik hususları ifade ederekyöneticiyi uzaklaştırmaya 

çalışmakgibi durumlardan söz etmek sayılabilir. Böylelikle, çalışanlar işletmede 

karşılaşılan durumları, yöneticiyle değil de bir üst kademe yöneticilerle paylaşarak, 

yöneticiyi dışlamayı hedef alırlar (Dangaç, 2007: 51). 
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Aşağıdan yukarı doğru psikolojik yıldırma durumlarında, işgörenler birlik olarak 

amirlerine karşı yıldırıcı davranışlarda bulunurlar. Bu tür girişimlerde, bir üst kademede 

yer alan yöneticilerin en üst kurul karşısında zor durumda kalmaları amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda en sık karşılaşılan durumlar olarak, dışlama ve sabote etme stratejisinin 

birlikte kullanılmasından söz etmek gerekmektedir. Bu tür girişimlerde, çalışanlar 

yöneticilerin talimatlarına uymaz, üst yönetime şikâyet etme hedefi ile bilinçli olarak 

yanlış davranışlarda bulunurlar. Aynı zamanda, asılsız ifadelerde bulunur, gerekli 

bilgileri, sabote ettikleri yöneticiye aktarmazlar(Yılmaz, 2015: 14). 

Aşağıdan yukarıya doğru uygulanan psikolojik yıldırma daha az ve nadir 

durumlarda rastlanmaktadır (Atman, 2012: 163). Psikolojik yıldırmadavranışlarında 

bulunan bireylerçoğunlukla yöneticinin yerine geçmek isteyenkişilerden oluşmaktadır. 

Dolayısıyla, isteklerine ulaşamadıklarından dolayı, kıskançlık duygularına kapılmakta 

ve mevcut yönetici seçiminin yanlış olduğu görüşünü öne sürmektedirler(Akgeyik vd., 

2009: 127). 

Bu tür psikolojik yıldırma davranışları, işletmenin yönetim kuruluna yeni bir 

yöneticinin atandığı zamanlarda yaygınlıkla karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle, 

yönetim kuruluna atanma beklentisinde olan kişi veya kişiler tarafından, diğer 

çalışanların da kışkırtılması ile birlikte, yeni atanan yönetici kişiye karşı Psikolojik 

yıldırma davranışları sergilenir (Turan, 2006: 12). 

2.2.1.3. Yatay (Fonksiyonel) Psikolojik Yıldırma 

Bu sınıf psikolojik yıldırma süreci, iş ortamında benzer düzeyde faaliyet gösteren 

iş arkadaşları arasında bir kişiye karşı kullanılan davranışlar şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tür davranışlar ise, benzer şartlarda çalışan bireylerin birbirini 

çekememezliği, daha fazla başarı ve kazanca yönelik rekabetler, çıkar anlaşmazlıkları 

ve kişisel hoşnutsuzluklar gibi durumlar sonucu gelişebilmektedir (Atman, 2012: 163). 

İşletme ortamında meslektaşlar tarafından uygulanan psikolojik yıldırma 

davranışları genellikle, mevcut rekabet ortamında işyerindeki konumu korumak veya 

garantilemek, hatta bir üst kademeye atanmak maksadıyla ortaya çıkmaktadır. 

Çalışanlar arasında kapıldıkları tutku, hırs, korku ve endişe gibi duygu ve düşüncelerden 

kaynaklı baskılarla bu tür davranışlar gelişebilmektedir (Yılmaz, 2015: 15). 
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Böylelikle, yatay veya işlevsel psikolojik yıldırma, işletmede eşit konumlarda 

bulunan işgörenlerarasında gelişenpsikolojik yıldırma davranışlarını ifade etmektedir. 

Çoğunlukla,düzenli bir görev ve yetki dağılımının bulunduğu işletmelerde, yeni işe 

başlayan kişinin diğer grup fertlerine göre, daha üstün niteliklere sahip olduğu takdirde 

gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla, iç dengeye uyum sağlamakta güçlük çeken 

çalışanlar, yeni ve eşit düzeydeki meslektaşı, mevcut düzenin koşullarına yönelik 

birtehdit unsuru olarak algılayabilmekte ve ona doğruyatay psikolojik yıldırma 

davranışları uygulayabilmekteler (Dangaç, 2007: 51).  

İşletmede aynı meslekte faaliyet gösteren kişiler arasında uygulanan psikolojik 

yıldırma, işgörenlerinkendiişlerini sürdürebilmek veya bir üst kademeye atanmak 

istemelerinden kaynaklı olmakta ve bazı olumsuz davranışlarla, mağdur kişiye yönelik 

gelişmektedir (Kara, 2019: 19).    

Ancak, yatay yıldırma uygulayan işgörenler, sergiledikleri davranışları psikolojik 

yıldırma niteliğinde değerlendirmemekle birlikte, sadece mağdurun iyiliği için uyarı 

amaçlı bazı küçük hareketlerde bulunduklarını ifade etmektedirler (Dangaç, 2007: 51). 

Aynı zamanda, bu kişiler yaptıklarını, işle alakalı bir kızışma durumu olduğunu öne 

sürmektedirler (Kara, 2019: 19). 

Dikey psikolojik yıldırma, çoğunlukla açık ve gözle görünür bir şekilde mağdur 

kişiye karşı uygulanmaktadır. Ancak, yatay psikolojik yıldırma daha gizemli bir şekilde 

kişiler arası yaşandığı gözlemlenmiştir(Vural Özkan, 2011: 36). 

Bu alanda gerçekleşen bilimsel araştırmalardan yola çıkarak, yatay psikolojik 

yıldırma davranışları eş düzeyde bulunan işgörenlerde olduğu gibi, yöneticiler arasında 

da ortaya gelebildiği vurgulanmıştır. Böylelikle, bir yönetici tarafından başka bir 

yöneticiye karşı uygulanan psikolojik yıldırma davranışlarının sebebi olarak ise, 

işletmede kademe düşürme ile beraber orta kademelerin ehemmiyetinin kaybolması ve 

bu durumdan kaynaklı yönetim düzeylerinde yükselen rekabet harareti olarak 

belirtilmektedir (Yılmaz, 2015: 15). 

Amerika‟da yürütülen bir çalışmaya göre, dikey veya hiyerarşi psikolojik yıldırma 

davranışları genelde astlara yönelik olarak ve yukarıdan aşağıya doğru sıklıkla 

gerçekleşebilmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, üst kademe yöneticilerin 

çalışanlarına yönlendirdikleri psikolojik yıldırma %85,5 oranda gerçekleşirken, eşit 
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konumdagörev alan çalışanlar arasında %15,7 oranla uygulandığı elde edilmiştir. Bu 

çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak, yöneticilerde psikolojik yıldırma davranışlarının 

genel olarak örgütsel güç ve konuma dayalı yetkinliklerinden kaynaklı olarak ortaya 

çıktığı düşüncesi savunulmaktadır(Tutar, 2004: 106).   

2.3. Psikolojik Yıldırmanın Etmen Unsurları 

Psikolojik yıldırma davranışlarının çok boyutlu bir yapısı bulunduğundan dolayı, 

karmaşık bir süreç olarak yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalara göre, 

psikolojik yıldırma davranışlarının gelişimi, uygulayan kişinin düşünce ve sahip olduğu 

kişilik özellikleri, aynı veya farklı düzeyde olan meslektaşların düşünce ve tutumları, 

işletmede hâkim olan politik koşullar ve psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişinin 

kendisinin bile etkileyici rolü bulunabilmektedir. Dolayısıyla, psikolojik yıldırmanın 

esas etmenleri kişisel faktörler (mağdurun kişisel özellikleri) ve dışsal faktörler (işletme 

yapısı ve kültürü, anlaşmazlıklar, belirlenen norm ve kurallar) olarak iki başlık altında 

incelenebilmektedir (Aygün, 2012: 98). 

Bu doğrultuda, kişisel etkenler olarak saldırganlığı uygulayan ve saldırganlığa 

maruz kalan bireylerin kişisel özellikleri ve içinde bulundukları psikolojik durum ele 

alınmaktadır. Kişisel olmayan etmenler olarak nitelenen dışsal faktörler olarak ise, 

işletmenin kültürü ve yapısı, kurum içi anlaşmazlıklar, yönetim kurulunun yaşanan 

anlaşmazlıklara yaklaşım tarzı, belirlenen norm ve kurallar, işletmenin haricinde 

gerçekleşen rekabet koşulları ve işletmeye olan yansımaları ve ülkenin sosyo-ekonomik 

niteliklerinden söz etmek gerekmektedir (Koçak, 2018: 17). 

2.3.1. Bireysel Etmenler 

İşletmelerde diğer meslektaşlardan değişik kişilik özellikleri gösteren veya 

başkalarının hedefleri önünde bir engel unsuru teşkil eden çalışanların, psikolojik 

yıldırma davranışlarına maruz kalmaları büyük olasılıkla gerçekleşebilmektedir. Bu 

kapsamda yer alan etmen unsurlar arasında aşağıdaki hususlardan bahsedilebilir 

(Aygün, 2012: 98): 

- Erkek dolu bir çalışma ortamında görev yapan kadınlar,  

- Kadın dolu bir çalışma ortamında görevlendirilen erkekler,  

- Güçlü kariyer özgeçmişine sahip olanlar, 
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- Dikkat çekici bir görünüme sahip olanlar, 

- Üstün duygusal zekâ, farklı inançlar sahip olanlar,  

- Önemli yaş farkı ve üstünlüğü bulunanlar, 

- Mevcut sıkıntılara karşı pasif davranışlar sergileyenler ve itiraz 

etmek için özgüven yoksunluğu yaşayanlar. 

Aynı zamanda, bu alanda gerçekleşen çalışmalara göre, psikolojik yıldırma 

davranışlarında bulunan bireyler genellikle kötü kişilik yapısına sahipler ve işletmede 

sahip oldukları pozisyonu kötüye kullanarak, bu tür psikolojik yıldırma davranışlar için 

kendilerini haklı bulmaktalar. Dolayısıyla, kabartılmış benmerkezcilik ve narsist kişilik 

yapısı en başlıca gelen kişilik özellikleri arasında vurgulanmaktadır (Atman, 2012: 

164). 

Aynı zamanda,yıldırma davranışlarınıuygulayan kişilerin, olumsuz bir çocukluk 

dönemi geçirmelerinin, toplum ve aile baskısı altında olmaları ya da başa çıkmakta 

zorluk yaşayanbirçokyaşantınınmağduru olmalarının da yıldırma davranışları 

göstermelerinde etkisi olabileceği düşünülmektedir (Çam, 2013: 18). 

2.3.2. DıĢsal Etmenler 

Psikolojik yıldırma davranışlarında belirleyici rolü bulunan diğer etmenler olarak 

dışsal faktörlerden söz etmek gerekmektedir. Bu sınıf etmenler, psikolojik yıldırmayı 

uygulayan veya psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişilerin bireysel özellikleri dışında 

işlev yapan faktörlerden kaynaklandığı öne sürülmektedir.  Bu faktörlerin genellikle, 

örgütsel ve toplumsal kalıp ve disiplinlerden kaynaklandığı öne sürülmektedir (Aygün, 

2012: 99). 

Bu kapsamda gerçekleşen çalışmalara göre, çalışma hayatında uygulanan 

psikolojik yıldırma davranışlarının dışsal etmen faktörleri, Şekil 2-1‟de verildiği gibi üç 

ana sınıfta ele alınmıştır (Turan, 2006: 13). 
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Şekil 2-1. Psikolojik Yıldırmanın Dışsal Etmenleri 

Kaynak: Turan, 2006: 13; Fettahlıoğlu, 2008: 54 

Psikolojik yıldırma çift yönlü olarak gerçekleştiği için, psikolojik yıldırmayı 

uygulayan kişi ve psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişilerin kişisel özelikleri kadar, 

işletmenin kurumsal kimliği ve sosyal faktörlerden de doğrudan etkilenebilmektedir. 

Leymann (1990)‟a göre zayıf örgütlenme, yönetsel problemler ve liderlik 

uygulamalarında yetersizlik psikolojik yıldırmaya davranışlarının gelişmesine yol 

açabilmektedir (Kehribar vd., 2017: 13). 

Aynı zamanda, örgütte yaşanan bazı sosyal sıkıntıların da bu tür davranışlara yol 

açtığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, psikolojik yıldırma davranışlarını tetikleyen 

sosyal faktörler arasında, insanlarda adaletsizliğin algılanma biçimi, karşılıklı ilişkilerin 

bozulması, düşmanlık içeren kültür ve iş ortamı, yeni gelişen kültürlerin zorlukları gibi 

hususlardan söz etmek gerekmektedir (Koçak, 2018: 17). 

İş hayatında karşılaşılan psikolojik yıldırma davranışlarının rastlanma sıklığı, 

insanların sahip oldukları sosyal, iktisadi, kültürel ve ahlaki kalıp ve değerleri ile 

yakından bağlantılı olmaktadır. Bölgeler arası gerçekleşen göç, yabancılaşma, özgüven 

düşüklüğü, iş ortamlarında yeterlilik ve becerilerin arka planda tutulması, aynı zamanda 

hemşerilik bağlarından gelişen etkileşim genellikle çalışma ortamlarında psikolojik 

yıldırma davranışlarını besleyen bir ortam oluşturmaktadır. Çalışma ortamlarında 

psikolojik yıldırma davranışlarının yaşanmasında destekleyici rolü bulunan unsurlardan 

bazıları şunlardır (Atman, 2012: 165): 

Psikolojik yıldırmanın dışsal etmenleri 

Saldırganın psikolojik yapısı 

Mağdurun psikolojik yapısı 

İşletmenin kültür ve yapısı 

Toplumsal yapı 
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- Çalışma ortamında daha güçlü pozisyona sahip kişilerin, zayıf 

bireyleri hor görme algısı,  

- Çalışanlara kabiliyetlerinin ötesinde sorumluluklar yüklenmesi,  

- Ortak duyarlılık alanları ve ortak çalışma kültürünün ortadan 

kaldırılması, 

- Gelişen değişiklik ve yeniliklerin işgörenlerin aleyhine 

kullanılması. 

Bu alanda gelişen bazı diğer bilimsel araştırmalara göre ise, psikolojik 

yıldırmanın yaşanmasındaki etmen faktörler şunlardır (Doğan, 2012: 18): 

- Yanlış personel seçimi ve istihdamı 

- Dönemsel olarak çalışan istihdamı 

- İşletmede bazı mevkilere ulaşabilmek gelişen rekabet ortamı 

Çalışma ortamında son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan psikolojik yıldırmanın 

sebeplerini araştırmak için çeşitli araştırmalar gerçekleşmiştir. Tüm bu çalışmalar, 

psikolojik yıldırmanın farklı yönleri veya boyutlarını ortaya koyarak, çeşitli etmen 

faktörlerin bu doğrultuda işlev yaptığını öne sürmüştür (Erdoğan, 2009: 321). 

Aynı zamanda, Psikolojik yıldırmanın ortaya çıkmasında etkili olan örgütsel ve 

yönetsel faktörlerde şunlardır (Doğan, 2012: 18): 

- Psikolojik yıldırma davranışlarının işletmede uygulanan disiplin ve 

verimlilik düzeyinin artırılması için bir araç niteliğinde 

kullanılması,  

- İşletmede gerçekleşen insan kaynakları maliyetlerinin 

düşürülmesinin sağlanması, 

- İşletme yönetiminde uygulanan hiyerarşik yapı,  

- Alt ve üst çalışanların karşılıklı iletişim ve etkileşim düzeyinin 

düşük olması, 

- Mevcut problemlerin çözümlenmesi ve yönetim sürecinde yaşanan 

yetersizlik, 

- İşletmede geribildirim prosedürünün düzenli işletilememesi,  

- İşlemede uygulanan liderlik davranışlarının yetersizliği, 
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- Çalışma ortamında karşılaşılan sorunlar için suçlu bulmaya dair 

toplumsal alışkanlıklar,  

- Takım çalışması anlayışının düşük düzeyde gerçekleşmesi, 

- İşletmede gelişim ve güçlenmek için düzenlenen eğitim 

programlarının önemsenmemesi. 

Zapf (1999) yaklaşımında, psikolojik yıldırmanın yaşanmasına yol açan sebepler 

ve bu tür davranışların ortaya koyduğu sonuçlar Şekil 2-2„de aktarılmıştır (Zapf, 1999: 

71, akt. Fettahlıoğlu, 2008: 54). 

 

Şekil 2-2. Psikolojik Yıldırmanın Sebepleri ve Sonuçları 

Kaynak: Doğan, 2012: 18 

Bu şekilde verildiği gibi, psikolojik yıldırma süreci, dedikodu, sosyal yalıtım, 

sözel saldırganlık, örgütsel önlemler, özel hayata, fiziksel veya kişilerin sahip olduğu 

inanç ve tutumlarına saldırgan davranışları gibi durumları kapsamaktadır. Aynı 

zamanda, psikolojik yıldırma davranışları, kişilerde psikosomatik rahatsızlıklar, 

depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesyon gibi sağlık sıkıntıları 

ile sonuçlanabilmektedir (Doğan, 2012: 18). 
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Bu şekilde verildiği gibi, psikolojik yıldırma davranışlarının gelişiminde, 

psikolojik yıldırmayı uygulayan kişi ve psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişinin 

kişilik ve psikolojik değerlerinden öteye, örgütsel ve sosyal faktörlerin de büyük ölçüde 

etkisi bulunduğu öne sürülmüştür. Dolayısıyla, psikolojik yıldırmaya yol açan sebepler 

ve oluşturduğu sonuçları arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Böylelikle, 

Psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişinin sinirli, depresif veya saplantılı bir yapısının 

olması, beraber çalıştığı kişiler üzerinde olumsuz etkiler oluşturarak, ileri süreçlerde 

karşılaştıkları bu saldırgan hareketlere, benzer şekilde karşılık vermelerine sebebiyet 

verebilmektedir (Fettahlıoğlu, 2008: 52).  

Ayrıca, işletmedeki sosyolojik yapılanma da benzer şekilde psikolojik yıldırma 

davranışlarının ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Aynı zamanda,  bu tür davranışlar 

örgütsel yapıların bozulmasına da sebebiyet verebilmektedir. Psikolojik yıldırma 

davranışlarının altında yatan nedenlerin belirlenmesi, karşılaşılan durumlara olan bakış 

açısına ve de ilişkin yorumlama şekline göre değişiklik gösterebilmektedir. Burada 

vurgulanması gereken husus ise, psikolojik davranışlarının gelişimini sağlayan 

sebeplerin ve bu tür davranışların ortaya koyduğu sonuçların arasında çift yönlü bir 

ilişkinin bulunduğu ve birbiri ile doğrudan etkileşimde olduklarının üzerinde durulması 

gereğinin büyük önem taşımasıdır (Ekinci, 2012: 21). 

Örnek olarak, psikolojik yıldırma davranışları, mağdur kişi üzerinde depresyon ve 

saldırganlık gibi durumlara yol açabilir. Aynı zamanda, bu tür tahrik edici davranışların 

gelişimi, meslektaşlar veya yöneticilerini onlara karşı Psikolojik yıldırma davranışlarına 

başvurmalarına daha çok teşvik etmektedir (Fettahlıoğlu, 2008: 52).  

NamieGray‟in (2000: 4)bu alanda Amerika‟da gerçekleştirdiği araştırmada, 

psikolojik yıldırma davranışlarının nasıl geliştiğini aşağıda verildiği gibidir: 

- Çalışanların %58‟i yüksek düzeyde denetim altında kalmaya olan 

itirazları için, 

- Çalışanların %56‟sı kendilerinin yöneticilerine göre daha fazla 

beceriye sahip olduklarından dolayı kıskanıldıklarını düşündükleri 

için,  

- Çalışanların %49‟u sahip oldukları sosyal yetenekleri, çalışma 

ortamında ilgi odağında olmaları ve olumlu tutumları sebebiyle,  
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- Çalışanların %46‟sı karşıladıkları kaba davranışlara sergiledikleri 

itirazları için,  

- Çalışanların %42‟si ise uygulayan kişinin zalim kişiliği sonucunda 

psikolojik yıldırmaya maruz kalmaktadırlar. 

2.4. ÇalıĢma YaĢamında Psikolojik Yıldırma 

Değişik türleri ile son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan psikolojik yıldırma 

davranışları, çalışma ortamlarında gelişen modern iş örgütlenmesinin doğasından 

kaynaklı olarak uygulanmaktadır. Bu tür Psikolojik yıldırma girişimleri, maruz kalan 

kişinin işten ayrılmasını sağlamak için düzenli bir şekilde uygulanan saldırgan 

davranışları kapsamaktadır. Günümüzde psikolojik yıldırma özel ve kamu 

işletmelerinde en yaygın olarak karşılaşılan sorunlardan birini teşkil etmektedir. 

Psikolojik yıldırma davranışlarının yaşanmasında, çeşitli bireysel ve örgütsel etmenlerin 

etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu tür davranışların mağdurun hayatında birçok 

psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik problemlere yol açtığı çeşitli bilimsel araştırmalar 

sonucu ortaya konulmuştur (Öztürk ve Şahbudak, 2017: 200). 

Çalışma hayatında yaşanan psikolojik yıldırma davranışları, işletmede gerilim 

dolu ve çatışmalı bir ortamın oluşmasına yol açmaktadır. Bu durumdan kaynaklı olarak 

ise, örgüt sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte olup, işgörenlerde, iş doyumu düzeyinin 

düşmesi ile birlikte, işletmenin çalışma performansının da büyük ölçüde zarar 

görmesine sebebiyet verebilmektedir (Kılıçaslan ve Kaya, 2017: 13). 

Böylelikle, mevcut koşullarda yaşanan uzun vadeli bir devamlılık, Psikolojik 

yıldırma mağduru kişilerin işletme ve çalışma hayatından uzaklaşmasını kaçınılmaz bir 

durum olarak meydana getirebilmektedir. Genel anlamda psikolojik yıldırma süreci, 

mağdur kişinin saygısız ve hasar verici eylemlerin hedefi alınarak gelişmektedir (Tetik, 

2010: 81). 

Uygulanan bu Psikolojik yıldırma davranışlarının bir getirisi olarak, hedef kişinin 

önce kendisine ve sonra da etrafındakilere karşı yabancılaştığı gözlemlenmektedir. 

Çoğunlukla, yıldırma süreci mağdur bireylerde, işe karşı kayıtsız kalma ve bıkkınlık 

gibi hissiyata kapılmalarına, performanslarının azalmasına, iş doyumu ve tatmin 
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düzeyinin düşmesine, çeşitli sağlık problemlerle karşılaşmalarına ve en sonunda da işten 

ayrılmaları ile sonuçlanabilmektedir (Acar ve Dündar, 2008: 112). 

Psikolojik yıldırma davranışlarının yaşanma sıklığını, kadın ve erkek çalışanlarda 

kıyasladığımızda, ilişkin durumların kadınlarda daha yaygın ve düzenli bir biçimde 

rastlandığı gözlemlenmektedir. Aynı zamanda, yaşanan olaylar kadınlarda daha büyük 

çaplı olumsuz etkilere yol açabildiği öne sürülmektedir. Kadınlara yönelik uygulanan 

psikolojik yıldırma davranışları, genellikle kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerinden 

kaynaklanan eşitsizlik, ayrımcılık, kısacası ataerkil düşüncelere dayalı örgüt 

disiplinlerinde ortaya çıkabilmektedir (Aşkın ve Aşkın, 2018: 256).  

Dünya kapsamında yaygınlıkla uygulanan psikolojik yıldırma davranışlarına 

maruz kalma riski, aynı zamanda işgörenlerin bazı kişisel özelliklerinden kaynaklı 

olarak olumsuz şekilde etkilendiği de çeşitli çalışmalar esasınca öne sürülmektedir. Söz 

konusu etken faktörlerin başında, toplumsal cinsiyet rollerinden söz etmek 

gerekmektedir (Göç, 2019, www.altinokta.org.tr/haberdetay.asp?idno=62, 11.05.2020). 

Psikolojik yıldırma davranışlarını çalışma hayatında ilk kez ortaya koyan 

HeinzLeymann (1996: 175) erkeklerin %45 ve kadınların ise %55 oranla yıldırma 

davranışlarına maruz kaldıklarını tespit etmiştir.  

Almanya‟da 2002‟de gerçekleşen bir çalışmanın sonuçlarına göre, kadınların 

psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalma riskleri erkeklere kıyasıya oranla %75 

daha fazladır. Böylelikle, çalışma hayatında kadınların %3,5‟i, erkeklerin ise %2‟i 

Psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kaldıkları belirtilmiştir (DiPasquale, 2002).  

Ülkemizde bu kapsamda gerçekleşen araştırmalar da benzer sonuçları ortaya 

koyarak, kadınlarda Psikolojik yıldırma davranışlarına daha yaygınlıkla maruz 

kaldıklarını belirtmiştir (Aşkın ve Aşkın, 2018: 261). 

2.5. Psikolojik Yıldırma DavranıĢları 

Dr. HeinzLeymann psikolojik yıldırma davranışlarını,Şekil 2-3‟te verildiği gibi 

beş farklı boyutta vebirçok farklı eylem şeklindegruplandırmıştır. Bu gruplarda ifade 

edilen tüm davranış biçimlerinin aynı olayda görülebilme olasılığı düşük olmaktadır. 

Ancak, bahsi geçen eylemlerin en az düzeyde olan hususları bile (yalnız bırakma veya 

http://www.altinokta.org.tr/haberdetay.asp?idno=62
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gayri medeni eylemler) genel olarak kabul edilemez durumları ifade etmektedir (Turan, 

2006: 9).  

 

Şekil 2-3. Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Sınıflandırılması 

Kaynak: Turan, 2006: 9-10 

Psikolojik yıldırma davranışlarının Şekil 2-3‟te verilen boyutlarına ilişkin ifadeler 

aşağıda verildiği gibi özetlenmektedir (Akbaş, 2009: 27): 

 İletişim biçimi ve etkilerine ilişkin saldırgan davranışlar bakımından altta 

verilen maddeler yer almaktadır (Turan, 2006: 9): 

- Psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişiye, üst yönetici ve diğer 

meslektaşlar tarafından kendini ifade etme ve konuşma fırsatı 

verilmemektedir. 

- Psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişi sürekli olumsuz ve saygı 

dışı davranışlara maruz kalmaktadır. 

- Psikolojik yıldırmaya maruz kalan kişinin, elde ettiği başarılar göz 

ardı edilerek, her daim gereksiz eleştirilere maruz kalmaktadır.  

- Kişinin özel hayatına müdahale edilmekte ve sürekli rahatsız edici 

taciz ve tehditlere maruz kalınmaktadır.   

- Kişiye karşılaştığı jestve bakışlar ile ilişki kurulmasına fırsat 

verilmemektedir. 

Psikol

ojik 

Yıldır

ma 

Davra

nışları 

İletişim Biçimi ve Etkilerine İlişkin Saldırganlık 

Sosyal İlişkilere İlişkin Saldırganlık 

 

  İtibara İlişkin Saldırganlık 

  

Yaşam ve İş Kalitesine İlişkin Saldırganlık 

  

Doğrudan Sağlığına İlişkin Saldırganlık 
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 Sosyal ilişkilere saldırı içeren saldırgan davranışlar bakımından, altta 

verilen maddeler yer almaktadır (Akbaş, 2009: 28): 

- Etraftaki insanlar ile iletişim kurulması engellenmektedir. 

- Başka görevlilerden izole edilmektedir. 

- Kişinin varlığı yok sayılmaktadır.  

 İtibara saldırı içeren saldırgan davranışlar bakımından, altta verilen 

maddeler yer almaktadır (Turan, 2006: 10): 

- Mağdur kişiye gerçek dışı ve asılsız ifadelerde bulunurlar. 

-  Sürekli alay konusu olurlar. 

- Akılhastasıymış gibi davranılarak, psikiyatrik değerlendirme 

zorunluluğu öne sürülür.  

- Kişisel davranış özellikleri, düşünce ve inançları eleştiri konusu 

olmaktadır. 

- Kişinin özsaygısı etkilenerek bir iş yapma mecburiyetinde bırakılır.  

- Gerçekleştirdiği çalışma ve elde ettiği başarılar göz ardı edilerek 

olumsuz eleştirilir.  

- Verilen kararlarsürekli sorgulanır. 

 Yaşam ve iş kalitesine saldırı içeren saldırgan davranışlar bakımından, 

altta verilen maddeler yer almaktadır (Akbaş, 2009: 29): 

- Önemli sorumlulukları almaktan mahrum bırakılmaktadır.  

Genelde önemsiz ve gereksiz görevlere atanmaktadır.  

- Sahip olunan beceri ve yeteneklerin dışında düşük düzeyli ve 

özgüveni olumsuz etkileyen görevler belirlenir.  

- Kişinin değersiz olduğunu öne sürmek için sahip olunan yetenekler 

dışında sorumluluklar ile görevlendirilir. 

- Ortaya gelen olumsuzluklar ve zararlardan sorumlu tutularak, 

tazminat ödemesine mecbur bırakılır. 

- İşyerive özel yaşam ortamına hasar verilir. 

 Doğrudan sağlığı etkileyen saldırılar içeren saldırgan davranışlar 

bakımından, altta verilen maddeler yer almaktadır (Turan, 2006: 10): 
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- Fiziksel olarakağır görevlerde çalışması zorunluluğunda bırakılır. 

- Fizikselşiddet ve taciz davranışlarında bulunulur.  

Burada bahsi geçen beş gruptan oluşanifadelerin esas amacı, hedef alınan 

işgöreniduygusal ve fiziksel bakımdan derinden etkileyerek, onu etkisiz hale getirmek 

şeklinde beyan edilmektedir. Çoğunlukla, iş ortamında çalışanlara haksız ve insafsızca 

uygulanan bu tür psikolojik yıldırma davranışları, bireylerde uzun vadede çeşitli 

hastalık durumları ve tedavi amaçlı yüksek maliyetlere neden olmakla birlikte, kimi 

zamanda beklenmedik iş kazaları, istifa ve intihar gibi sonuçlara da sebebiyet 

verebilmektedir. Dolayısıyla, bu tür geri dönüşü olmayan durumların önüne geçebilmek 

için, ilişkin davranışların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması,aynı zamanda 

karşılaşıldığı durumlarda, zamanında bu davranışların tespit edilmesi ve gereken uyarı 

ve tutumların sergilenmesi hayati önem taşımaktadır (Akbaş, 2009: 29). 

2.6. Yıldırmanın Etki ve Sonuçları 

 Psikolojik yıldırma davranışları doğrudan kişiye yönelik bir davranış şekli 

olduğundan dolayı, mağdur kişilerin üzerinde fiziksel ve ruhsal anlamda olumsuz 

etkilere sebebiyet verebilmektedir. Bu durum ise, aynı zamanda, işletmelerin 

performans ve verimliliğinin de doğrudan etkilenmesini sağlayabilmektedir (Koçak, 

2018: 19).  

Psikolojik yıldırma davranışlarının kişiler üzerinde yarattığı en sık görünen 

fiziksel ve psikolojik bozukluklar arasında, aşağıda verildiği gibi bazı hususlardan söz 

etmek gerekmektedir (Doğan, 2012: 23).   

- Çalışanlarda stres, kaygı, endişe ve gerilim anlarının gelişimi,  

- Çalışma ortamında sosyal yabancılaşma duygusu,  

- Güvensizlik hissiyatına kapılma,  

- Saygınlığın azalması,  

- Kişisel ilişkilerin zedelenmesi,  

- Baş- sırt - karın bölgesinde ağrılar,  

- Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar,  

- Çalışma hayatında sergilenen iş performansının düşmesi. 
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Psikolojik yıldırma davranışları, işletmelerin yapısında büyük ölçüde 

olumsuzluklara yol açmakla birlikte, çalışma ortamında birçok huzursuzluk, çatışma ve 

dayanışmaları da beraberinde getirmektedir. İşletmelerde yaşanan psikolojik yıldırma 

davranışlarının örgütsel bakımdan etmenleri olarak, yöneticilerin uyguladıkları liderlik 

davranışlarının yetersizliği, örgütün amaç, hedef ve rollerinde belirsizlik, yetersiz bir 

sosyal ortamın oluşması yetersizliği gibi hususlardan bahsetmek gerekmektedir (Aldığ, 

2011: 31). 

Bu durumların sonucu çalışanlarda ortaya gelen çevreye karşı yabancılaşma, işe 

karşı kayıtsızlık, bıkkınlık, yılgınlık, performans düşüklüğü gibi huşular işletmeleri 

olumsuz yönde doğrudan etkileyebilmektedir. Performans düşüklüğü bakımından 

gerçekleşen olumsuz etkilerden öteye, yetişmiş bireylerin işten ayrılması ve tazminat 

talepleri, aynı zamanda işletmelerde önemli ölçüde maliyet kaybına yol açabilmektedir 

(Yatçı Ehi, 2011: 35).  

Şekil 2-4‟te psikolojik yıldırma davranışlarının genel sonuçları; ekonomik 

sonuçlar, sosyal sonuçlar, ruhsal ve fiziki sağlığa ilişkin sonuçlar olmak üzere üç başlık 

altında incelenmiştir. 

Ekonomik sonuçlar 
 

- Ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesi için sarf 

edilen tedavi masrafları 

- İşin kaybından dolayı düzenli gelirin kısıtlanması 

Sosyal sonuçlar 

 - Sosyal itibarın zedelenmesi 

- Depresif tutumlardan kaynaklı arkadaşlıkların 

bozulması 

- Mesleki kimliğin kaybolması 

- Aile içi saygınlığın kaybolması 

Ruhsal ve fiziki 

sağlığa ilişkin 

sonuçlar 

 

- Depresyon 

- Gereksiz endişe ve heyecan 

- Yüksek tansiyon 

- Dalgınlık ve dikkatsizlik 

- Ellerin terlemesi ve titremesi 

- Fiziksel rahatsızlıklar 

- Terk edilmişlik duygusu 

- İştahsızlık ve zayıflama 

- Özgüven ve özsaygının kaybolması 

- Stres bozukluğu 

Şekil 2-4. Psikolojik Yıldırmanın Genel SonuçlarıKaynak: Doğan, 2012: 24 
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2.7. YaĢamın Anlamı Kavramı 

İnsanlar tüm hayatı boyunca, sürdürdükleri yaşama bir anlam yükleme çabasında 

olmuşlardır. Böylelikle, yaşamlarını belli bir çerçevede yapılandırarak, sahip oldukları 

kişisel duygu, düşünce ve davranışları doğrultusunda hayatlarını sürdürmeye uğraş 

vermektedirler. Dolayısıyla, her daim yaşama ve yaşayışlarına belirli anlamlar 

yüklemeye çalışırlar. Aynı zamanda, belirledikleri anlam doğrultusunda, bazı hedefler 

planlayıp, hayatlarını planlanan bu hedef ve anlam üzerine şekillendirirler. Böylelikle, 

hayata kazandırdıkları anlam sayesinde, hedeflerine ulaşmak için motive olmakta ve 

sarf ettikleri uğraş ve çabadan mutluluk ve huzur duymaktadırlar (Dursun, 2019: 1). 

Psikoloji ve psikiyatri çalışmalarında oldukça önemli yeri olan yaşamın anlamı 

kavramı, ilk defa yirminci yüzyılın başlarında Dilthey ve arkadaşlarının eserlerinde ve 

sonralarıise 1940‟lı yıllarda,Frankl ve Leontiev‟ın eserlerinde ele alınarak, bu kavramın 

temeli oluşturulmuştur. Frankl‟ın (1963)„İnsanın Anlam Arayışı‟ adlı eserinin yaşam 

anlamının kavramsallaştırılması bakımından önemli rolü bulunmaktadır (Akın ve Taş, 

2015: 29). 

Yaşamın anlamı insanlar tarafından öznel bir şekilde bulunabilir. Dolayısıyla, 

yaşamın anlamı eşsiz ve özel bir yapıya sahiptir. Frankl „İnsanın Anlam Arayışı‟ 

eserinde, yaşamın anlamı kavramını sübjektif yönüyle ele almıştır. Bu yaklaşımda, tüm 

insanlar için geçerli sayılan tek bir evrensel yaşam anlamının olamadığı ve yaşamın 

anlamının kişiden kişiye değiştiği savunulmaktadır (Yüksel, 2012: 80).  

Frankl, insanlarınkendi yaşam anlamlarını belirlemek için çok güçlü 

biçimdegüdülenmeleri gerektiğini öne sürmektedir. İyi motive olmak ise hayatın 

doğasını anlamak, yaşamın anlamlı, ehemmiyetli, değerli hatta amaca yönelik olduğunu 

hissetmek şeklinde tanımlanmaktadır (Akın ve Taş, 2015: 30). 

Yaşamın anlamı, hayatta belirli amaçlara sahip olma, planlı aktivitelerde bulunma 

ve yaşamın gittiğine ilişkin bir düşünceye sahip olmayı kapsamaktadır. Söz konusu 

duruminsanlarda geleceğe yönelik umut uyandırarak, belirsizlik ve Frankl ifadesi ile 

varoluşsal boşluk duygusundan uzaklaşmayı ve ruh sağlığının iyileşmesini 

sağlayabilmektedir. Ayrıca, insanların yaşamı anlamlı algılaması,tüm karşılaşılan 

yaşantılara rağmen, hayatı yaşanmaya değer olduğunu düşünmesini de göstermektedir 

(Şahin vd., 2012 : 832). 
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Yukarıda ifade edildiği gibi, yaşamın anlam ve hedefikişiler arası farklılık 

gösterdiğindendoğal olarak yaşam evrelerinde de farklılık bulunması beklenmektedir. 

Kişinin yaşam tecrübeleri, yaşama yönelik düşünce tarzı, ileri hayat yıllarında sahip 

oldukları değer ve inançlarında gerçekleşen değişiklikler, onların planladıkları hedef ve 

yaşam anlamlarında da değişikliklere sebebiyet verebilmektedir. Burada ana hedef, 

insanların anlamsızlıktan ve yaşam boşluğundan uzaklaştıracak bir amaca yönlenmesini 

sağlamaktan oluşmaktadır (Baytan, 2019: 11). 

Yaşamınanlamı,filozof, teolog, sanatçı ve bilim insanları tarafından farklı 

şekillerde ifade edilmiştir. Dolaysıyla, yaşamın anlamının tanımlanmasının öznel 

olduğu öne sürülmektedir. Günümüzde, yaşamın anlamı pozitif psikoloji çalışmaları 

kapsamında yürütülmektedir (Ünlü, 2019: 31). 

Yaşamın anlamı kavramı çoğunlukla varoluşçu filozofların araştırmalarında odak 

noktasını teşkil etmiştir. İnsanlar her daim kendi sürdükleri yaşamın 

anlamınısorgulamalarına rağmen, çoğunlukla çözüm üretmekte yetersiz kalmaktadır. 

Ancak, insanlar zorlu süreçlerden geçmedikçe,mevcut durumu sergilediği 

davranışlarıyla sorgular ve yanıtlamak için uğraş verirler. Yaşamın anlamı, insanların 

kendini ve dünyayı değerli olarak algılaması, tanımlaması ve kaliteli bir yaşam hedefi 

kurmasını ifade etmektedir(Ünal, 2018: 38). 

Yaşamın anlamı, son zamanlarda içerdiği felsefi ve psikolojik özelliklerinden 

kaynaklı olarak, birçok araştırmanın ilgi odağında yer almıştır. Böylelikle felsefi 

bakımdan, yaşamın ne anlama geldiğinin sorgulanması ve psikolojik bakımdan 

da,kişilerin yaşamın anlamına katabildiklerinin sorgulanması şeklinde ifade 

edilmektedir. Yaşamın anlamı bağlamında en önemli çalışmalar arasında AlfredAdler‟in 

araştırmalarından söz etmek gerekmektedir. Adler‟in yaklaşımında, insanlar hedefleri 

doğrultusunda kendi kaderlerini belirleme gücüne sahiptir (Demirdağ ve Kalafat, 2015: 

88). 

Frankl‟a göre, yaşamın anlamını bulabilmek için, insanlar tarafından aşağıda 

verildiği gibi üç yol izlenebilmektedir(Ünal, 2018: 39; Doğan, 2018, 

www.tayfundogan.net):  

- Bir eser ortaya koyarak ya da bir sorumluluğu tamamlayarak (yaratıcı 

değerler),  

http://www.tayfundogan.net/
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- Bir şey yaşayarak veya bir kişi ile ilişki ve etkileşim sağlayarak (deneyime 

dayalı değerler), 

- Kişinin kaçınılmaz olan acısına yönelik bir tavır geliştirerek (tutumsal 

değerler). 

Yaşamda anlam ve hedeflerden yoksun olduğu bir hayatın yaşanması, bireylere 

hayatın anlamsız ve katlanılamaz olduğu düşüncesine kapılmalarına yol açarak, mutsuz 

olmalarını beraberinde getirmektedir. Söz konusu anlamsız bir yaşam Frankl‟ın 

ifadesiyle, varoluşsal boşluğa yol açabilmekte olup, kişilerde, intihar, depresyon, 

saldırganlık ve mutsuzluk gibi eylemlere sebep olabilmektedir. Böylelikle, hayattan tat 

almasının önüne geçer. Dolayısıyla, tarih boyuinsanlar daima hayata bir anlam katmaya 

ihtiyaç duymuşlardır (Dursun, 2019: 1). 

2.7.1.1. YaĢamın Anlamı ve Öznel Ġyi OluĢ 

Yaşamın anlamı ile yakın ilişkide olan bir diğer kavram ise, öznel iyi oluş ibaresi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Öznel iyi oluş, insanların kendi hayatlarını değerlendirme 

tarzını ifade eden bir tanımı göstermektedir. Öznel iyi oluşun aşağıda verildiği gibi, üç 

temel bileşeni olduğu öne sürülmektedir (Çelebi ve Çelebi, 2018: 6): 

- Olumlu duygulanım,  

- Olumsuz duygulanım, 

- Yaşam doyumu, 

Diener (2000) tarafından iyi oluş ifadesi, insanların bilişsel ve duyuşsal açıdan 

kendi hayatını değerlendirmesi şeklinde ifade edilmektedir. Böylelikle, iyi oluş, bilişsel 

ve duyuşsal başta olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Her iki boyutun birey 

tarafından değerlendirildiği için subjektiflik söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, bireyin 

değerlendirmelerinden elde edildiği için bu kavram, “öznel iyi oluş” (Subjective well-

being) şeklinde tanımlanmaktadır (Türkmen, 2012: 42).  

Öznel iyi oluşun duygulanım boyutu, kişilerin mutluluğuna veya duygusal iyi 

oluşuna işaret ederek, negatif duygulanım ve pozitif duygulanım olarak iki sınıfta 

değerlendirilmektedir. Bilişsel boyut ise bireyin yaşam doyumuna alakalı bireysel 

düşüncelerini ifade etmektedir. Öznel iyi oluş Şekil 2-5„de verildiği gibi 

modellenmektedir (Türkmen, 2011: 3). 
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Şekil 2-5. Öznel İyi Oluş Modeli 

Kaynak: Türkmen, 2011: 3 

Öznel iyi oluşta bilişsel değerlendirme boyutu, yaşam doyumu algısını 

açıklamaktadır. Aşağıda bahsedileceği gibi Neugarten tarafından 1961‟da ortaya 

konulan yaşam doyumu kavramı, insanların sahip oldukları beklenti ve ellerinde 

bulunan varlıkların karşılaştırılması sonucu algılanan bir durum şeklinde ifade 

edilmektedir (Çelebi ve Çelebi, 2018: 6).  

Öznel iyi oluş sahip olduğu yapısından dolayı, birçok değişken ile bağlantılı 

olmaktadır. Söz konusu etmenler arasında, öz saygıdan bahsetmek gerekmektedir. 

Çeşitli bilimsel araştırmalar esasınca, özsaygı ve sosyal destek kavramları iyi oluşun 

önemli yordayıcısı niteliğinde değerlendirmektedir. Ayrıca, özsaygı ve yaşam doyumu 

arasında pozitif korelasyon bu araştırmaların bulgularında vurgulanmıştır (Kurt, 2017: 

32). 

Öznel iyi oluşu araştıran çalışmalarda, bireylerin mutsuzluğunu ortadan 

kaldırmanın ötesinde, onların daha iyi ve kaliteli bir hayat sürmelerini sağlamak 

amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, yaşam kalitesinin önemli bir unsuru olarak öznel iyi oluş 

düzeyinin belirlenmesi, bireylerin hayat koşularının daha iyi duruma taşınabileceği 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu alanda giderek artan ilgi ve 

gerçekleşen araştırmalar sonucu, yüksek öznel iyi oluş düzeyinin toplum arasında çeşitli 

faydalar sağladığını da ortaya koymuştur. Söz konusu faydalar arasında, sağlık ve uzun 

ömür, iş ve gelir, sosyal ilişkiler ve toplumsal etkilerinden söz etmek gerekmektedir 

(DienerveKatherine, 2018: 2622). 

Öznel İyi Oluş 

Bilişsel Boyut Duyuşsal Boyut 

Yaşam Doyumu Pozitif Duygulanım Negatif Duygulanım 

Mutluluk 
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2.7.1.2. YaĢamın Anlamı ve YaĢam Doyumu 

Yaşamın anlamı, özellikle, değerlerin ve kutsallığın kaybetmeye eğilimli olan 

dünyamızda, insanların izlemeye sevk edeceği değerler oluşturarak, bu değerlere sahip 

çıkmakla düşüncelerinden ortaya çıkmaktadır. Böylelikle, yaşamına anlam kazandırmak 

peşinde olan insanoğlu, yaşam boyu dışsal bir hedefe ulaşarak veya pozitif bir ruhsal 

geliştirerek, yaşamında bir anlam elde edebilmektedir (Mert vd., 2016: 270). 

2000‟li yıllar itibarıyla psikoloji alanlarında meydana gelen yeni bir araştırma 

dalgası olarak, pozitif duygu ve düşüncelerin incelenmesinin odak noktasında yer 

almaya başlamıştır. Pozitif psikoloji çalışmalarında yoğunlukla ele alınan kavramlardan 

biri olarak, Neugarten (1961) tarafından gelişen yaşam doyumu kavramından söz etmek 

gerekmektedir. Ancak, yaşam doyumu kavramı, öznel iyi oluş kavramından bağımsız 

olarak ele almak mümkün değildir. Genelde, literatürde birbirinin yerine kullanıldığı 

görünen bu iki kavramı birlikte ele almanın gerekli olduğu savunulmaktadır (Çelebi ve 

Çelebi, 2018: 6). 

İnsanlarda gelişen yaşam doyumu, onların hayatında birçok pozitif etkilere neden 

olabilmektedir. Yaşam doyumu insanların öznel iyi olmasının bilişsel bir unsuru olarak 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, bu pozitif psikoloji anlayışı, bireylerin kendine 

yüklediği kriterler ve hayat şartlarını değerlendirmesine yönelik kıyaslamaları, ve bu 

düşüncelerden yola çıkarak, yaşam hakkında bazı değerler belirlemesini kapsamaktadır 

(Mert vd., 2016: 270). 

Yaşam doyumu, insanların beklentileri ile ellerinde bulunan varlıkların arasında 

kıyaslama yaparak elde edilen durum veya sonuç şeklinde ifade edilmektedir. Yaşam 

doyumunu etkileyen birçok unsur farklı bilimsel araştırmalar sonucu ortaya 

konulmuştur.  Söz konusu etmen faktörler arasında, sosyal destek ve bağlama 

tarzlarından söz etmek gerekmektedir. Bu ifadede bağlanma davranışı, insanların kendi 

seçimi doğrultusunda başka birine yakınlık hissetmesi veya kazanması sonucu 

gelişmektedir (Ünal ve Şahin, 2013: 47).  

Yaşamın tamamında etkin rolü olan yaşam doyumu, insanların ruh sağlığına 

ilişkin yorum yapılabilmesine imkân veren önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hayat boyu insanların karşılaştıkları çeşitli zorluk ve ani olumsuz 

değişimler, onların yaşam doyumunu olumsuz olarak etkileme gücüne sahiptir. Düşük 
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düzeyde yaşam doyumu olan kişiler, genellikle, yaşadıkları hayattan zevk alamazlar ve 

mutsuzluğa kapılırlar. Dolayısıyla, insanların karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılara 

verdikleri mücadele düzeyine dayalı olarak, yaşam doyumuna ulaşabilmekteler (Akcan, 

2018: 36).  

Yaşam doyumu sınırlı durumlara karşı duyulan doyum değil, tüm yaşantılarda 

hissedilen doyum durumunu kapsamaktadır. Bir başka tanımlamada ise bireyin 

yaşamından duyduğu memnuniyet olarak tanımlanmaktadır (Çelebi ve Çelebi, 2018: 6). 

Yaşam doyumu, insanların belirledikleri bazı kriterlere göre hayat düzeyinde elde 

ettikleri kalitenin genel değerlendirmesini içermektedir. Yaşam doyumunun insanların 

kendi hayatında bir bütün olarak ailesinden, arkadaş grubundan ve içinde bulunduğu 

yaşam ortamlarından duyduğu mutluluk düzeyi ve bunlarla alakalı olarak benimsediği 

genel bilişsel yorumlamaları ifade ettiği öne sürülmektedir. Yasam doyumunu etkileme 

bakımından belirleyici rolü bulunan unsurlar arasında aşağıda verildiği hususlardan söz 

etmek gerekmektedir (Mert vd., 2016 : 270). 

- Günlük hayattan zevk alma,  

- Belirlenen hedefleri elde etme,  

- Kendisine olumlu öz-değerlendirme,  

- Biyolojik ve fiziksel olarak kendini iyi hissetme, 

- Ekonomik refah, 

- Sosyal ilişkilerde doyum elde etme. 

Yaşam doyumu bireylerin ruh sağlığını etkileyen en önemli unsurlardan birini 

teşkil etmektedir. Aynı zamanda, yaşam doyumunu açıklayabilmek açısından, öznel iyi 

oluş kavramından yola çıkmak gerekmektedir. Öznel iyi oluş ise yukarıda bahsedildiği 

gibi, insanların bütün hayatı üzerinde genel bir değerlendirme olarak, pozitif hissiyatın 

negatif hissiyata nazaran daha yoğun biçimde yaşanması ve yaşamdan alınan doyum 

şeklinde ifade edilmektedir (Çelebi ve Çelebi, 2018: 6). 

2.7.2. YaĢamın Anlamına Temel YaklaĢımlar 

Frankl görüşünde temel bir insani motivasyon niteliğinde değerlendirilen yaşamın 

anlamı, iyi oluşa ilişkin teorilerinin ana unsurunu teşkil etmiştir. Yaşamda anlam, 
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“anlam arayışı” ve “anlamın varlığı” olmak üzere farklı yönlerden 

incelenebilmektedir(Şahin vd., 2012: 829): 

- Anlamın varlığı, insanların hayata verdikleri önem, anlam ve 

yaşantılarını algılayış seviyesini ifade etmektedir. 

- Anlam arayışı,insanlarınhayatlarındaki anlam, önem ve hedefe 

yönelik anlayışa sahip olmak ve belirlenen hedefe ulaşmak için 

çaba sarf etmek şeklinde ifade edilmektedir.  

Anlamın mevcut olmasıönemli bir sonucu belirlerken, anlam arayışı ise 

ehemmiyet taşıyan bir süreci ifade etmektedir. Günümüzde psikoloji alanında, Diener‟in 

öznel iyi oluş kavramını değerlendirmeye uygun bir biçimde mutluluk, olumlu 

duygulanım ve yaşam doyumu kadar yaşamın anlamı açısından da belirlenmektedir 

(Steger vd., 2008 : 661). 

2.7.3. YaĢamın Anlamı ve Etkileri 

Sosyolojik çalışmalarda, çoğunlukla davranışsal-objektif veriler duygulara ve 

öznel tecrübelere göre daha üst düzeyde değerlendirilirken, patoloji odaklı 

araştırmalarda ise, ruh sağlığına yönelik çalışmalar odak noktasını teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla, yaşamda anlam genellikle felsefenin ana konusu olarak ele alınmıştır. 

Fakat ikinci dünya savaşından sonra, bu kavramın pozitif psikolojiye ilişkin 

araştırmalarda yerini almaya başlamıştır. Bu bağlamda, varoluşçu psikolojinin 

öncülerinden olan Frankl‟ın araştırmalarının büyük katkısı bulunmaktadır (Demirbaş, 

2010: 10). 

2.7.3.1. Psikolojik Etkileri 

Yaşamın anlamı kavramı ve insanların hayatlarında belli hedeflere yönelmesi 

gerektiği, aslında onların yaşamda anlam buldukları kadar hayata tutunabildikleri 

doğrultusunda geliştirmiş bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Frankl‟a göre, 

stres ve kaygı duygularının ana kaynağı olarak anlam yokluğundan söz edilmektedir. 

Aynı zamanda, yaşamın anlamı insanların yaşama yükledikleri anlamdan 

kaynaklandığından dolayı, kişiler arası farklılık göstermektedir (Dursun, 2019: 12).  
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Yaşamın anlamı insanlık hayatında önemli bir yere sahip olmakta ve tarih boyu 

değişik psikolojik araştırmaların odak noktasını teşkil ederek, farklı alanlarla 

bağdaştırılmıştır. Genellikle, varoluşçu psikoloji alanında karşımıza çıkan bu kavram, 

aynı zamanda “anlamsızlık” kavramını da açıklamaya kullanılmıştır. Dolayısıyla, 

yaşamın anlamı insanlarda pozitif sonuçlara yol açtığı gibi, yaşamda anlamsızlık veya 

anlamı kaybetme de benzer şekilde negatif psikolojik sıkıntılara sebebiyet 

verebilmektedir (Baytan, 2019: 9). 

2.7.3.2. ĠĢ Hayatına Etkileri 

Frankl „ın ortaya koyduğu yaşam anlamı yaklaşımına göre, insanlar hayatlarının 

tüm kesitinde anlam arayışında olmaktalar. Dolayısıyla, günün önemli bir 

kısmınıçalışma ortamında geçirmekte olan kişiler, doğal olarak iş yaşamında da anlam 

aramaya gerek duymaktalar. Aynı zamanda, insanların daha büyük bir grupla iletişimde 

olmaktan zevk duymaktalar. Böylelikle, insanların kendi kimlik tanımımda, ekonomik 

endişelerdenöteye sosyal bir ortamdavakit geçirmeyeve bir hedefe yönelik hizmet 

etmeyi tercih etmekteler. Buradan yola çıkarak, yaşamın anlamı ve kalitesinin artması, 

iyi bir çalışma hayatı,yeterli bir ekonomik durum ve uyumlu arkadaş çevresinin 

bulunmasına dayanmaktadır (Balcı ve Ağ, 2019: 351). 

2.7.4. YaĢamın Anlamının Kaynakları 

Yaşamda anlamın kaynağı olarak, bireysel ilişkiler ve gelişim, başarı, özgecilik, 

hedonizm, yaratıcılık, dinsellik ve yaşamda iz bırakma gibi özelliklerden söz 

edilmektedir (Demirbaş, 2010: 12).  

Yaşamda anlam kaynakları bulmak üzere gerçekleşen bilimsel araştırmalardan 

yola çıkarak, konuya ilişkin aşağıda verildiği gibi farklı anlam kaynaklarından söz emek 

gerekmektedir (Doğan, 2018, www.tayfundogan.net). 

- Kişisel hedefler, beden sağlığı veya kendine güven, 

- Diğer insanlara yardımcı olmak, sorumluluk almak ve dostluk ilişkileri, 

- Başarı, kariyer, meslek,kendisi için bir şeyler kazanma, 

- Dinî-ruhani felsefi inanç, norm ve düşünceler, değiştirilemez olanı 

kabullenme tecrübesi. 

http://www.tayfundogan.net/
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, hipotezleri, evren ve çalışma grubu, veri toplama 

yöntemi, verilerin analiz ve bulguların değerlendirilmesine yer verilmiştir. 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Araştırma nedensel bir araştırma modeli olup, araştırmanın bağımlı-bağımsız ve 

moderatör değişkenleri mevcuttur.Araştırmada kullanılan ölçeklerden toplanan verilerden 

ortaya çıkan değişkenler ve değişkenlerin operasyonel tanımları aşağıdaki gibidir:  

Psikolojik yıldırma ile yaşamın anlamı arasındaki ilişkinin belirlenmesinde psikolojik 

yıldırma bağımsız değişken, yaşamın anlamı ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 

Ayrıca Cinsiyet, Yaş, Medeni durum, Eğitim düzeyi, Çalıştıkları kurum, İşyerindeki 

pozisyon, İşyerinde deneyim moderatör değişkenler olarak kullanılmıştır.  

Veri girişleri likert ölçeği ile girilmiş, ters kodlama uygulanarak, tüm ölçüm araçları 

betimsel istatistikler ve t-testi için hazırlanmıştır. Sosyo-demografik veriler girilirken 

kodlama uygulanmıştır.  

 

Şekil 3-1 Araştırma Modeli 

DEMOGRAFĠK BULGULAR 

- Cinsiyet                  - Pozisyon 

- Yaş                         - İş Deneyimi 

- Medeni Durum 

- Eğitim Düzeyi 

- Çalıştıkları Kurum 

 

 

- sks 

 

 

-  

 

PSĠKOLOJĠK YILDIRMA 

- İş Arkadaşları ile İlişkiler  

- Tehdit ve Taciz  

- İş ve Kariyer ile İlgili Engellemeler  

- Öz Yaşama Müdahale  

- İşe Bağlılık 

  

YAġAMIN ANLAMI 

- Mevcut Anlam 

- Aranan Anlam  
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3.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Araştırmada kullanılan psikolojik yıldırma ve yaşam anlamı ölçeğine ilişkin 

hipotezler aşağıda verilmiştir. 

3.2.1. YaĢamın Anlamı ve Demografik Özellikler Ġle Ġlgili 

Hipotezler 

Araştırmaya katılım sağlayan işçilerin demografik özellikleri ve yaşamın anlamı 

düzeyine ilişkin hipotezler aşağıda verildiği gibidir. 

Ha1: Çalışanların cinsiyeti ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. 

Ha2: Çalışanların yaĢı ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Ha3: Çalışanların medeni durumu ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. 

Ha4: Çalışanların iĢyerinde çalıĢmasüresi ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. 

Ha5: çalışanların cinsiyeti ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ha6: çalışanların cinsiyeti ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ha7: çalışanların yaĢları ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ha8: çalışanların yaĢları ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ha9: çalışanların medeni durumları ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan 

mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ha10: çalışanların medeni durumları ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan 

aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ha11: çalışanların iĢyerinde çalıĢma süreleri ile yaşamın anlamının 1. Faktörü 

olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 
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Ha12: çalışanların iĢyerinde çalıĢma süreleri ile yaşamın anlamının 2. Faktörü 

olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

3.2.1. Psikolojik Yıldırma ve Demografik Özellikler Ġle Ġlgili 

Hipotezler 

Araştırmaya katılım sağlayan işçilerin demografik özellikleri ve psikolojik 

yıldırma algısına ilişkin hipotezler aşağıda verildiği gibidir. 

Hb1: Çalışanların cinsiyeti ile psikolojik yıldırmaya maruz kalmaları arasında 

anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Hb2: Çalışanların yaĢı ile psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. 

Hb3: Çalışanların medeni durumu ile psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları 

arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Hb4: Çalışanların iĢyerinde çalıĢma süresi ile psikolojik yıldırmayamaruz 

kalmaları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

3.2.2. Psikolojik Yıldırma Ġle YaĢamın Anlamı Arasındaki 

ĠliĢkiye ĠliĢkin Hipotezler 

Araştırmaya katılım sağlayan işçilerin psikolojik yıldırma ve yaşamın anlamı 

düzeyine ilişkin hipotezler aşağıda verildiği gibidir. 

Hc1: Çalışanların işyerinde psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları ile yaĢamın 

anlamı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Hc2:Psikolojik yıldırmanın iĢ arkadaĢları ile iliĢkiler boyutu ile çalışanların 

yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Hc3:Psikolojik yıldırmanın iĢ arkadaĢları ile iliĢkiler boyutu ile çalışanların 

yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Hc4:Psikolojik yıldırmanın tehdit ve taciz boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 
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Hc5:Psikolojik yıldırmanın tehdit ve taciz boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Hc6:Psikolojik yıldırmanın iĢ ve kariyer ile ilgili engellemeler boyutu ile 

çalışanların yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Hc7:Psikolojik yıldırmanın iĢ ve kariyer ile ilgili engellemeler boyutu ile 

çalışanların yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Hc8:Psikolojik yıldırmanın öz yaĢama müdahale boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Hc9:Psikolojik yıldırmanın öz yaĢama müdahale boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Hc10:Psikolojik yıldırmanın iĢe bağlılık boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Hc11:Psikolojik yıldırmanın iĢe bağlılık boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırma, kamu ve özel sektörde çalışanlardan “eğer psikolojik yıldırmaya maruz 

kalanlar varsa” varsayımı üzerinden kolayda örnekleme yoluyla ortalama 240 kişi 

belirlenmiştir. Literatürde geçerlik-güvenilirlik çalışmalarında örneklem 

büyüklüğü,kullanılan ölçekte bulunanifade sayısının en az 5-10 katı olarak belirlenmesi 

kabul görülmüştür (Akgül, 2005; akt. Topçu vd., 2013; 129).  

Örneklem sayısı=n 

Soru sayısı=p 

n=5×p  →� n= 5 × 48 = 240 

3.4. Veriler ve Toplanması 

Mevcut tez çalışmasında, verilerin toplanması için anket formu kullanılmıştır. 

Anket çalışması, yaşanan mevcut (COVID-19 pandemi) koşullardan dolayı yüz yüze 

görüşmek yerine Online internet üzerinden yapılmıştır. Katılımcılara mail, telefon ve 

diğer iletişim araçları kullanılarak anket formu iletilmiş ve uygun şekilde doldurmaları 
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istenmiştir.Hazırlanan anket formu katılımcılar tarafından doldurulduktan sonra, 

toplanarak veri giriş formu hazırlanmıştır. 

Çalışmada, anket uygulamasından elde edilen veriler, SPSS 26 istatistik 

programında analiz edilmiştir. Böylelikle, uygun analiz yöntemleri kullanılarak, 

istatistiksel bulgular elde edilmiştir. 

Bu amaçla, anket sonuçlarının güvenirliğinin değerlendirmesi ardından,verilerin 

analizinde normallik testi, yüzde, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler, 

normal dağılımlı veriler için t testive ANOVA testi, normal dağılımı olmayan veriler 

için ise Mann-Whitney U TestveKruskal Wallis Analizi, son olarak değişkenlerin 

karşılıklı incelenmesi için korelasyon analizi kullanılmıştır. 

3.5. Materyal ve Metot  

Verilerinanalizinde yukarıda belirtilen iki ölçeğin sonuçları araştırmacı tarafından 

SPSS 26programına verilerin aktarılmasıyla, elde edilen sonuçlaryorumlanmıştır. 

İlk olarak ölçeklerin sorularının güvenirliğini incelemek için, Cronbach Alfa 

katsayısı hesaplanmıştır. Aynı zamanda, güvenilir bir analiz sonuçları elde edebilmek 

için verilerin normallik dağılımı test edilmiştir. Daha sonra verilere yönelik bilgiyi elde 

edebilmek ve aralarındaki ilişkiyi görmek içinkorelasyon analizi uygulanarak, yukarıda 

belirtilen değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi incelenmiştir. 

Bu bölümde çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler 

aktarılmıştır.Araştırmada kullanılan ölçekler ise, veri toplama formu, Psikolojik 

Yıldırma Ölçeği (PYÖ) ve Yaşamın Anlamı Ölçeği (YAÖ) olmak üzere, üç anket 

formundan oluşmaktadır. 

3.5.1. Veri Toplama Formu 

Bu bölümde katılımcılar ve işyeriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir.Çalışmada, 

katılımcıların demografik özellikleri aşağıda özetlendiği gibi değerlendirmeye 

alınmıştır: 

- Cinsiyet 

- Yaş 

- Medeni durum 
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- Eğitim düzeyi 

- Çalıştıkları kurum 

- İşyerindeki pozisyonları 

- İşyerindeki deneyim 

3.5.1. Psikolojik Yıldırma Ölçeği (PYÖ) 

Çalışmada,Aiello vd. (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçe „ye uyarlaması ve 

geçerlik-güvenirlik çalışması Laleoğlu ve Özmete (2013) tarafından yapılan, Mobbing 

Ölçeği kullanılmıştır. 38 Madde ve 5 alt boyuttan oluşan 7‟li likert tipi Mobbing 

Ölçeğinin alt boyutları aşağıda verildiği gibidir (Kara, 2019: 43); 

- İş Arkadaşları ile İlişkiler (16 madde - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18. maddeler), 

- Tehdit ve Taciz (9 madde - 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28. 

maddeler), 

- İş ve Kariyer ile İlgili Engellemeler (9 madde -11, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38. maddeler), 

- Özel Yaşama Müdahale (2 madde - 25, 26.  maddeler), 

- İşe Bağlılık (2 madde - 29 ve 30. maddeler). 

3.5.2. YaĢamın Anlamı Ölçeği (YAÖ) 

Ölçek, Steger ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilmiş olup, Türkiye‟de 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Ahmet Akın ve İbrahim Taş tarafından yapılmıştır. 

Ölçek 10 madde ve iki alt boyuttan oluşan 7‟li Likert (1: Kesinlikle geçerli değil – 7: 

kesinlikle geçerli) tipi bir ölçektir. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin alt boyutları aşağıda 

verildiği gibidir. Ölçeğin 9. maddesi ters puanlanmaktadır (Akın ve Taş, 2015: 31): 

- Mevcut anlam (5 madde - 1, 4, 5, 6, 9. maddeler) 

- Aranan anlam (5 madde - 2, 3, 7, 8, 10. maddeler) 
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3.6. Ölçeklerin Güvenilirliği, Geçerliliği, Yapısal Güvenilirliği ve 

OluĢan Faktörlerin Analizi  

Mevcut tez çalışması kapsamında, 38 ifadeden oluşan Psikolojik Yıldırma Ölçeği 

ve 10 ifadeden oluşan Yaşamın Anlamı Ölçeği değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada 

kullanılan örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterliliğini ve ilgili ölçeklerde 

bulunan maddelerin faktörleşmeye uygunluğunu incelemek için KMO ve Bartlett testi 

kullanılmıştır (Gümüş ve Alay Özgül, 2017: 869).  

KMO testinde bulunan değerin 0.50‟nin altında olmaması ve Bartlett testinin 

anlamlı çıkması örneklem büyüklüğünün faktör analizi için iyi ve korelasyon matrisinin 

uygun olduğunu göstermektedir. 0 - 1 arası değer alabilen KMO değeride verildiği gibi 

yorumlanmaktadır (Çiğdem ve Kurt, 2012: 482).  

Tablo 3-1.  KMO Değeri Sınıflandırılması 

Faktör analizine uygunluk Değer 

Normal 0,50-0,70 

İyi 0,70-0,80 

Çok iyi 0,80-0,90 

Mükemmel 0,90 ve üzeri 

 

Aynı zamanda, KMO değerinin 0.50‟den düşük olması, verilerin faktör analizi 

için uygun olmadığının bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Böylelikle, değişken 

çiftleri arasındaki ilişkilerin başka parametreler aracılığıyla açıklanamayacağını 

göstermektedir. Bu değerin 1‟e yakın olması ise, araştırmada kullanılan verilerin faktör 

analizine uygunluğunu göstermektedir (Gümüş ve Alay Özgül, 2017: 869). 

Araştırmamızda kullanılan Psikolojik Yıldırma Ölçeği ve Yaşamın Anlamı Ölçeğine 

ilişkin KMO örneklem yeterlilik değerlendirmesi sonuçları Tablo 3-2‟de verilmiştir. 

Tablo 3-2. Ölçeklere İlişkin KMO Örneklem Yeterlilik Değerlendirilmesi 

Ölçek Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 

Psikolojik Yıldırma Ölçeği 0,913 

Yaşamın Anlamı Ölçeği 0,825 
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Bu tablo incelendiğinde, araştırmada kullanılan Psikolojik Yıldırma Ölçeği ve 

Yaşamın Anlamı Ölçeğinin faktör analizi için uygunluğu, sırayla mükemmel ve çok iyi 

düzeyde olduğu görülebilmektedir. 

Araştırmamızda kullanılan Psikolojik Yıldırma Ölçeği ve Yaşamın Anlamı 

Ölçeğine ilişkin Bartlett Küresellik Testi sonuçları ise Tablo 4-3‟te verilmiştir. 

Tablo3-3.  Ölçeklere İlişkin Bartlett Küresellik Testi 

Ölçek  Bartlett Küresellik  

Psikolojik Yıldırma Ölçeği 

Ki-kare 9036,613 

Serbestlik derecesi 703 

Anlamlılık (p<) 0,000 

Yaşamın Anlamı Ölçeği 

Ki-kare 1328,781 

Serbestlik derecesi 45 

Anlamlılık (p<) 0,000 

 

Bu tabloda verildiği gibi, Barlett testinin anlamlı olduğu dikkate alınarak, 

araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin veri grubunun faktör analizine uygun olduğu 

saptanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizi sonuçları ve CronbachAlfa 

(α) değeri Tablo 3-4‟te verilmiştir.  

Tablo 3-4. Ölçeklerin Güvenirlik Analizi 

Ölçekler  Cronbachalfa Standartlaşmış Cronbachalfa  Madde sayısı 

Psikolojik Yıldırma Ölçeği  0,961 0,967 38 

Yaşamın Anlamı Ölçeği 0,803 0,809 10 

 

Bu tablo ve test sonuçları incelendiğinde, 38 sorudan oluşan Psikolojik Yıldırma 

Ölçeği (α = 0,961) ve 10 sorudan oluşan Yaşamın Anlamı Ölçeği (α = 0,803)‟nın 

yüksek bir alfa katsayısına sahip oldukları ortaya konulmuştur. Bu durum, uygulanan 

anket çalışmasının güvenilir sonuçlara ulaşabileceği güvencesinin sağlamaktadır. 

KMO uygunluk testi sonrası, Promax Rotasyon Tekniği kullanılarak yapılan 

birinci faktör analizi ile ölçüm aracının 38 maddesinin 5 alt boyutta toplandığı ve alt 

boyutların toplam varyansın%66,96‟ini açıkladıkları bulunmuştur. Maddelerin hangi 

faktörlerin içinde yer aldığını belirlerken, minimum yük değeri olarak 0,30 kabul 
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edilmiştir (Tablo 3-5). Bu analiz sonuçlarına göre, faktörler arası örtüşme olmadığı için, 

maddelerin analizlerden çıkarılmasına gerek duyulmamıştır.  

Tablo 3-5. PYÖ Faktörleri ve Faktör Yükleri 

Psikolojik yıldırma  

Faktö

r 1 

Faktö

r 2 

Faktö

r 3 

Faktö

r 4 

Faktö

r 5 

1-İş arkadaşlarım ben yokmuşum gibi davranırlar 0.585 

    
2-İş arkadaşlarım benimle yüksek ses tonuyla konuşurlar 0.53 

    
3-İş arkadaşlarım arkamdan konuşur 0.909 

    
4-İş arkadaşlarımla düşmanca ilişkilerim vardır 0.588 

    
5-İş arkadaşlarım beni azarlamak için bahane ararlar 0.589 

    
6-İş arkadaşlarımın beni boykot ettiklerini düşünüyorum 0.642 

    7-İş arkadaşlarımın beni reddettiğini ve bana arkadaşça olmayan tavırla 

yaklaştıklarını düşünüyorum 0.894 

    
9-İşte aşağılayıcı sözlerin hedefi haline geldiğimi düşünüyorum 0.525 

    
10-Çevremde düşmanca bir havanın olduğunu düşünüyorum 0.835 

    
12-İş arkadaşlarım tarafından izlendiğimi düşünüyorum 0.834 

    13-İş arkadaşlarımın benimle ilgili olarak dedikodu yaptıklarını 

düşünüyorum 0.891 

    
14-Saygısızca davranışların hedefi haline geldiğimi düşünüyorum 0.781 

    
15-İş arkadaşlarım tarafından günah keçisi ilan edildiğimidüşünüyorum 0.694 

    
16-İş arkadaşlarımın sürekli bana baktığı izlenimine kapılıyorum 0.832 

    
17-Molalarda yalnız kalıyorum 0.436 

    
18-Kimsenin beni dinlemediğini düşünüyorum 0.762 

    
8-İş arkadaşlarımdan yazılı tehditler alıyorum 0.881 

   
19-Hafif derecede fiziksel şiddete maruz kalıyorum 0.981 

   
20-Cinsel tacize maruz kaldığımı düşünüyorum 1.036 

   
21-Cinsel içerikli kabaca şakalara maruz kalıyorum 0.841 

   
22-Dış görünüşüm ile dalga geçiliyor 0.464 

   
23-Siyasi görüşlerim eleştiri odağı haline geliyor 0.567 

   
24-İş arkadaşlarım kişisel eşyalarıma zarar veriyor 0.824 

   
27-İş arkadaşlarım benim dini inançlarımla ilgili olarak eleştiride bulunurlar 0.521 

   
28-İş arkadaşlarımdan telefonla tehditler alırım 0.975 

   
11-Çalışırken kendimi çok kaygılı hissediyorum 0.515 

  
31-Uzmanlık gerektirmeyen basit işler bana verilir 0.718 

  
32-İş için kullandığım araç gereçler bana haber verilmeden kaldırılır 0.327 

  
33-Benim uzmanlık alanıma uygun olmayan işler bana verilir 0.877 

  
34-Aldığım ücrete uygun olmayan işler bana verilir 0.862 

  
35-Gereksiz işler ile ilgili olarak çalışmam istenmektedir 0.886 

  
36-Kariyerimin yönetim tarafından engellendiğini düşünüyorum 0.753 

  
37-Yetenek gerektirmeyen işler bana veriliyor 0.654 

  
38-Kariyer gelişimimin kasten engellendiğini düşünüyorum 0.561 

  
29-Hiçbir şey işten daha önemli değildir 0.838 

 
30-İşim benim için her şeyden önce gelir 0.823 

 
25-İş arkadaşlarımın özelime girdiğini düşünüyorum 0.616 

26-İş arkadaşlarım benim özel yaşamımla ilgili olarak gereksiz eleştirilerde bulunuyorlar 0.562 
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İlk faktör 0,436-0,909 yük değeri aralığı ile toplam varyansın %46,27‟sini 

açıklayabilmektedir.  PYÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktör ĠĢ ArkadaĢları ile 

ĠliĢkiler alt boyutunun göstergesi olduğu görünebilmektedir.  

İkinci faktör 0,521-1,036 yük değeri aralığı ile toplam varyansın %7,84‟nü 

açıklayabilmektedir. PYÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktör Tehdit ve Taciz alt 

boyutunun göstergesi olduğu görünebilmektedir.    

Üçüncü faktör 0,327-0,886 yük değeri aralığı ile toplam varyansın %5,04‟sini 

açıklayabilmektedir. PYÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktör ĠĢ ve Kariyer ile 

ĠlgiliEngellemeler alt boyutunun göstergesi olduğu görünebilmektedir.  

Dördüncü faktör 0,823-0,838 yük değeri aralığı ile toplam varyansın %4,25‟ini 

açıklayabilmektedir. PYÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktör ĠĢe Bağlılık alt boyutunun 

göstergesi olduğu görünebilmektedir.  

Son olarak, beşinci faktör 0.616-0.562 yük değeri aralığı ile toplam varyansın 

%3,57‟ini açıklayabilmektedir. PYÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktör Özel YaĢama 

Müdahale alt boyutunun göstergesi olduğu görünebilmektedir.  

Böylelikle, literatürdebeş ayrı boyut olarak gözüken psikolojik yıldırma ölçeği 

yine bu çalışmada beş faktör altında toplanmıştır.  

Psikolojik yıldırma ölçeğinin faktörleri ve güvenirliklerini gösteren Cronbach 

Alpha Katsayıları Tablo 4-6‟da verilmiştir.  
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Tablo 3-6. PSÖ Faktörlerinin Cronbach Alpha Katsayıları 

 

Madde 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde α 

katsayısı 

Faktör 1: ĠĢ ArkadaĢları ile ĠliĢkiler                       Toplam Madde Sayısı: 16 

1-İş arkadaşlarım ben yokmuşum gibi davranırlar 0.579 0.949 

2-İş arkadaşlarım benimle yüksek ses tonuyla konuşurlar 0.725 0.946 

3-İş arkadaşlarım arkamdan konuşur 0.654 0.949 

4-İş arkadaşlarımla düşmanca ilişkilerim vardır 0.770 0.945 

5-İş arkadaşlarım beni azarlamak için bahane ararlar 0.738 0.946 

6-İş arkadaşlarımın beni boykot ettiklerini düşünüyorum 0.797 0.945 

7-İş arkadaşlarımın beni reddettiğini ve bana arkadaşça olmayan 

tavırla yaklaştıklarını düşünüyorum 

0.832 0.944 

9-İşte aşağılayıcı sözlerin hedefi haline geldiğimi düşünüyorum 0.689 0.947 

10-Çevremde düşmanca bir havanın olduğunu düşünüyorum 0.769 0.945 

12-İş arkadaşlarım tarafından izlendiğimi düşünüyorum 0.688 0.947 

13-İş arkadaşlarımın benimle ilgili olarak dedikodu yaptıklarını 

düşünüyorum 

0.702 0.947 

14-Saygısızca davranışların hedefi haline geldiğimi düşünüyorum 0.821 0.944 

15-İş arkadaşlarım tarafından günah keçisi ilan 

edildiğimidüşünüyorum 

0.772 0.945 

16-İş arkadaşlarımın sürekli bana baktığı izlenimine kapılıyorum 0.759 0.945 

17-Molalarda yalnız kalıyorum 0.587 0.949 

18-Kimsenin beni dinlemediğini düşünüyorum 0.805 0.944 

Faktör 1 için Cronbach Alpha: 0.949 

Faktör 2: Tehdit ve Taciz                         Toplam Madde Sayısı: 9 

8-İş arkadaşlarımdan yazılı tehditler alıyorum 0.817 0.907 

19-Hafif derecede fiziksel şiddete maruz kalıyorum 0.849 0.907 

20-Cinsel tacize maruz kaldığımı düşünüyorum 0.853 0.908 

21-Cinsel içerikli kabaca şakalara maruz kalıyorum 0.768 0.910 

22-Dış görünüşüm ile dalga geçiliyor 0.683 0.915 

23-Siyasi görüşlerim eleştiri odağı haline geliyor 0.569 0.931 

24-İş arkadaşlarım kişisel eşyalarıma zarar veriyor 0.841 0.905 

27-İş arkadaşlarım benim dini inançlarımla ilgili olarak eleştiride 

bulunurlar 

0.640 0.922 

28-İş arkadaşlarımdan telefonla tehditler alırım 0.826 0.908 

Faktör 2 için Cronbach Alpha: 0.921 

 

 

 

 

 



45 

 

Tablo 3-7. PSÖ Faktörlerinin Cronbach Alpha Katsayıları (devam) 

 

Madde 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde α 

katsayısı 

Faktör 3: ĠĢ ve Kariyer ile Ġlgili Engellemeler                   Toplam Madde Sayısı: 9 

11-Çalışırken kendimi çok kaygılı hissediyorum 0.611 0.892 

31-Uzmanlık gerektirmeyen basit işler bana verilir 0.608 0.892 

32-İş için kullandığım araç gereçler bana haber verilmeden 

kaldırılır 

0.577 0.894 

33-Benim uzmanlık alanıma uygun olmayan işler bana verilir 0.756 0.880 

34-Aldığım ücrete uygun olmayan işler bana verilir 0.684 0.887 

35-Gereksiz işler ile ilgili olarak çalışmam istenmektedir 0.781 0.878 

36-Kariyerimin yönetim tarafından engellendiğini düşünüyorum 0.651 0.889 

37-Yetenek gerektirmeyen işler bana veriliyor 0.697 0.885 

38-Kariyer gelişimimin kasten engellendiğini düşünüyorum 0.648 0.889 

Faktör 3 için Cronbach Alpha: 0.899 

Faktör 4: ĠĢe Bağlılık                      Toplam Madde Sayısı: 2 

29-Hiçbir şey işten daha önemli değildir 0.674 

 30-İşim benim için her şeyden önce gelir 0.674 

 Faktör 4 için Cronbach Alpha: 0.805 

Faktör 5: Özel YaĢama Müdahale                              Toplam Madde Sayısı: 2 

25-İş arkadaşlarımın özelime girdiğini düşünüyorum 0.774 

 26-İş arkadaşlarım benim özel yaşamımla ilgili olarak gereksiz 

eleştirilerde bulunuyorlar 

0.774 

 Faktör 5 için Cronbach Alpha: 0.868 

 

Psikolojik yıldırma ölçeğinin birinci alt boyutu için güvenirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) α=0,949 olarak elde edilmiştir. Bu değer, birinci alt boyutun 

maddeleri arasında da yüksek derecede güvenirliğinin olduğunu göstermektedir. 

Madde-Toplam Korelasyon katsayıları 0,579 ile 0,805 arasında değişmektedir. Boyutun 

16 maddesi birlikte kullanıldığında Cronbach Alpha değeri 0,949 olup, her hangi bir 

madde silindiğinde bu değeri geçemeyeceğinden, boyutun tüm maddelerinin birlikte 

kullanılması uygun bulunmuştur. 

Diğer tüm alt boyutlar için de incelendiğinde, maddelerin çıkarılması alfa değerinde 

önemli ölçüde bir değişikliğe neden olmadığı için, tüm ölçek ifadelerin analizlerde 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

Yaşamın anlamı ölçeğine ilişkin faktör analiz sonuçları da aşağıda verildiği 

gibidir.KMO uygunluk testi sonrası, Promax Rotasyon Tekniği kullanılarak yapılan 

birinci faktör analizi ile ölçüm aracının 10 maddesinin 2 alt boyutta toplandığı ve alt 
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boyutların toplam varyansın %66,77‟ini açıkladıkları bulunmuştur. Maddelerin hangi 

faktörlerin içinde yer aldığını belirlerken, minimum yük değeri olarak 0,30 kabul 

edilmiştir (Tablo 3-8). Bu analiz sonuçlarına göre, faktörler arası örtüşme olmadığı için, 

maddelerin analizlerden çıkarılmasına gerek duyulmamıştır.  

Tablo 3-8. YAÖ Faktörleri ve Faktör Yükleri 

 

Faktör 1 Faktör 2 

2-Yaşamımı anlamlı hissetmemi sağlayacak bir şeyler arıyorum. 0.803   

3-Her zaman yaşamımın amacını bulmaya çalışıyorum 0.861   

7-Her zaman yaşamımı anlamlı hissettirecek bir şeyler araştırıyorum. 0.746   

8-Yaşamım için bir amaç ve misyon arıyorum. 0.856   

10-Yaşamımda anlam arıyorum 0.843   

1-Yaşamımın anlamını biliyorum.   0.821 

4-Yaşamımın net bir amacı var.   0.842 

5-Yaşamımı neyin anlamlı hale getireceğine ilişkin bir öngörüye sahibim.   0.828 

6-Tatmin edici bir yaşam amacı keşfettim.   0.831 

9-Yaşamımın net bir amacı yok.   0.553 

 

İlk faktör 0,746-0,861 yük değeri aralığı ile toplam varyansın %39,26‟ini 

açıklayabilmektedir. YAÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktör aranan anlam alt 

boyutunun göstergesi olduğu görünebilmektedir.  

İkinci faktör ise, 0,553-0,842 yük değeri aralığı ile toplam varyansın %27,51‟ini 

açıklayabilmektedir. YAÖ ifadeleri ele alındığında, bu faktörmevcut anlam alt 

boyutunun göstergesi olduğu görünebilmektedir.  

Yaşamın anlamı ölçeğinin faktörleri ve güvenirliklerini gösteren Cronbach Alpha 

Katsayıları Tablo 4-8„de verilmiştir.  
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Tablo 3-9. YAÖ Faktörlerinin Cronbach Alpha Katsayıları 

 

Madde 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde 

α katsayısı 

Faktör 1: Aranan anlam                Toplam Madde Sayısı: 5 

2-Yaşamımı anlamlı hissetmemi sağlayacak bir şeyler arıyorum. 0.514 0.782 

3-Her zaman yaşamımın amacını bulmaya çalışıyorum 0.624 0.768 

7-Her zaman yaşamımı anlamlı hissettirecek bir şeyler araştırıyorum. 0.691 0.761 

8-Yaşamım için bir amaç ve misyon arıyorum. 0.560 0.776 

10-Yaşamımda anlam arıyorum 0.412 0.796 

Faktör 1 için Cronbach Alpha: 0.884 

Faktör 2: Mevcut Anlam           Toplam Madde Sayısı: 5 

1-Yaşamımın anlamını biliyorum. 0.458 0.789 

4-Yaşamımın net bir amacı var. 0.509 0.784 

5-Yaşamımı neyin anlamlı hale getireceğine ilişkin bir öngörüye 

sahibim. 
0.552 0.779 

6-Tatmin edici bir yaşam amacı keşfettim. 0.519 0.782 

9-Yaşamımın net bir amacı yok. 0.037 0.835 

Faktör 2 için Cronbach Alpha: 0.821 

 

Yaşamın anlamı ölçeğinin birinci alt boyutu için güvenirlik katsayısı (Cronbach’s 

Alpha) α=0,884 olarak elde edilmiştir. Bu değer, birinci alt boyutun maddeleri arasında 

da yüksek derecede güvenirliğinin olduğunu göstermektedir. Madde-Toplam 

Korelasyon katsayıları ise 0,412 ile 0,691 arasında değişmektedir. Boyutun 5 maddesi 

birlikte kullanıldığında Cronbach Alpha değeri 0,884 olup, her hangi bir madde 

silindiğinde bu değeri geçemeyeceğinden, boyutun tüm maddelerinin birlikte 

kullanılması uygundur.  

Yaşamın anlamı ölçeğinin ikinci alt boyutu için ise, güvenirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha) α=0,821 olarak elde edilmiştir. Madde-Toplam Korelasyon 

katsayıları ise 0,037 ile 0,552 arasında değişmektedir. Bu tablo incelendiğinde, sadece 

9. maddenin çıkarıldığı durumda alfa katsayısında küçük bir değişim görüne 

bilmektedir. Ancak, değişikliğin çok önemli düzeyde olmadığı, için bu ifadenin 

analizlerden çıkarılmasına gerek duyulmamıştır.   

3.7. Ölçeklerin Normallik Analizleri 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin normallik dağılımının 

değerlendirilmesi için, basıklık (Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerleri 

kullanılmaktadır. 
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Bu doğrultuda, çarpıklık ve basıklık katsayılarının kendi standart hatalarına 

bölünmesi ile elde edilen çarpıklık ve basıklık indekslerinin ±2 sınırları aralığında ve 

0‟a yakın olması normal dağılımın varlığını gösteren bir durum 

olarakdeğerlendirilmiştir (Demir vd., 2016: 133). 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin ifadelerine ilişkin basıklık ve çarpıklık değerleri 

Tablo 3-10„ de özetlenmiştir.  

Tablo 3-10.  Ölçeklerin Normallik Dağılım Değerlendirilmesi (N=256) 

 Boyut  Ort. St. Sapma  Basıklık  Çarpıklık Toplam  

Y
aş

am
ın

 

A
n
la

m
ı 

Ö
lç

eğ
i 

Mevcut anlam  5,3 1,3 -0,6 -0,3 1367,8 

Aranan anlam 4,6 1,7 -0,4 -0,6 1168,2 

Toplam 5,0 1,1 -0,3 -0,4 1268,0 

P
si

k
o
lo

ji
k
 

Y
ıl

d
ır

m
a 

Ö
lç

eğ
i İş Arkadaşları ile İlişkiler  1,9 1,1 2,2 5,6 492,2 

Tehdit ve Taciz  1,2 0,7 7,5 61,3 298,7 

İş ve Kariyer ile İlgili 

Engellemeler  
2,1 1,3 1,4 2,0 541,9 

Özel Yaşama Müdahale  1,6 1,0 3,1 11,5 398,0 

İşe Bağlılık  2,6 1,7 0,9 0,0 654,0 

Toplam 1,8 0,9 2,7 10,6 465,6 

 

Bu tablo incelendiğinde, yaşamın anlamı ölçeğinin toplam ortalama puanlarının 

ve ilişkin alt boyutlarının çarpıklık ve basıklık değerlerine göre, normal dağılım 

koşullarına uyduğu görünebilmektedir. Bu yüzden, mevcut tez çalışmasında yaşam 

anlamı ölçeğine ilişkin hipotezlerin değerlendirilmesinde, bağımsız t testi ve ANOVA 

gibi normal dağılımlı verilerin analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

Ancak, psikolojik yıldırma ölçek verileri incelendiğinde, sadece İş ve Kariyer ile 

İlgili Engellemeler alt boyutu ve İşe Bağlılık alt boyutunda normal dağılım koşulları 

tespit edilmiştir. Bu yüzden bu verilerin analizinde, Mann-Whitney U Test ve Kruskal 

Wallis Analizi gibi nonparametrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Bulgular 

Bu bölümde araştırmada elde edilen analiz sonuçları, katılımcıların demografik 

bilgilerine ilişkin bulgular, psikolojik yıldırma ölçeğine ilişkin bulgular, yaşamın anlamı 

ölçeğine ilişkin bulgular ve son olarak ise psikolojik yıldırma ile yaşamın anlamı düzeyi 

arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak dört başlık altında aktarılmıştır. Ayrıca 

psikolojik yıldırmaya maruz kalan 30 kişilik grubun yaşamın anlamı ölçeğine ilişkin 

bulguları da bu bölümde aktarılmıştır. 

4.1.1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular 

Çalışmaya katılım sağlayanların cinsiyete göre dağılımı Tablo 3-11„da 

özetlenmiştir. 

Tablo 3-11. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 

Grup Sayı  Yüzde (%) 

Kadın 155 60,5 

Erkek 101 39,5 

Toplam  256 100,0 

 

Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu % 60,5 oranla 

kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %39,5 oranı ise erkek katılımcılardan 

oluşmaktadır. 

 Çalışmaya katılım sağlayanların yaş grubuna göre dağılımı,Tablo 3-12„de 

özetlenmiştir. 

Tablo 3-12. Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre Dağılımı 

 Grup Sayı  Yüzde (%) 

18-20 yaş 1 0,4 

21-25 yaş 50 19,5 

26-35 yaş 154 60,2 

36-45 yaş 42 16,4 

46 ve üzeri 9 3,5 

Toplam  256 100,0 
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Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu %60,2 oranla 26-35 yaş 

aralığında sınıflandırılmaktadırlar. Diğer katılımcılar ise, içinde bulundukları yaş 

aralığına göre, %19,5 oranla 21-25 yaş grubu, %16,4 oranla 36-45 yaş grubunda, %3,5 

oranla 46 ve üzeri yaş grubunda ve son olarak ise %0,4 oranla 18-20 yaş grubunda 

sınıflandırılmaktalar.  

 Çalışmaya katılım sağlayanların medeni durumuna göre dağılımı Tablo 3-13‟de 

özetlenmiştir. 

Tablo 3-13. Katılımcıların Medeni Durumuna Göre Dağılımı 

Grup  Sayı  Yüzde (%) 

Bekâr 153 59,8 

Evli 93 36,3 

Boşanmış 10 3,9 

Toplam  256 100,0 

 

Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu %59,8 oranla bekâr 

durumunda olmaktalar. Ayrıca, katılımcılar %36,3 oranla evli ve %3,9 oranla boşamış 

bireylerden oluşmaktadır.  

 Çalışmaya katılım sağlayanların eğitim durumuna göre dağılımıTablo 3-14‟te 

özetlenmiştir. 

Tablo 3-14. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

Grup  Sayı  Yüzde (%) 

İlköğretim 13 5,1 

Lise 35 13,7 

Ön Lisans 50 19,5 

Lisans 106 41,4 

Yüksek Lisans 51 19,9 

Doktora 1 0,4 

Toplam  256 100,0 

 

Bu tablo incelendiğinde, araştırmaya katılım sağlayanlar%41,4 oranla genellikle 

lisans eğitim düzeyine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Aynı zamanda, katılımcılar 

%19,9 oranla yüksek lisans, %19,5 oranla ön lisans, %13,7 oranla lise, %5,1 oranla 

ilköğretim ve %0,4 oranla doktora eğitim düzeyine sahip olduklarını belirtmişler.  
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 Çalışmaya katılım sağlayanların çalıştıkları kuruma göre dağılımı Tablo 4-14‟te 

özetlenmiştir. 

Tablo 3-15. Katılımcıların Çalıştıkları Kuruma Göre Dağılımı 

  Sayı  Yüzde (%) 

Kamu 64 25,0 

Özel sektör 159 62,1 

Serbest meslek 13 5,1 

Diğer 20 7,8 

Toplam 256 100,0 

 

Tablo 4.14 incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğu %62,1 oranla özel 

sektörde faaliyet göstermektedirler. Ayrıca, katılımcılar %25,0 oranla kamu sektöründe, 

%7,8 oranla diğer sektörlerde ve %5,1 oranla serbest meslekte çalıştıklarını belirtmişler.  

 Çalışmaya katılım sağlayanların çalıştıkları kurumdaki unvan veya 

pozisyonlarına göre dağılımı Tablo 3-16‟te özetlenmiştir. 

Tablo 3-16. Katılımcıların Çalıştıkları Kurumdaki Pozisyona Göre Dağılımı 

  Sayı  Yüzde (%) 

İşveren 4 1,6 

Mali veya İdari Personel 21 8,2 

Orta kademe yönetici 35 13,7 

Teknik Personel 8 3,1 

Ücretli çalışan 128 50,0 

Üst kademe yönetici 15 5,9 

Diğer 45 17,6 

Toplam  256 100,0 

 

Tablo 51.4 incelendiğinde, katılımcılar genellikle %50 oranlaücretli çalışan ve 

%17,6 oranla diğer pozisyonlarda faaliyet göstermektedirler. Aynı zamanda, 

katılımcıların %13,7 oranı orta kademe yönetici, %8,2 oranı mali veya idari personel, 

%5,9 oranı üst kademe yönetici, %3,1 oranı teknik personel ve %1,6 oranı ise işveren 

konumunda faaliyet gösterdiklerini belirtmişler.  

 Çalışmaya katılım sağlayanların çalıştıkları kurumdaki iş deneyimine göre 

dağılımı Tablo 4-16‟da özetlenmiştir. 
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Tablo 3-17. Katılımcıların Çalıştıkları Kurumdaki İş Deneyimine Göre Dağılımı 

  Sayı  Yüzde (%) 

1 yıldan az 59 23,0 

1-3 yıl 80 31,3 

4-6 yıl 66 25,8 

7-10 yıl 26 10,2 

10 yıldan fazla 25 9,8 

Toplam  256 100,0 

 

Tablo 4.16 incelendiğinde, katılımcılar %31,3 oranla 1-3 yıl hâlihazır işyerindeki 

pozisyonlarında iş deneyime sahipler. Aynı zamanda, katılımcılar %25,8 oranla  4-6 yıl, 

%23,0  oranla bir yıldan az, %10,2 oranla 7-10 yıl ve %9,8 oranla 10 yıldan fazla bir 

süre şuan bulundukları kurumda mevcut pozisyonlarında iş deneyime sahip olduklarını 

belirtmişler. 

4.1.2. Psikolojik Yıldırma Ölçeğine ĠliĢkin Bulgular 

Yukarıda belirtildiği gibi psikolojik yıldırma ölçeğinden elde edilen veriler 

normal dağılıma sahip olmamaktadır. Dolayısıyla ilişkin hipotezlerin 

değerlendirilmesinde nonparametrik testler kullanılmıştır. Bu amaçla, iki gruplu 

değişkenlerde Mann-Whitney U Testi ve ikiden fazla gruplu değişkenlerde ise Kruskal 

Wallis Analizi kullanılmıştır. 

Katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu, çalıştığı kurum, işyerinde pozisyon, işyerindeki deneyim) ile psikolojik 

yıldırma ölçeği arasındaki ilişkiler Tablo 3-18‟de özetlenmiştir. 
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Tablo 3-18. Psikolojik Yıldırma Ölçeği Toplam Ortalama Puanı İle Katılımcıların 

Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki (N=256) 

Değişken   Grup   Sayı  Ortalama  St. Sapma p 

Cinsiyet 
Kadın 155 1,74 0,75 

0,321 
Erkek 101 1,93 1,14 

Yaş 

  

  

  

18-25* 1 -- -- 

0,321 

21-25  50 2,21 1,50 

26-35  154 1,73 0,72 

36-45  42 1,66 0,72 

46 ve üzeri 9 1,58 0,69 

Medeni Durum 

Bekâr 153 1,93 1,08 

0,417 Evli 93 1,66 0,64 

Boşanmış 10 1,59 0,41 

Eğitim 

İlköğretim 13 1,67 0,90 

0,265 

Lise 35 1,50 0.44 

Ön Lisans 50 1,92 1,02 

Lisans 106 1,91 1,06 

Yüksek Lisans 51 1,80 0,77 

Doktora* 1 -- -- 

Kurum 

Kamu 64 1,62 0,61 

0,309 
Özel sektör 159 1,83 0,77 

Serbest meslek 13 1,64 0,80 

Diğer 20 2,49 2,09 

Pozisyon 

İşveren 4 1,32 0,11 

0,370 

Mali veya İdari Personel 21 1,64 0,48 

Orta kademe yönetici 35 2,04 0,96 

Teknik Personel 8 2,08 1,04 

Ücretli çalışan 128 1,82 1,01 

Üst kademe yönetici 15 1,52 0,42 

Diğer 45 1,84 0,94 

Deneyim 

1 yıldan az 59 1,66 0,75 

0,016 

1-3 yıl 80 2,09 1,23 

4-6 yıl 66 1,89 0,87 

7-10 yıl 26 1,52 0,39 

10 yıldan fazla 25 1,47 0,36 

*İlişkin alt grupta tek katılımcı bulunmaktadır.  

Bu tablo incelendiğinde, sadece katılımcıların psikolojik yıldırma algısı düzeyleri 

ve faaliyet gösterdikleri işyerindeki deneyim süresi arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p < 0,05).  

Gruplar arası farklılığı belirlenmesi için, çalışmada (PSÖ normal dağılım olmadığı 

için) Tamhane‟s T2 yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan analiz sonuçlarına göre, iş 

deneyimi bakımından 1-3 yıl ile 7-10 ve 10 yıldan daha uzun sürelik bir iş deneyimi 
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olan gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 4-6 yıl arası 

deneyimli katılımcılar ile 10 yıl üzeri deneyimi olan kişiler arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur.  

Ancak katılımcıların psikolojik yıldırma algısı düzeyi ve cinsiyet, yaş grubu, 

medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı kurum ve işyerinde sahip oldukları pozisyon 

gibi demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

4.1.3. YaĢamın Anlamı Ölçeğine ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 

durumu, çalıştığı kurum, işyerinde pozisyon, işyerindeki deneyim) ile yaşam anlamı 

ölçeği arasındaki ilişkiler bu bölümde aktarılmıştır. 

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların cinsiyetine göre değerlendirilmesi Tablo 

3-19‟de özetlenmiştir. 

Tablo 3-19. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

(N=256) 

 
 Cinsiyet    Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı Toplam 
Kadın 155 4,96 1,06 

0,040 
Erkek 101 4,94 1,24 

Yaşamın Anlamı (Mevcut Anlam 

Boyutu) 

Kadın 155 5,36 1,30 
0,202 

Erkek 101 5,32 1,38 

Yaşamın Anlamı (Aranan Anlam) 
Kadın 155 4,56 1,65 

0,854 
Erkek 101 4,57 1,69 

 

Bu tablo incelendiğinde, sadece katılımcıların toplam yaşam anlamı düzeyleri ve 

cinsiyeti arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p < 0,05). Ancak yaşam anlamının 

alt boyutları ve cinsiyet arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların yaş değişkenine göre değerlendirilmesi 

Tablo 3-20„de özetlenmiştir. 
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Tablo 3-20. Yaşamın Anlamı ÖlçeğininYaş Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

(N=256) 

   Yaş  Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı Toplam 

18-20  1    0,115 

21-25  50 5,19 1,15  

26-35  154 4,83 1,10  

36-45  42 4,98 1,20  

46 ve üzeri 9 5,64 1,10  

Yaşamın Anlamı (Mevcut 

Anlam Boyutu) 

18-20  1    0,070  

21-25  50 5,08 1,26 
 

26-35  154 5,33 1,39 
 

36-45  42 5,60 1,15 
 

46 ve üzeri 9 6,09 1,03 
 

Yaşamın Anlamı (Aranan 

Anlam Boyutu)  

18-20  1    0,003 

21-25  50 5,30 1,47 
 

26-35  154 4,33 1,63 
 

36-45  42 4,36 1,69 
 

46 ve üzeri 9 5,20 2,08 
 

 

Bu tablo incelendiğinde, yaşamın anlamı toplam puanları ve mevcut anlam alt 

boyutu ile katılımcıların yaş grubu arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 

0,05). Ancak, katılımcıların yaş grupları ve yaşamın anlamının aranan anlam alt boyutu 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0,05).  

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların medeni durumu değişkenine göre 

değerlendirilmesi Tablo 3-21„de özetlenmiştir. 

Tablo 3-21. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin Katılımcıların Medeni Durumuna Göre 

Değerlendirilmesi (N=256) 

 

Medeni durum Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı Toplam 

Bekâr 153 4,95 1,14 

0,934 Evli 93 4,94 1,11 

Boşanmış 10 5,08 1,37 

Yaşamın Anlamı 

(Mevcut Anlam Boyutu) 

Bekâr 153 5,19 1,31 

0,073 Evli 93 5,59 1,21 

Boşanmış 10 5,30 2,33 

Yaşamın Anlamı 

(Aranan Anlam Boyutu) 

Bekâr 153 4,71 1,56 

0,131 Evli 93 4,29 1,78 

Boşanmış 10 4,86 1,86 
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Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt 

boyutları ile sahip oldukları medeni durumu arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların eğitim durumu değişkenine göre 

değerlendirilmesi Tablo 3-22‟de özetlenmiştir. 

Tablo 3-22. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre 

Değerlendirilmesi (N=256) 

 

Grup  Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı Toplam 

İlköğretim 13 4,52 1,76 

0,365 

Lise 35 5,13 1,26 

Ön Lisans 50 4,94 1,05 

Lisans 106 4,86 1.01 

Yüksek Lisans 51 5.14 1.16 

Doktora* 1 ---  --- 

Yaşamın Anlamı 

(Mevcut Anlam Boyutu) 

İlköğretim 13 4.72 1.46 

0.137 

Lise 35 5.79 1.17 

Ön Lisans 50 5.22 1.31 

Lisans 106 5,35 1,38 

Yüksek Lisans 51 5,27 1,26 

Doktora* 1 ---  --- 

Yaşamın Anlamı 

(Aranan Anlam Boyutu)  

İlköğretim 13 4,32 2,19 

0,336 

Lise 35 4,47 1,80 

Ön Lisans 50 4,66 1,46 

Lisans 106 4,36 1,66 

Yüksek Lisans 51 5,00 1,62 

Doktora* 1 ---  --- 

*İlişkin alt grupta tek katılımcı bulunmaktadır.  

Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt 

boyutları ile sahip oldukları eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların çalıştıkları kurum değişkenine göre 

değerlendirilmesi Tablo 3-23‟de özetlenmiştir. 
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Tablo 3-23. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin Katılımcıların Çalıştıkları Kuruma Göre 

Değerlendirilmesi (N=256) 

 

Grup  Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı Toplam 

Kamu 64 4,82 1,17 

0,061 

Özel sektör 159 4,93 1,10 

Serbest meslek 13 4,92 1,34 

Diğer 20 5,59 0,95 

Total 256 4,95 1,13 

Yaşamın Anlamı (Mevcut 

Anlam Boyutu) 

Kamu 64 5,56 1,28 

0,273 

Özel sektör 159 5,22 1,36 

Serbest meslek 13 5,58 1,62 

Diğer 20 5,51 0,92 

Total 256 5,34 1,33 

Yaşamın Anlamı (Aranan 

Anlam Boyutu)  

Kamu 64 4,07 1,62 

0,001 
Özel sektör 159 4,65 1,63 

Serbest meslek 13 4,25 1,47 

Diğer 20 5,67 1,63 

 

Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve mevcut anlam alt 

boyutu ile çalıştıkları kurum arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Ancak, katılımcıların yaşamın anlamı aranan anlam alt boyutu ile çalıştıkları kurum 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Gruplar arası tespit edilen farklılığın ortaya konulması için (YAÖ normal dağılım 

olduğu için) post hoctukey analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre yaşam 

anlamı aranan anlam alt boyutu bakımından, kamu sektöründe faaliyet gösteren 

çalışanlar ve diğer sektörlerde çalışan katılımcıların arasında anlamlı farklılık 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların çalıştıkları pozisyon değişkenine göre 

değerlendirilmesi Tablo 3-24‟te özetlenmiştir. 
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Tablo 3-24. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin Katılımcıların Çalıştıkları Kuruma Göre 

Değerlendirilmesi (N=256) 

 

Grup  Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı 

Toplam 

İşveren 4 4,93 1,93 

0,209 

Mali veya İdari 

Personel 

21 4,36 1,15 

Orta kademe yönetici 35 4,90 1,05 

Teknik Personel 8 5,45 0,63 

Ücretli çalışan 128 4,98 1,14 

Üst kademe yönetici 15 4,95 1,33 

Diğer 45 5,12 1,06 

Yaşamın Anlamı 

(Mevcut Anlam 

Boyutu) 

İşveren 4 5,30 1,28 

0,144 

Mali veya İdari 

Personel 

21 4,73 1,34 

Orta kademe yönetici 35 4,99 1,46 

Teknik Personel 8 5,75 1,22 

Ücretli çalışan 128 5,43 1,28 

Üst kademe yönetici 15 5,36 1,54 

Diğer 45 5,58 1,27 

Yaşamın Anlamı 

(Aranan Anlam 

Boyutu)  

İşveren 4 4,55 2,81 

0,619 

Mali veya İdari 

Personel 

21 3,99 1,58 

Orta kademe yönetici 35 4,81 1,33 

Teknik Personel 8 5,15 1,11 

Ücretli çalışan 128 4,52 1,73 

Üst kademe yönetici 15 4,53 2,08 

Diğer 45 4,66 1,58 

 

Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt 

boyutları ile işyerindeki pozisyonları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p 

˃ 0,05). 

Yaşamın anlamı ölçeğinin katılımcıların işyerinde çalışma süresine değişkenine 

göre değerlendirilmesi Tablo 3-25‟te özetlenmiştir. 
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Tablo 3-25. Yaşamın Anlamı Ölçeğinin Katılımcıların İşyerinde Çalışma Süresine Göre 

Değerlendirilmesi (N=256) 

 

Grup  Sayı  Ortalama  St. Sapma P 

Yaşamın Anlamı Toplam 

1 yıldan az 59 4,98 1,26 

0,097 

1-3 yıl 80 5,13 1,09 

4-6 yıl 66 4,70 1,07 

7-10 yıl 26 4,73 1,02 

10 yıldan fazla 25 5,22 1,13 

Yaşamın Anlamı (Mevcut 

Anlam Boyutu) 

1 yıldan az 59 5,23 1,50 

0,154 

1-3 yıl 80 5,45 1,24 

4-6 yıl 66 5,08 1,37 

7-10 yıl 26 5,57 1,24 

10 yıldan fazla 25 5,75 1,11 

Yaşamın Anlamı (Aranan 

Anlam Boyutu) 

1 yıldan az 59 4,74 1,76 

0,076 

1-3 yıl 80 4,82 1,62 

4-6 yıl 66 4,32 1,49 

7-10 yıl 26 3,88 1,79 

10 yıldan fazla 25 4,69 1,74 

 

Bu tablo incelendiğinde, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt 

boyutları ile çalıştıkları işyerinde deneyim süresi arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

4.1.4. Psikolojik Yıldırma Mağduru Bireylerin YaĢamın Anlamı 

Ölçeğine ĠliĢkin Bulgular 

Yüksek düzeyde psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalan bireylerin, sahip 

oldukları yaşamın anlamı düzeyinin demografik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesi bu 

bölümde ele alınmıştır. Bu amaçla, anket uygulamasından elde edilen en yüksek 

düzeyde psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalan 30 kişi üzerinde, tekrar bir 

değerlendirme yapılarak, demografik özellikler ile ilişkisi incelenmiştir.  

Psikolojik mağduru olan katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, 

medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı kurum, işyerinde pozisyon, işyerindeki 

deneyim) ile yaşamın anlamı ölçeği arasındaki ilişkiler ise Tablo 3-26‟te özetlenmiştir. 
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Tablo 3-26. Psikolojik Yıldırma Mağduru Bireylerin YAÖ Toplam Ortalama Puanı ile 

Katılımcıların Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki (N=30) 

Değişken   Grup   Sayı  Ortalama  St. Sapma p 

Cinsiyet 
Kadın 16 4,98 0,76 

0,018* 
Erkek 14 4,84 1,31 

Yaş 

18-20* 1 4,90 
 

0,652 

21-25  11 5,20 1,06 

26-35  15 4,69 1,10 

36-45  2 5,40 0,00 

46 ve üzeri* 1 4,10 
 

Medeni Durum 
Bekar 24 5,03 1,11 

0,093 
Evli 6 4,42 0,47 

Eğitim 

İlköğretim 2 4,15 0,07 

0,358 

Lise* 1 6,30 
 

Ön Lisans 11 4,75 0,73 

Lisans 9 4,78 1,55 

Yüksek Lisans 7 5,34 0,55 

Kurum 

Kamu 4 4,63 1,60 

0,013* 
Özel sektör 19 4,67 0,78 

Serbest meslek* 1 3,80 
 

Diğer 6 6,05 0,63 

Pozisyon 

Orta kademe yönetici 6 4,67 0,87 

0,153 
Teknik Personel 3 5,60 0,70 

Ücretli çalışan 12 5,25 0,92 

Diğer 9 4,39 1,19 

Deneyim 

1 yıldan az 4 4,78 0,78 

0,932 1-3 yıl 16 4,89 1,11 

4-6 yıl 10 5,00 1,09 

*İlişkin alt grupta tek katılımcı bulunmaktadır.  

Bu tablo incelendiğinde, psikolojik yıldırma mağduru olan bireylerin sahip olduğu 

yaşamın anlamı düzeyi ile cinsiyet ve çalıştığı kurum arasında farklılık tespit edilmiştir 

(p < 0,05).  

Gruplar arası farklılığı belirlenmesi için, çalışmada kullanılan tukey post hoc test 

sonuçlarına göre, özel sektörde çalışan bireylerin diğer sektörlerde çalışan bireylerden 

farklılaştığı görülebilmektedir.  
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Psikolojik yıldırma ölçeğinde 256 kişiden en yüksek puanı alan 30 bireyin yaşam 

anlamı üzerine etkisine bakıldığında;  psikolojik yıldırma ve yaşamın anlamı arasında 

doğrudan anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülebilmektedir. 

4.1.5. Psikolojik Yıldırma ile YaĢamın Anlamı ĠliĢkisi 

Psikolojik yıldırma ile yaşamın anlamı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi 

için korelasyon analizleri kullanılmaktadır. Ancak, araştırmada elde edilen PYÖ‟e 

ilişkin verilerin normal dağılıma uymadığı için, iki değişken ve alt boyutlarının 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Spearman'sRho Korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. İlişkin analiz sonuçları Tablo 3-27‟da verilmiştir. 

Tablo 3-27. Araştırma Hipotezleri Arasında Korelasyon Analiz Sonuçları 

 P
Y

Ö
 

P
Y

Ö
 1

. 
B

o
y
u
t 

P
Y

Ö
 2

. 
B

o
y
u
t 

P
Y

Ö
 3

. 
B

o
y
u
t 

P
Y

Ö
 4

. 
B

o
y
u
t 

P
Y

Ö
 5

. 
B

o
y
u
t 

Y
A

Ö
 1

. 
B

o
y
u
t 

Y
A

Ö
 2

. 
B

o
y
u
t 

Y
A

Ö
 

PYÖ 1 ,915
** ,558

** ,854
** ,588

** ,412
** -,182

** ,187
** 0,019 

PYÖ 1. Boyut  1 ,528
** ,669

** ,520
** ,254

** -0,110 ,168
** 0,050 

PYÖ 2. Boyut   1 ,408
** ,544

** ,286
** -0,119 0,046 -0,028 

PYÖ 3. Boyut    1 ,455
** ,264

** -,227
** ,158

* -0,018 

PYÖ 4. Boyut     1 ,180
** -,164

** ,147
* 0,015 

PYÖ 5. Boyut      1 -0,089 ,221
** 0.107 

YAÖ 1. Boyut       1,000 ,157
* ,653

** 

YAÖ 2. Boyut        1,000 ,819
** 

YAÖ         1 
**

 Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
*
 Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

PYÖ 1. Boyut: İş arkadaşları ile ilişkiler  

PYÖ 2. Boyut: Tehdit ve taciz  

PYÖ 3. Boyut: İş ve kariyer ile ilgili engellemeler  

PYÖ 4. Boyut: Özyaşama müdahale  

PYÖ 5. Boyut: İşe bağlılık  

YAÖ 1. Boyut: Mevcut anlam  

YAÖ 2. Boyut: Aranan anlam 
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Bu tablo incelendiğinde, mevcut tez çalışmasında, psikolojik yıldırma toplam 

puanları ile yaşamın anlamı düzeyinin toplam puanları ve ilişkin alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. 

Ancak, PYÖ toplam ortalama puanları ve iş arkadaşları ile ilişkiler ve iş ve 

kariyer ile ilgili engellemeler alt boyutlar arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki 

bulunduğu elde edilmiştir. 

Aynı zamanda, YAÖ toplam ortalama puanları ve Aranan anlam alt boyutu 

arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. 

Psikolojik yıldırma mağduru bireylerin yaşamın anlamı düzeyi ile ilişkinin 

belirlenmesi için kullanılan Pearson Korelasyon sonuçları Tablo 3-28‟de verilmiştir.  

Tablo 3-28. Psikolojik Yıldırma Mağduru Bireylerin Yaşamın Anlamı Düzeyi 

Arasındaki Pearson Korelasyon Sonuçları 

 

YAÖ  PYÖ 

YAÖ  1 0,418
*
 

PYÖ   1 
*
 Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Bu tablo incelendiğinde katılımcıların yaşamın anlamı düzeyi ve psikolojik 

yıldırma ölçeğinin arasında anlamlı ve orta düzeyli bir ilişki tespit edilmiştir.  

 

4.2. Yorumlar 

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular bu bölümde tartışılmış ve 

yorumlanmıştır. Çalışmamızda farklı kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren 

çalışanların işyerinde psikolojik yıldırmaya maruz kalmalarının sahip oldukları yaşamın 

anlamı üzerine etkisi incelenmeye alınmıştır. Bu kapsamda, 256 kişiden oluşan bir 

örneklem grubunda cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, çalıştıkları kurum, 

işyerindeki pozisyon ve işyerinde deneyim değişkenlerine göre psikolojik yıldırma ve 

yaşamın anlamı arasındakiilişki incelenmeye alınmıştır. 
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Aynı zamanda, mevcut tez çalışmasında ele alınan demografik özellikler ile 

psikolojik yıldırma ve yaşamın anlamı ölçeğine ilişkin elde edilen sonuçlar literatürde 

incelenen diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 

Psikolojik yıldırma ile cinsiyet iliĢkisi:Çalışmada,psikolojik yıldırmaya maruz 

kalma ile katılımcıların cinsiyeti arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Psikolojikyıldırma ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, 

araştırmamızı destekleyen bulgulara rastlanmıştır. 

Karavardar (2009) çalışmasında, psikolojik yıldırma ve ilişkin davranışlara direnç 

içerikli davranışsal tepkilerde bulunan kişilerin özellikleri, psikolojik dayanıklılık, 

stresle başa çıkma yollarını kullanma, algılanan sosyal destek ve hakkını arama 

hususları değerlendirilmiştir. Karavardar‟ın çalışmasında psikolojik yıldırma ile 

çalışanların cinsiyetleri arasında anlamlı farklılık bulunmadığı vurgulanmıştır.  

Acar ve Dündar (2008: 118), Psikolojik yıldırma kavramı, Psikolojik yıldırma 

mağdurları ve Psikolojik yıldırmaya neden olan unsurları değerlendirmişlerdir. Bir 

havayolu firmasında gerçekleşen araştırmada, psikolojik yıldırmaya maruz kalanların 

sosyo-demografik özellikleri ile mobbinge maruz kalma sıklığı karşılaştırılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, mobbinge maruz kalma sıklığı cinsiyet değişkeni 

bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Hacıcaferoğlu (2013: 111) yaptığı çalışmada, ortaöğretim branş öğretmenlerinin 

psikolojik yıldırmaya uğramaları incelemeye alınmıştır. Araştırmaya, 45 ortaöğretim 

okulundan gönüllü 178 öğretmen (erkek=112, kadın=66) katılım 

sağlamıştır.Araştırmada “Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeği” kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılım sağlayan branş öğretmenlerinin cinsiyet 

değişkeni ile yıldırma davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir.  

Daha az rastlanmakta olmakla birlikte, literatürde çalışanların psikolojik 

yıldırmaya maruz kalma durumu ve cinsiyet arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulan 

çalışmalar da mevcuttur. Korkmaz Durmuş (2015), Psikolojik yıldırma ve verimlilik 

arasındaki ilişkiyiele almışlardır. Bu araştırma sonuçlarına göre,  Psikolojik 
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yıldırmaalgısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kadınların 

Psikolojik yıldırma algılarının daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. 

Psikolojik yıldırma ile yaĢ iliĢkisi:Mevcut tez çalışmasında,psikolojik 

yıldırmaya maruz kalma ile katılımcıların yaş grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Psikolojik yıldırma ile yaşı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

diğer çalışmalarda, araştırmamızı destekleyen bulgulara rastlanmıştır. 

Yavuz (2007) Çalışmasındabir hastanede görev yapan akademik personel dışı 

çalışanlarından oluşan 189 kişi üzerinde, psikolojik yıldırma algılarını incelemeye 

almıştır.Bu araştırmada, çalışanların, psikolojik yıldırma algılarıyla ilgili tutumlarının 

yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durum, mesleklerine ve işi tercih etme nedenleri, 

haftalık çalışma saatleri ve son 10 yılda kaç farklı kurumda çalıştıklarına ilişkin 

farklılıklar değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, psikolojik yıldırma algıları 

ile yaş değişkeni arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (Yavuz, 2007: 1,69). 

Durmuş (2015) çalışmasında, psikolojik yıldırma algısı ile yaş değişkeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmadığını belirtmiştir (p>0,05). Aynı 

şekilde Hacıcaferoğlu (2013) çalışmasında da, araştırmaya katılan branş 

öğretmenlerinin yaş grubu ile yıldırma davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Literatürde çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumu ve yaş 

arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulan çalışmalar da mevcut olup, bizim 

çalışmamızın sonuçlarına karşıt olmaktadır. Yine Karavardar‟ın (2009) çalışmasında, 

analiz sonuçları dikkate alındığında psikolojik yıldırma mağduru olma ile çalışanların 

yaşları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunduğu saptanmıştır. 

Gönlüaçık (2007) yaptığı araştırmada, psikolojik dayanıklılığın, psikolojik 

yıldırma algısı üzerindeki etkisi incelemiştir. Bu çalışmada, 156 hemşire üzerinde bir 

anket çalışması gerçekleşmiş ve söz konusu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, sadece 

yaş grubu ve PYÖ‟nin iş ve kariyer ile ilgili engellemeler alt boyutu arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir.  
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Psikolojik yıldırma ile medeni durum iliĢkisi:Mevcut tez 

çalışmasında,psikolojik yıldırmaya maruz kalma ile katılımcıların medeni durumu 

arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Psikolojik yıldırma ile medeni 

durumu arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, araştırmamızı destekleyen 

birçok bilimsel araştırmaya rastlanmıştır. 

Karavardar (2009) yaptığı çalışma sonuçlarına göre, psikolojik yıldırma mağduru 

olma ile çalışanların medeni durumu arasındaki anlamlı düzeyde bir farklılık 

saptanmamıştır. 

Korkmaz Durmuş (2015: 53) çalışmasında, psikolojik yıldırma algısı ile medeni 

durum arasındaki ilişki incelendiğinde, psikolojik yıldırma algısı ve medeni durum 

arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). 

Yavuz (2007) çalışmasında, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Çalışanlarının medeni durumlarına nazaran, psikolojik yıldırma algıları 

bakımından farklılık göstermediği vurgulanmıştır.  

Hacıcaferoğlu (2013: 120) yaptığı çalışmada da benzer şekilde, örneklemdeki 

branş öğretmenlerinin medeni durumu ile yıldırma davranışları arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. 

Psikolojik yıldırma davranışlarını katılımcıların medeni durumuna göre inceleyen 

araştırmalar arasında, çalışmamızda elde edilen sonuçları desteklemeyen çalışmalara 

rastlanılmamıştır.   

Psikolojik yıldırma ile eğitim düzeyi iliĢkisi:Çalışmadapsikolojik yıldırmaya 

maruz kalma ile katılımcıların eğitim düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Literatürde psikolojik yıldırma ile eğitim durumu arasındaki ilişkiyi 

inceleyen diğer çalışmalarda, araştırmamızın bulgularını destekleyen çalışmalar yer 

almaktadır. 

Hacıcaferoğlu (2013) yaptığı çalışmada, araştırmaya katılım sağlayan branş 

öğretmenlerinin eğitim durumu ile psikolojik yıldırma davranışları arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir.Korkmaz Durmuş‟un(2015) çalışmasına göre, psikolojik 

yıldırma algısı ile öğrenim durumu arasında istatistikse olarak anlamlı düzeyde bir ilişki 

bulunmadığı saptanmıştır. 
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Literatürde çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumu ve eğitim 

durumu arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulan çalışmalar da mevcut olup, bizim 

çalışmamızın sonuçlarına karşıt olmaktadır. 

Yavuz (2007 çalışmasında, hastane çalışanlarının eğitim durumlarına nazaran, 

Psikolojik yıldırma algıları bakımından anlamlı düzeyde bir farklılık bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

Karavardar (2009) yaptığı çalışma sonuçları dikkate alındığında, psikolojik 

yıldırma mağduru olma ile çalışanların eğitim durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir.  

Psikolojik yıldırma ile çalıĢtıkları kurum iliĢkisi:Mevcut tez 

çalışmasında,psikolojik yıldırmaya maruz kalma ile katılımcıların çalıştıkları kurum 

arasında anlamlı farklılık bulunmadığı saptanmamıştır. Psikolojik yıldırma ile 

çalışanların bulunduğu kurum arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, 

araştırmamızı destekleyen bulgulara aşağıda verildiği gibi rastlanmıştır. 

Gözüm ve Karaçor (2017) araştırmalarında, kamu ve özel sektör kesimine göre, 

işgörenlerinin işyerlerindeki Psikolojik yıldırma algısı düzeyi ve iş motivasyonları 

üzerindeki yarattığı etkiyi, katılımcıların yaş, unvan, medeni durum, cinsiyet ve çalışma 

süresi parametrelerine dayalı olarak değerlendirmişlerdir.Çalışmaya Ankara ilinden 253 

kamu ve 299 özel kurum olmak üzere toplamda 552 kişi katılım sağlamıştır.Ancak, 

katılımcıların iş hayatında olumsuz davranışlara nadiren rastladıkları belirtildiğinden, 

istenilen karşılaştırma yapılamamaktadır. 

Bir başka çalışmada, (Örücü vd., 2019) özel ve kamu sektörlerinde örgüt kültürü 

ve psikolojik yıldırma arasındaki ilişkisi incelenmeye alınmıştır. Araştırmada Bandırma 

İlçesinde görev yapan 10 özel kuruluştan 77 kişi ve 5 kamu kuruluşundan 83 kişi olmak 

üzere toplam 160 çalışan katılım sağlamıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, 

özel sektörde örgüt kültürü ve psikolojik yıldırma arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır. Ancak, kamu sektöründe örgüt kültürünün benimsenmesiyle birlikte, 

Psikolojik yıldırmadavranışları daha az düzeyde rastlandığı görülmüştür. 
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Literatürde çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumu ve sektör 

ayrımı arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulan çalışmalar da mevcut olup, bizim 

çalışmamızın sonuçlarına karşıt olmaktadır. 

Bir örnek çalışmada, ülke genelinde özel ve kamu üniversitelerinde faaliyet 

gösteren 442 akademisyenden oluşan bir örneklem üzerinde bir değerlendirme 

gerçekleşmiştir (Güven vd., 2018: 43). Araştırma sonuçlarına göre, akademik ortamda 

Psikolojik yıldırma olduğu düşüncesi düşük düzeyde olmakla birlikte, devlet 

üniversitelerinde özel üniversitelere kıyasıya daha fazla karşılandığı ortaya konulmuştur 

(Güven vd., 2018: 55). 

Psikolojik yıldırma ile iĢyerinde pozisyon iliĢkisi: Mevcut tez 

çalışmasında,psikolojik yıldırmaya maruz kalma ile katılımcıların işyerindeki 

pozisyonları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı saptanmamıştır. Psikolojik yıldırma 

ile çalışanların bulunduğu pozisyon arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, 

araştırmamızı destekleyen bulgulara aşağıda verildiği gibi rastlanmıştır. 

Turan (2006) çalışmasında, psikolojik yıldırma olgusunu ele alarak, psikolojik 

yıldırma davranışlarının sıklığı ile verimlilik karşıtı davranışlar sergilenme sıklığı 

arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, özel, kamu ve üniversite 

hastanelerinde faaliyet gösteren sağlık personeli üzerinde bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, psikolojik yıldırma 

davranışlarının verimlilik karşıtı davranışlar sergileme sıklığı ile anlamlı düzeyde ilişkili 

olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda, bu çalışmada, psikolojik yıldırma 

davranışlarının çalışanların işyerinde sahip oldukları unvan veya pozisyona göre anlamlı 

bir farklılık sergilemediği saptanmıştır. 

Literatürde çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumu ve işyerindeki 

unvan arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulan çalışmalar da mevcut olup, bizim 

çalışmamızın sonuçlarına karşıt olmaktadır. 

Karavardar‟ın (2009) çalışma sonuçları dikkate alındığında, psikolojik yıldırma 

mağduru olma ile çalışanların işyerindeki pozisyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunduğu görülmektedir. 
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Aynı şekildeCayvarlı‟nın (2013), çalışmasında, akademisyenlerin üniversitelerde 

psikolojik yıldırmaya ilişkin algılarının incelenmesi ve akademisyenlerin psikolojik 

yıldırma algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan ve fakülte değişkenlerine göre 

değerlendirmesin hedef alınmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, çalışanların 

işyerindeki unvana göre psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalma ile anlamlı 

düzeyde farklılık bulunduğu belirtilmiştir. 

Psikolojik yıldırma ile iĢ deneyimi iliĢkisi: Mevcut tez çalışmasında,psikolojik 

yıldırmaya maruz kalma ile katılımcıların işyerindeki deneyim süresi arasında anlamlı 

farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Psikolojik yıldırma ile çalışanların bulunduğu 

işyerindeki deneyim süresi arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, 

araştırmamızı destekleyen bulgulara aşağıda verildiği gibi rastlanmıştır. 

Karavardar (2009) çalışma sonuçları incelendiğinde, psikolojik yıldırma mağduru 

olma ile çalışanların iş tecrübesi arasındaki farklılığın istatistikselaçıdan anlamlı olduğu 

saptanmıştır. Dolayısıyla bizim çalışma sonuçlarını desteklemektedir.  

Tanrıverdi (2016) çalışmasında, öğrenim görevlilerinin psikolojik yıldırmaya 

maruz kalmaları ve psikolojik yıldırmayanın bireyler üzerindeki psiko-sosyal 

etkileriniaraştırmıştır. Araştırmaya 145 kadın ve 72 erkek olmak üzere toplam 217 

öğretim üyesi katılım sağlamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, psikolojik yıldırma 

ölçeği toplam puanları ve ilişkin ikinci, üçüncü, dördüncü boyutları arasında anlamlı 

ilişki tespit edilmiştir. Ancak, ölçeğin birinci ve beşinci alt boyutu ile akademisyenlerin 

kıdemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür. 

Literatürde çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kalma durumu ve işyerindeki 

deneyim süresi arasındaki ilişkide anlamlı farklılık bulamayan çalışmalar da mevcut 

olup, bizim çalışmamızın sonuçlarına karşıt olmaktadır. 

Turan (2006) yaptığı tez çalışmasında, psikolojik yıldırma davranışlarının 

çalışanların işyerinde sahip oldukları iş deneyimi veya tecrübesine göre anlamlı bir 

farklılık sergilemediği saptanmıştır (Turan, 2006: 77).  

YaĢamın anlamı ile cinsiyet iliĢkisi:Mevcut tez çalışmasında,katılımcıların 

algıladıkları yaşam anlamı ve cinsiyet arasında anlamlı farklılık bulunduğu tespit 
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edilmiştir. Yaşamın anlamı ile çalışanların cinsiyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer 

çalışmalarda, araştırmamızı destekleyen bulgulara aşağıda verildiği gibi rastlanmıştır. 

Demirbaş Çelik (2016)araştırmasında, üniversite öğrencilerinin yaşamda anlam 

düzeyleri ile yaşam amacı düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmeye alınmıştır. 

Çalışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde (KKTC) 268 üniversite öğrencisi 

katılım sağlamıştır. Bu çalışmanın sonuçları ele alındığında, katılımcıların cinsiyetine 

göre yaşamda anlam arayışı alt boyutu arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Literatürde çalışanların yaşamın anlamı ve cinsiyeti arasındaki ilişkide anlamlı 

farklılık bulmayan çalışmalar da mevcut olup, bizim çalışmamızın sonuçlarına karşıt 

olmaktadır. 

Kahleoğullari(2017) çalışmasında, Hayatta Anlam Anketinin geçerliği, güvenirliği 

ve faktör yapısını incelemiştir. Araştırmaya, farklı üniversitelerde olan 648 öğrenci 

katılım sağlamıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre, yaşamın anamı alt boyutları ile 

katılımcıların cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirtilmiştir 

Yüksel (2012) araştırmasında, genç öğrencilerin yaşam anlamı düzeyi ile cinsiyet, 

sosyo-ekonomik özellikler, anne-baba tutumu ve beraberlik durumu ve doğum sırası 

parametresine göre değerlendirmeye almıştır. Bu çalışmada, Sakarya Üniversitesi ile 

İstanbul Teknik Üniversitesi‟nin çeşitli bölümlerinden 215 kadın ve 250 erkekten 

oluşan ve 17-27 yaş aralığında olan toplam465 öğrenci katılım sağlamıştır. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlara göre, yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt boyutları ile 

katılımcıların cinsiyeti arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Ekşi ve arkadaşları (2019) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin sahip olduğu 

yaşam anlamı ve yaşam amaçlarının ölüm kaygılarını yordama düzeylerini 355 öğrencin 

üzerinde uygulamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin yaşam 

anlamı puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya 

konulmuştur. 

Taş (2011) çalışmasında, öğretmenlerde yaşamın anlamı, yaşam doyumu, sosyal 

karşılaştırma ve iç-dış kontrol odağı arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. Aynı 

zamanda, çalışmada söz konusu değişkenler ile cinsiyet, yaş, meslekteki çalışma süresi, 

eğitim durumu ve medeni durum değişkenleri açısından incelemiştir. Çalışmaya, 

İstanbul‟un farklı ilçelerinde görev yapan 144 erkek, 219 kadın olmak üzere toplam 363 
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öğrenim üyesi katılım sağlamıştır. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin 

toplam yaşam anlamı ve mevcut anlam alt boyutunun cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

YaĢamın anlamı ile yaĢ iliĢkisi: Mevcut tez çalışmasında,katılımcıların 

algıladıkları yaşam anlamı ve yaşı arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Yaşamın anlamı ile çalışanların yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer 

çalışmalarda, araştırmamızı destekleyen bulgulara aşağıda verildiği gibi rastlanmıştır. 

Kahleoğulları‟nın (2017) araştırma sonuçlarına göre, yaşamın anlamı alt boyutları 

ile katılımcıların yaş gurubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Baytan (2019) çalışmasında, çalışan ve emekli yöneticilerin yaşamın anlamı 

doğrultusunda yaşam doyumu seviyesinin karşılaştırılması ele alınmıştır. Araştırmaya, 

özel sektör çalışanları (N = 212) ve emekli (N = 178) yöneticilerinden oluşan toplam 

390 kişikatılım sağlamıştır. Bu çalışmanın sonuçları incelendiğinde, çalışan 

katılımcıların yaş grubu ile yaşamın anlamı ve ilişkin alt boyutlar arasında anlamlı 

farklılık saptanmamıştır (Baytan, 2019: 35). 

Taş‟ın (2011) çalışmasının sonuçlarına göre de, öğretmenlerin yaşam anlamına 

ilişkin alt boyutlarının katılımcıların yaş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği 

tespit ediliştir.  

YaĢamın anlamı ile medeni durum iliĢkisi: Mevcut tez 

çalışmasında,katılımcıların algıladıkları yaşam anlamı ve medeni durum arasında 

anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaşamın anlamı ile çalışanların medeni 

durum arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, araştırmamızı destekleyen 

bulgulara aşağıda verildiği gibi rastlanmıştır. 

Baytan‟ın(2019) çalışmasında, çalışan katılımcıların medeni durumu ile yaşamın 

anlamı ve ilişkin alt boyutlar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır Kahleoğullari 

(2017) çalışmasında da yaşamın anlamı alt ölçeği olan hayatta anlam arayışı ve hayatta 

anlam varlığı ile medeni durum grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Yüksel‟in (2012) çalışmasında elde edilen sonuçlara göre, yaşam anlamı 
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düzeyi ve ilişkin alt boyutları ile katılımcıların medeni durumu arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir. 

Literatürde çalışanların yaşamın anlamı düzeyi ve medeni durumları arasındaki 

ilişkide anlamlı farklılık bulan çalışmalar da mevcut olup, bizim çalışmamızın 

sonuçlarına karşıt olmaktadır. 

Ekşi ve arkadaşları (2019) yaptığı çalışmada, araştırmaya katılım sağlayan 

öğrencilerin yaşam anlamı ölçeği aranan anlam arayışı puanlarının medeni durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

medeni durumu bekâr olan bireylerde daha yüksek yaşam anlamı puanları elde 

edilmiştir 

Taş‟ın (2011) çalışmasında, öğretmenlerin yaşam anlamı ve mevcut anlam alt 

boyutu ile katılımcıların medeni durumu değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Ancak çalışmada, yaşam anlamının aranan anlam alt 

boyutu ile anlamlı farklılık bulunduğu öne sürülmüştür.  

YaĢamın anlamı ile eğitim düzeyi iliĢkisi: Mevcut tez 

çalışmasında,katılımcıların algıladıkları yaşam anlamı ve eğitim düzeyi arasında anlamlı 

farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaşamın anlamı ile çalışanların eğitim düzeyi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalarda, araştırmamızı destekleyen bulgulara 

rastlanılmıştır. 

Baytan‟ın(2019) çalışmasında, çalışan katılımcıların medeni durumu ile yaşamın 

anlamı ve ilişkin alt boyutlar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır Taş‟ın (2011) 

çalışmasında, öğretmenlerin yaşam anlamı ve ilişkin alt boyutların katılımcılarıneğitim 

durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Çalışmada,öğretmenlerin yaşam anlamlarının mevcut anlam alt boyutunun cinsiyet, yaş, 

meslekteki çalışma süresi, eğitim durumu ve medeni durum açısından anlamlı 

farklılıklar göstermediği bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşam anlamlarının aranan anlam 

alt boyutunun cinsiyet ve medeni durum açısından anlamlı farklılık gösterdiği, yaş, 

meslekte çalışma süresi ve eğitim durumu açısından anlamlı farklılıklar göstermediği 

görülmüştür. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin yaşam anlamı ve ilişkin alt boyutlarının 
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katılımcıların işyerinde çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir.  

YaĢamın anlamı ile iĢyerindeki pozisyonlar arasındaki iliĢki: Mevcut tez 

çalışmasında, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt boyutları ile işyerindeki 

pozisyonları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir . Literatür incelendiğinde 

yaşamın anlamı ve bireylerin iş yerindeki pozisyonları arasındaki ilişkiye bakılan 

herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

 YaĢamın anlamı ile bireylerin çalıĢtıkları kurumarasındaki iliĢki: Mevcut tez 

çalışmasında, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve mevcut anlam alt boyutu ile 

çalıştıkları kurum arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ancak, 

katılımcıların yaşamın anlamı aranan anlam alt boyutu ile çalıştıkları kurum arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir.Literatür incelendiğinde yaşamın anlamı ve çalıştıkları 

kurum arasındaki ilişkiye bakılan herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

YaĢamın anlamı ile iĢ deneyimi arasındaki iliĢki: Mevcut tez 

çalışmasında,katılımcıların algıladıkları yaşam anlam düzeyi ve alt boyutları ile iş 

deneyimi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.Literatür incelendiğinde 

yaşamın anlamı ve alt boyutları ile iş deneyimi arasındaki ilişkiye bakılan herhangi bir 

araştırmaya rastlanmamıştır.
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

5.1. Özet 

İşyerinde yaşanabilecek psikolojik yıldırmanın çalışanların yaşam anlamları 

üzerine etkisi olup olmadığını saptamak amacıyla yaptığımız bu çalışmada 

katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

çalıştığı kurum, işyerinde pozisyon, işyerindeki deneyim) ile psikolojik yıldırma ve 

yaşam anlamı ölçekleri arasında anlamlılık olup olmadığına bakılmıştır.  

Araştırma bulgularında çalışanların cinsiyeti ile yaşamın anlamı toplam puanı 

arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca çalışanların yaşları ile yaşamın anlamının alt 

faktörü olan aranan anlam arasında bir ilişki saptanmıştır. Bir diğer anlamlılık ise, 

çalışanların işyerinde çalışma süresi ile psikolojik yıldırmaya maruz kalmaları arasında 

bulunmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular tartışma bölümünde diğer araştırmalarla 

karşılaştırılmıştır. 

Yüksek düzeyde psikolojik yıldırma davranışlarına maruz kalan 30 kişi üzerinde 

yapılan analizlerde ise, psikolojik yıldırma mağduru olan bireylerin sahip olduğu 

yaşamın anlamı düzeyi ile cinsiyet ve çalıştığı kurum arasında farklılık tespit edilmiştir 

Araştırmaya kolayda örnekleme yoluyla özel ve kamu kuruluşlarında çalışan 

farklı meslek gruplarından256 birey katılmıştır. Katılımcılar, kolayda örnekleme 

yoluyla oluşturulduğu içinde psikolojik yıldırmaya maruz kalanların ortalaması düşük 

çıkmıştır. Ayrıca araştırma pandemi sürecine denk geldiğinden dolayı,çalışan bireyler 

işlerini evlerinden devam ettiriyorlardı veya çalışmaları tamamen durdurulmuştu.Bu 

durumda işyerinde psikolojik yıldırmaya maruz kalıyor iselerde bireyler uzun süre 

evlerinde olduklarından dolayı yapılan ankete bu durumun şartından dolayı yansıtmamış 

oldukları ve doğrudan psikolojik yıldırma yaşayan bireylere ulaşımın zor olacağı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Eğer bu araştırma amaçlı örnekleme ile yapılsaydı ve 

psikolojik yıldırmaya maruz kalanlar daha yüksek bir ortalamada olsaydı muhtemelen 

hipotezlerin hepsi doğrulanmış olacaktı.Yapılan bu araştırma,daha sonraki 

araştırmalarda amaçlı örnekleme yoluyla farklı evren ve örneklem seçilerek psikolojik 

yıldırmaya maruz kalanların yaşam anlamı ilişkisi bakılması açısından destek 

olabileceği düşünülmektedir.Anket yapılmadan önce „ Psikolojik yıldırmaya maruz 
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kaldığınızı düşünüyor musunuz?‟ sorusu eklenerek doğrudan amaçlı örnekleme ile 

bireylerin yaşam anlamı ilişkisi araştırılabilir. 

 

5.2. Yargı  

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin analiz sonuçlarına bakıldığında, 

sadece katılımcıların psikolojik yıldırma algısı düzeyleri ve faaliyet gösterdikleri 

işyerindeki deneyim süresi arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p < 0,05).  

Gruplar arası farklılığı belirlenmesi için uygulanan analiz sonuçlarına göre, iş 

deneyimi bakımından 1-3 yıl ile 7-10 ve 10 yıldan daha uzun sürelik bir iş deneyimi 

olan gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 4-6 yıl arası 

deneyimli katılımcılar ile 10 yıl üzeri deneyimi olan kişiler arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur.  

Ancak katılımcıların psikolojik yıldırma algısı düzeyi ve cinsiyet, yaş grubu, 

medeni durum, eğitim durumu, çalıştığı kurum ve işyerinde sahip oldukları pozisyon 

gibi demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Yaşamın anlamı ölçeğine ilişkin hipotezlerin değerlendirmesinde ise, sadece 

katılımcıların toplam yaşam anlamı düzeyleri ve cinsiyeti arasında anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir (p < 0,05). Ancak yaşam anlamının alt boyutları ve cinsiyet arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Analiz sonuçlarına göre, yaşamın anlamı toplam puanları ve mevcut anlam alt 

boyutu ile katılımcıların yaş grubu ve çalıştıkları kurum arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p ˃ 0,05). Ancak, katılımcıların yaş grupları ve yaşamın anlamının aranan 

anlam alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0,05).  

Gruplar arası tespit edilen farklılığın ortaya konulması için uygulanan post 

hoctukey analizi sonuçlarına göre yaşam anlamı aranan anlam alt boyutu bakımından, 

kamu sektöründe faaliyet gösteren çalışanlar ile özel ve diğer sektörlerde çalışan 

katılımcıların arasında anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Gruplar arası yaş grubuna göre değerlendirmede ise, tukey post hoc analiz 

sonuçlarına göre, 21-25 yaş ve 36-45 yaş grupları arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 

Aynı zamanda, katılımcıların yaşam anlamı düzeyi ve ilişkin alt boyutları ile sahip 

oldukları medeni durum, eğitim durumu ve işyerinde deneyim süresi arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmemiştir (p ˃ 0,05). 

Mevcut tez çalışmasında, psikolojik yıldırma ortalama toplam puanları ile 

yaşamın anlamı düzeyinin ortalama toplam puanları ve ilişkin alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Ancak, PYÖ toplam ortalama puanları ve iş arkadaşları ile ilişkiler ve iş ve 

kariyer ile ilgili engellemeler alt boyutlar arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki 

bulunduğu elde edilmiştir. 

Aynı zamanda, YAÖ toplam ortalama puanları ve aranan anlam alt boyutu 

arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Araştırmada belirlenen 

hipotezlerin değerlendirilmesi sonuçları Tablo 4 28‟de özet olarak verilmiştir. 

Tablo 3-29. Hipotezlerin Değerlendirilmesi 

YaĢamın Anlamı ve Demografik Özellikler Ġle Ġlgili Hipotezler Sonuç 

Ha1: Çalışanların cinsiyeti ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. 

Kabul  

Ha2: Çalışanların yaĢı ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Ret  

Ha3: Çalışanların medeni durumu ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı ilişki 

bulunmaktadır. 

Ret  

Ha4: Çalışanların iĢyerinde çalıĢmasüresi ile yaĢamın anlamı arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. 

Ret  

Ha5: çalışanların cinsiyeti ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ret  

Ha6: çalışanların cinsiyeti ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ret 

Ha7: çalışanların yaĢları ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam 

arasında ilişki vardır. 

Ret  

Ha8: çalışanların yaĢları ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam 

arasında ilişki vardır. 

Kabul  

Ha9: çalışanların medeni durumları ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut 

anlam arasında ilişki vardır. 

Ret 

Ha10: çalışanların medeni durumları ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan 

anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Ha11: çalışanların iĢyerinde çalıĢma süreleri ile yaşamın anlamının 1. Faktörü olan 

mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  
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Ha12: çalışanların iĢyerinde çalıĢma süreleri ile yaşamın anlamının 2. Faktörü olan 

aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Psikolojik Yıldırma ve Demografik Özellikler Ġle Ġlgili Hipotezler 

Hb1: Çalışanların cinsiyeti ile psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları arasında 

anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Ret  

Hb2: Çalışanların yaĢı ile psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. 

Ret  

Hb3: Çalışanların medeni durumu ile psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları 

arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Ret 

Hb4: Çalışanların iĢyerinde çalıĢma süresi ile psikolojik yıldırmayamaruz 

kalmaları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Kabul  

Psikolojik Yıldırma Ġle YaĢamın Anlamı Arasındaki ĠliĢkiye ĠliĢkin Hipotezler 

Hc1: Çalışanların işyerinde psikolojik yıldırmayamaruz kalmaları ile yaĢamın 

anlamı arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Ret  

Hc2:Psikolojik yıldırmanın iĢ arkadaĢları ile iliĢkiler boyutu ile çalışanların 

yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc3:Psikolojik yıldırmanın iĢ arkadaĢları ile iliĢkiler boyutu ile çalışanların 

yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc4:Psikolojik yıldırmanın tehdit ve taciz boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc5:Psikolojik yıldırmanın tehdit ve taciz boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Psikolojik Yıldırma Ġle YaĢamın Anlamı Arasındaki ĠliĢkiye ĠliĢkin Hipotezler 

Hc6: psikolojik yıldırmanın iĢ ve kariyer ile ilgili engellemeler boyutu ile 

çalışanların yaşamın anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc7: psikolojik yıldırmanın iĢ ve kariyer ile ilgili engellemeler boyutu ile 

çalışanların yaşamın anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc8: psikolojik yıldırmanın öz yaĢama müdahale boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc9: psikolojik yıldırmanın öz yaĢama müdahale boyutu ile çalışanların yaşamın 

anlamının 2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc10: psikolojik yıldırmanın iĢe bağlılık boyutu ile çalışanların yaşamın anlamının 

1. Faktörü olan mevcut anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

Hc11: psikolojik yıldırmanın iĢe bağlılık boyutu ile çalışanların yaşamın anlamının 

2. Faktörü olan aranan anlam arasında ilişki vardır. 

Ret  

 

5.3. Öneriler 

Günümüz iş dünyasında çalışanların işyerlerinde psikolojik yıldırmaya maruz 

kaldıkları bilinen ve üzerinde devamlı araştırmalar yapılan bir gerçekliktir. Özellikle 

kadın çalışanların psikolojik yıldırmaya maruz kaldıklarına dair birçok araştırma 

bulgusunun yanı sıra yasal süreçlere konu olmuş olaylar yer almaktadır. Tabii olarak 

psikolojik yıldırmamağduru bireyin iş doyumu, işe bağlılığı ve kariyer hedefi olumsuz 

olarak etkilenmekte ve işten ayrılmaların önemli bir sebebi psikolojik yıldırma 

mağduriyeti olmaktadır. 
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Ayrıca psikolojik yıldırma bireylerin aile ve sosyal yaşamlarını da olumsuz yönde 

etkileyen bir durumdur. İşyerlerinde yöneticilerin çalışanların mağdur olabilecekleri 

içsel ve dışsal etmenlerin ortadan kalmasına özen göstermelidirler. 

Psikolojik yıldırma bireylerin ruh ve fizik sağlıkları üzerinde önemli rol oynarken, 

ayrıca örgütsel ve toplumsal yapı üzerinde de etkiler bırakmaktadır. Psikolojik yıldırma 

uygulayan kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda bu tür kişilerin genellikle iletişim 

sorunu yaşayan, kendini olduğundan üstün zanneden, açık ve dürüst bir anlayışa sahip 

olmayan bencil ve narsist kişilik özelliklerini barındırdıkları saptanmıştır. Bu bireylerin 

statülerine ilişkin duydukları endişe, korku ve kıskançlık bu bireylerin iş arkadaşlarına 

psikolojik yıldırma uygulamalarına sebebiyet vermektedir (Gürhan, 2015).   

Davenport, Schwartzve Elliot (2002) araştırmalarında psikolojik 

yıldırmauygulayan bireylerin davranış bozukluğu olan bireyler olduğunu belirterek şu 

saptamaları yapmaktadırlar.“Bu tür bireyler Antipatik kişiliklidirler: Aşırı denetleyici, 

korkak ve sinirli bir yapıya sahiptirler. Daima güçlü olma isteği içindedirler. Kötü 

niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmezler.Narsist kişiliğe sahiptirler: Klinik 

olarak sosyal özürlü olarak değerlendirilen ve korktuğu kişileri kontrol altında tutmak 

için güç kullanan, kendini diğer insanlardan sürekli üstün gören bir tutum ve davranış 

bozukluğudur” (Davenport vd., 2002, Akt. Gürhan,2015). 

Kötü kişilik özelliklerine sahip olmak Psikolojik yıldırma uygulayanlarda kendi 

itibarlarını yükseltmek maksadıyla kötü niyetli ve hileli eylemler 

gerçekleştirmektedirler. Aşırı denetleyici, korkak ve sinirli bir yapıya sahip olan bu 

kişiler, Korku ve güvensizliklerini bir başkasına iftira atarak yenmeye çalışırlar. Bu tür 

kişiler, içlerindeki öfkeyi engelleyemedikleri ve problemleriyle başa çıkmayı 

başaramadıkları için başkalarıyla uğraşırlar.  Dolayısıyla iş arkadaşları bu tür kişilerin 

davranışlarından doğrudan etkilenen kurbanlar olmaktadırlar. 

Günlük yaşamda anlam bulmak veya anlam yaratmak insanın yaşamına büyük 

değer katmaktadır.  Çalışan bireylerde yaşamın anlamlılığı çalışma azmini tetikleyen ve 

performansı olumlu yönde etkileyen bir unsur olarak değerlendirilebilir.  Bu nedenle 

çalışanların yaşamlarını etkileyen olumsuz etkenleri ortadan kaldırmak için toplumsal 

tedbirler alınmalıdır. 
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Tüm kamu ve özel sektörde çalışan hemen hemen çoğu birey psikolojik yıldırma 

ile karşılaşmaktadır. Çalışanlar psikolojik yıldırma ile mücadeleyi öğrendiklerinde 

kendilerini korudukları gibi diğer mağdurlara da yardımcı olabilirler. Çalışanların 

işyerlerinde psikolojik yıldırma konusuna karşı duyarlı ve birlik olmaları 

gerekmektedir.Psikolojik yıldırmaya maruz bırakanveya maruz bırakılanları kesin 

olarak saptayamayacak olsakta, işe alımlarda özellikle çalışanı fazla olan kurumlar için 

testler uygulanabilir.Belli periyodik aralıklarla motivasyon eğitimleri, psikolojik 

yıldırma hakkında eğitimler ve çalışmalar düzenlenebilir.  

Psikolojik yıldırma bir suçtur. Bu nedenle toplumsal dengenin sağlanmasında 

görevli yargı çalışanları, sağlık emniyet çalışanları Psikolojik yıldırma konusunda 

gerekli eğitim ve mücadele yöntemlerini toplumla paylaşmalı, denetleme mekanizmaları 

güçlendirilmelidir. İşyerlerinde Psikolojik yıldırma uygulamaya eğilimli bireyler 

saptanarak kişilere psiko-sosyal destek sağlanmalı, eğitimler verilmeli ve caydırıcı 

uygulamalar geliştirilmelidir. 
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EK’LER 

               Psikolojik Yıldırma Ölçeği 

 
1: Kesinlikle geçerli değil – 7: kesinlikle geçerli 

 

 PSĠKOLOJĠK YILDIRMA ÖLÇEĞĠ 1 2 3 4 5 6 7 

1 İş arkadaşlarım ben yokmuşum gibi davranırlar.        

2  İş arkadaşlarım benimle yüksek ses tonuyla konuşurlar.        

3  İş arkadaşlarım arkamdan konuşurlar.        

4  İş arkadaşlarımla düşmanca ilişkilerim vardır.        

5  İş arkadaşlarım beni azarlamak için bahane ararlar.        

6  İş arkadaşlarımın beni boykot ettiklerini düşünüyorum.        

7 
 İş arkadaşlarımın beni reddettiğini ve bana arkadaşça olmayan 

tavırla yaklaştıklarını düşünüyorum. 
       

8  İş arkadaşlarımdan yazılı tehditler alıyorum.        

9  İşte aşağılayıcı sözlerin hedefi haline geldiğimi düşünüyorum.        

10  Çevremde düşmanca bir havanın olduğunu düşünüyorum.        

11  Çalışırken kendimi çok kaygılı hissediyorum.        

12  İş arkadaşlarım tarafından izlendiğimi düşünüyorum.        

13 
 İş arkadaşlarımın benimle ilgili olarak dedikodu yaptıklarını 

düşünüyorum. 
       

14  Saygısızca davranışların hedefi haline geldiğimi düşünüyorum.        

15 
 İş arkadaşlarım tarafından günah keçisi ilan 

edildiğimidüşünüyorum. 
       

16  İş arkadaşlarımın sürekli bana baktığı izlenimine kapılıyorum.        

17  Molalarda yalnız kalıyorum.        

18  Kimsenin beni dinlemediğini düşünüyorum.        

19  Hafif derecede fiziksel şiddete maruz kalıyorum.        

20  Cinsel tacize maruz kaldığımı düşünüyorum.        

21  Cinsel içerikli kabaca şakalara maruz kalıyorum.        

22  Dış görünüşüm ile dalga geçiliyor.        

23  Siyasi görüşlerim eleştiri odağı haline geliyor.        

24  İş arkadaşlarım kişisel eşyalarıma zarar veriyor.        

25  İş arkadaşlarımın özelime girdiğini düşünüyorum.        

26 
 İş arkadaşlarım benim özel yaşamımla ilgili olarak gereksiz 

eleştirilerde bulunuyorlar. 
       

27 
 İş arkadaşlarım benim dini inançlarımla ilgili olarak eleştiride 

bulunurlar. 
       

28  İş arkadaşlarımdan telefonla tehditler alırım.        

29  Hiçbir şey işten daha önemli değildir.        

30  İşim benim için her şeyden önce gelir.        
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31  Uzmanlık gerektirmeyen basit işler bana verilir.        

32 
 İş için kullandığım araç gereçler bana haber verilmeden 

kaldırılır. 
       

33  Benim uzmanlık alanıma uygun olmayan işler bana verilir.        

34  Aldığım ücrete uygun olmayan işler bana verilir.        

35  Gereksiz işler ile ilgili olarak çalışmam istenmektedir.        

36  Kariyerimin yönetim tarafından engellendiğini düşünüyorum.        

37  Yetenek gerektirmeyen işler bana veriliyor.        

38  Kariyer gelişimimin kasten engellendiğini düşünüyorum.        

 

 

YaĢamın Anlamı Ölçeği 
 

1: Kesinlikle geçerli değil – 7: kesinlikle geçerli 

 

1 Yaşamımın anlamını biliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 

2 
Yaşamımı anlamlı hissetmemi sağlayacak bir şeyler 

arıyorum. 
       

3 Her zaman yaşamımın amacını bulmaya çalışıyorum        

4 Yaşamımın net bir amacı var.        

5 
Yaşamımı neyin anlamlı hale getireceğine ilişkin bir 

öngörüye sahibim. 
       

6 Tatmin edici bir yaşam amacı keşfettim.        

7 
Her zaman yaşamımı anlamlı hissettirecek bir şeyler 

araştırıyorum. 
       

8 Yaşamım için bir amaç ve misyon arıyorum.        

9 Yaşamımın net bir amacı yok.        

10 Yaşamımda anlam arıyorum        
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