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I 
 

ÖZET 

 

Örgüt içinde gerilimin ve çatıĢmalı bir iklimin oluĢmasına neden olan, örgüt 

sağlığını bozan, çalıĢanların iĢ doyumu ve çalıĢma barıĢını olumsuz yönde etkileyen 

temel bir örgütsel sorun olan mobbing ve iĢ tatmini iliĢkisi önemli bir yere sahiptir. Bu 

çalıĢmada hemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu arasındaki 

iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Türkiye genelinde 386 hemĢireye 

www.hemsireyiz.biz platformu aracılığıyla internet üzerinden anketler ulaĢtırılmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda mobbing ile iĢ doyumu arasında negatif yönlü orta düzeyde bir 

iliĢki olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte hemĢirelerin; zaman zaman yöneticileri ya 

da iĢ arkadaĢları tarafından kendilerini rahatça ifade etmelerinin engellendiği sonucu 

elde edilmiĢtir. AraĢtırmada aynı zamanda hemĢirelerin siyasi veya dini 

düĢüncelerinden dolayı zorlama görme, küçük düĢürücü isimlerle çağrılma, söz veya 

davranıĢlarla cinsel imalara maruz kalma, utanç verici iĢleri yapmaya zorlanma gibi 

itibara yönelik olumsuz davranıĢlara maruz kalmadıkları ancak çabalarının 

karĢılıksız kaldığı düĢüncesine sahip oldukları sonucu elde edilmiĢtir. 

HemĢirelerin iĢ doyumu ile ilgili olarak; çalıĢma Ģartları, bağımsız çalıĢma 

imkanı sağlanması, toplumda “saygın bir kiĢi” olma Ģansının sağlanması ve kendi 

fikir/kanaatlerini özgürce kullanma imkânı olması yönünden iĢlerinden memnun 

olmadıkları sonucu ortaya çıkmıĢtır. Yine hemĢirelerin yaptıkları iĢ karĢılığında 

aldıkları ücretten memnun olmadıkları, iĢleriyle ilgili terfi imkanının olamamasından, 

yöneticilerinin kendilerine karĢı davranıĢları bakımından, yöneticilerinin karar verme 

konusundaki yeterliği bakımından, yaptıkları iĢte kendi yöntemlerini kullanabilme 

imkanı tanınması bakımından da memnun olmadıkları sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmada elde dilen bu sonuçlardan hareketle sağlık yöneticilerine öneriler 

sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, ĠĢ Doyumu, HemĢireler 

 



 

II 
 

SUMMARY 

 

Mobbing in organization cause tension and conflict. It also affects 

organizations‟ success negatively and it becomes an essential problem for the 

organization. It‟s certain that there is a strong relationship between mobbing and job 

satisfaction. By means of this study, it‟s aimed to determine the relationship between 

mobbing applied to nurses and job satisfaction. For this purpose; generally in Turkey 

386 nurses joined a survey via internet www.hemsireyiz.biz. As a result of this 

research; it‟s obliviously seen that there is a negative relationship between mobbing 

and job satisfaction. Besides; it‟s concluded that nurses are obstructed to define 

themselves easily by their colleagues or supervisors. At the end of this research it‟s 

also concluded that nurses are not exposed to any compulsion, being called with 

insulting words or sexual allusions. They are not also forced to do any shameful jobs 

but they are not satisfied with the result of their efforts that they mad effort their jobs. 

Related with the job satisfaction of the nurses; it is also resulted that nurses 

are not satisfied with the working conditions such as doing their jobs independently 

like to be a prestigious person in the society or expressing their opinions freely. It‟s 

also concluded that nurses are not satisfied with the job wages and also they don‟t 

have the opportunity for job promotion. According to nurses, their supervisors don‟t 

treat them well. The supervisors are not capable of making right decisions. The 

nurses don‟t have the opportunity to use their own methods. According to these 

results obtained at the end of this research, some suggestions are submitted to the 

managers at health. 

 

Keywords: Mobbing, Job Satisfaction, Nurses 
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GĠRĠġ 

 

 

Ġlk kez 1980‟li yıllarda Ġsveç‟te yaĢayan Alman çalıĢma psikoloğu Heinz 

Leymann tarafından ortaya atılan mobbing kavramını; bir ya da bir grup çalıĢanın 

psikolojik baskı uygulaması ve bunun sonucunda mağdurun psikolojik ve mesleki 

açıdan zarar görmesi olarak tanımlamak mümkündür. 

YeĢildal N. (2005) mobbingi, “Birisine ya da çalıĢanlarına karĢı kin güden, 

gaddar, kötü niyetli, küçük düĢürücü ya da yıkıcı olarak sürekli ya da tekrarlayan 

davranıĢ” Ģeklinde tanımlamaktadır1. 

Dünyanın hemen her tarafındaki iĢyerlerinde mobbing eylemlerinin bulunduğu 

kabul edilmektedir. Günümüzde örgütlerde performans düĢüklüğü ve baĢarısızlığın 

en önemli nedenlerinden biri olan mobbinge Dünyada ve Türkiye‟de birçok kamu ve 

özel kuruluĢlarda rastlanmaktadır. 

Mobbing davranıĢlarının sağlık sektöründe de uygulandığı ve her kademe 

çalıĢanlarda uygulandığı bilinmektedir. Literatürde, sağlık çalıĢanlarının iĢ yerinde 

psikolojik Ģiddet davranıĢlarına maruz kalmada ciddi olarak risk taĢıyan meslek 

grubu olduğu ifade edilmektedir2.  

ÇalıĢmada ele alınan bir diğer kavram ise “iĢ doyumu” kavramıdır. 

Genel olarak çalıĢanların iĢlerine iliĢkin duygularının bir reaksiyonu olarak 

tanımlanan iĢ doyumu kavramı; çalıĢanların iĢi için kendinden verdiği girdiler ile 

iĢinden sağladığı çıktıların denge hali olarak ifade edilebilmektedir. Hemen hemen 

her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en çok araĢtırılan konulardandır3. 

Bu çalıĢmada hemĢirelere uygulanan mobbing ile iĢ doyumu arasındaki iliĢki 

incelenmektedir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde mobbing kavramına iliĢkin 

mobbingin tanımı, tarihçesi, mobbing süreci, mobbingin nedenleri ve sonuçları gibi 

konulara yer verilirken ikinci bölümde iĢ doyumunun kuramsal temelleri, 

iĢ doyumunu etkileyen faktörler, iĢ doyumsuzluğunun sonuçları ve iĢ doyumuyla ilgili 

kavramlar üzerinde durulmuĢtur. Son olarak üçüncü bölümde ise hemĢirelere 

uygulanan mobbing ile iĢ doyumu arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

  

                                                
1
Nuray YeĢildal, “Sağlık Hizmetlerinde ĠĢ Kazaları ve ġiddetin Değerlendirilmesi”, TSK Koruyucu 

Hekimlik Bülteni, Temmuz 2005, n.4:5, s.282. 
2
Necati Cemaloğlu, “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Yıldırma Arasındaki ĠliĢki”, Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, n:33, s.78. 
3
Ünsal Yetim, “ÇalıĢma YaĢamında ĠĢ Doyumu ve ĠĢ Etiği”, 3. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 

Sergisi, Bildiriler Kitabı, 20-23 Kasım 1997, TMMOB, Ġzmir, s.77. 



 

2 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

MOBBĠNG KAVRAMI 

 

Yeni bir kavram olarak son yıllarda iĢ yaĢamında karĢımıza çıkan mobbing 

kavramı; örgütlerde insanlar arası iliĢkileri olumsuz etkileyen bir boyutu 

anlatmaktadır.  

Kelime anlamı olarak mobbing; Ġngilizce “Mob” kelimesinden türemiĢtir ve 

çete, gürültücü kalabalık, toplu halde saldırmak gibi anlamlar içermektedir. Mobbing 

ise; psikolojik Ģiddet, kuĢatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına 

gelmektedir4.  

ÇalıĢma hayatında çalıĢanlar birçok problemle karĢı karĢıya gelebilmektedir. 

ÇalıĢanın üstüyle, astıyla veya iĢyerindeki herhangi baĢka biriyle gün içerisinde 

yapmıĢ olduğu tartıĢmalar, kavgaların, mobbing olarak değerlendirilmesi doğru 

değildir. Bir olayın mobbing olabilmesi için uzun süreçli ve sistemli bir Ģekilde 

meydana gelmesi gerekmektedir. 

1.1. Mobbingin Tanımı 

Latince kaynağı “mobile vulgus” olan Mobbing kelimesi kararsız kalabalık 

anlamına gelmekle beraber Ġngilizcede “mob” kelimesi türemiĢtir. Kalabalık, çete gibi 

anlamlara gelen “Mob” sözcüğünden türeyen “mobbing” kelimesi ise sözlükte, 

çevresini kuĢatma, topluca saldırma ya da sıkıntı verme anlamına gelmektedir5.  

60‟lı yıllarda Avusturyalı bilim adamı Konrad Lorenz hayvanların bir yabancıyı 

veya avlanmakta olan bir düĢmanı kaçırmak için yaptıkları davranıĢları tanımlamak 

için yıldırma kavramını kullanmıĢtır. Daha sonra Ġsveçli Dr. Peter-Paul Heinemann, 

çocuklarda, diğer çocuklara yönelik olarak sergilenen ve zorbalık diye tanımlanan 

davranıĢları araĢtırmıĢ ve yine yıldırma terimini kullanmıĢtır. 80‟li yıllara gelindiğinde 

ise Dr. Leymann yıldırma terimini iĢyerlerinde yetiĢkinler arasında da benzer grup 

Ģiddetini fark ettiğinde kullanmıĢtır. Böylece mobbing terimi çalıĢma yaĢamına 

girmiĢtir6.  

Mobbing farklı araĢtırmacılar tarafından farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır. 

Thylefors (1987), “bir ya da daha fazla kiĢinin belirli bir süre boyunca bir ya da daha 

fazla kimseye tekrarlayan negatif davranıĢlarda bulunması” olarak tanımlarken Kihle 

(1990); “bir üst tarafından açık veya üstü kapalı olarak, uzun süre boyunca 

                                                
4
 Pınar Tınaz, İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım Yayım Dağıtım A. S., Ġstanbul, 2006, 

s.7. 
5
 Elif Yücetürk, Örgütlerde Durdurulamayan Mobbing (Psikolojik Şiddet) Uygulamaları: Düş mü? 

Gerçek mi?, Bilgi Yönetimi, Kocaeli, 2003, s.21. 
6
 Heinz Leymann, “The Content And Development Of Mobbing At Work,” EuropeanJournal of Work 

and Organizational Psychology, 1996, Vol. 5 (2), s. 165- 184, aktaran GülĢah Vural Özkan, ĠĢyerinde Yıldırma 

(Mobbing) ve ĠĢ Doyumu ĠliĢkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ÇalıĢma Ekonomisi ve 
Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı, Ġzmir, 2011, s.11 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
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sergilenen sürekli küçük düĢürücü ya da taciz edici eylemler” olarak ifade edilmiĢtir. 

Tutar (2004) ise mobbingi “çalıĢanlara üstleri, astları veya kendileriyle eĢit düzeyde 

olanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, 

Ģiddet, aĢağılama davranıĢları” Ģeklinde tanımlamıĢtır7. 

Mobbingle ilgili olarak yapılan tanımların ortak noktalarına bakıldığında 

öncelikle mobbing uygulayan kiĢinin gerçekleĢtirdiği eylemin, mağdurun üzerinde 

mutlaka bir etki bıraktığı görülmektedir. Bir baĢka nokta bu etkilerin, olumsuzluğu 

yani mağdura zarar verip vermediği ile ilgilidir. Son olarak üçüncü unsur da mobbing 

eylemine devam edilmesi konusundaki ısrarlı davranıĢ yani davranıĢın sürekliliğidir. 

Mobbingin içeriğinde çok sayıda farklı olumsuz davranıĢlar yer almaktadır. Bu 

olumsuz davranıĢlar; sosyal izolasyon, söylentiler, kurbanın özel yaĢamına ya da 

tutumlarına saldırılar, aĢırı eleĢtiriler, yapılan iĢin izlenmesi, bilginin saklanması ya 

da saptırılması ve sözel gerilim (agression) olarak açıklanabilir8. 

Mobbing, insanlar arasındaki sıradan “çatıĢmadan veya anlaĢmazlıklardan” 

ayrı bir durumdur. Mobbingi basit bir çatıĢmadan ayırmak için zaman içindeki 

sürece, kiĢiler arasındaki iliĢkilere, davranıĢ biçimlerine odaklanmak gerekir. 

Zorbalık terimi de mobbing ile karıĢtırılmaktadır. Mobbingi “zorbalıktan” ayıran 

özellik mobbingin bir grup insan tarafından uygulanmasıdır. Zorbalık da ise saldırılar 

bireysel olarak gerçekleĢtirilmektedir9. 

Özetle bir davranıĢın mobbing olarak kabul edilebilmesi için gerekli ortak 

kıstaslar aĢağıdaki gibidir10: 

o Ġnsanların maddi ve manevi bütünlüğüne zarar vermeye yönelik bir 

davranıĢın varlığı,  

o Bu davranıĢın sürekli (belirli bir zaman dilimi boyunca gerçekleĢmesi) ve 

sistemli olması,  

o DavranıĢın mağdur üzerinde olumsuz etkilerinin olması,  

o DavranıĢın kasti olarak yapılması,  

Mobbingin Türkçe karĢılığı tam olarak bulunmamakla birlikte mobbing üzerine 

yapılan araĢtırmalarda Türkçe karĢılık olarak “iĢyerinde psikolojik taciz”, “iĢyerinde 

                                                
7
GülĢah Vural Özkan, ĠĢyerinde Yıldırma (Mobbing) ve ĠĢ Doyumu ĠliĢkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı, Ġzmir, 2011, s.11 (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi) 

8
 Denise Salin, Ways of Explaining Workplace Bullying: A Review of Enabling, Motivating, and Precipating 

Structures and Processes in the Work Environment, Human Relations, 56 (10), 2003, s. 1215. 
9
 ġaban Çobanoğlu, İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul, 

2005, s.22, 
10

 ġule Aydın ve Emrah Özkul, “ĠĢ Yerinde YaĢanan Psikolojik ġiddetin Yapısı ve Boyutları: 4-5 Yıldızlı 
Otel ĠĢletmeleri Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), s.171. 



 

4 
 

psikolojik Ģiddet”, “iĢyerinde duygusal taciz”, “zorbalık”, “yıldırma”, ve “iĢyeri 

sendromu” gibi ifadeler kullanmaktadırlar11.  

1.2. Mobbing Ġle Ġlgili Kavramlar 

Mobbing kavramının yaygınlaĢmasıyla birlikte günümüzde çalıĢma ortamında 

karĢılaĢılan her olumsuz olay mobbing olarak algılanmaktadır. Mobbing iĢ 

stresinden, çatıĢmalardan, yöneticilerin kötü davranıĢlarına maruz kalmaktan, iĢteki 

baskılardan, anlık saldırganlıklardan ve olumsuz iĢ koĢullarından farklı bir 

kavramdır. 

Yıldırma ortamı yaratan kavramlar ve yıldırmanın psikolojik boyutunu 

açıklayabilmek için “çatıĢma”, “stres”, “Ģiddet” ve “zorbalık” kavramları ile yıldırma 

arasındaki iliĢkiler incelenmelidir. 

1.2.1. ÇatıĢma ve Mobbing ĠliĢkisi 

Ġnsanların bir arada bulundukları ve birlikte çalıĢtıkları her yerde çatıĢmalar ve 

fikir ayrılıkları ortaya çıkabilmektedir. Fizyolojik ve sosyal-psikolojik ihtiyaçların 

tatmin edilebilmesine engel teĢkil edebilecek sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik 

hali olarak tanımlanan çatıĢma kavramı daha çok uyuĢmazlık olarak ifade edilir ve 

bu uyuĢmazlıklar genelde Ģiddet içermezler12. 

ĠĢyerinde yaĢanan her çatıĢma bir mobbing vakası değildir. Hatta çatıĢmalar 

iyi yönetildiği takdirde iĢletme açısından olumlu sonuçlar vermektedir. ÇatıĢma, 

genellikle bir kez veya birkaç kez yaĢanır ve çatıĢmanın tarafları kendilerini sürekli 

baskı altında hissetmezler. Tam tersine psikolojik yıldırmada ise durum farklıdır 

kendilerini sürekli baskı ve tehdit altında hissederler. Psikolojik yıldırma sürecine 

hedef olan kiĢi iĢyerinde yardımsız, korumasız ve tek baĢına bırakılmaktadır13. 

ÇatıĢma genellikle sistemli ve organize değildir, olağan bir biçimde ortaya 

çıkar ve çatıĢma yönetimi ile ortadan kaldırılabilir. Mobbing ise daha sistemli ve 

organize bir Ģekilde uygulanır; belli bir stratejiye sahiptir ve olağan değildir. Mobbing 

ve çatıĢma arasındaki bir diğer farklılık ise, çatıĢmanın kapalı uçlu, psikolojik 

Ģiddetin ise açık uçlu olmasıdır. Bu nedenle örgütsel çatıĢma bir örgütsel sorun ise 

mobbing örgütsel sorunlar yumağıdır. Dolayısıyla psikolojik Ģiddet çatıĢmaya göre 

daha zararlı ve baĢa çıkılması daha zor bir eylemdir14. 

Leymann, çatıĢma ve yıldırma kavramlarının birbirinden farkının, olayın „ne 

olduğu‟ veya „nasıl olduğu‟ değil; olayların sıklığı, süresi ve olayların etkisiyle açık bir 

                                                
11

 Pınar Tınaz, Fuat Bayram ve Hediye Ergin, Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde 
Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım, Ġstanbul, 2008, s.9 

12
    Emin Karip, Çatışma Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara, 1999, s. 2 

13
 Hilal Urasoğlu Bulut, Ortaöğretim Öğretmenlerinde Psikolojik ġiddet Düzeyi (Mobbing), Niğde 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, 2007, s.17 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
14

 Tutar, a.g.e., s.111-112 
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Ģekilde ortaya çıkan psikolojik, psikosomatik ve patolojik sonuçlar olduğunu 

belirtmektedir15. 

1.2.2. ġiddet ve Mobbing ĠliĢkisi 

ġiddet en genel anlamıyla saldırganlıkla bağlantılı bir davranıĢ biçimidir. 

ĠĢyerinde Ģiddet ise, çalıĢanların çalıĢtıkları iĢletmelerde veya iĢe gidiĢ geliĢlerinde, 

yaptıkları iĢ ile ilgili konularda tehdit edilmeleri, aĢağılanmaları ya da taciz edilmeleri 

gibi güvenliklerini ya da sağlıklarını açıkça veya dolaylı olarak tehdit eden olaylarla 

karĢılaĢmalarıdır. 

Kimi araĢtırmacılar mobbing davranıĢlarını iĢyerindeki Ģiddet davranıĢları 

dıĢında tutarken kimileri mobbingin fiziksel saldırıları da kapsayabileceğini 

savunmaktadır16. 

Mobbing, psikolojik Ģiddet eylemidir ve fiziksel Ģiddet davranıĢlarından daha 

yıkıcı ve kalıcı etki bırakmaktadır. ĠĢ yeri Ģiddeti davranıĢları sistemli uygulanmakta, 

psikolojik savaĢ baĢlamakta, böylece mağdurun çaresizliği artmaktadır. ġiddet bazı 

durumlarda bir defaya mahsus olarak meydana gelmekteyken mobbing defalarca 

tekrar eden ve belirli bir süre devam eden bir durumdur17. 

1.2.3. Stres ve Mobbing ĠliĢkisi 

Stres, günlük yaĢamda karĢılaĢılan olumsuz olayların, insan iliĢkilerindeki 

baskının sonucu hissedilen sıkıntı ve bireylerin yaĢadıkları sıkıntılı olaylar karĢısında 

gösterdikleri tepki sürecidir18. ĠĢletmelerin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit 

edilmesi ve zorlanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve birey stresle karĢı 

karĢıya kaldığında kendini korumaya yönelik tepkiler verir.  

Stres örgütlerde yönetilme becerisine göre olumlu veya olumsuz sonuçlar 

doğurabilir. Mobbing, stresi tetikleyen ve stresin daha kapsamlı ve daha tehlikeli 

olmasına neden olan bir olgu olarak görülmektedir19. Yapılan çalıĢmalarda 

mobbingin strese yol açtığı, stresin ise fiziksel veya psikolojik rahatsızlıklar ortaya 

çıkarttığı gözlenmiĢtir20. 

Strese maruz kalan çalıĢanlar, zamanla strese bağlı olarak oluĢan çeĢitli 

belirtiler vermeye baĢlarlar. Bu belirtiler, fiziksel, davranıĢsal ve psikolojik belirtiler 

olarak gruplandırılmıĢtır.  

                                                
15

 Tınaz, a.g.e., s.37 
16

 Hasan Tutar, İşyerinde Psikolojik Şiddet, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2004, s.14-15 
17

 Tınaz, a.g.e., 47 
18

  Ġnayet Pehlivan Aydın, İş Yaşamında Stres,Pegem Yayıncılık, Ankara, 2000, s.13. 
19

  Aydın, a.g.e., s.14 
20

  Aslı Beyhan Acar ve Gönen Dündar, “ĠĢyerinde Psikolojik Yıldırmaya (mobbing) Maruz Kalma Sıklığı ile 
Demografik Özellikler Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2008, 
n:3(2), s.113. 
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1. Fiziksel Belirtiler: Zararlı etkenler organizmanın belirli sistemlerinde ve 

iĢlevlerinde değiĢikliklere yol açar. Bu değiĢikliklerin farklı evreleri de, tansiyon 

yükselmesi, sindirim bozukluğu, nefes darlığı, baĢ ağrısı, yorgunluk, alerji ve mide 

bulantısı gibi çeĢitli belirtilerin ve yakınmaların ortaya çıkmasında rol oynar. 

2. Davranışsal Belirtiler: Stresin kiĢi davranıĢları üzerinde açık ve doğrudan 

etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler kapsamında uykusuzluk, uyuma isteği, iĢtahsızlık, 

yemede artıĢ, konuĢma güçlükleri, sigara kullanma ve alkol kullanmadan söz 

edilebilir.  

3. Psikolojik Belirtiler: Örgütsel yapılarda zaman zaman stresin neden olduğu 

çeĢitli psikolojik belirtilere (gerginlik, geçimsizlik, sürekli endiĢe, yetersizlik duygusu, 

yersiz telaĢ ve hayal kırıklığı) rastlanmaktadır. Bu belirtiler zamanla artarak çalıĢanın 

iĢinden soğumasına, hastalanmasına ve verimliliğinin düĢmesine yol açabilir21. 

1.3. Mobbing ÇeĢitleri 

Mobbingin hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde görülmesi mümkün 

olup, herhangi bir çalıĢan mobbing mağduru olabilir. Mobbing iĢyerinin seçtiği 

hiyerarĢik yapı ve örgüt kültürüne göre yatay ya da dikey olabilir. Dikey ya da 

hiyerarĢik tacizde üstler astlarına ya da ta astlar üstlerine tacizde bulunurken yatay 

ya da fonksiyonel tacizde ise eĢdeğer konumdaki bireyler birbirine duygusal tacizde 

bulunur. 

1.3.1. Dikey (HiyerarĢik) Mobbing 

Yukarıdan aĢağıya doğru hiyerarĢik biçimde örgütlenen ve emir verme-itaat 

bekleme anlayıĢıyla yönetilen kurumlarda amir, çalıĢanı üçüncü kiĢilerin önünde 

azarlıyorsa, aĢağılıyorsa, çalıĢanların bazılarına yakınlık gösterirken bazılarına 

soğuk ve mesafeli davranıyorsa o iĢyerinde mobbingin bulunduğunu söylemek 

mümkündür22. 

Dikey mobbing her zaman yukarıdan aĢağı doğru olmamaktadır. Nadiren de 

olsa çalıĢanların kendi aralarında birlik olarak amirlerine mobbing uygulamaları 

mümkün olabilmektedir. AĢağıdan yukarıya doğru mobbing olması durumunda 

mobbingciler genellikle birden fazladır. Hatta bazen bir bölümdeki tüm çalıĢanlar, 

istemedikleri amirlerine karĢı mobbing uygulayabilirler23. 

                                                
21

 Tolga Erdoğan, A. Sinan Ünsar, ve Necdet Süt, “Stresin ÇalıĢanlar Üzerindeki Etkileri: Bir AraĢtırma, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta, 14,(2), 2009, 449. 

22
 Emre IĢık, ĠĢletmelerde Mobbing Uygulamaları ile ĠĢ Stresi ĠliĢkisine Yönelik Bir AraĢtırma. Yıldız Teknik 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2007, s.39-44, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
23

 Tınaz, a.g.e., s.143 
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1.3.2. Yatay (Fonksiyonel) Mobbing 

Fonksiyonel (Yatay) mobbing eĢdeğerler çalıĢanların kendiyle aynı konumda 

bulunan iĢ arkadaĢlarına uyguladıkları mobbing türüdür. EĢdeğer konumdaki 

çalıĢanlar arasında gerçekleĢen fonksiyonel mobbing olgusunun oluĢmasında ve 

geliĢmesinde kurbanın, grubun diğer üyelerinden farklı özelliklere sahip olması güçlü 

bir etkendir. Yatay mobbingin nedenleri olarak çekememezlik, kıskançlık, kiĢisel 

hoĢlanmama, farklı bir din ya da ırkın mensubu olma, farklı siyasi ve politik görüĢlere 

sahip olma gibi nedenler gösterilebilir24. 

1.4. Mobbing Nedenleri 

Mobbingin en önemli nedeninin “rekabet” olduğu söylenebilir. AĢırı rekabetçi iĢ 

ortamları, hızlı çalıĢma temposu, artan stres çalıĢma alanlarının adeta bir 

“mücadele” ortamına dönüĢmesine elveriĢli koĢullar yaratmaktadır. Bu koĢullar iĢ 

iliĢkilerinin ve iĢyeri davranıĢ biçimlerinin giderek daha yarıĢmacı, daha saygıdan ve 

birtakım değerlerden yoksun dinamikler çerçevesinde iĢlemesi sonucunu 

getirmektedir25. 

Yapılan bir araĢtırmada mobbingin üç temel nedeni olarak, kiĢilerin iĢyerindeki 

statüleri ve iĢ pozisyonları, kıskançlık ve saldırganların kendilerine olan güvensizliği 

olarak bulunmuĢtur26. 

Paksoy (2007) ise mobbing olgusunun ortaya çıkmasından, mağdurların 

davranıĢlarını sorumlu tutmaktadır. Mağdurlarda gözlenen Ģiddetli semptomların, iĢ 

durumlarının bir sonucu olmadığı; onların genel olarak „sürekli Ģikâyet eden‟ ya da 

„endiĢeli halleri‟nin yıldırma sürecinden önce de mevcut olduğu ileri sürülmektedir. 

Leymann ise bu görüĢe, karĢı bir sonuç ortaya koymakta ve yıldırma eylemlerine 

neden olan faktörleri, örgütün liderlik sorunları ve çalıĢma ortamından kaynaklanan 

önemli sorunlar olarak belirtmektedir27. 

                                                
24

  Tınaz a.g.e., s.143 
25

 Sema Özçer, “ĠĢyerinde Psikolojik ġiddet (Mobbing)”, TİSK İşveren Dergisi, Mayıs 2007, 
http://www.maydanis.com.tr/may.php?syf=34&haber_id=36, (EriĢim: 24.03.2016) 

26
 Kaj Björkqvist; Karin Osterman, ve Monika Hielt Back, “Aggression Among University Employees”,   

Aggressive Behavior, Vasa-Finland, 1994, s.20 
27

 Nurettin Paksoy, ĠĢyerinde Psikolojik Taciz – Yıldırma (Mobbing), KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KahramanmaraĢ, 2007, s.41 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

http://www.maydanis.com.tr/may.php?syf=34&haber_id=36
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ġekil-1 Mobbingin Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri 
 

ĠĢyerinde gerçekleĢen mobbing davranıĢlarının nedeni olarak sayabilecek 

birçok durum vardır bunları özetle Ģu Ģekilde sıralanabilir28: 

o ÇalıĢma ortamında gruplaĢmalar olması ve bir kiĢinin bu grubun dıĢında 

bırakılmak istenmesi 

o BaĢkalarına acı çektirmekten keyif alan kiĢilikte çalıĢan veya çalıĢanlar 

olması 

o Yerini kaptırma korkusu yaĢayan yöneticilerin olması 

o Rakip gördüğü çalıĢma arkadaĢını baskılama isteği 

o Yönetime yaranma amacıyla astlarını ezici nitelikte davranan nitelikte 

yöneticilerin olması 

o Ego tatmini amacıyla baĢkalarının zayıf noktaları ile dalga geçmekten 

hoĢlanan yapıda çalıĢanların olması 

o Kıskançlık duygusunu kontrol edemeyen çalıĢanların olması 

o ÇalıĢma ortamında, diğer çalıĢanlardan farklı olarak çok pasif özellikte 

çalıĢanın olması 

o ÇalıĢma ortamında, diğer çalıĢanlardan farklı demografik özellikte çalıĢanın 

olması (Örn: Farklı uyrukta, dilde, dinde, çok genç yaĢta vs. bir çalıĢan). 

o ÇalıĢma ortamında, geliĢmemiĢ veya az geliĢmiĢ toplumlar tarafından 

yadırganan bazı özelliklere sahip çalıĢanın olması (Örn: BoĢanmıĢ bir 

çalıĢan). 

                                                
28

 Zekiye Musaoğlu Özdemir, Ġstanbul‟da Özel Hastane ÇalıĢanlarına Uygulanan Mobbing Ġle Anadolu‟da 
Özel Hastane ÇalıĢanlarına Uygulanan Mobbingin KarĢılaĢtırılması, Ġstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ġstanbul, 2013, s.9-11 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
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ġekil-2 Mobbingin Nedenleri ve Sonuçları 
 

ġekil 1‟de görüldüğü gibi, mobbingin nedenleri ile ilgili olarak, mobbing 

uygulayan ve mobbing kurbanının olduğu kadar, örgütsel ve sosyal faktörler de etkili 

olmaktadır 

1.5. Mobbingin AĢamaları 

ĠĢyerinde gerçek anlamda yıpratıcı bir süreç olan mobbing sürecinin 

aĢamalarını Leymann Ģu Ģekilde belirlemiĢtir:29. 

Birinci AĢama: AnlaĢmazlık AĢaması  

Ġkinci AĢama: Saldırgan Eylemler AĢaması  

Üçüncü AĢama: Yönetimin Müdahale Etme AĢaması  

Dördüncü AĢama: Damgalanma, YanlıĢ Tanı AĢaması  

BeĢinci AĢama: ĠĢten Ayrılma/Kovulma AĢaması 

1.5.1. Birinci AĢama: AnlaĢmazlık (ÇatıĢma) 

Ġnsanlar birlikte bulundukları ortamlarda fikir ayrılıkları nedeniyle çatıĢma 

yaĢayabilmektedirler. Örgüt içerisinde yaĢanan bu çatıĢmalar da mobbingin 

tetikleyicisi olmaktadır. Bu durumda önemli olan çatıĢmayı göz ardı etmek değil 

faydalarından yararlanarak olumsuz sonuçlarını en aza indirmek gerekmektedir.  

                                                
29

Leyman a.g.e., s165, aktaran GülĢah Vural Özkan, a.g.e., s.23 
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ÇatıĢma aĢamasında henüz bir netlik yoktur. KarĢılıklı atıĢmalar söz 

konusudur. Saldırgan davranıĢlar inceden inceye yapılır. Bu nedenle henüz 

mobbing değildir. Ancak saldırgan davranıĢlar açıkça yapıldığında mobbinge 

dönüĢür. Bu aĢamada mobbing mağduru olan kiĢi herhangi bir fiziki veya psikolojik 

rahatsızlık hissetmeyebilir30. 

1.5.2. Ġkinci AĢama: Mobbingin BaĢlaması 

Bu aĢamada, saldırgan davranıĢlar ve psikolojik saldırılar baĢlar. Bu evreye 

çatıĢmanın olgunlaĢması evresi denebilir. Saldırılar sürekli ve sistematiktir. Sürekli 

rahatsız edici davranıĢlar neredeyse her gün tekrarlar. Birinci aĢamaya bağlı olarak, 

kiĢiye karĢı mobbing davranıĢları eyleme dönüĢmektedir. Zaman içerisinde kurban 

grup içinde yalnız bırakılıp cezalandırılmaya çalıĢılmaktadır. Bu aĢamada mağdur 

kendini bu zor durumdan kurtaramaz. 

Mobbingin amacı her zaman mağduru iĢten uzaklaĢtırmak, kovdurtmak 

değildir. DüĢmanca bir hedef için devam eden bu tavırlar günlük iletiĢim sorunları 

olarak düĢünülebilir. Bu durum zamanla Ģekil değiĢtirerek mobbingi tetikler hale 

gelir. 

Saldırganın tavrı, mağdurun yaklaĢımını etkiler. ġayet aktif saldırganlık 

gösterecekse kolayca fark edecek, kurban önlemini alacaktır. Pasif saldırganlık 

gösterecekse de; dostça yaklaĢacak, ona yardımcı olan biri izlenimi verecektir. 

Böyle bir durumda mağdur faili fark etmeyecek, sonuçlar kendisi için altından 

kalkılmaz hale gelecektir31. 

1.5.3. Üçüncü AĢama: Yönetimin Devreye Girmesi 

ġayet yönetim 2. aĢamadan haberdar değilse önyargılı bir Ģekilde davranır. 

Mağdura haksızlık edebilir. Yavuz‟a göre; yönetim, mağdurun iĢ bilgi ve becerisi 

üzerinden değil de kiĢisel özelliklerinden yola çıkarak yargılamalarda bulunabilir. Bu 

aĢamada yönetimin tavrı, olayı mobbinge dönüĢtürerek döngüye dahil olur32. 

1.5.4. Dördüncü AĢama: Damgalanma 

Bu aĢamada mağdurun psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları ortaya çıkmaya 

baĢlamaktadır. Mağdur psikolojik destek almaya çalıĢırsa, kiĢinin bu durumu 

hakkında yapılan yanlıĢ yorumlar daha da artar. Çünkü bu yanlıĢ yorumlar 

                                                
30

 Tınaz, a.g.e., s.8 
31

 Tınaz, a.g.e., s, 64. 
32

 Hüseyin Yavuz, “ÇalıĢanlarda Mobbing (Psikolojik ġiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: Süleyman 
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üzerine Bir AraĢtırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Isparta, 2007, s.27. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
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sonucunda mobbing kurbanları “zor insan”, “paranoyak kiĢilik” veya “akıl hastası” 

olarak damgalanırlar. 

Damgalanma aĢaması çok hassastır. Mağdur tedavi olmak amacıyla sağlık 

merkezlerine baĢvurur; sağlık çalıĢanları ise mobbingi tespit edemeyip, yanlıĢ tanı 

vererek, personeli uzun süreli istirahat raporlarıyla iĢyerinden uzak tutarlar. Bu 

aĢamada aldığı destekleyici tedavi iĢe yaramadığı gibi iĢten kovulma veya zorunlu 

istifa ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Kötülük, adaletsizlik gibi duygularla yoğunlaĢırken 

uykusuzluk çekmeye baĢlamaktadır33. 

1.5.5. BeĢinci AĢama: ĠĢten Ayrılma/Kovulma 

ĠĢyerinden uzak tutulan mağdur daha da çok gerilmektedir. Çobanoğlu‟na göre 

mobbing; iĢten çıkarma, istifa ettirme, emekliliğe ayrılma için baskı yapmayla son 

bulmaktadır. Sonrasında kiĢinin psikolojik durumuna bağlı olarak intiharlar, 

yöneticilere saldırma, iĢyerinin camlarını kırma, kapılarını tekmeleme, sosyal 

medyada karalamalar Ģeklinde devam edebilir34. 

Mobbing sürecinde durum her zaman dördüncü evreye kadar gelmeyebilir. 

Diğer evrelerin herhangi bir aĢamasında iĢten ayrılma ya da iĢten çıkarılma 

gerçekleĢebilmektedir35. 

Leymann‟ın beĢ aĢamada açıkladığı mobbing geliĢim evreleri modeli Kuzey 

Avrupa ülkelerine uymaktadır. Akdeniz kültürlerinde mobbingin geliĢim evreleri 

Ġtalyan-Ege modeli olarak kabul görmüĢtür. Bu model altı aĢamadan oluĢmaktadır36;  

1. Niyetlenmiş Çatışma Durumu: Bu aĢamada kurban belirlenmiĢtir amaç 

üste çıkmak değil rakibi köreltmek ve yıldırmaktır.  

2. Mobbingin Başlama Aşaması: Kurban iĢ arkadaĢlarının kendisine yönelik 

davranıĢlarını anlamaya, nedenlerini merak etmeye, ĢaĢırmaya baĢlamıĢtır.  

3. İlk Psikosomatik Rahatsızlıkların Görülmesi: Mobbingin kurban üzerindeki 

etkisi uykusuzluk, iĢtah, mide rahatsızlıkları ile ortaya çıkmaktadır.  

4. Yönetimin Hatalı Tutumu ve Mobbingi Görmezden Gelmesi: Bu aĢamada 

mobbing iyice gün yüzüne çıkmıĢtır. Yönetimin kurbana yönelik tutumu 

saldırganın etkisiyle olumsuzdur. Kurbanın iĢ verimliliğine yönelik 

değerlendirilmeleri yöneticiler tarafından adilane yapılmamaktadır.  

5. Kurbanın Psikolojik ve Fiziksel Sağlığının Kötüleşmesi: Bu aĢamada 

kurban tam anlamıyla depresyon yaĢamaktadır. Kurban tedavi görmeye 

                                                
33

 Ġpek Ġmirlioğlu, “Mobbing/ĠĢ YaĢamında Psikolojik ġiddet”, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, 
2009, n:250, s.26. 

34
Tınaz, a.g.e., s.66 

35
 Musaoğlu Özdemir, a.g.e., s.22 

36
 Çobanoğlu, a.g.e., s.91-95 
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baĢlamakta herkesi ve her Ģeyi karĢısında bulmakta, olayların kaynağının 

kendisi olabileceğini düĢünmeye baĢlamaktadır. 

6. İşten Ayrılma: Bu aĢama mobbingin son safhasıdır. Kurban iĢten ayrılmaya 

veya erken emekliliğe zorlanmakta ya da iĢten kovulmaktadır. 

ĠĢyerinde çalıĢanlar arasında yaĢanan anlaĢmazlık veya çatıĢmalarla mobbing 

içeren davranıĢlar arasında önemli farklılıklar vardır ve bu farklılıklar mobbing 

davranıĢları olarak aĢağıda ayrıntılı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

1.6. Mobbing Sürecindeki Bireyler ve KiĢilik Özellikleri 

ÇalıĢma ortamında herhangi bir kiĢi mobbinge maruz kalabilmektedir. Bir diğer 

taraftan çalıĢanların kendileri de,  örgüt kültürü ve yapısından kaynaklanan herhangi 

bir nedenden ötürü veya kendi kiĢiliğinin bozukluğunun yansıması olarak çalıĢanlara 

karĢı davranıĢları ile mobbing uygulayıcısı konumuna gelebilmektedir. Ayrıca birey 

psikolojik Ģiddeti uygulayan ve psikolojik Ģiddete maruz kalan bir çatıĢma sürecinde 

kendini, izleyici konumunda bulabilir. Dolayısıyla mobbing süreci içerisinde üç grup 

insandan bahsedilmektedir. Bunlar;  psikolojik Ģiddet uygulayanlar, psikolojik Ģiddet 

mağdurları, psikolojik Ģiddet izleyicileri37. 

1.6.1. Mobbing Uygulayıcıları 

Psikolojik Ģiddet uygulayanların neden psikolojik Ģiddete baĢvurdukları üzerine 

yapılan araĢtırmalarda, çoğu kez psikolojik Ģiddet uygulayanların psikolojik 

durumları ve eylemleri temel alınmakta ve genellikle bu kiĢilerin kendi eksikliklerini 

gidermek amacıyla psikolojik Ģiddete baĢvurdukları görülmektedir38. 

Mobbing uygulayanların kiĢiliği; aĢırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar 

açlığı gibi niteliklerle tanımlanmaktadır. Bununla birlikte insanların mobbinge 

baĢvurmasında birtakım nedenler vardır. Bunlar39: 

Birini Bir Grup Kuralını Kabul Etmeye Zorlamak: Bu durumda mobbing 

uygulayıcısı grubun bir bütün olduğunda güçleneceğine inanmaktadır.Bu yüzden 

kuralları kabul etmeyenlere mobbing uygulamaktadır. 

Düşmanlıktan Hoşlanmak: Bazen sadece kiĢisel olarak bir Ģeylerden rahatsız 

olması mobbing uygulayıcısı için yeterli olmaktadır. Bu durumda birinden 

hoĢlanmazsa ondan kurtulmak için mobbing uygulamaktadır.  

Can Sıkıntısı İçinde Zevk Arayışı: Bazı insanlar sadece birinden kurtulmaya 

çalıĢmazlar aynı zamanda ona iĢkence yapmak hoĢlarına gider. 

                                                
37

 Tınaz, a.g.e., s.15. 
38

 Tınaz, a.g.e., s.57. 
39

 Noa Davenport, Ruth Distler Schwartz ve Gail Pursell Elliot, Mobbing İş yerinde Duygusal Taciz, 
Çev., Osman Cem Önertoy, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 2003, s.38. 
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Önyargıları Pekiştirmek: Cinsiyet, ırk, dil, din veya etnik bir gruba üye olmak 

diğer insanların ondan hoĢlanmamasına neden olabilir. Daha en baĢından o 

kimseye karĢı kötü düĢünceler içinde olabilirler. 

Tınaz (2008) ise bu maddelere ek olarak Ģunları belirtmiĢtir40: 

Sahip Olamadıklarının Acısını Çıkarmak: Kendisi mutlu olmayan insanlar, 

etrafındakilerin de mutluluğunu istemezler. Çevrelerinin de mutsuzluk yaĢaması için 

çalıĢırlar. Kendilerinde olan eksiklikleri ve kusurları gidermek yerine mobbing 

vasıtasıyla baĢkalarında bir Ģeyleri bozmaya çalıĢırlar.  

Bencillik: Bazı bireyler kendi hatalarını kabul etmez ve bunları düzeltme 

yoluna da gitmez. Bunun yerine baĢkalarının ne hatası var onları keĢfetmek için 

uğraĢırlar. En ufak bir Ģey bulduklarında da bunu en acıtıcı Ģekilde ortaya dökerler.  

1.6.2. Mobbing Mağdurları 

Mağdurlarla ilgili yapılan çalıĢmalar mağdurların genellikle dürüst, çalıĢkan, 

iĢbirlikçi, kendilerini baĢkalarına beğendirme çabası içinde olmayan, özgüveni 

yüksek, giriĢken ve nitelikli, kısmen yargılayıcı ancak suçlayıcı olmayan, kiĢilerle ve 

olaylarla değil düĢüncelerle uğraĢmayı amaç edinmiĢ ve örgütsel bağlılığı yüksek 

bireyler olduğunu ileri sürmektedir41.  

Mobbing mağduru olabilecek aday kiĢi farklı tiplerde ve özelliklerde 

olabilmektedir. Bu kiĢiler Ģu Ģekilde sıralanabilir42: 

o Yalnız Bir KiĢi: Bu kiĢi, erkeklerin yoğun olduğu bir ofiste çalıĢan tek bir 

kadın veya kadınların çok sayıda olduğu bir iĢ yerinde çalıĢan tek bir erkek 

de olabilir.  

o Farklı Bir KiĢi: Bir Ģekilde diğerlerinden farklı ve baĢkalarıyla kaynaĢmayan 

herhangi bir kiĢi söz konusudur. Bu farklı tarzda giyinen bir birey olabileceği 

gibi, engelli veya yabancı bir kiĢi de olabilir. Aynı zamanda azınlık bir gruba 

dahil olan bir kiĢinin de mobbinge uğrama olasılığı çok yüksektir.  

o BaĢarılı Bir KiĢi: Önemli bir baĢarı göstermiĢ ve yöneticinin takdirini 

kazanmıĢ biri çalıĢma arkadaĢları tarafından kolayca kıskanılabilir. Bu 

bireyin arkasından söylentiler çıkarılır, her türlü oyunlar oynanır ve hatta 

çalıĢması engellenebilir.  

o Yeni Gelen KiĢi: Daha önce o pozisyonda çalıĢan kiĢinin çok seviliyor 

olması veya yeni gelenin orada çalıĢanlardan daha fazla özelliklere sahip 

                                                
40

 Tınaz, a.g.e., s.98-99 
41

 Linda Shallcross,  The Work Place  Mobbing Syndrome.  Workplace Bullying:  A Community 
Conference, 2003, Brisbane,  aktaran Olcay ÖzıĢık Yapıcı, Örgütlerde Psikolojik ġiddet‟in Boyutları ve ÇatıĢma 

Çözüm Yöntemleri Arasındaki ĠliĢkinin Tespiti: Ankara‟daki BeĢ Yıldızlı Oteller Üzerine Bir AraĢtırma, Gazi 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, s.5. (Yayınlanmamış Yüksek  Lisans Tezi) 

42
  Tınaz, a.g.e., s.102-104 
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olması, mobbing mağduru olma riskini arttırır. Aynı zamanda kiĢinin sadece 

daha genç ya da daha güzel olması da mobbinge neden olabilmektedir. 

1.6.3. Mobbing Ġzleyicileri 

Mobbing izleyicileri aslında mobbing uygulayan kiĢiye müdahale etmeleri 

gereken yerde tepkisiz kalarak, her gün gözlerinin önünde meydana gelen 

haksızlıklara göz yummaktadırlar. Ġzleyicilerin, psikolojik Ģiddete karĢı tepki 

göstermelerini engelleyen nedeni, kendilerinin de psikolojik Ģiddet kurbanı olarak 

seçilebileceklerinden korkmaları olarak belirtilmektedir43.  

1.7. Mobbing DavranıĢları 

Mobbing davranıĢlarının baĢında,  mağduru karalama ve itibarını zedeleyici 

davranıĢlar gelmektedir. Mobbing, sözlü saldırı gibi doğrudan yapıldığı gibi hakaret 

ve iftira,  bilgi saklama gibi yollarla dolaylı olarak da gerçekleĢebilmektedir44. 

Bazı araĢtırmacılar,  mobbing davranıĢlarını sınıflandırmıĢlardır. Heinz 

Leymann, 45 ayrı mobbing davranıĢı tanımlamıĢ ve bunları davranıĢın özelliğine 

göre beĢ grupta toplamıĢtır. Leymann yaptığı araĢtırmalar sonucunda, “psikolojik 

tacizde”; bireylerin kendini ifade etmesine, sosyal iliĢkilerine, iĢ ve özel yaĢamındaki 

bireysel saygınlığına,  iĢteki performansına yönelik saldırgan davranıĢlar olduğunu 

belirtmiĢtir45. 

Birinci grup: Kendini Göstermeyi ve ĠletiĢim OluĢumunu Etkilemek 

 Üstünüz kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar. 

 Sözünüz sürekli kesilir.  

 MeslektaĢlarınız veya birlikte çalıĢtığınız kiĢiler kendinizi göstermede 

olanaklarınızı kısıtlar. 

 Yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız.  

 Yaptığınız iĢ sürekli eleĢtirilir. 

 Özel yaĢamınız sürekli eleĢtirilir. 

 Telefonla rahatsız edilirsiniz.  

 Sözlü tehditler alırsınız. 

 Yazılı tehditler gönderilir. 

 Jestler ve bakıĢlarla iliĢki reddedilir. 

 

 

                                                
43

 Tınaz, a.g.e., s.108-109. 
44

 Ayda Aras, Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Mobbıng (Yıldırma) YaĢama 
Düzeyleri, Örgütsel Bağlılık ve ĠĢ Doyumları Arasındaki ĠliĢkiler, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2012 (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 

45
Jale MinibaĢ Poussard, Meltem Ġdiğ Çamuroğlu, Psikolojik Taciz: ĠĢyerindeki Kabus, Nobel Yayınevi, 

Ankara, 2009, s.8 
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Ġkinci Grup: Sosyal ĠliĢkilere Saldırılar 

 Çevrenizdeki insanlar sizinle konuĢmaz. 

 Kimseyle konuĢamazsınız, baĢkalarına ulaĢmanız engellenir. 

 Size diğerlerinden ayrılmıĢ bir iĢyeri verilir. 

 MeslektaĢlarınızın sizinle konuĢması yasaklanır. 

Sanki orada değilmiĢsiniz gibi davranılır. 

 

Üçüncü Grup: Ġtibarınıza Saldırılar 

 Ġnsanlar arkanızdan kötü konuĢur. 

 Asılsız söylentiler ortada dolaĢır. 

 Gülünç durumlara düĢürülürsünüz. 

 Akıl hastasıymıĢ gibi davranılır. 

 Psikolojik değerlendirme/inceleme geçirmeniz için size baskı yapılır. 

 Bir özrünüzle alay edilir. 

 Sizi gülünç düĢürmek için yürüyüĢünüz, jestleriniz, veya sesiniz taklit edilir. 

 Dini veya siyasi görüĢünüzle alay edilir. 

 Milliyetinizle alay edilir. 

 Özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iĢ yapmaya zorlanırsınız. 

 Çabalarınız yanlıĢ ve küçültücü Ģekilde yargılanır. 

 Kararlarınız sürekli sorgulanır. 

 Alçaltıcı isimlerle anılırsınız. 

 Cinsel imalar. 

 

Dördüncü Grup: KiĢinin YaĢam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar 

 Sizin için hiçbir özel görev yoktur. 

 Size verilen iĢler geri alınır, kendinize yeni iĢ bile yaratamazsınız. 

 Sürdürmeniz için anlamsız iĢler verilir. 

 Sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren iĢler size verilir. 

 ĠĢiniz sürekli değiĢtirilir. 

 Özgüveninizi etkileyecek iĢler verilir. 

 Ġtibarınızı düĢürecek Ģekilde, niteliklerinizin dıĢındaki iĢler size verilir. 

 Size mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur. 

 Eviniz ya da iĢ yerinize zarar verilir. 

 

BeĢinci Grup: KiĢinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar 

 Fiziksel olarak ağır iĢler yapmaya zorlanırsınız.  

 Fiziksel Ģiddet tehditleri yapılır.  
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 Gözünüzü korkutmak için hafif Ģiddet uygulanır. 

 Fiziksel zarar. 

 Doğrudan cinsel taciz. 

1.8. Mobbingin Sonuçları 

Mobbing ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çeĢitli davranıĢlar bireylerin 

davranıĢlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Mobbing sonucunda bireylerde 

aĢırı stres, verim düĢüĢü, iĢten ayrılma hatta ölüm dahi görülebilmektedir46.  

Mobbing çalıĢanların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Sağlığı bozulan 

çalıĢan; içinde bulunduğu örgütü olumsuz etkilemekte ve son olarak örgüt yapısı 

olumsuz etkilenen iĢyeri de kendi toplumunu ve ülke ekonomisini olumsuz 

etkileyebilir47.  

Mobbing sadece kiĢileri etkileyen bir süreç olmadığı gibi mobbingin olumsuz 

sonuçları kiĢilerden kurumlara, kurumlardan toplumun tamamına yayılmaktadır. Bu 

yüzden mobbingin etki ve sonuçları mağdur, örgüt ve toplum açısından üç grupta 

incelenecektir. 

1.8.1. Mağdur Açısından Mobbingin Sonuçları 

Uzun bir sürece yayılarak yavaĢ yavaĢ geliĢen mobbingin mağdur üzerindeki 

etkileri kademeli olarak ortaya çıkmaktadır. Mobbing mağdurlarına iliĢkin sonuçları 

ekonomik, sosyal ve sağlık sorunları olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. 

Sağlık sorunları olarak; anksiyete, panik atak, çaresizlik duygusu, paranoya, 

özgüven yetersizliği ve depresyona gibi rahatsızlıklar sayılabilmektedir. Bu sağlık 

problemlerine ek olarak kurbanın iĢteki performansı ve çalıĢma arzusunda düĢüĢ 

yaĢanabilmekte diğer kiĢilerle olan iliĢkilerinde de birtakım olumsuzluklar ortaya 

çıkabilmektedir48. 

Mobbing davranıĢları içinde tanımlanan sosyal imaja yönelik saldırılar 

sonucunda ise mağdurun sosyal konumunun etkilenmesi, topluluk içinde 

saygınlığını yitirmesi de mobbingin mağdur üzerindeki olumsuz sosyal etkilerinden 

biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Buna göre mobbing mağdurları; soysal imajın 

zedelenmesi,  depresif davranıĢları nedeniyle arkadaĢları tarafından terkedilmek, 

                                                
46

 ġerife EkĢici, Kurum ve KuruluĢlarda Psikolojik Taciz (Mobbing) Eylemleri ve ÇalıĢanların Motivasyonu 
Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, s.46 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi) 

47
 Bayram ġahin, Mehmet Çetin ve Mesut Çimen, “Genç Doktorların Mobbing (Yıldırma) Mağduriyetinin 

Değerlendirilmesi”, 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Ġstanbul Üniversitesi, 28-31 Ekim 
2010, s.95. 

48
 Esin M. Ocaktan, AyĢe Keklik ve Meltem Çöl, “AbidinpaĢa Sağlık Grup BaĢkanlığı‟na Bağlı Sağlık 

Ocaklarında ÇalıĢan Sağlık Personelinde Spielberger Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi” Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Mecmuası, 2002; 55: 21-8. 
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mesleki kimliğini yitirmek, aile içinde de zamanla “baĢarısız, elindekileri kaçırmıĢ bir 

birey” olarak algılanmak gibi sonuçlarla karĢı karĢıya kalmaktadırlar. 

Mobbing mağdurunun ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileĢtirilmesi amacıyla yaptığı 

tedavi harcamaları, iĢin yitirilmesi sonucunda düzenli gelirin kaybı gibi sonuçlar da 

mobbingin mağdur açısından ekonomik sonuçlarını ortaya koymaktadır49.  

1.8.2. Örgüt Açısından Mobbingin Sonuçları 

ĠĢletme içinde gerçekleĢen verim düĢüklüğü sadece mağdurun iĢ performansı 

ile sınırlı değildir. Aynı zamanda iĢletmenin mağdur seçtiği kiĢiyi dıĢlama stratejisi ile 

harcadığı zaman ve çaba iĢletme için olumsuz sonuçlar doğurabilecektir50. 

ĠĢveren açısından ortaya çıkan hasarlar, öncelikle ekonomik niteliktedir. 

ĠĢyerinde mobbinge maruz kalan, yıldırılan vasıflı bireyler kurumu zamanla terk 

ederler. Bu durumda kurum daha önce yetiĢtirdiği, yetiĢmesi için büyük masraflar 

yaptığı personelini kaybederek, hem emek hem de mali olarak zarara uğrar. Çok sık 

eleman kaybı kuruluĢa çok önemli eğitim, personel temin maliyeti getirdiği gibi, çok 

büyük zaman israfına neden olur51. Baykal‟a52 göre iĢyerinde psikolojik yıldırma 

sadece mağdurlarıyla birlikte örgütlerin maliyetlerine değil, iĢletmelerin pazarda 

kalabilmelerine de etki eder. 

Ekonomik sonuçların yanında mobbing sonucunda sosyal sonuçların oluĢması 

da kaçınılmazdır. Bazı yöneticiler mobbingi bir defalık bir olgu gibi algılarlar ve 

kayda değer görmeyip üzerinde durmanın gereksiz olduğunu düĢünürler. Hâlbuki 

mobbing son derece ciddi sonuçlar doğurabilecek, bir örgüt zora sokabilecek hatta 

önlenmesi için zamanında davranılmadığı takdirde örgüt yok olmasına, ölümüne bile 

neden olabilecek riskli bir olgu olarak ifade edilmektedir53. 

Mobbing sonucunda personel devir hızı artar, iĢletmeler kilit insanları 

yitirebilirler. Diğer çalıĢanların da moralleri bozulur, iĢe ve örgütün amaçlarına 

konsantrasyonları düĢebilir. Birbirlerine ve örgüte güvenleri sarsılır, bu nedenle ekip 

çalıĢması zorlaĢır. Bu durum literatürde kurum depresyonu olarak 

adlandırılmaktadır. Kurumdaki genel havada umutsuzluk vardır, çalıĢanlarda kurumu 

ve birbirlerini suçlama eğilimi yaygındır54. Bu sonuçlar, örgütte genel bir performans 

ve hizmet kalitesi düĢüĢüne neden olabilir.  

Sonuç olarak sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden olan 

insan kaynağına ve dolayısıyla iĢletmenin verimliliğine (kârlılığına) zarar veren bu 

                                                
49

  Tınaz, a.g.e., s.156 
50

  Tınaz, a.g.e., s.65 
51

 Meltem Güngör, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, Derin Yayınları, Ġstanbul, 2008 s.105 
52

 Adnan Nur Baykal, Yutucu Rekabet: Kanuni Devrindeki Mobbingden Günümüze, Sistem 
Yayıncılık, Ġstanbul, 2005, s.205-207 

53
 Tınaz, a.g.e., s.38 

54
  Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 2005, s.172 
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durum; iĢletme açısından, bireysel açıdan, psikolojik açıdan, sosyal açıdan ve 

ekonomik açıdan kayıplara neden olmaktadır.  

1.8.3. Mobbingin Toplumsal Sonuçları 

ÇalıĢanlar ve kurumlar açısından ele alınan sonuçların pek çoğunun 

yansıması bir taraftan toplum üzerinde de gözlenmektedir. Stresin ve taciz nedeniyle 

oluĢan bir takım rahatsızlıkların neden olduğu maliyetlerin yanı sıra, yabancılaĢma, 

iĢten ayrılma veya çıkarılmadan dolayı artan iĢsizlik, bireyler arasındaki sevgisizlik 

ve taciz davalarından ötürü mahkemelerin meĢgul edilmesi gibi bir takım toplumsal 

sonuçlar doğurabilir. 

Toplum içinde mutsuz bireylerin sayısının artmasıyla olaylara karĢı kayıtsızlık, 

iĢsizlik ve intihar eğilimi de artmakta ve böylece aile ve toplum içindeki huzur 

bozulabilmektedir. Diğer taraftan vergilerden ödenen sağlık masrafları, vergi 

kayıpları, sosyal yardım kuruluĢlarına talebin artması, zihinsel sağlık sorunlarındaki 

artıĢ ve malulen emeklilik istekleri toplumu önemli düzeyde etkilemektedir55. 

1.9. Sağlık Sektöründe Mobbing ve Nedenleri 

Mobbing kavramı Türkiye‟de yeni olsa da, bu alanda çok fazla çalıĢma 

yapılmaktadır. ILO raporuna göre bazı meslek gruplarının, mobbinge maruz kalma 

riski çok yüksektir. Riskli olan meslek grupları incelendiğinde taksi sürücüleri, sağlık 

çalıĢanları, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

Özellikle sağlık sektörü ve bu sektörde çalıĢanlar üzerinde yapılan mobbinge yönelik 

araĢtırmalarda ise hemĢireler ön plana çıkmaktadır56.  

Sağlık alanında yapılan çalıĢmalar, mobbingin boyutunu ortaya çıkarmaktadır. 

Özdevecioğlu‟nun Kayseri‟de yaptığı hemĢireler üzerindeki araĢtırma sonucuna 

göre; hemĢirelerin %89,5‟inin mobbinge maruz kaldığı tespit edilmiĢtir57. Bursa‟da 

2006 yılında sağlık, eğitim ve emniyet sektörleri arasında alan araĢtırması yapılmıĢ 

ve araĢtırma sonuçlarında, mobbingin en çok sağlık sektöründe görüldüğü ortaya 

çıkmıĢtır. Özellikle de; bekârlar, gençler, idari personeller mağdur olmaktadır58.  

Kamu hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu sağlık kuruluĢlarında, yoğun iĢ 

yükü, düzensiz ve belirsiz çalıĢma koĢulları sağlık çalıĢanlarının psikolojik Ģiddete 

uğrama riskini arttıran nedenler olarak görülmektedir59. 

                                                
55

 Çobanoğlu, a.g.e., s.99 
56

  Tınaz, a.g.e., s.48, Çobanoğlu, a.g.e., s.121. 
57

 Mahmut Özdevecioğlu, “Organizasyonlarda Saldırgan DavranıĢlar ve Bireyler Üzerindeki Etkilerinin 
Belirlenmesine Yönelik Bir AraĢtırma”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, XXII (1), 2003, s.81. 

58
 Bayram ġahin, Tuğba Dündar, “Sağlık ÇalıĢanlarının Yıldırma (Mobbing) DavranıĢlarıyla KarĢılaĢtırma 

Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Ġncelenmesi: Bolu Ġli Örneği”, TİSK Akademi, 2011/11 s.94. 
59

 Azime Arısoy, Mobbingi Ortaya Çıkaran Faktörler: Isparta-Antalya- Burdur‟da Sağlık Sektöründe 
HemĢireler Üzerine ÇalıĢma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve 
Endüstri ĠliĢkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
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Sağlık sektöründe mobbingi tetikleyen etkenlerden bazılarını Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz60:  

o Hasta sayısının yüksek olması ve bu nedenle çalıĢma temposunun yoğun 

olması 

o Özellikle devlet kurumlarında alınan maaĢların yetersiz olması 

o Akademik kariyer ve yükselme sırasında kayırmacılığın olması 

o Hasta yoğunluğu nedeniyle mesleğin gereklerinin tam olarak yerine 

getirilememesi 

o HemĢirelerin hemen lise eğitimleri sonrası uzak diyarlarda ve küçük yaĢlarda 

çalıĢma hayatına baĢlamalarından dolayı, her türlü saldırı ve tacize karĢı 

kendilerini koruyamamaları 

o Ġdareye yakınlık ve yöneticiye kiĢisel yaklaĢım nedeniyle ayrımcılığın olması. 

Türkiye‟de sağlık sektöründe mobbingi tetikleyen bir baĢka unsur da Kamu 

Hastaneleri Birliği‟ne bağlı hastanelerdeki hiyerarĢik yapının 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 02 Kasım 2011 tarihinde değiĢtirilmesidir. 

2011 yılı öncesine kadar hastanedeki en üst karar mevkii olan BaĢhekim ve 

baĢhekim yardımcısı unvanlarına atanacak kiĢilerin en az uzman doktor olma Ģartı 

vardı. Ancak 663 sayılı KHK sonrasında; eğitim ve araĢtırma hastaneleri için eğitim 

görevlisi doktor veya tıp alanında doçent veya profesör unvanına sahip olması, diğer 

hastanelerde ise uzman doktor, tıp alanında doktora yapmıĢ pratisyen doktor olması 

Ģartı getirilmiĢtir. Aynı zamanda ĠĢletme, hukuk mezunlarının hastane yönetiminde 

yer alması yolu açılmıĢtır. Kamu Personeli Seçme Sınavı‟ndan 70 puan almak 

Ģartıyla devlet memuru olmayan kiĢiler sözleĢme imzalayarak üst düzey ve orta 

düzey yönetici olarak görev yapabilmektedir. Yasal değiĢiklik sonrası hastanelerdeki 

yapı tamamen değiĢmiĢtir. Önceleri bir göreve asaleten gelen bir çalıĢan sonrasında 

çok nadiren görevinden alınırken; Ģuan her yıl performans değerlendirilmesi 

yapılmakta, 2 yılda bir sözleĢmeler yenilenmektedir. SözleĢmesinin yenilenmemesi 

endiĢesi hemen her yöneticide vardır. Tüm bu değiĢiklikler üst ve orta düzey 

yöneticiler üzerinde baskı oluĢturmakta, koltuğunu kaybetme, yeni yetiĢenlere 

makamını kaptırma korkusu mobbingi tetiklemektedir61. 

                                                
60

 Çobanoğlu, a.g.e.,s.12. 
61

 Resmi Gazete Ġnternet Sayfası, “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı KuruluĢlarının TeĢkilat Ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-3.htm, 
(EriĢim Tarihi: 12.03.2016) 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Ġġ DOYUMU KAVRAMI 

 

KüreselleĢmenin etkisiyle geliĢen ve değiĢen dünyada hizmet anlayıĢının 

evrensel standartlar kazandığı bilinmektedir. Bu evrensel standartları yakalama 

uğraĢı içerisinde olan kamu örgütlerinde de yöneticilerin önemli bir önceliği 

çalıĢanların iĢ doyum düzeylerini yükselterek motivasyonlarını arttırmaktır. 

Günlerinin büyük bir kısmını iĢyerlerinde geçiren iĢgörenler iĢle ilgili yaĢadığı 

sıkıntıları özel hayatına da yansıtmaktadır. ĠĢ, bireyin yaĢamını sadece ekonomik 

olarak değil, psikolojik olarak da etkilemektedir1.  

ĠĢ doyumu konusu dünyada iĢ psikolojisi alanında derinlemesine incelenen ve 

araĢtırılan konuların baĢında gelmektedir. ĠĢ yaĢamında verimliliği etkileyen bir 

durum olduğundan çalıĢanların iĢ doyum düzeyleri araĢtırılmakta ve çıkarımlara 

göre sağlıklı ortam ve güvenli iĢ ortamının oluĢturulması için tedbirler alınmaya 

çalıĢılmaktadır. 

Genel bir kavram olarak iĢ doyumu, kiĢinin iĢine karĢı olan tutumudur. 

Herhangi bir tutum gibi, iĢ doyumu da inançlar, his, duygu, değerler ve davranıĢsal 

eğilimlerin karmaĢık bir bileĢimini yansıtır.  

ĠĢ doyumu, iĢgörenin iĢinde daha baĢarılı olmasını sağlamakta ya da yaĢanan 

doyumsuzluk iĢgörenin kapasitesinin çok daha altında çalıĢmasına neden 

olabilmektedir. ĠĢ doyumunun sağlanması için çalıĢanların, kendilerini önemli 

hissetmeleri, motivasyonlarının yüksek olması, huzurlu ve güvenli bir çalıĢma 

ortamında iĢlerini yerine getirmeleri gerekmektedir2. 

ĠĢ doyumu kiĢinin, toplam iĢ çevresinden, örneğin iĢin kendisinden, 

yöneticilerden, çalıĢma grubundan ve iĢ organizasyonundan elde etmeye çaba 

gösterdiği rahatlatıcı ve iç yatıĢtırıcı duygudur3. Dolayısıyla iĢ doyumunun; iĢin 

özellikleri ile iĢgörenlerin istekleri uyduğu zaman gerçekleĢen ve iĢgörenin iĢinden 

hoĢnutluk duymasını belirleyen bir olgu olduğu söylenebilir.  

Yüksek düzeyde iĢ doyumu olan bir insan, çalıĢmaya ve iĢine karĢı olumlu 

tutumlar geliĢtirirken, buna zıt biçimde iĢinden doyum almayan bir kiĢi de, çalıĢmaya 

ve iĢine karĢı olumsuz tutumlar geliĢtirecektir4. 

                                                
1
 Keith Davis, İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, Çev. K. Tosun, Ġ.Ü.ĠĢletme Fakültesi 

Yayın, Ġstanbul, 1988, s.96 
2
 Oya Erdil v.d., “Yönetim Tarzı Ve ÇalıĢma KoĢulları, ArkadaĢlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu Ġle ĠĢ 

Tatmini Arasındaki ĠliĢkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, 2004, 
s.17-18 

3
 Zeki Akıncı, “Turizm Sektöründe ĠĢgören ĠĢ Tatminini Etkileyen Faktörler: BeĢ Yıldızlı Konaklama 

ĠĢletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (4):1-25, 2002, s.2. 
4
  Akıncı, a.g.e., s.3 
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2.1. ĠĢ Doyumunun Tanımı 

Sosyal bilimler ile ilgili diğer kavramlarda olduğu gibi iĢ doyumu kavramı da 

birçok araĢtırmacı ve yazar tarafından değiĢik biçimlerde tanımlanan bir kavramdır.  

ĠĢ doyumu, iĢgörenin iĢini ya da iĢ yaĢamını değerlendirmesi sonucunda 

duyduğu haz ve ulaĢtığı olumlu duygu olduğu belirtilmiĢti. ĠĢ doyumu; ĠĢgörenin 

duyduğu hazzın ya da ulaĢtığı olumlu duygunun derecesi iĢten doyumun 

derecesidir5. 

Vroom (1964); iĢ doyumunu, genel olarak, iĢ ortamını oluĢturan durumlara 

karĢı çalıĢanların gösterdikleri olumlu ya da olumsuz duygular ya da tepkiler olarak 

tanımlamıĢtır6. 

ĠĢ doyumu, iĢgörenin iĢ hayatıyla ilgili fiziksel ve ruhsal durumlarının bir 

göstergesidir7. Keith Davis‟e göre ise iĢ doyumu; “iĢgörenlerin iĢleriyle ilgili 

oluĢturduğu memnuniyet veya memnuniyetsizliktir”8. Aynı zamanda iĢten elde edilen 

maddi çıkarlar ile bireylerin beraberce çalıĢmaktan zevk aldığı iĢ arkadaĢları ile ve 

eser meydana getirmenin sağladığı mutluluk olarak da tanımlanmaktadır9.  

ĠĢ doyumu bir tutumdur. Bu tutum olumlu veya olumsuz olabilirken, oluĢan ruh 

hali de bu tutumlara göre Ģekillenmektedir. ĠĢgörenin iĢi ile ilgili olumlu tutumu söz 

konusu ise iĢ doyumu, olumsuz tutumu söz konusu ise iĢ doyumsuzluğu 

yaĢanmaktadır10. 

ĠĢ doyumu, çalıĢınlar ve örgüt için oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü bir iĢ 

yerinde iĢ doyumunun olmaması üretimi doğrudan etkilemektedir. Tatmin yeterli bir 

süre içerisinde ortaya çıkmadığında tatminsizlik zamanla hayal kırıklığına sebep 

olmaktadır. Tatmin düzeyi düĢük olan çalıĢanlarda zamanla örgüte karĢı soğukluk, 

devamsızlık, iĢini eksik yapma, iĢe karĢı isteksizlik gibi üretimi etkileyen psikolojik 

fonksiyonlar üretilecektir11. 

2.2. ĠĢ Doyumu ile ĠliĢkili Kavramlar 

Günümüzde iĢ doyumu kavramı, iĢ tatmini, iĢ memnuniyeti, çalıĢan tatmini, 

çalıĢan doyumu ve çalıĢan memnuniyeti gibi kavramlarla eĢit anlamda 

kullanılmaktadır. 

                                                
5
 Ġbrahim Ethem BaĢaran, Örgütsel Davranış:  İnsanın Üretim Gücü, Feryal Matbaası, Ankara, 2002, 

s.28. 
6
  Ġbrahim Ethem Özgüven, Endüstri Psikolojisi, PDREM Yayınları, Ankara, 2003,  s.127. 

7
 Dursun Bingöl, İş Tatmini, İşveren ve Toplum Açısından Önemi, Beta Yayınları, Ġstanbul, 1986, s.227 

8
 Davis, a.g.e., s.96. 

9
 Ġhsan Yüksel, “HemĢirelerin ĠĢ Doyum Düzeylerini Ayırt Edici ĠĢ Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle 

Belirlenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1): 2002,  s.68. 
10

 Ġlhan Erdoğan, “ĠĢletmelerde Hayal Kırıklığı ve ĠĢ Tatmini, ĠĢletme Yönetiminde Örgütsel DavranıĢ”, 
İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (12), 1999, s.231. 

11
 Nazan Poyrazoğlu, Hastane ÇalıĢanlarında ĠĢ Doyumu-Verimlilik ĠliĢkisi, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı, Ankara, 1992, s.30. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
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Bununla birlikte ĠĢ doyumu kavramı ile bazı kavramlar iç içedir. Bu kavramları 

Ģöyle sıralanabilir: 

İş Doyumu ve Moral: Moral; çalıĢanları örgüt amaçları için çalıĢmaya gönüllü 

kılan ve çalıĢmayı sürdürmesini sağlayan bir tutumdur. Moral, daha çok bir insan 

grubuna hâkim olan iklim ya da atmosferdir, doyum ise bireye özgü bir tutumdur. 

ĠĢ doyumu daha çok geçmiĢle ve Ģimdiki durumla iliĢkilidir. Moral ise daha çok 

geleceğe yöneliktir. ĠĢ doyumu kavramında, beklentilerin elde edilmesi veya aĢılması 

gibi kesin olmasa da belli bir ölçüt vardır. Fakat moralin hesaplanabilir bir ölçütü 

yoktur12. 

İş Doyumu ve Güdülenme: Güdülenme Ġnsanı harekete geçiren ve 

hareketlerinin yönlerini belirleyen, onların düĢüncelerini, umutlarını, inançlarını, 

kısaca arzu ve ihtiyaç ve korkularıdır. Temel gereksinimlerden doğan, davranıĢa 

enerji ve yön veren güçleri kapsar. ĠĢ doyumu ise çalıĢanın bir takım 

gereksinimlerinin karĢılanması ile ilgili olgudur. 

İş Doyumu ve Performans: Genel bir ifadeyle iĢ doyumu; iĢgörenlerin 

iĢlerinden ve iĢyerlerinden ne kadar memnuniyet duyduklarının belirlenmesi olarak 

ifade edilmiĢti. Bu bağlamda yapılan araĢtırmalar, iĢ doyumu ve performans 

arasında doğrudan, pozitif ve çok güçlü iliĢkilerin olduğunu göstermekte ve aynı 

zamanda da iĢ doyumunun iĢ performansının belirleyicisi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yine yapılan araĢtırmalarda bireyin gösterdiği performans sonucunda, 

yönetim tarafından desteklenmesi, cesaretlendirilmesi ve ödüllendirilmesinin iĢ 

doyumuna yol açtığı görülmektedir. Ancak iĢ doyumunu arttırarak performansı 

yükseltme konusunda üç faklı görüĢ bulunmaktadır ve bu görüĢler Ģunlardır13:  

 ĠĢ doyumu performansı arttırır,  

 Performans iĢ doyumuna neden olur,  

 Performans ve iĢ doyumu verilen ödüllere bağlıdır. 

Genel olarak iĢ doyumu ve performans arasındaki iliĢki Ģekil 3„te 

gösterilmektedir. 

 

ġekil-3 ĠĢ Doyumu - Performans ĠliĢkisi 
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 BaĢaran,a.g.e., s.31. 
13

Elvan Acar, Uzmanlık Alanında ÇalıĢmanın ĠĢ Doyumuna Etkisi, Paradoks: Ekonomi, Sosyoloji ve 

Politika Dergisi, 2007,  3 (2), s.9. 
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İş Doyumu ve Başarı: ĠĢ doyumu ve baĢarı iliĢkili kavramlardır. BaĢarma 

duygusu bir gereksinimdir. ĠĢ doyumu belirli sınırlar içerisinde baĢarıyı 

etkilemektedir. ĠĢ doyumu ile baĢarı arasındaki iliĢkiyi açıklayan görüĢlere 

bakıldığında; iĢ doyumunun baĢarıyı arttırdığı yapılan araĢtırmalarda görülmüĢtür, 

ancak bu iliĢkinin her durumda geçerli olmadığı da bilinmektedir. Bununla birlikte 

baĢarının doyuma yol açabileceği de yine yapılan araĢtırmalarda anlamlı sonuçlar 

vermiĢtir14. 

İş Doyumu ve İş Değerleri: Bir çalıĢanın, “iĢten ne gibi beklentileri olması ve 

iĢyerinde nasıl davranması gerektiğine dair kiĢisel kanaatleri” olarak tanımlanan iĢ 

değerleri çalıĢanların iĢ doyumuyla yakından ilgilidir. ĠĢ değerlerini genel olarak; içsel 

iĢ değerleri ve dıĢsal iĢ değerleri olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür15. 

ĠĢletme veya örgütlerde çalıĢan bireylerin, genel olarak çalıĢmaya ve özel 

olarak iĢin çeĢitli özelliklerine atfettikleri önemi ifade eden değerler, onların algıları, 

tutumları, motivasyon ve davranıĢlarında etkili olmaktadır. 

2.3. ĠĢ Doyumunu Etkileyen Faktörler 

Organizasyonlar varlık amaçlarını yerine getirebilmek için yüksek iĢ doyumuna 

sahip iĢgörenlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç organizasyonları, iĢgörenlerin iĢ 

doyumlarını etkileyen faktörleri belirlemeye ve iyileĢtirmeye yöneltmektedir. 

ĠĢ doyumu kavramının tarihsel geliĢimi ve tanımları incelendiğinde iĢ 

doyumunu oluĢturan iki temel faktörden bahsedildiği görülmektedir. Bunlardan ilki 

bireyin kiĢilik ve yaĢ, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum gibi demografik 

özelliklerinin oluĢturduğu bireysel faktörler, ikincisi ise daha çok iĢi ve iĢ ortamı ile 

ilgili olan örgüt kültürü, ücretlendirme, denetim, örgüt içi iletiĢim gibi çevresel ve 

örgütsel faktörlerdir. 

2.3.1. Bireysel Faktörler 

ĠĢ doyumu; iĢgörenin iĢinden beklediklerini bulması sonucu ortaya çıkan 

olumlu bir tutum olduğu belirtilmiĢti. KiĢilik, değerler, aile yapısı, sosyalçevre, yaĢ, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi, statü, meslek, yetenek gibi demografik 

(bireysel) özellikler, iĢgörenleri diğer iĢgörenlerden farklı kılmaktadır. Bu farklar, 

iĢgörenlerin doyum düzeylerinde de farklılık yaratmaktadır. 

Kişilik: Ġnsanlar, yetiĢtiği çevreye, aileden aldığı eğitime, arkadaĢlarıyla olan 

iliĢkilerine, inançlarına, sosyal statüsüne göre iĢ arayıĢında bulunacak ve tercihini bu 

faktörler ıĢığında belirleyecektir. ĠĢ doyumu araĢtırmalarında; esnek ve kararlı 

                                                
14

 Nevzat Demir, Örgüt Kültürü ve İş Tatmini, Türkmen Kitabevi, Ġstanbul, 2007, s.62. 
15

 Demir, a.g.e., s.62. 
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karakter yapısına sahip iĢgörenlerin yüksek iĢ doyumuna ulaĢtığı, katı vekararsız, 

aynı zamanda çevresinden çok etkilenen karakter yapısına sahip iĢgörenlerin iĢinde 

doyumsuz oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır16. 

Kendi kiĢisel geliĢimini tamamlayamamıĢ, duygusal olgunlaĢma yaĢayamayan 

iĢgörenler örgüt kültürüne uyum sağlayamadıkları için iĢletme adına faydalı 

olamadıkları da elde edilen bir baĢka sonuçtur17. 

Yaş: Yapılan çeĢitli araĢtırmalar; genç çalıĢanların iĢ seçimi veya iĢ güvencesi 

açısından yaĢadığı kuĢkuların iĢ doyumunu olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

Ancak tecrübe ve beceri arttıkça, daha iyi iĢ çıkartma olasılığı artmakta ve iyi iĢ 

çıkartmanın iĢ doyumu üzerindeki olumlu etkisi kendini göstermektedir.18. 

 

ġekil-4 ĠĢ Doyumu - YaĢ ĠliĢkisi 
 

Genel olarak iĢ doyumu ve yaĢ iliĢkisi yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ifade 

edilse de Bilgiç (1998); bireysel özellikler ve iĢ doyumu iliĢkisini incelediği 

çalıĢmasında, yaĢ değiĢkeniyle ilgili genelde belirtilenlerden farklı olarak, yaĢın Türk 

çalıĢanların genel iĢ doyum düzeyleri ile iliĢkili olmadığını belirtmektedir19. 

Cinsiyet: Cinsiyet de iĢ doyumunu etkileyen baĢka bir önemli özelliktir. 

Yapılan araĢtırmalar, kadın ve erkeklerin içsel motivasyon unsurlarının zaman 

zaman birbirlerinden farklılık gösterdiklerini ortaya koymaktadır. BaĢka deyiĢle değer 

verilen hususlar ve algılamalar kadınlar ve erkekler arasında değiĢiklik 

göstermektedir. 

Yapılan araĢtırmalara göre kadın çalıĢanlar iĢin sosyal faktörlerine erkek 

çalıĢanlara oranla daha fazla değer verirken, erkek çalıĢanlar iĢlerinde kendilerini 

gösterebilme fırsatı elde etmek ve bu fırsatları kullanmakta daha istekli 

                                                
16

 Mihal Bardavit, KiĢilik Yapılarının Stresi Değerlendirme, Stresle BaĢa Çıkma YaklaĢımları, Algılanan 
Stres ve ĠĢ Doyumu Üzerine Olan Etkisinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2007, s.25. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

17
 Emine Topal, Hekim ve HemĢirelerin ĠĢ Doyum Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara, 2008. s.14 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
18

 Mehmet Silah, Endüstride Çalışma Psikolojisi. 2. Baskı. 2005, Ankara. Seçkin Yayıncılık. 
19

Reyhan Bilgiç, The Relationship Between Job Satisfaction and Personel Charecteristics of Turkish 
Workers, Journal of Psychology Interdisciplinary&Applied, 13 (5): 549-557, 1998, s.553 
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davranmaktadırlar. Bu durum ise çalıĢanların iĢ doyumu ve doyumsuzluğu üzerinde 

etki yapmaktadır20. 

Eğitim: ĠĢ doyumunu etkileyen bireysel faktörlerden biri de eğitimdir. Alınan 

eğitim bireyin sosyal statüsünü belirler. Bireyin aldığı mesleki eğitim ile yaptığı iĢ 

benzerlik göstermezse iĢ doyumu gerçekleĢemez21. Eğitim düzeyinin artması, iĢten 

beklentilerin de artması anlamına gelmektedir. Yüksek beklentileri karĢılanmayan 

iĢgören iĢte doyuma ulaĢamamaktadır. 

Medeni Durum: Evlilik iĢ güvenliği, ücret, kazanç gibi konularda daha realistik 

ve daha dikkatli adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu sebeple yapılan araĢtırmalar 

bekarların evlilere göre daha çok tükenmiĢlik problemleriyle karĢı karĢıya kaldıklarını 

göstermiĢtir. Dul iĢçiler ise bu iki grup arasında yer almaktadır. Yine Maslach‟ ın 

araĢtırmalarında, çocuksuz ailelerin daha büyük risk yaĢadığı ortaya çıkmıĢtır22. 

Evli iĢgörenlerin, aile yaĢamındaki tatmininin iĢe yaygınlaĢtırılması veya 

evliliğin iĢle ilgili beklentileri değiĢtirmesi nedeniyle; iĢ doyumlarının bekârlara göre 

daha fazla olacağı öne sürülmektedir23.  

2.3.2. Çevresel ve Örgütsel Faktörler 

Bireysel faktörlerin yanında, örgütsel bir takım faktörler de iĢ doyumunun 

sağlanmasında ya da iĢ doyumsuzluğun ortaya çıkmasında son derece önemlidir. ĠĢ 

görenlerin iĢ doyumu üzerinde etkisi bulunan örgütsel faktörler çok çeĢitli olmakla 

birlikte, bunlar arasında en önemli olanları aĢağıda sıralanacaktır. 

İşin Kendisi: ĠĢ doyumunu etkileyen faktörlerin baĢında iĢin kendisi 

gelmektedir. ĠĢin içeriği, yaratıcılık sağlaması, yeni tecrübeler edinme olanaklarının 

varlığı, getirdiği sorumluluk, iĢin zorluk payı, sıradanlık, özerkliği, karmaĢası, 

baĢarıyı elde etme fırsatı tanıması, farklı ve özgün yönlerinin olması bu 

kapsamdadır24. 

Ücret: ĠĢ doyumunu etkileyen örgütsel faktörler içinde en baĢta gelenlerden 

biri ücrettir. ÇalıĢanlar, harcadıkları çaba ve verdikleri emeklerin karĢılığı olarak 

kendilerine ödenen ücretin yeterli ve adil olmasını istemektedirler. Hem aldıkları 

ücretin, gereksinimlerini karĢılama derecesine ne ölçüde karĢıladığına hem de diğer 

                                                
20

 H. Ġlker Çarıkçı, “ÇalıĢanların ĠĢ Tatminini Etkileyen KiĢisel Özellikler, Süpermarket ÇalıĢanları Üzerinde 
Bir AraĢtırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, No: 2, 2000, 

s.159. 
21

 Müfide Sürek, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Görevli Üye Temsilcilerinin ĠĢ Tatmini Üzerine Bir 
AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2007, s.38(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans 
Tezi) 
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 Özlem Çakır, İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2001, s.112. 
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 Nursel Telman ve Pınar Ünsal, Çalışan Memnuniyeti, Ġstanbul, Epsilon Yayıncılık Hizmetleri, Ġstanbul, 

2004 , s.59.  
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 Aksayan, S. Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde ÇalıĢan HemĢirelerin ĠĢ Doyumu 
Etkenlerinin Ġrdelenmesi,  Ġstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 1990, s.19 (YayınlanmamıĢ 
Doktora Tezi) 
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benzer örgütlerdeki ödenen ücretleri göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu 

karĢılaĢtırmalar neticesinde kendisine verilen ücretin yetersiz veya adaletsiz olduğu 

duygusuna kapılan çalıĢan huzursuz olmaktadır ve iĢ tatmin derecesi düĢmektedir. 

Yönetim: Yönetici, bireyin iĢten tatmin sağlayıp sağlamamasında önemli bir 

faktördür. Yapılan araĢtırmalarda; ücret gibi önemli bir motivasyon kaynağının 

yetersiz olduğu iĢ ortamlarında bile sırf yönetici ve yönetim tarzının iyi olması 

çalıĢanların iĢ tatminini artırıcı etkiye sahip olabildiği görülmüĢtür. Bu da yönetim 

tarzının iĢ tatmini üzerinde ne derecede önemli bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir25. 

Çalışma Koşulları: ÇalıĢanlar için çalıĢma yerinin uygun sağlık koĢullarının 

bulunması, güvenilir fiziki koĢullara sahip olması iĢin sürekliliğini ve en önemlisi iĢ 

doyumunu etkileyen önemli bir faktörlerdendir. Bir örgütte çalıĢan tüm bireyler, doğal 

olarak çalıĢma koĢulları kapsamında değerlendirilebilecek, fiziki olanaklar, güvenlik 

vb. gibi faktörlerin en yüksek düzeyde sağlanmasını arzu ederler. ĠĢ yerinin eve 

yakınlığı, araç gereçlerin eksiksiz ve kullanıĢlı olması, ergonomik yerleĢimi, iĢ yerinin 

ısısı, nemi, havalandırması, temizliği, çalıĢma saatleri, dinlenme molaları, gibi 

unsurlar, hem verimlilik hem de iĢ doyumu için gerekli olan etkenlerdendir26.  

Yükselme Olanağı: Ücret gibi yükselme olanağı da, iĢgörenin doyumunda 

önemlidir. Yükselme olasılığının yüksekliği, sıklığı, adil olmasıyla yükselme isteğinin 

iĢgörence duyulması, bu değiĢkenin doyum sağlayıcılık niteliğini artıran öğlelerdir. 

Yükselme bir iĢgörene, ruhsal geliĢme anlamına gelirken, baĢkalarına daha çok 

para kazanılması, daha yüksek konum elde edilmesi, bir yarıĢmanın kazanılması 

anlamına gelebilir. Her iĢgörenin yükselmeye bakıĢ açısı değiĢiktir. 

Çalışma Arkadaşları: ĠĢ görenin birlikte çalıĢtığı diğer kiĢilerin teknik ve 

sosyal olarak yeterli ve destekleyici olup olmamaları, iĢ doyumu düzeyini etkileyen 

önemli bir faktördür. Örgüt içerisindeki sosyal ve teknik düzeydeki iliĢkilerin iyi ya da 

kötü olması doyum düzeyini değiĢtirebilmektedir27. 

Her iĢletmede biçimsel olan ve biçimsel olmayan gruplar bulunmaktadır. 

ĠĢgörenin baĢarılı sayılan bir grup içinde yer alması ve hayat görüĢü kendisine 

uygun çalıĢanlarla birlikte olması onun iĢ doyumunu artıracaktır. Günlük yaĢantısının 

yarısından fazlasını iĢ yerinde çalıĢarak geçiren kiĢi, uyumlu iĢ arkadaĢları ile birlikte 
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 Erdil vd.,a.g.e., s.17-26. 
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 Selim Çakar, Seyahat Acentelerinde Verimlilik - ĠĢ Tatmini ĠliĢkisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 1997, s.45, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
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 Azize Ergeneli ve Mehmet Eryiğit, “Öğretim Elemanlarının ĠĢ Tatmini: Ankara‟da Devlet ve Özel 
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sosyalleĢme içerisindedir. Bu nedenle çalıĢtığı iĢletmede dostlar ve destekleyici iĢ 

arkadaĢları bulunan çalıĢanın iĢ doyumu artmaktadır28.  

2.4. ĠĢ Doyumu Ġle Ġlgili Teoriler 

Literatürde genellikle iĢ doyumu ve motivasyon kuramlarının aynı sınıflama ile 

aynı kuramlar olarak ele alındığı görülmekte veya güdüleme konusunda geliĢtirilen 

kuramlar iĢ doyumunun incelenmesinde ve anlaĢılmasında temel oluĢturan kuramlar 

olarak kabul edilmektedir. 

Bilimsel yönetim ve insan iliĢkileri kuramları, çalıĢan insanları neyin 

güdülediğini anlamamıza yardım eden birçok değiĢik kuramın ortaya çıkmasına 

neden olmuĢlardır. Güdülenme kuramları; kapsam ve süreç kuramları olmak üzere 

iki ana baĢlık altında incelenmektedir. Kapsam kuramları özetle insanı güdüleyen 

içsel faktörler üzerine yoğunlaĢmaktadır. Süreç kuramları ise kiĢiyi davranıĢa iten 

dıĢ faktörlere yoğunlaĢırken davranıĢların sonuçları ve sonuçları algılama biçimlerini 

ön plana çıkarır. 

2.4.1. Kapsam Teorileri 

Kapsam teorilerinde, iĢgörenlerde doyum sağlayan ihtiyaçlar tek tek 

belirlenerek, bu ihtiyaçlar giderildiğinde iĢgörenlerin verecekleri tepkiler 

incelenmektedir. Teorilerin genel iĢleyiĢi aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmektedir. Bu 

kapsamda Maslow„un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Teorisi ve Herzberg‟in Çift Faktör 

Kuramı‟na yer verilecektir. 

i. Maslow’un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Teorisi 

Maslow‟a göre bireyin motivasyonunun temelinde ihtiyaçlar yatar ve birey bu 

ihtiyaçlarını karĢılamak için harekete geçer. Dolayısıyla ihtiyaçlar davranıĢı 

belirleyen önemli bir unsurdur29. 

                                                
28
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Şekil-5Maslow'un Ġhtiyaç HiyerarĢisi30 
 

Maslow‟a göre hiyerarĢide aĢağıdan yukarıya doğru çıkarken, bir kademedeki 

ihtiyaçlar belli bir oranda giderilmeden, bir sonraki kademe motivasyon yönünden 

önem kazanmaz bu gereksinimleri karĢılama oranı yükseldikçe iĢgörenin iĢten 

doyumunun yükseleceği var sayılır. ĠĢgörenin, karĢılandığında doyum sağlayacağı 

bu beĢ kümedeki gereksinimler ġekil 1‟de görüldüğü gibi üst üste aĢamalı bir sıra 

dizin oluĢtururlar.  

Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisi teorisi insanların beĢ temel ihtiyacı olduğunu 

savunur. Bunlar31: 

1. Fizyolojik ihtiyaçlar; Yemek, su, hava vb. temel ihtiyaçları içerir. 

2. Güvenlik ihtiyacı; Fiziksel tehdit ve zararlardan uzak durma ile ekonomik 

güvenliği içerir. 

3. Aidiyet ve sevgi ihtiyacı 

4. Saygı ihtiyacı; ĠĢinde ustalık ve baĢarı ihtiyacı ile diğer insanlar tarafından 

tanınma ve kabul edilme ihtiyaçlarını içerir. 

5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; KiĢinin sahip olduğu potansiyeli 

gerçekleĢtirme eğiliminde olmasıdır. 

ii. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi 

Frederick Herzberg; 200 mühendis ve muhasebeci üzerinde yaptığı inceleme 

sonucunda, çalıĢanlar açısından iĢyerinde doyum ve doyumsuzluğa yol açan 

etmenleri; Hijyen Faktörleri ve TeĢvik Edici Faktörler olarak iki gruba ayıran bir 

model geliĢtirmiĢtir32. 

                                                
30
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Hijyen faktörlerini oluĢturan unsurlar; iĢletme politikası ve yönetimi, teknik 

gözetim, kiĢiler arası iliĢkiler ve gözetim ve çalıĢma koĢullarıdır. Bunlar özünde 

çalıĢanın iĢ etkililiğiyle değil, iĢ çevresi ya da iĢteki konumuyla ilgilidir ve bu nedenle 

“hijyen” etmenleri olarak adlandırılmaktadır33. 

TeĢvik edici faktörler ise; bir iĢi baĢarma duygusu, tanınma, iĢin kendisi, 

sorumluluk ve ilerleme gibi etmenlerdir. TeĢvik edici etmenlerin beslenmesi iĢ 

doyumu sağlarken hijyen etmenlerinin beslenmesi herhangi bir iĢ doyumu 

sağlamamaktadır ancak iĢ doyumundaki etkisi iĢ doyumsuzluğunun önlenmesine 

katkıda bulunmaktır.  

Bu modelin en önemli ve temel önermesi, doyum yaratan faktörler ile 

doyumsuzluk yaratan faktörlerin ayrılmasıdır. Bu teoriye göre doyum 

doyumsuzluğun karĢıtı değildir. ĠĢ gören iĢinden doyum elde etmeden, ama 

doyumsuz da olmadan çalıĢabilir. Böylece çoğu iĢgören iĢinden doyum elde 

etmeden ama doyumsuz daolmadan çalıĢabilir. ġekil 2‟de faktör kümeleri ile doyum 

arasındaki iliĢkiyi görülmektedir. 

 

ġekil-6 Herzberg'in Çift Faktörlü Kuramı 

2.4.2. Süreç Teorileri 

Süreç teorilerinin en önemli noktası, insanların ne ile ve nasıl motive edildikleri 

ve bu motivasyonun hangi amaçlar doğrultusunda yapıldığıdır. ÇalıĢanların 
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motivasyonu için ihtiyaçların yanında daha birçok dıĢsal faktörde bulunmaktadır. 

Kapsam teorileri, davranıĢ üzerindeki içsel etkenleri incelerken, süreç teorileri 

güdülenmeden önceki, birbiriyle iliĢkili etkenler üzerinde durmaktadır34. 

Süreç teorileri güdülenme sürecinin nasıl çalıĢtığını inceler, süreci oluĢturan 

değiĢkenleri tanımlar ve bu değiĢkenlerin aralarındaki iliĢkileri irdeler. Bu teorilerin 

ağırlık noktası bireyin hangi amaçlar tarafından güdülendikleri ile ilgilidir. 

En bilinen Süreç teorileri; Vroom‟un Beklenti teorisi, JStacy Adams‟ın EĢitlik 

Teorisi, Locke‟un Amaç Teorisi ve Lawler- Porter‟ın DavranıĢ ġartlandırma 

Teorisidir. 

i. Victor Vroom'un Beklenti Teorisi 

Vroom‟a göre bir insanın güdülenmesi, amaca ulaĢması beklentisiyle, o 

insanın sonuca verdiği önemin çarpımına eĢittir. Yani Güdülenme = Sonuca UlaĢma 

Beklentisi x Sonuca Verilen Değer Ģeklinde ifade edilebilir. GerçekleĢmesi yüksek 

olan ve yüksek değer verilen sonuçlar, bireyi uğraĢı için daha çok çaba harcamaya 

yöneltir. Beklentisi yüksek olmakla birlikte, yansız ya da olumsuz değer taĢıyan yani 

istenmeyen sonuçlar, bireyin harcadığı çabayı azaltır35.  

Yükselme amacı taĢıyan bir iĢgörenin, yüksek bir performans gösterip 

göstermemesi vereceği çabayla amaçladığı sonuç arasındaki bağıntıya iliĢkin özel 

beklentilerinin niteliğine bağlıdır. Söz konusu yükselme isteği, örgütün performansı 

mutlaka yükselme ile ödüllendireceği yolunda büyük bir olasılık olduğuna inanılması 

halinde iyi bir sonuç doğurabilir36. 

 

Şekil-7 Vroom'un BekleyiĢ Teorisi 
 

ġekilde görüldüğü üzere güdülenme daha fazla çabaya yol açar. Artan 

çabanın iĢ görenin ulaĢmak istediği bu nedenle arzulama derecesi yüksek olan 
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hedefleri yansıtan sonuçlara yol açacağı ümit edilir. Buna bağlı olarak hedefe 

ulaĢma yeniden güdülenmesi daha olası ve daha doyumlu bir iĢ gören yaratır. 

Sonuç olarak bu teoride, bir iĢten beklenen ümit ve ödüller baĢarının nedenini 

oluĢturmaktadır. Bir insanın ileriye ait ümitleri ile iĢten alacağı ödüllerin değeri onun 

güdülenmesinin temellerini oluĢturmaktadır37. 

ii. J. Stacy Adams’ın EĢitlik Teorisi 

EĢitlik kuramına göre çalıĢanın örgüte sunduğu girdiler, katkılar ile örgütün 

kendisine sunduğu ödüllerin diğer çalıĢanların ödül ve katkıları arasındaki oranla 

karĢılaĢtırır. Eğer çalıĢan bu karĢılaĢtırma sonucunda ödül ve katkı arasında bir 

eĢitsizlik yoksa denklik yaĢar. Fakat ödül ve katkı oranlarında bir düĢüklük varsa 

eĢitsizlik durumu ortaya çıkar bireyin yakınmaları ve gerginliği artar eĢitsizlik devam 

edersi çalıĢan örgütten ayrılma kararı verebilir. KiĢi örgütten ayrılmamak için çaba 

gösterse de örgüt içindeki beĢeri iliĢkileri olumsuz etkilendiğinden yalnızlığa itilmiĢ 

olacaktır38. 

EĢitlik kuramına göre çalıĢan iĢgörenler, kendilerini karĢılaĢtırmak için, 

çoğunlukla yüksek düzeyde ödüllendirmekte olan kiĢileri seçerler ve kendilerini bu 

kiĢilerle denk görerek, onlardan daha az yetenekli olmadıklarını göstermek isterler. 

Bu yüzden kiĢiler, karĢılaĢtırmaya temel aldıkları kiĢilerin ödülleri ile kendi ödülleri 

arasındaki farkın çok önemli olduğunu düĢünmeye baĢladıkları zaman, böyle 

algılamayanlara göre daha büyük bir çaba gösterirler. Burada belirtilmesi gereken 

husus, ödül ve katkıların sübjektif olarak algılanmasıdır. Herkes farklı olarak 

algılayabilmektedir. Bu çabanın, özellikle katkıların ve ödüllerin çoğaltılması 

amacıyla ortaya çıkması, motivasyon açısından çok önemlidir39. 

Sonuç olarak iĢ yerinde çalıĢanlara karĢı uygulanan eĢit olmayan davranıĢ ve 

uygulamalar iĢe ve iĢyerine bağlılığın azalmasına, iĢe devamsızlıkların artmasına, iĢ 

devir hızının düĢmesine ve buna paralel olarak verimin düĢmesine sebep olurken, 

çalıĢan motivasyonunu da olumsuz etkileyecektir. 

iii. Lawler ve Porter’in Sonuçsal ġartlandırma Teorisi 

Sonuçsal ġartlandırma teorisine göre bir davranıĢ göstermekte ve gösterdiği 

davranıĢın sonucuna göre aynı davranıĢı tekrar gösterecek veya göstermeyecektir. 

Eğer gösterilen davranıĢlar kiĢi tarafından “haz verici, memnun edici” olarak 

nitelendirilen sonuçlarla karĢılaĢırsa, muhtemelen o kiĢi aynı davranıĢı tekrar 

gösterecektir. Eğer karĢılaĢtığı sonuçlar kiĢi tarafından “acı verici, hoĢlanılmayan, 
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üzücü” olarak nitelendirilen sonuçlar ise, muhtemelen kiĢi aynı davranıĢı tekrar 

göstermeyecektir40.  

Temelde bir beklenti kuramı olan, Lawler ve Porter‟in kuramı, özel kesim 

yöneticilerinin iĢ ile ilgili tutumlarının iĢ ile ilgili davranıĢlarıyla, iĢteki baĢarılarıyla 

iliĢkilerini inceleyen bir araĢtırmada kavramsal bir taslak geliĢtirme ihtiyacından 

doğmuĢtur. Fakat Vroom‟un kuramında yer almayan baĢka tutumsal değiĢkenler de 

bu kuramda yer almıĢtır. Zaten kuramın baĢlıca özelliği, daha önceleri ayrı ayrı ele 

alınan çok sayıdaki değiĢkeni bir araya getirip aralarındaki iliĢkileri belirtmesidir41. 

Bu teoriye göre iĢgörenler iĢte gösterdikleri performansa göre 

ödüllendirilmektedir. Bu ödüller beklenilen bir değerse doyuma yol açacaktır. 

ÇalıĢanlar çalıĢtıkları iĢlerinde beklentilerine karĢılık buldukları sürece motive olurlar 

ve doyum sağlarlar. 

Sonuçsal Ģartlandırma aĢağıdaki gibi bir Ģekille ifade edilebilir. 

 

ġekil-8 Sonuçsal ġartlandırma 
 

iv. Locke’un Amaç Teorisi 

Locke‟a göre bir kiĢi amacına ulaĢıncaya kadar çalıĢmaktadır. Amaç 

modelinde niyetler, özel bir önem taĢımaktadır. Ayrıca davranıĢı motive eden gücün 

„‟bilinçli„‟ amaçlar olduğu vurgulanmaktadır. Amaç teorisinin baĢlıca iki önermesi 

bulunmaktadır. Birincisi, bir insanın kendisi için koyduğu amaçlar büyük ölçüde onun 

davranıĢını yönlendirmektedir. Birey bütün enerjisini kendi saptadığı amaca 

yöneltmektedir. Dolayısıyla iĢ baĢarısını etkileyen önemli bir motivasyon faktörü de 

bireyin amaçları, niyetleridir. Bundan baĢka dıĢarıdan, organizasyon tarafından 

verilen özendiriciler de, iĢgörenlerin amaçlarını ve niyetlerini etkileyerek iĢ baĢarısı 

üzerinde etkili olmaktadır42. 

Edwin Locke tarafından geliĢtirilen bu teoriye göre kiĢilerin belirlediği amaçlar, 

onların motivasyon derecelerini de belirleyecektir. ĠĢin amaçlarının saptanması, 
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iĢgörenin güdülemesi ve edimi üzerinde etkili olabilir. EriĢilmesi zor ve yüksek amaç 

belirleyen bir kiĢiye oranla, kolay ve düĢük amaçlar belirleyen kiĢi daha düĢük 

performans gösterecek ve daha az motive olacaktır. Kuramın ana fikri, kiĢilerin 

kendileri için belirledikleri amacın ulaĢılabilirlik derecesidir43:  

2.5. ĠĢ Doyumu ve ĠĢ Doyumsuzluğunun Sonuçları 

ĠĢ doyumu ya da iĢ doyumsuzluğunun hem birey hem de örgüt açısından 

önemli sonuçlar meydana getirdiği bilinmektedir. ĠĢ doyumu çalıĢanın mutluluk 

düzeyini artırarak yaĢam tatmini de beraberinde getirmektedir. ĠĢten tatminsizlik ise, 

çalıĢanın ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilemekte, kiĢide gerilim ve strese neden 

olmaktadır. Bunun yanında, çalıĢanların iĢ tatminlerinin yüksek olması kiĢinin iĢine 

bağlanması, verimli çalıĢması, çalıĢan devir hızı oranının azalması gibi önemli 

geliĢmeler sağlayacaktır44. 

2.5.1. ĠĢ Doyumunun Sonuçları 

ĠĢgörenlerin çalıĢmaları karĢısında iĢinden doyum sağlaması ya da 

sağlayamaması, günümüzde organizasyonlar için büyük önem arz etmektedir. 

ĠĢinden doyum sağlayan birey; doyum sağlayamayana göre daha istekli, verimli ve 

üretken bir Ģekilde çalıĢmakta; örgüte bağlılığı artmaktadır. Böylece organizasyonda 

beklediği baĢarıyı yakalayarak hedeflerine daha kolay ulaĢabilmektedir.  

ĠĢ doyumunun sonuçları bireysel ve örgüt açısından sonuçlar olmak üzere iki 

baĢlık altında incelenmiĢtir. 

i. ĠĢ Doyumunun Bireysel Sonuçları 

Yapılan araĢtırmalar incelendiğinde iĢ tatmini ile baĢarı ve verimlilik arasında 

pozitif yönlü bir iliĢkinin var olduğu görülmüĢtür. Performansın arttırılabilmesi için iĢ 

tatmininin yüksek olması önemlidir45. 

ĠĢgörenlerin iĢlerinden doyumsuz olmaları onlara olumsuz duygular 

yaĢatacaktır. ĠĢ yaĢamında iĢgörenler istedikleri iĢi ve bu iĢin kendi bilgisi ve 

yeteneği bölümüne giren kısmını elde ettiği sürece iĢinde ve iĢyerinde daha verimli 

çalıĢacaktır. 

Ayrıca bireyin hayatının yaklaĢık üçte birini çalıĢarak geçirdiği 

düĢünüldüğünde iĢten sağlanan doyum, çalıĢma hayatı kalitesini ve sonuç olarak 

yaĢam doyumunu da olumlu etkilemektedir. Aile ve sosyal yaĢamında doyumlu olan 
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çalıĢan, iĢinin kötü olduğunu düĢündüğünde iĢ doyum düzeyi düĢük olmaktadır. 

Çünkü iĢ doyumu oransal olarak genel doyum düzeyini değiĢtirmektedir46. 

ii. ĠĢ Doyumunun Örgütsel Sonuçları 

YaĢamının önemli bir kısmını çalıĢtığı iĢ yerinde (veya kurumda) geçiren bir 

iĢgörenin doyum düzeyi, özel yaĢamını ve sağlığını olumlu ya da olumsuz bir Ģekilde 

etkileyecektir. Örgüte bağlılığı olan iĢgören iĢ doyumunu da yaĢar. ĠĢgörenin iĢine 

olan sadakati iĢini benimsemesini, bu da verimliliğinin artmasını sağlar47. 

Örgütsel açıdan baktığımızda ise, iĢ doyumu ile iĢe ve örgüte bağlılık arasında 

anlamlı ve aynı yönde bir iliĢki olduğunu görebiliriz. Yüksek düzeyde iĢ doyumuna 

sahip olan iĢgörenin örgütünü sahiplendiği, iĢe bağlılığının arttığı, performansının 

yükseldiği ve isteğe bağlı iĢgücü devir oranının azaldığı saptanmıĢtır. ĠĢ bağlılığı 

yüksek olan bir iĢgöreni güdülemek, yönetmek ve örgütün amaçları doğrultusuna 

yöneltmek daha kolaydır48. 

ĠĢ doyumu aynı zamanda çalıĢanın iĢe ve iĢ yerine bağlılığını artırmakta, 

isteğe bağlı iĢgücü devir hızı oranının azalmasını sağlamakta, bireysel olduğu kadar 

kurumsal iĢgücü baĢarının sağlanması için zemin hazırlamaktadır49. 

2.5.2. ĠĢ Doyumsuzluğu Sonuçları 

KiĢisel beklentilerin artması ya da mevcut beklentilerin karĢılanamaması iĢ 

doyumsuzluğu yaratmaktadır. ĠĢ doyumsuzluğu, çalıĢanın genel yaĢam doyumunu, 

fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ĠĢ doyumsuzluğu 

yaĢayan bireylerde fiziksel olarak; iĢe bağlı gerginlik, baĢ ağrısı, uykusuzluk, gibi 

sağlık sorunları görülürken; ruhsal olarak ümitsizlik, çaresizlik, hayal kırıklığı 

yaĢama, gibi sağlık sorunları görülür50. 

ÇalıĢan bireyler iĢinden doyum alamadıkları zaman iĢe geç gelmeye ve 

devamsızlık yapmaya baĢlarlar. ÇalıĢanların iĢlerinden doyumları azaldığı takdirde 

kurumlarına olan bağlılıkları azalmaktadır. Bireyler sürekli iĢle ilgili bir kaçıĢ için; iĢ 

yerinde geçirilen zamanı özel iĢler için kullanmaya, uzun molalar vermeye, iĢ 

yapmaksızın meĢgul görünmeye, iĢ arkadaĢlarına ve üstlerine karĢı saldırgan 

davranıĢlar göstermeye baĢlar51. 

Özetle iĢ doyumu ile ilgili olarak neden sonuç iliĢkisi Ģekil 9„da görülebilir. 
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 Ayber Aykaç, ĠĢ Doyumunun Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2010, s.47 (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 

47
 Nuran AkĢit AĢık, "ÇalıĢanların ĠĢ Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler ile Sonuçlarına 

ĠliĢkin Kavramsal Bir Değerlendirme", Türk İdare Dergisi, Ankara, n:467, 2010, s.46.  
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 Telman ve Ünsal, a.g.e., s.66. 
49

 Figen Sevimli ve Ömer Faruk ĠĢcan, “Bireysel ve ĠĢ Ortamına Ait Etkenler Açısından ĠĢ Doyumu”, Ege 
Akademik Bakış, 5(1-2), 2005, s.57. 
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 Ceyhan Oflezer vd. “Bir Kamu Hastanesinde ÇalıĢan ĠĢçilerin ĠĢ Doyumu ve Etkileyen Faktörler”, 

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,  2 (4), 2011,  s.209. 
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 AyĢegül Kanbay, HemĢirelerin ĠĢ Doyumu ve Örgütsel Bağımlılığı, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Ġstanbul, 2010, s. 170. (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
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ġekil-9ĠĢ Doyumu ile ilgili Neden Sonuç ĠliĢkisi 
 

2.6. Sağlık ÇalıĢanlarında ĠĢ Doyumu 

ĠĢ doyumu her örgüt için önemli olduğu gibi sağlık sektörü açısından da önemli 

bir olgudur. Fakat toplumun sağlığının korunması ve sürdürülmesinde doğrudan 

görevli olan, çalıĢma koĢulları oldukça yoğun ve özverili çalıĢmaları gereken sağlık 

çalıĢanları hem verdikleri hizmetin kalitesi bakımından hem de bunun kendi özel 

yaĢantılarına dolayısıyla topluma yansıması bakımından kritik bir noktada 

bulunmaktadırlar.  

Bu noktada meydana gelebilecek bir aksama, sağlık hizmetlerinde geri 

dönüĢü mümkün olmayan zararlara neden olabilir. ĠĢ doyumu yüksek olan ve 

çalıĢma isteği duyan sağlık çalıĢanlarının yüksek kalite hizmet gösterdikleri, baĢarılı 

oldukları ve kuruma bağlılıklarının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sağlık 

çalıĢanlarında iĢ doyumu önemlidir52.  

Sağlık çalıĢanlarında, yoğun iĢ yükü, ağır ve ölümcül hastalara hizmet sunma, 

gerektiğinde hasta ve yakınlarına duygusal destek vermek zorunda kalma, sağlık 
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 Topal, a.g.e., s.16 
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hizmetindeki yetersizlikler, hizmetin ve personelin dengesiz dağılımı, gibi nedenler 

stres ve gerginliğe yol açmaktadır53.  

Sağlık çalıĢanlarında iĢ doyumsuzluğu nedeni ile oluĢan gerginlikler ve 

yakınmalar, iĢgörenlerin performansını azaltabilmekte, hasta iyileĢme sürelerinde 

artıĢ, yanlıĢ tedavi gibi birçok probleme neden olmaktadır54.  

Binlerce sağlık çalıĢanı her yıl iĢ yerlerindeki birçok sorun nedeniyle iĢ 

doyumsuzluğu yaĢamakta ve bunun sonucunda yaĢam kaliteleri düĢmektedir. Sağlık 

çalıĢanlarının topluma daha iyi hizmet verebilmeleri için iĢ doyumsuzluğu en az 

düzeye indirilmeli ve yaĢam kalitesi yükseltilmelidir55. 

2.6.1. Sağlık ÇalıĢanlarında ĠĢ Doyumsuzluğunun Sebepleri 

Toplum sağlığının sorumluluğunu meslek olarak üstlenmiĢ sağlık kesimindeki 

iĢgörenlerin sağlığının korunması ya da sağlığını bozucu çalıĢma koĢullarının 

düzeltilmesi çalıĢanların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için önemli olduğu 

gibi diğer insanlara verilen hizmetin kalitesi ve sağlık kurumlarının verimliliği 

açısından da çok önemlidir. 

Sağlık çalıĢanlarında iĢ doyumsuzluğuna sebep olan bazı baĢlıklar Ģu Ģekilde 

sıralamıĢlardır56: 

o TanımlanmamıĢ görev tanımları 

o Sık yer değiĢtirme 

o Liderlerin yetersizliği 

o AĢırı ve yoğun çalıĢma 

o Kâğıt iĢi ve bürokrasinin fazla olması 

o Personel ve malzeme yetersizliği 

o Hasta ve hasta yakınlarıyla iletiĢim sorunu 

o Özellikle asistan hekimlerin deneyimsizliği ve hata yapma tedirginliği 

Ayrıca sağlık çalıĢanlarının mesai saatleri dıĢında nöbet sürelerinin arttırılması 

sağlık çalıĢanının yaĢam kalitesini düĢürmektedir. Sağlık çalıĢanları yaĢamsal 

tehdidi bulunan hastalarla ilgilenmekte ve bu durum yoğun stres altında çalıĢmak 

durumunda bırakmaktadır. Sağlık çalıĢanlarının sayıları ve ücretleri azaltılırken 

çalıĢma süreleri ve iĢ yükü artmıĢtır. 
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 Sönmez Altundağ vd., Ankara‟da ÇalıĢan Radyoloji Teknikerlerinin Mesleki Doyum ve TükenmiĢlik 
Durumları, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 2010, s.6. 
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 Nurten Derin, Devlet Hastanelerinde ÇalıĢan Sağlık Personelinin ĠĢ Doyum Düzeylerini Etkileyen 

Faktörler, Orhangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, EskiĢehir, 2007, s.29. (YayınlanmamıĢ Yüksek 
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 Abide Aksungur, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi„nde ÇalıĢan Ebe 
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2.6.2. Sağlık ÇalıĢanlarında ĠĢ Doyumsuzluğunun Sonuçları ve Etkileri 

Sağlık çalıĢanlarında iĢ doyumsuzluğu, iĢ görenin iĢinden memnun olmaması, 

iĢ yerinde rahatsız ve mutsuz olduğunu ifade etmektedir. ÇalıĢanların beklentileri, 

özlemleri fiilen elde ettiklerinden daha yüksek olduğundan çalıĢma hayatında esas 

olan iĢ doyumu değil; iĢ doyumsuzluğu olmaktadır. ġahal, iĢ doyumunu ele alan 

araĢtırmasında sağlık çalıĢanlarında iĢ doyumsuzluğunun sonuçları etkilerine ise Ģu 

Ģekilde değinmiĢtir: “Beklentilerin karĢılanamaması sonucunda ortaya çıkan iĢ 

doyumsuzluğu bireylerde istenmeyen davranıĢ bozuklukları yaratmaktadır. 

Bunlardan en önemli sonuçları Ģunlardır57:  

 Devamsızlık ve iĢe geç gelme,  

 ÇalıĢan devir hızında artıĢ,  

 Performansta düĢüklük, motivasyon eksikliği,  

 Gerilim tepkileri (Alarm tepkisi, direnme tepkisi, bitkinlik evresi),  

 Engellenme tepkileri (Saldırganlık, çekilme, direnme, uzlaĢma), 

 ĠĢ uyuĢmazlıkları,  

 Bireysel sonuçlar,  

 Stres 

Oflazer ve diğ. kamu hastanesinde çalıĢan personelin iĢ doyumunu etkileyen 

faktörleri ele aldıkları araĢtırmalarında hemĢirelik mesleğinde iĢ doyumunun 

önemine ise Ģu Ģekilde değinmiĢlerdir: “ĠĢ doyumu her meslekte önemlidir. Sağlık 

hizmetlerinin insanı konu alması, bu yüzden çok dikkatli ve sürekli çalıĢmayı 

gerektirmesi, meslek mensuplarının verebildikleri en iyi hizmeti vermeyi 

gerektirdiğinden sağlık alanında çalıĢanlarda iĢ doyumunun daha önemli olduğu 

açıktır.” Sağlık çalıĢanları yaptıkları iĢte, yalnızca kendilerini değil hizmet vermiĢ 

olduğu müĢterisi konumundaki hastaları da etkiler. Bu nedenle söz konusu olan 

hasta sağlığının korunması ve yaĢamın korunması olduğu için iĢ doyumu ayrı bir 

önem taĢır. ĠĢte yapılan yanlıĢ bir uygulama, acil durumlarda verilebilecek yanlıĢ bir 

karar bir yaĢamın sonlanmasına veya hastada geri dönüĢü olmayan sakatlıklara, 

sağlık problemlerine yol açabilir58. 

Sabuncuoğlu ve Tüz, örgütsel psikolojiyi ele aldıkları kitaplarında hemĢirelik 

mesleğinde iĢ doyumunun önemine Ģu Ģekilde değinmiĢlerdir: “Bütüncül bakımın 

önemle vurgulandığı günümüz sağlık bakım sistemi kapsamında, tek sağlık 

disiplininin sağlık ve ya hasta birey ve ailesinin tüm gereksinimlerini tam olarak 

karĢılayabilmesi imkansızdır. Bu nedenle sağlık bakımı ekibinin her bir üyesinin 
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kendi disiplinine özgü bilgi, beceri ve davranıĢlarla rol ve iĢlevlerini, sorumluluk ve 

yetkileri doğrultusunda iĢ birliği içinde yerine getirmesi beklenir.”1 Sağlık hizmetleri 

bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan, sağlık durumu eğer 

bozulmuĢsa tanı ve tedavi etmeyi sağlayan bütüncül yaklaĢımlı hizmetler grubudur. 

Bireylerin sağlığını koruma, ailenin sağlığını korumayı sağlar, ailenin sağlığının 

korunması ise toplumun sağlığının korunmasını sağlar. Aynen “herkes evinin önünü 

süpürürse, tüm sokaklar temiz olur” sözündeki gibidir. Bu nedenle bireylerin 

sağlığındaki en küçük bir Ģey ihmal edilmemeli, zamanında sağlık sorunu büyüyüp 

tüm aile ve toplumu etkilemeden tanı konulup tedavi edilmelidir59. 

Sağlık hizmetleri ve politikaları alanında son yıllarda yaĢanan hızlı değiĢim 

süreci, beraberinde sağlık çalıĢanlarından biri olan hemĢirelerin mesleki 

doyumsuzluk sorununu da gündeme getirmiĢtir. Bu değiĢimle birlikte sağlık 

çalıĢanlarının etkin ve verimli hizmet vermesini etkileyen bazı yeni faktörler ortaya 

çıkmıĢtır. Sağlık personelinin mesleki doyum düzeylerini ölçmeye yönelik 

çalıĢmaların sayısı dünyada olduğu kadar ülkemizde de artıĢ göstermiĢtir. 
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39 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HEMġĠRELERE UYGULANAN MOBBĠNG ĠLE Ġġ DOYUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 
ĠNCELENMESĠ 

 

3.1. Yöntem 

ÇalıĢmanın bu bölümünde; araĢtırmanın amacı, araĢtırmanın önemi, çalıĢma 

grubu, veri toplama aracı, araĢtırmanın sınırlılıkları, araĢtırmanın modeli, araĢtırma 

bulguları ve değerlendirme, araĢtırmada kullanılan analiz teknikleri, anket 

uygulamasına katılanlar ile ilgili sosyo-demografik bulgular, ölçeklerin geçerlilik ve 

güvenilirlik sonuçları, araĢtırma boyutlarının tanımlayıcı istatistikleri ve korelasyon 

değerleri konularına yer verilecektir. 

3.1.1. AraĢtırmanın Amacı 

ÇalıĢmanın amacı; hemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu 

arasındaki iliĢkiyi belirlemektir. Buna göre araĢtırmanın alt amaçları olarak Ģunlar 

belirlenmiĢtir: 

1. HemĢirelere uygulanan mobbing düzeyi nedir? 

2. HemĢirelerin mobbing algısı; 

a. YaĢa göre, 

b. Eğitim durumuna göre, 

c. Kıdeme göre farklılık göstermekte midir? 

3. HemĢirelerin iĢ doyumu düzeyi nedir? 

4. HemĢirelerin iĢ doyumu; 

a. YaĢa göre, 

b. Eğitim durumuna göre, 

c. Kıdeme göre farklılık göstermekte midir? 

5. HemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu arasında iliĢki 

var mıdır? 

3.1.2. AraĢtırmanın Önemi 

“ĠĢ yerinde psikolojik taciz”, “iĢ yerinde psikolojik terör”, “yıldırı” olarak da 

tanımlanan mobbing, çağımızın iĢ hayatında sıkça rastlanan ancak çeĢitli sebeplerle 

gün yüzüne çıkmayan bir konu olduğu görülmektedir. Son zamanlarda mobbing 

olaylarının artıĢ göstermesine paralel olarak, akademik çevrelerin konuya göstermiĢ 

olduğu ilgi, bu konuyu tartıĢılır hale getirmiĢtir.  

Son yıllarda, iĢ dünyasında mobbing olgusuyla ilgili olarak danıĢma 

birimlerinin kurulması, çalıĢanların hukuksal haklarını arayacakları düzenlemelerin 

yapılması, mobbing hatları kurularak insanların Ģikâyetlerini iletebilecekleri bir 



 

40 
 

sistemin varlığı bu konuda sayılabilecek önlemsel adımlardır. 

ĠĢ doyumu ise, genel olarak kiĢinin iĢine karĢı oluĢturduğu olumlu tutumlardır. 

Bireyin iĢini sevmesi ya da basit anlamda kendini iĢinde mutlu hissetmesi bir bakıma 

iĢ doyumu kavramının içindedir. ĠĢgörenin iĢinden tatmin olması hem kendisi hem de 

örgütü açısından büyük önem taĢır.  

ĠĢ tatminsizliğinin hem bireysel hem de kurumsal bir dizi sonuçları olacaktır. 

Özellikle sağlık personelinin iĢ tatmin düzeyi hem kurum hem de çalıĢanlar 

açısından önem taĢımaktadır. ĠĢ tatmini bireyin iĢine olan bağlılığını güçlendirirken, 

hastalara kaliteli bir hizmetin sunulmasını sağlar. 

Örgütsel ortamda iĢ görenlerin stres, iĢ doyumsuzluğu ve tükenmiĢlik 

yaĢamalarında etkili olan önemli bir etken mobbingdir121. Mobbing eylemleri hem 

bireyler hem de örgütler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Örgüt içinde 

gerilimin ve çatıĢmalı bir iklimin oluĢmasına neden olan tüm psikolojik faktörlerin 

birleĢimi sonucunda ortaya çıkan, örgüt sağlığını bozan, çalıĢanların iĢ doyumu ve 

çalıĢma barıĢını olumsuz yönde etkileyen temel bir örgütsel sorun olan mobbing ve 

iĢ tatmini iliĢkisi önemli bir yere sahiptir122. 

Mobbing sürecinin sağlık sektöründe yaĢanıp yaĢanmadığının belirlenmesi ve 

düzenlemelerin yapılması önemlidir. Konuyla ilgili çeĢitli tespitlerin yapılıp, ilgili 

birimlerin önlemler alması noktasında, yapılan bilimsel çalıĢmaların gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

3.1.3. ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu; çevrimiçi platform olan www.hemsireyiz.biz 

sitesine üye olan hemĢireler oluĢturmaktadır. Anketler; 2016 yılı Mart ayı itibariyle 

82.803 hemĢirenin üye olduğu platform aracılığıyla çevrimiçi olarak araĢtırmacı 

tarafından gönderilmiĢtirancak analizler gönüllülük esasına göre araĢtırmaya 

katılarak anketi yanıtlayan386 hemĢireden gelen veriler üzerinden yapılmıĢtır. 

Toplam 51 ilden araĢtırmaya katılan 386 hemĢirenin 36‟sı özel hastanelerde 

görev yaparken 350‟si de devlet hastanelerinde görev yapmaktadır. AraĢtırmaya 

katılan hemĢirelerle ilgili demografik veriler tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-1 ÇalıĢma Grubuna Ait Demografik Bilgiler 
 

 Kategori Frekans % 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

366 
20 

94,8 
5,2 

YaĢ 

23-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

50 ve üstü 

154 
73 
95 
52 
8 
4 

39,9 
19 

24,6 
13,4 
2,1 
1 

Kıdemi 

1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 
16-20 Yıl 

21 ve üstü 

112 
104 
56 
55 
59 

29 
26,9 
14,5 
14,2 
15,3 

Eğitim Durumu 

Sağlık M.Lisesi 
Ön Lisans 

Lisans 
Yüksek Lisans 

Diğer: 

75 
37 
227 
47 
- 

19,4 
9,7 
59 

12,1 
- 

ÇalıĢılan 
Hastanenin 

Hizmet Verdiği 
Sektör 

Kamu 
Özel 

350 
36 

90,7 
9,3 

TOPLAM  386 100 

 

AraĢtırmaya katılanların demografik durumları incelendiğinde katılımcıların 

%94,8 gibi bir oranla büyük çoğunluğunun kadın olduğu, %5,2‟lik kısmının ise erkek 

hemĢirelerden oluĢtuğu görülmektedir. Tablo 1‟de katılımcıların yaklaĢık %57‟sinin 

kıdem olarak 10 yıla kadar olan hemĢirelerin, %43‟ünin ise 11 yıl ve üzeri kıdeme 

sahip olduğu görülmektedir. Eğitim durumu olarak ise katılımcıların en çok (%59) 

lisans mezunu olduğu görülmektedir. Son olarak araĢtırmaya katılan hemĢirelerin 

350‟sinin kamu hastanelerinde, 36‟sının ise özel hastanelerde görev yaptıkları 

görülmektedir. 

 

3.1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu araĢtırma; www.hemsireyiz.biz çevrimiçi hemĢirelik platformuna üye olan 

ve çalıĢmaya katılan hemĢireler ile sınırlıdır. Yapılacak bu araĢtırma sonuçlarından 

elde edilen veri ve bulgularla ilgili genellemeler, belirtilen sınırlılık içerisinde geçerli 

olacaktır. 
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3.1.5. AraĢtırmanın Modeli 

 

ġekil-10 AraĢtırmanın Modeli 

3.1.6. Verilerin Toplanması 

 AraĢtırma verilerinin toplanmasında iki boyut göz önünde bulundurulacaktır. 

Bunlar:  

 1. Kuramsal Boyut  

 2. Uygulama Boyutudur.  

 AraĢtırmanın kuramsal boyutunu oluĢturmak amacıyla konuyla ilgili yerli ve 

yabancı kaynaklar taranmıĢ olup, kuramsal boyut oluĢturulmuĢtur.  

 Uygulama boyutunda ise üç bölümden oluĢan veri toplama aracı araĢtırmada 

uygulanacaktır. Uygulama yukarıda belirtilen çalıĢma grubu üzerinde yapılmıĢ ve 

sonuçlar istatistikî yöntemlere irdelenecek bulgular değerlendirilmiĢtir. 

3.1.7. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluĢan bir araç kullanılacaktır. Birinci 

bölümde demografik bilgilerin yer aldığı veri toplama aracının ikinci bölümünde 

Leiman Heinz tarafından geliĢtirilen “Mobbing Algı Ölçeği” yer almakta, üçüncü 

bölümde ise Weis tarafından geliĢtirilen “Minessota ĠĢ Doyum Ölçeği” yer 

almaktadır. 

Mobbing Algı Ölçeği 

HemĢirelere uygulanan mobbing düzeyinin belirlenmesi için Leymann‟ın 

(1984) belirlemiĢ olduğu 45 maddeden oluĢan mobbing tipoloji envanterinin 33 

maddesi kullanılmıĢtır. 5‟li Likert kullanılan ölçekte katılımcılardan mobbing 

davranıĢlarına ne sıklıkla maruz kaldıklarını belirtmeleri için ifadelere “1-Hiç” ve “5-

Çok Sık” aralığında kendilerine en uygun gelen seçeneği seçmeleri istenmiĢtir. 

Ölçekte yer alan tüm maddeler davranıĢlarla ilgili olup mobbing terimine herhangi bir 

yerde iĢaret edilmemektedir. Mobbing terimine iĢaret edilmemesinin amacı, anketi 

yanıtlayan kiĢiyi maruz kaldığı davranıĢı yıldırma olarak etiketlemeye zorlamadan 

davranıĢa maruz kalma derecesini ölçmektir. 
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Leymann‟ın mobbing tipolojisinde 5 grupta incelenen mobbing davranıĢları 

mobbing algı ölçeğinin de alt boyutlarını oluĢturmaktadır. Buna göre bu davranıĢları 

ve anket içerisindeki madde numaraları Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 

 Kendini göstermeyi ve iletiĢim oluĢumunu engelleme (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8. ve 9. Maddeler) 

 Sosyal iliĢkilere saldırılar (10, 11, 12 ve 13. Maddeler) 

 Ġtibara Saldırılar (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Maddeler) 

 KiĢinin yaĢam kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar (20, 21. 24, 25, 

26, 27, 28, 29 ve 30. Maddeler) 

 KiĢinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar (31, 32 ve 33. Maddeler) 

Mobbing algı ölçeğinden elde edilen ağırlıklı ortalama puanlarının 

derecelendirilmesi ve yorumlanması için mobbing davranıĢlarının karĢılaĢılma 

sıklıkları; 1.00 - 1.79 (Hiç), 1.80 - 2.59 (Nadiren), 2.60 - 3.39 (Bazen), 3.40 - 4.19 

(Sıklıkla) ve 4.20 - 5.00 (Çok Sık) aralıkları kullanılmıĢtır. 

Minessota İş Doyum Ölçeği 

Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği 100 sorudan oluĢmaktadır; ancak söz konusu 

araĢtırmada ölçeğin 20 madden oluĢan kısa formu kullanılmıĢtır ve her madde için 

5‟li Likert tipi aralıkta(1-Hiç Memnun Değilim, 5 -Çok Memnunum) ölçüm alınmıĢtır. 

Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği Kısa Formu‟nu yorumlamak için yüzdelik değerler 

kullanılmaktadır. Sorulara yanıt olarak verilen beĢ alternatifin ağırlık puanları “1” 

numarayı bir saymak üzere “5”e kadar çıkmaktadır.  

Minnesota ĠĢ Doyum Ölçeği iĢ doyumunun alt boyutları olan içsel doyum ve 

dıĢsal doyum boyutuna iliĢkin ifadeler içermektedir.Ġçsel doyum; baĢarı, tanınma 

veya takdir edilme, iĢin kendisi, iĢin sorumluluğu, yükselme ve terfiye bağlı görev 

değiĢikliği gibi iĢin içsel niteliğine iliĢkin doyumla ilgili öğelerden oluĢmaktadır. Anket 

çalıĢmasındaki 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20no‟lu ifadeler içsel doyumla ilgili ifadeleri 

oluĢmaktadır. 

DıĢsal doyum ise; iĢletme politikası ve yönetimi, denetim Ģekli, yönetici, 

çalıĢma ve astlarla iliĢkiler, çalıĢma koĢulları, ücret gibi iĢin çevresine ait öğelerden 

oluĢmaktadır. Anket çalıĢmasındaki 5,6,12,13,14,17,18,19no‟lu ifadeler bo boyut ile 

ilgilidir. 

ĠĢ doyum ölçeğinden elde edilen ağırlıklı ortalama puanlarının 

derecelendirilmesi ve yorumlanması için ise katılımcıların çalıĢtığı hastanede 

iĢlerinden ne derecede memnun olduklarını ifade etmeleri için; 1.00 - 1.79 (Hiç 

Memnun Değilim), 1.80 - 2.59 (Memnun Değilim), 2.60 - 3.39 (Fikrim Yok), 3.40 - 

4.19 (Memnunum) ve 4.20 - 5.00 (Çok Memnunum) aralıkları kullanılmıĢtır. 
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AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeklerin geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmaları daha önceden yapılmıĢ standart ölçeklerdir. Yine de bu 

çalıĢmada ölçeklerin yapı geçerliği ve güvenirlikleri incelenmiĢtir. Ölçeklere ve alt 

boyutlarına ait güvenirlik katsayıları aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 
Tablo-2: Ölçeklerin Güvenirlik Analizine ĠliĢkin Veriler 

 

Ölçek 

Toplam 

Madde 

Sayısı 

Alt Boyutlar 

Cronbach’s 

Alpha Katsayısı 

(Güvenirlik) 

ĠĢ 

Doyumu 

Ölçeği 

20 
Ġç Doyum 

DıĢ Doyum 
0,94 

Mobbing 

Algı 

Ölçeği 

33 

Kendini göstermeyi ve iletiĢim 

oluĢumunu engelleme 

Sosyal iliĢkilere saldırılar 

Ġtibara Saldırılar 

KiĢinin yaĢam kalitesi ve Mesleki 

Durumuna Saldırılar 

KiĢinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar 

0,94 

 

Tablo 2‟de de görüldüğü gibi her iki ölçeğin de Cronbach‟s Alpha güvenirlik 

katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıĢtır. 0-1 aralığında bir değer olan Cronbach‟s alpha 

katsayısının 1‟e yakın olması ölçeğin güvenirlik katsayısının oldukça yüksek 

olduğunu belirtmektedir. 

3.1.8. Verilerin Analizi 

AraĢtırmada verilerin çözümlenmesinde SPSS (Sosyal Bilimler için Ġstatistik 

Programı) paket programı kullanılmıĢtır. AraĢtırmada ilk olarak Kolmogorov-Smirnov 

(KS) testi ile verilerin normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiĢtir. SPSS 

programından yararlanarak, HemĢirelere Uygulanan Mobbing Ġle ĠĢdoyumu 

Arasındaki ĠliĢkiyi belirlemek için; regresyon analizi, aritmetik ortalama (  ), standart 

sapma (SS), t-Testi, Bonferroni Testi ve tek yönlü varyans analizi (OneWay ANOVA) 

testleri kullanılmıĢtır.Grup ortalama puanları arasındaki farkların test edilmesinde 

0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıĢtır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGU VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, araĢtırma için toplanan veriler,  alt problemlere yönelik olarak 

analiz edilmiĢ, elde edilen bulgular ve bu bulgulara iliĢkin yorumlar sunulmuĢtur. 

4.1. HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyine ĠliĢkin Bulgu ve 

Yorumlar 

HemĢirelere uygulanan mobbing düzeyi Leymann‟ın mobbing tipolojisinde 

belirtildiği gibi beĢ grup altında incelenmiĢ ve birinci grupta yer alan “Kendini 

Göstermeyi ve ĠletiĢim OluĢumunu Engelleme” ile ilgili bulgular Ģekil 11„de 

gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil-11Birinci Grup DavranıĢlara ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin birinci grup mobbing davranıĢları ile ilgili 

olarak verdikleri cevapların frekans dağılımları yukarıdaki Ģekilde görülmektedir. 

Ancak hemĢirelerin belirlenen mobbing davranıĢlarına hangi sıklıkta maruz 

kaldıklarının yorumlanması için verilen yanıtların ortalamaları hesaplanmıĢ ve tablo 

3‟te gösterilmiĢtir. 
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Tablo-3 Birinci Grup DavranıĢlara ĠliĢkin HemĢirelerin Mobbing Algısı 

 

 N  ̅ Ss 

KonuĢurken sebepsiz yere, çevremdekilerce sözüm kesiliyor. 386 2,68 1,18 

Üstlerim, kendimi rahatça ifade etmemi engelliyor. 386 3,10 1,30 

Birlikte çalıĢtığım kiĢiler, kendimi rahatça ifade etmemi 
engelliyor. 

386 2,61 1,22 

Toplum önünde yüksek sesle azarlanıyorum. 386 2,30 1,32 

Yaptığım iĢ haksız yere eleĢtiriliyor. 386 2,95 1,38 

Kötü söz veya küfre maruz kalıyorum. 386 2,33 1,37 

Yazılı veya sözlü tehditler alıyorum. 386 2,12 1,28 

Çevremdeki insanların benimle konuĢmadıkları oluyor. 386 2,09 1,16 

Yönetim kademesinden herhangi birisiyle görüĢme 
isteğim/giriĢimim engelleniyor. 

386 2,29 1,30 

 

Tablo 3 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan hemĢirelerin “KonuĢurken 

sebepsiz yere, çevremdekilerce sözüm kesiliyor” ifadesine( ̅=2,68) “Bazen”, 

“Üstlerim, kendimi rahatça ifade etmemi engelliyor” ifadesine( ̅=3,10) “Bazen”, 

“Birlikte çalıĢtığım kiĢiler, kendimi rahatça ifade etmemi engelliyor” ifadesine( ̅=2,61) 

“Bazen” düzeyinde yanıt verdikleri görülmektedir. 

Yine tabloda görüldüğü gibi; hemĢireler “Toplum önünde yüksek sesle 

azarlanıyorum” ifadesine ( ̅=2,30) “Nadiren”,“Yaptığım iĢ haksız yere eleĢtiriliyor” 

ifadesine ( ̅=2,95) “Bazen”,“Kötü söz veya küfre maruz kalıyorum” ifadesine 

( ̅=2,33) “Nadiren”, “Yazılı veya sözlü tehditler alıyorum” ifadesine ( ̅=2,12) 

“Nadiren”, “Çevremdeki insanların benimle konuĢmadıkları oluyor” ifadesine 

( ̅=2,09) “Nadiren” ve “Yönetim kademesinden herhangi birisiyle görüĢme 

isteğim/giriĢimim engelleniyor” ifadesine ( ̅=2,29) “Nadiren” cevabını vermiĢlerdir. 

Buna göre elde edilen sonuçlarda hemĢirelerin çalıĢtıkları ortamda bazen veya 

nadiren de olsa kendilerini göstermeyi ve iletiĢim oluĢumunu engellemeye yönelik 

müdahalelerle karĢı karĢıya kaldıkları görülmektedir. 

Ġkinci grup mobbing davranıĢları olan sosyal iliĢkilere saldırılar boyutuna iliĢkin 

elde edilen bulgular Ģekil 12‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil-12 Ġkinci Grup DavranıĢlara ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

 

ġekilde araĢtırmaya katılan hemĢirelerin ikinci grup mobbing davranıĢları ile 

ilgili olarak verdikleri cevapların frekans dağılımları görülmektedir. HemĢirelerin 

belirlenen mobbing davranıĢlarına hangi sıklıkta maruz kaldıklarının yorumlanması 

için verilen yanıtların ortalamaları hesaplanmıĢ ve tablo 4‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo-4 Ġkinci Grup DavranıĢlara ĠliĢkin HemĢirelerin Mobbing Algısı 
 

 N  ̅ Ss 

Ġstenmeyen, zor iĢler bana veriliyor. 386 2,69 1,31 

Diğer çalıĢanların benimle konuĢmaları yasaklanıyor. 386 1,46 ,83 

ĠĢ arkadaĢlarım ben orada değilmiĢim gibi davranıyorlar. 386 1,64 1,00 

Ġnsanların arkamdan kötü konuĢtuğunu düĢünüyorum. 386 2,12 1,20 

 

Tablo 5‟te elde edilen bulgulara göre hemĢireler; “Ġstenmeyen, zor iĢler bana 

veriliyor” ifadesine ( ̅=2,69) “Bazen”,“Diğer çalıĢanların benimle konuĢmaları 

yasaklanıyor” ifadesine ( ̅=1,46) “Hiç”, “ĠĢ arkadaĢlarım ben orada değilmiĢim gibi 

davranıyorlar” ifadesine ( ̅=1,64) “Hiç”düzeyinde yanıt verirken “Ġnsanların 

arkamdan kötü konuĢtuğunu düĢünüyorum” ifadesine ise ( ̅=2,12) “Nadiren” 

düzeyinde yanıt vermiĢlerdir. 

Buna göre sosyal iliĢkilere saldırganlık boyutunda hemĢirelerin bazı olumsuz 

davranıĢlara oldukça düĢük bir seviyede maruz kaldıkları görülürken, bazılarına ise 

hiç maruz kalmadıkları görülmektedir. 
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Üçüncü grupta yer alan “itibara saldırı” davranıĢları ile ilgili elde edilen bulgular 

Ģekil 13‟te gösterilmiĢtir. 

 
 

ġekil-13 Üçüncü Grup DavranıĢlara ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

 

ġekilde gösterilen verilere göre hemĢirelerin itibarlarına yönelik olumsuz 

davranıĢlara maruz kalmadıkları ya da oldukça düĢük seviyelerde maruz kaldıkları 

söylenebilir. Ancak hemĢirelerin belirlenen mobbing davranıĢlarına hangi sıklıkta 

maruz kaldıklarının ayrıntılı olarak yorumlanması için verilen yanıtların ortalamaları 

hesaplanmıĢ ve tablo 5‟te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-5 Üçüncü Grup DavranıĢlara ĠliĢkin HemĢirelerin Mobbing Algısı 
 

 N  ̅ Ss 

Hakkımda asılsız söylentilerin ortaya atıldığını düĢündüğüm 
zamanlar oluyor. 

386 2,19 1,29 

Gülünç durumlara düĢürüldüğüm zamanlar oluyor.  386 1,86 1,12 

Beni gülünç duruma düĢürmek için bir takım davranıĢlarım taklit 
ediliyor. 

386 1,63 1,06 

Dini inançlarımdan dolayı baskı veya zorlama gördüğüm 
zamanlar oluyor. 

386 1,47 ,97 

Siyasi görüĢümden dolayı baskı veya zorlama gördüğüm 
zamanlar oluyor. 

386 1,71 1,14 

Utanç verici iĢleri yapmaya zorlandığım zamanlar oluyor. 386 1,46 ,96 

Küçük düĢürücü isimlerle çağırılıyorum. 386 1,42 ,90 

ġahsıma sözle veya davranıĢla cinsel imalarda bulunuluyor. 386 1,21 ,65 
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Tablo 5 incelendiğinde hemĢirelerin en yüksek ortalama ile “Hakkımda asılsız 

söylentilerin ortaya atıldığını düĢündüğüm zamanlar oluyor” ifadesine ( ̅=2,19) ve 

“Gülünç durumlara düĢürüldüğüm zamanlar oluyor” ifadesine( ̅=1,86)  “Nadiren” 

yanıtını verdikleri görülmektedir.  

Bununla birlikte “Beni gülünç duruma düĢürmek için bir takım davranıĢlarım 

taklit ediliyor”ifadesine ( ̅=1,63)  “Hiç”, “Dini inançlarımdan dolayı baskı veya 

zorlama gördüğüm zamanlar oluyor”ifadesine ( ̅=1,47)  “Hiç”, “Siyasi görüĢümden 

dolayı baskı veya zorlama gördüğüm zamanlar oluyor”ifadesine ( ̅=1,71)  “Hiç”, 

“Utanç verici iĢleri yapmaya zorlandığım zamanlar oluyor”ifadesine ( ̅=1,46)  “Hiç”, 

“Küçük düĢürücü isimlerle çağırılıyorum”ifadesine ( ̅=1,42)  “Hiç”,  “ġahsıma sözle 

veya davranıĢla cinsel imalarda bulunuluyor” ifadesine hangi sıklıkla maruz 

kaldıklarına iliĢkin ise hemĢireler ( ̅=1,21) “Hiç” yanıtını verdikleri görülmektedir. 

Mobbing davranıĢlarından dördüncü grupta yer alan “kiĢinin yaĢam kalitesi ve 

mesleki durumuna iliĢkin saldırılar” ile ilgili elde edilen bulgular Ģekil 14‟te 

gösterilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil-14 Dördüncü Grup DavranıĢlara ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

 

ġekil 14‟te hemĢirelerin genel olarak bazı mobbing davranıĢlarına oldukça 

düĢük seviyede maruz kaldıkları görülürken bazı davranıĢlara daha sık maruz 

kaldıkları görülmektedir.HemĢirelerin belirlenen mobbing davranıĢlarına hangi 

sıklıkta maruz kaldıklarının ayrıntılı olarak yorumlanması için verilen yanıtların 

ortalamaları hesaplanmıĢ ve tablo 6‟da gösterilmiĢtir. 

 
 



 

50 
 

 
 
Tablo-6 Dördüncü Grup DavranıĢlara ĠliĢkin HemĢirelerin Mobbing Algısı 
 

 N  ̅ Ss 

Çabalarımın karĢılığını alamadığımı düĢünüyorum. 386 3,49 1,44 

ĠĢimle ilgili kararlarıma gereken önemin gösterilmediğini 
düĢünüyorum. 

386 3,21 1,36 

Bana verilen isler yapamadığım bahane edilerek alınıp 
baĢkasına veriliyor. 

386 1,50 ,95 

Tarafıma anlamsız görevler verildiği oluyor. 386 2,27 1,34 

Sahip olduğum yetenekten daha az yetenek gerektiren iĢler 
verildiği oluyor. 

386 2,10 1,28 

Yaptığım hatalar sebep gösterilerek, para (veya herhangi maddi 
bir yaptırım) cezası verildiği oluyor. 

386 1,37 ,85 

Gereksiz yere, fazla mesaiye bırakılıyorum. 386 2,29 1,45 

Disiplin cezasına maruz kaldığım oluyor. 386 1,25 ,74 

 

Tablo 6 incelendiğinde hemĢirelerin; “Çabalarımın karĢılığını alamadığımı 

düĢünüyorum” ifadesine iliĢkin ( ̅=3,49) “Sıklıkla” yanıtını verdikleri görülmektedir. 

“ĠĢimle ilgili kararlarıma gereken önemin gösterilmediğini düĢünüyorum” ifadesine 

ise( ̅=3,21) “Bazen” Ģeklinde yanıt verdikleri görülmektedir.  

“Bana verilen isler yapamadığım bahane edilerek alınıp baĢkasına 

veriliyor”ifadesine ( ̅=1,50)  “Hiç” yanıtını veren hemĢireler, “Tarafıma anlamsız 

görevler verildiği oluyor”ifadesine ( ̅=2,27)  “Nadiren”, “Sahip olduğum yetenekten 

daha az yetenek gerektiren iĢler verildiği oluyor”ifadesine ( ̅=2,10)  “Nadiren” 

yanıtını vermiĢlerdir. 

Tabloda elde edilen bulgulara göre hemĢireler“Gereksiz yere, fazla mesaiye 

bırakılıyorum” ifadesine ( ̅=2,29)  “Nadiren” yanıtını verirken;  “Yaptığım hatalar 

sebep gösterilerek, para (veya herhangi maddi bir yaptırım) cezası verildiği oluyor” 

ifadesine ( ̅=1,37)  “Hiç” ve “Disiplin cezasına maruz kaldığım oluyor”ifadesine de 

( ̅=1,25) “Hiç” yanıtını vermiĢlerdir. 

Buna göre; hemĢirelerin gereksiz yere disiplin cezası veya cezai yaptırımlar 

gibi olumsuz durumlarla karĢılaĢmadıkları ancak mesleki anlamda iĢleriyle ilgili 

kararlarına gereken önemin gösterilmediği ve çabalarının karĢılığını yeterince 

alamadıkları söylenebilir. 

Son olarak beĢinci grupta yer alan “kiĢinin sağlığına doğrudan saldırılar” 

boyutuna iliĢkin bulgular Ģekil 15‟te verilmiĢtir. 
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ġekil-15 BeĢinci Grup DavranıĢlara ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 

Dağılımları 
 

ġekil 15‟te hemĢirelerin genel olarak beĢinci grupta yer alan mobbing 

davranıĢlarına oldukça düĢük seviyede maruz kaldıkları görülmektedir.Ancak 

hemĢirelerin belirlenen mobbing davranıĢlarına hangi sıklıkta maruz kaldıklarının 

ayrıntılı olarak yorumlanması için verilen yanıtların ortalamaları hesaplanmıĢ ve 

tablo 7‟de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-7 BeĢinci Grup DavranıĢlara ĠliĢkin HemĢirelerin Mobbing Algısı 
 

 N  ̅ Ss 

Fiziksel olarak, görevimin gerektirdiğinden daha ağır iĢler 
yapmaya zorlanıyorum 

386 2,54 1,50 

Fiziksel Ģiddet tehditleri aldığım oluyor. 386 1,66 1,07 

Fiziksel Ģiddete maruz kaldığım oluyor. 386 1,41 ,89 

Cinsel tacize maruz kaldığım oluyor. 386 1,17 ,61 

 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi hemĢireler; “Fiziksel olarak, görevimin 

gerektirdiğinden daha ağır iĢler yapmaya zorlanıyorum” ifadesine iliĢkin ( ̅=2,54) 

“Nadiren” yanıtını vermiĢlerdir. Bunun dıĢında; “Fiziksel Ģiddet tehditleri aldığım 

oluyor”ifadesine iliĢkin ( ̅=1,66), “Fiziksel Ģiddete maruz kaldığım oluyor”ifadesine 

iliĢkin ( ̅=1,41) ve “Cinsel tacize maruz kaldığım oluyor” ifadelerine iliĢkin ise 

( ̅=1,17) “Hiç” yanıtını verdikleri görülmektedir. 

Buna göre hemĢirelerin nadiren de olsa fiziksel olarak görevlerinin 

gerektirdiğinden daha ağır iĢleri yapmaya zorlandıkları ancak bunun dıĢında 

herhangi bir fiziksel tehdit, fiziksel Ģiddet veya cinsel tacize maruz kalmadıkları 

söylenebilir. 
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HemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeyinin hemĢirelerin yaĢlarınagöre 

farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi için öncelikle hemĢirelerin yaĢ 

gruplarına göre algıladıkları mobbing düzeylerinin ortalama puanları hesaplanmıĢ ve 

tablo 8‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-8 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyinin YaĢ DeğiĢkenine Göre 
Ortalama Puanları 

 

YaĢ Grupları N  ̅ Ss 

23-29 148 2,92 ,67 

30-34 78 2,74 ,55 

35-39 98 2,80 ,71 

40-44 51 2,82 ,58 

45-49 8 2,30 ,48 

50 ve daha fazla 3 2,45 ,10 

Toplam 386 2,82 ,65 

 

Tabloda hemĢirelerin yaĢ gruplarına göre algıladıkları mobbing düzeylerinin 

ortalama puanları görülmektedir. Tabloda aynı zamanda bu puanların birbirinden 

farklı değerler aldığı görülmektedir ancak bu farklılığın anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının incelenmesi için varyans analizi yapılmıĢtır. 

Varyans analizi için öncelikle Levene testi ile varyansların homojenlik 

gösterdiği ve K-S testi ile dağılımın normallik varsayımını yerine getirdiği tespit 

edilmiĢ, buna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 9‟da gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-9 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyinin YaĢ DeğiĢkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 
 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

HemĢireler 

Gruplar Arası 2.04 6 .40 

.96 .44 Grup Ġçi 128.64 380 .42 

Toplam 130,68 385  

*p<.05 

 Tablo incelendiğinde hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin 

hemĢirelerin yaĢlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [F=0,96; 

p>0,05]. Buna göre hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin hemĢirelerin 

yaĢlarına göre değiĢmediği söylenebilir. 
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HemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeyinin hemĢirelerin eğitim durumlarına 

göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi için öncelikle hemĢirelerin eğitim 

durumlarına göre algıladıkları mobbing düzeylerinin ortalama puanları hesaplanmıĢ 

ve tablo 10‟da gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-10 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyinin Eğitim Durumu 

DeğiĢkenine Göre Ortalama Puanları 
 

Eğitim Durumu N  ̅ Ss 

Sağlık Meslek Lisesi 82 2,68 ,59 

Ön Lisans 44 2,82 ,53 

Lisans 222 2,86 ,70 

Yüksek Lisans 38 2,90 ,52 

Toplam 386 2,82 ,65 

 

Tabloda hemĢirelerin eğitim durumlarına göre algıladıkları mobbing 

düzeylerinin ortalama puanları görülmektedir. Tabloda aynı zamanda bu puanların 

birbirinden farklı değerler aldığı görülmektedir ancak bu farklılığın anlamlı bir farklılık 

olup olmadığının incelenmesi için varyans analizi yapılmıĢtır. 

Varyans analizi için öncelikle Levene testi ile varyansların homojenlik 

gösterdiği ve K-S testi ile dağılımın normallik varsayımını yerine getirdiği tespit 

edilmiĢ, buna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 11‟de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-11 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyinin Eğitim Durumu DeğiĢkenine 

Göre Varyans Analizi Sonuçları 
 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

HemĢireler 

Gruplar Arası .76 3 .25 

.59 .62 Grup Ġçi 163.65 382 .42 

Toplam 164,41 385  

*p<.05 

Tablo incelendiğinde hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin 

hemĢirelerin eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir 

[F=0,59; p>0,05]. Buna göre hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin 

hemĢirelerin eğitim durumlarına göre değiĢmediği söylenebilir. 

HemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeyinin hemĢirelerin mesleki kıdemlerine 

göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi için öncelikle hemĢirelerin 
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kıdemlerine göre algıladıkları mobbing düzeylerinin ortalama puanları hesaplanmıĢ 

ve tablo 12‟de gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-12 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyinin Kıdem DeğiĢkenine 

Göre Ortalama Puanları 
 

Kıdem Durumu N  ̅ Ss 

1-5 Yıl 109 2,91 ,66 

6-10 Yıl 107 2,85 ,62 

11-15 Yıl 56 2,82 ,73 

16-20 Yıl 59 2,68 ,49 

21 Yıl ve üzeri 55 2,76 ,72 

Toplam 386 2,86 ,65 

 

Tabloda hemĢirelerin kıdem durumlarına göre algıladıkları mobbing 

düzeylerinin ortalama puanları görülmektedir. Tabloda aynı zamanda bu puanların 

birbirinden farklı değerler aldığı görülmektedir ancak bu farklılığın anlamlı bir farklılık 

olup olmadığının incelenmesi için varyans analizi yapılmıĢtır. 

Varyans analizi için öncelikle Levene testi ile varyansların homojenlik 

gösterdiği ve K-S testi ile dağılımın normallik varsayımını yerine getirdiği tespit 

edilmiĢ, buna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 13‟te gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-13 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Düzeyinin Kıdem DeğiĢkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 
 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

HemĢireler 

Gruplar Arası 1.19 4 .30 

.69 .60 Grup Ġçi 162.23 381 .42 

Toplam 164,41 385  

*p<.05 

Tablo incelendiğinde hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin 

hemĢirelerin kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir 

[F=0,69 p>0,05]. Buna göre hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin 

hemĢirelerin kıdemlerine göre değiĢmediği söylenebilir. 
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4.2. HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerine ĠliĢkin Bulgu ve 

Yorumlar 

HemĢirelerin iĢ doyumları içsel doyum ve dıĢsal doyum olmak üzere iki boyut 

altında incelenmiĢtir. Ġçsel doyuma iliĢkin hemĢirelerin her bir ifade için verdikleri 

yanıtlara iliĢkin bulgular Ģekil 16„da verilmiĢtir. 

 

 

ġekil-16 HemĢirelerin Ġçsel Doyumlarına ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin içsel doyumları ile ilgili olarak iĢlerinden ne 

düzeyde doyum sağladıklarına iliĢkin verilen cevapların frekans dağılımları 

yukarıdaki Ģekilde görülmektedir. Ancak hemĢirelerin içsel doyumlarının hangi 

düzeyde olduğunun yorumlanması için verilen yanıtların ortalamaları hesaplanmıĢ 

ve tablo 14‟te gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-14 HemĢirelerin ĠĢ Doyumunun Ġçsel Doyum Boyutuna ĠliĢkin Bulgular 
 

 N  ̅ Ss 

Sürekli bir Ģeylerle meĢgul olabilme imkânı bakımından 386 2,81 1,12 

Bağımsız çalıĢma imkânı bakımından 386 2,46 1,16 

Zaman zaman farklı Ģeyler yapabilme imkânı bakımından 386 2,24 1,11 

Toplumda “saygın bir kiĢi” olma Ģansını bana vermesi 
bakımından 

386 2,18 1,27 

Vicdani bir sorumluluk taĢıma Ģansını bana vermesi yönünden 386 3,14 1,24 

Bana garantili bir gelecek sağlaması yönünden 386 2,86 1,38 
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Tablo 14 - devam 

 N  ̅ Ss 

BaĢkaları için bir Ģeyler yapabildiğimi hissetmem yönünden 386 3,70 1,22 

KiĢileri yönlendirmek için fırsat vermesi yönünden 386 3,04 1,19 

Kendi yeteneklerimle bir Ģeyler yapabilme Ģansı vermesi 
yönünden 

386 2,88 1,23 

Kendi fikir/kanaatlerimi özgürce kullanma imkânı vermesi 
yönünden 

386 1,93 1,05 

ÇalıĢma Ģartları yönünden 386 1,95 1,15 

Yaptığım iĢ karĢılığında duyduğum baĢarı hissi yönünden 386 2,86 1,35 

 

Tablo incelendiğinde; hemĢirelerin çalıĢtıkları hastanede yaptıkları iĢlerle ilgili 

olarak “Sürekli bir Ģeylerle meĢgul olabilme imkânı bakımından”( ̅=2,81) “Fikrim 

Yok” yanıtını verdikleri görülmektedir.  

HemĢirelerin;“Bağımsız çalıĢma imkânı bakımından”ne düzeyde memnun 

oldukları konusunda ( ̅=2,46) “Memnun Değilim”, “Zaman zaman farklı Ģeyler 

yapabilme imkânı bakımından”( ̅=2,24) “Memnun Değilim”,“Toplumda„saygın bir 

kiĢi‟ olma Ģansını bana vermesi bakımından”( ̅=2,18) “Memnun Değilim” düzeyinde 

yanıt verdikleri görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan hemĢireler içsel doyum ile ilgili olarak verilen ifadelerden 

“Vicdani bir sorumluluk taĢıma Ģansını bana vermesi yönünden” ( ̅=3,14) ve “Bana 

garantili bir gelecek sağlaması yönünden” ne derecede memnun oldukları 

konusunda ( ̅=2,86) “Fikrim Yok” düzeyinde yanıt verirken;“BaĢkaları için bir Ģeyler 

yapabildiğimi hissetmem yönünden” ne derecede memnun oldukları konusunda ise 

en yüksek ortalama ile ( ̅=3,70) “Memnunum” yanıtını verdikleri görülmektedir. 

Yine tabloda görüldüğü gibi hemĢireler “KiĢileri yönlendirmek için fırsat 

vermesi yönünden” ( ̅=3,04)ve“Kendi yeteneklerimle bir Ģeyler yapabilme Ģansı 

vermesi yönünden”  ne derecede memnun oldukları ile ilgili olarak ( ̅=2,88) “Fikrim 

Yok” düzeyinde yanıt vermiĢlerdir. 

Bununla beraber hemĢireler çalıĢtıkları hastanede yaptıkları iĢle ilgili olarak; 

“Kendi fikir/kanaatlerimi özgürce kullanma imkânı vermesi yönünden”( ̅=1,93)  

“Memnun Değilim”, “ÇalıĢma Ģartları yönünden”( ̅=1,95) “Memnun Değilim” 

düzeyinde yanıtlar “Yaptığım iĢ karĢılığında duyduğum baĢarı hissi yönünden” ne 

düzeyde memnun oldukları konusunda ise ( ̅=2,86) “Fikrim Yok” yanıtını 

vermiĢlerdir. 
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Buna göre hemĢirelerin yaptıkları iĢle ilgili olarak içsel doyum anlamında 

baĢkaları için bir Ģeyler yapabildiklerini hissetmeleri yönünden yeterince tatmin 

oldukları, ancak “bağımsız çalıĢabilme imkanı”, “çalıĢma Ģartları” veya “toplumda 

saygın bir kiĢi olarak görülebilme imkanı” gibi diğer içsel doyum ifadeleri açısından 

yeterince doyum sağlayamadıkları söylenebilir. 

HemĢirelerin iĢ doyumunun dıĢsal doyumu boyutuna iliĢkin elde edilen 

bulgular ise Ģekil 17‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil-17 HemĢirelerin DıĢsal Doyumlarına ĠliĢkin Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin dıĢsal doyumları ile ilgili olarak iĢlerinden ne 

düzeyde doyum sağladıklarına iliĢkin verilen cevapların frekans dağılımları 

yukarıdaki Ģekilde görülmektedir. Ancak hemĢirelerin dıĢsal doyumlarının hangi 

düzeyde olduğunun yorumlanması için verilen yanıtların ortalamaları hesaplanmıĢ 

ve tablo 15‟te gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-15 HemĢirelerin ĠĢ Doyumunun Ġçsel Doyum Boyutuna ĠliĢkin Bulgular 
 

 N  ̅ Ss 

Yöneticimin bizlere karsı davranıĢ tarzı bakımından 386 2,19 1,27 

Yöneticimin karar verme konusundaki yeterliliği bakımından 386 2,13 1,18 

Hastane politikasını uygulama imkânı yönünden 386 2,28 1,10 

Yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret yönünden 386 1,81 1,10 

Terfi imkânının olması yönünden 386 1,74 1,03 

ÇalıĢma arkadaĢlarının birbirleriyle anlaĢmaları yönünden 386 2,78 1,26 
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Tablo 15 - devam 

 N  ̅ Ss 

Mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkânı 
vermesi açısından 

386 2,45 1,18 

Yaptığım iĢ karĢılığında takdir edilmem yönünden 386 1,97 1,13 

 

Tablo incelendiğinde;hemĢirelerin çalıĢtıkları hastanede yaptıkları iĢlerle ilgili 

olarak “Yöneticimin bizlere karsı davranıĢ tarzı bakımından” ne düzeyde memnun 

oldukları konusunda ( ̅=2,19) “Memnun Değilim”,“Yöneticimin karar verme 

konusundaki yeterliliği bakımından”ne düzeyde memnun oldukları 

konusunda( ̅=2,13) “Memnun Değilim”,“Yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret 

yönünden” ( ̅=1,81)ve“Hastane politikasını uygulama imkânı yönünden” ne düzeyde 

memnun oldukları ile ilgili olarak da ( ̅=2,28) “Memnun Değilim” aralığında yanıt 

verdikleri görülmektedir. 

Tabloda “Terfi imkânının olması yönünden” ne düzeyde memnun oldukları 

sorusuna hemĢirelerin ( ̅=1,74)“Hiç Memnun Değilim” Ģeklinde görüĢ belirttikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte; “ÇalıĢma arkadaĢlarının birbirleriyle anlaĢmaları 

yönünden” ne düzeyde memnun oldukları konusunda ise ( ̅=2,78) “Fikrim Yok” 

yanıtını vermiĢlerdir. 

HemĢirelerin iĢleriyle ilgili dıĢsal doyum konularından, “Mesleğimi yaparken 

kendi yöntemlerimi kullanabilme imkânı vermesi açısından”ne düzeyde memnun 

oldukları konusunda ( ̅=2,45)  ve “Yaptığım iĢ karĢılığında takdir edilmem 

yönünden” ne düzeyde memnun oldukları konusunda ise ( ̅=1,97) “Memnun 

Değilim” düzeyine karĢılık gelecek Ģekilde yanıt verdikleri görülmektedir. 

Buna göre hemĢirelerin çalıĢtıkları hastanelerde yaptıkları iĢin dıĢsal doyum 

boyutuna iliĢkin genel olarak memnuniyet seviyelerinin düĢük olduğu söylenebilir. 

HemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin yaĢlarına göre farklılık 

gösterip göstermediğinin incelenmesi için öncelikle hemĢirelerin yaĢ gruplarına göre 

algıladıkları iĢ doyum düzeylerinin ortalama puanları hesaplanmıĢ ve tablo 16‟da 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo-16 HemĢirelerin ĠĢ Doyum Düzeyinin YaĢ DeğiĢkenine Göre Ortalama 
Puanları 

 

YaĢ Grupları N  ̅ Ss 

23-29 148 2,39 ,75 

30-34 78 2,33 ,75 

35-39 98 2,55 ,79 

40-44 51 2,53 ,79 

45-49 8 3,04 ,90 

50 ve daha fazla 3 2,66 ,80 

Toplam 386 2,45 ,77 

 

Tabloda hemĢirelerin yaĢ gruplarına göre iĢ doyumu düzeylerinin ortalama 

puanları görülmektedir. Tabloda aynı zamanda bu puanların birbirinden farklı 

değerler aldığı görülmektedir ancak bu farklılığın anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının incelenmesi için varyans analizi yapılmıĢtır. 

Varyans analizi için öncelikle Levene testi ile varyansların homojenlik 

gösterdiği ve K-S testi ile dağılımın normallik varsayımını yerine getirdiği tespit 

edilmiĢ, buna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 17‟te gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-17 HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinin YaĢ DeğiĢkenine Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 
 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

HemĢireler 

Gruplar Arası 5.91 5 1.18 

1.97 .08 Grup Ġçi 227.18 380 .60 

Toplam 233,09 385  

*p<.05 

Tablo incelendiğinde hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin 

yaĢlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir [F=1,97; p>0,05]. 

Buna göre hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin yaĢlarına göre 

değiĢmediği söylenebilir. 

HemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin eğitim durumlarına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi için öncelikle hemĢirelerin eğitim 

durumlarına göre ifade ettikleri iĢ doyumu düzeylerinin ortalama puanları 

hesaplanmıĢ ve tablo 18‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-18 HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeyinin Eğitim Durumu DeğiĢkenine 
Göre Ortalama Puanları 

 

Eğitim Durumu N  ̅ Ss 

Sağlık Meslek Lisesi 82 2,65 ,86 

Ön Lisans 44 2,57 ,79 

Lisans 222 2,39 ,73 

Yüksek Lisans 38 2,21 ,71 

Toplam 386 2,45 ,77 

 

Tabloda hemĢirelerin eğitim durumlarına göre belirtilen iĢ doyum düzeylerinin 

ortalama puanları görülmektedir. Tabloda aynı zamanda bu puanların birbirinden 

farklı değerler aldığı görülmektedir ancak bu farklılığın anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının incelenmesi için varyans analizi yapılmıĢtır. 

Varyans analizi için öncelikle Levene testi ile varyansların homojenlik 

gösterdiği ve K-S testi ile dağılımın normallik varsayımını yerine getirdiği tespit 

edilmiĢ, buna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 19‟da gösterilmiĢtir. 

 
Tablo-19 HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinin Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre 

Varyans Analizi Sonuçları 
 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

HemĢireler 

Gruplar Arası 6.27 3 2.09 

3.52 .01 Grup Ġçi 226.81 382 .60 

Toplam 233,09 385  

*p<.05 

Tablo incelendiğinde hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin eğitim 

durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir [F=3,52; p<0,05]. 

Dolayısıyla farklı eğitim durumuna sahip olan hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin 

de farklılaĢtığı söylenebilmektedir. 

OluĢan bu farklılığın hangi eğitim durumundaki hemĢire grubundan 

kaynaklandığının tespiti için varyansların homojenliği ve örneklemin farklı 

büyüklüklerde olması göz önünde bulundurularak karĢılaĢtırmalı fark analizi testi 

(Bonferroni) uygulanmıĢ ve sonuçlar tablo 20‟de gösterilmiĢtir.  

 

 



 

61 
 

Tablo-20 HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinde Eğitim Durumuna Göre 
OluĢan Farklılığın Analizi 

 

(I) Eğitim 
Durumu 

(J) Eğitim 
Durumu 

Ortalamaların 
Farkı (I-J) 

Std. 
Hata 

p 

Sağlık 
Meslek 
Lisesi 

Ön Lisans ,07 ,14 1,00 

Lisans ,25 ,10 ,06 

Yüksek Lisans ,43* ,15 ,02 

Ön Lisans 

Sağlık Meslek 

Lisesi 
-,07 ,14 1,00 

Lisans ,18 ,12 ,92 

Yüksek Lisans ,36 ,17 ,20 

Lisans 

Sağlık Meslek 

Lisesi 
-,25 ,10 ,06 

Ön Lisans -,18 ,12 ,92 

Yüksek Lisans ,18 ,13 1,00 

Yüksek 
Lisans 

Sağlık Meslek 
Lisesi -,43* ,15 ,02 

Ön Lisans -,36 ,17 ,20 

Lisans -,18 ,13 1,00 

 *p<0,05 

 
Tablo 20 incelendiğinde yalnızca eğitim durumu sağlık meslek lisesi olanlarla 

yüksek lisans olanlar arasındaki farklılığın anlamlı olduğu [F=3,52; p<0,05] ve bu 

farklılığın eğitim durumu sağlık meslek lisesi olanların lehine olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla eğitim durumu sağlık meslek lisesi olan hemĢirelerin iĢ doyumlarının 

yüksek lisanslı hemĢirelerin iĢ doyumlarından daha yüksek olduğunu söylemek 

mümkündür. Buna göre yüksek lisans yapmıĢ hemĢirelerin içsel ve dıĢsal doyum 

olarak beklentilerinin daha yüksek olduğu ve/veya bu beklentilerin daha az bir 

düzeyde karĢılandığı söylenebilir. 

HemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin kıdemlerine göre farklılık 

gösterip göstermediğinin incelenmesi için öncelikle hemĢirelerin kıdemlerine göre iĢ 

doyumu düzeylerinin ortalama puanları hesaplanmıĢ ve tablo 21‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo-21HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeyinin Kıdem DeğiĢkenine Göre 
Ortalama Puanları 

 

Kıdem Durumu N  ̅ Ss 

1-5 Yıl 109 2,36 ,73 

6-10 Yıl 107 2,35 ,73 

11-15 Yıl 56 2,53 ,88 

16-20 Yıl 59 2,47 ,65 

21 Yıl ve üzeri 55 2,72 ,88 

Toplam 386 2,45 ,77 

 
Tabloda hemĢirelerin kıdem durumlarına göre iĢ doyumu düzeylerinin 

ortalama puanları görülmektedir. Tabloda aynı zamanda bu puanların birbirinden 

farklı değerler aldığı görülmektedir ancak bu farklılığın anlamlı bir farklılık olup 

olmadığının incelenmesi için varyans analizi yapılmıĢtır. 

Varyans analizi için öncelikle Levene testi ile varyansların homojenlik 

gösterdiği ve K-S testi ile dağılımın normallik varsayımını yerine getirdiği tespit 

edilmiĢ, buna göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 22‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo-22 HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinin Kıdem DeğiĢkenine Göre Varyans 
Analizi Sonuçları 

 

 Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

HemĢireler  

Gruplar Arası 6,40 4 1.60 

2.68 .03 Grup Ġçi 227,37 381 .60 

Toplam 233,77 385  

*p<.05 

Tablo incelendiğinde hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin hemĢirelerin 

kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir [F=2,68; p<0,05]. Buna 

göre farklı kıdem yılına sahip hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin de birbirinden 

farklı olduğu söylenebilir. 

OluĢan bu farklılığın hangi kıdem grubundan kaynaklandığının tespiti için 

varyansların homojenliği ve örneklemin farklı büyüklüklerde olması göz önünde 

bulundurularak karĢılaĢtırmalı fark analizi testi (Bonferroni) uygulanmıĢ ve sonuçlar 

tablo 23‟te gösterilmiĢtir.  
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Tablo-23 HemĢirelerin ĠĢ Doyumu Düzeylerinde Eğitim Durumuna Göre 
OluĢan Farklılığın Analizi 

 

(I) Kıdem (J) Kıdem 
Ortalamaların 

Farkı (I-J) 
Std. 
Hata 

p 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl ,019 ,10 1,00 

11-15 Yıl -,17 ,12 1,00 

16-20 Yıl -,10 ,12 1,00 

21 Yıl ve üstü -,36 ,12 ,05 

6-10 Yıl 

1-5 Yıl -,02 ,10 1,00 

11-15 Yıl -,18 ,12 1,00 

16-20 Yıl -,13 ,12 1,00 

21 Yıl ve üstü -,37* ,12 ,03 

11-15 Yıl 

1-5 Yıl ,16 ,12 1,00 

6-10 Yıl ,18 ,12 1,00 

16-20 Yıl ,06 ,14 1,00 

21 Yıl ve üstü -,19 ,14 1,00 

16-20 Yıl 

1-5 Yıl ,11 ,12 1,00 

6-10 Yıl ,12 ,12 1,00 

11-15 Yıl -,05 ,14 1,00 

21 Yıl ve üstü -,25 ,14 ,87 

21 Yıl ve 
üstü 

1-5 Yıl ,35 ,127 ,05 

6-10 Yıl ,37* ,12 ,03 

11-15 Yıl ,19 ,14 1,00 

16-20 Yıl ,24 ,14 ,87 

 *p<0,05 

 Tablo incelendiğinde kıdem yılı 6-10 yıl arasında olan hemĢirelerle kıdem yılı 

21 yıl ve üstü olan hemĢirelerin iĢ doyumları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu 

[F=2,68; p<0,05] ve bu farklılığın kıdem yılı 21 yıl ve üstü olan hemĢirelerin lehine 

olduğu görülmektedir. Buna göre kıdem yılı 21 yıl ve üstü olan hemĢirelerin iĢ 

doyum düzeylerinin kıdem yılı 6-10 yıl arasında olan hemĢirelerden daha yüksek 

olduğu söylenebilir.  

4.3. HemĢirelere Uygulanan Mobbing ile HemĢirelerin ĠĢ Doyumu 

Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

HemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu arasında iliĢkinin 

incelenmesi için korelasyon analizi yapılmıĢ ve sonuçlar tablo 24‟te verilmiĢtir. 
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Tablo-24 HemĢirelere Uygulanan Mobbing Ġle ĠĢ Doyumu Arasındaki ĠliĢki 
Analizi 

 

 Ortalama ĠĢ Doyum 

Düzeyi 

Algılanan 

Mobbing 

ĠĢ Doyum Düzeyi 

PearsonCorrelation 

2,45 

1 -,48** 

Sig. (2-tailed)  ,00 

N 386 386 

Algılanan Mobbing 

PearsonCorrelation 

2,82 

-,480** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 386 386 

**p<0.01 

 

Tabloda Pearson katsayısının -0,48 olduğu ve p<0,01 olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla hemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu arasında 

iliĢkinin anlamlı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 0 ile 1 arasında (ya da -1 ile 0 

arasında) değer alan Pearson katsayısının negatif değer alması aradaki iliĢkinin 

negatif yönlü olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla hemĢirelere uygulanan mobbing 

düzeyi arttıkça hemĢirelerin iĢ doyumlarının azaldığı söylenebilir. 

HemĢirelere uygulanan mobbing ile iĢ doyumu arasındaki iliĢki Ģekil 6‟da da 

görülmektedir. 
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Pearson'un korelayon katsayısı iki değiĢken arasındaki doğrusal iliĢkinin gücünü 

göstermekle beraber, kestirim olarak bulunan katsayı değeri bu iliĢkiyi tam olarak 

açıklamak için yeterli değildir. Bu iliĢkinin açıklanabilmesi için Regresyon analizi 

yapılması gerekmektedir. Tablo 20‟de yapılan regresyon analizinin sonuçları 

verilmiĢtir. 

 
Tablo-25 Regresyon Analizi Sonuçları 

 
 

 

 

 

Tabloda gösterilen R Square  (R-Kare) değeri “Belirleme Katsayısı” olarak 

bilinmektedir ve regresyon analizi yapılan iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi rakamsal 

olarak ifade etmektedir. Buna göre tabloda R-Kare değeri 0,231 olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla hemĢirelerin iĢ doyum düzeylerinin %23 oranında 

hemĢirelere uygulanan mobbing ile iliĢkili olduğu söylenebilir. 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

theEstimate 

1 ,480a ,231 ,229 ,68 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde araĢtırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan sonuçlara 

ve bu sonuçlardan yola çıkılarak ifade edilen önerilere yer verilmiĢtir. 

Sonuçlar 

HemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumları arasındaki 

iliĢkinin incelendiği araĢtırmada aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir: 

HemĢirelere Uygulanan Mobbing Ġle Ġlgili Elde Edilen Sonuçlar 

HemĢirelere uygulanan mobbing düzeyi Leymann‟ın mobbing tipolojisinde 

belirtildiği gibi beĢ grup altında incelenmiĢ ve birinci grupta yer alan “Kendini 

Göstermeyi ve ĠletiĢim OluĢumunu Engelleme” ile ilgili olarak hemĢirelerin genel 

olarak “Nadiren” veya “Bazen” düzeyinde yanıt verdikleri sonucu elde edilmiĢtir.  

Buna göre hemĢireler nadiren de olsa toplum önünde yüksek sesle 

azarlanmakta, kötü söz ya da küfre maruz kalabilmekte, yaptıkları iĢ haksız yere 

eleĢtirilmekte veya yönetim kademesinden herhangi birisiyle görüĢme giriĢimleri 

engellenmektedir. HemĢirelerin yine nadiren de olsa yazılı veya sözlü tehditler 

aldıkları da elde edilen sonuçlar arasındadır. 

AraĢtırmada aynı zamanda hemĢirelerin; zaman zaman yöneticileri ya da iĢ 

arkadaĢları tarafından kendilerini rahatça ifade etmelerinin engellendiği sonucu elde 

edilmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda hemĢirelerin çalıĢtıkları ortamda diğer çalıĢanların 

kendileriyle konuĢmalarının yasaklanması ya da kendilerinin orada değilmiĢ gibi 

davranmaları gibi olumsuz davranıĢlarla karĢılaĢmadıkları görülmüĢtür. Ancak 

hemĢireler “Ġnsanların arkamdan kötü konuĢtuğunu düĢünüyorum” ifadesine 

“Nadiren”, “Ġstenmeyen, zor iĢler bana veriliyor” ifadesine ise “Bazen” düzeyinde 

yanıt vermiĢlerdir. 

Üçüncü grup mobbing davranıĢları ile ilgili olarak hemĢirelerin siyasi veya dini 

düĢüncelerinden dolayı zorlama görme, küçük düĢürücü isimlerle çağrılma, sözel 

veya davranıĢlarla cinsel imalara maruz kalma, utanç verici iĢleri yapmaya zorlanma 

gibi itibara yönelik olumsuz davranıĢlara maruz kalmadıkları sonucu elde edilmiĢtir. 

Ancak hemĢireler zaman zaman gülünç duruma düĢürüldüklerini, kendi haklarına 

asılsız söylentilerin ortaya atılması gibi olaylarla nadiren karĢılaĢtıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

HemĢirelere uygulanan mobbing ile ilgili olarak araĢtırmada en çok dikkat 

çeken ifade “Çabalarımın karĢılığını alamadığımı düĢünüyorum” ifadesi olmuĢtur. 

HemĢireler bu ifade ile ilgili olarak “Sıklıkla” düzeyinde görüĢ belirtmiĢlerdir.  
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Bununla birlikte hemĢireler; yaptıkları hatalar sebep gösterilerek, para (veya 

herhangi maddi bir yaptırım) cezası verilmesi veya kendilerine verilen iĢlerin 

yapamadıkları bahane edilerek baĢkalarına verilmesi gibi durumlarla 

karĢılaĢmadıkları sonucu elde edilmiĢtir. Ancak hemĢireler zaman zaman; yaptıkları 

iĢle ilgili kararlarına gereken önemin gösterilmediğini, kendilerine zaman zaman 

anlamsız iĢler verildiğini belirmiĢlerdir. 

AraĢtırmada mobbing ile ilgili olarak hemĢirelerin; fiziksel Ģiddet tehditi, fiziksel 

Ģiddet ya da cinsel taciz gibi kiĢinin doğrudan sağlığını tehdit eden davranıĢlara 

maruz kalmadıkları, ancak zaman zaman fiziksel olarak, görevlerinin 

gerektirdiğinden daha ağır iĢler yapmaya zorlandıkları sonucu elde edilmiĢtir. 

Son olarak; hemĢirelerin algıladıkları mobbing düzeylerinin hemĢirelerin 

yaĢlarına göre, eğitim durumlarına göre veya kıdemlerine göre değiĢmediği 

araĢtırmanın mobbing boyutu altında elde edilen sonuçlar arasındadır. 

HemĢirelerin ĠĢ Doyum Düzeyi Ġle Ġlgili Olarak Elde Edilen Sonuçlar 

HemĢirelerin iĢ doyumları içsel doyum ve dıĢsal doyum olmak üzere iki boyut 

altında incelenmiĢ ve içsel doyuma iliĢkin hemĢireler; çalıĢma Ģartları, bağımsız 

çalıĢma imkanı sağlanması, toplumsa “saygın bir kiĢi” olma Ģansının sağlanması ve 

kendi fikir/kanaatlerini özgürce kullanma imkânı olması yönünden iĢlerinden 

memnun olmadıkları sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

HemĢireler yaptıkları iĢle ilgili olarak;duydukları baĢarı hissi yönünden, vicdani 

bir sorumluluk taĢıma Ģansını kendilerine vermesi yönünden ya da kendilerine 

garantili bir gelecek sağlaması yönünden doyum ya da doyumsuzluk 

yaĢamadıklarını belirtmiĢlerdir. 

AraĢtırmada elde edilen bulgularda iĢ doyumunun dıĢsal doyum boyutuna 

iliĢkin hemĢirelerin yaptıkları iĢ karĢılığında aldıkları ücretten memnun olmadıkları, 

iĢleriyle ilgili terfi imkanının olamamasından, yöneticilerinin kendilerine karĢı 

davranıĢları bakımından, yöneticilerinin karar verme konusundaki yeterliği 

bakımından, yaptıkları iĢte kendi yöntemlerini kullanabilme imkanı tanınması 

bakımından da memnun olmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.  

AraĢtırmada elde edilen diğer sonuçlara göre hemĢirelerin iĢ doyumu 

düzeyleri hemĢirelerin yaĢlarına göre farklılık göstermemekte ancak hemĢirelerin 

eğitim durumlarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre eğitim durumu sağlık 

meslek lisesi olan hemĢirelerin iĢ doyum düzeylerinin eğitim durumu yüksek lisans 

olan hemĢirelere göre daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

HemĢirelerin kıdemlerine göre yapılan fark analizlerinde de hemĢirelerin iĢ 

doyum düzeylerinin hemĢirelerin kıdemlerine göre farklılık gösterdiği sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. Kıdem yılı 6-10 yıl arasında olan hemĢirelerle kıdem yılı 21 yıl ve üzeri 
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olan hemĢireler arasında oluĢan bu farklılığın ise kıdem yılı 21 yıl ve üzeri olan 

hemĢirelerin lehine olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Bütün bu sonuçlarla birlikte; hemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin 

iĢ doyumu arasında iliĢki incelendiğinde ise elde edilen bulgular hemĢirelere 

uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu arasında negatif yönlü bir iliĢki 

olduğu sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Buna göre hemĢirelere uygulanan mobbing 

arttıkça hemĢirelerin iĢ doyum düzeyi azalmaktadır.  

Öneriler 

HemĢirelere uygulanan mobbing ile hemĢirelerin iĢ doyumu arasındaki iliĢkinin 

incelendiği araĢtırmada elde edilen sonuçlara göre aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur: 

1. Mobbing ve iĢ doyumu arasındaki negatif iliĢkiye göre mobbingin önlenmesi 

durumunda iĢ doyumu artmaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin 

verimliliği ve etkinliği için öncelikle hemĢirelerin iĢ doyumunun arttırılması 

için mobbingin önlenmesi bir zorunluluktur. 

2. Hastane yöneticilerimobbingi önleyebilmek için sorun çözme becerileri, 

çatıĢma yönetimi, örgüt psikolojisi, stres yönetimi, stresle baĢa çıkma 

yöntemleri gibi konularda hizmet içi eğitim almalıdır. 

3. Tüm sağlık çalıĢanları için mobbing ve mobbing ile baĢa çıkma stratejileri 

konusunda seminerler düzenlenmelidir. 

4. HemĢirelerin çalıĢma ortamı, ağır iĢ yükü ve mesai saatlerine iliĢkin 

sorunlara çözüm getirilmelidir. 

5. Yöneticiler, görev ve iĢ yükü dağılımını adil bir Ģekilde yapmalıdır. 

6. Yöneticiler personel için Ģikâyet ve öneri kutuları koyarak sorunları önceden 

tespit edip,  proaktif yönetim tarzını benimsemelidir. 

7. Sağlık sektöründe mobbingi önleyici ve engelleyici yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

8. Mobbingin ciddi zararlar veren bir sorun olduğu kabul edilmeli; cinsel taciz, 

fiziksel taciz gibi yasal olarak suç haline getirilmeli, cezai bir yaptırım 

oluĢturulmalıdır. 

9. Hastane yöneticileri tarafından hastanelerde kuvvetli bir etik kültür oluĢması 

sağlanmalıdır. 

10. Personelle üst yönetim arasında iyi bir iletiĢim kanalıyla sıklıkla yüzyüze 

iletiĢim kurulmalıdır. 

11. Kurum terfi sisteminde çalıĢma yılı olarak kıdemli personelin eğitim seviyesi 

düĢük olduğundan yeni gelen yüksek tahsilli personele mobbing 
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uygulamasına fırsat verilmemeli, üst yönetimce bu durum kontrol altında 

tutulmalıdır. 

12. Mobbing konusu birebir görüĢme tekniği ile derinlemesine araĢtırılmalıdır. 

13. Sağlık sektöründe mobbing ile baĢa çıkmada kullandıkları yöntemleri 

ayrıntılı irdeleyen araĢtırmalar yapmalıdır. 

14. AraĢtırma sonuçlarına göre hemĢirelerin dıĢsal iĢ doyumu düzeyleri içsel iĢ 

doyumu düzeylerinden daha düĢük çıkmıĢtır. Bu durum hemĢirelerin genel 

iĢ doyumu düzeylerinin yükseltilmesi açısından, çalıĢma Ģartları, yönetici ile 

olan iliĢkiler, ücret gibi dıĢsal faktörlerin iyileĢtirilmesi yoluna gidilmelidir. 

15. AraĢtırmada hemĢirelerin bağımsız çalıĢma imkanlarının yetersizliğinden 

dolayı hemĢirelerin memnuniyetsizliği sonucu ortaya çıkmıĢtır. Buna göre 

yöneticiler hemĢirelerin sorumluluk alabilecekleri, bağımsız çalıĢabileceği, 

anlamlı iĢ yapma, değer verme gibi üst düzey psikolojik gereksinimlerini 

daha iyi karĢılayabileceği çalıĢma ortamı yaratmalıdır. 

16. HemĢirelerin çalıĢma ortamında takdir edilmesi, onların hastane için önemli 

olduğu izlenimi verilmesi, sorunlarının dinlenilerek çözüm bulunmaya 

çalıĢılması onların motivasyonunu etkileyecek, bu da onların iĢ doyumlarını 

arttıracaktır. 

17. Performans değerlendirme ve geribildirim düzenli olarak, zamanında ve 

tarafsız olarak yapılmalıdır. 

18. HemĢirelerin yoğun ve yıpratıcı bir ortamda çalıĢmaları nedeniyle boĢ 

zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini sağlamak ve iĢ stresinden 

uzaklaĢtırabilmek için kurumda sosyal faaliyetler düzenlenmeli ve bu 

faaliyetlere önem verilerek desteklenmelidir. 

19. Yüksek lisans eğitimi alan hemĢirelerin iĢ doyumu düzeylerinin, önlisans,  

lisans ve sağlık meslek lisesi mezunlarına göre daha düĢük olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yüksek lisans mezunu 

çalıĢanlara, aynı zamanda bu eğitimi almalarını anlamlı kılacak ve onları 

motive edecek çeĢitli ödüllendirme yöntemleri getirilebilir. 
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EK-B 

ARAġTIRMA ÖLÇEĞĠ 

 

HEMġĠRELERE UYGULANAN MOBĠNG ĠLE Ġġ DOYUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ ANKET FORMU 

Değerli meslektaĢım, 

Bu araĢtırmanın amacı; hemĢirelere uygulanan mobbingile iĢ doyumu arasındaki 

iliĢkiyi incelemektir. 

Sorulara vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak ve bu çalıĢmadan elde edilen 

verilerle yapılacak yayınlarda kimliğinizi belirten bir bilgi kullanılmayacaktır. 

Size verilen anketi, baĢlangıçtaki açıklamalar doğrultusunda yanıtlayınız. Sorulara 

vereceğiniz içten cevaplar, çalıĢmanın amacına ulaĢması için son derece önemlidir. 

Katkılarınız ve ayıracağınız zaman için Ģimdiden teĢekkür ederim. ÇalıĢmaya iliĢkin herhangi 

bir sorunuz olduğunda lütfen araĢtırmacı ile iletiĢim kurmaktan çekinmeyiniz. 

 

         AraĢtırmacı 

          ġerife TALAS 

        Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi  

Sağlık KuruluĢları Yöneticiliği  

     Yüksek Lisans Programı 

             serifetalas@hotmail.com 

         

 

BÖLÜM I 

GENEL BĠLGĠLER 

 Bu bölümdeki sorular sizinle ilgilidir. Lütfen uygun olan seçeneklere “X” iĢareti 

koyarak cevaplayınız. 

 

YaĢınız: Kıdem Yılınız: Cinsiyetiniz 

23-29 (  ) 

30-34 (  ) 

35-39 (  ) 

40-44 (  ) 

45-49 (  ) 

50 ve daha fazla (  ) 

1-5 Yıl (  ) 

6-10 Yıl (  ) 

11-15 Yıl (  ) 

16-20 Yıl (  ) 

21 Yıl ve üzeri (  ) 

Kadın (  ) 

Erkek (  ) 
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BÖLÜM II 

AĢağıda mesleğinizin çeĢitli yönleri ile ilgili cümleler bulunmaktadır. Her cümleyi 

dikkatle okuyunuz. Mesleğinizden, o cümlede belirtilen Ģekilde ne derece memnun 

olduğunuzu karĢılarına (X) iĢareti ile belirtiniz. Her cümleye cevap verirken, “Bu yönden 

iĢimden ne derece memnunum?” diye kendinize sorunuz. 

ÇalıĢtığım Hastanede; H
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1.  Sürekli bir Ģeylerle meĢgul olabilme imkânı bakımından      

2.  Bağımsız çalıĢma imkânı bakımından      

3.  Zaman zaman farklı Ģeyler yapabilme imkânı bakımından      

4.  Toplumda “saygın bir kiĢi” olma Ģansını bana vermesi bakımından      

5.  Yöneticimin bizlere karsı davranıĢ tarzı bakımından      

6.  Yöneticimin karar verme konusundaki yeterliliği bakımından      

7.  Vicdani bir sorumluluk taĢıma Ģansını bana vermesi yönünden 
     

8.  Bana garantili bir gelecek sağlaması yönünden      

9.  BaĢkaları için bir Ģeyler yapabildiğimi hissetmem yönünden      

10.  KiĢileri yönlendirmek için fırsat vermesi yönünden      

11.  Kendi yeteneklerimle bir Ģeyler yapabilme Ģansı vermesi yönünden 
     

12.  Hastane politikasını uygulama imkânı yönünden      

13.  Yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret yönünden      

14.  Terfi imkânının olması yönünden      

15.  Kendi fikir/kanaatlerimi özgürce kullanma imkânı vermesi yönünden 
     

16.  ÇalıĢma Ģartları yönünden      

17.  ÇalıĢma arkadaĢlarının birbirleriyle anlaĢmaları yönünden      

18.  
Mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkânı 

vermesi açısından 

     

19.  Yaptığım iĢ karĢılığında takdir edilmem yönünden      

20.  Yaptığım iĢ karĢılığında duyduğum baĢarı hissi yönünden      
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BÖLÜM III 

Bu bölümde çalıĢma ortamınız ile ilgili cümleler bulunmaktadır. ÇalıĢtığınız ortamda 

yöneticiler, iĢ arkadaĢlarınız, hastalar ya da hasta yakınları tarafından maruz kaldığımız 

olumsuz durumlarla ilgili olarak her cümledeki olayı ne sıklıkla karĢılaĢtığınızı (X) iĢareti ile 

belirtiniz.  

Halen çalıĢtığınız iĢyerinde, son bir yıl içerisinde; Ç
o
k
 S

ık
 

S
ık

lı
k
la

 

B
a
z
e
n

 

N
a
d
ir

e
n

 

H
iç

 

1.  KonuĢurken sebepsiz yere, çevremdekilerce sözüm kesiliyor.      

2.  Üstlerim, kendimi rahatça ifade etmemi engelliyor.      

3.  Birlikte çalıĢtığım kiĢiler, kendimi rahatça ifade etmemi engelliyor.      

4.  Toplum önünde yüksek sesle azarlanıyorum.      

5.  Yaptığım iĢ haksız yere eleĢtiriliyor.      

6.  Kötü söz veya küfre maruz kalıyorum.      

7.  Yazılı veya sözlü tehditler alıyorum.      

8.  Çevremdeki insanların benimle konuĢmadıkları oluyor.      

9.  Yönetim kademesinden herhangi birisiyle görüĢme isteğim/giriĢimim engelleniyor.      

10.  Ġstenmeyen, zor iĢler bana veriliyor.      

11.  Diğer çalıĢanların benimle konuĢmaları yasaklanıyor.      

12.  ĠĢ arkadaĢlarım ben orada değilmiĢim gibi davranıyorlar.      

13.  Ġnsanların arkamdan kötü konuĢtuğunu düĢünüyorum.      

14.  Hakkımda asılsız söylentilerin ortaya atıldığını düĢündüğüm zamanlar oluyor.      

15.  Gülünç durumlara düĢürüldüğüm zamanlar oluyor.       

16.  Beni gülünç duruma düĢürmek için bir takım davranıĢlarım taklit ediliyor.      

17.  Dini inançlarımdan dolayı baskı veya zorlama gördüğüm zamanlar oluyor.      

18.  Siyasi görüĢümden dolayı baskı veya zorlama gördüğüm zamanlar oluyor.      

19.  Utanç verici iĢleri yapmaya zorlandığım zamanlar oluyor.      

20.  Çabalarımın karĢılığını alamadığımı düĢünüyorum.      

21.  ĠĢimle ilgili kararlarıma gereken önemin gösterilmediğini düĢünüyorum.      

22.  Küçük düĢürücü isimlerle çağırılıyorum.      

23.  ġahsıma sözle veya davranıĢla cinsel imalarda bulunuluyor.      

24.  Bana verilen isler yapamadığım bahane edilerek alınıp baĢkasına veriliyor.      

25.  Tarafıma anlamsız görevler verildiği oluyor.      

26.  Sahip olduğum yetenekten daha az yetenek gerektiren iĢler verildiği oluyor.      

27.  
Yaptığım hatalar sebep gösterilerek, para (veya herhangi maddi bir yaptırım) cezası 
verildiği oluyor. 

     

28.  Gereksiz yere, fazla mesaiye bırakılıyorum.      

29.  Disiplin cezasına maruz kaldığım oluyor.      

30.  Fiziksel olarak, görevimin gerektirdiğinden daha ağır iĢler yapmaya zorlanıyorum      

31.  Fiziksel Ģiddet tehditleri aldığım oluyor.      

32.  Fiziksel Ģiddete maruz kaldığım oluyor.      

33.  Cinsel tacize maruz kaldığım oluyor.      

 


