
ÖZET

Psikolojik Taciz Davran›fl›n›n Kamu Kurumlar› Aras›nda Karfl›laflt›r›lmas› Üzerine

Bir Araflt›rma

Bu çal›flman›n temel amac›, farkl› kamu kurumlar›ndaki çal›flanlar›n karfl› karfl›ya kald›klar› psikolojik ta-

ciz davran›fllar›n›n çal›flt›klar› kurumlara göre farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini tespit etmektir. Ayr›ca her

bir kamu kurumunda görev yapan çal›flanlar›n sosyo-demografik özellikleri ile psikolojik taciz davran›fl›

hakk›nda kapsaml› bilgilere ulaflmakt›r. Çal›flman›n amaç ve do¤rultusunda gelifltirilen hipotezleri test et-

mek amac›yla üç ayr› kamu kurumunda (Sa¤l›k, Milli E¤itim ve PTT) görev yapan 320 çal›flan üzerinde

yüz yüze görüflme yöntemiyle anket yap›lm›flt›r. Ankette, çal›flanlar›n maruz kald›klar› psikolojik taciz

davran›fllar› befl temel bafll›k alt›nda ele al›nm›flt›r. Birincisi, kendinizi göstermeye ve iletiflim oluflumunu-

zu etkilemeye yönelik davran›fllar; ikincisi, sosyal iliflkilerinize sald›r›lar; üçüncüsü, itibar›n›za sald›r›lar;

dördüncüsü yaflam kalitenize ve meslekî durumunuza sald›r›lar ve beflincisi sa¤l›¤›n›za do¤rudan sald›r›-

lard›r. De¤erlendirilen 320 anket için güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yap›lm›flt›r. Geçerlilik ve güve-

nilirlik analizinden sonra, multiple ANOVA (Çoklu karfl›laflt›rma) analizi ile araflt›rman›n hipotezleri test

edilmifltir. Elde edilen sonuçlara göre psikolojik taciz davran›fllar›n›n kamu kurumlar›na göre farkl›l›k gös-

terdi¤i görülmüfltür.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Taciz, Sa¤l›k, E¤itim, PTT 

ABSTRACT

A Study Comparing the Mobbing Behaviour between Public Institutions

The basic aim of this study is to find out whether the mobbing behaviour to which the employees are ex-

posed in different institutions differ from each other according to the institutions in which they are emp-

loyed. In addition, this study aims at finding out comprehensive information about the socio-demographic

characteristics and mobbing behaviours of the employees working in each public institution. In order to

test the hypotheses developed in line with the aims of the study, face-to-face questionnaires were conduc-

ted with 320 employees working in three different public institutions (Health, National Education and Te-

lecommunication). Mobbing behaviors to which the employees are exposed were handled under five ma-

in dimensions in the questionnaire. The first is the behaviours to affect how you show yourself and your

development of communication; the second is the assaults towards your social relations; the third is the

assaults towards your dignity; the fourth is the assaults towards your life quality and your professional po-

sition and the fifth is the direct assaults towards your health. Reliability and validity analyses were con-

ducted for the 320 questionnaires evaluated. After the reliability and validity analyses, the hypotheses of

the study were tested through multiple ANOVA analysis. The results show that the mobbing behaviours

differ from each other according to the different public institutions. 

Keywords: Mobbing, Health, Education, Telecommunication
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Psikolojik Taciz Davran›fl›n›n Kamu
Kurumlar› Aras›nda Karfl›laflt›r›lmas›
Üzerine Bir Araflt›rma

‹R‹fi

Günümüzde giderek önem ka-
zanan uygun çal›flma ortam›n›n

oluflturulmas› düflüncesi, kurumlar› hem fi-
ziksel koflullar›n hem de psikolojik ve sos-
yal koflullar›n nas›l iyilefltirilebilece¤i ara-
y›fl›na sevk etmifltir. Birçok alanda yap›lan
araflt›rmalarda, çal›flanlar›n motivasyonu ve
üretkenli¤i üzerinde sadece maddi konula-
r›n belirleyici olmad›¤› ayn› zamanda in-
sanlar›n davran›fl ve ruh halini dikkate alan
hususlar›n da önemli oldu¤u tespit edilmifl-
tir. Olson (1971)’›n da belirtti¤i gibi ekono-
mik teflvikler elimizdeki yegane teflvik flek-
li de¤ildir. ‹nsanlar prestij, sayg›, dostluk
ve di¤er sosyal ve psikolojik motivatörlerle
de motive olurlar. Maddi teflvikler nas›l

analiz ediliyorsa sosyal ve psikolojik (sev-
gi, ahlak vs. de dahil olmak üzere) teflvikle-
rin de ayn› flekilde analiz edilmesi gerekti¤i
organizasyon teorisi üzerinde çal›flanlar
için vurgulanmas› gereken bir olgudur.
Gözle görülmeyen veya yaflanmadan ortaya
ç›kmayan ve insanlar›n psikolojik durumu-
nu etkileyen birçok konu art›k aç›¤a ç›kar-
t›larak nedenleri araflt›r›lmaktad›r. Sözko-
nusu konulardan birisi de psikolojik taciz
(mobbing)’dir. 

Psikolojik tacizin, her türlü kurum ve
kuruluflta farkl› boyutlarda ve farkl› zaman-
larda ortaya ç›kt›¤› bilinen bir gerçektir.
Önemli olan bu gerçe¤in sistemli bir flekil-
de ele al›nmas› ve çözülmesidir. Çünkü psi-
kolojik taciz, bireysel ve kurumsal anlamda
yap›lan faaliyetlere önemli zarar vermekte-
dir. Bu yüzden özellikle yönetici konumun-
daki insanlar›n kurumlar›ndaki sosyal ve

G

Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEM‹REL

T‹SK AKADEM‹ • 2009 / I

Aksaray Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi 
ydemirel@gmail.com



psikolojik davran›fllar› yak›ndan takip et-
meleri veya gözlemlemeleri gerekir. Psiko-
lojik taciz, kurum ve kurulufl ayr›m› yap›l-
maks›z›n tüm örgütlerde “bir grup çal›flan
veya yöneticinin örgüt içi iliflkilerinde bir-
birlerine karfl› düflmanca veya gayri ahlakî
tutum ve davran›fllar› sonucu ortaya ç›k-
maktad›r. Psikolojik taciz, tutum ve davra-
n›fllar›n yan› s›ra örgüt içi iletiflim biçimle-
rini de kapsayan bir ya da daha fazla kiflinin
veya grubun genellikle herhangi bireye ve
gruba karfl› bilinçli, amaçl› ve sistematik
olarak yap›lan psikolojik bask›” olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Özetle psikolojik taciz,
“haks›z suçlamalar, küçük düflürmeler, ge-
nel tacizler, duygusal eziyetler ve/veya te-
rör uygulamak yoluyla bir kifliyi iflyerinden
d›fllamay› amaçlayan kötü niyetli bir ey-
lemdir (Davenport, vd., 2003:22).

Psikolojik taciz kapsam›na giren tutum
ve davran›fllar›n kamu kurumlar›na göre
farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek
amac›yla gerçeklefltirilen bu çal›flma üç te-
mel bölümden oluflmaktad›r. Birinci bö-
lümde, psikolojik tacizin kavramsal olarak
ele al›nmas›, ikinci bölümde araflt›rman›n
yöntemine iliflkin bilgilerin verilmesi ve
üçüncü bölümde ise araflt›rma sonuçlar› ve
sonuçlara iliflkin de¤erlendirmeler verilmifl-
tir.

1. PS‹KOLOJ‹K TAC‹Z (MOBBING)

Günümüzde insanlar zamanlar›n›n
önemli bir k›sm›n› çal›flt›klar› örgütlerde

geçirmektedirler. Fakat bu örgütler belirli
zaman sonra çekilmez hal almaktad›r. Ör-
gütleri bu denli hale getiren en önemli se-
beplerin bafl›nda ise örgüt içi yaflanan psi-
kolojik ve sosyal problemlerdir. Bu prob-
lemlerin birisi de psikolojik tacizdir. Psiko-
lojik taciz, bir grubun herhangi bir birey
üzerinde psikolojik bask›s›, zorbal›¤› (bull-
ying) veya psikolojik olarak onu y›pratma-
y› amaçlayan bilinçli ve sistematik bir dav-
ran›flt›r. Buradaki amaç, bireyin sosyal hak-
lar›n› bilinçli olarak olumsuz etkilemektir
(Leymann ve Gustafsson, 1996:252). Psi-
kolojik taciz, kamu veya özel sektörde çal›-
flanlara yönelik ayr›mc›l›¤› ortaya koyan ve
çal›flanlar›n performanslar›n› negatif etkile-
yen tutum ve davran›fllar›n bireyler üzerin-
deki etkisidir (Hubert ve Veldhoven,
2001:415). Psikolojik taciz, düzenli olarak
belirli periyotlarla bireyin ifl sorumlu¤unu
negatif etkilemek amac›yla sosyal ve psiko-
lojik aktivitelerin bireye yönelik yapt›r›m-
lar›n›n toplam›d›r (Agervold, 2007:161).
Çal›flanlar›n, örgüt içinde psikolojik veya
duygusal istismara, sözlü sald›r›lara, gözda-
¤›na, çeflitli tehditlere, do¤rudan fiziksel
sald›r›lara ve sosyo-kültürel sald›r›lara et-
kin ve bilinçli bir biçimde maruz kalmalar›-
d›r (Davis, 2006:2). Psikolojik taciz, bir
grup veya birden fazla bireyin baflka grup
veya bireylere yönelik negatif davran›fllar›
sonucu ortaya ç›kan; birey ve örgütleri do¤-
rudan psikolojik etki alt›na alarak onlar›
sinsice sindiren ve izole eden psikolojik ol-
gudur (Girardi, vd., 2007: 172). Örgütlerde
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psikolojik taciz, örgüt içinde gerilimin (fi-
kir ayr›l›klar› ve çat›flmalar›n) ve kargaflal›
bir iklimin oluflmas›na neden olan tüm psi-
kolojik faktörlerin birleflimi sonucunda or-
taya ç›kan, örgütün düzenini ve iflleyiflini
bozan, çal›flanlar›n ifl doyumu ve çal›flma
bar›fl›n› veya performans›n› olumsuz yönde
etkileyen temel bir örgütsel sorundur (T›-
naz, 2006:12).

Özetle psikolojik taciz, “haks›z suçla-
malar, küçük düflürmeler, genel tacizler,
duygusal eziyetler ve/veya terör uygulamak
yoluyla bir kifliyi iflyerinden d›fllamay›
amaçlayan kötü niyetli bir eylemdir.  Bir ki-
flinin yöneticileri, örgütü, üstleri, eflitleri
veya astlar›ndan birinin öbürlerini de sis-
temli ve s›kl›kla psikolojik davran›fllara ör-
gütleyerek kifliye karfl› cephe oluflturulma-
s›d›r. Örgüt bu davran›fl› görmezden geldi-
¤i, göz yumdu¤u hatta k›flk›rtt›¤› için kur-
ban karfl›s›ndaki çok say›da ve güçlü kifli
karfl›s›nda kendini çaresiz görür ve psikolo-
jik taciz gerçekleflir. Sonuç, her zaman za-
rar görme; fiziksel veya zihinsel s›k›nt› ve-
ya hastal›k, sosyal sorunlar ve en çok da ifl-
ten ç›kar›lmad›r (Davenport, vd.,
2003:22).”

1.1. Psikolojik Taciz Say›lan Davra-

n›fllar 

Leyman’a göre psikolojik taciz kapsa-
m›na giren davran›fllar befl kategoride top-

lanmaktad›r (Aytaç: 2008:13-14):

Bireyin kendisini ifade etmesini engel-

leyen sald›r›lar: Bireyin kurum içinde yö-

neticilere ve çal›flma arkadafllar›na kendi-

sini ifade ederken sürekli engellenmesidir.

Bireyin engellenmesine yönelik ortaya ç›-

kan bu tür davran›fllar, söz kesme, azarlan-

ma, yüzüne ba¤›r›lma, yap›lan iflin ve özel

yaflam›n sürekli elefltirilmesi, yaz›l› ve söz-

lü tehditlerin al›nmas›, jest ve mimiklerle

bireyin küçük düflürülmesi olarak gerçek-

leflmektedir.

Sosyal iliflkilere yap›lan sald›r›lar: Bi-

reyin içinde bulundu¤u sosyal yap›ya yap›-

lan sald›r›lard›r. Amaç, bireyi sözkonusu

sosyal ortam›n d›fl›na iterek pasif hale getir-

mektir. Bireyin çal›flma arkadafllar› ile ko-

nuflmalar›n›n engellenmesi, baflkalar›na

ulaflma yollar›n›n kesilmesi, bireye di¤erle-

rinden ayr› bir yerin ayr›lmas›, bireyi gör-

memezlikten gelme ve bireyle olan tüm

iliflkilere yasakç› tavr›n ortaya konulmas›-

d›r.

Bireyin sosyal itibar›na sald›r›lar: Bi-

reyin arkas›ndan kötü konuflmalar, as›ls›z

söylentiler, gülünç duruma düflürülmesi,

psikolojik hasta gibi davran›lmas›, bireyin

basit bir aç›¤›yla alay edilmesi, taklit edil-

mesi, özel yaflam›, dini inanç ve de¤erleri,

›rk› ile alay edilmesi, gayret ve çabalar›n›n

küçük düflürülmesi, özgüvenin sars›lmas›,

ald›¤› kararlar›n sürekli elefltirilmesine yö-

nelik sergilenen tutum ve davran›fllard›r.
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Bireyin yaflam ve ifl kalitesine sald›r›-

lar: Bireyin pasif duruma düflülmesi için
görev verilmemesi, kendi ifliyle ilgili olma-
yan görevlerin verilmesi, ifliyle u¤raflma ça-
bas› ve gayretinin zay›f düflürülmesi, renci-
de edici ifllerin verilmesi ve yat›rt›lmas›, bi-
reyi mali aç›dan zarara u¤ratacak ifllerin ka-
s›tl› olarak yerine getirilmeye zorlanmas›-
d›r.

Do¤rudan sa¤l›¤› etkileyen sald›r›lar:

Çal›flan›n fiziksel ve psikolojik olarak y›p-
rat›lmas›na yönelik tutum ve davran›fllard›r.
Duygusal ve cinsel tacize maruz b›rakma, ifl
güvenli¤i ve sa¤l›¤›n›n sa¤lanmamas› sonu-
cu bireyin fiziksel ve ruhsal olarak zay›f
düflürülmesidir.

1.2. Örgütlerde Psikolojik Taciz Dav-

ran›fl›n›n Ortaya Ç›k›fl Nedenleri

Örgütlerde psikolojik tacize neden olan
faktörler, örgüt kültürü, iletiflim, d›flar›dan
etkileme, stres, kiflisel özellikler, yönetim
biçimi ve korkudur (Vandekerckhove ve
Ronald, 2003:44–46; Zapf, 1999:71). Söz-
konusu faktörleri afla¤›daki gibi aç›klayabi-
liriz.

Örgüt kültürü: Kültür, insanlara yap-
mak zorunda olduklar› fleylerin neler oldu-
¤u ve nas›l davranmalar› gerekti¤i konu-
sunda duygu ve sezgi kazand›r›r. Baflka bir
ifade ile örgüt kültürü, örgüt üyelerinin dü-
flünce ve davran›fllar›n› flekillendiren hakim
de¤er ve inançlard›r. Türk kamu sektöründe
hakim olan bürokratik kültür, tüm iflgören-

lerin belli sembollere, de¤erlere, davran›fl
kal›plar›na ve varsay›mlara uygun davran-
mas›n› gerekli k›lmaktad›r (Güçlü,
2003:148). Örgüt kültürü, ortak bir tak›m
de¤erlere sahip olma anlam›nda oldukça
önemlidir. Örgüt kültürünün güçlü olmas›,
örgüt üyelerinin örgüt amaçlar›n› kendi
amaçlar› gibi görmesi, örgütün kural ve de-
¤erlerini benimsemelerini, örgüt üyeleri
aras›ndaki paylaflmay› ve psikolojik deste¤i
sa¤lar. Bu da örgütlerin verimlili¤ine ve
sosyal iliflkilerine önemli bir etki yapar
(Sayl› ve K›z›lda¤:240–241). Di¤er taraftan
örgüt kültürünün zay›f olmas› örgüt içi so-
runlar›n giderek ço¤almas› ve zararl› hale
gelmesine neden olmaktad›r. Genellikle
psikolojik taciz, örgüt kültürünün zay›f ol-
du¤u kurum ve kurulufllarda görülmektedir. 

Kurum içi iletiflimin zay›f olmas›: ‹le-
tiflim, sahip olunan bilgilerin kullan›larak
sahip olunmayan bilgilerin paylafl›lmas›d›r
(Bakan ve Büyükbefle: 2004:5). Bu durum
gerçekleflmedi¤inde bir tak›m sorunlar da
beraberinde ortaya ç›kacakt›r. Psikolojik ta-
ciz de, kurban›n kendisi ve çevreyle kurdu-
¤u iletiflime ba¤l› olarak ortaya ç›kmakta-
d›r. Bazen suçun kurbanda ya da sosyal
grupta oldu¤unu söylemek zordur. Baz› ne-
denlerden dolay›, farkl› kiflilik özellikleri
olan kiflilerle bütünleflmek imkâns›zd›r.
Ancak burada yaflanan sorun, kurban›n, ta-
cize maruz kalmas›nda kiflisel sorumluluk-
lar› üzerine al›p almamas›d›r. ‹flgörenlerin
tacize maruz kalmalar›nda, sosyal beceri-
lerde eksikli¤i, performans düflüklü¤ü, “zor
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adam olmak” (örne¤in bir fleyin kesinli¤i
hakk›nda titizlik), sald›rgan olmak veya her
fleyden flikâyet edip s›zlanmak gibi özellik-
ler tafl›d›¤›n› göstermektedir (Cemalo¤lu,
2007:113).

Yönetim uygulamalar›: Yönetimin be-
lirledi¤i ve uygulad›¤› strateji ve politikalar
çal›flma koflullar›n›n oluflturulmas›nda be-
lirleyici olmaktad›r. Örgütün düzenli ve gü-
venli bir flekilde ifllemesi için gerekli ted-
birleri almas› iyi bir çal›flma ortam› haz›rla-
mas› iç ve d›fl müflteri isteklerini optimal
düzeyde tatmin edici politikalar gizlemesi
gerekti¤ini hesaplar ve uygulamaya koyma-
l›d›r (Ören vd. 2005:9). Bu tür uygulamala-
r›n niteli¤i ve niceli¤i zay›fsa örgüt içi ne-
gatif davran›fllar›n ortaya ç›kmas› da kaç›-
n›lmaz bir hal alacakt›r.

D›flar›dan etkilenme: Çal›flanlar›n, dü-
flünce, duygu ve alg›lamalar› konusunda d›fl
güçlerden etkilenme hissine kap›lmalar›d›r.
Bu d›fl güçler di¤er örgütler olabilece¤i gi-
bi, üçüncü kifliler de olabilir. D›flar›dan et-
kilenme sonucu, çal›flanlar farkl› düflünme-
ye bafllayacaklard›r. Örgüt çal›flanlar› za-
man zaman kendi örgütleriyle di¤er örgüt-
leri k›yaslamaktad›rlar. Di¤er örgütlerin ça-
l›flanlar›na sa¤lam›fl olduklar› haklarla ken-
dilerinin elde etmifl olduklar› haklar aras›n-
da bir uyumsuzluk veya yetersizlik hisset-
tiklerinde örgüt içi anlaflmazl›klar ortaya
ç›kmaktad›r. Çal›flanlar aras›ndaki anlafl-
mazl›k birbirlerine yönelik y›pratma ve kü-
çük düflürme fleklinde ilerleyip gitmektedir.
Bu gidiflat› yöneticiler fark etmedi¤i taktir-

de psikolojik taciz genel bir sorun haline
gelecektir.

‹fle ba¤l› stres: Clegg (2001) ifl stresini,
bireyin yeteneklerindeki yetersizliklere, fi-
ziksel ya da psikolojik nedenlere ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan ve bireyde gerilim yaratan
durum olarak tan›mlamaktad›r. ‹fl stresi ça-
l›flma ortam›nda ortaya ç›kmakta ve çal›-
flanlar için potansiyel bir zorlanma durumu
olmaktad›r. ‹fl stresi çal›flma yaflant›s›nda
kaç›n›lmaz bir deneyim olmakla birlikte, ifl
stresinin s›kl›¤› ve süresi bireyin bafl edebil-
me gücünden fazla oldu¤unda sorunlar or-
taya ç›kmaktad›r. ‹fl stresi bireyi çok yönlü
etkilemesinin yan›nda, kurumu da etkileye-
rek kurumda deneyimli personel kayb›na ve
buna ba¤l› kurumsal sorunlara neden ola-
bilmektedir (Tel, vd., 2003:13-14).

Kiflisel özellikler: Psikolojik tacizde et-
kili olan birey veya bireylerin sald›rganl›k
davran›fllar› ço¤u durumda çeflitli kiflilik
bozuklu¤u terimleriyle ifade edilmektedir.
Sald›rgan önyarg›lar› yüzünden ba¤naz/dar
kafal›; güç gösterme gereksinimiyle hareket
eden, sald›rgan, empati kurma yetene¤in-
den yoksun, ma¤durun ac› çekmesinden
zevk alan kimseler olarak bilinmektedir.
Örgütte, özsayg› ve sosyal statü elde etmek
ya da örgütsel bir de¤iflim karfl›s›nda mev-
cut durumunu korumak için, kendi yetenek
ve becerilerini kullanmak yerine, hedef al-
d›¤› kiflileri taciz ederek kiflili¤inin di¤er
yönlerini öne ç›karmaya çal›fl›r. Ma¤durun
kiflili¤ine ve mesleki onuruna yöneltti¤i le-
keleyici ve afla¤›lay›c› davran›fllarla kendi-
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sinin yüceldi¤ini; böylece yerini sa¤lamlafl-
t›rarak gücünü artt›rd›¤›n› düflünür. Asl›nda
davran›fllar›n›n ço¤u afl›r› kontrolcü, kor-
kak, nevrotik ve iktidar açl›¤› gibi özellik-
lere dayanmaktad›r (Özen, 2007:15).

Korku: Korkuyla yo¤rulmufl bir örgüt-

te, çal›flanlar, anlafl›labilir nedenler ile ifl
alan›nda iyi sonuçlar elde etmekten çok,
kendi güvenli¤ini sa¤lamakla meflgul olur.
Korku böylece, sevk, inisiyatif ve verimli-
lik üzerinde y›k›c› bir etki yarat›r. Örgütler-
de korku ve güvensizlik yayg›nlaflt›¤› za-
man, sonraki tehlikeler bunlar›n geniflleye-
rek baflka alanlara yay›lmas›d›r. Bast›r›lm›fl
duygular intikamlar›n› korku yaratarak al›r-
lar. Bast›r›lm›fl duygular, sa¤l›¤›n›z için kö-
tüdür ve iflinizi yapman›z› engeller (Hage-
mann, 1997:115). 

1.3. Psikolojik Tacizin Önlenmesi

Kurum ve kurulufllarda zaman zaman
ortaya ç›kan ve çal›flanlar›n performans›n›
etkileyen negatif tutum ve davran›fllar›n
toplam›n› ifade eden psikolojik tacizin ön-
lenmesinde afla¤›daki hususlar oldukça
önemlidir (Resch ve Schubinski, 1996:299-
302):

‹fl yap›s›nda de¤iflimler: Psikolojik ta-

cizin erken dönemlerde önlenmesinde iflin
yap›s›n›n incelenmesi önemlidir. ‹yi tasar-
lanm›fl, bask›dan uzak, kontrollerin yo¤un
oldu¤u, dedikodular›n önüne geçildi¤i, hofl-
görünün önem kazand›¤› ve tak›ma dayal›
bir ifl düzenin oluflturulmas› psikolojik taciz

davran›fllar›n› önemli ölçüde etkileyecektir.
Psikolojik taciz sürecinin önlenmesinde ifl
ile ilgili di¤er önemli bir husus da çal›flma
koflullar›n›n sürekli gözden geçirilmesi ve
koflullar›n yeterlilik düzeylerinin ölçümü-
dür. Çal›flma koflullar›n›n zay›f olmas› veya
düzensiz olmas› çal›flanlar› birtak›m olum-
suz aray›fllara veya davran›fllara yönlendi-
rebilir. Bu nedenle psikolojik tacizde iflin
do¤as› her zaman dikkate al›nmal›d›r.

Yeni liderlik davran›fllar›n›n benim-

senmesi: Psikolojik tacize ortam haz›rlayan

liderlik zaaf› aç›¤a ç›kart›lmal›d›r. Psikolo-
jik tacizde etkili olabilecek liderlik davra-
n›fllar›n›n sa¤lanmas›nda, e¤itime gerekli
önemin verilmesi gerekir. E¤itim sonucu
kazan›lacak yetenek ve becerilerin yöneti-
me yans›t›lmas› birtak›m olumsuzluklar› gi-
derecektir. Özellikle alt-orta-üst kademe
yöneticilerinin psikolojik tacizle birebir
mücadele edebilmeleri ve baflar›l› olmalar›
için ise, davran›fl ve tutumlara yönelik yete-
nek ve becerilerini gelifltirmeleri e¤itime
olan ihtiyac› art›rmaktad›r.

Her bir bireyin sosyal durumunun iyi-

lefltirilmesi: Kurum içinde kendisini d›fl-

lanm›fl veya yetersiz gören birey çal›flma
arkadafllar›na sald›rmaktad›r. Psikolojik
olarak bu aç›¤›n› farkl› flekillerde tatmin et-
mektedir. Bu nedenle kurum içi sosyal ilifl-
kilerin gelifltirilmesi ve sürekli k›l›nmas›
gerekir. Sosyal iliflkinin gelifltirilmesi, ku-
rum içi iletiflimi, güveni, sayg›y›, dostlu¤u,
paylafl›m›, tak›m çal›flmas›n›, tam kat›l›m›
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da yükseltecektir. Her düzeydeki çal›flan›n
di¤er çal›flanlar taraf›ndan kabul görmesi, o
bireyin çal›flma arkadafllar›na pozitif davra-
n›fl sergilemesine katk› sa¤layacakt›r. 

Kurum içi moral standartlar›n›n yük-

seltilmesi: Psikolojik tacizin önlenmesinde

örgüt içi standartlar›n yükseltilmesi büyük
önem tafl›maktad›r. Örgüt içi adalet ve eflit-
li¤in sa¤lanmas›, çal›flma koflullar›n›n iyi-
lefltirilmesi, örgütsel ve bireysel motivas-
yon araçlar›n›n iyilefltirilmesi, etkili ve ob-
jektif ödüllendirme sisteminin gelifltirilme-
si, e¤itimin kurumsallaflt›r›lmas›, sosyal
haklar›n iyilefltirilmesi, çal›flanlar›n kuruma
olan duygusal ba¤lar›n›n güçlendirilmesi,
psikolojik tacizin oluflmas›na engel olacak-
t›r. 

Hukuki yapt›r›mlar›n uygulanmas›:

Psikolojik taciz, belli bir düzen ve hak ihla-
li olarak de¤erlendirilmelidir. Bu nedenle
hukuksal boyutu gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Bu durum geliflmifl ülkelerde ve Avrupa
Birli¤i ülkelerinde belirli çerçeve içinde ele
al›nm›flt›r. Özellikle çal›flma ortam›n›n da-
ha sa¤l›kl› hale getirilmesi, sosyal ve gü-
venlik haklar›n›n sa¤lanmas›, örgütsel ada-
letin sa¤lanmas›, eflitlik ilkesinin benimsen-
mesi, çal›flanlar› küçük düflürücü eylem ve
hareketlerden kaç›n›lmas› için hukuki yap-
t›r›mlar›n uygulanmas› gerekir (Mimaro¤lu
ve Özgen, 2008:215-218).

2. ARAfiTIRMANIN YÖNTEM‹

Bu çal›flman›n temel amac›, kamu ku-

rumlar›nda (Milli E¤itim, Sa¤l›k ve PTT)
çal›flanlar›n maruz kald›klar› psikolojik ta-
ciz davran›fllar›n›n kurumlara göre farkl›l›k
gösterip göstermedi¤ini tespit etmektir. Ay-
r›ca çal›flmada çal›flanlar›n sosyo-demogra-
fik özellikleri ve psikolojik taciz davran›fl-
lar›na iliflkin kapsaml› bilgi ve verilere
ulaflmakt›r.

Çal›flman›n ana kitlesini kamuya ait iki
ildeki üç hastanenin çal›flanlar›, bir ildeki
PTT çal›flanlar› ve ö¤retmenler oluflturmak-
tad›r. Araflt›rmada, örneklem tespitinde ba-
sit tesadüfî yöntem uygulanm›flt›r. Örnekle-
me dahil edilen çal›flan say›s›, 150 sa¤l›k
çal›flan›, 106 ö¤retmen ve 64 PTT çal›flan›-
d›r. Araflt›rmaya sadece s›n›rl› say›da kamu
kurumu ve çal›flanlar›n dahil edilmifl olma-
s›, araflt›rman›n s›n›rl›l›¤›n› oluflturmakta-
d›r. Bu s›n›rl›l›¤a ra¤men, elde edilen so-
nuçlar›n bu konuda araflt›rma ve inceleme-
ler yapacaklara önemli ipuçlar› sa¤layaca¤›
düflünülmektedir. 

Verilerin toplanmas›nda; 1) Hiç 2) Ara
s›ra, 3) Bazen, 4) Oldukça s›k ve 5) Her za-
man Likert ölçe¤ine göre düzenlenmifl an-
ket kullan›lm›flt›r.  Ankette kullan›lan öl-
çekler, Leyman Tipojisi olarak ele al›nan ve
befl temel grupta toplanan psikolojik taciz
davran›fllar›ndan oluflmaktad›r. Araflt›rma-
da kullan›lan ölçekler: kendinizi gösterme-
ye ve iletiflim oluflumunuzu etkilemeye yö-
nelik davran›fllar (10 de¤iflken), sosyal ilifl-
kilerinize sald›r›lar (5 de¤iflken), itibar›n›za
sald›r›lar (15 de¤iflken), yaflam kalitenize
ve meslekî durumunuza sald›r›lar (9 de¤ifl-
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ken) ve sa¤l›¤›n›za do¤rudan sald›r›lar (4

de¤iflken)’dan oluflmaktad›r (Davenport,

vd. 2003:18–19). 

Araflt›rmada temel olarak afla¤›daki hi-

potezlerin test edilmesi hedeflenmifltir.

H1: Çal›flanlar›n maruz kald›klar› kendi-

ni gösterme ve iletiflim durumlar›n› etkile-

me davran›fl› kamu kurumlar›na göre farkl›-

l›k göstermektedir.

H2: Çal›flanlar›n sosyal iliflkilerine sald›-

r›lar kamu kurumlar›na göre farkl›l›k gös-

termektedir.

H3: Çal›flanlar›n itibar›na sald›r›lar ka-

mu kurumlar›na göre farkl›l›k göstermekte-

dir.

H4: Çal›flanlar›n yaflam kalitesi ve mes-

leki durumlar›na sald›r›lar kamu kurumlar›-

na göre farkl›l›k göstermektedir.

H5: Çal›flanlar›n sa¤l›¤›na do¤rudan sal-

d›r›lar kamu kurumlar›na göre farkl›l›k gös-

termektedir.

3. ARAfiTIRMANIN BULGULARI

Araflt›rma bulgular›n›n bir bütün olarak

daha iyi aç›klanabilmesi için SPSS 13.00

program›ndan yararlan›lm›flt›r. Araflt›rma

bulgular›, sosyo-demografik özelliklerin

ortaya konulmas›, ölçeklerin yap›sal güve-

nilirlik analizinin yap›lmas› ve araflt›rma hi-

potezlerinin test edilmesi ile ortaya konul-

mufltur.

3.1. Sosyo-Demografik Özellikler

Araflt›rma kapsam›na al›nan kurumlar-

daki çal›flanlar›n sosyo-demografik özellik-

lerine iliflkin sonuçlar Tablo 1’de verilmifl-

tir.

Tablo 1’de araflt›rma sürecinde yer alan

üç kamu kuruluflu çal›flanlar›n›n sosyo-de-

mografik özelliklerine iliflkin sonuçlar›n

hem kurumlara göre, hem de üç kurumun

toplam›na yönelik verildi¤i görülmektedir.

Bir bütün olarak de¤erlendirdi¤imizde top-

lam 320 kamu çal›flan›n 64 ‘ü (%20) PTT

çal›flan›, 106’s› ( %33,1) Milli E¤itim çal›-

flan› (ö¤retmen) ve 150’si (%46,9) sa¤l›k

çal›flan›d›r. Çal›flanlar›n %47,5’u (152) ba-

yan ve %52,5’u (168) erkektir; %28,4’ü li-

se, %24,1’i yüksekokul, %39,7’si fakülte

mezunu ve ortalama yafl düzeyleri 33’tür.

Çal›flanlar›n büyük k›sm›n›n ayn› sektör ve

kurumda çal›flma sürelerinin ise 10 y›ldan

uzun bir süreyi kapsad›¤› görülmektedir.

3.2. Psikolojik Taciz Davran›fl›na Ma-

ruz Kalan Çal›flan Say›s› ve Karfl›laflma

S›kl›¤›

Araflt›rmada, sa¤l›k, e¤itim ve PTT çal›-

flanlar›ndan psikolojik tacize maruz kalan

çal›flan say›s› ve karfl›lafl›lan psikolojik ta-

ciz davran›fllar›n›n s›kl›¤›na iliflkin sonuçlar

kurumlar baz›nda ayr› ayr› olarak Tablo

2’de verilmifltir.
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Demografik özellikler Toplam PTT Sa¤l›k Milli E¤itim

Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde Say› Yüzde

Çal›flan Say›s› 320 100 64 20,0 150 46,9 106 33,1

Cinsiyet

Bayan 152 47,5 9 14,1 107 71,3 35 33,0
Erkek 168 52,5 55 85,9 42 28,0 71 67,0
Cevaps›z - - - - 1 ,7 - -
E¤itim düzeyi

Ortaokul 7 2,2 7 10,9 - - - -
Lise 91 28,4 33 51,6 58 38,7 - -
Yüksekokul 77 24,1 15 23,4 52 34,7 10 9,4
Fakülte 127 39,7 9 14,1 29 19,3 89 84,0
Yüksek Lisans 8 2,5 - - 2 1,3 6 5,7
Doktora 4 1,3 - - 3 2,0 1 ,9
Cevaps›z 6 1,9 - - 6 4,0 - -
Yafl düzeyi

18-25 yafl 11 3,4 4 6,3 4 2,7 3 2,8
26-30 yafl 60 18,8 4 6,3 35 23,3 21 19,8
31-35 yafl 83 25,9 8 12,5 40 26,7 35 33,0
36-40 yafl 77 24,1 11 17,2 33 22,0 33 31,1
41-45 yafl 55 17,2 20 31,3 23 15,3 12 11,3
46 ve üstü 30 9,4 17 26,6 11 7,3 2 1,9
Cevaps›z 4 1,3 - - 4 2,7 - -
Sektörde çal›flma süresi

1 y›ldan az 10 3,1 2 3,1 8 5,3 - -
1–3 y›l 21 6,6 5 7,8 11 7,3 5 4,7
4–7 y›l 55 17,2 2 3,1 33 22,0 20 18,9
8–10 y›l 43 13,4 8 12,5 17 11,3 18 17,0
10 y›ldan fazla 189 59,1 46 71,9 80 53,3 63 59,4
Cevaps›z 2 ,6 1 1,6 1 ,7 - -
Ayn› kurumda çal›flma 

süresi

1 y›ldan az 35 10,9 3 4,7 18 12,0 14 13,2
1–3 y›l 74 23,1 9 14,1 30 20,0 35 33,0
4–7 y›l 71 22,2 3 4,7 33 22,0 35 33,0
8–10 y›l 40 12,5 11 17,2 15 10,0 14 13,2
10 y›ldan fazla 100 31,3 38 59,4 54 36,0 8 7,5
Toplam 320 100 64 100 150 100 106 100

Tablo 1 : Çal›flanlar›n Sosyo-Demografik Özellikleri
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Kendinizi göstermeyi ve

iletiflim durumunuzu 

etkilemek

Üstümüz kendimi gösterme 

olanaklar›n› k›s›tlar. 113 19 15 2 1 67 21 8 5 3 22 16 11 5 9

Sözüm sürekli kesilir. 110 22 14 2 - 63 23 15 3 2 20 12 17 4 9

Meslektafllar›m›z veya birlikte 

çal›flt›¤›m›z kifliler kendimi 

gösterme olanaklar›m› k›s›tlar. 126 13 4 6 1 80 14 6 4 2 31 16 13 2 2

Yüzüme ba¤›r›l›r ve yüksek 

sesle azarlan›r›m. 120 20 8 1 - 88 14 3 0 1 42 15 4 1 2

Yapt›¤›m ifl sürekli elefltirilir. 122 22 2 3 1 92 9 4 0 0 35 15 7 3 4

Özel yaflam›m sürekli 

elefltirilir. 137 10 2 - 1 92 9 4 0 0 49 10 4 1 0

Telefonla rahats›z edilirim. 141 3 5 - 1 98 4 3 1 0 54 6 2 0 1

Sözlü tehditler al›r›m. 139 7 3 - 1 99 4 3 0 49 11 3 1

Yaz›l› tehditler gönderilir. 144 3 3 - - 102 2 2 0 50 10 2 2

Jestler ve bak›fllarla iliflkilerim 

reddedilir. 132 11 6 1 - 86 14 3 1 2 41 16 3 2 2

Sosyal iliflkilerinize sald›r›lar

Çevremdeki insanlar benimle 

konuflmazlar. 130 11 8 1 - 91 8 4 1 1 46 9 3 2 1

Kimseyle konuflamam, baflka-

lar›na ulaflmam engellenir. 143 6 1 - - 96 7 1 0 1 49 5 5 1 2

Bana di¤erlerinden ayr›lm›fl 

bir iflyeri verilir. 142 1 1 1 5 91 4 1 1 9 47 7 6 1 1

Meslektafllar›m›n benimle ko-

nuflmas› yasaklan›r. 144 4 - - - 100 1 2 1 2 57 5 0 1 1

Sanki orada de¤ilmiflsiniz gibi 

davran›l›r. 139 7 2 - 2 90 9 4 2 1 49 9 2 2 1

Yaflam kalitenizi ve mesleki 

durumunuza sald›r›lar

Benim için hiçbir özel görev 

yoktur. 129 10 5 2 4 79 15 10 1 1 52 5 4 0 3

Tablo 2 : Psikolojik Taciz Davran›fl›na Maruz Kalan Çal›flan Say›s› ve Psikolojik Taciz S›kl›¤›
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Bana verilen ifller geri al›n›r, 
kendinize yeni ifl bile yarata-
mazs›n›z. 144 5 - - - 100 4 1 1 0 55 6 2 0 1
Sürdürmem için anlams›z ifller 
verilir. 139 5 2 2 2 93 8 1 2 2 55 7 1 0 1
Sahip oldu¤umdan daha az 
yetenek gerektiren ifller size 
verilir. 136 8 2 1 2 89 13 2 2 0 44 13 2 1 4
‹flim sürekli de¤ifltirilir. 145 3 2 - - 102 3 1 0 0 51 9 2 1 1
Özgüvenimi etkileyecek ifller 
verilir. 144 4 1 1 - 95 7 3 0 1 52 7 2 2 1
‹tibar›m› düflürecek flekilde, 
niteliklerimin d›fl›ndaki ifller 
bana verilir. 145 4 1 - - 101 3 1 1 56 7 1 0
Bana mali yük getirecek genel
zararlara sebep olunur. 147 2 - - 1 96 9 1 0 0 51 8 2 2 1
Evim ya da iflyerime zarar 
verilir. 146 3 - - 1 105 1 0 0 0 59 3 1 0
‹tibar›n›za sald›r›lar

‹nsanlar arkamdan kötü 
konuflur. 105 31 12 - 1 79 20 5 1 0 48 8 2 2 4
Hakk›mda as›ls›z söylentiler 
ortada dolafl›r. 120 17 8 3 1 84 19 0 1 1 45 15 1 1 2
Gülünç durumlara 
düflürülürüm. 138 7 4 1 - 100 5 0 0 1 57 4 3 0 0
Ak›l hastas›ym›fl›m gibi 
davran›l›r. 145 4 - - 1 102 1 2 0 59 3 2 0
Psikolojik de¤erlendirme/ince-
leme geçirmem için bask› 
yap›l›r. 147 1 1 1 - 100 3 1 1 59 4 0 0
Bir özrümle alay edilir. 143 5 1 1 - 100 5 0 1 58 5 0 1
Beni gülünç düflürmek için 
yürüyüflüm, jestlerim veya 
sesim taklit edilir. 141 7 1 - 1 100 5 1 0 60 3 0 0
Özel yaflam›mla alay edilir. 147 2 - - - 100 5 1 0 59 3 1 1
Milliyetimle alay edilir. 147 1 1 - 1 105 1 0 0 61 2 1 0

Tablo 2’nin devam›
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Tablo 2’de araflt›rma kapsam›na dahil
edilen çal›flanlar›n maruz kald›klar› psiko-
lojik taciz davran›fllar›n›n s›kl›k düzeyi ve
çal›flan say›s› verilmifltir. Elde edilen so-
nuçlar genel olarak dikkate al›nd›¤›nda,
PTT çal›flanlar›n›n sa¤l›k ve e¤itim çal›flan-
lar›na oranla daha çok say›da ve s›kl›kla
psikolojik taciz davran›fllar›yla karfl›laflt›k-
lar› görülmektedir.

3.3. Güvenilirlik Analizi ve Geçerlilik

Analizi

Çal›flmada kullan›lan ölçeklerin güveni-

lirlik ve geçerlilik analizleri yap›lm›fl olup

sonuçlar Tablo 3’te özet olarak verilmifltir.

Güvenilirlik analizinde Cronbach Alfa Kat-

say›s› yöntemi; geçerlilik analizinde ise

keflfedici faktör analizi yap›lm›flt›r.

Özgüvenimi olumsuz etkile-

yen bir ifl yapmaya zorlan›r›m. 139 9 1 - - 98 4 3 1 0 52 7 2 2 1

Çabalar›m yanl›fl ve küçültücü 

flekilde yarg›lan›r. 136 9 2 2 1 91 12 1 2 0 49 8 3 2 2

Kararlar›m sürekli sorgulan›r. 132 15 2 1 - 77 23 3 3 0 45 13 2 2 2

Alçalt›c› isimlerle an›l›r›m. 148 2 - - - 100 4 2 60 2 2

Cinsel imalar 150 - - - - 103 2 0 1 58 4 2 0

Dini veya siyasi görüflümle 

alay edilirim. 145 3 - 3 - 101 5 0 0 57 6 0 1

Sa¤l›¤›n›za do¤rudan 

sald›r›lar

Fiziksel olarak a¤›r ifller 

yapmaya zorlan›r›m. 137 7 5 - 1 97 4 2 3 0 52 7 3 1 1

Fiziksel fliddet tehditleri 

yap›l›r. 146 4 - - - 105 0 1 0 59 4 0 1

Gözünüzü korkutmak için 

hafif fliddet uygulan›r. 146 3 - - 1 104 1 1 0 0 54 6 2 1 1

Do¤rudan cinsel taciz. 150 - - - - 106 - - - - 63 1

Tablo 2’nin devam›
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Tablo 3’te ölçeklerin geçerlilik ve güve-

nilirlik analizlerine iliflkin sonuçlar görül-

mektedir. Geçerlilik analizinde, de¤iflkenle-

re iliflkin, özde¤er (eigenvalue), aç›klanan

varyans, örneklem yeterlilik testi (K-M-O)

sonuçlar› ve Barlett’s testi sonuçlar› yer al-

maktad›r. Örneklem yeterlili¤ini test etmek

için Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O) kullan›l-

m›flt›r. K-M-O, faktör analizinin geçerlili¤i-

ni gösteren de¤erlerden biridir. K-M-O bir

oran olup, %60’›n üstünde olmas› arzulan›r

(Nakip, 2003:409; Tabachnick ve Fidel,

2001:589). Özde¤er (Eigenvalue) de¤eri ise

her bir faktör taraf›ndan aç›klanan varyans-

lar›n toplam›ndan oluflmaktad›r. Cronbach

Alfa, ölçeklerin tutarl›l›¤›n› gösteren bir

katsay› olup %60’›n üstünde bir de¤er al-

mas› gerekir. Barlett’s test ise korelasyon

matrisinin, bütün diyagonal terimlerinin 1

veya diyagonal olmayan terimlerinin 0 ol-

du¤u birim matris olup olmad›¤›n› test et-

mek maksad›yla kullan›lmaktad›r ve Ap-

prox Chi-Square de¤eri ile anlaml›l›¤› test

edilmektedir. 0,05 anlaml›l›k düzeyinde

Approx Chi-Square de¤eri<0,05 olmal›d›r.

Özetle K-M-O, Barlett’s test ve Approx

Chi-Square, bir veri setinin faktör analizi

için uygun olup olmad›¤›n› göstermektedir

Faktör 1: Kötü iletiflim 4,118 41,179 52,86 K-M-O: ,816 7

,83 Faktör 2: Haks›z elefltiri 1,168 11,681 Approx. Chi-Sq.: 3
ve tehdit 1006,87

,66 Faktör 1: Sosyal 2,273 45,455 45,45 K-M-O: ,710 5

iliflkilere sald›r› Approx. Chi-Sq.:  

272,42

Faktör 1: Alaya alma 4,843 40,360 53,88 K-M-O: ,817 7

,84 Faktör 2: Gülünç 1,623 13,521 Approx. Chi-Sq.: 5

duruma düflürme 1542,76

Faktör 1:Mesle¤e ve 2,674 44,562 44,56 K-M-O: ,661 6

,70 özel yaflama sald›r› Approx. Chi-Sq.: 

480,72

Faktör 1:Sa¤l›¤a 1,746 43,654 43,65 K-M-O: ,638 4

,68 do¤rudan sald›r› Approx. Chi-Sq.: 

114,33

Tablo 3 : Faktör Analizine ‹liflkin Sonuçlar›n Özet Sunumu
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(Akgül ve Çevik, 2003:428). Çal›flmada,
örneklem yeterlilik ölçütü olan K-M-O ora-
n›n alt s›n›r olarak kabul edilen 0,60’›n üze-
rinde bir de¤er ald›¤› görülmektedir. Ölçek-
lerin geçerlilik analizinde kullan›lan alfa
katsay›lar›n›n ise sosyal bilimler için genel
kabul gören 0,60’›n üzerinde bir de¤er ald›-
¤› saptanm›flt›r. Kendinizi göstermek ve ile-
tiflim durumunuzu etkilemek, iki temel fak-
törle %52,86, sosyal iliflkilerinize sald›r›lar
bir temel faktörle %45,45, itibar›n›za sald›-
r›lar iki temel faktörle %53,88, yaflam kali-
tenize ve meslekî durumunuza sald›r›lar bir
temel faktörle %44,56 ve sa¤l›¤›n›za sald›-
r›lar bir temel faktörle %43,65 varyansla
aç›klanmaktad›r.

3.4. Kamu Kurumlar›na Göre Psiko-

lojik Taciz Davran›fl›

Araflt›rmada çal›flanlar›n maruz kald›k-

lar› psikolojik taciz davran›fllar›n›n kamu
kurumlar›na (sa¤l›k, e¤itim ve PTT) göre
farkl›l›k gösterip göstermedi¤i multiple
ANOVA testi ile incelenmifltir. Multiple
ANOVA testi çoklu karfl›laflt›rma testlerini
içermektedir. Di¤er bir ifadeyle üç veya da-
ha fazla grup aras›nda karfl›laflt›rman›n ya-
p›lmas›nda ihtiyaç duyulan bir testtir. Bu
test sadece karfl›laflt›r›lan gruplar aras›nda
bir fark›n olup olmad›¤›n› ortaya koymak-
tad›r. Farkl›l›¤›n hangi gruptan kaynaklan-
d›¤›na dair fikir vermemektedir. Post Hoc
testi ise analiz sonucunda karfl›laflt›r›lan
gruplar aras›nda bir fark bulunmuflsa, fark-
l›l›¤›n hangi gruptan kaynakland›¤›n› gös-
termektedir. Scheffe testi ise Post Hoc testi
kapsam›na giren ve ayn› özelli¤i gösteren
bir testtir  (Albayrak vd., 2005:135). Çal›fl-
mada, çoklu karfl›laflt›rmalar Scheffe testi
ile yap›lm›fl ve sonuçlar Tablo 4 ve 5’te ve-
rilmifltir. 

Kötü iletiflim 1,26 ,418 1,40 ,525 1,87 ,763

Haks›z elefltiri ve tehdit 1,10 ,356 1,09 ,250 1,30 ,544

Sosyal iliflkilere sald›r› 1,12 ,310 1,21 ,488 1,36 ,526

Alaya alma 1,15 ,283 1,19 ,316 1,19 ,316

Gülünç duruma düflürme 1,07 ,329 1,06 ,295 1,09 ,270

Mesle¤e ve özel yaflama sald›r› 1,07 ,276 1,15 ,319 1,29 ,465

Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r› 1,06 ,238 1,05 ,198 1,18 ,328

Tablo 4 : Gruplara ‹liflkin Ortalama ve Standard Sapma De¤erleri 

Sa¤l›k

150

Ortalama Std. Sap.

106

Ortalama Std. Sap.

64

Ortalama Std. Sap.

De¤iflkenler

Gruplar

Psikolojik Taciz 

Davran›fllar›

Milli E¤itim PTT
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Tablo 4’te gruplara göre psikolojik taciz
davran›fllar›n›n ortalama ve standart sapma
(Std. Sap.) de¤erleri verilmifltir. Bu de¤er-
lerde çal›flanlara yönelik psikolojik taciz
davran›fllar› ortalama olarak sa¤l›k ve e¤i-
tim kurumlar›nda düflükken PTT’de yüksek
oldu¤u görülmektedir. 

Tablo 5’te çal›flanlar›n maruz kald›klar›
psikolojik taciz davran›fllar›n›n çal›flt›klar›
kurumlara göre farkl›l›k gösterip gösterme-
di¤ine iliflkin analiz sonuçlar› görülmekte-
dir. 0,05 anlaml›l›k düzeyinde alaya alma
davran›fl› kurumlara göre farkl›l›k göster-
mezken di¤er psikolojik taciz davran›fllar›
kurumlara göre farkl›l›k göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNER‹LER:

Son y›llarda örgütlerde giderek yayg›n
hale gelen, örgütlerin yap›s›n›, iflleyiflini ve
psikolojisini do¤rudan etkileyen negatif
davran›fllar görülmektedir. Bu tür davran›fl-
lar, sapk›n, üretkenlik karfl›t› ve y›ld›rma
amaçl› davran›fllar olarak ortaya ç›kmakta-
d›r. Her ne flekilde olursa olsun sözkonusu
davran›fllar dikkate al›narak bu davran›flla-
r›n ortadan kald›r›lmas› için araflt›rma ve
incelemelerin yo¤unlaflt›r›lmas› gerekir.
Çal›flmada bu do¤rultuda, farkl› kamu ku-
rumlar›nda görevli çal›flanlar›n maruz kal-
d›klar› psikolojik taciz davran›fllar›n›n tes-
pit edilmesi sa¤lanm›flt›r. Yap›lan araflt›rma

Faktör 1: Kötü iletiflim 28,51 ,000 Sa¤l›k<E¤itim<PTT H1: Kabul

Faktör 2: Haks›z elefltiri 7,86 ,000 PTT>Sa¤l›k=E¤itim

ve tehdit

Faktör 1: Sosyal 7,21 ,001 Sa¤l›k<E¤itim<PTT H2:Kabul

iliflkilere sald›r›

Faktör 1: Alaya alma ,188 ,828 Sa¤l›k=E¤itim=PTT H3:K›smen 

Faktör 2: Gülünç 6,86 ,001 E¤itim<Sa¤l›k<PTT kabul

duruma düflürme

Faktör 1:Mesle¤e ve 9,40 ,000 Sa¤l›k<PTT<E¤itim H4:Kabul

özel yaflama sald›r›

Faktör 1:Sa¤l›¤a 6,25 ,002 E¤itim<Sa¤l›k<PTT H5: Kabul

do¤rudan sald›r›

Tablo 5 : Çal›flanlar›n Maruz Kald›klar› Psikolojik Taciz Davran›fllar›n›n Gruplar Düzeyinde
Karfl›laflt›r›lmas› 

Faktörler F Sig. Post Hoc Tests 

(Scheffe)

Hipotez 

Sonucu

Kendinizi göstermeyi ve 

iletiflim durumunuzu 

etkilemek

Sosyal iliflkilerinize 

sald›r›lar

‹tibar›n›za 

sald›r›lar

Yaflam kalitenize ve 

meslekî durumunuza 

sald›r›lar

Sa¤l›¤›n›za do¤rudan

sald›r›lar

P<0,05
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neticesinde kamu kurumlar›nda psikolojik
taciz davran›fllar›n›n ortaya ç›kmas›nda; ça-
l›flanlara yönelik; haks›z suçlamalar, küçük
düflürmeler, genel tacizler, duygusal eziyet-
ler, d›fllamalar, gruptan veya kurumdan so-
¤utma, onur ve gururlar›yla oynama, ma-
kam gücünü kullanma gibi negatif davra-
n›fllar›n etkili oldu¤u görülmüfltür.

Bu ba¤lamda, üç kamu kurumu (sa¤l›k,
e¤itim, PTT) çal›flanlar›n›n maruz kald›kla-
r› psikolojik taciz davran›fllar›n›n tespit
edilmesi ve kamu kurumlar› aç›s›ndan kar-
fl›laflt›rmas›na yönelik bir araflt›rma gerçek-
lefltirilmifltir. Araflt›rmada kamu çal›flanlar›-
n›n iletiflim düzenine, sosyal iliflkilerine, iti-
barlar›na, mesleki durumlar›na ve sa¤l›kla-
r›na yönelik çeflitli psikolojik taciz davra-
n›fllar›n›n oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca bu
tür davran›fllar›n yap›lan analiz sonuçlar›na
göre kurumlara göre farkl›l›k gösterdi¤i tes-
pit edilmifltir. Özellikle PTT çal›flanlar›n›n
sa¤l›k ve e¤itim çal›flanlar›na oranla daha
s›k ve yüksek oranda psikolojik tacize ma-
ruz kald›klar› görülmüfltür.

Kamu kurumlar›nda çal›flanlara yönelik
psikolojik taciz davran›fllar›n›n en aza indi-
rilmesinde afla¤›daki önerilerin dikkate
al›nmas›nda yarar vard›r.

• Kurumsal adaletin sa¤lanmas›,

• Örgütsel ba¤l›l›k ve personel güçlendir-

menin sa¤lanmas›,

• Kurum içi iletiflimin aç›k hale getirilme-
si,

• Yönetimde tam kat›l›m›n sa¤lanmas›,

• Bireysel becerilerin ve yeteneklerin de-
¤erlendirilmesi,

• Kariyer f›rsatlar›n›n objektif olarak kul-
lan›lmas›,

• Ödüllendirme sisteminde kriterlerin aç›k
ve net olarak ortaya konulmas›,

• Sosyal iliflkileri güçlendirici strateji ve
politikalar›n gelifltirilmesi,

• Yetki ve sorumluluklar›n denk k›l›nma-
s›,

• ‹fl yaflam›yla özel yaflam› birbirinden
ay›rmak,

• Kiflisel ayr›mc›l›klar› veya adam kay›r-
mac›l›¤› ortadan kald›rmak.

• Hizmet içi e¤itim programlar›n›n ku-
rumsallaflt›r›lmas› gibi hususlard›r. 

Araflt›rma kapsam›na sadece s›n›rl› say›-
daki kamu kurumu ve çal›flan›n dahil edil-
mifl olmas› araflt›rman›n s›n›rl›l›¤›n› olufl-
turmaktad›r. Bu nedenle sonuçlar› genellefl-
tirerek yorumlamak yanl›fl anlamalara yol
açabilir.  Ancak, farkl› kurumlar›n araflt›r-
ma kapsam›na al›nmas› ileride yap›lacak
çal›flmalara önemli ipuçlar› verecektir.
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