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                                                    ÖZ 

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik şiddet düzeylerinin 

bazı demografik değişkenlere göre incelemesi ve algıladıkları psikolojik şiddet 

düzeyleri ile iş yaşam kaliteleri, pozitif psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılan araştırmanın örneklemi ise 

Erzurum ilinde görev yapan 384 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak, Olumsuz Davranışlar Ölçeği, İş Yaşam Kalitesi Ölçeği, Pozitif Psikolojik 

Sermaye Ölçeği  ve demografik bilgiler için araştırmacı tarafından hazırlanmış olan 

Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik şiddet 

düzeylerinin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşma olup olmadığını tespit etmek 

için bağımsız gruplar t testi, yaş ve mesleki kıdem yılına göre farklılaşma olup 

olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), öğretmenlerin 

algıladıkları psikolojik şiddet düzeyi ile iş yaşam kalitesi, pozitif psikolojik sermaye 

düzeyleri arasındaki ilişki olup olmadığını ise Pearson korelasyon analizi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik 

şiddet düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş ve kıdem yılına göre anlamlı 

düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik şiddet ile iş 

yaşam kalitesi, pozitif psikolojik sermaye düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Psikolojik Ģiddet, iĢ yaĢam kalitesi, pozitif psikolojik 

sermaye.  
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EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  

TEACHERS' PERCEIVED PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AND  

POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND QUALITY OF  

WORK LIFE  

ABSTRACT 

The aim of the study is to examine the levels of psychological violence 

perceived by teachers according to some demographic variables and to examine the 

relationship between the levels of perceived psychological violence and their quality of 

work life and positive psychological capital levels. The sample of the study, in which 

the relational scanning model was used, consists of 384 teachers working in 

Erzurum. As a data collection tool, Negative Behaviors Scale, Work Life Quality Scale, 

Positive Psychological Capital Scale and Personal Information Form prepared by the 

researcher for demographic information used. Independent groups t-test was used to 

determine whether the perceived psychological violence levels of teachers differ 

according to gender and marital status, one-way analysis of variance (ANOVA) to 

determine whether there is a differentiation according to age and professional 

seniority, and teachers' perceived psychological violence level and quality of work life. 

Pearson correlation analysis was used to analyze whether there was a relationship 

between positive psychological capital levels or not. According to the findings, it is 

seen that the levels of psychological violence perceived by teachers differ significantly 

according to gender, marital status, age and seniority. It has been observed that there 

is a negative and significant relationship between teachers' perceived psychological 

violence and their quality of work life and positive psychological capital levels.  

Keywords: Psychological violence, quality of work life, positive 

psychological capital. 
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1. GĠRĠġ  

ÇalıĢanlar, hayatlarının büyük bir kısmını örgütte ve örgütle ilgili 

faaliyetleri planlayarak, eyleme dönüĢtürerek geçirmektedirler (1). KiĢiler 

hem günlük hayatlarında hem de iĢ hayatlarında sosyal iliĢkilerden, 

ortamlardan etkilenmektedir. Bundan dolayı, yaĢamının büyük kısmını iĢte 

geçiren kiĢiler için bu iliĢkilerin, ortamların etkisi önemli görülmektedir (2). 

Eğitim kurumları da bireyin yaĢamında önemli bir yere sahip olan bu 

örgütler içerisinde yerini almaktadır. 

Eğitim kurumları, topluma nitelikli kiĢiler yetiĢtirme adına akademik bilgi 

düzeyinin arttırmasının yanı sıra ahlaki, kültürel, psikolojik geliĢimi 

desteklemeyi hedefleyen örgütlerdir (2). Bu kurumlardaki verimi sağlamak 

için bilgi ve becerinin yanı sıra olumlu örgüt atmosferini oluĢturacak 

faktörler sağlanmalıdır (3). Nitekim sağlıklı bir toplumun oluĢturulmasında, 

eğitim- öğretimden istenilen verimin elde edilmesinde öğretmenlerin sağlıklı, 

olumlu bir atmosferde görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir (2). 

Olumlu atmosferin oluĢumunu engelleyen birtakım unsurlar bulunmakta 

olup bunlardan biri, günümüzde yüksek rekabet ortamının beraberinde 

getirdiği, oldukça yaygın bir hal alan (4), hem basında hem de akademik 

çevrede adından gün geçtikçe daha çok söz ettiren ve iĢ yaĢamının bir 

bütünü haline gelen bu unsur psikolojik Ģiddettir (5). Psikolojik Ģiddet; üsten 

alta, alttan üste veya eĢit düzey çalıĢan/ çalıĢanlar tarafından çalıĢanı ya da 

çalıĢanları istemli bir Ģekilde ötekileĢtirme, etkisizleĢtirme, dıĢlama gibi 

yıldırma davranıĢında bulunulmasıdır (4). 

Heinz Leymann psikolojik Ģiddet, baĢka bir kullanımla mobbing 

kavramını ilk kez kullanan kiĢi olup örgütteki bu tür olumsuz davranıĢları 

“iĢ yeri terörü” olarak nitelendirmiĢtir. Bu terörü de “bir bireyin veya bir kaç 

bireyin, birine yönelik olarak devamlı bir Ģekilde yönelttikleri etik olmayan 

iletiĢim ile düĢmancıl davranıĢlarda bulunması” Ģeklinde açıklamıĢtır (6, 7). 



         
Meyad Akademi, Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2022 Sayfa:14-41 

Öğretmenlerin Algıladıkları Psikolojik Şiddet 

 

 

17 
  

  

Leyman psikolojik Ģiddet sürecini tanılama, anlaĢmazlık, saldırganlık, 

kurumsal kuvvet, iĢini kaybetme evresi olarak beĢ evreye ayırmıĢtır. 

Tanılama evresi, bireyin diğeri veya diğerleri tarafından olumsuz bir Ģekilde 

etiklendiği evredir. AnlaĢmazlık evresin de ise önemli bir uyuĢmazlık veya 

problem yaĢanır (8). Agresif yönelimlerin, davranıĢların görüldüğü 

saldırganlık evresinde ise psikolojik Ģiddet önemli ölçüde kendini göstermeye 

baĢlamaktadır. Kurumsal kuvvet evresinde birey, psikolojik Ģiddeti 

uygulayan birey/bireylerin yanı sıra örgütün yönetimi, kurumsal kuvvetini 

de karĢısında bulmaktadır. Son evre olan iĢini kaybetme evresinde, birey bir 

takım psikolojik sorunlar yaĢabilmekte, iĢten ayrılabilir veya iĢten 

çıkarılabilmektedir (8, 9). 

Psikolojik Ģiddet, kaynağı ve sonuçları itibariyle çok nitelikli bir iliĢki ağı, 

bireyi aĢkın, sosyal bir olgu niteliğindedir (10). Psikolojik Ģiddetin etkilerin 

yansımaları bireyin psikolojisinde ve fizyolojisinde, örgütte, ekonomide, 

üretimde, toplumda vb. birçok alanda görülmektedir. Aynı zamanda 

psikolojik Ģiddete etki eden unsurlar da bireyle sınırlı kalmamakta, 

ekonomik sorunlar, iĢ yerindeki atmosfer, yöneticiler vb. etkenler de 

psikolojik Ģiddete etki etmektedir. 

ÇalıĢanların yaptıkları iĢin verimliliğini, niteliğini belirleyen ve bu iĢi 

etkileyen bir diğer önemli bir etken de bireylerin pozitif psikolojik 

durumlarıdır (11). Pozitif psikolojik sermaye çerçevesinde yürütülen 

çalıĢmaların teorik açıdan dayanağı olan pozitif psikoloji, Martin 

Seligman‟nın (1998) geliĢtirdiği; bireylerin olumsuz yönleri, güçsüz 

durumlarının yanı sıra bireylerin olumlu durumlarının, güçlü yönlerinin ve 

genel olarak pozitifliğe iliĢkin çalıĢmalara da azımsanmayacak Ģekilde önem 

verilmesini ileri süren bir yaklaĢımdır (12). Luthans 2002 yılında pozitif 

psikoloji akımının etkisiyle birçok alanda ihtiyaç olduğu gibi örgütsel alanda 

da pozitif bakıĢ açısına gereksinim olduğunu ileri sürerek “pozitif örgütsel 

davranıĢ” kavramını geliĢtirmiĢ olup bu kavramı “iĢin, çalıĢanların 

performansını, verimini artırmada insan kaynaklarının güçlü yönleri ve 
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psikolojik kapasitesi üzerindeki çalıĢma ve uygulamalar” olarak açıklamıĢtır 

(13). 

Pozitif psikolojik sermaye kavramını birçok Ģekilde tanımlanmaktadır. 

KiĢinin güçlü yanlarını nasıl keĢfedebileceği ve bunları nasıl 

geliĢtirebileceğine yönelik olarak deneyim ve eğitimle Ģekillenebilen çeĢitli 

özellikler bütünüdür (14). Bireyin zorlu durumların üstesinden gelme inancı; 

Ģimdi ya da geleceğe yönelik olumlu beklenti; zorlu yaĢam olaylarına karĢı 

takınılan pozitif psikolojik durumdur (15). Özyeterlilik, güven, umut,    

iyimserlik, dıĢadönüklülük, psikolojik dayanıklılık bireylerin pozitif psikolojik 

sermayesini oluĢturan unsurlar olmanın yanı sıra bu unsurların tek baĢına 

oluĢturduğu etkinin toplamından daha fazla bir etkiye sahip olan bir 

olgudur (12, 16).  

Bireylerin pozitif psikolojik unsurlara maruz kalması pozitif psikolojik 

sermaye düzeylerinin artmasına yol açmakta olup pozitif psikolojik sermaye 

düzeyinin yüksek oluĢu bireylerin olaylara karĢı bakıĢ açısını ve olaylara 

vereceği tepkiyi pozitif yönde etkilemektedir (11). Bu durumda olumsuz bir 

olgu olan psikolojik Ģiddet durumunu algılama düzeyinde çalıĢanın sahip 

olduğu pozitif psikolojik sermaye düzeyi önem arz etmektedir. 

ĠĢ, yaĢamın idame etmede, zamanı etkili kullanmada, bilgi birikimini veya 

enerjisini faydalı bir noktaya aktarmada ve tüm bunlar neticesinde elde ettiği 

doyumla bireyin ruh sağlığını korumada önemlidir. ĠĢ yaĢam kalitesi 

kavramıyla belirtilen de, iĢ görenlere doyum elde ettirecek iĢ koĢullarının 

sağlanmasıdır (17).  

„„ĠĢ yaĢam kalitesi‟‟ kavramlaĢmadan önce de çeĢitli kiĢi/kiĢiler veya 

örgütler iĢ hayatı ile ilgili konularla ilgilenmiĢlerdir. 1972 yılında Amerika‟da 

yaĢanan iĢçi grevi ve özellikle 1980 yılından sonra iĢ yaĢam kalitesi 

konusunda çalıĢmalara daha fazla önem gösterilmeye baĢlanmıĢtır (18). 

Örgüt içindeki performansı, verimliliği belirleyen baĢlıca unsurlardan biri 

insan yani çalıĢan/çalıĢanlar olduğu gerçeğinin öne çıkması ile iĢ yaĢam 
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kalitesinin önemi de görülmüĢtür. Bu önemli kavram, örgütteki fiziksel ve 

psikolojik çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, çalıĢanların değerli ve önemli 

görüldüğünü onlara hissettirilmesi Ģeklinde gerçekleĢmektedir (19). 

ĠĢ yaĢam kalitesi çalıĢanı, örgütü birçok alanda etkilemektedir; sağlık 

(fiziksel, psikolojik), toplumsal iliĢki, ekonomik durum, örgütsel bağlılık, 

çalıĢanın performansı, personel devir oranı, örgütün etkililiği vb. (20, 21). 

ÇalıĢanın, örgütün verimliliğini sağlamak için örgütteki yetkililerin 

çalıĢanların iĢ yaĢam kalite standartlarını yükseltmeli, iyileĢtirmelidir (22). 

YaĢamdan ayrılmayan bir parça olan iĢ ve buradan alınan kalite algısı 

bireyin ruh sağlığı için önemli bir yere sahiptir. 

Eğitim kurumlarında verimlilik ülkenin, toplumun geleceğini 

Ģekillendirecek olan öğrencileri etkilemektedir. Bu kurumlarda çalıĢan 

öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet, pozitif psikolojik sermaye ve iĢ 

yaĢam kalite düzeyleri, eğitim kurumlarının verimliliği ile 

iliĢkilendirilebilmektedir. Bu bağlamda bilimsel çalıĢmaların değiĢen, geliĢen 

koĢullar göz önünde bulundurularak arttırılması önemli görülmektedir. 

Konu ile ilgili öğretmenler üzerinde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, 

demografik değiĢkenlere bağlı algılanan psikolojik Ģiddet konusunun (23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 19) gibi çeĢitli araĢtırmalarda incelendiği 

görülmektedir.   

Temirhan‟ın (2019) bir bankanın genel müdürlük çalıĢanlarına yönelik 

mobbingin pozitif psikolojik sermaye ve örgütsel bağlılık üzerine etkisini 

incelediği araĢtırmada mobbing ile pozitif psikolojik sermaye algısı arasında 

ters orantılı bir etkileĢimi tespit etmiĢtir (31). Öntürk‟un (2019) 

akademisyenlerin algıladığı mobbing ile iĢ yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkiyi 

incelediği araĢtırmasında, mobbingin iĢ yaĢam kalitesini negatif yönde 

etkilediği sonucuna ulaĢtığı görülmüĢtür (32). 

Öğretmenlerle iliĢkili birçok araĢtırma mevcut bulunsa da bunların yine 

de yeterli olmadığı tespit edilmektedir. Alan yazın incelendiğinde 
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öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet ile pozitif psikolojik sermaye ve iĢ 

yaĢam kaliteleri ile ilgili çalıĢmaların sınırlılığı, sınırlı araĢtırmalar içerisinde 

de zorunlu kademelerde görev yapan öğretmenlere yönelik pozitif psikolojik 

sermaye ve iĢ yaĢam kalite düzeylerinin algılanan psikolojik Ģiddet ile 

iliĢkisini inceleyen araĢtırmalara rastlanmaması dikkat çekmektedir. 

Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet ile pozitif psikolojik sermaye ve 

iĢ yaĢam kaliteleri ile ilgili olan bu araĢtırmanın alanyazında bir eksikliği 

gidereceği, katkı sağlayacağı düĢünülerek çalıĢma anlamlı görülmektedir. 

1.2.Amaç  

Ülkeler geliĢebilmeleri, ilerleyebilmeleri için nitelikli bir eğitime ihtiyaç 

duymaktadırlar. Nitelikli bir eğitimde ise geleneksel eğitim yöntemlerinin 

aksine, çağdaĢ yaklaĢımlar benimsenilerek gerçekleĢmektedir. ÇağdaĢ 

yaklaĢımlar benimseyen eğitim kurumlarında en önemli öğe insan olup 

insan kaynağının duygusal ve psikolojik yanlarını önemseme, yaptığı iĢten 

doyum alması için onun üzerinde durma, onu memnun etme gibi çağdaĢ 

yaklaĢımların kullanılması gerekmektedir (11). 

Eğitim ortamı olan ve eğitim için önemli yere sahip olan eğitim 

kademelerinde görev yapan insan kaynağı yani öğretmenleri ve buradaki 

eğitimi de etkilen psikolojik Ģiddet düzeylerinin araĢtırılması önem arz 

etmektedir. Nitekim Kimberly (2005) „„Psikolojik Ģiddet, yüksek eğitimli 

kiĢiler arasında; varlığı güç fark edilen, zekice, fakat yaygın olan bir 

gerçektir.ˮ (33), diyerek belli bir düzeyde eğitime sahip öğretmenlerin de 

psikolojik Ģiddet ile karĢılaĢabileceklerini dile getirmektedir. 

Öğretmenlerin iĢ yaĢam kalite algıları ve pozitif psikolojik sermaye 

algıları, insan unsurunun önemli olduğu baĢlıca kurumlardan biri olan 

eğitim kurumları için de önem arz etmektedir. Bu araĢtırmada bu kavramlar 

ile iliĢkisinin araĢtırıldığı algılanan psikolojik Ģiddetin, eğitim kurumlarının 

amaçlarını ve öğretmenlerin görevlerini yerine getirmeyi zorlaĢtırmakta olup 

sağlık sorunları, ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlar gibi sonuçların 
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yaĢanmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple öğretmenlerin çalıĢma 

ortamında sürdürülen psikolojik Ģiddet, iĢ yaĢam kaliteleri ve psikolojik 

sermayelerinin çok dikkatli bir biçimde incelenmesi önemli görülmektedir. 

ÇalıĢma yaĢamında algılanan psikolojik Ģiddetin, iĢ yaĢam kalitesinin 

ve psikolojik sermayenin oldukça önemli bir yerinin olduğu ancak bu 

kavramların bir eğitim ortamında görev yapan öğretmenler için daha büyük 

önem taĢıdığı söylenebilir. Çünkü içinde bulundukları eğitim örgütü 

insanların yaĢamlarını Ģekillendiren yerlerden biri olmakta ve ülkenin 

geleceğini etkileyecek hayati önem taĢımaktadır. Böyle önemli bir kurumda 

gerçekleĢtirilecek bu araĢtırmanın bu tür bir değerlendirme yapmaya olanak 

sağlaması beklenmektedir. 

ĠĢ hayatı insanların vakitlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri yer 

olması münasebetiyle bu zamanın kaliteli geçirilmesi bireyin psikolojisini, 

sosyal iletiĢimini, yeterliliğini, performansını azımsanmayacak kadar 

etkilemektedir. Bu bağlamda algılanan psikolojik Ģiddetin, iĢ yaĢam 

kalitesinin ve pozitif psikolojik sermayenin öğretmenlere etkisi 

düĢünüldüğünde çalıĢmanın literatüre, eğitim kurumlarına katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Öğretmenlerinin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyinin az, pozitif 

psikolojik sermayelerinin ve iĢ yaĢam kalitelerinin yüksek olduğu bir eğitim 

kurumu, eğitim-öğretimin amaçlarına daha fazla ulaĢacaktır. Bu 

öğretmenlerin sahip olduğu olumlu psikolojik durum öğrencilere, kurumda 

çalıĢanlara yansıyacak ve nihayetinde bu eğitim kurumundan verim almayı 

daha da arttıracaktır. 

Sonuç olarak araĢtırmanın amacı, eğitim kurumlarında da önlem 

alınmaya çalıĢılan ama yine de varlığını sürdürdüğü düĢünülen, ortadan 

kaldırma adına çeĢitli çözüm yolları aranan öğretmenlerin algıladıkları 

psikolojik Ģiddet ile kiĢilerin tüm yaĢam alanıyla bütünleĢmesine yol açacak 

Ģekilde, iĢ yaĢamında fiziksel ve psikolojik iyi oluĢ halini açıklayan iĢ yaĢam 
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kalitesi (19); bireylerin kendisinde gördüğü umut, dıĢadönüklülük, 

iyimserlik, özyeterlilik, güven, psikolojik dayanıklılık duygularını ifade eden 

psikolojik sermaye kavramlarının (34) birbirleriyle iliĢkilerini belirlemek ve 

öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddeti çeĢitli demografik değiĢkenler 

açısından incelemektir. 

AraĢtırmanın amacına bağlı olarak araĢtırmanın problemleri Ģunlardır: 

1. Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeylerinin cinsiyete, yaĢa, 

medeni duruma, mesleki kıdeme göre anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

2. Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri ile iĢ yaĢam kalitesi 

ve pozitif psikolojik sermaye algıları arasında anlamlı düzeyde iliĢki var 

mıdır? 

2. YÖNTEM   

2.1. AraĢtırma Modeli   

            Bu araĢtırma öğretmenlerin psikolojik Ģiddet algıları ile iĢ yaĢam 

kalitesi, pozitif psikolojik sermaye düzeylerini incelemek için yapılan iliĢkisel 

tarama modelinde bir araĢtırmadır. Bu model, iki veya daha fazla değiĢken 

arasındaki birlikte değiĢimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan bir araĢtırma modelidir (35).   

2.2. Evren ve Örneklem   

AraĢtırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erzurum ilinde 

görev yapan öğretmenlerden oluĢmaktadır.   

AraĢtırmada evrenin tamamına ulaĢmada birtakım sorunlar (zaman ve 

mali gibi) yaĢanacağından örneklem alınma yoluna gidilmiĢtir. AraĢtırmanın 

örneklemi Erzurum ilinde görev yapan öğretmenler arasından uygun 

örnekleme yöntemiyle oluĢturulmuĢtur. Uygun örnekleme yöntemi, seçkisiz/ 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olup iĢ gücü, zaman ve 

maddi zorlukları minimum seviyede tutarak tasavvuf edip kolay bir Ģekilde 
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ulaĢılabilen cevaplayıcılardan örneklemin oluĢturulmasıdır (36). Bu 

araĢtırmada 396 öğretmene ulaĢılmıĢ olup boĢ madde bırakılma, uç nokta 

değerleri vb. hatalardan dolayı 384 öğretmenin verileri analize tâbi 

tutulmuĢtur. Öğretmenlere uygulanan KiĢisel Bilgi Formu‟ndan elde edilen 

veriler frekans ve yüzde analiziyle analiz edilmiĢ olup öğretmenlerin 

demografik özellikleri Tablo 1‟de paylaĢılmıĢtır.  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri  

  f % 

Cinsiyet 
Kadın 218 56,8 

Erkek 166 43,2 

Medeni 

Durum 

Evli 160 41,7 

Bekar 224 58,3 

YaĢ Grubu 

20-29  yaĢ arası 208 54,2 

30-39 yaĢ arası 116 30,2 

40 yaĢ üstü 60 15,6 

Mesleki 
Kıdem Yılı 

1-4 yıl 200 52,1 

5-10 yıl 106 27,6 

11-15 yıl 31 8,1 

15 yıl üstü 47 12,2 

Toplam 384 100.0 

 

2.3. Veri Toplama Araçları   

Bu araĢtırmada öğretmenlerin psikolojik Ģiddet algı düzeyleri ile iĢ yaĢam 

kalitesi,  pozitif psikolojik sermaye düzeylerini incelemek amacıyla; Olumsuz 
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DavranıĢlar Ölçeği, ĠĢ YaĢam Kalitesi Ölçeği, Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği 

ve araĢtırmacılar tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgi Formu kullanılmıĢtır.  

2.3.1.Olumsuz DavranıĢlar Ölçeği    

Psikolojik Ģiddet düzeyini belirlemek için Olumsuz DavranıĢlar Ölçeği 

(NAQ- Negative Acts Questionaire)  Einarsen ve Raknes‟ın (1997) geliĢtirdiği 

ölçek Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır. Ölçek görev (6 

madde) ve sosyal iliĢkiler (15 madde) alt boyutundan 5‟li likert tipinde (“ hiç”, 

“ara sıra”, “ayda bir”, “ haftada bir”, “ her gün” ) toplam 21 maddeden 

oluĢmaktadır. Ölçekten en fazla 105, en az 21 puan alınabilmektedir. 

Algılanan psikolojik Ģiddet (mobing) düzeyi ölçekten alınan puanla doğru 

orantılı olarak artmakta veya azalmaktadır (1). 

Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması 

Cemaloğlu (2007) tarafından yapılmıĢtır. Güvenirlik analizi için cronbach 

alpha güvenirlik katsayısı ve madde toplam korelasyon katsayıları 

hesaplanmıĢtır. Yapılan detaylı analizler neticesinde 21 madde tek bir faktör 

altında toplanarak ve olumsuz davranıĢ maddelerinin güvenirlik katsayısı 

0.93 olarak hesaplanmıĢtır. Olumsuz davranıĢ maddelerinin düzeltilmiĢ 

madde korelasyon katsayılarının 0.39 ile 0.71 arasında değiĢtiği 

görülmüĢtür (1).   

2.3.2.ĠĢ YaĢam Kalitesi Ölçeği   

Akar ve Üstüner‟ in (2017) geliĢtirdiği  “ĠĢ YaĢam Kalitesi Ölçeği” 23 soru, 

5‟li likert dereceleme (“Katılmıyorum (1)”, “Az Katılıyorum (2)”, “Orta Düzeyde 

Katılıyorum (3)”, “Çoğunlukla Katılıyorum (4)” ve “Tamamen Katılıyorum (5)”) 

ve 6 alt boyuttan (ĠĢ kariyer memnuniyeti (1,3,8,11,18 ve 20. maddeler), 

genel iyi olma (4,9,10,15,17 ve 21. maddeler), iĢi kontrol edebilme (2,12 ve 

23. maddeler), çalıĢma koĢulları (13,16 ve 22. maddeler), iĢ yaĢamında stres 

(7 ve 19. maddeler), iĢ yaĢamı dengesi (5,6 ve 14. maddeler))  oluĢmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach alfa değeri .93‟dur (37).    
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2.3.3.Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği   

Tösten ve Özgan (2014) tarafından geliĢtirilen “Pozitif Psikolojik 

Sermaye Ölçeği” 26 soru  5‟li likert dereceleme (“ Hiç Katılmıyorum (5)”, “Az 

Katılıyorum (4)”, “Kararsızım (3)”, “Çoğunlukla Katılıyorum (2)” ve “Tamamen 

Katılıyorum (1)”) ve 6 alt boyuttan ( Özyeterlilik (1, 2, 3, 4. maddeler), 

iyimserlik (5, 6, 7, 8. maddeler), güven (10,11,12,13. Maddeler). 

dıĢadönüklük (14, 15, 16, 17, 18. maddeler), psikolojik dayanıklılık (19, 20, 

21, 22, 23), umut (24, 25, 26. maddeler)) alt boyutta oluĢturmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach alfa değeri .92‟dur (38).    

2.3.4.KiĢisel Bilgi Formu  

AraĢtırmacılar tarafından araĢtırmanın amacına dönük örneklemin bir 

takım kiĢisel nitelikleri (cinsiyet, yaĢ, medeni durum, mesleki kıdem yılı) 

hakkında bilgi edinmek için oluĢturulmuĢ ve kullanılmıĢtır.  

2.4. Verilerin Toplanması   

 AraĢtırmanın amacına hizmet edebilecek ölçekler belirlenip, ölçekleri 

geliĢtirenlerden e-mail aracılığıyla ölçeklerin kullanım izni, araĢtırma için 

ilgili kurumlardan araĢtırma uygulama izni ve etik kurul onayı alınmıĢtır. 

Ölçekler, pandemi koĢulları nedeniyle cevaplayıcılara internet aracılığıyla 

ulaĢtırılmıĢtır. Cevaplayıcılara bilgilendirilmiĢ onam/ kabul formu ilk olarak 

sunularak öğretmenler araĢtırma hakkında bilgilendirilmiĢ olup sonrasında 

ölçekleri cevaplama kısmına yönlendirilmiĢtirler.  

2.5. Verilerin Analizi   

AraĢtırmadan elde edilen veriler ilk olarak, öğretmenlerin demografik 

özellikleri frekans ve yüzde analizi ile analiz edilmiĢtir. Kolmogrov-Smirnov 

testi kullanılarak araĢtırma verilerinin dağılımı kontrol edilmiĢtir. Skewness 

ve kurtosis değerlerine göre verilerin normal dağılım sergilediği saptanmıĢtır. 

Bu bağlamda araĢtırmaya parametrik testler kullanılarak devam edilmiĢtir.  



         
Meyad Akademi, Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2022 Sayfa:14-41 

Öğretmenlerin Algıladıkları Psikolojik Şiddet 

 

 

26 
  

  

Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri cinsiyet, medeni 

durum gibi iki değiĢkenli parametrelerin analizinde bağımsız gruplar t testi 

ve yaĢ grubu, mesleki kıdem yılı gibi ikiden fazla değiĢken içeren 

parametreler ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Ayrıca, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri ile 

pozitif psikolojik sermaye, iĢ yaĢam kaliteleri arasındaki iliĢki de Pearson 

korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizler sırasında p 

anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiĢ olup her analiz tablolaĢtırılarak 

sunulmuĢtur. SPSS-22 paket programı kullanılmıĢtır.  

3. BULGULAR  

3.1. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Algıladıkları Psikolojik ġiddet Düzeylerine 

ĠliĢkin Bulgular  

AraĢtırmanın “Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

cinsiyet kapsamında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma göstermekte midir?” 

Ģeklindeki problemi kapsamında toplanan veriler bağımsız gruplar t testi ile 

analiz edilmiĢ ve ulaĢılan bulgular Tablo 3‟te paylaĢılmıĢtır.  

Tablo 3. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Algıladıkları Psikolojik Şiddet 

Düzeylerine İlişkin Bulgular  

 Cinsiyet n 
 

ss sd t p 

Psikolojik 
ġiddet 
(Toplam) 

Kadın 218 1.52 .32 
275 18.72 .000 

Erkek 166 1.08 .10 

Görev Alt 
Boyutu 

Kadın 218 1.63 .42 
323 14.95 .000 

Erkek 166 1.46 .19 

Sosyal 
ĠliĢkiler Alt 

Boyutu 

Kadın 218 1.48 .33 
254 18.03 .000 

Erkek 166 1.06 .08 
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Tablo 3‟e göre, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

cinsiyete dayalı olarak kıyaslandığında, öğretmenlerin cinsiyete göre 

algılanan psikolojik Ģiddet düzeyi (toplam), görev alt boyutu ve sosyal iliĢkiler 

alt boyutu arasında anlamlı düzeyde fark olduğu ve kadınların algıladıkları 

psikolojik Ģiddet düzeyinin ve alt boyutlarının erkeklerden anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüĢtür (t=18.72; p=.000; t=14.95; p=.000; t=18.03; 

p=.000).  

3.2.  Öğretmenlerin Medeni Duruma Göre Algıladıkları Psikolojik ġiddet 

Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular  

AraĢtırmanın “Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

medeni durum kapsamında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma göstermekte 

midir?” Ģeklindeki problemi kapsamında toplanan veriler bağımsız gruplar t 

testi ile analiz edilmiĢ ve ulaĢılan bulgular Tablo 4‟te paylaĢılmıĢtır.  

Tablo 4. Öğretmenlerin Medeni Duruma Göre Algıladıkları Psikolojik Şiddet 

Düzeylerine İlişkin Bulgular  

 Medeni 
Durum 

n 
 

ss sd t p 

Psikolojik 
ġiddet (Toplam) 

Evli 160 1.06 .08 
268 -20.57 .000 

Bekar 224 1.52 .31 

Görev Alt 
Boyutu 

Evli 160 1.10 .16 
318 -18.54 .000 

Bekar 224 1.65 .40 

Sosyal ĠliĢkiler 
Alt Boyutu 

Evli 160 1.05 .08 
264 -18.30 .000 

Bekar 224 1.47 .33 

 

 Tablo 4‟e göre, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

medeni duruma dayalı olarak kıyaslandığında, öğretmenlerin medeni 

duruma göre algılanan psikolojik Ģiddet düzeyi (toplam), görev alt boyutu ve 

sosyal iliĢkiler alt boyutu arasında anlamlı düzeyde fark olduğu ve 
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bekarların algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyinin ve alt boyutlarının 

evlilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür (t=-20.57; p=.000; 

t=-18.54; p=.000; t=-18.30; p=.000 ).  

3.3. Öğretmenlerin YaĢ Gruplarına Göre Algıladıkları Psikolojik ġiddet 

Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular  

AraĢtırmanın “Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

yaĢ grubu kapsamında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma göstermekte midir?” 

problemi kapsamında toplanan veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile 

analiz edilmiĢ ve ulaĢılan bulgular Tablo 5‟de paylaĢılmıĢtır.  

Tablo 5‟e göre, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

yaĢ grubuna dayalı olarak kıyaslandığında, öğretmenlerin yaĢ grubuna göre 

algılanan psikolojik Ģiddet düzeyi (toplam), görev alt boyutu ve sosyal iliĢkiler 

alt boyutu arasında anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır. Varyans 

homojenliğinin sağlanmıyor olması ve grup sayıları dikkate alınarak 

tamamlayıcı nitelikte farkın kaynağını incelemek amacıyla games-howell 

post-hoc analizi uygulanmıĢtır. Buna bağlı olarak, 20-29 yaĢ grubundaki 

öğretmenlerin diğer yaĢ gruplarındaki öğretmenlerden,  30-39 yaĢ 

grubundaki öğretmenlerin 40 yaĢ üstü öğretmenlerden algılanan psikolojik 

Ģiddet (toplam puan), görev alt boyut ve sosyal iliĢkiler alt boyut düzeylerinin 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür (F= 37.99; p=.00; F=25.395; 

p=.00; F=37.503; p=.00 ).  
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Tablo 5. Öğretmenlerin Yaş Gruplarına Göre Algıladıkları Psikolojik Şiddet 

Düzeylerine İlişkin Bulgular  

 
Y

a
Ģ
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ru
b
u
 

n
 

 

s
s
 

V
a
ry

a
n

s
ın

 

K
a
y
n

a
ğ
ı 

K
a
re

le
r 

T
o
p
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m
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s
d
 

K
a
re

le
r 

O
rt

a
la

m
a
s
ı 

F
 

p
 

A
n
la

m
lı

 

F
a
rk

 

P
s
ik

o
lo

ji
k
 ġ

id
d
e
t 

(T
o
p
la

m
) 

20-29 

yaĢ arası 
208 1.45 .38 

Gruplar 

arası 

7.24 2 3.622 

37.99 .00 

1-2 

1-3 

2-3 

30-39 
yaĢ arası 

116 1.23 .20 
Gruplar 
içi 

36.32 381 .095 

40 yaĢ 

üstü 
60 1.11 .16 

Toplam 43.56 383 
  

Toplam 384 1.33 .33 
    

G
ö
re

v
 A

lt
 B

o
y
u
tu

 

20-29 

yaĢ arası 

208 1.55 .45 Gruplar 

arası 

8.09 2 4.047 

25.395 .00 

1-2 

1-3 

2-3 

30-39 

yaĢ arası 

116 1.32 .34 Gruplar 

içi 

60.71 381 .159 

40 yaĢ 
üstü 

60 1.17 .27 Toplam 68.80 383   

Toplam 384 1.42 .42     

S
o
s
y
a
l 
Ġl

iĢ
k
il

e
r 

A
lt

 

B
o
y
u
tu

 

20-29 
yaĢ arası 

208 1.42 .38 Gruplar 
arası 

6.93 2 3.468 

37.503 .00 

1-2 

1-3 

2-3 

30-39 

yaĢ arası 

116 1.19 .18 Gruplar 

içi 

35.23 381 .092 

40 yaĢ 

üstü 

60 1.09 .13 Toplam 42.17 383   

Toplam 384 1.30 .33     
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3.4. Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Yılına Göre Algıladıkları Psikolojik ġiddet 

Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular  

AraĢtırmanın “Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri 

mesleki kıdem yılı kapsamında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma göstermekte 

midir?” problemi kapsamında toplanan veriler tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ile analiz edilmiĢ ve ulaĢılan bulgular Tablo 6‟da paylaĢılmıĢtır.  

Tablo 6. Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Yılına Göre Algıladıkları Psikolojik 

Şiddet Düzeylerine İlişkin Bulgular  
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a
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P
s
ik

o
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ji
k
 ġ

id
d
e
t 

(T
o
p
la

m
) 

1-4 yıl 200 1.45 .37 
Gruplar 

arası 

5.73 3 1.911 

19.192 .00 

1-2 

1-3 

1-4 

 

5-10 yıl 106 1.24 .26 
Gruplar 
içi 

37.83 380 .100 

11-15 

yıl 
31 1.17 .19 

Toplam 43.56 383 
  

15 yıl 

üstü 
47 1.16 .16 

   
 

Toplam 384 1.33 .33 

    

G
ö
re

v
 A

lt
 B

o
y
u
tu

 

1-4 yıl 200 1.54 .45 Gruplar 

arası 

5.95 3 1.985 

11.999 .00 

1-2 

1-3 

1-4 

 

5-10 yıl 106 1.32 .38 Gruplar 

içi 

62.85 380 .165 

11-15 

yıl 

31 1.25 .30 Toplam 68.80 383   

15 yıl 

üstü 

47 1.26 .26     

Toplam 384 1.42 .42     
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S
o
s
y
a
l 
Ġl

iĢ
k
il

e
r 

A
lt

 B
o
y
u
tu

 1-4 yıl 200 1.41 .37 Gruplar 

arası 

5.65 3 1.884 

19.606 .00 

1-2 

1-3 

1-4 

 

5-10 yıl 106 1.21 .25 Gruplar 

içi 

36.52 380 .096 

11-15 

yıl 

31 1.14 .17 Toplam 42.17 383   

15 yıl 

üstü 

47 1.12 .14     

Toplam 384 1.30 .33     

 

Tablo 6‟ya göre, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet 

düzeylerinin mesleki kıdem yılına dayalı olarak kıyaslandığında, 

öğretmenlerin mesleki kıdem yılına göre algılanan psikolojik Ģiddet düzeyi 

(toplam), görev alt boyutu ve sosyal iliĢkiler alt boyutu arasında anlamlı 

düzeyde farklılaĢmaktadır. Varyans homojenliğinin sağlanmıyor olması ve 

grup sayıları dikkate alınarak tamamlayıcı nitelikte farkın kaynağını 

incelemek amacıyla games-howell post-hoc analizi uygulanmıĢtır. Buna bağlı 

olarak, 1-4 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin diğer mesleki 

kıdeme sahip öğretmenlerden algılanan psikolojik Ģiddet (toplam puan), 

görev alt boyut ve sosyal iliĢkiler alt boyut düzeylerinin anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüĢtür (F= 19.192; p=.00; F= 11.999; p=.00; F= 19.606; 

p=.00 ).  

3.5. Öğretmenlerin Algıladıkları Psikolojik ġiddet Düzeyleri ile ĠĢ YaĢam 

Kaliteleri ve Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik 

Bulgular  

AraĢtırmanın “Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri ile 

iĢ yaĢam kaliteleri ve pozitif psikolojik sermayeleri arasında anlamlı düzeyde 

bir iliĢki var mıdır?” problemi kapsamında toplanan veriler Pearson 

korelasyon analizi ile analiz edilmiĢ ve ulaĢılan bulgular Tablo 7‟de 

paylaĢılmıĢtır.  
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Tablo 7.Öğretmenlerin Algıladıkları Psikolojik Şiddet Düzeyleri ile İş Yaşam 

Kaliteleri ve Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular  

 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 -
,551** 

-
,497** 

-
,457** 

-
,392** 

-
,508** 

-
,572** 

-
,406** 

-
,213** 

-
,297** 

-
,274** 

-
,140** 

-,040 -,078 -
,205** 

2 -

,459** 

-

,433** 

-

,365** 

-

,314** 

-

,451** 

-

,543** 

-

,298** 

-

,109* 

-

,191** 

-

,175** 

-,089 ,015 ,010 -,092 

3 -
,549** 

-
,486** 

-
,463** 

-
,398** 

-
,493** 

-
,537** 

-
,426** 

-
,247** 

-
,325** 

-
,300** 

-
,154** 

-,065 -
,115* 

-
,245** 

Not: 1: Olumsuz Davranış Ölçeği (Toplam), 2: Görev Alt Boyutu, 3: Soyal İlişkiler Alt Boyutu, 4: 

İş Yaşam Kalitesi (Toplam), 5: İş Kariyer Memnuniyeti Alt Boyutu, 6: Genel İyi Olma Alt 

Boyutu, 7: İşi Kontrol Edebilme Alt Boyutu, 8: Çalışma Koşulları Alt Boyutu, 9: İş Yaşamında 

Stres Alt Boyutu, 10: Aile İş Yaşam Dengesi Alt Boyutu, 11: Pozitif Psikolojik Sermaye 

(Toplam), 12: Özyeterlilik Alt Boyutu, 13: İyimserlik Alt Boyutu, 14: Güven Alt Boyutu, 15: 

Dışadönüklük Alt Boyutu, 16: Psikolojik Dayanıklılık Alt Boyutu, 17: Umut Alt Boyutu  

Tablo 7‟e göre, öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet düzeyleri 

(toplam) ile iĢ yaĢam kaliteleri (toplam) (r=-.551**, p=.000) , pozitif psikolojik 

sermayeleri (toplam) (r=-.213**, p=.000) ve iĢ kariyer memnuniyeti (r=.497**, 

p=.000) , genel iyi olma (r=-.457**, p=.000) , iĢi kontrol edebilme (r=.392**, 

p=.000)  , çalıĢma koĢulları (r=-.508**, p=.000) , iĢ yaĢamında stres (r=-

.572**, p=.000) , aile iĢ yaĢam dengesi (r=-.406**, p=.000) , özyeterlilik (r=-

.297**, p=.000) , iyimserlik (r=-.274**, p=.000) , güven (r=-.140**, p=.006) , 

umut (r=-.205**, p=.000)   alt boyutları arasında istatistiksel olarak .01 

düzeyinde negatif yönlü anlamlı bir iliĢki vardır. Fakat algılanan psikolojik 

Ģiddet düzeylerine ait toplam puan ile dıĢa dönüklük (r=-.040, p=.437) ve 

psikolojik dayanıklılık (r=-.078, p=129) arasında anlamlı bir iliĢki 

gözlenmemiĢtir.  

Öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet düzeylerinin görev alt boyutu 

ile iĢ yaĢam kaliteleri (toplam) (r=-.459**, p=.000), pozitif psikolojik 

sermayeleri (toplam) (r=-.109**, p=.032) ve iĢ kariyer memnuniyeti (r=.433**, 

p=.000), genel iyi olma (r=-.365**, p=.000), iĢi kontrol edebilme (r=-.314**, 
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p=.000), çalıĢma koĢulları (r=-.451**, p=.000), iĢ yaĢamında stres (r=-.543**, 

p=.000), aile iĢ yaĢam dengesi (r=-.298**, p=.000) , özyeterlilik (r=.191**, 

p=.000), iyimserlik (r=-.175**, p=.000) alt boyutları arasında istatistiksel 

olarak .01 ve 0.05 düzeyinde negatif yönlü anlamlı bir iliĢki vardır. Güven 

(r=-.089, p=.082), umut (r=-.092, p=.073), dıĢa dönüklük (r=.015, p=.7630), 

psikolojik dayanıklılık (r=-.010, p=.846) alt boyutları arasında ise anlamlı bir 

iliĢki yoktur.  

Öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet düzeylerinin sosyal iliĢkiler 

alt boyutu ile iĢ yaĢam kaliteleri (toplam) (r=-.549**, p=.000), pozitif 

psikolojik sermayeleri (toplam)  (r=-.247**, p=.000) ve iĢ kariyer memnuniyeti 

(r=-.486**, p=.000), genel iyi olma (r=-.463**, p=.000), iĢi kontrol edebilme 

(r=-.398**, p=.000), çalıĢma koĢulları (r=-.493**, p=.000), iĢ yaĢamında stres 

(r=-.537**, p=.000), aile iĢ yaĢam dengesi (r=-.426**, p=.000), özyeterlilik 

(r=.325**, p=.000), iyimserlik (r=-.300**, p=.000), güven (r=-.154**, p=.002), 

umut (r=-.245**, p=.000),  psikolojik dayanıklılık (r=-.115*, p=.024) alt 

boyutları arasında istatistiksel olarak .01 düzeyinde negatif yönlü anlamlı 

bir iliĢki vardır. Fakat dıĢa dönüklük (r=-.065, p=.207) alt boyutu arasında 

anlamlı bir iliĢki görülmemiĢtir.  

4. SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER  

AraĢtırmada, öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeylerini; 

cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem yılı, yaĢ değiĢkenleri açısından 

incelenmiĢ; algılanan psikolojik Ģiddet ile pozitif psikolojik sermaye ve iĢ 

yaĢam kalite düzeyi arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢ, bu bölümde sonuçları 

değerlendirilmiĢ, literatür ıĢığında tartıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın problemleri kapsamında, öğretmenlerin algıladıkları 

psikolojik Ģiddet düzeyleri cinsiyet değiĢkeni bakımından değerlendirilmiĢtir. 

Elde edilen bulgular incelendiğinde kadın öğretmenlerin algıladıkları 

psikolojik Ģiddet düzeyinin (toplam) ve alt boyutlarının erkeklerden anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç, öğretmenlerin 
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algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeylerinde cinsiyete bağlı olarak kadınlar 

lehine fark olduğunu göstermektedir.  

Algılanan psikolojik Ģiddet üzerine yapılan çalıĢmalar incelendiğinde 

(39, 40, 23) araĢtırmanın cinsiyet kapsamında ulaĢtığı sonuçları destekleyici 

çalıĢmaların varlığı belirlenmiĢtir. (24, 25, 41, 42) anlamlı iliĢki tespit etmiĢ 

fakat erkeklerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyinin kadınlardan yüksek 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Nanto‟nun (2015) ilköğretimde çalıĢan 

öğretmenler üzerine yaptığı araĢtırmasında da kadınların daha az psikolojik 

Ģiddet algıladıkları görülmüĢtür (3). Literatürde araĢtırmanın sonucunun 

aksine anlamlı düzeyde iliĢki bulunmayan çalıĢmalara da rastlanmaktadır; 

(43, 44, 5).   

AraĢtırmada elde edilen bir diğer sonuç ise, öğretmenlerin algıladıkları 

psikolojik Ģiddet düzeyleri (toplam) ve alt boyutları medeni duruma göre 

incelendiğinde, evli ve bekar öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet 

düzeyleri bakımından aralarından anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu, 

bekar öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyinin ve alt 

boyutlarının evli öğretmenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Algılanan psikolojik Ģiddet düzeyleri medeni duruma göre incelendiği 

araĢtırmalar değerlendirildiğinde, bu çalıĢmanın sonuçları ile paralel (26) ve 

desteklemeyen (44, 27, 28) bulgulara ulaĢan araĢtırmaların var olduğu 

saptanmıĢtır. Evlilerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeylerinin daha az 

olması, ailesel desteğin bireyleri olumsuz durumlara karĢı daha güçlü 

hissetlerinden kaynaklanıyor olabilir Ģeklinde yorumlanabilir.  

Öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet düzeyleri, görev ve sosyal 

iliĢkiler alt boyutuna göre yaĢ grubuna dayalı olarak incelendiğinde, 20-29 

yaĢ grubundaki öğretmenlerin diğer yaĢ gruplarındaki öğretmenlerden, 30-

39 yaĢ grubundaki öğretmenlerin 40 yaĢ üstü öğretmenlerden algılanan 

psikolojik Ģiddet (toplam puan), görev ve sosyal iliĢkiler alt boyut 
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düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. (45, 46, 

26) gibi çalıĢmalarda araĢtırma sonucunu destekler nitelikte sonuçlara 

ulaĢıldığı görülmüĢtür. Desteklemeyen çalıĢmalar da mevcuttur; (29, 30, 24). 

YaĢ grupları incelendiğinde göreve yeni baĢlayan veya tecrübesi az olanların 

aldıkları psikolojik Ģiddet düzeylerinin daha fazla olduğu, bu durumun 

oryantasyonda sorun yaĢayabilmelerinden, deneyim eksikliğinden, olumsuz 

olaylara karĢı nasıl davranılması gerektiği veya haklarını bilememe, 

savunamamadan kaynaklanıyor olabilir.  

AraĢtırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise, 1-4 yıl arası mesleki 

kıdeme sahip öğretmenlerin diğer mesleki kıdeme sahip öğretmenlerden 

algılanan psikolojik Ģiddet (toplam puan), görev alt boyut ve sosyal iliĢkiler 

alt boyut düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Literatürde destekler nitelikte çalıĢmalara (24, 47, 45), 

desteklemeyen çalıĢmalara da (29, 30) rastlanmıĢtır. 1-4 yıl yeni atanmıĢ, 

aday- sözleĢmeli öğretmen statüsünde olup kadrolu olmayan öğretmenleri 

genel itibari ile kapsamaktadır. SözleĢmenin yenilenmeme ya da adaylığın 

kalkmamasına yol açabilecek durumlardan öğretmenlerin kaçınması ya da 

bu durumların yarattığı kaygı algılanan psikolojik Ģiddet düzeyine yönelik 

elde edilen sonuçları etkiliyor olabilir. Ayrıca geleneksel Türk kültürünün 

sonuçlara etkisi olduğu söylenebilmektedir; kıdemi ve dolayısıyla genelde 

yaĢı küçük olan öğretmenin kıdem veya yaĢı büyük olanlara saygısızlık 

yapmaktan korkması veya saygı beklenmesi, yaĢı ve ya kıdemi büyük 

olanların küçükleri deneyimsizliklerinden dolayı küçük görme tutumundan 

kaynaklanıyor olabilmektedir. 

Öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet düzeyleri (toplam) ile iĢ 

yaĢam kaliteleri (toplam) ve iĢ yaĢam kalitesinin alt boyutlarının hepsinde 

(genel iyi olma, iĢ kariyer memnuniyeti, iĢi kontrol edebilme, iĢ yaĢamında 

stres, çalıĢma koĢulları, aile iĢ yaĢam dengesi), pozitif psikolojik sermaye 

(toplam) ve pozitif psikolojik sermayenin alt boyutları olan iyimserlik, umut, 

özyeterlilik, güven arasında istatistiksel olarak .01 düzeyinde negatif yönlü 
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anlamlı bir iliĢki görülmüĢtür. Fakat algılanan psikolojik Ģiddet düzeyleri 

(toplam) ile pozitif psikolojik sermayenin alt boyutları olan psikolojik 

dayanıklılık ve dıĢa dönüklük arasında anlamlı bir iliĢki görülmemiĢtir.  

Öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet düzeylerinin görev alt boyutu 

ile iĢ yaĢam kaliteleri (toplam) ve iĢ yaĢam kalitesinin alt boyutları (iĢi 

kontrol edebilme, iĢ kariyer memnuniyeti, iĢ yaĢamında stres, genel iyi olma, 

çalıĢma koĢulları, aile iĢ yaĢam dengesi), pozitif psikolojik sermayeleri 

(toplam) ve pozitif psikolojik sermayenin alt boyutlarından özyeterlilik, 

iyimserlik  alt boyutları arasında istatistiksel olarak .01 ve 0.05 düzeyinde 

negatif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu fakat güven, umut, dıĢa dönüklük, 

psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasında ise anlamlı bir iliĢki olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet düzeylerinin sosyal iliĢkiler 

alt boyutu ile iĢ yaĢam kalitesi (toplam) ve iĢ yaĢam kalitesinin alt boyutları 

(çalıĢma koĢulları, iĢ kariyer memnuniyeti, iĢ yaĢamında stres, iĢi kontrol 

edebilme, genel iyi olma, aile iĢ yaĢam dengesi), pozitif psikolojik sermayeleri 

(toplam) ve pozitif psikolojik sermayenin alt boyutlarından iyimserlik, 

özyeterlilik, güven, umut,  psikolojik dayanıklılık alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak .01 düzeyinde negatif yönlü anlamlı bir iliĢki olduğu fakat 

dıĢa dönüklük alt boyutu arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin algılanan psikolojik Ģiddet 

düzeyleri ile pozitif psikolojik sermaye, iĢ yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkiyi 

ortaya koyan araĢtırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Sınırlı alanyazın 

incelendiğinde, Temirhan (2019) tarafından yapılan örneklemini bir 

bankanın genel müdürlük çalıĢanları oluĢturduğu araĢtırmada psikolojik 

Ģiddet ile pozitif psikolojik sermaye arasında negatif yönlü bir etkileĢim tespit 

edilmiĢ (31), Öntürk (2019) tarafından araĢtırma görevlilerine yönelik yapılan 

araĢtırmada ise iĢ yaĢam kalitesi ile psikolojik Ģiddete maruz kalma 
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düzeyleri arasında negatif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir (32). Bu bağlamda, 

yapılan bu araĢtırma ulaĢtığı sonuçlar bakımından literatürde yer alan bir 

boĢluğu doldurmakta, literatüre katkı sağlamaktadır.  

Sonuç itibariyle psikolojik Ģiddet, iĢyerinde çalıĢanların yaĢadığı göz 

ardı edilemeyecek derecede önem arz eden, sonuçları itibariyle birçok alana 

etki eden olumsuz bir durumdur. Bireylerin pozitif psikolojik sermaye ve iĢ 

yaĢam kalitelerinin artması ile psikolojik Ģiddet düzeyi azaltılacak, pozitif 

psikolojik sermaye ve iĢ yaĢam kalitesindeki artıĢ bu olumsuz durumla 

baĢetmede yarar sağlayacaktır. 

4.1. Öneriler  

Uygulama yönelik öneriler:  

1. Eğitim kurumlarındaki psikolojik Ģiddetin önlenmesi, etkilerinin 

azaltılması, farkındalık oluĢturması için eğitim kurumlarında çalıĢanlara 

seminer, konferans, hizmet içi vb. eğitimler verilmesi, kamu spotları, 

broĢürler, bilgilendirici kitaplar sunulması yararlı olabilir.  

2. Bakanlıkların psikolojik Ģiddet durumlarına maruz kalan 

öğretmenlerin yasal haklarını koruyucu hukuksal güvence sağlamalıdır. 

Aynı zamanda var olan haklarını bilme, arama, kullanma noktasında 

bilgilendirilmeli, teĢvik edilmelidir.  

3. Eğitim kurumlarında olumlu atmosferin sağlanması için 

idarecilerin belirli bir yeterlilikte (çözüm becerisi, stres yönetebilme, çatıĢma 

çözme becerisi, iletiĢim becerisi vb. yüksek) olmasına dikkat edilerek 

okullarda görevlendirilmesi veya bu yeterlilikleri sağlamaları için idarecilere 

gerekli hizmet içi eğitimler verilmesi faydalı görülmektedir.  

4. Psikolojik Ģiddet mağduru öğretmenlerin, mesleki ve psikolojik 

destek almaları sağlanabilir.  

AraĢtırmacılar için öneriler:  



         
Meyad Akademi, Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2022 Sayfa:14-41 

Öğretmenlerin Algıladıkları Psikolojik Şiddet 

 

 

38 
  

  

1. AraĢtırma Erzurum ilindeki öğretmenlerle yürütülmüĢ olup 

farklı iler de dâhil edilerek daha çok kiĢiye ulaĢılıp elde edilen sonuçların 

genellenebilirliği artırılabilir.    

2. AraĢtırma daha farklı yöntemler ve veri toplama araçları 

kullanılarak yapılabilir.  

3. Bu araĢtırmada öğretmenlerin algıladıkları psikolojik Ģiddet 

düzeyleri ile iĢ yaĢam kaliteleri ve pozitif psikolojik sermayeleri arasında 

iliĢki tek tek incelenmiĢtir. Bir bütün olarak iĢ yaĢam kalitesi ve pozitif 

psikolojik sermaye düzeylerinin algılanan psikolojik Ģiddet düzeyini yordayıp 

yordamadığı, hangi düzeyde yordadığına dair araĢtırmalar yapılabilir.  
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