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ÖZET 

İş yeri zorbalığı (mobbing) birçok yönüyle çalışanları 

etkilemektedir. Bu etkilerin başında benlik saygısı ve iş tatmini 

gelmektedir. Toplumsal cinsiyet ise kadın ve erkeğin toplum 

içindeki statüsünü ve bu statünün getirdiği rollere göre 

toplumun bireyi nasıl görmek istediğini temsil etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı işyeri zorbalığı, benlik saygısı ve iş tatmini 

arasındaki ilişkinin toplumsal cinsiyet bağlamında 

incelenmesidir. Bu amaçla yürütülen çalışmaya İstanbul 

örnekleminden yaş ortalaması 28,26±4,87 olan ve çeşitli meslek 

gruplarında çalışan 195 kadın katılmıştır. Katılımcılara 

demografik veri formu, İşyeri Zorbalığı Ölçeği, BEM Cinsiyet 

Rolleri Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve 

Minnesota İş Tatmini Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan korelasyon 

analizi bulgularına göre, BEM Cinsiyet Rolleri kadınsılık 

boyutu ile iş tatmini arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. 

Diğer yandan iş yeri zorbalığı ile kadınsılık alt boyutu, benlik 

saygısı ve iş tatmini arasında negatif korelasyon olduğu 

görülmüştür. Son olarak yapılan çoklu doğrusal regresyon 

analizine göre işyeri zorbalığı, benlik saygısı ve kadınsılık 

boyutu iş tatminini yordamada anlamlı parametreler olarak 

görülmüştür. Sonuç olarak kendini daha kadınsı hisseden 

kadınların iş yerinde daha az zorbalığa maruz kaldıkları, iş 

tatminlerinin ve benlik saygılarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: işyeri zorbalığı, benlik saygısı, iş tatmini, 

toplumsal cinsiyet 

ABSTRACT  

Mobbing affects employees in many aspects. Self-esteem and 

job satisfaction are the main issues of these aspects. Gender, on 

the other hand, represents the status of men and women in 

society and how society expects to see the individual according 

to their status. The aim of this study is to investigate the 

relationship between workplace bullying, self-esteem and job 

satisfaction in terms of gender. The study includes 195 female 

participants who work in various occupational groups with a 

mean age of 28.26 ± 4.87 years. The scales which are applied to 

these participants are demographic data form, Workplace 

Bullying Scale, BEM Sex-Role Inventory, Rosenberg Self-

Esteem Scale and Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. 

According to the results of correlation analysis, BEM Sex-Role 

in terms of femininity positively correlated with job satisfaction. 

Besides, there is a negative correlation between workplace 

bullying and femininity, self-esteem and job satisfaction. 

Finally, according to the multiple linear regression analysis, 

workplace bullying, self-esteem, and femininity are found out as 

significant parameters to predict job satisfaction. As a result, 

women who feel more feminine were exposed to less bullying at 

work and have higher job satisfaction and higher self-esteem. 

Keywords: workplace bullying, self-esteem, job satisfaction, 

gender 
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1. GİRİŞ 

Endüstriyel ve örgütsel psikolojinin en temel konulardan biri olan iş tatmini, iş durumu ve çalışma 

koşullarına karşı olumlu veya olumsuz tutumlardan türetilmiş bilişsel bir yapıdır (Hollingworth, Matthews 

ve Hartnett, 1988). İş tatmininin en temelde iki kategoride incelendiği görülmektedir: İçsel iş tatmini ve 

dışsal iş tatmini (Jones, Hill ve Henn, 2015). İçsel iş tatmini, kişinin görev ve sorumlulukları ile ilgili şahsi 

hislerini kapsarken dışsal iş tatmini ise ücretlendirme, çalışma ortamı, çalışma şartları, iş arkadaşları ve 

mevcut üstler ile ilişkiler, kariyer olanakları ve hamleleri gibi işe ait fiziksel unsurlara ilişkin hislerin 

ölçülmesini kapsamaktadır (Fisher, 2003). İş tatmini, kişilik özellikleri, iş stresi gibi farklı noktaları 

birleştiren, performans ve başarı düzeyi gibi çeşitli boyutlara sahip olan ve tek bir tanıma 

indirgenemeyecek bir kavram yelpazesidir. Bu nedenle Alan dizinin büyük bir kısmı iş tatmini öncüllerini, 

aracılarını ve etki eden mekanizmaları incelemeye ayrılmış durumdadır (Dormann ve Zapf, 200; Ilies ve 

Judge, 2003; Kardam ve Rangnekar, 2012; Saari ve Judge, 2004). İş tatmini ile kişilik özellikleri, iş 

performansı ve üretkenlik gibi konuların sıkça çalışılmasının yanında gelir düzeyi, çalışma saati, iş yükü, 

motivasyon, iş arkadaşları ile ilişkiler gibi değişkenlerin de ele alındığı görülmektedir. Diğer yandan iş yeri 

zorbalığı (mobbing) kavramı tatmin üzerinde etkili bir parametre olarak görülmüştür (Bowling, Beehr ve 

Lepisto, 2006; Furnham, Petrides, Jackson ve Cotter, 2002; Judge, Heller ve Mount, 2002, Van Ham ve 

ark., 2006). 

İş yeri zorbalığı çalışanların işteki verim, motivasyon ve tatminini etkileyen olumsuz bir durumdur. 

Psikolojik şiddet ve yıldırma ile doğrudan bağlantılı olan iş yeri zorbalığı, kendisini savunamayan mağdur 

konumundaki çalışana yönelik düzenli ve sistematik, ilerleyici ve belirli bir zaman periyodu süresince 

meydana gelen ya da gelmeye devam eden nitelikte taciz, rahatsız etme, dışlama ve çalışmasını olumsuz 

etkileyen çeşitli antisosyal davranış örüntüleridir (Einarsen, 1999; Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper, 2011; 

Leymann, 1996; Salin, 2003). İş yeri zorbalığı için Zapf, Knorz ve Kulla (1996) tarafından yedi tip 

tanımlanmıştır: Dedikodu yayma, sosyal olarak izole etme, organize sınırlama ve karşıt tedbir alma, sözlü 

saldırganlık, mağdurun özel hayatına yönelik saldırganlık, mağdurun inanç, tutum ve düşüncelerine yönelik 

saldırganlık ve fiziksel saldırganlık. Bu tiplerden en sık karşılaşılan davranışın dedikodu yayma, en seyrek 

karşılaşılan davranışın ise fiziksel şiddet olduğu belirlenmiştir.  

İş yeri zorbalığı organizasyon içinde dikey (üstten-asta, asttan-üste) ve/veya yatay (meslektaşlar arasında) 

şekilde meydana gelebilir (Daigle ve Mummert, 2014; Macdermott, 1995). Aynı zamanda cinsiyet 

ayrımcılığı da iş yeri zorbalığına eşlik edebilecek bir diğer zorbalık nedeni ya da şekli olarak görülebilir 

(Chrobot-Mason, Ragins ve Linnehan, 2013; Holt ve ark., 2014). İş yerinde zorbalık uyguluyor ve 

zorbalığa uğruyor olma algısı ise kültürlerarası farklılıklar göstermektedir (Adikaram, 2014; Jacobson, 

Hood ve Van Buren, 2014; Stedham ve Yamamura, 2004). Bu farklılıklar iş yeri zorbalığı için 

tanımlamaların, kullanılan ölçme araçlarının ve uygulanan yaptırımların da farklılaştığını, bu sebeple 

mevcut çalışmaların büyük ölçüde yalnızca kendi kültürünü yansıtacağını ortaya koymaktadır. 

İş yeri zorbalığı kavramı, iş ortamında maruz kalınan stresörlerin en yıkıcısı olması nedeniyle sıklıkla 

incelenen bir kavramdır (Salin, 2003). Birçok araştırma iş yeri zorbalığı ile uyku bozuklukları, kaygı, 

depresyon ve somatik semptomlar gibi ciddi psikolojik bozukluklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya 

koymuştur (Einarsen ve Mikkelsen, 2003). Öte yandan iş yeri zorbalığı ile iş tatmini arasındaki ilişki de 

araştırmalara konu olmuştur. İş tatmini, Locke (1976) tarafından bireyin işle alakalı deneyimlerini 

değerlendirmesi sonucu ulaştığı ve iş performansını etkileyen olumlu duygusal durum olarak 

tanımlanmıştır. Bowling ve Beehr (2006)'ya göre, iş ortamında duyulan rahatsızlıklar iş tatminini olumsuz 

etkilemektedir. Quine (2001)'nin hemşirelerle yaptığı araştırma sonuçlarına göre iş yerinde zorbalığa maruz 

kalanların iş tatmin seviyeleri düşmekte ve işi bırakma olasılıkları artmaktadır. Nielsen, Matthiesen, 

Hetland ve Einarsen (2008) iş tatminin azalması ve sağlık sorunlarının artması ile iş yeri zorbalığına maruz 

kalınması arasında bir ilişki olduğunu saptamıştır. Carroll ve Lauzier (2014), çalışanların iş tatmini 

seviyeleri ile iş yeri zorbalığı arasında negatif yönlü bir korelasyon bulmuştur. Rodríguez-Muñoz ve 

arkadaşlarının (2009) boylamsal çalışması da iş yeri zorbalığı, iş yaşamına dair uzun süreli iyi oluş halinin 

önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. 

20. yüzyıldan itibaren tüm insanlığın olduğu gibi çalışanların da psikolojik rahatsızlıkları ve zihin sağlığı 

üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmış ve yöneticiler çalışanlarının iş tatminlerini etkileyen faktörleri 

belirlemek istemiştir. Benlik saygısı psikolojik iyi oluşu etkileyen en önemli değişkenlerden biridir 

(Saatchi, 1994). Korman (1970)'in öz tutarlılık teorisine göre, benlik saygısı yüksek olan bireylerin iş 
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seçimleri ilgi alanlarına göre şekillenmekte ve bu tutumlarının sonucunda iş tatmini seviyeleri de 

yükselmektedir. Robbins, Judge ve Hasham (1995) de birçok kişilik özelliği ile beraber benlik saygısının 

bireylerin iş ortamlarındaki davranışları ve tatminleri üzerinde belirleyici olduğunu belirtmiştir. Diğer 

taraftan, benlik saygısı düşük olan bireylerin genel sağlık durumları bozulmakta, kaygı ve depresyona 

yatkınlık, fiziksel şikayetlerin bildirilmesi, hataların başkalarına atfedilmesi artmakta; eğitim başarısı, 

kişiler arası ilişkilerdeki kalite ve iş tatmini düşmektedir (Biabangard, 1997). Alavi ve Askaripur (2003)’ün 

çalışmalarında iş tatmini ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve çalışanların benlik saygısı ile iş 

verenden, iş arkadaşlarından, işin sunduğu promosyonlar ve gelişim olanakları, maaş memnuniyeti arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Alan dizinde iş tatminini inceleyen çalışmaların genel olarak cinsiyet farklılıkları üzerinden yapıldığı 

görülmektedir. Çoğunlukla, Avrupa ülkelerinde çalışan kadınların iş doyumunun erkeklerinkinden fazla 

olduğu görülürken Türkiye'de ise tam tersi sonuçlar elde edilmiştir. Bunun sebebinin Türkiye'de çalışan 

kadınların daha çok ev geçindirme kaygısı taşıması ve bireysel olarak Avrupa'daki çalışan kadınlar kadar 

haz alamamasından kaynaklandığı düşünülmüştür (Aydın, Uysal ve Sarıer, 2012). Bazı araştırmalarda ise 

herhangi bir fark bulunamamıştır (Spencer ve ark., 2016). Toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden yapılan 

çalışmaların sayısı ise oldukça azdır. Ünüvar ve Tagay (2000), yaptığı araştırmada erkeksi veya androjen 

özelliklere sahip kadınların işlerinden daha fazla doyum aldıklarını bulmuştur. Sebebi olarak, 

erkeksi/androjen kadınların daha kolay uyum sağlayabilen esnek bireyler olduğu gösterilebilir (Tzuirel, 

1984). Hemşireler üzerinde yapılan bir diğer çalışmada, kadınsılık alt ölçeği puanları ile iş doyumu 

arasında herhangi bir ilişki bulunmaz iken, erkeksilik alt ölçeği puanları ile iş doyumu arasında pozitif 

yönde bir ilişki bulunmuştur (Kumcağız, Şahin ve Akıllı, 2017). 

Yapılan Alan dizin incelemelerinde iş tatminiyle ilgili değişkenler arası ikili ilişkiler bulunmuş ancak 

toplumsal cinsiyet rollerinin dahil edildiği çok değişkenli modeller ve kadın örnekleminin incelendiği 

çalışmalar bulunamamıştır. Bu nedenle çalışmamızda, çalışan kadınlarda iş yeri zorbalığı ve benlik 

saygısının toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında iş tatminini nasıl ve ne düzeyde yordadığı incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerle, çalışan kadınların iş yeri tatmini düzeylerini etkileyen 

değişkenler (iş yeri zorbalığı ve benlik saygısı) toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında daha ayrıntılı 

görülmekle beraber, daha çok değişkenin varlığıyla alan dizindeki teorik boşluğun da doldurulması 

beklenmektedir.  

2. YÖNTEM 

2.1. Katılımcılar 

Yapılan çalışmaya İstanbul ilindeki sağlık, özel ve kamu sektöründe çalışan yaş ortalaması 28,26±4,87 olan 

toplam 195 kadın katılmıştır. Çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına uygun olarak yürütülmüştür. 

2.2. Kullanılan araçlar 

Yapılan çalışmada içinde demografik veri formu, İşyeri Zorbalığı Ölçeği, BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri, 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeği bulunan anket formu uygulanmıştır. 

2.2.1. Demografik Veri Formu 

Araştırmacılar tarafından belirlenmiş ve katılımcıların medeni durum, maddi durum, eğitim durumu, iş 

memnuniyeti gibi demografik bilgilerinin sorulduğu veri formudur. 

2.2.2. İşyeri Zorbalığı Ölçeği 

Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilmiş olan ölçek Einarsen ve Hoel (2001) tarafından revize 

edilmiştir. Türkçe’ye uyarlaması Aydın ve Öcel (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5’li Likert tipinde 22 

madde ve tek faktör bulunmaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puan iş yerindeki zorbalığın yüksek 

olduğunu göstermektedir. Orijinal ölçek çalışmasında iç tutarlılığı 0,94 ve uyarlama çalışmasında 0,88 

olarak elde edilmiştir. Bu çalışmada iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak hesaplanmıştır. 

2.2.3. BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri 

Bem (1974) tarafından geliştirilen ve Kavuncu (1987) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek orijinalinde 

erkeklik, kadınsılık ve sosyal kabul alt boyutları olmak üzere 60 maddelik 7’li Likert tipindedir. Bu 

çalışmada kadınsılık ve erkeksilik altboyutları kullanılmıştır. Orijinal çalışmada iç tutarlılık katsayıları 
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kadınsılık boyutu için 0,82 ve erkeksilik boyutu için 0,86 olarak elde edilmiştir. Kavuncu (1987)’nin 

çalışmasında kadınsılık boyutu için 0,75 ve erkeksilik boyutu için 0,89 değerinde iç tutarlılık katsayısı 

bulunmuştur. Çalışmamızda kadınsılık boyutu için 0,81 ve erkeksilik boyutu 0,84’lük iç tutarlılık katsayısı 

hesaplanmıştır. 

2.2.4. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş ölçek benlik saygısının ölçüldüğü 4’lü Likert tipinde 10 sorudan 

oluşmaktadır. Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ölçeğin geçerlik katsayısı 0,71 olarak 

hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısının ise 0,75 olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 

iç tutarlılık katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır. 

2.2.5. Minnesota İş Tatmini Ölçeği 

Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilmiş ölçek 5’li Likert ölçeğinde 20 maddeden oluşmaktadır. 

Türkçe uyarlanma çalışması Baycan (1985) tarafından yapılmış olan ölçekte içsel tatmin (12 soru) ve dışsal 

tatmin (8 soru) olmak üzere iki altboyut bulunmaktadır. Orijinal ölçek için iç tutarlılık katsayısı 0,83 olarak 

Türkçe uyarlamasında ise 0,90 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada iç tutarlılık katsayısı 0,94 olarak 

hesaplanmıştır. 

2.3. İşlem 

Katılımcılara araştırma ölçeklerinin bulunduğu anket formu uygulanmış ve elde edilen anketler tasnif 

edilmiştir. Anketler analiz için bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 200 anket içerisinde 5 verinin eksik 

olmasının ardından analizler 195 kişi üzerinden devam edilmiştir. 

2.4. Verilerin analizi 

Verilerin analizinde SPSS.24 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde frekans analizi, madde analizi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi 

kullanılmıştır. İstatistiksel farklılığın kararı aşamasında kriter olarak p<0,05 göz önüne alınmıştır.  

2.5. Bulgular 

Yapılan çalışmaya 60’ı evli 135’i bekar toplam 195 kadın katılmıştır. 87 kişi maddi durumunu iyi olarak ve 

108 kişi orta olarak belirtmiştir. Katılımcıların 138’i işinden memnun iken 57’si memnun değildir.  

Tablo 1. Demografik Değişkenler İçin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Değişkenler n % 

Medeni durum 
Evli 60 30,8 

Bekar 135 69,2 

Maddi durum 
İyi 87 44,6 

Orta 108 55,4 

İşten memnun olma 
Evet 138 70,8 

Hayır 57 29,2 

Korelasyon analizi sonucunda iş yeri zorbalığı toplam puanı ile kadınsılık alt boyutu (r=-0,16 p<0,05), 

benlik saygısı toplam puanı (r=-0,25; p<0,001) ve iş tatmini toplam puanı (r=-0,74; p<0,001) arasında 

anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. İş tatmini toplam puanı ile BEM Cinsiyet Rolleri kadınsılık altboyutu 

(r=0,29; p<0,001) ve benlik saygısı toplam puanı (r=0,34; p<0,001) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Tablo 2. Araştırma Ölçek ve Altboyutları Arası İlişkinin İncelenmesi 

Ölçek/Altboyutlar İş Yeri Zorbalığı 
Erkeksilik 

Altboyutu 
Kadınsılık Altboyutu Benlik Saygısı 

Erkeksilik Altboyutu 0,01    

Kadınsılık Altboyutu -0,16* 0,32***   

Benlik Saygısı -0,25*** 0,25*** 0,26***  

İş Tatmini -0,74*** 0,10 0,29*** 0,34*** 
*p<0,05; ***p<0,001 

Korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular ilgili değişkenler arası yordama ilişkisi olup olmadığı 

sorusunu beraberinde getirmiştir. İş tatminin yordayıcılarını bulmak için kurulan modelin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür (F(3/191)=96,40; p<0,001). Model alınan değişkenlerin iş tatmininin 

%60’lık bir kısmını açıklamaktadır. İş yeri zorbalığı puanının olumsuz, kadınsılık ve benlik saygısı 
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puanlarının ise olumlu yordama gücüne sahip olduğu görülmüştür. İş yeri zorbalığı puanındaki 1 birimlik 

artış iş tatmini puanını 0,61 birim düşürürken kadınsılık puanındaki 1 birimlik artış 0,25 birim ve benlik 

saygısındaki 1 birimlik artış 0,41 birim artışa neden olacaktır. Hiyerarşik regresyon analizi kadınsılık ve 

benlik saygısının modele dahil edilmesiyle iş yeri zorbalığının etkisinin azaldığı bulunmuştur. Ayrıca 

modelin açıklama yüzdesi değişenler modele dahil edildikçe artış göstermiştir. 

Tablo 3. İş Tatmini Yordayıcıları İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımsız değişkenler B(b) SH Beta t F R2 

Sabit () 97,12 2,20  44,213*** 
235,45*** 0,55 

İş Yeri Zorbalığı -0,66 0,04 -0,74 -15,34*** 

Sabit () 64,32 7,99  8,05*** 

137,23*** 0,58 İş Yeri Zorbalığı -0,64 0,04 -0,72 -15,37*** 

Kadınsılık Alt boyutu 0,29 0,07 0,20 4,26*** 

Sabit () 55,21 8,63  6,40*** 

96,40*** 0,60 
İş Yeri Zorbalığı -0,61 0,04 -0,69 -14,57*** 

Kadınsılık Alt boyutu 0,25 0,07 0,17 3,59*** 

Benlik Saygısı 0,41 0,16 0,13 2,58* 
*p<0,05; ***p<0,001 

3. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet bağlamında iş yeri zorbalığı ve benlik saygısının iş tatminini yordaması 

kadın örneklemde incelenmiştir. Ayrıca maddi durumun benlik saygısı, iş yeri zorbalığı ve iş tatmini 

üzerindeki etkisine de bakılmıştır. Bu bölümde elde edilen bulgular alan dizin çalışmalarıyla açıklanacaktır.  

Korelasyon analizi bulgularına göre kadınsılık alt boyutu ile iş yeri zorbalığı toplam puanı arasında negatif 

yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre çalışan kadınlar kadınsı cinsiyet rollerini daha çok 

gösterdikçe maruz kaldıkları iş yeri zorbalığı azalacaktır. Yapılan çalışmalarda erkeksi ve androjen 

özellikteki kadınların iş yeri zorbalığına maruz kalma oranı azalırken (Kumcağız, Şahin ve Akıllı, 2017; 

Tzuirel, 1984; Ünüvar ve Tagay, 2000), bizim çalışmamızda tam tersi sonuçlar elde edilmiştir. Alan 

dizindeki bulgularla örtüşmeyen bu sonuç için envanterde yer alan kadınsı özelliklerden cana 

yakın/sevecen olma, kaba dil kullanmama, gönül alma ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olma ve 

empatik özellikler iş yeri zorbalığına maruz kalmada koruyucu faktörler olarak düşünülebilir. Diğer 

yandan, kadınsılık ile iş yeri tatmini ve benlik saygısı arasında pozitif korelasyonlar bulunmuştur. İlgili 

sonuca göre benlik saygısının yüksek olması kişinin özgüveninin ve özsaygısının yüksek olduğunu 

(Rosenberg, 1965) ve bu durum kadınlarda iş yeri zorbalığına maruz kalmasını önleyici bir faktör 

olabileceğini gösterebilir. Kadınsılık ile iş tatmini arasındaki pozitif korelasyon da kadınsılık ile iş yeri 

zorbalığı arasındaki negatif ilişkiyi açıklar niteliktedir. 

Kadınsılık ile benlik saygısı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Alan dizin çalışmaları 

kadınsılık ile benlik saygısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir (Burris, 1999; Cheng, 

1999; Kopper ve Epperson, 1996; Lengua ve Stormshak, 2000; Lu ve Wu, 1998). Ancak çalışılan örneklem 

grubunun farklı olması ve farklı patolojilerin çalışmalarda bir arada olması bulgularımız ile alan dizin 

çalışmaları arasındaki farklılığı açıklar niteliktedir.  

İş yeri zorbalığı ile iş tatmini arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür. İş yeri zorbalığı içerisindeki taciz, 

rahatsız etme, dışlama ve çalışmayı olumsuz etkileyen durumlar kişilerin iş yerinden uzaklaşmalarına 

neden olmaktadır (Einarsen, Hoel, Zapf ve Cooper, 2011; Leymann, 1996). Diğer taraftan iş yeri 

zorbalığının kişilerin psikolojik sağlıkları üzerindeki olumsuz etkileri (depresyon, kaygı, somatik 

bozukluklar vb.) Örgüte olan bağlılığı ve motivasyonu düşüren etmenlerdir (Einarsen ve Mikkelsen, 2003). 

Alan dizin çalışmalarında bulgularımızı destekleyen çalışmalar yer almaktadır (Bowling ve Beehr, 2006; 

Carroll ve Lauzier, 2014; Nielsen, Matthiesen, Hetland ve Einarsen, 2008). 

İş tatmini ile benlik saygısı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Alavi ve Askaripur (2003) 

çalışanlarında benlik saygısının iş yerinin niteliksel ve niceliksel olanaklar ve getirileri ile ilişkili olduğunu 

saptamıştır. İş yerinden tatmin beraberinde benlik saygısındaki artışı da getirecektir. Benlik saygısı ile iş 

yeri zorbalığı arasında bulunan negatif ilişki elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Benlik saygısı 

düşük olan bireylerin hatalarını daha çok başkalarına atfetmesi ve kişiler arası ilişkilerde problem yaşaması 

iş yeri zorbalığına maruz kalmasına neden olabilir (Biabangard, 1997). 
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Korelasyon analizi bulguları regresyon analizi için zemin oluşturmuştur. Yapılan regresyon analizi 

sonucunda iş yeri zorbalığı, kadınsılık ve benlik saygısı değişkenleri iş tatminini yordayıcı olarak 

bulunmuştur. Erkeksilik alt boyutu kurulan modelde iş tatminini yordamamaktadır. İş yeri zorbalığı 

puanının olumsuz, kadınsılık ve benlik saygısı puanlarının ise olumlu yordama gücüne sahip olduğu 

görülmüştür. Alan dizin çalışmalarında ilgili kavramların modelleme yapılarak incelendiği çalışma 

bulunamamıştır. Elde edilen bulgular iş tatmininin açıklanmasında iş yeri zorbalığı, kadınsı cinsiyet rolü ve 

benlik saygısının yordayıcı özelliklerini göstermesi bakımından önemlidir. 

Alan dizindeki, çalışan kadınların iş yerinde maruz kaldıkları zorbalık, benlik saygısı ve iş tatmini 

açısından yapılmış çalışmaların yeterli sayıda olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda bir pilot çalışması 

niteliğindeki araştırmamızın sonraki çalışmalara rehberlik edebileceği düşünülmektedir. Yapılacak yeni 

araştırmalarda, cinsiyet rolleri bağlamında erkek çalışanlar ya da kadın-erkek çalışanlar için araştırmaların 

yapılması alan dizine katkıda bulunacaktır. 
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