Ampirik Araﬂt›rma / Original Empirical Research
www.yuksekogretim.org

Akademisyen Alg›lar›na Göre Üniversitelerde
Psikolojik Y›ld›rma: Dokuz Eylül Üniversitesi Örne¤i
Academicians’ perceptions of mobbing at universities: Dokuz Eylül University case
Pelin Esma Cayvarl›1, Semiha ﬁahin2
‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Ordu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E¤itim Fakültesi, E¤itim Bilimleri Bölümü, ‹zmir

1
2

Özet

Abstract

Örgütlerde psikolojik y›ld›rma önemli kiﬂisel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açmakta, çal›ﬂanlar›n günlük ve iﬂ yaﬂant›lar›n› etkilemektedir.
Psikolojik y›ld›rma örgütlerde bir ya da birden çok çal›ﬂan›n bir ya da birden çok çal›ﬂana yönelik y›pratma, moral bozma, onur/haysiyet k›rma, itibars›zlaﬂma gibi resmi olmayan (informal) ve negatif davran›ﬂ uygulama
sürecidir. Bu araﬂt›rmada, üniversitelerde akademisyenlerin psikolojik y›ld›rmaya iliﬂkin görüﬂlerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma betimsel tarama modelinde nicel araﬂt›rma yöntemiyle yap›lm›ﬂt›r. 2011-2012
e¤itim ö¤retim y›l›nda yap›lan araﬂt›rman›n evreni Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerden oluﬂmaktad›r. On üç fakülteden 1261 akademisyenin yer ald›¤› örneklem tabakal› ve basit tesadüfî örneklem yöntemiyle belirlenmiﬂtir. Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak
“‹ﬂ Yerinde Psikolojik Y›ld›rma Ölçe¤i” kullan›lm›ﬂt›r. Veri analizinde
frekans, yüzde ve ortalama de¤erler hesaplanm›ﬂt›r. Gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda Ba¤›ms›z Gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, KruskalWallis ve Mann-Whitney U testleri yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonuçlar› akademisyenlerin psikolojik y›ld›rmaya yok denecek kadar az düzeyde maruz
kald›klar›n› göstermiﬂtir. Kad›n, bekâr ve genç yaﬂtaki (40 yaﬂ alt›) akademisyenler ile unvana göre araﬂt›rma görevlileri ve akademik uzmanlar daha fazla psikolojik y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂlard›r. Psikolojik y›ld›rma s›ras›yla en çok Hemﬂirelik, Denizcilik ve ‹lahiyat fakültelerinde; en az Mimarl›k, Mühendislik ve Fen fakültelerinde görülmektedir. Di¤er araﬂt›rmalarda büyük örgütlerde psikolojik y›ld›rmaya daha fazla maruz kal›n›rken, bu araﬂt›rmada akademisyen say›s›n›n az oldu¤u fakültelerde psikolojik y›ld›rman›n daha fazla yaﬂand›¤› dikkati çekmiﬂtir. Bunun üniversitelere özgü olup olma¤› ve nedenleri araﬂt›r›lmal›, politika yap›c›lar ve uygulay›c›lar bu konularda gerekli önlemleri almal›d›rlar.

In organizations, mobbing causes important personal, social and psychological problems, and it affects the daily lives and careers of the employees.
Mobbing is a period of informal and negative behavior such as wearing
away at, demoralizing, insulting and discrediting, which one or more
employees apply to one or more employees in organizations. With this
study, it is aimed to examine the perceptions of academicians on mobbing
at universities. This study is prepared in the model of descriptive survey and
with quantitative research method. The population of the study consists of
academicians working at Dokuz Eylül University on 2011-2012 academic
terms. The sample, which consists of 1261 academicians working at thirteen
faculties, is determined by stratified and simple random sampling method.
“The Scale of Mobbing at Workplaces” has been used as the data collection
instrument in this research. Frequency, percentage, average have been calculated through the statistical analysis of the survey data. In comparing the
groups the Independent Samples t test, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis
and Mann-Whitney U tests were used. The results show that academicians
have been exposed to mobbing behaviors in the level of hardly ever. Female,
single, younger academicians (under 40-year-old) and research assistances
and academic specalists have been subjected of mobbing more than other
groups. Mobbing has been experienced most in the faculties of Nursing,
Maritime and Theology, and least in the faculties of Architecture,
Engineering and Science, respectively. Whereas mobbing is more experienced in big organizations according to the other studies, this study draws
attention to the fact that in the faculties with the fewest academicians, it is
more experienced. Whether this is special to universities or not, and its reasons should be researched, policy makers and practitioners should take precautions on this subject.

Anahtar sözcükler: Akademisyen, psikolojik ﬂiddet, psikolojik taciz, psikolojik y›ld›rma, üniversite.
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B

ireyler aras› iletiﬂim ve etkileﬂim, örgütün amaçlar›n›n
gerçekleﬂtirilebilmesi için büyük önem taﬂ›maktad›r.
Örgütlerde kiﬂiler aras› iliﬂkilerin, yönetim süreçleri
üzerinde derin etkileri vard›r (Bursal›o¤lu, 2000) ve ast-üst-eﬂ
statüdeki tüm çal›ﬂanlar›n olumlu etkileﬂimi örgüt amaçlar›n›n
baﬂar›lmas› için önemli bir itici güç oluﬂturur (Vartia, 1996).
Kiﬂileraras› iletiﬂim, etkileﬂim, hak, adalet ve örgütsel sorunlar›n çözümünde baﬂar›l› olunamazsa bu durum ileride psikolojik
y›ld›rmaya neden olabilir. ‹ﬂ yerinde maruz kal›nan psikolojik
y›ld›rma, ba¤lam›na ba¤l› olarak çal›ﬂan› etkisizleﬂtirebilir ve
iﬂini iyi yapmay› engelleyebilecek derecede bir y›pratma ve itibars›zlaﬂt›rma sürecidir. Bu durum bireyin tüm yaﬂam›na zarar
verebilir (Field, 1996; Gökçe, 2008a,b; Leymann, 1990, 1996;
Namie ve Namie, 2009; T›naz, 2008).
Psikolojik y›ld›rma önce fen bilimlerinde hayvanlar›n gözlenmesi ile ele al›nm›ﬂ (Lorenz, Martys ve Tipler, 1991); sosyal
bilimlerde ise okullarda zorbal›k ve ﬂiddet gibi kavramlarla
1960’lardan itibaren çal›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (Çobano¤lu,
2005; Dökmen, 2008; T›naz, 2008). “‹ﬂ yerinde psikolojik y›ld›rma” (‹YPY) ilk olarak Brodsky (1976) taraf›ndan ele al›nm›ﬂ,
yazar “taciz-harassment” sözcü¤ünü, bir bireyin di¤erinin can›n› s›kmas›, umutsuzlu¤a düﬂürmesi, bezdirmesi ve/veya gözünü
korkutmas› amac›yla yap›lan kal›c› ve tekrarlanan bir davran›ﬂ
tarz› olarak tan›mlam›ﬂt›r. Brodsky psikolojik y›ld›rmay› stres,
yorgunluk ve iﬂ kazalar› gibi konular ba¤lam›nda geniﬂ kapsamda ele alm›ﬂt›r (Leymann, 1996). ‹YPY ile 1980’lerde Leymann
(1990, 1996) kapsaml› olarak ilgilenmiﬂtir. ‹ngilizcede “mobbing-bullying” olarak yayg›n olarak kullan›lan psikolojik y›ld›rma kavram›n›n, terim ve tan›m olarak henüz üzerinde söz birli¤ine var›lamam›ﬂt›r. “Mobbing” kavram› Türkçeye farkl› terimlerle uyarlanm›ﬂ; psikolojik y›ld›rma, iﬂ yerinde psikolojik
taciz, iﬂ yerinde zorbal›k, psikolojik terör, duygusal suistimal,
taciz, zorbal›k, kötü muamele ve kurban etme, nezaketsizlik,
kabal›k, günah keçisi seçme, sa¤l›¤› tehdit eden liderlik, gözda¤› verme, iﬂ istismar›, sözlü taciz, sald›r›, suistimal ve adi zorbal›k biçiminde ifade edilmiﬂtir (Field, 1996; Gökçe, 2008a,b;
Leymann, 1990, 1996; Namie ve Namie, 2009; T›naz, 2008).
Bu araﬂt›rmada daha çok fiziksel ﬂiddeti ça¤r›ﬂt›ran “zorbal›kbullying” terimleri de¤il “psikolojik y›ld›rma” kavram› tercih
edilmiﬂtir. Bu kapsamda psikolojik y›ld›rma, ﬂiddetin inceltilmiﬂ ﬂekli olarak daha çok psiko-sosyal yönleriyle ele al›nacakt›r
(Bayrak-Kök, 2006).
Leymann’a (1996, s. 168) göre ‹YPY, “iﬂ yerinde bir veya
nadiren birkaç çal›ﬂan›n, bir veya daha fazla çal›ﬂan (nadiren dört
kiﬂiden fazla) taraf›ndan, her gün ve birkaç ay süre ile sistematik
olarak duygusal yönden zarar verici davran›ﬂlara maruz b›rak›lmas›d›r”. Benzer ﬂekilde Dökmen (2008, s. 162) de “bir veya
birkaç kiﬂinin bir kiﬂiye yönelik olarak sergiledi¤i organize ve
sürekli olarak, fiziksel ve/veya psikolojik zarara yol açan tacizci
davran›ﬂlar›/sald›rganl›klar›n›” y›ld›rma kavram›yla aç›klam›ﬂt›r.
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Field (1996) ise y›ld›rmay›, hedef seçilenin kendine güvenine ve
özsayg›s›na sürekli ve ac›mas›zca sald›r› ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r.
Davenport, Schwartz ve Elliott (2008, s. 4) da psikolojik y›ld›rmay› “birini y›pratmak, engellemek, ona eziyet etmek veya ondan tepki almak amac›yla tekrarl› ve sürekli yap›lan giriﬂimler”
olarak tan›mlam›ﬂlard›r. T›naz (2008) psikolojik y›ld›rmay›
oyuncular›n eﬂit ﬂartlarda olmad›¤›, ac›mas›z bir oyun olarak ele
almakta ve kiﬂinin manevi düzeyinin çok daha ilerisine giden;
mesle¤ine, özsayg›s›na, özgüvenine, psikofizik ve sosyal bütünlü¤üne yönelik a¤›r bir sald›r› olarak ifade etmektedir. Bu araﬂt›rmada ele al›nd›¤› ﬂekliyle ‹YPY; devaml› ya da aral›kl› olarak
örgütlerde bir ya da birden çok çal›ﬂan›n bir ya da birden çok çal›ﬂana yönelik rahats›z etme, moral bozma, y›pratma, alay etme,
küçümseme, onur/haysiyet k›rma, itibars›zlaﬂma, ayr›mc› davranma, fiziksel ﬂiddet kullanma, iftira atma, çarp›tma gibi resmi
olmayan (informal) ve negatif tutum gösterme ve uygulamalarda bulunma sürecidir ﬂeklinde tan›mlanabilir.
‹YPY bir insan› çal›ﬂt›¤› kurumdan ayr›lmaya zorlamak için
yersiz suçlamalar, aﬂa¤›lamalar, genel tacizler ve/veya terör ﬂeklindeki bask› unsurlar›n› art niyetli ve sistemli olarak uygulamakt›r (Davenport, Schwartz ve Elliott, 2008; Leymann,
1996). Bu ba¤lamda ‹YPY kapsam›nda haks›z yere eleﬂtirme,
bask› kurma, hata bulma, zay›flatma, yaln›zl›¤a terk etme, d›ﬂlama, iki yüzlülük, as›l niyetini gizleme, iftira etme, çarp›tma,
sürekli eleﬂtirme, disiplin usullerini kötüye kullanma, haks›z yere iﬂten ç›karma, hedef yapma, köﬂeye itme, alaya alma, tehdit
etme, aﬂ›r› yük alt›na sokma gibi her türlü rahats›z edici eylemde bulunmak tarz›nda tutum ve davran›ﬂlar yer almaktad›r (Davenport, Schwartz ve Elliott, 2008; Field, 1996; Leymann,
1996; Namie ve Namie, 2009; T›naz, Bayram ve Ergin, 2008).
Günümüzde sanal/siber araçlar, özellikle sosyal medya bir y›ld›rma arac› olarak kullan›lmaktad›r. Kullan›lan görüntü, yaz›l›
metinler ve görseller kiﬂileri do¤rudan veya dolayl› itibars›zlaﬂt›rma, küçük düﬂürme gibi amaçlar taﬂ›yabilmektedir. Bu gibi
araçlar›n ma¤dur üzerindeki etkisi daha fazla olabilmektedir.
Baﬂka bir de¤iﬂle kapsad›¤› geniﬂ çevre mahiyetinde psikolojik
y›ld›rman›n kiﬂi üzerindeki etkisi artmaktad›r.
Psikolojik y›ld›rman›n, kas›tl› ve sistematik olarak yap›lmas›, uzun bir zaman diliminde tekrarlanmas› ve ma¤duru iﬂyerinden uzaklaﬂt›rmay› amaç edinmesi üzerinde durulmas›
gereken bir konudur. ‹lginç olan iﬂ ile ilgili memnuniyetsizlikler y›ld›rman›n hem ma¤durlar›, hem de tan›klar› taraf›ndan ifade edilmektedir (Vartia, 1996). Tüm bunlarla fiziksel
ﬂiddetten daha kal›c› psikosomatik etkiler yaratabilen ve bireyleri y›ld›rarak istifaya, depresif ve tak›nt›l› davran›ﬂlara yönelten, sa¤l›klar›n› kaybettiren, hatta intiharlara kadar götüren bu sosyal d›ﬂlanma süreci ve psiko-ﬂiddet sarmal›n›n (Bayrak-Kök, 2006) daha anlaﬂ›lmas› için nedenlerinin sonuçlar›n›n ve ilgili baz› süreç ve olgular›n detayl› aç›klanmas› yerinde olacakt›r.

Akademisyen Alg›lar›na Göre Üniversitelerde Psikolojik Y›ld›rma

Psikolojik Y›ld›rman›n Nedenleri
‹YPY örgüt içinde gerilimin ve çat›ﬂmal› bir iklimin oluﬂmas›na neden olan tüm psikolojik faktörlerin birleﬂimi sonucunda ortaya ç›kar (Leymann, 1990, 1996). Buna göre psikolojik y›ld›rman›n nedenlerini bireysel, örgütsel ve sosyal ba¤lamda s›n›flayarak incelemek mümkündür.

Bireysel nedenler
Ma¤durun ve y›ld›ran›n kiﬂisel özelliklerinden kaynaklan›r. Bu anlamda “y›ld›rma aktörleri” genelde ilgi eksikli¤i
olan, övgüye muhtaç ve benlik alg›lar› ﬂiﬂkin kiﬂilerdir. Leymann’a (1996) göre de bu aktörler kendi eksikliklerinin gidermek için baﬂkalar›n› ezmeye çal›ﬂan “güçsüz, güvensiz ve korkak” kiﬂilikli insanlard›r. Buna karﬂ›l›k y›ld›rmaya maruz kalan
kiﬂiler çal›ﬂkan, parlak, yarat›c› ve üretken insanlar olarak tan›mlan›r (Çukur, 2009). Bu durum di¤erlerinin yetersizlik,
psikolojik sorunlar ve k›skançl›k gibi özelliklerini tetikleyebilmekte, y›ld›rma davran›ﬂ ve uygulamalar›na yönelmelerine
neden olabilmektedir. Nitekim Vartia (1996) k›skanma, yetersiz yönetici ve rekabeti ‹YPY’nin yayg›n nedenleri olarak
göstermiﬂtir. Bunun yan›nda, çat›ﬂmal›, sevgisiz, otoriter ve
fiziksel cezaland›rmayla yetiﬂen kiﬂiler f›rsat bulduklar›nda
güç uygulamaya e¤ilimli olurlar (Baldry ve Farrington, 2000;
Bayrak-Kök, 2006). Bu kiﬂiler narsist, ben merkezci, önyarg›l› ve duygusal olduklar› gibi, inisiyatif yerine itaati, özerklik
yerine disiplini, motivasyon yerine korkuyu baz alarak kendi
normlar›n› örgütün politikalar› haline getirmek isterler (Davenport, Schwartz ve Elliott, 2008).

Örgütsel nedenler
Örgütün büyüklü¤ü, amaç ve görevlerdeki belirsizlikler, hiyerarﬂideki mu¤lakl›k ve dengesizlikler, aﬂ›r› iﬂ yükü ve adaletsiz da¤›t›m›, ödül ve yükselmelerdeki adaletsizlikler, etik yetersizlikler ile yetersiz liderlik örgüt kültürü ve iklimini olumsuz
etkiler. Örgüt kültürünün iliﬂkisel ba¤lamdaki psikolojik yans›mas› olan örgüt ikliminin olumsuz, belirsiz, ba¤lant›s›z ve zorlay›c› olmas› örgütsel ba¤l›l›k ve doyumu azalt›r, çat›ﬂmalara
yol açar ve adaletsizlik duygusu oluﬂturur. Bu durum çal›ﬂanlar
aras›nda rekabete ve strese yol açarak psikolojik y›ld›rmaya kaynakl›k edebilir (Einarsen, Raknes ve Matthiesen, 1994; Karakütük, Tunç, Bülbül, Özdem, Taﬂdan, Çelikkaleli ve Bayram,
2012; Neuman ve Baron, 1998; ﬁahin, 2010; Vartia, 1996;
Zapf, 1999; Zapf, Knorz ve Kulla, 1996). Ayn› zamanda, olumsuz örgüt kültür ve iklimi psikolojik y›ld›rmay› tetiklemektedir
(Yaman, 2010). Yöneticilerin eﬂit ve adaletli davrand›klar› örgütlerde psikolojik y›ld›rma eylemlerine çok daha az rastlan›r
(Cemalo¤lu, 2007). Bunun yan›nda, toplumsal gelenekler ve
örgütsel kültürün ürünü olan rekabetçili¤in “f›rsatç›” olarak da
adland›r›lan “aktörleri” y›ld›rmaya teﬂvik etmesi muhtemeldir.
Rekabette biri kazan›r, di¤eri kaybeder. Bu durumda, y›ld›rma

aktörlerinin kiﬂilikleri de¤iﬂtirilmeyece¤ine göre, onlar› teﬂvik
eden sistemi de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmak iyi önlem olarak düﬂünülebilir (Namie ve Namie, 2009).

Sosyal nedenler
Psikolojik y›ld›rman›n sosyal nedenleri toplumun sosyal,
ekonomik, kültürel ve ahlaki norm ve de¤erleriyle yak›ndan
ilgilidir. Giderek artan sosyal ve ekonomik de¤iﬂmeler h›zla
geliﬂen teknoloji ve ulaﬂ›m sistemleri/kolayl›klar›n›n da etkisiyle yaﬂam tarzlar› de¤iﬂmektedir. Teknoloji, ekonomik ve
medyadaki geliﬂmeler sosyal iliﬂkiler ile ahlak ve etik de¤erlere olumlu-olumsuz yans›maktad›r. Bu etkilerle yeniden ﬂekillenen yaﬂam biçimleri ve iliﬂkiler örgütlere yans›yabilmekte,
örgütlerden beklentileri de de¤iﬂtirebilmektedir. Sürekli de¤iﬂen dünyada insanlar›n k›sa sürede bu de¤iﬂimlere paralel
de¤iﬂmesi gerekmektedir (Casey ve Yamada, 2002). Aksi halde artan sosyal erozyon, kayg›lar, belirsizlikler ve bilinçsizlikler örgüt iklimini olumsuz etkileyebilmektedir (O’Moore,
Lynch ve Daeid 2003). K›sacas›, rekabet, aﬂ›r› verimlilik, giriﬂimcilik, bencillik ve egoizm; “her koyun kendi baca¤›ndan
as›l›r” ilkesiyle bireyselcilik; “ar y›l› de¤il, kar y›l›” anlay›ﬂ›yla
ahlaki ilke ve de¤erlerin bozulmas›, sürekli de¤iﬂme ve yenilenme gibi kapitalist kültürün getirdi¤i de¤erler y›ld›rmay› tetiklemektedir (akt. Bayrak-Kök, 2006). Öte yandan, sosyal
egemenlik kuram›na göre “bir grubunun di¤er gruba üstünlük kurma ve devam ettirme iste¤i”, ›rksal, s›n›fsal, cinsiyet gibi eﬂitsizlikleri gündeme getirmektedir (Sidanius ve Pratto,
1999). “Benim adam›m”, “hemﬂehrim”, “bizden”, “tan›d›k”
gibi ifadeler bu kuram› destekleyecek ﬂekilde Türk kültüründe s›kl›kla kullan›labilmektedir. Psikolojik y›ld›rma, yönüne
göre s›n›fland›¤›nda da nedenlerini anlamay› kolaylaﬂt›rmaktad›r.

Psikolojik Y›ld›rman›n Yönü
Psikolojik y›ld›rman›n yönü aﬂa¤›daki gibi üç grupta tan›mlanabilir.

Yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru (dikey) psikolojik y›ld›rma
Bir amir taraf›ndan do¤rudan ma¤dura yönelik sald›rgan
ve cezaland›r›c› davran›ﬂlar›n uygulanmas›d›r. Di¤er bir de¤iﬂle, bir yöneticinin, konumundan yararlanarak gücünü aﬂ›r›
kullanmas›d›r (T›naz, 2008). Yukar›dan aﬂa¤›ya psikolojik y›ld›rman›n nedenleri T›naz (2008) taraf›ndan ﬂöyle özetlenmiﬂtir:
Sosyal imaj›n tehdit edilmesi: Amirin baﬂar›l› bir ast›n varl›¤›ndan rahats›z olarak, ast›n›n geliﬂmesini engellemeye, etkinli¤ini azaltmaya çal›ﬂmas›d›r.
Yaﬂça büyük olan amirin, kariyer geliﬂtirmede parlak bir ast›n varl›¤›n› kendisi için bir tehdit olarak alg›lamas›d›r.
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Örgütte kay›r›lan kiﬂi, üst veya ast olabilir. Kay›r›lan kiﬂi üst
ise, onu koruyan kiﬂilerden destek alaca¤›n› düﬂünerek ast›yla onlar› karﬂ› karﬂ›ya getirebilir. Kay›r›lan kiﬂi bir ast ise,
amirin bu kiﬂinin baﬂar›s›zl›¤› ve yetersizli¤ini ortaya ç›karacak bir psikolojik y›ld›rma süreci uygulamas›d›r.
Ast›n politik görüﬂ ve tercihinin, amirinkinden farkl› olmas›d›r. Örgütün özel bir örgüt olmas› durumunda, tüm örgütün ayn› politik e¤ilimde olmas› beklenir.

Yatay (iﬂlevsel) psikolojik y›ld›rma
Yatay psikolojik y›ld›rmada ma¤dur, ayn› konumdaki çal›ﬂanlar aras›ndan seçilir (T›naz, 2008). Yatay y›ld›rman›n nedenleri aras›nda çekememezlik, k›skançl›k, hoﬂlanmama, rekabet,
farkl› bir ülke veya bölgeden gelmiﬂ olma, ›rk ve politik nedenler say›labilir. Örgüt yönetiminin yatay y›ld›rmada taraf olmas›,
y›ld›rmay› örgüt politikas› haline getirir. Bu durumda ma¤dur
sadece eﬂit statüdekilere de¤il, ayn› zamanda yönetim erkiyle de
savaﬂmak zorunda kal›r. Eﬂit statüde aktörler y›ld›rmay› kabul
etmez, bunu iﬂlerin karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n›n getirdi¤i bir çat›ﬂma
olarak görürler (Tutar, 2004).

Psikolojik y›ld›rmaya maruz kalan ma¤durlar
Huber’e (1994; akt, T›naz, 2008) göre psikolojik y›ld›rma
olgusunda “ma¤dur” durumundaki bireyler için bir kiﬂilik tiplemesinden bahsetmek mümkün de¤ildir. Fakat farkl›-izole,
yabanc›, baﬂar›l› ve/veya yeni gelen bir kiﬂinin psikolojik y›ld›rma ma¤duru olma riski yüksektir. Psikolojik y›ld›rma ma¤durlar› genellikle dürüst, çal›ﬂkan, zeki, yarat›c›, kendinden
emin, özgüvenli, giriﬂken ve nitelikli olma gibi özelliklere de
sahiptirler (Çukur, 2009). Bunun d›ﬂ›nda, cinsiyet (Aktop,
2006; Bayrak-Kök, 2006; Björkqvist, Österman, ve HjeltBäck, 1994; Carnero, Martinez ve Sanchez-Mangas, 2006;
Çay, 2008; Çögenli, 2010; Leymann, 1996); yaﬂ (Acar ve
Dündar, 2008; Aksoy, 2008; Bayrak-Kök, 2006; Bingöl, 2007;
Einarsen ve Skogstad, 1996; Leymann,1996; Orhan, 2009;
Rayner ve Hoel, 1997); iﬂ alan› ve meslek türü (Ayan ve ﬁahbudak, 2012; Bayrak-Kök, 2006) gibi de¤iﬂkenler aç›s›ndan
da, çal›ﬂanlar›n psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma riski artmaktad›r. Bu durum kurumdan kuruma de¤iﬂmekle birlikte,
daha genç ve yaﬂl›lar kad›n›n ve bazen de bekar çal›ﬂanlar›n
aleyhine iﬂlemektedir (Aksoy, 2008; Çay, 2008; Çögenli,
2010; Karya¤d›, 2007).

Aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru psikolojik y›ld›rma
Aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru y›ld›rma, bir yöneticinin yetkisinin
astlar taraf›ndan tart›ﬂ›l›r duruma geldi¤i takdirde ortaya ç›kar.
Bazen bir bölümdeki tüm çal›ﬂanlar, istemedikleri yöneticilerine karﬂ› adeta bir ayaklanma gibi y›ld›rma uygulayabilirler (T›naz, 2008). Bu y›ld›rma dedikodu, üst amirlere ﬂikayet, olumsuz
geribildirim, iﬂleri geciktirme ve sabote etmek ﬂeklinde olabilir
(Tutar, 2004). Fakat y›ld›rman›n yönü üç boyutta incelense de
dikey yönlü y›ld›rmaya daha çok rastlanmaktad›r (Leymann,
1990; Bayrak-Kök, 2006).

Psikolojik Y›ld›rman›n Aktörleri ve
Genel Özellikleri
Psikolojik y›ld›rman›n aktörleri aﬂa¤›daki gibi üç grupta tan›mlanabilir.

Psikolojik y›ld›rmay› uygulayan aktörler
Psikolojik y›ld›rmay› uygulayan aktörleri tan›mlamada “sald›rgan”, “tacizci”, “zorba”, “y›ld›rmac›” gibi ifadeler kullan›lmaktad›r. Leymann (1990, 1996) bu kiﬂilerin kendi eksikliklerini gidermek amac›yla psikolojik y›ld›rmaya baﬂvurduklar›n› belirtmektedir. Bu kiﬂiler aﬂ›r› kontrolcü, korkak, iﬂleri için vazgeçilmez oldu¤unu düﬂünen, ayr›cal›kl› olmak isteyen ve iktidar
açl›¤› olan kiﬂiler olarak tan›mlanmaktad›r. Spano, Bottin ve
Mestroni (akt. T›naz, 2008) psikolojik y›ld›rman›n aktörlerini
narsisist, iki yüzlü, megaloman, eleﬂtirici, hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›ﬂ
y›ld›rmac›lar olmak üzere beﬂ grupta ele alm›ﬂlard›r.
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Psikolojik y›ld›rmaya seyirci kalanlar
‹ﬂ yerinde psikolojik y›ld›rma sürecinde “izleyici”, “tan›k”
veya “seyirci” olarak rol alanlar, T›naz, Bayram ve Ergin’e
(2008) göre sürece do¤rudan kar›ﬂmayan, ancak bir ﬂekilde süreci alg›layan, yans›malar›n› yaﬂayan, olan bitenler karﬂ›s›nda
ço¤u kez susmay› tercih eden kiﬂilerdir. ‹zleyici aktörleri beﬂ
grupta toplamak mümkündür. Bunlar diplomatik; yardakç›; merakl› (fazla ilgili); bir ﬂeye kar›ﬂmayan ve sahte masum izleyicilerdir
(T›naz, 2008; T›naz, Bayram ve Ergin, 2008).

Psikolojik Y›ld›rman›n Aﬂamalar›
Leymann’a (1996) göre psikolojik y›ld›rma beﬂ aﬂamadan
meydana gelen bir süreçtir:
1. Kritik olaylar: Psikolojik y›ld›rmay› tetikleyen ve giderek
artan çat›ﬂma baﬂta yeterince alg›lanmaz ve de bir y›ld›rma
süreci olarak da görülmez. Sonraki evrelerde iﬂ arkadaﬂlar›
veya yöneticiler taraf›ndan damgalay›c› ve yaralay›c› ﬂekliyle
fark edilir.
2. Psikolojik y›ld›rma ve damgalama: Y›pratma ve rahats›z
etme gibi eylemlerle psikolojik y›ld›rman›n uzun bir süre
düﬂmanca uygulanmas›, kiﬂinin damgalamas›n› sa¤layabilir.
Hatta durum bir grubun ortak bir paydas› haline getirilerek
kiﬂinin üzerine gidilir ve böylece kiﬂi cezaland›r›l›r.
3. Personel yönetimi: Yönetim, önyarg›larla ve durumu yanl›ﬂ de¤erlendirerek ma¤duru cezaland›rma ve damgalama
yolunu seçebilir. Yönetici sorunu çözerek ma¤duriyeti en-
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gellemek yerine y›ld›rma sürecine katk› sa¤layarak ciddi bir
insan haklar› ihlali sürecinde yerini alabilir.
4. ‹ﬂten ç›kar›lma: Ma¤dura inan›lmamas› ve iﬂ yerinden
uzaklaﬂt›r›lmas› sonucunda, kiﬂi duygusal gerilim yaﬂar ve bu
durum psikosomatik hastal›klara neden olabilir.
5. Yanl›ﬂ tan›lama: Psikolojik y›ld›rma konusunda yeterli bilgisi olmayan uzmanlar›n ma¤dura durumu yanl›ﬂ yorumlamalar›, ma¤durun paranoya, bipolar bozukluk (manik-depresif hastal›k), uyum ve karakter bozuklu¤u gibi psikolojik
rahats›zl›klarla yakalan›p, damgalanmas›na yol açabilir. Bu
de¤erlendirme ma¤durun mesleki rehabilitasyon sürecinden
fayda sa¤lamas› ihtimalini yok edebilir.

Psikolojik Y›ld›rman›n Sonuçlar›
‹YPY kiﬂisel stres ve depresyona neden olarak psikolojik ve
psikosomatik hastal›klara yol açabildi¤i gibi, örgüt sa¤l›¤›n› ve
bozarak çal›ﬂma bar›ﬂ›n› ve çal›ﬂanlar›n yaﬂam ve iﬂ doyumunu
olumsuz etkiler (Bugay, Aﬂkar, Tuna, Çelik-Örücü ve Çok,
2015; Cemalc›lar, 2009; Einarsen, Matthiesen ve Skogstad,
1998; Kap›k›ran-Acun ve Kap›k›ran, 2011; Leymann, 1990,
1996; Uz-Baﬂ, 2011; Vartia, 1996; Zapf, 1999). Bir kiﬂinin stresi dahi di¤er kiﬂilerin strese girmesine neden olur ve sosyal bir
nitelik kazan›r (Leymann, 1990, 1996). Psikolojik y›ld›rmaya en
çok arac›l›k-hizmet eden dedikodu ve çeﬂitli eylemlerle ma¤durun sayg›nl›¤›n› zedeleme, itibars›zlaﬂt›rma ve iﬂten uzaklaﬂt›rma
gibi sorunlara neden olur (Waggoner, 2003). Bu sorun “y›pranma, enerji ve güç kayb› olan tükenmiﬂli¤e” yol açabilir (Dikmetaﬂ, Top ve Ergin, 2012; Leymann, 1996).
Ayr›ca, psikolojik y›ld›rma yoluyla ma¤durunun yaﬂad›¤› tükenmiﬂlik ümitsizlik ve çaresizli¤e yol açar. Bir kiﬂiye sürekli
olarak yetersiz ya da eksik oldu¤u söylenirse, bu kiﬂi aﬂa¤›lan›rsa, itilip kak›l›rsa bu durum özsayg› ve özgüvenin kaybolmas›na
sebep olur. Bu durum “yap” denileni yapan, yarat›c›l›¤› körelmiﬂ
ve içsel çöküﬂ yaﬂayan tükenmiﬂ ma¤dur/ma¤durlar yarat›r ve
daha da ileri boyutta kurban durumunda çal›ﬂanlar› ifade eder.
‹laveten, bask› ve y›ld›rma etkisiyle ma¤dur bir taraftan baﬂ,
mide, s›rt/boyun a¤r›s›, barsak ve cilt sorunlar› gibi psikosomatik sorunlar yaﬂayabilirken, di¤er yandan mutsuzluk, üzgünlük,
uykusuzluk, sürekli yorgunluk hissi, güvensizlik hissi, motivasyon eksili¤i, iﬂe gitmek istememe, sürekli savunma mekanizmas› kullanma, sinirlilik, tepkisel olma ya da tepkisizlik, depresyon,
kendine güven duymama, iﬂini kaybetmekten korkma, a¤lamagülme ataklar›, endiﬂe, paranoya, utangaçl›k, sald›rganl›k, panik
atak, kuruntu, ezilmiﬂlik hissi gibi psikolojik rahats›zl›klar yaﬂayabilir (Bayrak-Kök, 2006; Björkqvist, Österman ve Hjelt-Bäck,
1994; Çabuk, 2010; Davenport, Schwartz ve Elliott, 2008; Lewis, 2004; Leymann, 1996; Niedl, 1996; T›naz, 2006; Yaman,
2007; Zapf, 1999).

Bu anlamda, ‹YPY hem çal›ﬂana hem de örgüte zarar verir.
E¤er kiﬂileraras› iletiﬂim t›kan›r, ma¤dur izole edilir, konuﬂma
ve iﬂini iyi yapma hakk› (anlams›z, zor ve tehlikeli iﬂler verme gibi) sekteye u¤rarsa, moral bozuklu¤u ve hastalanma kaç›n›lmaz
hale gelir (Leymann, 1996). Örgüt ise iﬂ kayb›na u¤rar ve hastane, yarg› masraflar›na ilaveten tazminat ödemek durumunda kalabilir. Bu problem örgütte bir ya da daha fazla gruplar aras›nda
olursa, zarar katlanarak ciddi de¤erlere ulaﬂabilir. Nitekim Almanya’da psikolojik y›ld›rmaya maruz kalan iﬂçilerin %50’sinin
y›lda en az 6 hafta süreyle hasta oldu¤u saptanm›ﬂt›r. 1998 ILO
raporunda ise Kanada’da iﬂ yerinde psikolojik y›ld›rman›n hastane harcamalar›nda %80 art›ﬂ görülmüﬂtür (T›naz, Bayram ve
Ergin, 2008).
Psikolojik y›ld›rma ma¤durlar›n›n ülkelerine ekonomik maliyeti de göz ard› edilemeyecek kadar çoktur. Bir ma¤durun y›ll›k örgütsel maliyeti 30.000 ile 100.000 dolar aras›nda de¤iﬂmektedir. Nitekim ABD’de psikolojik y›ld›rman›n toplam maliyeti
1992’de 4 milyar dolar› geçmiﬂ ve bu rakam y›llar sonra azalmam›ﬂt›r (Leymann, 1996). 2007 verilerine göre tahminen 54 milyon Amerikan (%37) y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂt›r (Namie, 2007).
Ülkelere göre de¤iﬂen bu maliyet ciddi boyuttad›r. ABD’de 180
milyon dolar, Almanya’da 100 milyon Euro, ‹ngiltere’de
260.000 paundtur (Tutar, 2004).

Psikolojik Y›ld›rma ile Mücadele Yöntemleri
Psikolojik mücadele yöntemlerini bireysel, örgütsel ve hukuksal olarak incelemek mümkündür.

Bireysel mücadele
Dökmen (2008) bireysel yöntemlere iliﬂkin ma¤durun uzman yard›m› almas›, önceden durumun sezilerek dostlu¤a dönüﬂtürülmesi, y›ld›rma konusunu aç›kça konuﬂma, iﬂ yeri d›ﬂ›nda dostluklar geliﬂtirme gibi öneriler sunmaktad›r. Fakat ana
unsurlardan biri kurumlar›n psikolojik y›ld›rma konusunda çal›ﬂanlar›na e¤itim vermeleridir. Bu e¤itimler sayesinde muhtemel
ma¤durlar›n psikolojik y›ld›rmadan kendilerini korumalar› ve
en az›ndan baz› aktörlerin bu davran›ﬂlardan vazgeçmeleri sa¤lanabilir.

Örgütsel mücadele
Örgütsel mücadelede ana sorumluluk iﬂveren ve yönetime
düﬂmektedir. Yönetimin bu tür durumlara karﬂ› koruyucu önlemler alarak, çal›ﬂanlar›na güvende olduklar›n› hissettirmesi verimi art›rmada önemlidir (Tutar, 2004). Yönetici ve çal›ﬂanlar›n
bilinçlendirilmesi, bütünleﬂmenin sa¤lanmas›, hedeflere ulaﬂ›lmas›na yard›mc› olma, objektif olma, y›ld›rmaya karﬂ› önlem
politikalar› oluﬂturma ve dan›ﬂmanlardan yararlanma yönetimin
temel görevleri aras›ndad›r (Budak ve Budak, 2010). Psikolojik
y›ld›rmay› önleyen sistemleri kurmak ve bu ba¤lamda personel
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geliﬂtirmek yönetici ve uzmanlar›n›n sorumlulu¤undad›r (Niedl, 1996). Yeni yasal düzenlemeler, iﬂ yerinde psikolojik y›ld›rma ortam› oluﬂmas›n› engellemeden iﬂvereni sorumlu tutmaktad›r. Örgütlerde psikolojik y›ld›rman›n ilk aﬂamada fark edilmesi, yönetilmesi ve bununla baﬂa ç›k›lmas› için yöneticilerin e¤itilmesi gerekmektedir (Einarsen ve Skogstad, 1996). Yöneticiler, psikologlar ve rehberler zarar görmüﬂ personele yard›mc›
olmal›, hem içeriden hem de d›ﬂar›dan, çal›ﬂanlara profesyonel
yard›m sa¤lamal›d›rlar (Niedl, 1996).

Hukuksal mücadele
Hukuksal çerçevede Türkiye’de psikolojik y›ld›rma tan›m›
ve olgusu ilk kez Ankara 8. ‹ﬂ Mahkemesinde 2006 y›l›nda gündeme gelmiﬂ, iﬂçinin manevi tazminat talebi kabul edilmiﬂtir.
Anayasa’n›n 12. Maddesi kapsam›ndaki “temel hak ve hürriyetler” ve baﬂka baz› maddelerde yer alan ifadeler psikolojik y›ld›rmay› engellemeye yönelik içeriklere sahiptir. Fakat TBMM raporunda (2011) yasal dayanaklar›n net olmamas› ve psikolojik
y›ld›rma yasalarda tan›mlanmad›¤› için, ispat› çok kolay olmayabilmektedir.

Araﬂt›rman›n Amac›
Psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma riski baz› sektör ve meslek gruplar› için daha fazlad›r. AWCO (2005) taraf›ndan periyodik yapt›r›lan Avrupa Çal›ﬂma Koﬂullar› Anketi sonuçlar›na göre, psikolojik ve fiziksel ﬂiddetle karﬂ›laﬂma riski kamu sektöründe (%6) özel sektörden (%4) daha yüksektir. Sözü edilen rapora göre e¤itim ve sa¤l›k sektöründe çal›ﬂanlar›n fiziksel ﬂiddetle
karﬂ›laﬂma olas›l›¤› üretim sektöründen alt› kat daha fazlad›r. Yine araﬂt›rma sonuçlar› ülkelere göre de¤iﬂiklik göstermekle birlikte Avrupa da çal›ﬂan her 20 kiﬂiden biri (%5) son 12 ayl›k dönem içerisinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂt›r.
ERA ve Futurebrigt’›n (2012) araﬂt›rmas›na göre, Türkiye
genelinde çal›ﬂanlar›n %10’u kendisinin, %6’s› ise bir yak›n›n›n
psikolojik y›ld›rmaya maruz kald›klar›n› belirtmiﬂlerdir. En s›k
yaﬂand›¤› belirtilen psikolojik y›ld›rma türü genel olarak y›ld›rma/y›pratma, kapasitenin üzerinde iﬂ yüklemek ve alay/küçük
düﬂürmek/hakarettir.
Üniversiteler söz konusu oldu¤unda, Björkqvist, Österman ve Hjelt-Bäck’e (1994) göre üniversitelerde psikolojik
y›ld›rman›n nedenleri de¤iﬂkenlik göstermekle birlikte aktör
ve ma¤durlar›n iﬂ ve statü rekabeti, kiﬂilik özellikleri ve k›skanmadan kaynaklanmaktad›r. Konu ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde psikolojik y›ld›rmay› neden ve sonuçlar›yla, tükenmiﬂlik, stres gibi baz› baﬂka örgütsel ve psikolojik etkenlerle karﬂ›laﬂt›ran araﬂt›rmalara ilaveten kiﬂisel ve mesleki
de¤iﬂkenlerle inceleyen araﬂt›rmalara rastlanmaktad›r (Acar
ve Dündar, 2008; Aktop, 2006; Aksoy, 2008; Arpac›o¤lu,
2005; Ayan ve ﬁahbudak, 2012; Ayd›n, 2009; Bingöl, 2007;
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Björkqvist, Österman ve Hjelt-Bäck, 1994; Carnero, Martinez ve Sanchez-Mangas, 2006; Çay, 2008; Çobano¤lu, 2005;
Çögenli, 2010; Dilman, 2007; Dikmetaﬂ, Top ve Ergin, 2012;
Einarsen ve Skogstad, 1996; EWCO, 2005; Leymann, 1996;
Karya¤d›, 2007; Orhan; 2009; Rayner ve Hoel, 1997; Senol,
Avsar, Peksen-Akca, Argun, Avsarogullar› ve Kelestimur,
2015; Uysal, 2010; Tano¤lu, 2006; Vartia, 1996).
Psikolojik y›ld›rman›n cinsiyet ile iliﬂkisi Acar ve Dündar
(2008), Aktop (2006), Ayan ve ﬁahbudak (2012), Bayrak-Kök,
2006; Bingöl (2007), Björkqvist, Österman ve Hjelt-Bäck
(1994), Çay (2008), Çögenli (2010), Dikmetaﬂ, Top ve Ergin
(2012), Einarsen ve Skogstad (1996), Ertürk (2005), Karya¤d› (2007), Leymann (1996), Orhan (2009), Tano¤lu (2006) ve
Vartia (1996) gibi araﬂt›rmac›lar taraf›ndan ele al›n›rken, yaﬂ
de¤iﬂkeni aç›s›ndan psikolojik y›ld›rma Aktop (2006), Ayan ve
ﬁahbudak (2012), Bayrak-Kök, 2006; Bingöl (2007), Çay
(2008), Çögenli (2010), Dilman (2007), Dikmetaﬂ, Top ve
Ergin (2012), Einarsen ve Skogstad (1996), Karya¤d› (2007),
Leymann (1996), Orhan (2009) ve Rayner ve Hoel (1997) taraf›ndan incelenmiﬂtir. Ayan ve ﬁahbudak (2012), BayrakKök (2006); Bingöl (2007), Çay (2008), Çögenli (2010), Dilman (2007), Dikmetaﬂ, Top ve Ergin (2012) ve Karya¤d›
(2007) ise medeni durum ile psikolojik y›ld›rma iliﬂkisini ele
alm›ﬂlard›r. Bayrak-Kök (2006) ise iﬂ alan› ve meslek türü aç›s›ndan konuyu incelemiﬂtir.
Türkiye’de ilkö¤retim okullar›nda, sa¤l›k sektöründe ve
özel sektörde çal›ﬂanlar üzerine psikolojik y›ld›rma ile ilgili
yap›lan çal›ﬂmalar›n gittikçe artmaya baﬂlad›¤› görülmektedir
(Çobano¤lu, 2005; Gökçe, 2008a,b; T›naz, 2008; Tutar,
2004; Yaman, 2009; Yücetürk, 2003). Gerçekte, psikolojik
y›ld›rma en fazla yaﬂand›¤› sektörlerden biri e¤itim kurumlar›d›r ve büyük örgütlerde daha fazla gözlenmektedir (AWCO,
2005). E¤itim alan›nda yap›lan araﬂt›rmalardan çok az› üniversitelerde yap›lm›ﬂ; Björkqvist, Österman ve Hjelt-Bäck
(1994) ve Lewis (2004) ö¤retim elemanlar›nda psikolojik y›ld›rman›n nedenleri ve durumunu, Aktop (2006), Orhan
(2009), Senol, Avsar, Peksen-Akca, Argun, Avsarogullar› ve
Kelestimur (2015), Tano¤lu (2006), Yaman (2007) ve Yavuz
(2007) farkl› de¤iﬂkenler aç›s›ndan akademisyenlerin yaﬂad›¤›
y›ld›rma düzeyini, Ayan ve ﬁahbudak (2012) ile Dikmetaﬂ,
Top ve Ergin (2012) ise araﬂt›rma görevlilerinin psikolojik
y›ld›rmaya maruz kalmalar›n› ele alm›ﬂlard›r.
Görüldü¤ü üzere, genelde ve Türkiye’de üniversitelerde
psikolojik y›ld›rmayla ilgili ulaﬂ›labilen araﬂt›rma say›s› azd›r
ve bu araﬂt›rma alanyaz›na katk› sa¤layabilecektir. Bu araﬂt›rmayla, alanyaz›n ve uygulamac›lara katk›da bulunmas› amac›yla akademisyenlerinin ‹YPY’ye iliﬂkin alg›lar› onlar›n bireysel ve mesleki özelliklerine göre incelenmiﬂ ve öneriler geliﬂtirilmiﬂtir.
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Bu araﬂt›rmayla, akademisyenlerinin psikolojik y›ld›rmaya
maruz kalma düzeylerinin neler oldu¤u; bu düzeylerin onlar›n
bireysel ve mesleki özelliklerine göre önemli farkl›l›klar gösterip
göstermedi¤inin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu temel amaca
iliﬂkin ﬂu sorulara yan›t aranacakt›r:
Akademisyenlerin alg›lar›na göre iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri nelerdir?
Akademisyenlerin iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz
kalma düzeyleri, onlar›n cinsiyetleri, yaﬂlar›, medeni durumlar›, unvanlar› ve görev yapt›klar› fakülteler aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k göstermekte midir?

Yöntem
Araﬂt›rman›n modeli
Betimsel tarama modelinde yap›lan araﬂt›rman›n verileri nicel araﬂt›rma yöntemiyle toplanm›ﬂt›r. Veriler beﬂli Likert tipinde “‹ﬂ Yerinde Psikolojik Y›ld›rma Ölçe¤i” ile elde edilmiﬂtir.

Araﬂt›rman›n evren ve örneklemi
Araﬂt›rman›n evrenini ‹zmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki fakültelerde 2011-2012 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda görev
yapmakta olan akademisyenler oluﬂturmaktad›r. ‹zmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Rektörlü¤ü'nden edinilen verilere göre, toplam 13 fakültede 2400 akademisyen görev yapmaktad›r. Akademisyenlerin 1/3’ü T›p Fakültesi’nde görev yapmaktad›r. Denizcilik ve Hemﬂirelik fakülteleri akademisyen say›s›n›n en az oldu¤u fakültelerdir. Kadro unvanlar›na göre en fazla akademisyen,
araﬂt›rma görevlisi, en az uzman olarak görev yapmakta iken,
profesör ve yard›mc› doçent unvan›na sahip akademisyenler
yaklaﬂ›k olarak eﬂit say›dad›r.
Araﬂt›rman›n örneklemi “tabakal› örnekleme” yöntemiyle
belirlenmiﬂ, her fakülte ve unvana göre ö¤retim elemanlar›n›n
evreni temsil say›lar› orant›l› olarak hesaplanm›ﬂ ve böylece örneklemin evreni en iyi ﬂekilde temsil etmesine özen gösterilmiﬂtir. Örneklem yeterlili¤ini hesaplamak için yap›lan Kaiser-Meyer-Olkin KMO testi sonucunda 0.96 de¤eri elde edilmiﬂtir. Bu
de¤er, örneklemin evreni temsil gücünün çok yüksek oldu¤unu
göstermektedir.
Örneklemde yer alan 1261 akademisyenin önemli bir bölümü erkektir. Yaﬂa göre da¤›l›m incelendi¤inde ise, en fazla akademisyenin 30–39 yaﬂ aral›¤›nda (451 kiﬂi) bulundu¤u dikkat
çekmektedir. Araﬂt›rmaya kat›lan akademisyenlerin yaklaﬂ›k
2/3’ü evlidir ve medeni durumlar›n› “dul/boﬂanm›ﬂ” olarak iﬂaretleyen akademisyenler “bekâr” grubuna dahil edilmiﬂlerdir.
Araﬂt›rma görevlisi unvan›na sahip akademisyenler %41.7’lik
bir oranla, örneklemin önemli bir bölümünü oluﬂturmaktad›rlar. Fakültelerine göre, akademisyenler en çok T›p (%35.4),
Mühendislik (%17.9) ve E¤itim (%8.8) fakültelerinde görev
yapmaktad›rlar.

Veri toplama araçlar›
Bu araﬂt›rmada, veri toplama arac› olarak Aktop (2006) taraf›ndan geliﬂtirilen “Duygusal Taciz Ölçe¤i” kullan›lm›ﬂt›r. Ancak bu araﬂt›rmada “duygusal taciz” yerine “mobbing” teriminin
Türkçe karﬂ›l›¤› olan “psikolojik y›ld›rma” kavram›n›n kullan›lmas› tercih edilmiﬂ; ölçe¤in ismi “‹ﬂ Yerinde Psikolojik Y›ld›rma
Ölçe¤i” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
51 maddeden oluﬂan Likert tipi ölçe¤in oluﬂturulmas›nda
Leymann’›n (1992) geliﬂtirdi¤i “Mobbing Tipolojisi”nden yararlan›lm›ﬂ ve baz› de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Ölçekte yer alan bireysel ve mesleki özellikler ile yarg› maddelerini içeren iki bölüm d›ﬂ›nda “di¤er” ve benzeri gibi aç›k uçlu bir bölüm olmamas›na ra¤men, akademisyenlerin bir bölümü ölçe¤e birtak›m notlar yazarak farkl› görüﬂlerini ifade etmiﬂlerdir. Araﬂt›rman›n sonuç ve yorum bölümünde bu notlardan baz›lar›na yer verilmiﬂtir. TTT Tablo 1’de ölçekte yer alan seçenekler ve bunlar›n s›n›rlar›na yer verilmiﬂtir.
TTTTablo 1’de görüldü¤ü üzere ölçekteki aral›klar eﬂit aral›kl› oldu¤u ve 5 sütun 4 aral›ktan meydana geldi¤i için bir aral›¤›n
de¤erini hesaplamak amac›yla (4/5) formülünden yola ç›karak
seçeneklere ait s›n›rlar belirlenmiﬂtir.
TTT Tablo 2’de ölçekteki boyutlar, boyutlar›n madde say›lar›,
içerikleri ve Cronbach alfa güvenirlik katsay›lar› yer almaktad›r.
TTT Tablo 2’deki Cronbach alfa güvenirlik katsay›lar› baz
al›nd›¤›nda her bir alt boyutun güvenirli¤inin yüksek oldu¤u
görülmektedir. Cronbach alfa güvenirlik katsay›s›, bu araﬂt›rmada 0.97 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n boyutlar› ﬂu içeriklere sahiptir:
Kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumunu etkilemek:
Devaml› olarak sözünü kesme, ba¤›rma veya azarlama, yapt›¤› iﬂi eleﬂtirme gibi yollarla ma¤durun kendini göstermesinin k›s›tlamas›d›r.
Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar: ‹ﬂ yerinde ma¤durla konuﬂmama, baﬂkalar›yla iliﬂki kurmas›n› engelleme, sanki orada de¤ilmiﬂ gibi davranma ﬂeklinde davran›ﬂlarla y›ld›rma eyleminde bulunmad›r.
‹tibara sald›r›lar: Arkadaﬂlar›n›n arkas›ndan olumsuz konuﬂma - dedikodu yapma, as›ls›z söylentiler ç›karma, cinsel

TTT Tablo 1. ‹ﬂ yerinde psikolojik y›ld›rma ölçe¤inde yer alan seçeneklerin

s›n›rlar›.
Verilen A¤›rl›k
1
2
3
4
5

Seçenek

S›n›r›

Kesinlikle kat›lm›yorum
Kat›lm›yorum
Karars›z›m
Kat›l›yorum
Kesinlikle kat›l›yorum

1.00 – 1.79
1.80 – 2.59
2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
4.20 - 5.00
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TTT Tablo 2. ‹ﬂ yerinde psikolojik y›ld›rma ölçe¤i boyutlar›, boyutlar›n madde say›lar›, içeri¤i ve Cronbach alfa güvenirlik katsay›lar›.
Boyutlar

Madde say›s›

‹çerik

Kendini gösterme ve
iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar

10

Akademisyenlere yöneltilen eleﬂtiriler, sözlü/yaz›l› tehditler, bilgi ve
becerilerini gösterme olanaklar›n›n k›s›tlanmas› vb.

0.90

Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar

5

Akademisyenlerin di¤er akademisyenlerle olan iliﬂkilerinin
engellenme durumlar›

0.82

‹tibara sald›r›lar

15

Akademisyenlerin mimikleri, vücut hareketleri, sesleri, dinsel ya da
siyasal görüﬂleriyle alay edilme durumlar›, özgüvenlerini yitirmelerine
sebep olabilecek davran›ﬂlar

0.93

Yaﬂam kalitesine ve
mesleki duruma sald›r›lar

6

Akademisyenlere görev verilme durumlar› ve verilen görevlerin
nitelikleri

0.85

Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar

4

Fiziksel ve cinsel aç›dan yap›lan tehditler ve uygulamalar

0.92

Toplam etki

11

Akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma davran›ﬂlar›ndan fiziksel ve
ruhsal olarak etkilenme durumlar›

0.94

ima vb. gibi eylemlerle ma¤duru gülünç duruma düﬂürme,
de¤ersiz k›lma durumudur.
Kiﬂinin yaﬂam kalitesi ve mesleki durumuna sald›r›lar:
Özel görev vermememe, verilen iﬂleri geri alma, anlams›z iﬂler verme, iﬂi sürekli de¤iﬂtirme ve/veya mali yük getirecek
iﬂler verme gibi yollarla ma¤duru rahats›z etmektir.
Kiﬂinin sa¤l›¤›na do¤rudan sald›r›lar: Fiziksel olarak a¤›r
iﬂler yapmaya zorlama, fiziksel ﬂiddet yapma veya tehdit etme, do¤rudan cinsel taciz gibi yollarla ma¤duru rahats›z etmektir.

Verilerin toplanmas›
Etik kurul izninin al›nmas›ndan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde her bir fakülte dekanl›¤›ndan veri toplama arac›n›n
uygulanmas› için izin al›nm›ﬂt›r. Her bir fakülteye bizzat araﬂt›rmac› taraf›ndan izin belgeleriyle gidilmiﬂ, akademisyenlere bizzat ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ulaﬂ›lamayan akademisyenlere ölçekler kapal› zarflar›n içerisinde b›rak›lm›ﬂ ve sonra toplanm›ﬂt›r. Bu konuda baz› fakültelerde bölüm sekreterlerinden ve halkla iliﬂkiler birimi görevlilerinden yard›m al›nm›ﬂt›r.
Beklenenden çok daha fazla bir geri dönüﬂle da¤›t›lan ölçeklerin 1273’ü (%53) geri dönmüﬂtür. Bu ölçeklerden 1261’i geçerli kabul edilmiﬂtir. Veri toplama arac›; Denizcilik, Edebiyat,
E¤itim, Fen, Güzel Sanatlar, Hemﬂirelik, Hukuk, T›p, ‹ktisadi
ve ‹dari Bilimler, ‹lahiyat, ‹ﬂletme, Mimarl›k ve Mühendislik fakültelerinde uygulanm›ﬂt›r.

Veri çözümleme teknikleri
Bu araﬂt›rmada elde edilen veriler SPSS paket program› arac›l›¤›yla analiz edilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n verilerini çözümlemek
için aritmetik ortalama, yüzdelik ve standart sapmaya bak›lm›ﬂ;
bulgular iki kategorili de¤iﬂkenlerde t testi; ikiden fazla kategoriye sahip de¤iﬂkenlerde ise tek yönlü varyans analizi ile analiz
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edilmiﬂtir. Tek yönlü varyans analizi sonras›nda farkl›l›¤›n hangi kategorilerde ortaya ç›kt›¤›n› belirlemek amac›yla post-hoc
testlerden Scheffe testi kullan›lm›ﬂt›r. Normal da¤›l›ma uymayan veriler söz konusu oldu¤unda Mann-Whitney U testi,
Kruskal-Wallis testi kullan›lm›ﬂt›r. ‹statistiksel çözümlemelerde
0.05 ve 0.01 anlaml›l›k düzeyleri temel al›nm›ﬂt›r.

Bulgular ve Yorumlar
Araﬂt›rmada ilk olarak “Akademisyenlerin alg›lar›na göre iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri nelerdir?” sorusuna yan›t aranmaktad›r. Buna göre ‹ﬂ Yerinde Psikolojik Y›ld›rma Ölçe¤inin genelinin aritmetik ortalamas› (9) 1.76,
standart sapmas› ise 0.64’dür. Buna göre akademisyenler psikolojik y›ld›rman›n olmad›¤›na ya da çok az oldu¤una yönelik “kesinlikle kat›lm›yorum” aral›¤›nda görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Boyutlar›n aritmetik ortalamalar› incelendi¤inde “kendini gösterme ve
iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar” (9 )1.91, “sosyal iliﬂkilere sald›r›lar” (9)1.93 ve “toplam etki (9) 2.01 boyutlar›nda “kat›lm›yorum”; “itibara sald›r›lar” (9) 1.59, “yaﬂam kalitesine ve mesleki
duruma sald›r›lar” (9) 1.69 ile “sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar” (9)
1.22 boyutlar›nda “kesinlikle kat›lm›yorum” aral›¤›nda görüﬂ
bildirmiﬂlerdir.
Akademisyenlerin sorulara vermiﬂ olduklar› cevaplar›n madde baz›nda aritmetik ortalamalar›n›n 1.18 ile 2.41 aras›nda de¤iﬂti¤i görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip olan maddeler “birilerinin adam› oldu¤um düﬂünülür” (9=2.41) ve “çal›ﬂma
güç ve verimimde düﬂüﬂ yaﬂamaktay›m” (9=2.29) maddeleridir.
En düﬂük puan ortalamas›na sahip maddeler “bana do¤rudan
cinsel tacizde bulunulur” (9=1.18) ve “bana fiziksel zarar verilir”
(9=1.21) maddeleridir.
Araﬂt›rmada ikinci olarak “Akademisyenlerin alg›lar›na göre
iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri, onlar›n cinsiyetlerine göre önemli bir farkl›l›k göstermekte midir?”
sorusuna yan›t aranm›ﬂt›r. TTT Tablo 3 akademisyenlerin cinsi-
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TTT Tablo 3. Cinsiyetlerine göre akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma alg› ortalamalar›n›n t-testi sonuçlar›.
Boyutlar

And

N

χ

Sd

SS

t

p

Kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar

Kad›n
Erkek

560
701

2.00
1.85

1141

0.84
0.76

3.08

0.00**

Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar

Kad›n
Erkek

560
701

1.95
1.93

1259

0.81
0.80

0.40

0.68

‹tibara sald›r›lar

Kad›n
Erkek

560
701

1.62
1.58

1259

0.64
0.61

1.14

0.25

Yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma sald›r›lar

Kad›n
Erkek

560
701

1.75
1.66

1259

0.76
0.72

2.12

0.03*

Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar

Kad›n
Erkek

560
701

1.25
1.22

1066

0.54
0.44

1.13

0.25

Toplam etki

Kad›n
Erkek

560
701

2.16
1.91

1125

1.00

4.55
0.88

0.00**

Ölçek geneli

Kad›n
Erkek

560
701

1.83
1.72

1259

0.67
0.61

2.95

0.00**

*p<0.05, **p<0.01

yetlerine göre psikolojik y›ld›rma ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n
t testi sonuçlar›n› göstermektedir.
TTT Tablo 3 incelendi¤inde, cinsiyet de¤iﬂkenine göre “ölçe¤in geneli” ile “kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar, “yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma sald›r›lar” ve “toplam
etki” alt boyutunda gruplar aras›nda anlaml› bir fark bulunmuﬂtur (s›rayla t=2.95, p<0.01; t=3.08, p<0.01; t=2.12, p<0.05;
t=4.55, p<0.01). Buna göre kad›n akademisyenler bu alt boyutlarda yer alan davran›ﬂlara daha çok maruz kald›klar›n› belirtmektedirler. “Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar”, “itibara sald›r›lar” ve
“sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar” boyutunda gruplar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k yoktur.
Araﬂt›rmada üçüncü olarak “Akademisyenlerin psikolojik
y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri, onlar›n yaﬂlar›na göre önemli bir farkl›l›k göstermekte midir?” sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
TTT Tablo 4’te akademisyenlerin yaﬂlar›na göre psikolojik y›ld›rma ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n tek yönlü varyans analizi sonuçlar› verilmektedir.
TTT Tablo 4’e göre “sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar” boyutu d›ﬂ›ndaki boyutlarda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u bulunmuﬂtur.
“Ölçe¤in geneli”, “kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar”, “itibara sald›r›lar”, “yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma
sald›r›lar” ve “toplam etki” alt boyutlar›nda gruplar aras›nda anlaml› fark oldu¤u görülmektedir (s›rayla F=9.10, p<0.01;
F=12.23, p<0.01; F=4.13, p<0.01; F=10.70, p<0.01; F=13.85,
p<0.01). Bu farkl›l›¤›n hangi yaﬂ gruplar› aras›nda oldu¤unu belirlemek için yap›lan Scheffe testi sonuçlar›na göre “29 ve alt›”
(9=1.87) ile “30-39” yaﬂ grubundaki akademisyenler (9=1.83),
“40-49” (9=1.68) ve “60 ve üzeri” (9=1.46) yaﬂ grubundaki akademisyenlere göre psikolojik y›ld›rmaya daha fazla maruz kald›klar›n› düﬂünmektedirler.

TTTTablo 4’te gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›¤›n bulundu¤u
alt boyutlar tek tek incelendi¤inde, “sosyal iliﬂkilere sald›r›lar”
alt boyutu d›ﬂ›ndaki boyutlarda akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma alg›lar›n›n, kendilerinden yaﬂça büyük akademisyenlere
göre daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Ancak, 30–39 yaﬂ grubundaki akademisyenlerin “sosyal iliﬂkilere sald›r›lar” alt boyutundaki alg›lar› 29 yaﬂ ve alt›ndaki akademisyenlere göre daha
yüksektir (F=2.77, p<0.05).
“Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar” alt boyutunda anlaml› bir farkl›l›¤›n olmamas›yla (F=0.52, p>0.05) birlikte, “toplam etki” boyutunda 40–49 yaﬂ grubu d›ﬂ›ndaki gruplarda bulunan akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma alg›lar›n›n 60 yaﬂ ve üzerindeki akademisyenlere göre daha yüksek bulundu¤u dikkat çekmektedir.
Araﬂt›rmada dördüncü olarak “Akademisyenlerin alg›lar›na
göre iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri,
onlar›n medeni durumlar›na göre önemli bir farkl›l›k göstermekte midir?” sorusuna cevap aranmaktad›r. TTT Tablo 5 akademisyenlerin medeni durumlar›na göre psikolojik y›ld›rma ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n t testi sonuçlar›n› göstermektedir.
TTTTablo 5’e göre, medeni durum de¤iﬂkenine iliﬂkin “ölçe¤in geneli” ile boyutlardan “kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar”, “itibara sald›r›lar” “yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma sald›r›lar” ve “toplam etki” alt boyutunda gruplar
aras›nda anlaml› bir fark vard›r (s›rayla t=-2.56, p<0.05; t=-2.26,
p<0.05; t=-2.25, p<0.05; t=-2.61, p<0.01; t=-3,35, p<0.01). Bu
durum, bekâr akademisyenlerin psikolojik y›ld›rmaya evlilerden daha fazla maruz kald›klar›n› ortaya koymaktad›r. Medeni
durum göre “sosyal iliﬂkilere sald›r›lar” ve “sa¤l›¤a do¤rudan
sald›r›lar” alt boyutunun fark›n anlaml› olmad›¤› ortaya konulmuﬂtur.
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TTT Tablo 4. Yaﬂlar›na göre akademisyenlerin psikolojik y›ld›rmaya alg› ortalamalar›n›n tek yönlü varyans analizi sonuçlar›.
N

χ

Sd

SS

F

p

Anlaml› fark

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

2.10
1.98
1.81
1.78
1.49
1.91

.77
.84
.75
.77
.70
.80

.04
.04
.04
.06
.08
.02

12.23

0.00**

1–3
1–4
1–5
2–5

Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

1.81
2.00
1.98
1.98
1.88
1.94

.68
.80
.83
.89
.88
.80

.04
.03
.04
.07
.10
.02

2.77

0.02*

2–1

‹tibara sald›r›lar

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

1.67
1.63
1.54
1.54
1.40
1.60

.60
.61
.62
.67
.64
.62

.03
.02
.03
.05
.07
.01

4.13

0.00**

1–5

Yaﬂam kalitesine ve
mesleki duruma sald›r›lar

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

1.86
1.76
1.56
1.60
1.40
1.70

.73
.75
.68
.73
.74
.74

.04
.03
.03
.06
.08
.02

10.70

0.00**

1–3
1–4
1–5
2–3
2–5

Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

1.23
1.25
1.22
1.21
1.18
1.23

.50
.52
.42
.47
.59
.49

.03
.02
.02
.03
.07
.01

0.52

0.71

Fark yok

Toplam etki

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

2.21
2.13
1.85
1.92
1.46
2.02

.93
1.00
.86
.92
.61
.94

.05
.04
.05
.07
.07
.02

13.85

0.00**

1–3
1–5
2–3
3–5
4–5

Ölçek geneli

29 ve alt› (1)
30–39 (2)
40–49 (3)
50–59 (4)
60 ve üzeri (5)
Toplam

290
451
302
149
69
1261

1.87
1.83
1.68
1.70
1.46
1.77

.60
.66
.62
.68
.57
.64

.03
.03
.03
.05
.06
.01

9.10

0.00**

1–3
1–5
2–3
2–5

Ölçek

Yaﬂ

Kendini gösterme ve
iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar

*p<0.05, **p<0.01

Araﬂt›rmada beﬂinci olarak “Akademisyenlerin alg›lar›na göre iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri, onlar›n unvanlar›na göre önemli bir farkl›l›k göstermekte midir?”
sorusuna cevap aranmaktad›r. Akademisyenlerin unvanlar›na
göre psikolojik y›ld›rmaya iliﬂkin alg›lar›n›n Kruskal-Wallis testi sonuçlar› TTT Tablo 6’da verilmektedir.
TTT Tablo 6 incelendi¤inde unvan de¤iﬂkenine göre “sosyal
iliﬂkilere sald›r›lar” ile “sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar” alt boyutlar›

18

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education

d›ﬂ›nda; ölçek geneli ve “kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar”, “itibara sald›r›lar”, “yaﬂam kalitesine ve mesleki
duruma sald›r›lar” ve “toplam etki” alt boyutlar›nda gruplar aras›nda anlaml› bir fark oldu¤u görülmektedir (s›rayla X2=56.86,
p<0.01; X2=70.83; X2=31.04; X2=68.57; X2=62.89; X2 = 56.86,
p<0.01). Buna göre gerek ölçe¤in geneli, gerekse fark olan boyutlarda araﬂt›rma görevlileri ve akademik uzmanlar psikolojik
y›ld›rmaya daha fazla maruz kald›klar›n› belirtmektedirler.

Akademisyen Alg›lar›na Göre Üniversitelerde Psikolojik Y›ld›rma

TTT Tablo 5. Medeni durumlar›na göre akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma alg› ortalamalar›n›n t-testi sonuçlar›.
Medeni durum

N

Sd

9

SS

t

p

Kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar

Evli
Bekâr

810
451

1.88
1.99

1259

0.79
0.81

-2.26

0.02*

Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar

Evli
Bekâr

810
451

1.96
1.92

1259

0.82
0.77

0.77

0.43

‹tibara sald›r›lar

Evli
Bekâr

810
451

1.57
1.65

1259

0.61
0.62

-2.25

0.02*

Yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma sald›r›lar

Evli
Bekâr

810
451

1.66
1.77

1259

0.73
0.74

-2.61

0.00**

Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar

Evli
Bekâr

810
451

1.22
1.24

1259

0.50
0.48

-0.79

0.42

Toplam etki

Evli
Bekâr

810
451

1.95
2.14

1259

0.93
0.95

-3.35

0.00**

Ölçek geneli

Evli
Bekâr

810
451

1.73
1.83

1259

0.63
0.64

-2.56

0.01*

Ölçek

*p<0.05, **p<0.01

Araﬂt›rmada alt›nc› olarak “Akademisyenlerin alg›lar›na göre iﬂyerlerinde psikolojik y›ld›rmaya maruz kalma düzeyleri, onlar›n görev yapt›klar› fakültelere göre önemli bir farkl›l›k göstermekte midir?” sorusuna cevap aranmaktad›r. Görev yap›lan fakülte de¤iﬂkenine göre psikolojik y›ld›rmaya iliﬂkin alg›lar›n›n
Kruskal-Wallis testi sonuçlar› TTT Tablo 7’de verilmektedir.
TTTTablo 7’deki görev yap›lan fakülte de¤iﬂkeni ile gruplar›n
psikolojik y›ld›rma ölçe¤i puanlar› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir farkl›l›k vard›r (X2=32.95, p<0.00). Bu farkl›l›¤›n
hangi fakülteler aras›nda oldu¤unu belirlemek için yap›lan
Mann-Whitney U test sonuçlar› incelendi¤inde, fakülteye göre
psikolojik y›ld›rman›n s›ras›yla en çok Hemﬂirelik, Denizcilik ve
‹lahiyat; en az ise Mimarl›k ve Mühendislik fakültelerinde yaﬂand›¤› görülmektedir.

Tart›ﬂma, Sonuç ve Öneriler
Üniversitelerde psikolojik y›ld›rman›n incelendi¤i bu araﬂt›rmada; akademisyenler psikolojik y›ld›rman›n varl›¤›na iliﬂkin
“kesinlikle kat›lm›yorum” aral›¤›nda görüﬂ belirtmiﬂlerdir. Boyutlar incelendi¤inde, itibara sald›r›lar”, “yaﬂam kalitesine ve
mesleki duruma sald›r›lar” ile “sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar” boyutlar›nda benzer sonuca ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Akademisyenler “kendini
gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar”, “sosyal iliﬂkilere sald›r›lar” ve “toplam etki” boyutlar›nda “kat›lm›yorum” aral›¤›nda yok denecek kadar az psikolojik y›ld›rmaya maruz kald›klar›n› ifade etmiﬂlerdir. Psikolojik y›ld›rman›n hiç olmamas› gerekir, fakat yine de akademisyenlerin maruz kalma düzeyinin çok
az düzeyde olmas› olumlu bir durumdur. Bu sonuçlar araﬂt›rma
görevlileri ile yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›yla tutarl›k gösterirken
(Ayan ve ﬁahbudak, 2012; Dikmetaﬂ, Top ve Ergin, 2012), Ta-

no¤lu’nun (2006) araﬂt›rmas›nda akademisyenlerin yaklaﬂ›k alt›da birinin psikolojik y›ld›rmaya maruz kald›¤› belirtilmektedir.
Akademisyenler yarg› maddelerinden en çok “birilerinin
adam› oldu¤um düﬂünülür” ve “toplam etki” boyutundaki “çal›ﬂma güç ve verimimde düﬂüﬂ yaﬂamaktay›m” ifadelerine iliﬂkin
en fazla olumsuzluk yaﬂad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Bunun yan›nda “fakültemde baﬂar›lar›m görmezlikten gelinir ve baﬂar›s›zl›klar›m abart›l›r”, “fakültemde bilgi ve becerilerimi gösterme olanaklar›m k›s›tlan›r” ve “yapt›¤›m iﬂ gereksiz yere eleﬂtirilir” ifadelerinde görüﬂ birli¤inin yüksek oldu¤u görülmektedir. Psikolojik y›ld›rmay› uygulayan kiﬂilerin baﬂvurduklar› en sessiz ve en
masum görünen yöntemler; özellikle kendilerinden alt kademede çal›ﬂan bireyleri eleﬂtirmek, onlar›n kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyebilmek ve baﬂar›lar›n› göz ard› etmektir. Bu ba¤lamda bir akademisyenin ölçek formuna “fakültede en belirgin
olumsuzluk bilgi, beceri ve zekâ düzeyi yüksek insanlar›n, di¤er insanlar taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›lmas› ve önlerinin kesilmesidir”
notunu düﬂmesi dikkat çekmektedir. Tano¤lu’nun (2006) bir
yüksek ö¤renim kurumunda yapt›¤› araﬂt›rmada “kiﬂinin kendini göstermesi ve iletiﬂiminin engellenmesi” konusunda tecrübesiz akademisyenler daha fazla ma¤dur olmakta ve genelde y›ld›rmay› yöneticilerin yapt›¤› belirtilmekte. Ayd›n’›n (2009) araﬂt›rmalar›nda da okul yönetici ve ö¤retmenler benzer davran›ﬂlara
maruz kalm›ﬂlard›r. Yine e¤itim dahil farkl› kamu kurumlar›nda
yap›lan bir araﬂt›rmada (Uysal, 2010) çal›ﬂanlar›n “çal›ﬂmalar›n›n görmezden gelindi¤i ve baﬂar›s›zl›klar›n›n abart›ld›¤›, bilgi
ve becerilerini gösterme olanaklar›n›n k›s›tland›¤›n›” ifade etmeleri bu araﬂt›rmayla tutarl›l›k göstermektedir. Ayn› ve farkl›
özellikte e¤itim ve kamu kurumlar›yla benzer sonuçlar›n elde
edilmesi toplumsal ve kurumsal kültürün takdir edici ve destekleyici yönünün zay›fl›¤›na iﬂaret etmektedir.
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TTT Tablo 6. Unvanlar›na göre akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma alg› ortalamalar›n›n Kruskal-Wallis testi sonuçlar›.
n

S›ra Ort.

Sd

9

P

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6)

242
123
241
106
526
23

497.38
569.28
586.66
670.73
715.28
721.13

5

70.83

0.00*

3–1, 4–1, 5–1, 6–1
4–2, 5–2
4–3, 5–3

Sosyal iliﬂkilere sald›r›lar

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6)

242
123
241
106
526
23

606.34
668.45
638.37
703.75
612.70
696.22

5

8.92

0.11

Fark yok

‹tibara sald›r›lar

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6)

242
123
241
106
526
23

545.75
609.50
592.18
691.45
674.28
781.28

5

31.04

0.00*

4–1, 5–1, 6–1
5–2, 6–2
4–3, 5–3, 6–3

Yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma sald›r›lar

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6)

242
123
241
106
526
23

497.78
567.33
599.42
676.30
706.42
770.41

5

68.57

0.00*

2–1, 3–1, 4–1, 5–1, 6–1
4–2, 5–2, 6–2
5–3, 6–3

Sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›lar

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6)

242
123
241
106
526
23

600.19
617.75
642.16
599.86
646.02
709.15

5

8.70

0.12

Fark yok

Toplam etki

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6)

242
123
241
106
526
23

512.89
530.80
608.45
659.89
711.08
681.24

5

62.89

0.00*

3–1, 4–1, 5–1, 6–1
3–2, 4–2, 5–2
5–3

Ölçek Geneli

Prof. (1)
Doç. (2)
Yrd. Doç. (3)
Ö¤r. Gör. (4)
Arﬂ. Gör. (5)
Akad. Uzm. (6) 23

242
123
241
106
526
734.0

507.97
573.24
597.37
674.02
703.34

5

56.86

0.00*

2–1, 3–1, 4–1, 5–1, 6–1
4–2, 5–2, 6–2
5–3

Ölçek

Unvan

Kendini gösterme ve iletiﬂim oluﬂumuna sald›r›lar

Anlaml› fark

*p<0.01

Di¤er dikkat çeken ifadeler ise “kimi insanlarla konuﬂtu¤um için eleﬂtirilirim”, “fakültemdeki çal›ﬂanlar arkamdan
olumsuz konuﬂur”, “davran›ﬂlar›m sorgulan›r”, “bana sahip
oldu¤umdan daha az yetenek gerektiren iﬂler verilir” ve “…
anlams›z iﬂler verilir” ifadeleridir. Araﬂt›rman›n veri toplama
aﬂamas›nda birkaç araﬂt›rma görevlisinin, “fatura ödemelerini”
yapmak üzere baz› ö¤retim üyelerinin kendilerini “bankaya”
gönderdiklerini, “çocuklar›n› okula b›rakt›klar›n›” söylemeleri
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bu bulguya çarp›c› birer örnek olarak gösterilebilir. Bu durum
bir yard›mlaﬂma gibi de düﬂünülebilir. Fakat sorulmad›¤› halde böyle bir not düﬂülüyorsa “hocalar›n›n konumlar›ndan yararlanarak” araﬂt›rma görevlisinden bu yard›m› istedi¤i düﬂüncesini güçlendirmektedir.
Araﬂt›rman›n sonuçlar› boyutlar baz›nda de¤erlendirildi¤inde, psikolojik y›ld›rman›n “sa¤l›¤a do¤rudan sald›r›” boyutunda
akademisyenler en az y›ld›rmaya maruz kald›klar›n› ifade etmiﬂ-

Akademisyen Alg›lar›na Göre Üniversitelerde Psikolojik Y›ld›rma

TTT Tablo 7. Fakültelerine göre akademisyenlerin psikolojik y›ld›rma alg› ortalamalar›n›n Kruskal-Wallis testi sonuçlar›.
Fakülte

Top s.

n

S›ra ort.

Sd

X2

p

Anlaml› fark

E¤itim (1)

213

111

670.93

12

32.95

0.00*

1–12 , 1–13

Fen (2)

102

63

559.29

3–2, 6–2, 8–2, 9–2

Denizcilik (3)

38

24

721.19

3–12, 3–13

Edebiyat (4)

73

42

649.79

6–7, 6–11, 6–12, 6–13

Güzel Sanatlar (5)

129

73

609.35

Hemﬂirelik (6)

34

19

795.63

Hukuk (7)

67

41

563.94

T›p (8)

956

446

665.81

‹‹BF (9)

176

96

677.22

‹lahiyat (10)

77

35

702.73

‹ﬂletme (11)

83

47

567.05

Mimarl›k (12)

74

38

500.11

Mühendislik (13)

378

226

559.50

*p< 0.01

lerdir. Buna göre, akademisyenler fiziksel olarak a¤›r iﬂ yüklemesi, fiziksel ﬂiddet görme ve cinsel tacize maruz kalma konusundaki yaﬂad›klar› sorunlar›n di¤erlerine göre daha az düzeyde
oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Ayd›n (2009) ve Bingöl (2007) de
araﬂt›rmalar›nda benzer sonuçlara ulaﬂm›ﬂlard›r. Buna karﬂ›n,
akademisyenler psikolojik y›ld›rma sonucundan nas›l etkilendiklerini içeren “toplam etki” boyutuna iliﬂkin, di¤er boyutlara göre daha olumsuz görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Buradan psikolojik y›ld›rma davran›ﬂlar› az olsa bile, etkilerinin daha fazla olabildi¤i
sonucuna var›labilir. Bu boyutta “çal›ﬂma güç ve verimimde düﬂüﬂ yaﬂamaktay›m” ve “sabahlar› iﬂe gitmek istemem” maddelerine vurgunun daha fazla oldu¤u görülmektedir. Bu araﬂt›rma
sürecinde bir akademisyen, psikolojik y›ld›rmadan nas›l etkilendi¤ini ﬂu ﬂekilde not düﬂmüﬂtür:
“Fakültemde birçok hoca taraf›ndan tan›n›r ve sevilirim. Bölüm
hocalar›m da beni çok severler. Ancak bunlar kiﬂisel iliﬂkiler. ‹ﬂ iliﬂkilerinde psikolojik bir bunal›m içerisindeyim. Bölümde eﬂit iﬂ da¤›l›m›
olmamas› nedeniyle akademik olarak kendimi geliﬂtirme f›rsat› kesinlikle verilmiyor. Çal›ﬂmalar›mda araﬂt›rma görevlisi oldu¤umdan beri bir verimsizlik söz konusu. Psikolojik olarak kendimi baﬂar›s›z, vasat, kendine güvenmeyen biri olarak hissediyorum. Saat 5 olur olmaz
kendimi okuldan atmak istiyorum. ‹ﬂini sevmeyen, saati geldi¤i an iﬂ
yerini terk eden bir memura dönüﬂtürüldüm. Ve büyük bir üniversitede oldu¤um için yükselme imkân›m da yok. E¤itimim biter bitmez
baﬂka bir üniversiteye geçmek istiyorum…”
Bunun yan›nda, yüksekö¤renim kurumlar›nda yap›lan di¤er
baz› araﬂt›rmalarda üniversitelerde psikolojik y›ld›rman›n olumsuz sonuçlar› ortaya konmuﬂtur. Tano¤lu’ya (2006) göre, psikolojik y›ld›rmaya maruz kalan akademisyenler yaﬂad›klar› stres ve
depresyon etkisiyle baﬂ a¤r›s›, mide problemleri gibi psikosoma-

tik rahats›zl›klar yaﬂam›ﬂlard›r. Lewis (2004) ise psikolojik y›ld›rma nedeniyle akademisyenlerin duyars›zlaﬂma, rezil olma,
aﬂa¤›lanma, “pasifize” olma duygular› yaﬂad›klar›n› ve “itaat etmeye” itildiklerini belirtmektedir. Baﬂka bir araﬂt›rmada ma¤durlar yöneticilerden çok meslektaﬂlar›yla sorun yaﬂad›klar›n›
belirtmiﬂler; konuyu anlat›rken y›ld›rma veya zorbal›k terimlerini kullanmam›ﬂlard›r (Yaman, 2009).
Sonuçlar akademisyenlerin cinsiyetleri, yaﬂlar›, medeni durumlar›, unvanlar› ve görev yapt›klar› fakültelere göre incelendi¤inde, gruplar›n görüﬂleri aras›nda anlaml› bir ﬂekilde farklar
saptanm›ﬂt›r. Cinsiyetlerine göre, “kendini gösterme ve iletiﬂim
oluﬂumuna sald›r›lar”, “yaﬂam kalitesine ve mesleki duruma sald›r›lar” ve “toplam etki” boyutlar›nda kad›n akademisyenler, erkek akademisyenlere göre daha fazla y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂlard›r. Araﬂt›rman›n sonuçlar›, üniversitelerde yap›lan araﬂt›rmalarla (Aktop, 2006; Bayrak-Kök, 2006; Björkqvist, Österman
ve Hjelt-Bäck, 1994; Çögenli, 2010; Leymann, 1996) ve baﬂka
kurumlardaki baz› araﬂt›rmalarla tutarl›k göstermektedir (Carnero, Martinez ve Sanchez-Mangas, 2006; Çay, 2008). E¤itim
düzeyleri de dikkate al›nd›¤›nda üniversite ö¤retim eleman› pozisyonunda dahi kad›nlar›n psikolojik y›ld›rmaya daha fazla maruz kalmas› oldukça manidard›r. Bu durum kad›nlar›n erkeklere
göre daha duygusal ve hassas olmalar› nedeniyle, çevrelerinde
yaﬂad›klar›ndan ya da yaﬂananlardan daha fazla etkilenmelerinden kaynaklanabilir. Ya da erkeklere biçilen gizli ya da aç›k toplumsal gücün etkisiyle kendini gösterme, prestijli ve kolay iﬂlere
lay›k görülme gibi konularda daha fazla sorun yaﬂ›yor olabilirler. Öte yandan, erkek akademisyenlerin (Orhan, 2009) ve ö¤retmenlerin (Ertürk, 2005) daha fazla psikolojik y›ld›rmaya maruz kald›¤›n› gösteren araﬂt›rmalar oldu¤u gibi, cinsiyetin psiko-
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lojik y›ld›rmaya maruz kalmay› etkilemedi¤ini gösteren araﬂt›rmalara da rastlanmaktad›r (Acar ve Dündar, 2008; Ayan ve ﬁahbudak, 2012; Bingöl, 2007; Dikmetaﬂ, Top ve Ergin, 2012; Einarsen ve Skogstad, 1996; Karya¤d›, 2007; Tano¤lu, 2006; Vartia, 1996).
Bu araﬂt›rmada 40 yaﬂ alt› akademisyenler daha fazla psikolojik y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂlard›r. Di¤er bir ifadeyle, genç
akademisyenler psikolojik y›ld›rma davran›ﬂlar›yla daha çok karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Bu durum, genç akademisyenlerin daha dinamik
ve daha dayan›kl› görülmeleri nedeniyle kendilerine olmas› gerekenden daha fazla iﬂ yüklenmesinden kaynaklanabilir. Ya da
kendilerini ispatlamak, çok daha fazla çal›ﬂma yapmak ve çabuk
yükselmek için gayretleri kötüye kullan›l›yor olabilir. Ayr›ca
profesör ve doçent düzeyindeki akademisyenlerin, iyi niyetle bilimsel aç›dan kendilerini geliﬂtirmeleri için genç akademisyenlere daha fazla görev vermeleri bu sonuca yol açm›ﬂ olabilir. Acar
ve Dündar (2008), Aksoy, (2008), Aktop (2006), Bingöl (2007),
Çay (2008), Çögenli (2010), Einarsen ve Skogstad (1996), Leymann (1996), Orhan (2009) ile Rayner ve Hoel’ün (1997) araﬂt›rma sonuçlar› da bu araﬂt›rmayla paralellik göstermektedir.
Bayrak-Kök’ün (2006) araﬂt›rmas›nda ise bankac›l›k sektöründe
yaﬂ artt›kça y›ld›rmaya maruz kalma düzeyi artmaktad›r. Bunun
yan›nda yaﬂ de¤iﬂkeninin psikolojik y›ld›rmay› etkilemedi¤ini
belirten araﬂt›rmalara da rastlanmaktad›r (Ayan ve ﬁahbudak,
2012; Dikmetaﬂ, Top ve Ergin, 2012; Dilman, 2007; Karya¤d›,
2007).
Araﬂt›rman›n baﬂka bir sonucuna göre bekar akademisyenler
evlilere göre daha fazla psikolojik y›ld›rmaya maruz kald›klar›n›
ifade etmiﬂlerdir. Evli akademisyenlerin, bu gibi sorunlar› eﬂleriyle ya da çocuklar›yla paylaﬂabilmeleri, onlar›n bu sorunun üstesinden daha kolay gelmelerini sa¤l›yor olabilir. Orhan (2009)
da üniversitelerde boﬂanm›ﬂ akademisyenlerin evli olanlardan
daha fazla sorun yaﬂad›klar›n› belirlemiﬂtir. Benzer sonuçlarla
Aksoy (2008), Çay (2008), Çögenli (2010) ve Karya¤d› (2007)
bekar kiﬂilerin, evli olanlara oranla daha fazla psikolojik y›ld›rmaya maruz kald›klar›n› saptam›ﬂlard›r. Oysa, Bayrak-Kök’ün
(2006) araﬂt›rmas›nda bankac›l›k sektöründe evli çal›ﬂanlar daha
fazla psikolojik ma¤duriyet yaﬂam›ﬂlard›r. Buna karﬂ›n, baz›
araﬂt›rmalarda medeni durum psikolojik y›ld›rmay› etkilememektedir (Ayan ve ﬁahbudak, 2012; Bingöl, 2007; Dilman,
2007; Dikmetaﬂ, Top ve Ergin, 2012).
Unvanlar›na göre akademisyenlerin görüﬂ fark› incelendi¤inde, araﬂt›rma görevlileri ve uzmanlar daha fazla psikolojik
y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂlard›r. Bir akademisyen, ölçe¤in yer ald›¤› zarfa koydu¤u notta ﬂunlar› belirtmiﬂtir: “ﬁahs›m ad›na ﬂunlar› söyleyebilirim: K›demli profesörüm. Bana mobbing uygulayamazlar. Ama “X” Anabilim dal›nda y›llard›r sistemli bir mobbing araﬂt›rma görevlileri ve uzmanlara uygulanm›ﬂ, ben ve Prof. “X” buna
karﬂ› mücadele vermiﬂ bulunuyoruz.” Buna ilaveten, bir araﬂt›rma
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görevlisinin, ölçek yarg› maddelerinden “telefonla rahats›z edilirim”, “rahats›z edici jest ve bak›ﬂlara maruz kal›r›m”, “yapmam için
bana anlams›z iﬂler verilir” ifadelerinin yan›na 6. seçene¤i ekleyerek iﬂaretlemesi, bu durumu desteklemektedir. Araﬂt›rman›n bu
sonucuna paralel olarak Aktop (2006), Çögenli (2010) ve Tano¤lu (2006) akademik hiyerarﬂide altta yer alan ö¤retim elemanlar›n›n psikolojik y›ld›rma davran›ﬂlar›na daha fazla maruz
kald›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Baﬂka bir sonuca göre, t›p fakültesindeki araﬂt›rma görevlileri, fen ve edebiyat fakültelerindekilerden daha fazla sorun yaﬂad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. ‹ki veya üçüncü y›l›nda çal›ﬂan araﬂt›rma görevlileri daha az psikolojik y›ld›rmaya maruz kalmaktad›rlar. Ayan ve ﬁahbudak’a (2012) göre k›demli araﬂt›rma görevlileri de y›ld›rma tutum ve davran›ﬂ›n› astlar›na göstermektedirler.
Görev yap›lan fakülteye göre psikolojik y›ld›rma incelendi¤inde, akademisyen say›lar› di¤erlerine göre daha az olan s›ras›yla Hemﬂirelik (n=34) ve Denizcilik (n=38) fakültelerinde en
çok y›ld›rma davran›ﬂ ve uygulamalar› görülmektedir. Akademisyen say›s›n›n azl›¤› bak›m›ndan Mimarl›k, Hukuk ve Edebiyat fakülteleriyle, orta büyüklükte yer alan ‹lahiyat Fakültesi’nde
de ayn› ﬂekilde daha fazla psikolojik y›ld›rma davran›ﬂ› görülmektedir. Bu durum küçük okullarda okul kültürü (ﬁahin, 2010;
ﬁahin-F›rat, 2007) ve ikliminin (Cotton, 1996; Greeney ve Slate, 2012) daha iyi oldu¤unu bulgulayan araﬂt›rmalarla çeliﬂmektedir. Di¤er yandan, Mimarl›k, Mühendislik ve Fen fakültelerinin puan ortalamalar›n›n oldukça düﬂük olmas› dikkat çekmektedir. Fakülteler aras› fark incelendi¤inde E¤itim, Denizcilik,
Hemﬂirelik, T›p, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler (‹‹BF) ile ‹lahiyat Fakültesi akademisyenleri Mühendislik ve Mimarl›k fakültelerinden; Denizcilik, Hemﬂirelik, T›p ve ‹‹BF akademisyenleri Fen
Fakültesi’nden; Hemﬂirelik Fakültesi akademisyenleri Hukuk ve
‹ﬂletme fakültelerinden daha çok psikolojik y›ld›rmaya maruz
kalm›ﬂlard›r. Farkl› sonuçlara ulaﬂan araﬂt›rmalar da vard›r. Orhan’a (2009) göre Su Ürünleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunda psikolojik y›ld›rma davran›ﬂlar› daha az yaﬂanmaktad›r.
Çögenli’nin (2010) araﬂt›rmas›nda en yüksek E¤itim Fakültesi,
en düﬂük ‹‹BF ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nde y›ld›rmaya rastlanmakta fakat sonuçlar istatistikî olarak de¤iﬂmemektedir. Aktop’un (2006) çal›ﬂmas›nda ise fakülteler aras›nda önemli fark
bulunamam›ﬂt›r. Küçük veya büyük, fakültelerdeki psikolojik
y›ld›rma düzeyinin baﬂka nedenleri olmakla birlikte bunlardan
baz›lar›na de¤inmekte yarar vard›r. Birincisi, bu durum üniversitelerin yar› özerk, az iletiﬂim, kurallarda azl›k, rastgele ba¤›ms›zl›k, baﬂar›y› tan›mlama zorlu¤u, seyrek denetim, yüksek yetki
aktar›m› gereklili¤i gibi özelliklerle gevﬂek ba¤l› kurumlar olarak (Dönmez, U¤urlu ve Cömert, 2011; U¤urlu, 2007; Weick,
1976) kendine özgü koﬂullar›ndan kaynaklanabilir. Bu kendine
özgülük üniversitelerin amaçlar›n›n çok boyutlu ve kapsaml› ol-
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mas›ndan da kaynaklanmaktad›r. Bu gibi kendine özgülük ve
özerkli¤in yasal ba¤lamlar› da içeren bir biçimde sadece meslek
erbab› de¤il ayn› zamanda bilimsel üretim ve toplumsal hizmet
gibi iﬂlevleri de yerine getiren kurumlarda olmas› gereken bir
durumdur. Fakat bu kendine özgülük ve yar› özerklik durumu
fakültelerde ve bölümlerinde çal›ﬂanlar›n konumlar›n› ve insani
davran›ﬂlar› aﬂan biçimde kullan›lmamal›d›r. ‹kincisi, gözlemlere göre, üniversite, fakülte ve bölümlerde yönetici atamalar›n›n
seçimle olmas› (yöneticilerin seçimde kendilerine oy vermeyenlere y›ld›rma eyleminde bulunabilmesi), akademisyenlerin yükselme koﬂullar›, özel ve normal görevlerde adil davran›lamamas›, gere¤inden fazla iﬂ yükü gibi nedenler fakültelerde y›ld›rma
sorunlar›n› tetikleyebilmektedir. Son olarak, baz› ayr›nt›larda
günün teknolojik, biliﬂimsel vb. gibi geliﬂmelerine paralel olarak
yasa ya da yönetmelikler bulunmayabilmekte ve bu durumda
yoruma ba¤l› durumlarda sorunlar yaﬂanabilmektedir. Örne¤in,
bu araﬂt›rman›n temel konusu olan psikolojik y›ld›rman›n kurumlarda yasal zemini tam olarak belirlenmemiﬂtir. Bu gibi durumlar fakülte ve bölümlerdeki uygulama ve iliﬂkileri olumsuz
etkileyebilmekte, yasal zemindeki boﬂluklar özellikle yöneticilerin kiﬂisel iste¤i do¤rultusunda yorumlanabilmektedir. Bu araﬂt›rman›n bulgular›na göre, bu olumsuz etkiler, akademisyen say›s› daha az olan fakültelerde daha fazla görülebilmektedir.
Sonuç olarak, akademisyenler psikolojik y›ld›rman›n yok denecek kadar az düzeyde oldu¤u yönünde görüﬂ bildirmiﬂlerdir.
Kad›n, bekar ve genç yaﬂtaki (40 yaﬂ alt›) akademisyenler ile unvana göre araﬂt›rma görevlileri ve akademik uzmanlar daha fazla psikolojik y›ld›rmaya maruz kalm›ﬂlard›r. Psikolojik y›ld›rman›n en çok s›ras›yla Hemﬂirelik, Denizcilik ve ‹lahiyat fakültelerinde; en az Mimarl›k, Mühendislik ve Fen fakültelerinde yaﬂand›¤› saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n sonuç ve do¤urgular›ndan ﬂu önerilere yer verilebilir:
Di¤er araﬂt›rmalarda büyük örgütlerde psikolojik y›ld›rmaya
daha fazla maruz kal›n›rken, bu araﬂt›rmada akademisyen say›s›n›n az oldu¤u fakültelerde psikolojik y›ld›rman›n daha
fazla yaﬂand›¤› dikkati çekmektedir. Bunun üniversitelere
özgü olup olma¤› ve nedenleri araﬂt›r›lmal›, politika yap›c›lar ve uygulay›c›lar bu konularda gerekli önlemleri almal›d›rlar.
Hemﬂirelik Fakültesi’nde psikolojik y›ld›rman›n nedenleri
araﬂt›r›lmal›, baﬂka Hemﬂirelik fakültelerini de kapsayan
araﬂt›rmalar yap›lmal›d›r.
Üniversitelerde psikolojik y›ld›rma ile ilgili nicel araﬂt›rmalar ileri istatistikî teknikler kullan›larak yap›labilece¤i gibi;
nitel araﬂt›rmalarla psikolojik y›ld›rma ma¤durlar›n›n özellikleri (kad›n-erkek/genç-ileri yaﬂ/unvan vb.), psikolojik y›ld›rma sebepleri, sonuçlar› ve çözüm önerilerine iliﬂkin detayl› verilere ulaﬂmak mümkün olabilir.

Psikolojik y›ld›rman›n daha s›k görüldü¤ü fakülteler ilaveten
saptanarak, bu fakültelerde psikolojik y›ld›rmaya karﬂ› önlemler al›nmal›d›r. Psikolojik y›ld›rmaya maruz kalan akademisyenlere psikolojik destek sa¤lanmak amac›yla birimler
oluﬂturulmal›d›r.
Üniversitelerde psikolojik y›ld›rmaya iliﬂkin fark›ndal›¤› art›rmak; al›nabilecek yasal önlemler konusunda akademisyenlere hukuki bilgilendirme sa¤lamak amac›yla kurslar, seminerler, çal›ﬂtaylar vb. düzenlenebilir; yaz›l› broﬂürler ve
kitapç›klar haz›rlan›p da¤›t›lmal›d›r.
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