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Özet 

Bu çalışmada, işgörenlerin işyerlerinde karşılaştıkları Psikolojik Şiddet (PŞ)’in 
Tükenmişlik (TÜ) üzerindeki etkisinde İş Stresi (İS)’nin aracılık rolünün ölçülmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma verileri Ankara’daki kamu ve özel kurumlarında çalışan 826 
işgörenden elde edilmiştir. Araştırmada; Leymann (1996)’nın hazırladığı PŞ ölçeği, 
Maslach (1981)’ın hazırladığı TÜ ölçeği ve Haynes (1996)’ın hazırladığı İS ölçeğinden 
yararlanılmıştır. Veriler SPSS 13 yazılımıyla One-Way Anova, Korelasyon, Regresyon 
ve Çoklu Regresyon analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma 
bulgularına göre; PŞ’nin İS düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, İS düzeyi 
arttığında da TÜ sendromunun oluştuğu görülmektedir. Yapılan bu araştırmada, PŞ’nin 
TÜ üzerindeki etkisinde İS’nin aracılık rolünde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Diğer 
yandan demografik değişkenler açısından hem PŞ düzeylerinde, hem İS düzeylerinde 
hem de TÜ düzeylerinde anlamlı farklılaşmalara rastlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Şiddet, İş stresi, Tükenmişlik. 

Abstract 
In this study, due to the influence of Mobbing (MO) on Burnout (BU), the 

mediating role of Job Stress (JS) on employees is examined. Hence, 826 employees of 
public and private institutions in Ankara were included in the sample. The data 
obtained by a questionnaire that prepared by Leymann (1996)’s MO scale, and 
Maslach (1981)'s BU scale and Haynes (1996)'s JS scale. Data was evaluated by using 
One-Way ANOVA, correlation, regression, and multiple regression SPSS. As can be 
seen from the results of research, applied and perceived MO has a significant impact on 
employees' JS’s levels and becomes effective in the creation of JS. On the other hand, 
BU syndrome were seen as a consequence of the resulting JS. These conditions affect 
each other and existence of one within the organizational structure, results in the 
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emergence of the other two. Therefore, management of organization, all levels of 
managers, and employees as individuals should be aware of these psychological states 
and conduct studies aimed for its prevention.In this research, meaningful relationships 
have been identified in the mediating role of JS at the impact of MO on BU. On the 
other hand in terms of demographic variables, significant variations were found in the 
levels of MO, BU, and JS. 
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