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Abstract 

Mobbing, which is expressed as psychological harassment at the workplace, 
is often confronted as a situation that is frequently encountered in the health 
sector in recent years. Studies show that health care professionals are 
deliberately exposed to mobbing by 18 to 37%, 74 to 91% are exposed to 
one or more mobbing behaviors, and most of the employees are witnessing 
their colleagues in the workplace exposed to such behavior. Whether or not 
there is a gender effect in mobbing behaviors in workplace mobbing studies 
is still being debated. However, it is shown that most of the nurses are female 
due to the fact that women live more violent behaviors in health institutions 
than men. It is important to investigate the consumer behaviors of women 
health workers exposed to mobbing with each individual being a consumer. 
The purpose of this study is to determine the effect of mobbing on the non-
rational compulsive consumer buying behavior that women's health workers 
are exposed to. The questionnaire prepared for this purpose was applied to 
1604 women health workers on a voluntary basis. Regression analysis was 
performed to determine the effect of mobbingin on compulsive buying 
behavior. The result of the analysis made is that mobbingin has an effect on 
compulsive purchasing. 
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Özet 

İş yerinde psikolojik taciz olarak ifade edilen mobbing özellikle son yıllarda 
sağlık sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda sağlık profesyonellerinin %18 ile 37 oranında kasten 
mobbinge maruz kaldığını, %74 ile 91’inin bir veya birden fazla mobbing 
davranışıyla karşılaştığını ve çalışanların çoğunun işyerinde çalışma 
arkadaşlarının bu tür davranışlara maruz kaldıklarına tanık olduklarını 
göstermektedir. İş yerinde mobbing konusunda yapılan çalışmalarda 
mobbing davranışlarına maruz kalmada, cinsiyetin etkisi olup olmadığı hala 
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tartışılmaktadır. Ancak sağlık kurumlarında yaşanan her tür şiddet 
davranışlarını, kadınların erkeklerden daha fazla yaşadığı, hemşirelerin 
çoğunun kadın olması nedeniyle bu meslek grubunun mobbinge daha fazla 
maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Her bireyin bir tüketici olması esası ile 
mobbinge maruz kalan kadın sağlık çalışanlarının tüketici davranışlarının 
araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı kadın sağlık 
çalışanlarının maruz kaldıkları mobbingin rasyonel olmayan kompulsif 
tüketici satın alma davranışına etkisini belirlemektir. Literatürde bu iki 
değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışma yer almamaktadır. 
Hazırlanan anket 1604 kadın sağlık çalışanına gönüllülük esasına göre 
uygulandı. Mobbingin kompulsif satın alma davranışına etkisini belirlemek 
için regresyon analizi yapıldı. Yapılan analiz sonucunda mobbingin kompulsif 
satın alma üzerinde etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. 
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1. Giriş 

İnsanların aynı ortamda çalışmaya başladığı dönemlerden bugüne kadar, iş yeri 
düzenlemeleri, verimlilik ve insan davranışları inceleme konusu olmaya devam 
etmiştir. İş ve çalışma koşullarının çalışabilir düzeyde olması, gerek geçirilen 
zamanın fazla olması ve gerekse insan hayatında önemi nedeniyle varlığı 
önemsenen bir durumdur. Çalışanın kişiliğinin yok sayıldığı, sevgi ve saygı 
ortamının olmadığı, değerin karşılığının alınmadığı bir yerde huzurlu ve verimli bir 
iş yaşamı olacağı düşünülemez (Yaman, 2009:3). Çalışma hayatı toplumun diğer 
birimleri gibi insan topluluklarının pozitif yönlerini olduğu kadar zaaflarını da 
içlerinde barındırmaktadır. Çalışma hayatı içerisinde yer alan bireyler de kimi 
zaman içinde bulundukları ortama ya da sadece içinde yaşadıkları döneme, çalışma 
arkadaşlarına, astlarının veya üstlerinin kişilik veya kurumsallaşmama yapılarına 
has özellikler sebebiyle bulundukları örgüt içerisinde olumsuz davranışlar 
sergileyebilmekte veya bu davranışlara maruz kalabilmektedirler (Deniz, 2007:1). 
Bu davranışların son dönemde sıkça duyulan ve üzerinde araştırma yapılanı 
“mobbing” kavramıdır. 

Mobbing çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde 
uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi 
davranışlar olarak ifade edilmiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/9-1925 E.) 

Mobbing işyerinde çalışanların bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, etik dışı 
ve sistematik söz ve davranışlarla taciz etmesidir. Mobbing özellikle hiyerarşik bir 
yapılanmanın olduğu gruplarda, zayıf bir kontrolün olduğu kurumlarda güçlünün 
altta kalanlara psikolojik yollardan baskı yapmasıdır. Gelişmiş ülkelerde cinsel 
tacizin de önüne geçen mobbing çoğunlukla üst düzey yönetim kademesinde 
çalışanlar tarafından uygulanmakta ve üst düzey yöneticilerde bir meslek hastalığı 
olarak görülmektedir. Bu olgu ile ilgilenen tüm araştırmacılar, uygulanan 
mobbingin cinsiyetler açsından farklı olduğu görüsünde birleşmektedirler. Kadın 
ve erkeğin çocukluktaki yetişme tarzları ve kişilik gelişimindeki farklılıklar 
nedeniyle, kişilerin hem çalışma ortamında verdikleri tepkilerde hem de mobbing 
uygulama tarzlarında farklılık görülmektedir (https://www.tbmm.gov.tr/ 
komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor).  

Genellikle iş yerinde daha fazla değer üreten nitelikli kişilere karşı, niteliksiz 
kişilerin uyguladığı kötü, istenmeyen bir davranış olarak karşımıza çıkan mobbing, 
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yeri, zamanı, iş kolu ayrımı olmadan ama çoğunlukla hizmet sektöründeki 
alanlarda faaliyet gösteren iş kollarında yaygın olduğu, sağlık sektörü ve 
üniversitelerde yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Çalışmalar mobbinge maruz 
kalan kişilerin çalışma hayatlarında zeka, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi bir çok 
olumlu özellik gösteren duygusal zekası yüksek kişiler olduklarını göstermektedir 
(https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor). Yapılan 
araştırmalarda mobbinge maruz kalanların kurum içi ve kurum dışı olumsuz 
davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. İşyerlerinde mobbinge maruz kalanların 
performans ve verimlilikleri ile işe ayırdıkları zamanda önemli kayıpların meydana 
gelmesinin yanında, işyerinin genel verimliliğinin azalması, çalışma ilişkilerinin 
bozulması, çalışan ve yöneticiler arasında uyumsuzlukların artması, işe 
devamsızlıkların artması ve kurumsal bağlılığın azalması ve daha da önemlisi 
kurumun paydaşlar düzeyinde imajının azalmasına neden olabilir. 

Kompulsif tüketimin bir çeşidi olarak kabul görmüş kompulsif satın alma (O’Guinn 
ve Faber, (1989, s.147), Kraepelin (1915, s.408) ve Bleuler (1924, s.538) 
araştırmalarında aniomania olarak adlandırılan bir rahatsızlık türü olduğu 
belirtilmiştir. D’Astous (1990, s.17) kompulsif satın almayı “satın alma arzusunun 
yüksek derecede bulunması” olarak tanımlamaktadır 

Çalışanların maruz kaldıkları bu davranışın, araştırma konumuz olan kompulsif 
satın alama davranışına etkisi belirlemeye çalışılacaktır. 

2. Literatür 

2.1. Mobbing 

2.1.1. Mobbing Kavramı ve Tarihçesi 

Mobing, Latince mob kelimesinden türemiş olup bu dilde mob: "möbile vulgus" 
"kararsız kalabalık" anlamlarını taşımaktadır. İngilizcede ise bu kelime; düzensiz 
ya da kurallara isyan eden insan topluluğu, kanunsuz şiddet uygulayan çete veya 
kalabalık anlamlarına gelmektedir (http://websters.yourdictionary.com, Erişim 
Tarihi: 01.07.2018). Türk dil kurumunda ise "bezdiri" kelimesini mobbing ile aynı 
anlamda kullanılmış ve bu kavram “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde 
belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz 
olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak açıklanmıştır 
(http://www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi:01.07.2018). 

Literatürde mobbing kavramı ilk kez 1960'lı yıllarda; hayvan davranışları üzerine 
çalışmalar yapan Avusturalya’lı bilim adamı Konrad Lorenz tarafından hayvanların 
yabancı bir hayvanı ya da avlanmakta olan bir düşmanı korkutup kaçırmak için 
yaptıkları davranışları tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir. 1970'li yıllarda 
ise bu kavram, İsveç'li Sosyolog Peter-Paul Heinemann tarafından küçük bir grupta 
yer alan çocukların grup dışındaki bir çocuğa karşı sergiledikleri sert ve yıkıcı 
davranışları tanımlamak için kullanılmıştır.  1980'li yıllara gelindiğinde ise 
kavramın daha geniş bir alanda etkisi araştırılmıştır. Belirtilen yıllarda Profesör 
Heinz Leymann işyerinde çalışanlar arasındaki davranışları gözlemleyerek 
mobbing kavramını işyerindeki bir grubun diğer çalışana karşı sergiledikleri 
davranışların şiddetini belirlemek ve etkilerini analiz etmek amacıyla kullandığı 
görülmektedir (Davenport v.d, 2003).  Dönemsel olarak yapılan çalışmalar, 
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incelendiğinde mobbingin başlangıçta hayvanlar arasındaki davranışları 
betimlemek amacıyla kullanıldığı görülürken, daha sonraki yıllarda yapılan 
çalışmalarda ise kavramın kapsam alanı genişleme göstermiş olup,  kişilerin 
birbirlerine karşı tutum ve davranışlarını incelemeye başlamıştır. 

Günümüzde bakıldığında ise mobbing kavramı, düzenli bir süreci kapsayan ve 
belirli bir sistem doğrultusunda süreklilik oluşturan, çalışanı sindirmek amacıyla 
bireyin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel olarak oluşan saldırgan 
tutum ve davranışları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.  Başka bir ifade ile 
herhangi bir kurumda çalışan bir kişi ya da grubun, istenmeyen biri olarak 
seçtikleri kişiyi dışlayarak, sözlü veya fiziksel tacizde bulunarak baskı altına 
almaya çalışması, yıldırması ve bezdirmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Komisyon 
Raporu, 2011).   

Aydın ve Özkul (2007)'de kaleme aldıkları çalışmalarında ise bir davranışın 
mobbing kapsamı içinde değerlendirilebilmesi için bir takım kriterlere sahip 
olması gerektiğini vurgulamışlardır ve bu kriterleri şu şekilde açıklamışlardır:   

 İki taraf olmalı ve taraflar arasında bir güç dengesizliği oluşmalıdır. 

 Kişiye karşı olumsuz bir tutum ya da davranış meydana gelmelidir. 

 Hedef alınan kişiye gösterilen davranışların aynı zamanda kişi tarafından da 
olumsuz olarak görülmesi gerekmektedir. 

 Meydana gelen bu davranışlar belirli bir sürekliliği ve sıklığı teşkil 
etmelidir. 

 Son olarak ise davranışın kişi üzerinde olumsuz etkilerinin olması 
gerekmektedir. 

Belirtilen bu kriterler dikkate alındığında bir yerde mobbingin varlığından söz 
edebilmek için öncelikli olarak en az iki tarafın varlığından söz edebilmemiz 
gerekmektedir. Ayrıca bu taraflardan haksız taraf daha güçlü bir durumdayken 
haklı taraf ise daha güçsüz ve tarafsız kısmı oluşturmalıdır. Bir diğer önemli kriter 
ise sergilenen olumsuz tutum ve davranışların belirli bir süreyi kapsaması ve süre 
içinde benzer tutum ve davranışların sıklıkla tekrarlanması gerekmektedir. 

2.1.2. Süreçsel Açıdan Mobbing Basamakları 

İşyerinde mobbing genellikle bir zorba tarafından başlatılır ve kişinin başka bir 
çalışma arkadaşına karşı göstermiş olduğu tutum ve davranışlar diğer çalışanlar ve 
yöneticiler tarafından engellenemediği gibi zamanla diğer kişi ve yöneticilerin de 
mobbinge ortak olmaya başladıkları görülmektedir (Hartig ve Frosch, 2006). Bu 
bağlamda mobbing süreçsel olarak basitten karmaşığa doğru giden bir yapıyı 
kapsamaktadır (Çarıkçı ve Yavuz, 2009). Ve sonuç olarak başlangıçta basit bir 
biçimde başlayan bu yapı zamanla artış göstermekte olup, en sonunda katlanılmaz 
bir hal almaya başlamaktadır (Koç ve Bulut, 2009; Işık, 2007).  Söz edilen bu yapıyı 
Leyman 5 farklı aşamada tanımlamıştır (Leyman, 171-172: 1996): 

 Adım: Kritik Olaylar Aşaması: Bu adımda çoğunlukla tetikleyici unsur bir 
çatışmadan oluşmaktadır. Fakat çatışmayı mobbinge dönüştüren temel 
faktörün ne olduğu ya da nelerden oluştuğu tam olarak ilgililer tarafından 
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belirlenememiştir. Ayrıca ilk mobbing evresi oldukça kısa bir süreyi 
kapsamakta olup,  bir sonraki evre ise çalışanlar tarafından kınayıcı 
hareketlerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Adım: Anlaşmazlık ve Saldırgan Eylemler Aşaması:  İş hayatında sadece 
bir defaya mahsus olarak yapılmış olan olumsuz tutum ve davranışlar 
mobbing olarak adlandırılmamaktadır. Ancak bu tutum ve davranışlar 
süreklilik arz etmeye başladığında ve kişiyi psikolojik olarak ele geçirmeye 
çalıştığı anda mobbing aktif bir duruma geçmeye başlamıştır. 

 Adım: Yönetimin Devreye Girmesi Aşaması:  Yönetim başlangıçta oluşan 
anlaşmazlıklara taraf olmaz ve iş yerinde uygulanan psikolojik şiddete göz 
yumar veya durumu yanlış bir şekilde ele alarak mobbinge maruz kalan kişi 
aleyhinde kararlar alıp sorunun çözümünü daha da güç hale getirmektedir. 

 Adım: Yanlış Yakıştırmalar ve Tanılarla Dışlama Aşaması: Bu aşamada 
mobbingle iç içe olan kişi sorunun çözümü için profesyonel yardım almaya 
başlamaktadır. Ayrıca kişi, bu aşamada hastalık izni almaya ve ilaç 
tedavisine başlar.  Kurum içinde kişinin durumu öğrenildiğinde yanlış 
teşhisler konularak hakkında "zor insan, paranoyak kişilik ya da kişilik 
rahatsızlığı" gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Bu süreç ise çoğunlukla istifa 
veya çalışanın isten çıkarılması gibi sonuçları doğuran 5. aşama ile son 
bulmaktadır. 

 Adım: İşine Son Verilme Aşaması: İş yerinden uzaklaştırılan kişiye 
inanılmaması ya da inanılmak istenmemesi, üst yönetim tarafından kişiyi iş 
hayatından uzaklaştıran kişi ya da kişilerle ilgili herhangi bir yapıcı adım 
atılmaması veya çaba gösterilmemesi durumunda, kişinin o kurumda daha 
uzun süre kalmasının önü tıkanmakta olup bu durum sonrası birey ya işten 
çıkarılmakta ya da mobbinge devam edilerek istifaya zorlanmaktadır. 

2.1.3. Örgüt İçinde Bireyin Maruz Kaldığı Mobbing Türleri 

Mobbing sürecinde mobbingi yapanlar kadar kimlerin hedef kitleyi oluşturduğu da 
oldukça önemlidir. Literatürde bu konu üzerinde yapılmış uygulamalı çalışmalar 
incelendiğinde, mobbinge maruz kalan kişilerin çoğunlukla zeki, yetenekli, yaratıcı, 
başarı yönelimli, dürüst, güvenilir karakter gibi üstün özelliklere sahip oldukları ve 
aynı zamanda kendilerini işine adamış oldukları sonucu ortaya çıkmıştır 
(Yücetürk, 2005:2).  Ayrıca bu kadar nitelikli kişilerin mobbing mağduru olmasının 
altında yatan nedenlerin ise genellikle mobbing uygulayan kişi ya da grupların 
kendi eksikliklerini telafi etmek ve kişisel statülerini ve adlarını korumak gibi 
isteklerin olduğu gözlemlenmiştir (Yavuz, 2007: 29). 

Tınaz (2008)'de kaleme aldığı çalışmasında mobbing sürecinde öncelikli olarak 
mobbingci ve mobbing kurbanı olmak üzere iki tarafın varlığından söz ederek, bu 
iki taraf arasındaki olası ilişkiyi üç farklı şekilde açıklamıştır (Tınaz, 2011: 118): 

 Yukarıdan Aşağıya Doğru Mobbing (Dikey Mobbing): Bu mobbing 
türünde mobbing yapan kişi ast-üst ilişkisi bakımından üst konumda 
bulunmaktadır. Özellikle mobbingci rekabet ortamının var olduğu 
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durumlarda kendi işinin devamlılığını sağlamak amacıyla psikolojik şiddet 
içeren davranışlara başvurmaktadır. 

 Eşdeğerler Arasında Mobbing (Yatay Mobbing):  Bu tarz mobbingde kişi 
işyerinde statü olarak kendisiyle eşdeğer olan birey ya da grup üyeleri 
tarafından mobbinge maruz kalmaktadır. İş yerine yeni alınan, atanan veya 
terfi ederek gelen yeni birey, kişiliği ve uzmanlığının özellikleri ile bir 
şekilde gruptaki bilinen ve kabul edilmiş iç dengeleri bozacak davranışlar 
sergileyecekmiş gibi algılanmaktadır.  

 Aşağıdan Yukarıya Doğru Mobbing: Bu tür mobbingde ast-üst ilişkisi 
bakımından bir üstün yetki ve sorumlulukları astlar tarafından tartışma 
konusu olduğunda meydan geldiği görülmektedir. Bu yaklaşım modelinde 
mobbing uygulayan kişiler genellikle grup halinde hareket etmektedirler. 
Yöntem olarak ise kişiyi kurumun üst yönetimine karşı mahcup etmek 
amacıyla dışlama stratejisini sabote etme ile birlikte kullandıkları 
görülmüştür. Bu yöntemi uygulayanların başvurdukları diğer bir yol ise 
mobbing uyguladıkları üstün verdiği görevleri yapmadıkları ya da bile bile 
yanlış yaptıkları gözlemlenmiştir. 

2.1.4. Mobbing Üzerine Yapılmış Ampirik Çalışmalar 

İşyerinde psikolojik taciz ya da yaygın olarak kullanılan İngilizce adıyla mobbing, 
çalışma hayatının var olduğu ilk günden bu yana bireylerin karşı karşıya kaldığı bir 
olgu olmasına rağmen,  insanın doğası gereği sürekli bilinçaltına attığı ya da 
görmezden geldiği oldukça karmaşık, çok boyutlu ve disiplinli bir konu olma 
özelliği göstermektedir (Tınaz, 2006: 13). 

Gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde 
son yıllarda mobbinge maruz kalan çalışan sayısında büyük bir artış olduğu tespit 
edilmiştir.  Tıpkı sinsi bir hastalığın insan vücudunu sarması gibi tüm dünyayı 
saran mobbing olgusundan sadece çalışanlar değil,  aynı zamanda örgütler ve 
devlette hem maddi hem de manevi olarak etkilenmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgüt'ünün (ILO) 2017 raporuna göre, Dünya'da son yıllarda 
mobbinge maruz kalanların sayısında büyük bir artış olduğu ve bu durum sektörel 
bazda ele alındığında ise en fazla yoğunluğun sağlık sektöründe olduğu 
belirtilmiştir (ILO, 2017). 

Türkiye'de de durum ILO’nun raporu ile paralellik göstermektedir. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı  (ÇSGB) Alo 170 ihbar hattına 2011-2016 yılları arasında  
"mobbing mağduriyeti" nedeniyle yapılan başvuruların sektörel anlamda büyük 
çoğunluğunu sağlık sektörü oluşturmaktadır (www.csgb.gov.tr, Erişim Tarihi: 
05.07.2018). 

Dünya yazınında da artan mobbing mağduriyetleri nedeniyle özellikle 2000 yıllar 
sonrası bu konuyu ele alan kavramsal ve kurumsal çerçevede pek çok çalışma 
yaptığı görülmektedir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası bilim camiasında 
yapılan çalışmalar şunlardır: 

Quine (2001)'de sağlık sektöründe çalışanlar üzerine yaptığı bir çalışmada, sağlık 
sektöründe çalışanların mobbinge sıklıkla maruz kaldığını,  özellikle hemşirelerin 
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diğer sağlık çalışanlarına kıyasla bu süreci daha fazla yaşadıklarını belirtmiştir.  
Yine benzer bir çalışma ise Ferrinho ve arkadaşları tarafından (2003)'de 
yapılmıştır. Portekiz'de sağlık çalışanları üzerine yapılan kapsamlı çalışmada 
hemşirelerin %25'i, doktorların %23'ü ve hastane yöneticilerinin %20 mobbinge 
maruz kaldıklarını ifade ermişlerdir.  

Çarıkçı ve Yavuz (2009)'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesinde çalışan 189 kişinin mobbing algılarının demografik değişkenler 
bağlamında değişim gösterip göstermediğini belirlemeye çalışmıştır.  Yapılan 
araştırma sonucunda, genel anlamda çalışanların mobbinge uğramadıkları 
sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca çalışanların mobbing algılarının ise demografik 
faktörler bağlamında değişim gösterdiği araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer 
önemli sonuçtur. 

İlhan ve diğerlerinin (2009)' da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane’sinde 
çalışan 664 araştırma görevlisi ve intörn doktoru kapsayan çalışmalarında 
doktorların mobbingle karşılaşma sıklığı ve aynı zamanda ilişkili diğer etmenler 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada;  intörn doktorların %65,5'i ve araştırma 
görevlisi doktorların ise 59,5'i iş yaşamları boyunca mobbingle sıklıkla karşı 
karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte doktorların en çok sözlü ve 
duygusal şiddet içeren mobbinge maruz kaldıkları çalışma sonucunda elde edilen 
bir diğer önemli çıktıdır. 

Güven ve Diğerlerinin (2010)'da Nevşehir İlinde Kamuya bağlı sağlık 
kuruluşlarında çalışan 142 ebe ve hemşirenin mobbinge uğrama sıklıklarını 
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda; çalışanların %12,7'si son 6 
ayda hafta da en az bir ya da birkaç kez mobbing davranışlarının birine ya da daha 
fazlasına uğradıklarını belirtmişlerdir. 

Tutar ve Akpolat (2012)'de yaptıkları çalışmada,  kadın ve erkeklerin yönettiği 
örgütlerdeki çalışanların mobbing algısının kurum yöneticilerinin cinsiyetlerine 
göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve çalışanların sosyo-demografi 
özelliklerinin mobbing algısında anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını 
araştırmışlardır. Çalışma kapsamında 185 kişi değerlendirmeye alınmış olup elde 
edilen bulgular doğrultusunda sağlık çalışanlarının mobbing algıları düşük tespit 
edilmiştir. Çalışmada elde edilen diğer önemli sonuçlar ise çalışanların eğitim 
durumu ve çalışma sürelerinin mobbing algısında farklılık oluşturmadığıdır. Ayrıca 
yaş, unvan ve cinsiyet gibi demografik faktörler ile mobbing algısı arasında 
istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

2.2. Kompulsif Satın Alma Davranışı 

2.2.1. Kompulsif Satın Alma Kavramı 

Kompulsif tüketimin bir çeşidi olarak kabul görmüş kompulsif satın alma (O’Guinn 
ve Faber, (1989, s.147), Kraepelin (1915, s.408) ve Bleuler (1924, s.538) 
araştırmalarında aniomania olarak adlandırılan bir rahatsızlık türü olduğu 
belirtilmiştir. Bu konu üzerinde yoğunlaşan araştırmacıların bir kısmı kompulsif 
satın almayı obsesif kompulsif bozukluk durumu, bir kısmı dürtü kontrol 
bozukluğu durumu, bir kısmı bağımlılık, bir kısmı da depresyon durumu olarak 
değerlendirmektedir (Dittmar, 2004, s.431).   
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D’Astous (1990, s.17) kompulsif satın almayı “satın alma arzusunun yüksek 
derecede bulunması” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamada kompulsif satın 
alma isteğini yalın şekilde satın alma derecesinin yüksek olması olarak algılamak 
yetersiz olacaktır. Zira yüksek derecedeki arzu, davranışın kompulsif olması ile 
aynı anlamı taşıdığından dolayı bir mecburiyet durumu şeklinde algılanmaktadır. 
Kompulsif alıcı aynı kıyafetin farklı renklerine de sahip olmak istemektedir. Kişi o 
kıyafetlerin parasını karşılayacak durumda olmasa dahi kendisini o kıyafetleri 
satın almaya mecbur görmektedir. 

Kompulsif satın alma, tüketicinin içgüdüsel olarak satın alma isteğini algılaması ve 
bu duygusunun önüne geçememesiyle netleşen, kişinin parasal açıdan sıkıntılı 
duruma düşmesine neden olan bir bozukluktur (Black, 1996). Yazında daha fazla 
kullanılan O’Guinn ve Faber (1989, s.155)’in tanımlamarına göre kompulsif satın 
alma “istenmeyen gelişmeler ve duygulara öncelikli bir yanıt olan kronik, 
tekrarlayan satın alma”dır. Tanımlamada öncelikli yanıt ile ifade edilmek  istenen, 
kompulsif tüketim davranışlarının hepsinde görüldüğü gibi kompulsif satın alma 
davranışının da tüketiciler nezdinde istenmeyen olgu ve duygularla başa çıkmak ve 
kısa süreli haz duymak için kullanılan bir yöntem olmasıdır. Sheth, Mittal ve 
Newman (1999, s.377) kompulsif satın almayı “tüketicinin talepleri ve olanaklarını 
aşacak oranda ürünleri tekrarlı biçimde satın alma eğilimi” şeklinde 
tanımlamaktadır. Kompulsif satın almayı obsesifkompulsif rahatsızlık ve ek olarak 
dürtü kontrol bozukluğu durumu şeklinde araştırmalarına konu edinen Ridgway, 
Kukar-Kinney ve Monroe (2008, s.622)’ye göre kompulsif satın alma “bir 
tüketicinin tekrarlayan satın alma arzusu ile birlikte satın alma arzusuna hakim 
olan dürtü kontrol eksikliği neticesinde meydana gelen satın alma ile fazlaca 
ilgilenme durumu”dur. Kısaca kompulsif satın alma, Dittmar, Long ve Bond (2007, 
s.339) tarafından “bireylerin kendilerini olumsuz etkileyen duygularından 
uzaklaşmasına olanak veren ve rahat etmeleri için planlanan kendi kendini 
iyileştirme şekli” olarak ifade edilmiştir. 

Edwards (1993, s.67)‘a göre daha içerikli bir tanımlamada kompulsif satın alma 
“bireylerin stres ve anksiyete gibi kendilerini olumsuz duygulara iten durmla bir 
başa çıkma aracı olan, güçlü, kontrolü imkansız, kronik, tekrarlayan alışveriş ve 
harcama arzusuna yenik düşmesiyle meydana gelen alışveriş ve harcamanın 
anormal ve zarar verici biçimi”dir. Tüketicilerin kompülsif alıcılar olmasına sebep 
olan gerekçelerden biri kişinin psikolojik hali diğeri içinde konumlandığı çevrede 
statü sahibi olma arzusu, bir diğeri ise gruba ait olma gibi beklentiler yer 
almaktadır. Kişinin kendine güveninin azlığı durumunda, kişi bu yetersizliği sürekli 
bir şeyler alarak düzeltme yoluna gitmektedir. Satın alma davranışının akabinde 
bireyde bir rahata erme gözlenir ancak, ilk etaptaki rahatlama yerine zaman 
geçtikçe suçluluk ve pişmanlık duygusu hakim olur (Faber ve O’Guinn, 1992). 

2.2.2. Kompulsif Satın Alma ve Plansız Satın Alma 

Çoğunlukla kompulsif satın alma ile aynı kapsamda kabul edilen plansız satın 
almanın kompulsif satın alma ile benzer yönleri bulunsa da gerçekte plansız satın 
alma ile kompulsif satın almayı birbirinden farklı kılan birçok yön mevcuttur. Satın 
almaya sebep olan dürtüsel etmenler ve uyarıcılar göz önüne alındığında plansız 
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satın alma ile kompulsif satın almanın birbirinden farklı olduğu sonucu elde 
edilmektedir (O’Guinn ve Faber, 1989, s.150; Desarbo ve Edwards, 1996, s.233). 

İstenmeyen durum ve duygulara bir çözüm olarak rahata ermek maksadıyla 
kullanılan bir araç olması nedeniyle kompulsif satın alma, satın alma süreci üzerine 
odaklanmaktadır. Tüketiciler satın almayı mutluluk elde etmenin bir yöntemi 
olarak kullanmaktadır. Plansız satın almada farlı olarak anlık bir ürünü satın 
almaya odaklanılmaktadır. Plansız satın almaya neden olan harici bir uyaran 
(raftaki ürün gibi) söz konusu olurken, kompulsif satın almaya neden olan dahili 
bir uyaran söz konusudur (anksiyete gibi) ve kişi o uyaranla başa çıkabilmek için 
alışverişe yönelmektedir (Desarbo ve Edwards, 1996, s.233).  

Çoğunlukla plansız olarak ucuz ürünler için harcama yapılmasıyla meydana gelen 
plansız satın alma tüketiciler nezdinde çok ciddi sonuçlara sebep olmamaktadır. 
Kompulsif satın alma ise tüketicilerde bağımlılığa sebep olmakta, onların fazla 
harcama yaparak borçlanması ve günlük yaşamlarının sekteye uğraması 
durumunu meydana getirmektedir (Edwards, 1993, s.67).   

2.2.3. Kompulsif Satın Alma ve Demografik Faktörler 

Literatürde yapılan ilk çalışmalar arasında gösterilen Faber, O’Guinn ve Krych 
(1987, s.134)’un çalışmalarında kompulsif satın almanın cinsiyet ayırımına göre 
genellikle kadınları etkileyen bir durum olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Cinsiyet göz önüne alındığında kompulsif satın alma bir dürtüsel kontrol 
noksanlığı olduğundan farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Örneğin patalojik kumar 
rahatsızlığı daha çok erkeklerde karşılaşılan bir durum iken, buna karşın 
kleptomani rahatsızlığına çogunlukla kadınlarda rastlanılmaktadır (Faber ve 
O’Guinn, 1992, s. 461). Kompulsif satın alma kadınlara nazaran erkeklerde daha az 
ve hafif seyirli karşılaşılan bir durumdur. Kompulsif satın alma eğilimi olan 
erkekler yaşça genç, yüksek eğitimli ve yüksek gelire sahip bir kitleden 
oluşmaktadır (Dittmar, 2004, s.420). Dittmar, Long ve Bond (2007, s.354) 
çalışmalarında alışılagelmiş kompulsif satın almanın aksine, online kompulsif satın 
almanın kadın erkek arasında farklılık göstermediği sonucunu elde etmişler. Bu 
sonuca ulaşmak erkeklerin teknolojiye kadınlara nazaran daha ilgili olmaları, 
bilgisayar başında daha çok zaman tüketmeleri, alışılagelmiş satın almaya nazaran 
online satın almaya daha ılımlı yaklaşım göstermeleri ile açıklanabilmektedir. 

Kompulsif satın alma isteğinin bireylerin parasal gelir düzeyine göre değişkenlik 
durumu ile ilgili yapılan çalışmalarda beklentilerin aksine sonuçlar 
gözlemlenmiştir. Kompulsif satın alma eğiliminin daha çok gelir düzeyi yüksek 
olan tüketiciler arasında rağbet göreceği öngörülmüştür. Buna karşın 
gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir bölümünde durum doğrulanmamış ve 
kompulsif satın alma isteğinin bütün gelir gruplarında karşolaşılan bir durum 
olduğunu ortaya koymuştur. O‟Guinn ve Faber (1989, s.152)‟in çalışmalarında 
gelir düzeyi açısından kompulsif satın alıcılar ile normal satın alıcılar arasında 
herhangi bir farklılığın olmadığı sonucuna varılmıştır. Scherhon, Reisch ve Raab 
(1990, s.375), Roberts (1998, s.309), Dittmar (2005, s.481), Mueller ve diğerleri 
(2010, s.141) çalışmalarında gelir düzeyi ile kompulsif satın alma arasında bir 
bağlantının bulunmadığı sonucunu elde etmişler. Gelir düzeyi ile kompulsif satın 
alma arasındaki bağlantıyı irdeleyen bazı çalışmalarda daha farklı sonuçlar da elde 
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edilmiştir. (D’Astous, 1990, s.23; Koran ve diğerleri, 2006, s.1808)’ne göre gelir 
düzeyi ile kompulsif satın alma arasındaki ilişkide, alt ve üst gelir grubunda 
kompulsif satın alma eğilimi nadiren karşılaşılan bir durum iken, orta gelir 
grubunda kompulsif satın alma eğilimi daha fazla karşılaşılan bir durumdur. 
D’Astous (1990, s.23), D’Astous, Maltais ve Roberge (1990, s.307), O’Guinn ve 
Faber (1989, s.152), Lee, Lennon ve Rudd (2000, s.478), Frost, Steketee ve 
Williams (2002, s.206), Kyrios, Frost ve Steketee (2004, s.246), Dittmar (2005, 
s.478) çalışmalarında kişilerin yaşı ile kompulsif satın alma arasında olumsuz 
yönde bir ilişki olduğunu belirtmişler.  Yani kişinin yaşı arttıkça kompulsif satın 
almaya karşı ilgisi azalmaktadır. 

2.2.4. Kompulsif Satın Almanın Nedenleri 

Biyokimyasal, psikolojik, genetik ya da sosyal ve kültürel etmenler kompulsif satın 
alma eğiliminin meydana gelmesinde etkili olmaktadır (O‟Guinn ve Faber, 1989, 
s.148; Faber ve Christenson, 1996, s.804). Bir diğer gruplandırmaya göre 
kompulsif satın almanın gerekçeleri reklamlar benzeri kültürel ve çevresel 
etmenler bir grupta, bireyden bireye değişkenlik gösteren psikolojik etmenler 
diğer grupta olmak kaydıyla iki kısımda gruplandırılmıştır (Valance, D’Astous ve 
Fortier, 1988,s.421). Kişiler genellikle anksiyeteden geçici de olsa kurtulmak için 
bu yola yönelmektedir (Valance, D’Astous ve Fortier, 1988, s.423). Scherhorn, 
Reisch ve Raab (1990, s.359), Valence, D'Astous ve Fortier (1988, s.430), O'Guinn 
ve Faber (1989, s.147) tarafından üzüntünün yüksek olması ya da aşırı anksiyete 
(Glatt ve Cook, 1987, s.1257; Mueller ve diğerleri, 2010, s.139) tarafından ise 
depresyon durumu kompulsif satın almanın en önemli gerekçeleri arasında 
gösterilmiştir. Dürtüsellik, ruh hali, tutku, moda merakı, para ve kredi kartı 
kullanımı kompulsif satın almayı tetikleyen kişisel faktörlerdendir (Öztürk, 2010: 
82-90). Referans grupları(ünlüler, sporcular gibi), aile, sosyal sınıf ve kültür 
tüketicilerin fikirlerini etkiler ve kompulsif eğilimi arttırır (Çerçi, 2014: 72-78). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, kadın sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalmaları ile 
kompulsif satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca, 
demografik faktörler bağlamında mobbinge maruz kalma ve kompulsif satın alma 
davranışlarında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Literatürde hem mobbing 
hem de kompulsif satın alma ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Ancak mobbing ve 
kompulsif satın alma arasındaki ilişkiyi gösteren herhangi bir çalışma literatürde 
yer almamaktadır. İki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymak bu çalışmanın 
önemini arz etmektedir. 

3.2. Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de çalışan kadın sağlık çalışanları 
oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu 
uygulanarak toplanmıştır. Verilerin toplanmasında tesadüfi örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket yöntemi 
kullanılmıştır. Anketler 01.03.2018 ile 01.05.2018 tarihleri arasında iki  ay süre ile 
Türkiye'deki tüm bölge ve illerdeki kadın sağlık çalışanlarına yapılmıştır.  
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3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Araştırma için hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
Leyman (1993) tarafından geliştirilen 45 maddelik mobbing ölçeği yer almaktadır. 
İkinci bölümde, Ridgway ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen 6 maddelik  
“Richmond Kompulsif Satın Alma Ölçeği” yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise 
medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi ve eğitim düzeyi gibi 4 demografik faktör 
sorusu yer almaktadır.  

Verilerin toplanmasında ana kütlenin tamamını incelemek, zaman, maliyet, 
kontrol, etik zorunluluklar, verilerin eskimesi yönünden olumsuzluklar doğurduğu 
için örnekleme yoluna gidilmiştir. %95 güvenilirlik ve %5 örneklem hatası ile 
örnekleme konu olacak grup Türkiye'deki sağlık kurumlarında çalışanların toplamı 
yaklaşık 520.000 çalışanın %60'ı yani 310.000' i kadın çalışanlar olduğundan 
örneklem büyüklüğü 384 olarak belirlenmiştir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). 
Hazırlanan anket Türkiye'de sağlık sektöründe görev yapan 1604 kadın çalışana 
gönüllü katılımlı olarak uygulanmıştır. 

3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

                                  

Araştırmanın modeli ve amacı doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir: 

H1: Kadın sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalmaları ile kompulsif satın alma 
davranışları arasında bir ilişki vardır.  

H2: Kadın sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalmaları demografik faktörler 
bağlamında farklılık gösterir. 

H3: Kadın sağlık çalışanlarının kompulsif satın alma davranışları demografik 
faktörler bağlamında farklılık gösterir. 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan anket Türkiye genelinde sağlık 
sektöründe çalışan 1604 kadına gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Anket 
çalışması sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. 
Araştırmada ölçeğin tek boyutluluk özelliğini araştırmak amacıyla Faktör 
Analizinden yararlanılmıştır.  Güvenilirliğin belirlenmesi için Cronbach Alpha 
Testinden yararlanılmıştır. Mobbing ve kompulsif satın alma davranışı arasındaki 
ilişkiyi ölçmek için pearson korelasyon testi yapılmıştır. Mobbing ve kompulsif 
satın alma değişkenleri açısından medeni durum bağlamında farklılığın olup 

Mobbing             Kompulsif Satın Alma          

Medeni 

Durum               

Eğitim 
Durumu                              Yaş 

Aylık Gelir 

Düzeyi               
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olmadığını belirlemek amacıyla T-testi yapılmıştır. Mobbing ve kompulsif satın 
alma değişkenleri açısından eğitim durumu, yaş ve gelir durumu bağlamında bir 
farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla Anova Testi analizinden 
yararlanılmıştır.  

3.6. Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri  
 Sıklık Yüzdelik  Sıklık Yüzdelik 

Medeni 
Durum 
Evli 
Bekar 
Toplam 

 
 

709 
895 

1604 

            
             
            44,2 
            55,8 
            100 

Eğitim Durumu 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora 
Toplam 

 
821 
370 
413 

1604 

 
51,2 
23,1 
25,7 
100 

Yaş 
22-28 
29-35 
35-41 
42 ve üstü 
Toplam 

 
330 
697 
480 
97 

1604 

 
20,6 
43,5 
29,9 
6,0 

100 

 Aylık Gelir 
2500-3000 TL 
3001-4000 TL 
4001-5000 TL 
5001-6000 TL 
6001 TL ve üstü 
Toplam 

 
41 

259 
359 
201 
744 

1604 

 
2,6 

16,1 
22,4 
12,5 
46,4 
100 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri incelenecek olursa, 
katılımcıların 709’u  (%44,2) evli, 895’i  (%55,8) bekar bireylerden oluşmaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu incelendiğinde 821’i (%51,2) lisans 
düzeyinde, 370’i (%23,1) yüksek lisans düzeyinde ve 413’ü (%25,7) doktora 
düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir.  Ankete katılanların yaş dağılımı ise 
330’u (%20,6)  22-28 yaş, 697’si  (%43,5) 29-35 yaş, 480’i  (%29,9) 35-41 yaş ve 
97’si (% 6) 42 ve üstü yaş aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 
6001 TL ve üstü gelire sahip olanlar oluşturmaktadır (%46,4). 

3.7. Araştırmanın Güvenirliliği ve Faktör Analizi 

Mobbing ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test eden KMO 
değeri (0,871) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir değerdir. 
Yine aynı amaca hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00) olduğundan ve 
p<0.05 olması koşulunu sağladığından verilerin faktör analizi için uygun olduğuna 
karar verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, kullanılan ölçekteki ifadelerin 
beş boyut altında toplandığı görülmektedir.  

Kompulsif satın alma ile ilgili olan veri setinin faktör analizine uygunluğunu test 
eden KMO değeri (0,902) faktör analizi yapılabilmesi için uygun ve mükemmel bir 
değerdir. Yine aynı amaca hizmet eden Bartlett testi significance = 0,00 
olduğundan ve p<0.05 olması koşulunu sağladığından verilerin faktör analizi için 
uygun olduğuna karar verilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, kullanılan 
ölçekteki ifadelerin tek boyut altında toplandığı görülmektedir. 
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Tablo 2: Mobbing Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 

Maddeler 
Açıklanan 

Varyans % 

Cronbach’s 

Alfa ( ,982) 

Kendini Göstermek ve İletişim Oluşumunu Etkilemek   

Üstünüz kendinizi gösterme olanaklarınızı kısıtlar,    

Sözünüz sürekli kesilir,   

Meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi gösterme 

olanaklarınızı kısıtlar, 
  

Yüzünüze bağırılır ve yüksek sesle azarlanırsınız, 26,818 ,878 

Yaptığınız iş sürekli eleştirilir,   

Özel yaşamınız sürekli eleştirilir,   

Telefonla rahatsız edilirsiniz,   

Sözlü tehditler alırsınız,   

Yazılı tehditler gönderilir,    

Jestler ve bakışlarla ilişki reddedilir,   

Sosyal İlişkilere Saldırı   

Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar,    

Kimseyle konuşamazsınız, başkalarına ulaşmanız engellenir, 16,825 ,712 

Size diğerlerinden ayrılmış bir işyeri verilir,   

Meslektaşlarınızın sizinle konuşması yasaklanır,   

Sanki orada değilmişsiniz gibi davranılır,   

İtibarınıza Saldırırlar   

İnsanlar arkanızdan kötü konuşur,     

Asılsız söylentiler ortada dolaşır,   

Gülünç durumlara düşürülürsünüz,   

Akıl hastasıymışsınız gibi davranılır,   

Psikolojik değerlendirme/inceleme geçirmeniz için size baskı yapılır, 24,918 ,805 

Bir özrünüzle alay edilir,   

Sizi gülünç düşürmek için yürüyüşünüz, jestleriniz veya sesiniz taklit 

edilir, 
  

Dini veya siyasi görüşünüzle alay edilir,   

Özel yaşamınızla alay edilir,   

Milliyetinizle alay edilir,   

Özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş yapmaya zorlanırsınız,   

Çabalarınız yanlış ve küçültücü şekilde yargılanır,   

Kararlarınız sürekli sorgulanır,   

Alçaltıcı isimlerle anılırsınınız,   

Cinsel imâlar söz konusudur   

Kişinin Yaşam Kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar   

Sizin için hiçbir özel görev yoktur,    

Size verilen işler geri alınır, kendinize yeni iş bile yaratamazsınız,   

Sürdürmeniz için anlamsız işler verilir,    

Sahip olduğunuzdan daha az yetenek gerektiren işler size verilir, 7,156 ,751 

İşiniz sürekli değiştirilir,    

Özgüveninizi etkileyecek işler verilir,   

İtibarınız düşürecek şekilde, niteliklerinizin dışındaki işler size verilir,   

Size mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur,   

Eviniz ya da işyerinize zararlara sebep olunur.   

Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar   

Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırsınız,   

Fiziksel şiddet tehditleri yapılır, 5,182 ,709 

Gözünüzü korkutmak için hafif şiddet uygulanır,   

Fiziksel zarar,   

Doğrudan cinsel taciz.   



286          Kaya, K., Arslan, B. & Küçük, F. (2018). The Impact of Mobbing on Compulsive Purchasing 
Behavior: An Application on Women Health Workers 

 
 

Tablo 3: Kompulsif Satın Alma  Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi ve Güvenirlilik Analizi 

Maddeler 
Açıklanan 
Varyans % 

Cronbach’s 
Alfa 

( ,954) 
Kompulsif Satın Alma 

81,699 ,954 

Dolabımda açılmamış alışveriş poşetleri vardır. 
İnsanlar beni alışverişkolik olarak tanımlar. 
Hayatımın merkezinde genellikle alışveriş yapmak vardır. 
Kendimi anlık alışveriş yapan biri olarak tanımlarım. 
İhtiyacım olmayan şeyler satın alırım. 
Satın almayı planlamadığım şeyler satın alırım. 

3.8. Hipotezlerin Test Edilmesi  

Tablo 4: Kadın Sağlık Çalışanlarının Mobbinge Maruz Kalmaları ile Kompulsif Satın Alma 
Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson Korelasyon Analizi sonuçları  
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ın

 A
lm
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Kendini 
Göstermek ve 
İletişim 
Oluşumunu 
Etkilemek 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

1 
 

1604 

,706** 
,000 
1604 

,786** 
,000 
1604 

,740** 
,000 
1604 

,601** 
,000 
1604 

,893** 
,000 
1604 

,314** 
,000 
1604 

Sosyal 
İlişkilere 
Saldırı 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

,706** 
,000 
1604 

1 
 

1604 

,786** 
,000 
1604 

,645** 
,000 
1604 

,581** 
,000 
1604 

,831** 
,000 
1604 

,225** 
,000 
1604 

İtibarınıza 
Saldırırlar 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

,786** 
,000 
1604 

,786** 
,000 
1604 

1 
 

1604 

,767** 
,000 
1604 

,669** 
,000 
1604 

,943** 
,000 
1604 

,347** 
,000 
1604 

Kişinin Yaşam 
Kalitesi ve 
Mesleki 
Durumuna 
Saldırılar 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

,740** 
,000 
1604 

,645** 
,000 
1604 

,767** 
,000 
1604 

1 
 

1604 

,745** 
,000 
1604 

,890** 
,000 
1604 

,418** 
,000 
1604 

Kişinin 
Sağlığına 
Doğrudan 
Saldırılar 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

,601** 
,000 
1604 

,581** 
,000 
1604 

,669** 
,000 
1604 

,745** 
,000 
1604 

1 
 

1604 

,788** 
,000 
1604 

,318** 
,000 
1604 

Mobbing 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

,893** 
,000 
1604 

,831** 
,000 
1604 

,943** 
,000 
1604 

,890** 
,000 
1604 

,788** 
,000 
1604 

1 
 

1604 

,378** 
,000 
1604 

Kompulsif 
Satın Alma 

Pearson 
Sig. (2.tailed) 

N 

,314** 
,000 
1604 

,225** 
,000 
1604 

,347** 
,000 
1604 

,418** 
,000 
1604 

,318** 
,000 
1604 

,378** 
,000 
1604 

1 
 

490 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların maruz kaldıkları mobbing ile 
kompulsif satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak 
yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda mobbing  ve tüm boyutları ile 
kompulsif satın alma davranışı ilişkisinden elde edilen sig. (p) değeri ,000'dır. ,000 
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değeri ,05 değerinden küçük olduğu için mobbing ve kompulsif satın alma 
davranışı arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mobbing  ile kompulsif 
satın alma davranışı arasındaki korelasyon kat sayısı  değeri r= 0,378 olmasından 
dolayı aralarında pozitif ve zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılır. Yani mobbinge 
maruz kalma arttıkça kompulsif satın alma düzeyi de artmaktadır. H1 hipotezi 
desteklendi. 

Tablo 5: Medeni Duruma Göre Mobbinge İlişkin  t-Testi Sonuçları 
 N Mean T Sig. 

Evli 709 1,5458 -1,903 ,057 
Bekar 895 1,6007   

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların medeni durumlarına göre 
mobbinge maruz kalmalarında fark olup olmadığını ölçmek için bağımsız gruplar t-
testi yapılmıştır. Medeni duruma göre yapılan t-testi analizi sonucunda p= ,057> 
,03 olmasından dolayı katılımcıların medeni durumları açısından mobbinge maruz 
kalmalarında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 Tablo 6: Eğitim Düzeyine Göre Mobbinge İlişkin  Anova Testi Sonuçları 
Eğitim 
Düzeyi 

Kareler 
Toplamı 

df 
 

Kareler Ortalaması  
F Sig. 

Gruplar Arası 11,258 2 5,629 17,388 ,000 
Gruplar İçi 518,265 1601 ,324   

Total 529,523 1603    
 

Tablo 7: Eğitim Düzeyine Göre Ortalamalar 
Eğitim Düzeyi N Ortalama 
Lisans 821 1,71 
Yüksek Lisans 370 1,53 
Doktora 413 1,50 
Toplam 1604 1,57 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların eğitim düzeyine göre 
mobbinge maruz kalmalarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi 
yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan değer p= 
,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların eğitim düzeyi bağlamında, mobbinge 
maruz kalmalarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim düzeyi 
arttıkça mobinge maruz kalmaları azalmaktadır.  

Tablo 8: Yaşa Göre Mobbinge İlişkin  Anova Testi Sonuçları 

Yaş 
Kareler 
Toplamı 

df 
 

Kareler Ortalaması  
F Sig. 

Gruplar Arası 7,328 3 2,443 7,484 ,000 
Gruplar İçi 522,195 1600 ,326   

Total 529,523 1603    
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Tablo 9: Yaş Durumuna Göre Ortalamalar 
Yaş N Ortalama 

22-28 330 1,70 
29-35 697 1,57 
35-41 480 1,55 

42 ve üstü 97 1,53 
Toplam 1604 1,57 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların yaş durumuna göre mobbinge 
maruz kalmalarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi yapılmıştır. Yaş 
durumuna göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan değer p= ,000 < ,03 
olmasından dolayı katılımcıların yaş durumu bağlamında, mobbinge maruz 
kalmalarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaş arttıkça mobinge 
maruz kalmaları azalmaktadır. 

Tablo 10: Aylık Gelir Düzeyine Göre Mobbinge İlişkin  Anova Testi Sonuçları 
Aylık Gelir 

Düzeyi 
Kareler 
Toplamı 

df Kareler Ortalaması  F Sig. 

Gruplar Arası 5,179 4 1,295 3,949 ,003 
Gruplar İçi 524,344 1599 ,328   

Total 529,523 1603    
 

Tablo 11: Aylık Gelir Düzeyine Göre Ortalamalar 
Aylık Gelir N Ortalama 

2500-3000 TL 41 1,68 
3001-4000 TL 259 1,61 
4001-5000 TL 359 1,54 
5001-6000 TL 201 1,51 

6001 TL ve üstü 744 1,44 

Toplam 1604 1,57 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların aylık gelir düzeyine göre 
mobbinge maruz kalmalarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi 
yapılmıştır. Aylık gelir düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan 
değer p= ,003 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların aylık gelir düzeyi bağlamında, 
mobbinge maruz kalmalarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aylık 
gelir düzeyi azaldıkça mobinge maruz kalmaları artmaktadır. 

Tablo 12: Medeni Duruma Göre Kompulsif Satın Almaya  İlişkin  t-Testi Sonuçları 
 N Mean T Sig. 

Evli 709 1,8608 -3,184 ,001 
Bekar 895 2,0099   

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların medeni durumlarına göre 
kompulsif satın alma davranışlarında fark olup olmadığını ölçmek için bağımsız 
gruplar t-testi yapılmıştır. Medeni duruma göre yapılan t-testi analizi sonucunda 
p= ,001 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların medeni durumları açısından 
kompulsif satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bekarların evlilere oranla daha fazla kompulsif satın alma yaptıkları sonucu ortaya 
çıkmıştır. 
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Tablo 13: Eğitim Düzeyine Göre Kompulsif Satın Almaya  İlişkin  Anova Testi Sonuçları 

Eğitim Düzeyi Kareler Toplamı df 
Kareler 

Ortalaması  
F Sig. 

Gruplar Arası 122,033 2 61,017 79,578 ,000 
Gruplar İçi 1227,575 1601 ,767   

Total 1349,608 1603    
 

Tablo 14: Eğitim Düzeyine Göre Ortalamalar 
Eğitim Düzeyi N Ortalama 

Lisans 821 2,40 
Yüksek Lisans 370 1,68 

Doktora 413 1,83 
Toplam 1604 1,94 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların eğitim düzeyine göre 
kompulsif satın alma davranışlarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi 
yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan değer p= 
,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların eğitim düzeyi bağlamında, kompulsif 
satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lisans eğitim 
düzeyinde olanlar diğer iki gruba göre daha fazla kompulsif satın alma 
yapmaktadırlar. 

Tablo 15: Yaşa Göre Kompulsif Satın Almaya  İlişkin  Anova Testi Sonuçları 

Yaş Kareler Toplamı df 
Kareler 

Ortalaması  
F Sig. 

Gruplar Arası 92,633 3 30,878 39,304 ,000 
Gruplar İçi 1256,975 1600 ,786   

Total 1349,608 1603    
 

Tablo 16: Yaş Durumuna Göre Ortalamalar 
Yaş                        N                         Ortalama 

22-28 330 2,38 
29-35 697 1,85 
35-41 480 1,73 

42 ve üstü 97 2,08 
Toplam 1604 1,94 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların yaş durumuna göre kompulsif 
satın alma davranışlarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi 
yapılmıştır. Eğitim düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan değer p= 
,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların yaş durumu bağlamında, kompulsif 
satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 22-28 yaş 
arasında olan katılımcıların diğer üç gruba göre daha fazla kompulsif satın alma 
yaptıkları görülmektedir.  

 
 
 

  



290          Kaya, K., Arslan, B. & Küçük, F. (2018). The Impact of Mobbing on Compulsive Purchasing 
Behavior: An Application on Women Health Workers 

 
 

Tablo 17: Aylık Gelir Düzeyine Göre Kompulsif Satın Almaya  İlişkin  Anova Testi 
Sonuçları 

Aylık Gelir Düzeyi Kareler Toplamı df 
Kareler 

Ortalaması  
F Sig. 

Gruplar Arası 48,408 4 12,102 14,872 ,000 
Gruplar İçi 1301,200 1599 ,814   

Total 1349,608 1603    
 

Tablo 18: Aylık Gelir Düzeyine Göre Ortalamalar 
Aylık Gelir N Ortalama 

2500-3000 TL 41 137 
3001-4000 TL 259 1,86 
4001-5000 TL 359 2,20 
5001-6000 TL 201 1,73 

6001 TL ve üstü 744 1,93 
Toplam 1604 1,94 

Türkiye’deki sağlık kurumlarında çalışan kadınların aylık gelir düzeyine göre 
kompulsif satın alma davranışlarında fark olup olmadığını ölçmek için Anova Testi 
yapılmıştır. Aylık gelir düzeyine göre yapılan Anova Testi sonucunda ulaşılan 
değer p= ,000 < ,03 olmasından dolayı katılımcıların aylık gelir düzeyine 
bağlamında, kompulsif satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 4001-5000 TL arasında gelire sahip olan katılımcıların diğer dört 
gruba oranla daha fazla kompulsif satın alma yaptıkları görülmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler  

Yaşanan değişimler ile birlikte tüketicilerin istek ve ihtiyaçları farklılıklar 
göstermektedir. Bu değişime bağlı olarak insanların tüketim alışkanlıkları ve 
alışverişe çıkma amaçları değişmektedir. Yeni tüketici, ihtiyacın yanı sıra stres 
atmak veya ruh halini değiştirmek için de satın alım yapabilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, kadın sağlık çalışanlarının mobbinge maruz kalmaları ile 
kompulsif satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Literatürde 
mobbinge maruz kalma ile kompulsif satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi ölçen 
herhangi bir çalışmanın mevcut olmaması bu çalışmanın önemini arz etmektedir. 

Verilerin toplanmasında tesadüfi örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme 
yöntemi ile yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler 01.03.2018 ile 
01.05.2018 tarihleri arasında iki  ay süre ile Türkiye'de sağlık sektöründe görev 
yapan 1604 kadın çalışana gönüllü katılımlı olarak uygulanmıştır. Araştırmaya 
katılan bireylerin demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların 709’u  
(%44,2) evli, 895’i  (%55,8) bekar bireylerden oluştuğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu incelendiğinde 821’i (%51,2) lisans 
düzeyinde, 370’i (%23,1) yüksek lisans düzeyinde ve 413’ü (%25,7) doktora 
düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir.  Ankete katılanların yaş dağılımı ise 
330’u (%20,6)  22-28 yaş, 697’si  (%43,5) 29-35 yaş, 480’i  (%29,9) 35-41 yaş ve 
97’si (% 6) 42 ve üstü yaş aralığındadır. Gelir grupları içerisinde en büyük payı 
6001 TL ve üstü gelire sahip olanlar oluşturmaktadır (%46,4). 

Mobbing ve kompulsif satın alma davranışı arasındaki ilişkiyi ölçmek için pearson 
korelasyon testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda mobbing ve kompulsif satın 
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alma davranışı arasında pozitif ve zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Yani 
mobbinge maruz kalma arttıkça kompulsif satın alma düzeyi de artmaktadır. 
Mobbing ve kompulsif satın alma değişkenleri açısından medeni durum 
bağlamında farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla T-testi yapılmıştır. 
Medeni duruma göre yapılan t-testi analizi sonucunda katılımcıların medeni 
durumları açısından mobbinge maruz kalmalarında bir farklılık olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır ve katılımcıların medeni durumları açısından kompulsif satın alma 
davranışlarında bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bekarların evlilere 
oranla daha fazla kompulsif satın alma yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Mobbing 
ve kompulsif satın alma değişkenleri açısından eğitim durumu, yaş ve gelir durumu 
bağlamında bir farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla Anova Testi 
analizinden yararlanılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, eğitim düzeyi, yaş 
durumu ve aile gelir düzeyi bağlamında, mobbinge maruz kalmalarında bir farklılık 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim düzeyi arttıkça mobinge maruz kalmaları 
azalmaktadır. Yaş arttıkça ve aylık gelir düzeyi azaldıkça mobinge maruz kalmaları 
artmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, eğitim düzeyi, yaş durumu ve aile gelir 
düzeyi bağlamında, kompulsif satın alma davranışlarında bir farklılık olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Lisans eğitim düzeyinde olanlar diğer iki gruba göre daha 
fazla kompulsif satın alma yapmaktadırlar. 22-28 yaş arasında olan katılımcıların 
diğer üç gruba göre daha fazla kompulsif satın alma yaptıkları görülmektedir. 
4001-5000 TL arasında gelire sahip olan katılımcıların diğer dört gruba oranla 
daha fazla kompulsif satın alma yaptıkları görülmektedir. 

Bu çalışmanın kısıtlarından biri araştırmada yöntem olarak anket yönteminin 
kullanılmış olmasıdır. Bir diğer kısıt ise örneklemin sağlık sektöründe çalışan 
kadın bireyleri kapsamasıdır. İleriki çalışmalarda farklı yöntemler ile farklı 
sektörlerde çalışan kadınlar üzerinde yapılması sonuçların genelleştirilebilmesi 
açısından önem arz etmektedir. 

Mobbing ve kompulsif satın alma davranışına yönelik ampirik ve kavramsal 
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen ulusal ve uluslararası boyutta bu iki 
değişkenin birbiri ile ilişkisini belirleyen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
çalışma sonucunda elde edilen veriler bilimsel katkı açısından oldukça önemlidir. 
Araştırmanın bilimsel katkısı, belirleyecekleri stratejilerde pazarlama 
uygulayıcılarına ve konu ile yakından ilgilenen akademisyenlere elde edilen 
bulgular ile rehberlik edilebilecek olmasıdır. 
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