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Öz 

Araştırmamız kamu ve özel sektör çalışanlarında işyerinde dışlanmanın aile yaşam 

tatminine etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici ve iş-aile çatışmasının aracı 

rolünün açıklanması amacıyla İstanbul İlinde kamu sektörü ve özel sektörde 

karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Liu vd. (2013) tarafından yapılan araştırmanın bir 

devam çalışması niteliğindeki araştırma kapsamında kamu sektöründe (vergi dairesi) 200 

kişi, özel sektörde (ilaç sektörü) ise 206 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda; İstanbul İlinde hem özel sektör çalışanları, hem de kamu 

çalışanlarının işyerinde dışlanma algılarını pozitif ve anlamlı olarak etkilendiğinde iş-aile 

çatışmalarının da pozitif ve anlamlı olarak etkilendiği ve işyerinde dışlanma ile iş-aile 

çatışması arasındaki ilişkide iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici etkiye sahip olduğu 

ortaya koyulmuştur. Araştırma bulguları aynı zamanda, işyerinde dışlanmanın aile yaşam 

tatminini negatif ve anlamlı olarak etkilediğini, bunun yanı sıra işyerinde dışlanmanın iş-

aile çatışmasını artırdığı; iş-aile çatışmasının aile yaşam tatmininde azaltıcı bir etkiye 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ilişkide iş-aile çatışmasının kısmi aracı etkiye 

sahip olarak işyerinde dışlanmanın aile yaşam tatminini, iş-aile çatışması aracılığıyla ile 

de etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Liu vd.’nin (2013) sonuçlarıyla 

uyumludur. 

Anahtar Kelimeler: İşyerinde dışlanma, iş-aile yayılımı, iş-aile çatışması, iş-aile ayırımı 

tercihleri, aile yaşam tatmini. 

Abstract 

In our study we have investigated the impact of workplace ostracism as perceived by 

employees on their family satisfaction by examining the mediating role of work-to-family 

conflict and the moderating role of work home segmentation preferences. We have 

analysed the 406 questionnaires that we have collected. from both private and public 

sector employees in Istanbul, Turkey and compared the findings. Our study is a replication 

of the study of Liu et al. (2003). We have found out that perceived workplace ostracism is 

positively and significantly related to their work-to family conflict and the work-home 
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segmentation has a mediating effect on this relationship by both the public and private 

sector employees. The workplace ostracism has a negative and significant effect on the 

family satisfaction. We have also found out that the workplace ostracism increases the 

work-family conflict and the work-family conflict decreases the family satisfaction. The 

work-family conflict partially mediated this relationship. Our results are consistent with 

the results of the study of Liu et al. (2013). 

Keywords: Workplace ostracism, work-family spillover, work-family conflict, work-family 

segmentation preferences, family satisfaction. 

1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca, gruplar halinde yaşamanın insanların hayatta 

kalabilmesi için kritik önem taşımakta olduğu görülmektedir (Buss & 

Kenrick, 1998; Brewer, 2007). Bir grubun üyesi olma ve o gruba ait olma 

düşüncesi, pek çok yarar sağladığından insanlar için temel bir ihtiyaçtır. Bu 

nedenle, sosyal olarak yabancılaştırılan ya da reddedilen kişilerde 

davranışsal, duygusal ve fiziksel problemler görülebilmektedir (Baumeister 

& Leary, 1995). Kişilerin kabul görmek konusundaki tüm çabalarına 

rağmen, sosyal ret sosyal hayatın yaygın bir özelliğidir (Kurzban & Leary, 

2001: 187) ve bireyler sosyal dışlanmayı işaret eden belirtilere karşı oldukça 

hassastırlar (Gerber & Wheeler, 2009). 

Bunun yanısıra, Dünyada son yıllarda iş ve aile alanlarında ciddi 

değişimler yaşanmaktadır. Eskiden istihdam ev dışında gerçekleşmekte ve 

ev, iş taleplerinden uzak bir alan olarak görülmekteyken (Perry-Jenkins vd., 

2000: 981), artık birbirinden bağımsız olarak kabul edilen bu iki alan hızla 

birbiri içine geçmektedir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler (cep 

telefonları, kablosuz internet ve diz üstü bilgisayarlar gibi) işin aile hayatına 

girişini mümkün kılmaktadır (Morris, 1997).  

İş-aile arayüzünü inceleyen araştırmacılar uzun zamandır olumsuz iş 

deneyimlerinin aile alanına da yayıldığını (Greenhaus & Beutell, 1985) iddia 

ettikleri halde, işyerinde dışlanmanın çalışanların aile yaşam tatminlerine 

etkileri üzerine yapılmış çok az çalışma vardır. Dışlanma üzerine daha önce 

yapılmış çalışmalar (Örn. Williams, 2001) dışlanmanın, bireyi aileyi de 

içeren çeşitli alanlarda etkilediğini ileri sürmüştür. Çalışmanın bu anlamda 

yazındaki boşluğu doldurarak yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışma Liu vd. (2013) tarafından yapılan araştırmanın İstanbul İli’nde kamu 

sektörü ve özel sektörde yapılan bir devam çalışması niteliğindedir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. İşyerinde Dışlanma  

Diğer canlı türlerinde de gözlemlenebilen dışlanmanın (ostracism) 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.fiu.edu/science/article/pii/S0092656612000852#b0025


Elif BILGINOGLU-Hava YASBAY KOBAL / KAUJISS, 2018; 22; 477-509 

 

 

479 

insanlar arasında ortaya çıkması ikibin yıldan daha uzun bir süre önce 

Atina’da “ostraca” isimli çömlek parçalarına yazmak kaydıyla bireyleri 

sürgün etmek için oylamalarına dayanmaktadır. Dışlanma, kavimler ve 

kabileler, din, cezalandırma ve eğitim kurumlarında ve biçimsel olmayan 

gruplar arasında kullanılmaktadır. Küçük gruplarda ya da çiftlerde, kişiler 

arası dışlanma yaygındır. Hatta yakın ilişkiler ya da aile bireyleri arasında 

bile görülmektedir (Williams & Carter- Sowell: 641). 

Genel olarak yerleşmiş bir kurala ya da sosyal bir norma karşı 

gelinmesinin sonucu olarak yaşanan dışlanma (Maier-Rigaud vd., 2010: 

388), günlük hayatta kurumlar tarafından uygulanan sosyal yaptırım 

şekillerinden (yalnızlığa terk etme, sürgün, uzaklaştırma gibi) kişiler arası 

ilişkilerde sessiz kalma ve reddetmeye (göz kontağından kaçınma, selama 

karşılık vermeme gibi) kadar değişebilen farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır 

(Zadro vd., 2006: 693).  

Dışlanma; farklı araştırmacılar tarafından “sosyal reddetme ya da 

dışarıda bırakmaya dair genel bir süreç” (Gruter & Masters, 1986: 150), 

“birey ya da grupların diğer birey ya da gruplar tarafından görmezden 

gelinmesi ya da dışarda bırakılması hareketi ya da hareketleri” (Williams, 

2001: ix), “bireyin diğerleri tarafından kasıtlı olarak görmezden gelinmesi 

ya da ondan uzak durulması” (Sommer vd., 2001: 229) ya da “diğerlerince 

onaylanmayan bireylerin sosyal bir grupla etkileşimden yoksun bırakılması” 

(Masclet, 2003: 867) olarak tanımlanmaktadır. 

“Sessiz muamele” olarak da adlandırılabilecek olan dışlanma 

(Williams & Zadro, 2001), ister tek bir birey ya da bir grup tarafından, ister 

bir dost ya da düşman (Gonsalkorale & Williams, 2007) tarafından yapılıyor 

olsun, birey üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olarak (Ferris vd., 2008: 

1349; Leung vd., 2011: 837) gruptan koparılma konusunda yarattığı tehdit 

ile bireyin aidiyet duygusunu etkilemekte (Ferris vd., 2008: 1349; O’Reilly 

& Robinson, 2009) ve canını acıtmaktadır (Goodwin vd., 2010 : 613). 

Bir başka ifadeyle, dışlanma, sosyal bir acıdır (Wirth vd. 2010: 397; 

Williams & Nida, 2011: 72). Sosyal acı, sosyal bir bağın kaybının tehditi ya 

da gerçek anlamda kaybına karşı acının devreye girmesiyle yaşanmaktadır 

(MacDonald & Leary, 2005: 202) ve fiziksel acıdan farklı olarak o 

deneyimin hatırlanması halinde tekrar tekrar yaşanabilmektedir (Chen vd., 

2008).  

İşyeri, dışlanmanın yaşandığı en önemli sosyal ortamlardan biri 

olmasına rağmen (Miceli & Near, 1992; Fox & Stallworth, 2005) literatürde 

işyerinde dışlanma üzerinde fazla durulmamıştır (Wu vd., 2011: 23). 
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Hitlan vd. (2006: 217) işyerinde dışlanmayı “bireyin (ya da grubun) 

bir diğer birey (ya da grup) tarafından dışarıda bırakılması, reddedilmesi ya 

da görmezden gelinmesi” olarak tanımlamışlar ve kişinin olumlu kişilerarası 

ilişkiler kurma ya da devam ettirme yeteneğini, işle ilgili başarısını ya da 

işyerindeki olumlu itibarını engellediğini ileri sürmüşlerdir. Robinson vd. 

(2013: 206-207) ise işyerinde dışlanmanın sosyal red, sosyal olarak dışarıda 

bırakma, görmezden gelme ve uzak durmanın yanı sıra; birey ya da grupların 

birbirlerini tanımayı, içine almayı, seçmeyi ya da davet etmeyi ihmal etmesi 

gibi hareketleri de kapsamakta olduğunu belirtmişlerdir. 

İş arkadaşları, birlikte çalıştıkları kişileri öğle arasında yemeğe davet 

etmeyebilir, toplantılarda diğer iş arkadaşlarından gelen önerilere karşı 

kayıtsız kalabilir ya da belirli iş arkadaşlarının selamlamalarını cevapsız 

bırakabilirler (Balliet & Ferris, 2013: 299) yani onlara görünmezlermiş gibi 

davranabilirler (Robinson vd., 2013: 203). O’Reilly ve Robinson (2009) 

yaptıkları çalışmada işyerinde dışlanmanın engellenen aidiyet duygusu ve 

işyerine yapılan katkının azaltılmasını açıklamakta oldukça güçlü bir 

değişken olduğunu ortaya koymuşlardır. Çünkü kişilerin arkadaşlıklar ve 

sosyal bağlantılar kurmak isteyip gruplara dâhil olmayı amaçladığı bir yer 

olan işyerinde dışlanıyor olmak kişilerce asla istenmeyen bir olgudur 

(Robinson vd., 2013: 204) ve mevkidaşların birbirleri üzerinde kuracağı 

baskının en radikal türlerinden biridir (Masclet, 2003: 867).  

2.2. İş-Aile Çatışması  

1970’lerden itibaren gerçekleştirilen araştırmalar, işte ve evde 

gerçekleşen olayların birbirlerini etkilediğini ortaya koyan bir açık sistemler 

yaklaşımını yansıtmaktadır (Clark, 2000: 748-749). Bireylerin 

gerçekleştirmek zorunda olduğu çeşitli ve birbirinden farklı roller, iş–aile 

çatışması ile sonuçlanabilmektedir. Rol teorisine göre, herhangi bir alandan 

gelen rol beklentileri, bir diğer alanda baskıya neden olarak çatışma ortaya 

çıkarır ki, bu durum “roller arası çatışma” olarak tanımlanabilir (Kahn vd., 

1964; Holahan & Gilbert, 1979; Carlson vd, 1995: 17). Çatışma teorisine 

göre ise, bir alandaki tatmin ya da başarı, diğerinde fedakârlıklar yapmayı 

gerektirmektedir. Bu iki alan sahip oldukları farklı normlar ve gereksinimler 

sebebiyle birbirleriyle uyumsuzdurlar (Payton-Miyazaki & Brayfield, 1976; 

Evans & Bartolome, 1984; Greenhaus & Beutel, 1985). Bu uyumsuzluk rol 

çatışmasına neden olur.  

Rol çatışması, bir çalışanın işyerinde birbirine zıt beklentilerle 

karşılaşması sonucunda ortaya çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşan 

çalışan, bir talebi karşıladığında, diğer taleplerden en az birini karşılamakta 

http://go.galegroup.com.ezproxy.fiu.edu/ps/advancedSearch.do?inputFieldName(0)=AU&prodId=AONE&userGroupName=miam11506&method=doSearch&inputFieldValue(0)=%22Rebecca+J.+Cliffton%22&searchType=AdvancedSearchForm
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zorlanmakta ya da hiç karşılayamamaktadır (Kahn vd., 1964).  

Literatürde iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması farklı şekillerde ele 

alınmaktadır (Gutek vd. 1991: 560; Frone vd. 1992a: 66; Netemeyer vd., 

1996: 401; Frone vd., 1997: 148; Carlson vd. 2000: 249; Marchese vd., 

2002: 145; Greenhaus & Powell, 2003; Noor, 2004: 390; Hill, 2005: 798, 

Voydanoff, 2005: 708). İş-aile çatışması; işin aile sorumluluklarını 

engellemesine karşılık gelirken, aile-iş çatışması; ailenin iş sorumluluklarını 

engellemesine karşılık gelmektedir (Gutek vd., 1991: 560; Frone vd., 1992a: 

69, Duxbury vd., 1994). Her bir rolün talepleri belli bir alandaki performansa 

dair sorumlulukları, istekleri, görevleri, taahhütleri ve beklentileri 

içermektedir (Van Sell vd., 1981; Netemeyer vd., 1996: 401). 

Duxbury ve Higgins (2001: 3) iş-aile çatışmasını, iş ve iş dışı rollerin 

kümülatif taleplerinin bazı konularda birbiriyle uyumsuzluk göstererek bir 

role katılımın diğer role katılmayı daha zor hale getirmesi olarak 

tanımlamışlardır. 

İş-aile çatışmasının; zaman, gerginlik ve davranış temelli çatışma 

(Greenhaus & Beutell, 1985) olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Zaman 

temelli çatışma, işin aile için ayrılan zamanı ele geçirmesi sonucunda iş rolü 

için ayrılmış zaman aile rolünü yerine getirmeyi zorlaştırdığında (“Eve geç 

geldim.”); gerginlik temelli iş-aile çatışması, iş rolünün neden olduğu 

gerginlik ve çatışma aileye yansıdığında (“Eve sinirli geldim.”); davranış 

temelli iş-aile çatışması ise bireylerin aile rolünü yerine getirmek için iş 

davranışlarını değiştiremediği zamanlarda (“Eve işteymişim gibi geldim.”) 

meydana gelmektedir (Bartolome & Evans, 1979; Greenhaus & Beutell, 

1985: 77-81). Daha sonraları Greenhaus vd. (2006: 65-66) tarafından yapılan 

çalışmada, bu üç türe enerji temelli çatışma da eklenmiştir.  

Enerji temelli iş-aile çatışması, rollerden birindeki deneyimlerin diğer 

rol performansını azaltması durumunda yaşanmaktadır (“Eve yorgun 

geldim.”). İş-aile çatışması yaratıyor olabilmeleri için bu olayların her birinin 

(eve geç gelmek, yorgun gelmek, sinirli gelmek ya da iş davranışında 

gelmek) aile alanındaki performansı azaltıyor olması gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının 

birbirinden farklı fakat karşılıklı olarak ilişkili olduklarını (Byron, 2005; 

Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005) ve iş-aile çatışmasının, aile-iş 

çatışmasından daha fazla yaşandığını ortaya koymuştur (Gutek vd., 1991; 

Frone vd., 1992b; Leiter & Durup, 1996; Eagle vd., 1997; Kinnunen & 

Mauno, 1998; Burke & Greenglas, 1999, Kinnunen vd., 2004).  
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2.3. İş-Aile Ayrımı Tercihleri 

Bireylerin oynamak zorunda oldukları çalışan, yönetici, eş, ebeveyn, 

çocuk, kardeş, arkadaş ve topluluk üyesi gibi farklı rollerin her birinin, 

bireyden zaman, enerji ve bir takım vaatleri yerine getirmeyi gerektiren 

farklı talepleri olmaktadır (Duxbury & Higgins, 2001: 3). Çalışanların 

amaçlarından bir tanesi de; iş ve iş dışı alanlarını uyum içinde tutarak, 

birinin diğerinden zarar görmesini engellemektir. İş-yaşam dengesini 

sağlamak günümüzde gittikçe daha da zorlaşmaktadır (Towers vd., 2006: 

598). Bu yüzden de iş-aile taleplerinin dengelenmesi konusundaki 

tartışmalarda son yıllarda ciddi bir artış söz konusudur (Towers vd. 2006; 

Chandra, 2012). İş-aile ayrımındaki bulanıklık, bu dengenin sağlanmasını 

gerektiren nedenlerden biri olarak görülmekte olup (Chandra, 2012) ayrım 

konusundaki girişimler, iş ve kişisel hayatı dengelemek konusunda bir 

strateji olarak kullanılmaktadır (Edwards & Rothbard, 2000). 

Sınır teorisi, bireylerin dengeye ulaşmak için, iş ve aile alanları 

arasındaki sınırları nasıl yönettiklerini açıklamaktadır Bu teorinin odağındaki 

düşünce “iş” ve “aile”nin birbirinden farklı alanlar olduğu ve bu iki alanın 

birbirlerini etkilediğidir (Clark, 2000:750-751). İş-aile ayrımı; iş ve evin 

birbirinden bağımsız olması şeklinde tanımlanmıştır. İş hayatının nesnel 

etkilerinin iş tatmini, işe katılım, iş için harcanan çaba gibi işe özel tutum ve 

davranışlar üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır. Aynı şekilde; aile 

şartlarının etkilerinin de aile yaşam tatmini, aileye katılım ve ev işlerine 

katkı üzerinde etkili olduğu ileri sürülmüştür (Lambert, 1990: 248; Frone, 

2003: 146). Kreiner (2006) iş- aile ayrımını; her bir alanın farklı yönlerinin 

(düşünceler, ilgili konular, fiziksel işaretler gibi) bir diğerinden kavramsal, 

fiziksel ya da davranışsal olarak ne derece ayrı tutulduğu olarak 

tanımlamıştır. Bu bağlamda, birey ev ve iş alanları çevresinde geçirgen 

olmayan sınırlar oluşturarak iş ve evin çeşitli yönlerini birbirini 

etkilemeyecek şekilde birbirinden ayırmayı tercih edebilir.  

Diğer taraftan, yayılma teorisi, iş ve ev çevrelerinde yaşananların 

benzerlik gösterdiğini, örneğin işteki mutluluğun evdeki mutluluğa sebep 

olduğunu ileri sürmektedir (Staines, 1980). Bir kişinin iş deneyimleri, işten 

uzaktayken yaptıklarını etkilemektedir (Champoux, 1978). Bir başka 

ifadeyle, işteki tutumlar ev hayatına taşınmakta (Kando & Summers, 1971) 

ya da kişinin kendi, diğerleri ve çocuklarına karşı sağlayacağı uyum üzerinde 

etkili olmaktadır (Mortimer vd., 1986). Her bir alan, diğer bir alanda benzer 

yapısal örüntülere sebep olmaktadır (Parker, 1967) ve kişinin hareketleri için 

sınırlar söz konusu değildir (Zedeck & Mosier, 1990). Yapılan araştırmalar 

(Piotrkowski&Crist-Christoph,1981; Crouter, 1984; Belsky vd., 1985; 
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Kelly&Voydanoff, 1985) çalışanların işteki duygu, tutum, beceri ve 

davranışlarını aile hayatlarına ve aile hayatlarındakileri de iş hayatlarına 

(Belsky vd., 1985) taşıdıklarını ifade etmektedir (Lambert, 1990: 242).  

Buna karşın, iş-aile ayrımının bir takım faydaları olduğu gibi, zararları 

da söz konusudur. Ayrımın en önemli yararı, roller arasındaki belirsizliği 

ortadan kaldırması ve geçişi kolaylaştırmasıyken; önemli bir zararı ise roller 

arasındaki yüksek zıtlığın geçişin önemini artırmasıdır. Birbirinden büyük 

ölçüde ayrılan rollerde geçişin asıl zorlu kısmını, psikolojik ve fiziksel 

olarak rol sınırlarını aşarak bir rolden diğerine geçmek oluşturmaktadır 

(Ashforth vd., 2000: 477). 

Bir kişinin işinden elde ettiği deneyimler diğer alanları da 

etkilemektedir (Champoux, 1978). İşteki tutumlar, ev hayatına taşınmakta 

(Kando & Summers, 1971) ya da kişinin kendisi, diğerleri ve çocuklarına 

karşı sağlayacağı uyum üzerinde etkili olmaktadır (Mortimer vd., 1986). Her 

bir alan, diğer bir alanda benzer yapısal örüntülere sebep olmaktadır (Parker, 

1967). Yani kişinin hareketleri için sınırlar söz konusu değildir (Zedeck & 

Mosier, 1990). Yapılan araştırmalar; (Piotrkowski & Crist-Christoph,1981; 

Crouter, 1984; Belsky vd., 1985; Kelly & Voydanoff, 1985) çalışanların 

işteki duygu, tutum, beceri ve davranışlarını, aile hayatlarına ve aile 

hayatlarındakileri de iş hayatlarına (Belsky vd., 1985) taşıdıklarını ifade 

etmektedir. İş ve/veya evde yaşanan tüm duygu ve davranışların birbirini 

etkilediği daha önce bahsedilen yayılma teorisi ile ortaya koyulmuştur 

(Staines, 1980). 

2.4. Aile Yaşam Tatmini 

Aile hayatının kalitesinin temel bir göstergesi olan aile yaşam tatmini 

(Zabriskie & McCormick, 2003: 163), farklı araştırmacılarca “kişinin 

ailesine karşı olumlu his ve tavırları” (Bagger & Li, 2012: 475), “aile 

üyelerinin birbirinden ne derece mutlu olduğu ve birbirlerinin beklentilerini 

ne derece gerçekleştirdikleri” (Olson & Wilson, 1982) ya da “aile 

üyelerinin bir algı bütünlüğü yaratabilmek için ailelerini ne ölçüde olumlu 

ya da olumsuz olarak algıladıkları” (Ji vd., 2002: 170-171) olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bütünlükte, olumlu bir algı yüksek düzeyde bir tatmini 

ifade edip bir uçta yer alırken, olumsuz bir algı yüksek düzeyde bir 

tatminsizliği ifade edip diğer bir uçta yer almaktadır. Aile yaşam 

deneyimleri, bireylerin yaşamında izlenen yola göre son derece değişkenlik 

gösterebilmektedir. Örneğin bekâr bir kişi için farklı, evli olup eşi ve 

çocuklarıyla yaşayan bir kişi için ise daha farklı bir anlam taşıyabilir.  

Mills vd. (1992: 440) aile yaşam tatmininin, finansal stresle birlikte 
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psikolojik esenliğin iki ana faktöründen biri olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Yaptıkları çalışma; aile yaşam tatmininin evli kişilerde psikolojik esenlikte 

önemli doğrudan bir etki oluşturduğunu ve aile yaşam tatmininin psikolojik 

esenlikteki etkisinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğunu ortaya 

koymuştur. Parasuraman vd., (1992: 340) de aile yaşam tatmininin, iş 

tatmini ve hayat stresi ile birlikte esenliğin üç göstergesinden biri olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Bir başka ifadeyle, aile yaşam tatmini; hem aile üyelerinin psikolojik 

esenliğinde, hem de aile esenliğinde ana faktörlerden biridir (Behnke & 

MacDermid, 2004).  

Yapılan çalışmalarda, aile üyelerinin aile ilişkilerinden ne kadar 

tatmin olduklarının aile üyeleri arasındaki ilişkiye bağlı olduğu (Finkenauer 

vd., 2004: 203) ve aile yaşam tatmininin sadece bireyin eşi/çocuğu/ 

ebeveyninden ve ailesinden beklentilerinden değil, aynı zamanda da bir 

eş/ebeveyn/çocuk olarak kendi rol performansından da etkilendiği ileri 

sürülmüştür (Sharaievska, 2012: 10).  

3. DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER 

3.1. İşyerinde Dışlanmanın İş-Aile Çatışmasına Etkisi 

Dışlanma, bir problemi çözmek ya da bir olay ile başa çıkmak için 

gerekli olan sosyal ilişkileri etkileyerek sosyal kaynakları tehdit edebilir. 

Sosyal kaynakların yetersizliği çalışanların iş ile ilgili konularla meşgul 

olmasına yol açarak aileye ayrılacak süreyi olumsuz etkileyebilir. Örneğin, 

çalışanlar fazla mesai yapmak zorunda olduklarında ailelerine ayıracakları 

zaman azalır ve böylece zaman temelli iş-aile çatışması meydana gelebilir 

(Williams, 2001). Diğer taraftan, yapılan çalışmalar sosyal dışlanmanın öfke 

(Chow vd., 2008:896), üzüntü (Williams, 2007:425), negatif ruh hali, yüksek 

düzeyde depresyon (Ferris vd., 2008) gibi psikolojik sonuçlara yol açtığını 

göstermektedir. Sonuç olarak, dışlanmış çalışanlar yaşadıkları negatif 

duyguları evlerine taşıyarak gerginlik temelli iş-aile çatışmasına yol açma 

eğilimindedirler. Çalışanların aile beklentilerini karşılamak için 

davranışlarını ayarlayamamaları davranış temelli iş-aile çatışmasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda, işyerinde yaşanan dışlanmanın, iş-aile çatışması 

etkileyeceği görüşüne dayanarak 1.H1 hipotezi aşağıdaki gibi geliştirilmiştir: 

1. H1: İşyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın, kişilerin iş-aile 

çatışması üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

1. H1a: Kamu sektöründe, işyerinde çalışanlarca algılanan 

dışlanmanın, kişilerin iş-aile çatışması üzerinde anlamlı etkisi vardır.  
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1. H1b: Özel sektörde, işyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın, 

kişilerin iş-aile çatışması üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

3.2. İşyerinde Dışlanma, İş-Aile Çatışması ve Aile Yaşam 

Tatmini 

Bir iş stres kaynağı olarak işyerinde dışlanma; yukarıda da belirtildiği 

gibi birçok olumsuz sonuca neden olmaktadır. Bu olumsuz sonuçlar 

çalışanın aile hayatına da yansıyarak aile yaşam tatminini azaltabilmektedir. 

Bu tür bir ilişkide dışlanan çalışanların iş-aile çatışması yaşaması sonucunda 

aile-yaşam tatminlerinin azalması da söz konusu olabilmektedir. Diğer 

taraftan iş-aile çatışmasının, iş ve aile rolleri belirsiz olduğunda sosyal 

kaynakların tükenmesini ve kişilerde olumsuz duygulara yol açmasını 

içerdiği (Greenhaus & Beutell, 1985: 77) ve aile yaşam tatmininin 

azalmasına neden olabileceği ifade edilebilir. Yapılan çalışmalarda (Ford 

vd., 2007; Shockley & Singla, 2011: 875-876) iş-aile çatışması ve aile yaşam 

tatmini arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iş-aile 

arayüz modeli iş stresi kaynakları ve aile yaşam tatmini arasındaki ilişkide 

iş-aile çatışmasının aracı role sahip olduğunu iddia etmektedir (Parasuraman 

vd., 1992). Diğer bir deyişle, işyerinde dışlanma aile alanına girebilir ve iş-

aile çatışmasını artırarak aile yaşam tatminini dolaylı olarak azaltabilir. Bu 

nedenle iş-aile çatışmasının işyerinde dışlanma ve aile yaşam tatmini 

arasındaki ilişkide aracılık rolü olabileceği görüşüne dayanarak aşağıdaki 2. 

H1 hipotezi geliştirilmiştir: 

2. H1: İşyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın kişilerin aile 

yaşam tatminine etkisinde iş-aile çatışmasının aracılık rolü vardır. 

2. H1a: Kamu sektöründe, işyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın 

kişilerin aile yaşam tatminine etkisinde iş-aile çatışmasının aracılık rolü 

vardır. 

2. H1b: Kamu sektöründe, işyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın 

kişilerin aile yaşam tatminine etkisinde iş-aile çatışmasının aracılık rolü 

vardır. 

3.3. Bir Düzenleyici Olarak İş-Aile Ayrımı Tercihleri 

Clark’a (2000: 748-749) göre iş ve aile sistemleri arasında öncelikle 

insani bir ilişki vardır. Bireyler iş ve aile alanları arasında günlük geçişler 

yaparlar. Bireyler iş ve aileyi ayırarak sınırlar çizerler ancak bu sınırlar 

bireysel tercihlere göre değişebilir (Kreiner, 2006). İş ve aile alanlarını 

kolayca ayırabilen kişilerde iş alanının aile alanına etkisi daha azdır. Bu 

görüşe dayanarak, bu çalışmada ayrım tercihleri yüksek olan çalışanlarda iş 
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etkilerinin aile alanına yayılması daha düşük düzeyde olabileceği ele 

alınmıştır. Böylece iş-aile çatışmasının işyerinde dışlanma ve aile yaşam 

tatmini arasındaki ilişkide aracı rolü azalabilmektedir. Sınır teorisine 

dayanarak (Ashforth vd., 2000), iş-aile ayrım tercihlerinin işyerinde 

dışlanma ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkide düzenleyici etkisi 

olabileceği görüşüne dayanarak aşağıdaki 3. H1 hipotezi geliştirilmiştir:3. 

H1: İşyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın kişilerin iş-aile çatışmasına 

etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici rolü vardır.  

3. H1a: Kamu sektöründe, işyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın 

kişilerin iş-aile çatışmasına etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici 

rolü vardır.  

3. H1b: Özel sektörde, işyerinde çalışanlarca algılanan dışlanmanın 

kişilerin iş-aile çatışmasına etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici 

rolü vardır.  

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

4. METODOLOJİ 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmada kamu ve özel sektör çalışanlarında işyerinde dışlanmanın aile 

yaşam tatminine etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici ve iş-aile 

çatışmasının aracı rolünün açıklanması amaçlanmıştır. 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi  

Araştırma kapsamı; işyerinde dışlanma, iş-aile çatışması, iş-aile ayrım 

tercihleri ve aile yaşam tatmini arasındaki ilişkilerin açıklamasıyla sınırlı 

tutulmuştur. Araştırma modelinde işyerinde dışlanma bağımsız değişken, 

aile yaşam tatmini bağımlı değişken, iş-aile çatışması aracı değişken ve iş-

aile ayrım tercihleri düzenleyici değişken olarak kurgulanmıştır. 

Araştırmanın uygulama açısından kapsamı, İstanbul İlinde kamu sektörü ve 

İşyerinde 

Dışlanma 

İş-Aile 

Çatışması 

Aile Yaşam 

Tatmini 

İş-Aile Ayrım 

Tercihleri 
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özel sektör çalışanlarından oluşmaktadır. Kamu sektöründe, İstanbul İlindeki 

vergi dairesi; özel sektörde ise İstanbul İlindeki ilaç sektörü seçilmiştir. 

Bunun nedeni literatürde yer alan bazı çalışmalarda (Zimmerman vd., 2016; 

Settles & O’Connor, 2014; Maranto & Griffin, 2011) işyerinde dışlanmanın 

erkek egemen sektörlerde daha fazla olduğuna dair bulgulara ulaşılmasıdır. 

Erkek egemen işyerleri cinsiyetin özellikle belirginleşebileceği bir ortam 

yaratabilmktedir (Zimmerman vd., 2016). Türkiye’de de vergi dairelerinde 

(T.C. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü) ve ilaç sektöründe 

(Başaran, 2016; Berkman, 2011; Tosuner, 2007) erkek çalışan sayısının fazla 

olduğu görülmektedir. Hem kamu sektörü, hem de özel sektörde 800 

çalışana kolayda örnekleme yöntemiyle anketler dağıtılmıştır. 206 adet kamu 

sektörü ve 216 adet özel sektör çalışanından geri dönüş sağlanmış ve elde 

edilen anketlerin geri dönüş oranı %53 olarak tespit edilmiştir. 200 adet 

kamu ve 206 adet özel sektör anket formu değerlendirme kapsamına alınmış 

ve analize tabi olan anketlerin geri dönüş oranı %50 olarak tespit edilmiştir 

Elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik paket programıyla analiz edilerek 

değerlendirilmiştir.  

4.3. Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları 

Araştırmaya ilişkin anket formunda işyerinde dışlanma, aile yaşam tatminin, 

iş-aile ayrım tercihleri ve iş-aile çatışmasına ilişkin algılarını belirlemek 

üzere 4 ayrı ölçek kullanılmıştır. Ölçekler Türkçe’ye çevrildikten sonra 

konunun uzmanı üç akademisyenin soruların ilgili kavramı ölçüp 

ölçemeyeceğine ilişkin görüşleri alınmış ve küçük düzeltmeler yapılarak 

konunun yüzeysel geçerliliği sınanmıştır. Ölçeklerin yüzeysel geçerliliği 

sonucundan yapılan pilot araştırma (n=50) sonrasında anket formu tekrar 

gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Tüm anketler 5’li 

Likert ölçeğine göre derecelenmiştir. Derecelendirmeler “Kesinlikle 

Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kısmen Katılıyorum (3), Katılıyorum 

(4), Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde düzenlenmiştir (Kanten vd., 2017). 

Anket formunda ayrıca 8 adet de demografik soru yer almaktadır. Ölçek 

sorularına ekte yer verilmektedir. 

 İşyerinde dışlanma: Çalışanların işyerinden dışlanmaya yönelik 

algılarını belirlemek üzere Ferris vd. (2008) tarafından geliştirilen 10 

ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları, “Çalışma arkadaşlarım 

işyerinde benden uzak dururlar.”, “İşyerinde çalışma arkadaşlarım benimle 

konuşmazlar.” ve “İşyerinde çalışma arkadaşlarım kahve molasına 

çıktıklarında beni davet etmezler ya da bir şeye ihtiyacım olup olmadığını 

sormazlar.” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4885318/#B39
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 İş-aile çatışması: Çalışanların yaşadıkları iş-aile çatışmasını 

belirlemek üzere Carlson vd. (2000) tarafından geliştirilen 9 ifadeden oluşan 

ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları “İşim nedeniyle istesem dahi aile 

aktivitelerine katılamam.”, “İşteki baskılar yüzünden bazen eve geldiğimde 

keyif aldığım şeyleri yapmak konusunda çok isteksiz olabilirim.” ve “İşte 

etkili olmam için gerekli olan davranışlar evde benim için zarar verici 

olabilir.” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

 İş-aile ayrımı tercihleri: Çalışanların iş ve aile alanlarını bir 

diğerinden ne derece ayrı tuttuğunu belirlemek üzere Kreiner (2006) 

tarafından geliştirilen 4 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları, 

“ İşle ilgili konuları işyerinde bırakırım.”, “ İşle ilgili konuların ev hayatıma 

girmesini istemem.” ve “ Eve gittiğimde işle ilgili konuları arkamda 

bırakabilmek isterim.” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

 Aile yaşam tatmini: Çalışanların aile yaşam tatmini algılarını 

belirlemek üzere Kopelman vd. (1983) tarafından geliştirilen 3 ifadeden 

oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek soruları, “ Genel olarak, aile 

hayatımından memnunum.”, ve “ Ailemi değiştirme şansım olsaydı mevcut 

ailemle kalmayı tercih ederdim.” gibi ifadelerden oluşmaktadır.  

4.4. Bulgular 

Araştımaya dahil edilen çalışanların demografik özelliklerine ilişkin frekans 

değerleri şu şekildedir: Kamu sektöre ilişkin frekans analizinin sonucuna 

göre, katılımcıların % 41’i kadın ve % 59’u erkek; % 34’ü bekâr ve % 66’si 

evli olup, % 1’i ilköğretim, %11,6’sı lise, % 3,9’u yüksekokul, % 75,7’si 

üniversite, %7,3’ü yüksek lisans ve % 0,5’i doktora eğitimine sahiptir. 

Pozisyonlarına ilişkin demografik dağılım ise, katılımcıların % 51,5’i 

memur, % 22,8’i uzman yardımcısı ve % 25,7’si gelir uzmanlarından 

oluştuğunu ortaya koymaktadır.  

Katılımcıların yaş ortalaması 37,07 iken; mevcut işlerinde çalışma süreleri 

ortalaması 10 yıl ve toplam çalışma hayatlarının ortalaması da 15 yıldır. 

Özel sektöre ilişkin frekans analizinin sonucuna göre, katılımcıların % 

31,9’u kadın ve % 68,1’i erkek; % 55,1’i bekâr ve % 44,9’u evli olup, % 

0,9’u ilköğretim, %19,5’ü lise, % 17,1’i yüksekokul, % 50,5’i üniversite, 

%10,6’sı yüksek lisans ve % 1,4’ü doktora eğitimine sahiptir.  

Pozisyonlarına ilişkin demografik dağılım ise katılımcıların % 0,5’i nin 

mühendis, % 6’sının bölge müdürü, % 4,6’sının yönetici ve % 88,9’unun ise 

tıbbi satış mümessillerinden oluşmakta olduğunu ortaya koymaktadır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 31,09 iken; mevcut işlerinde çalışma süreleri 
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ortalaması 4 yıl ve toplam çalışma hayatlarının ortalaması da 10 yıldır. 

İşten dışlanma, iş-aile çatışması, iş-aile ayrım tercihleri ve aile yaşam 

tatminin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla hem özel sektör hem de 

kamu sektöründen elde edilen veriye Temel Bileşenler Faktör Analizi 

uygulanmıştır. Verilerin açımlayıcı faktör analizine ugunluğunu ortaya 

koymak üzere “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett’s Test” analizleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin açımlayıcı faktör analizi için uygun olup olmadığını test etmek için 

“KMO katsayısı ve Barlett’s Test” sonuçları incelenmektedir. KMO 

katsayısının 0,60’dan yüksek ve Barlett’s Sphericity testinin anlamlı çıkması 

gerekmektedir (İşcan ve Sayın, 2010). KMO değerinin 0,90 ile 1,00 arasında 

olması mükemmel; 0,80-0,89 arasında olması ölçeklerin yapısal geçerliliği 

için çok iyi olarak ifade edilmektedir (Kalaycı, 2008).  

Kamu sektörüne uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda değişkenler 

öngörüldüğü şekilde işyerinde dışlanma, iş- aile ayrım tercihleri, iş-aile 

çatışması ve aile yaşam tatmini faktörleri altında toplanmıştır. Verilerin 

açımlayıcı faktör analizine uygunluğunu ortaya koymak için gerçekleştirilen 

“Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett’s Test of Sphericity değeri” olarak p<0,00 

düzeyinde anlamlı olduğu gözlemlenmiştir.  

Çalışmaya dâhil edilen tüm ölçeklerin güvenirlik katsayıları (Cronbach 

alpha) sosyal bilimlerde kabul edilebilir sınır olan 0,70’den yüksektir 

(Nunnaly, 1978).  

Böylece, ölçütlerin yeterli güvenilirliğe ve geçerliliğe sahip olduğu 

anlaşılmıştır. İED6, İEÇ ve İAAT2 değişkenleri faktör yükleri 0,50’den 

küçük olduğu için analizde kapsam dışı bırakılmıştır. Verilerin yapısal 

geçerliliğini test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

belirlenen faktörler toplam varyansın % 61,761’ini açıklamaktadır (KMO 

örneklem yeterlilik ölçütü: 0,84; Barlett Küresellik Testi: 3684,543; df: 325; 

p<0,000).  

Özel sektöre uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda değişkenler 

öngörüldüğü şekilde aile yaşam tatmini, işyerinde dışlanma, iş-aile çatışması 

ve iş-aile ayrım tercihleri faktörleri altında toplanmıştır. Verilerin açımlayıcı 

faktör analizine uygunluğunu ortaya koymak için gerçekleştirilen “Kaiser-

Meyer-Olkin ve Barlett’s Test of Sphericity değeri” olarak p<0,00 düzeyinde 

anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmaya dâhil edilen tüm ölçeklerin 

güvenirlik katsayıları (Cronbach alpha) sosyal bilimlerde kabul edilebilir 

sınır olan 0,70’den yüksektir (Nunnaly, 1978).  
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Tablo 1.’de görüldüğü üzere kamu sektörü için ölçeklere ait güvenirlik 

katsayıları; aile yaşam tatmini: 0,86, işyerinde dışlanma: 0,94, iş-aile 

çatışması: 0,85, iş-aile ayrım tercihleri: 0,77 şeklindedir. Özel sektör için 

ölçeklere ait güvenirlik katsayıları ise şu şekildedir: aile yaşam tatmini: 0,84, 

işyerinde dışlanma: 0,93, iş-aile çatışması: 0,92, iş-aile ayrım tercihleri: 0,72. 

Böylece, ölçütlerin yeterli güvenilirliğe ve geçerliliğe sahip olduğu 

anlaşılmıştır.  

Faktör yükleri 0,50’den küçük herhangi bir değişken gözlemlenmemiştir. 

Verilerin yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda belirlenen faktörler toplam varyansın % 64,702’sini 

açıklamaktadır (KMO örneklem yeterlilik ölçütü: 0,865; Barlett Küresellik 

Testi: 3924,149; df: 325; p<0,000). Bu açıdan verilerin hem kamu sektörü 

hem de özel sektör için açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğu 

görülmüştür. Analize ilişkin bulgular Tablo 1’de özetlenmektedir.  

Tablo 2’de araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin ortalamalar, standart 

sapmalar ve korelasyon katsayıları verilmiştir. Kamu sektörüne ilişkin analiz 

sonucunda değişkenlere ait ortalamalar hesaplanmıştır. Sonuçlar 

incelediğinde aile yaşam tatmini (Ort= 4,42, ss=0,978) ve iş-aile ayrım 

tercihlerinin (Ort=4,58, ss=0,925) boyutlarının ortalamanın üzerinde, 

işyerinde dışlanma (Ort=1,19, ss=0,538) ve iş-aile çatışması (Ort=1,87, 

ss=0,771) boyutlarının ise ortalamanın altında olduğu dikkat çekmektedir.  

Faktörler arası korelasyon analizi sonuçları Tablo 2’de incelendiğinde; 

işyerinde dışlana ile iş-aile çatışması arasında anlamlı ve pozitif ilişki 

olduğu; aile yaşam tatmini ile arasında anlamlı ve negatif ilişki olduğu 

saptanırken; iş-aile ayrım tercihleri ile arasında anlamlı bir ilişki 

görülmemiştir.  

Aile yaşam tatmininin iş-aile çatışması ile arasında anlamlı ve negatif ilişkili 

olduğu gözlenirken; iş-aile ayrım tercihleriyle arasında anlamlı ve negatif 

ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, iş-aile çatışması, iş-aile ayrım 

tercihleriyle arasında anlamlı ve negatif ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.  
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Tablo 1. Faktör Yükleri, Açıklanan Varyans, Özdeğer, Güvenirlik Katsayısı 
Notlar: a) AV: Açıklanan Varyans, Öz: Özdeğer, α: Cronbachs’ Alpha; b) AT: Aile Yaşam 

Tatmini; ID: İşyerinde Dışlanma, İEC: İş-Aile Çatışması; İAAT: İş-Aile Ayrım Tercihleri 

 

KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR 

 Faktör 

Yükü 
AV Öz. α 

 Faktör 

Yükü 
AV Öz. α 

Aile Yaşam 

Tatmini 

 
7,93 1,86 ,86 

Aile Yaşam 

Tatmini 

 
8,83 2,30 ,84 

AT2 0,799    AT3 0,871    

AT1 0,796    AT1 0,851    

AT3 0,704    AT2 0,763    

İşyerinde 

Dışlanma 

 
30,51 7,99 ,94 

İşyerinde 

Dışlanma 

 
33,39 8,68 ,93 

ID2 0,892    ID8 0,904    

ID8 0,883    ID5 0,883    

ID9 0,862    ID4 0,817    

ID4 0,843    ID7 0,791    

ID7 0,832    ID9 0,786    

ID5 0,824    ID10 0,752    

ID10 0,777    ID6 0,731    

ID3 0,723    ID2 0,730    

ID1 0,562    ID3 0,707    

ID6     ID1 0,675    

İş-Aile 

Çatışması 

 
13,88 3,47 ,85 

İş - Aile 

Çatışması 

 
16,03 4,17 ,92 

İAC2 0,789    İAC5 0,860    

İAC3 0,782    İAC2 0,833    

İAC4 0,773    İAC3 0,800    

İAC5 0,753    İAC6 0,800    

İAC1 0,613    İAC4 0,772    

İAC6 0,583    İAC9 0,714    

İAC8 0,520    İAC1 0,695    

İAC7 0,509    İAC8 0,684    
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Özel sektöre ilişkin analiz sonucunda değişkenlere ait ortalamalar 

hesaplanmıştır. Tablo 2’deki sonuçlar incelediğinde aile yaşam tatmini (Ort= 

4,62, ss=0,798) ve iş-aile ayrım tercihlerinin (Ort=4,34, ss=1,021) 

boyutlarının ortalamanın üzerinde, işyerinde dışlanma (Ort=1,14, ss=0,460) 

ve iş-aile çatışması (Ort=2,42, ss=1,075) boyutlarının ise ortalamanın altında 

olduğu dikkat çekmektedir. Değişkenler arası korelasyon analizi sonuçları 

Tablo 2’de incelendiğinde; işyerinde dışlanma ile iş-aile çatışması arasında 

anlamlı ve pozitif ilişki; aile yaşam tatmini ile arasında anlamlı ve negatif 

ilişki olduğu gözlenirken; iş-aile ayrım tercihleri ile arasında anlamlı bir 

ilişki görülmemiştir. Aile yaşam tatmini ile iş-aile çatışması arasında anlamlı 

ve negatif ilişki mevcutken; iş-aile ayrım tercihleriyle arasında arasında 

anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Ayrıca, iş-aile çatışmasının iş-aile ayrım 

tercihleriyle arasında anlamlı ve negatif ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.  
  Tablo 2. Korelasyon Tablosu 

KAMU SEKTÖRÜ 

   Ort Std.S. 1 2 3 4 

1.  Aile Yaşam Tatmini 4,42 0,978 1    

2.  İşyerinde Dışlanma 1,19 0,538   -,284** 1   

3.  İş-Aile Çatışması 1,87 0,721    -,291** ,338**      1  

4.  İş-Aile Ayrım Tercihleri 4,58 0,925    -,298** -,105 -,230*     1 

İAC9     İAC7 0,663    

İş-Aile 

Ayrım Ter. 

 
7,16 1,86 ,77 

İş-Aile 

Ayrım Ter. 

 
6,45 1,68 ,72 

İAAT3 0,818    İAAT3 0,833    

İAAT1 0,817    İAAT4 0,832    

İAAT4 0,815    İAAT1 0,702    

İAAT2     İAAT2 0,612    

KMO: ,84; Barlett’ Test Skoru: 3684,543 

df: 325; Sig: ,000  

Açıklanan Toplam varyans:61,761 

 

KMO: ,865; Barlett’ Test Skoru: 3924,149 

df: 325; Sig: ,000  

Açıklanan Toplam varyans: 64,702 
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ÖZEL SEKTÖR 

   Ort Std.S. 1 2 3 4 

1.  Aile Yaşam Tatmini 4,62 0,798 1    

2.  İşyerinde Dışlanma 1,14 0,460   -,382** 1   

3.  İş-Aile Çatışması 2,42 1,075    -,363** ,361**      1  

4.  İş-Aile Ayrım Tercihleri 4,34 1.021    -,028 -,007 -,171*     1 

Parantez içindeki değerler Cronbachs’ Alpha değerlerini göstermektedir 
                                                             * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001 
 

Araştırmanın hipotezlerinin sınanması amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi yapılmıştır. İşyerinde dışlanmanın aile yaşam tatminine etkisinde iş-

aile çatışmasının aracılık etkisinin olup olunmadığını test etmek amacıyla, 

Baron ve Kenny (1986) tarafından ortaya koyulan üç aşamalı regresyon 

analizinden faydalanılmıştır. Bu yönteme göre, ilk aşamada bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisi olmalıdır. İkinci aşamada, 

bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki etkisine bakılmalıdır. Üçüncü 

aşamada, bağımsız değişken ve aracı değişkenle birlikte bağımlı değişken 

analize dâhil edildiğinde, bağımsız değişkenin bağımlı değişkenin üzerindeki 

azalması ve aracı değişkenin de bağımlı değişken üzerinde etkisini 

sürdürmesi beklenmektedir. Bu durumda, bağımsız değişkenin etkisinin 

ortadan kalkması tam aracılık, bağımsız değişkenin katsayısında düşüş 

olması gerekmektedir. Ayrıca, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki 

ilişkilerin azalması ya da ortadan kalmasının istatistiksel olarak 

açıklanabilmesi için Sobel testi kullanılarak, hesaplanan z değerinin 

anlamlığına bakılması gerekmektedir (Kanten, 2014). Buradan hareketle, 

işyerinde dışlanmanın aile yaşam tatminine etkisinde, iş-aile çatışmasının 

aracılık etkisinin belirlenmesi amacıyla ilişkiler arasında hiyerarşik 

regresyon analizi aracılığıyla incelenerek, Sobel testi yapılmıştır. Aracılık 

testine ilişkin bulgular Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Kamu sektöründe, işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması üzerinde 

etkisi olup olmadığını test edilmektedir. H1a hipotezini test etmek için 

gerçekleştirilen analiz sonucunda işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması 

üzerinde etkisi olduğu (β= 0,338, p<0,001) görülmektedir. Bu yüzden H1a 

hipotezi kabul edilmiştir. İkinci olarak, kamu sektöründe işyerinde dışlanma 

ve aile yaşam tatmini ilişkisinde iş-aile çatışmasının aracı rolünün olup 

olmadığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda Baron ve Kenny (1986) tarafından 

aracılık etkisinin tespit edilmesi amacıyla üç aşamalı regresyon analizinden 

yararlanılmıştır. Tablo 3’de görüldüğü üzere Model 1’de işyerinde 

dışlanmanın aile yaşam tatmini üzerinde etkisi olduğu (β= -0,284, p<0,001) 

tespit edilmiştir. Model 2’de işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması üzerinde 
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etkisi olduğu (β= 0,338, p<0,001) görülmektedir Model 3’te işyerinde 

dışlanma (β= -0,220, p<0,001) ve iş-aile çatışması (β= -0,209, p<0,001) 

modele sokulduğunda aile yaşam tatmini üzerinde kısmi ara değişken olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre bağımsız değişken olan işyerinde 

dışlanmanın aile yaşam tatminiyle ilişkisinde ara değişken olan iş-aile 

çatışmasının etkisinde azalma olduğu görülmekte ve kısmi değişken olarak 

iş-aile çatışmasının yerine başka değişkenlerin aracılık rolü yapabileceği 

ortaya koyulmaktadır. Yapılan Sobel testi sonucunda (z=-1,72, p<0,05) 

yapılan analiz doğrulanmıştır. Dolayısıyla H2a hipotezi kısmen 

desteklenmektedir. 

Özel sektörde, işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması üzerinde etkisi 

olup olmadığını test edilmektedir. H1b hipotezini test etmek için 

gerçekleştirilen analiz sonucunda işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması 

üzerinde etkisi olduğu (β= 0,363, p<0,001) görülmektedir. Bu yüzden H1b 

hipotezi kabul edilmiştir. İkinci olarak, özel sektörde işyerinde dışlanma ve 

aile yaşam tatmini ilişkisinde iş-aile çatışmasının aracı rolünün olup 

olmadığı araştırılmıştır. Bu doğrultuda Baron ve Kenny (1986) tarafından 

aracılık etkisinin tespit edilmesi amacıyla üç aşamalı regresyon analizinden 

yararlanılmıştır.  

Tablo 3’de görüldüğü üzere Model 1’de işyerinde dışlanmanın aile 

yaşam tatmini üzerinde etkisi olduğu (β= -0,369, p<0,001) tespit edilmiştir. 

Model 2’de işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması üzerinde etkisi olduğu 

(β= 0,363, p<0,001) görülmektedir Model 3’te işyerinde dışlanma (β= -

0,271, p<0,001) ve iş-aile çatışması (β= -0,268, p<0,001) modele 

sokulduğunda aile yaşam tatmini üzerinde kısmi ara değişken olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlara göre bağımsız değişken olan işyerinde 

dışlanmanın aile yaşam tatminiyle ilişkisinde ara değişken olan iş-aile 

çatışmasının etkisinde azalma olduğu görülmekte ve kısmi değişken olarak 

iş-aile çatışmasının yerine başka değişkenlerin aracılık rolü yapabileceği 

ortaya koyulmaktadır.  

Yapılan Sobel testi sonucunda (z=-2,50, p<0,01) yapılan analiz 

doğrulanmıştır. Dolayısıyla H2b hipotezi kısmen desteklenmektedir. 
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Tablo 3. İşyerinde Dışlanma-Aile Yaşam Tatmini İlişkisinde İş-Aile Çatışmasının Aracı Rolü 

 

Notlar: a) *p<0,05, ** p <0,01, *** p <0,001; b) İD: İşyerinde Dışlanma; İAAT: İş-Aile 

Ayrım Tercihleri  

İşyerinde dışlanmanın iş-aile çatışmasına etkisinde iş-aile ayrım 

tercihlerinin düzenleyici rolünün olup olunmadığını test etmek amacıyla, 

Baron ve Kenny (1986) tarafından ortaya koyulan aşamalı regresyon 

analizinden faydalanılmıştır. Baron ve Kenny (1986) düzenleyici değişken 

testine göre, bağımsız değişken, düzenleyici değişken ve bağımlı değişken 

ile düzenleyici değişkeninin etkileşiminin doğrudan etkisi için ayrı bir terim 

olarak alınması gerekmektedir. Düzenleyici değişkenle ilgili hipotezin 

doğrulanması için etkileşim teriminin anlamlı olması gerekmektedir (Hui & 

Lee, 2000). Ayrıca, etkileşim terimini içeren regresyon modelinin R
2
’sinin, 

bu terimi içermeyen regresyon modelinin R
2
’sini istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde arttırması gerekmektedir (Aiken & West, 1991). Bu çalışmada 

kullanılan düzenleyici değişken için kamu sektörü ve özel sektör için üç 

adım izlenmiştir. Birinci adımda, bağımsız değişken (işyerinde dışlanma); 

ikinci adımda bağımsız değişken (işyerinde dışlanma) ve düzenleyici 

değişken (iş-aile ayrım tercihleri); üçüncü adımda ise, bağımsız değişken 

KAMU SEKTÖRÜ 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER Model 1 

AİLE YAŞAM 

TATMİNİ 

β 

Model 2 

İŞ-AİLE 

ÇATIŞMASI 

β 

 Model 3 

AİLE YAŞAM 

TATMİNİ 

β 

  

Temel Değişkenler       

       

İşyerinde Dışlanma(İD)     -0,284***      0,338***   -0,220**   

İş-Aile Çatışması(İAAT)                  -0,209**   

R2       0,081***     0,114***    0,124**   

F        17,866    26,369  14,312   

ÖZEL SEKTÖR 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER Model 1 

AİLE YAŞAM 

TATMİNİ 

β 

Model 2 

İŞ-AİLE 

ÇATIŞMASI 

β 

 Model 3 

AİLE YAŞAM 

TATMİNİ 

β 

  

Temel Değişkenler       

İşyerinde Dışlanma(İD)     -0,369***        0,363***       -0,271***   

İş-Aile Çatışması(İAAT)                     -0,268***   

R2       0,154***      0,177**       0,213**   

 

F 

 

       12,900 

 

    15,518 

  

   14,316 
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(işyerinde dışlanma), düzenleyici değişken (iş-aile ayrım tercihleri) ve bir 

önceki adımda kullanılan düzenleyici değişkenin bir etkileşeni olarak 

saptanan bağımsız değişken (işyerinde dışlanma * iş-aile ayrım tercihleri) 

regresyon denklemine eklenmiştir. İş-aile ayrım tercihleri, işyerinde 

dışlanma üzerinde etkileşim etkisini göstererek, iş-aile çatışmasının yönünü 

ve gücünü belirlemektedir. Düzenleyici değişkenli hiyerarşik regresyon 

analizine ilişkin sonuçlar Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4. İşyerinde Dışlanmanın İş-Aile Çatışmasına Etkisinde İş-Aile Ayrım 

Tercihlerinin Düzenleyici Rolü 

KAMU SEKTÖRÜ 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN: İŞ - AİLE ÇATIŞMASI 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER Model 1 

β 

Model 2 

β 

 Model 3 

β 

  

Temel Değişkenler       

İşyerinde Dışlanma(İD)     ,338***        0,318***  0,290**   

İş - Aile Ayrım Tercihleri(İAAT)            -0,196**      -0,248*   

Çarpım Terimleri       

İD*İAAT         0,212**   

R2    0,114***        0,153***       0,190***   

ΔR2     0,114      0,039   0,037   

ÖZEL SEKTÖR 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN: İŞ - AİLE ÇATIŞMASI 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER Model 1 

β 

Model 2 

β 

 Model 3 

β 

  

Temel Değişkenler       

İşyerinde Dışlanma(İD) 0,363***        0,363***  0,365**   

İş - Aile Ayrım Tercihleri(İAAT)            -0,129*       -0,136*   

Çarpım Terimleri       

İD*İAAT         0,122*   

R2  0,154***      0,192**  0,207*   

ΔR2    0,154    0,038   0,015   

Notlar: a) *p<0,05, ** p <0,01, *** p <0,001; b) İD: İşyerinde Dışlanma; İAAT: İş-

Aile Ayrım Tercihleri 
 

Kamu sektörüne ilişkin sonuçlar Tablo 4’de görüldüğü üzere Model 

1’de bağımsız değişken olarak işyerinde dışlanma iş-aile çatışması üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkilediği görülmektedir (β= 0,338, p <0,01). Model 2’de, 

işyerinde dışlanma (β= 0,318, p <0,001) ve iş-aile ayrım tercihlerinin (β= -

0,196, p <0,01) iş-aile çatışması üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Son 

olarak Model 3’te işyerinde dışlanma (β= 0,290, p <0,01), iş-aile ayrım 

tercihleri (β= -0,248, p <0,05) ve çarpan terimin (β= 0,212, p <0,01) modele 



Elif BILGINOGLU-Hava YASBAY KOBAL / KAUJISS, 2018; 22; 477-509 

 

 

497 

dâhil edilmiş ve bu değişkenlerin iş-aile çatışması üzerinde doğrudan etkisi 

olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla, iş-aile ayrım tercihlerinin modeldeki 

düzenleyici etkisine bakıldığında hem modelin anlamlılık değerinde, hem de 

R
2
 değerinde gözlemlenen artışa bağlı olarak işyerinde dışlanmanın iş-aile 

çatışması üzerine etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici olarak bu 

etkide bir değişime sebep olduğu Model 1-3’te ortaya koyulmuştur. 

Böylelikle H3a hipotezi kabul edilmiştir. 

Özel sektöre ilişkin sonuçlar Tablo 4’de görüldüğü üzere Model 1’de 

bağımsız değişken olarak işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması üzerinde 

anlamlı ve negatif etkilediği görülmektedir (β= -0,369, p <0,01). Model 2’de 

işyerinde dışlanma (β= 0,363, p <0,001) ve iş-aile ayrım tercihlerinin (β= -

0,129, p <0,001) iş-aile çatışması üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Son 

olarak model 3’te işyerinde dışlanma (β= 0,365, p <0,01), iş-aile ayrım 

tercihleri (β= -0,136, p <0,05) ve çarpan terimin (β= 0,122, p <0,05) modele 

dâhil edilmiş ve bu değişkenlerin iş-aile çatışması üzerinde doğrudan etkisi 

olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla, iş-aile ayrım tercihlerinin modeldeki 

düzenleyici etkisine bakıldığında hem modelin anlamlılık değerinde, hem de 

R
2
 değerinde gözlemlenen artışa bağlı olarak işyerinde dışlanmanın iş-aile 

çatışması üzerine etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici olarak bu 

etkide bir değişime sebep olduğu Model 1-3’te ortaya koyulmuştur. 

Böylelikle H3b hipotezi kabul edilmiştir. 

Kamu Sektörü                               Özel Sektör 

 

            
 

Şekil 2: İşyerinde Dışlanma ve İş-Aile Ayrım Tercihleri Etkileşimleri  
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Etkileşim şeklini araştırmak, Şekil 2’de gösterilen eğimin sıfırdan ve 

tahmin edilen yapıdan önemli derece farklı olup olmadığını araştırmak için 

basit eğim testi gerçekleştirilmiştir (Aiken & West, 1991; Preacher vd., 

2006). Şekil 2’de sonuç grafiği gösterilmektedir. Bu analizde öncelikle ana 

etkiler daha sonra da etkileşim etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. İlk 

aşama, işyerinde dışlanmanın iş-aile çatışması üzerinde etkisinin olup 

olmadığına bakılmalıdır. Burada düzenleyici değişken olan iş-aile ayrım 

tercihlerinin etkisi göz ardı edilerek işyerinde dışlanmanın iş-aile 

çatışmasına üzerindeki etkisi incelenmelidir. Şekil 2’deki kamu sektörüne ait 

grafik incelendiğinde yüksek dışlanma ortalaması ile düşük dışlanma 

ortalaması arasında önemli bir farklılık olduğu gözlemlenmektedir. Aynı 

durum, özel sektörde çalışan bireyler içinde geçerlidir. İkinci aşamada, 

işyerinde dışlanma göz ardı edildiğinde; iş-aile ayrım tercihlerinin iş-aile 

çatışması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olup 

olmadığına bakılmalıdır. Grafikler incelendiğinde, hem kamu sektörü 

çalışanları hem de özel sektör çalışanları için iş-aile ayrım tercihleri 

bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. Son aşamada 

ise, işyerinde dışlanma ve iş-aile ayrım tercihleri- etkileşimi dikkate 

alınmalıdır, bir başka deyişle işyerinde dışlanma ve iş-aile ayrım 

tercihlerinin iş-aile çatışması etkisi üzerinde düzenleyici bir etkisi olup 

olmadığı ortaya koyulmalıdır. Hem kamu da hem özel sektörde etkileşim 

etkisi olduğu görülmesine rağmen; kamu sektörüne ait grafikte bu etki daha 

belirgin şekilde gözlemlenmektedir. Kamu sektöründe, işyerinde düşük 

dışlanma söz konusu olduğunda iş-aile ayrım tercihleri yüksek olan iş-aile 

çatışmasını daha az yaşarken; işyerinde dışlanma yükseldikçe belli bir 

noktadan sonra düşük iş-aile ayrım tercihleri yapanlar yüksek iş-aile ayrım 

tercihleri yapanlardan daha fazla iş-aile çatışmasına maruz kalmaktadır. Özel 

sektörde ise, işyerinde düşük dışlanma söz konusu olduğunda iş-aile ayrım 

tercihleri yüksek olan iş-aile çatışmasını daha az yaşarken; işyerinde 

dışlanma seviyesinde artış oldukça iş-aile ayrım tercihleri arasında farklılık 

kalmamakla birlikte, iş-aile ayrım tercihleri hem yüksek hem de düşük 

olanlar aynı seviyede iş-aile çatışmasına maruz kalmaktadır. Dolayısıyla, 

işyerinde dışlanma ile iş-aile çatışması üzerindeki etkisinde iş-aile ayrım 

tercihlerinin düzenleyici etkisi vardır. Böylelikle H3a ve H3b hipotezleri eğim 

testleri sonucunda da doğrulanmıştır. 

5. SONUÇ 

İşyerinde olumlu kişilerarası ilişkiler çalışanların mutluluklarını, 

esenliklerini ve verimliliklerini etkileyebildiği için önemli kabul 

edilmektedir (Argyle, 1987; Brenner vd., 1989; Frone, 2000; Ryff & Singer, 
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1998; Argyle, 1999; Danna & Griffin, 1999, Ryan & Deci, 2001; Ryff vd., 

2001; Segrin; 2001; Lu & Gilmour; 2004; Labianca & Brass, 2006; Segrin & 

Taylor, 2007; Bandiera vd., 2008; Carmeli vd., 2009; Stoetzer vd., 2009; 

Reich & Hershcovis, 2011; Eskin, 2012). 

Çalışmalarda kişilerin hayatlarında en sık rastlanan mutsuzluk 

kaynaklarından birinin kişilerarası sorunlar olduğu (Veroff vd.’den aktaran 

Frone, 2000) ve kötü ilişkilerin bireyler üzerinde olumlu ilişkilerden daha 

güçlü bir etkisi olduğu ortaya koyulmuştur (Rook, 1984; Brenner vd., 1989). 

Örgütlerde yaygın olarak yaşanmakta olan işyerinde dışlanma ise hem 

çalışan, hem de örgüt adına olumsuz sonuçlar doğurabilmekte (Ferris vd., 

2008; O’Reilly & Robinson, 2009; Wu vd., 2011, 2012) ve kişiler, 

dışlanmadan kaynaklanan olumsuz hislerini işyerlerinde bırakmayıp aile 

hayatlarına da yansıtabilmektedir (Liu vd., 2013).  

Araştırmanın analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, 

işyerinde dışlanmanın aile yaşam tatminini negatif ve anlamlı olarak 

etkilediği belirlenmiştir. İşyerinde dışlanma iş-aile çatışmasını artırırken; iş-

aile çatışmasının aile yaşam tatmininde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, iş-aile çatışmasının bu ilişkide kısmi aracı 

etkiye sahip olduğu ve işyerinde dışlanmanın aile yaşam tatminini, iş-aile 

çatışması aracılığıyla ile de etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Liu 

vd.’nin (2013) sonuçlarıyla uyumludur.  

İkinci aşamada yapılan regresyon analizi sonucunda; hem kamu (vergi 

daireleri) hem de özel (ilaç sektörü) sektör çalışanlarının işyerinde dışlanma 

algıları arttıkça iş-aile çatışmalarının da arttığı ve işyerinde dışlanma ile iş-

aile çatışması arasındaki ilişkide iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar da Liu vd.’nin (2013) 

sonuçlarıyla uyumludur. 

Kamu sektöründe, dışlanmanın seviyesi yükseldikçe iş-aile ayrım 

tercihi düzeyi yüksek olan çalışanlar dışlanmadan kaynaklanan problemleri 

aile hayatlarına yansıtmıyor olabilirler. İş-aile ayrım tercihi düzeyi düşük 

olan çalışanlar ise problemlerle kendileri yüzyüze kaldıkları için iş-aile 

çatışmasının şiddeti artış gösteriyor olabilir. Özel sektörde işyerinde 

dışlanmanın şiddeti artıkça iş-aile ayrım tercihlerinden bağımsız olarak iş-

aile çatışması şiddetlenmeye başlamaktadır. 

Bireylerin örgütte çalışanlar olarak yerine getirmeleri gereken rollerin 

ailelerindeki rollerini engellemesi ve işte sahip oldukları görev ve 

sorumlulukların, evdekileri yerine getirmelerini zorlaştırması durumunda 

yaşadıkları iş-aile çatışmasının engellenmesi adına hem örgütlere, hem de 
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çalışanlar yöneticilerinin kendilerine yönelik faydalı ya da sakıncalı 

yönelimlerini örgüt desteğinin bir göstergesi olarak kabul ettikleri için 

(Levinson, 1965; Eisenberger vd., 1986) yöneticilere oldukça büyük görevler 

düşmektedir. Örgütler ve yöneticilerce sağlanacak sosyal destekle 

çalışanların yaşadıkları bu çatışmayla baş edebilir hale gelmeleri sağlanmaya 

çalışılmalıdır. 

İşyerinde dışlanmanın bireyler üzerindeki olumsuz etkileri örgütler 

için de önemli olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Dışlanma daha 

olumsuz çalışma tutumlarının ortaya çıkması işyerindeki refahın ve 

verimliliğin azalmasına neden olabilir. Diğer taraftan, dışlanma nedeniyle 

işyerinden ayrılmanın maliyeti, çalışan değiştirilmesiyle ilgili maliyetlerin 

yanı sıra entelektüel sermaye ve örgütsel bilgi kaybıyla da ilişkilendirilebilir 

(Ferris vd., 2008). Dolayısıyla, çalışanların dışlanmasının herkes için zararlı 

olduğu düşüncesinden hareket ederek yöneticilerin, çalışanların dışlanmaya 

maruz kalmaması ve işyerlerinde benzer problemler yaşamamaları adına da 

oldukça hassas davranmaları ve çalışanlar arasında birleştirici bir rol 

oynamaları beklenmektedir. 

6. KISITLAR VE GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER 

Araştırmanın kapsamının belirlenmesi sürecinde zaman ve maddi 

kısıtlar nedeniyle hem kamu sektörü, hem de özel sektörde birer meslek 

grubu üzerinde veri toplanmasına karar verilmiş ve araştırmanın kapsamı 

kamu sektöründe İstanbul İlindeki vergi dairesi çalışanlarıyla, özel sektörde 

ise İstanbul İlindeki ilaç sektörü çalışanlarıyla sınırlandırılmıştır. Araştırma 

ilaç sektörü çalışanlarında işyerinde dışlanmanın aile yaşam tatminine 

etkisinde iş-aile ayrım tercihlerinin düzenleyici ve iş-aile çatışmasının aracı 

rolünü ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın sahip olduğu kısıtlardan biri yapıldığı sektörlerdir. Farklı 

sektörlerde yapılacak araştırmalardan farklı sonuçlar elde edilebilir. Bunun 

yanı sıra, araştırmada kullanılan veriler kamu sektöründe vergi dairelerinde, 

özel sektörde ise ilaç sektöründe ve yalnızca İstanbul İlinde çalışanlardan 

elde edilmiştir. Ancak farklı demografik özellikler, farklı aile yapıları gibi 

özelliklerin farklı sonuçlar doğurabileceği gözönünde bulundurularak 

çalışmanın farklı coğrafi bölgelerde ve farklı alanlarda tekrarlanmasının 

yararlı olduğu düşünülmektedir. 

Dışlanma ve iş –aile çatışması kapsamında birey ve örgüt adına 

yaşanan olumsuz sonuçlar düşünülünce, örgütlerin bu duruma kayıtsız 

kalmaları düşünülemez. Özellikle bu iki konunun örgüt içerisinde yol 

açacağı olumsuz sonuçlar göz önünde bulundurularak, yöneticiler tarafından 
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sürekli izlenmesi ve etkileri tamamen ortadan kaldırılamasa bile en aza 

indirgenmesi konusunda önlemler alınması gerekmektedir. Yöneticilerin bu 

konuda izlemeleri gereken yol, yönetim-çalışan iş birliğinin sağlanması ve 

etkili insan kaynakları uygulamalarıdır. Araştırmacılar bu yüzden ilerideki 

çalışmalarda örgüt ve yönetici desteğinin de modele dâhil edilmesini 

önermektedirler. 

Araştırmacıların gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgili bir diğer 

önerisi de, yaşadıkları dışlanma ile kişilerin kendi kendilerine baş 

edebilmelerini sağlayabilmek adına insan ilişkilerini kolaylaştıran, 

sosyalleşmeyi hızlandıran bir faktör olan duygusal zekânın da (Goleman, 

1995) kişilerarası bir sorun olan dışlanma üzerinde etkili olabileceği 

düşüncesiyle duygusal zekânın da modele dâhil edilmesidir. 

Örgütlerde yaygın olarak yaşanıyor olması ve birey ve örgüt üzerinde 

güçlü etkilere sahip olması sebebiyle araştırmalarda işyerinde dışlanma 

konusu üzerinde daha çok durulması gerektiğine inanıyor ve araştırmanın 

işyerinde dışlanma ve aile hayatına etkileri üzerine ışık tutarak 

akademisyenleri bu konu üzerine yapılacak yeni çalışmalar konusunda 

yüreklendireceğini ümit ediyoruz.  
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EK: Ölçek Soruları 

İşyerinde Dışlanma  

 Çalışma arkadaşlarım beni işyerinde görmezden gelir. 

 Ben bir yere gittiğimde çalışma arkadaşlarım orayı terk eder. 

 İşyerinde çalışma arkadaşlarım selamıma karşılık vermez. 

 İşyerinde yemek salonunda kimse yanıma gelip oturmaz. 

 Çalışma arkadaşlarım işyerinde benden uzak dururlar. 

 İşyerinde çalışma arkadaşlarımın beni fark etmediklerini düşünüyorum. 

 İşyerinde çalışma arkadaşlarım beni sohbete dâhil etmezler. 

 İşyerinde çalışma arkadaşlarım benimle konuşmazlar. 

 İşyerinde çalışma arkadaşlarım bana sanki orada değilmişim gibi 

davranırlar. 

 İşyerinde çalışma arkadaşlarım kahve molasına çıktıklarında beni davet 

etmezler ya da bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sormazlar. 
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İş-Aile Çatışması 

 İşim nedeniyle istesem dahi aile aktivitelerine katılamam. 

 İşime ayırmam gereken zaman, eve ait sorumluluk ve aktivitelere eşit 

katılmamı engeller. 

 İşle ilgili sorumluluklarıma harcamak zorunda kaldığım zaman yüzünden 

aile aktivitelerini kaçırırım.  

 İşten eve geldiğimde çoğu zaman aile aktivitelerime katılamayacak ve 

sorumluluklarımı yerine getiremeyecek kadar yorgun olurum. 

 Çoğu zaman işten eve geldiğimde duygusal olarak o kadar tükenmiş olurum 

ki bu durum ailemle zaman geçirmemi engeller. 

 İşteki baskılar yüzünden bazen eve geldiğimde keyif aldığım şeyleri 

yapmak konusunda çok isteksiz olabilirim. 

 İşte kullandığım problem çözme yöntemleri evdeki problemleri çözme 

konusunda etkili olmaz. 

 İşte etkili olmam için gerekli olan davranışlar evde benim için zarar verici 

olabilir. 

 İşte etkili olmamı sağlayan davranışlar daha iyi bir ebeveyn ya da eş olmam 

konusunda bana yardımcı olmaz. 

İş-Aile Ayrımı Tercihleri 

 Evde olduğum zamanlarda işle ilgili konuları düşünmek zorunda kalmak 

istemem. 

 İşle ilgili konuları işyerinde bırakırım. 

 İşle ilgili konuların ev hayatıma girmesini istemem. 

 Eve gittiğimde işle ilgili konuları arkamda bırakabilmek isterim. 

Aile Yaşam Tatmini 

 Genel olarak, aile hayatımdan memnunum 

 Ailemi değiştirme şansım olsaydı mevcut ailemle kalmayı tercih ederdim. 

 Herşey hesaba katıldığında ailemde yaşananlardan memnunum. 

  


