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ÖZET 

 

İş yaşantısının dinamikleri bireylerin aile yaşantısı üzerinde önemli etkilere 

sahip olabilmektedir. İş-aile çatışması kısaca, iş hayatının özelliklerinin aile 

hayatında meydana getirdiği denge bozuklukları olarak tanımlanmaktadır. İş-aile 

çatışmasının tetikleyicisi olduğu düşünülen etmenlerden birisi olarak düşünülen 

işkoliklik ise kısaca; bireyin gönüllü olarak işe ayırdığı zamanın diğer aktiviteleri 

engelleyecek derecede uzun olmasıdır. 

İşkoliklik eğilimlerinin iş-aile çatışması üzerindeki etkisinin incelendiği bu 

çalışmada Kahramanmaraş’ta görev yapan avukatlar üzerinde araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi Kahramanmaraş İlinde görev yapan 222 

avukattır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler, SPSS 21 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü 

anova testi, t-testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda işkoliklik ile iş-aile çatışması arasında düşük 

düzeyde ilişkilerin olduğu görülmüştür. İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerinde çok 

düşük düzeyde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet, eğitim, 

çalışma yeri ve mesleği isteyerek yapma değişkenlerinin işkoliklik ve iş-aile 

çatışmasının alt boyutlarında anlamlı farklılıklara neden olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, Çatışma, İş-Aile Çatışması 
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SUMMARY 

 

The dynamics of work life can have important effects on individual's family 

life. The work-family conflict is briefly described as the balance disorders that the 

characteristics of work life bring about in the family life. The workaholism that is 

considered as one of the factors thought to be the trigger of the work-family conflict 

briefly: the time when the individual voluntarily devotes to work is long enough to 

prevent other activities. 

In this study of the effects of workaholism’s tendencies on work-family 

conflict,  research was conducted on lawyers working in Kahramanmaraş. The 

sample of the research is 222 lawyers working in Kahramanmaras. Survey method 

was used as data collection tool in the research. The obtained data were analyzed by 

SPSS 21 packet program. Factor analysis, reliability analysis, descriptive statistics, 

one-way ANOVA test, t-test, correlation analysis and regression analysis were used 

in the analysis of the data. 

As a result of the analyzes, it is seen that there is a low level of relationship 

between work-family conflict and workaholism. It has been found that workaholism 

has a very low effect on work-family conflict. It is also found that the variables of 

age, gender, education, work place and work willingness caused significant 

differences in the sub-dimensions of work-family conflict and workaholism. 

Keywords: Workaholism, Conflict,   Work-Family Conflict 
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GİRİŞ 

 

Küreselleşme ile birlikte bilginin dünya üzerinde serbest şekilde dolaşmaya 

başlaması ve sınırların ortadan kalkmış olması, örgütlerin rakipleri ile olan 

rekabetinin sertleşmesine neden olmuştur. 

Rekabet şartlarının sertleşmesi bilgilerin güncel kalma zorunluluğunu ortaya 

çıkarmış ve rekabette önemli bir yere sahip olmuştur. Bu durum ise örgütleri 

oluşturan çalışanların yaşam şekillerini önemli ölçüde etkileyerek çalışan 

davranışlarında ve rollerinde önemli değişikliklere neden olmuştur.  

Çalışanların iş yerlerinde daha aktif ve verimli çalışmak zorunda kalması, işin, 

hayatın büyük bir parçası haline gelmesi küreselleşmenin çalışanlar üzerindeki etkisi 

olmuştur. Çalışanların örgütsel rolleri ile sosyal hayattaki rolleri bir noktada 

kesişmeye başlamış ve roller arasında çatışmalar meydana gelmeye başlamıştır.  

Bireylerin rollerinde meydana gelen uyumsuzluklar, iş ve aile hayatları 

arasında çatışmaları meydana getirmekte ve bireylerin işten veya aileden elde 

ettikleri doyumların azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca çalışanlar faklı nedenler ile 

işlerine aşırı derecede bağımlılık göstermeye başlamaktadır. İşlerini hayatlarının 

odak noktasına koyan bireyler bir süre sonra, çalışmadığı zamanlarda psikolojik 

olarak huzursuzluk yaşamaya başlamaktadırlar. Tam olarak işkoliklik olarak 

tanımlanan bu durum artık tüm dünyada psikolojik bir rahatsızlık olarak görülmeye 

başlanmıştır.  

Çalışan bireylerin yaşadıkları işkolikliğin ayrıca çalışanın aile ve sosyal 

yaşantısını derinden etkileyen bir unsur olduğu daha önce yapılan bazı çalışmalar 

aracılığı ile incelenmiştir.  Bu çalışmada avukatlık mesleğini yapan bireylerin 

işkoliklik eğilimlerinin iş-aile çatışması yaşamaları üzerinde etkisi olup olmadığını 

ve eğer etki mevcutsa hangi düzeyde etkiye sahip olduğunun tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Bu araştırmanın diğer alt amaçları ise; avukatların kendilerini işkolik olarak 

değerlendirme seviyelerinin tespit edilmesi, avukatların iş-aile çatışması yaşama 

düzeylerinin tespit edilmesi, avukatların demografik ve iş ile ilgili özelliklerinin 

işkoliklik ve iş-aile çatışması algılarında meydana getirdiği farklılıkların tespit 

edilmesidir. 
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Elde edilecek sonuçlar, iş ve aile hayatının karmaşık, işin bireyi sürekli olarak 

meşgul edebildiği meslek guruplarında bireylerin işkoliklik yaşama eğilimi ve iş-aile 

çatışması yaşama düzeylerinin tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. 

İşkoliklik ve iş-aile çatışması ile ilgili olarak alan yazında bazı çalışmalar 

bulunmaktadır. Alan yazın incelemesi yapıldığında araştırmaların öğretmenler ve 

sağlık çalışanları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada diğerlerinden 

farklı olarak avukatların örneklem olarak seçilmesinde, avukatların “eve iş götürme” 

alışkanlıklarının olması ve çalışma şekillerinin bir noktada bunu gerektiriyor olması 

önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu açıdan elde edilen sonuçların, az incelenmiş 

olan avukatlık mesleğinin işkoliklik ve iş aile çatışma eğilimlerinin tespit edilmesi ve 

işkolikliğin iş-aile çatışması üzerindeki etkisinin tespit edilmesi açısından önem arz 

ettiği düşünülmektedir.  

Yukarıda bahsedilen durumlardan yola çıkılarak araştırmada öncelikli olarak 

yerli ve yabancı alan yazın taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 

araştırmanın literatür kısmı oluşturulacaktır. Daha sonra avukatların işkoliklik ve iş -

aile çatışması yaşama düzeylerinin tespit edilebilmesi için araştırmanın örnekleminde 

yer alan avukatlarla anket çalışması gerçekleştirilecektir. Elde edilecek anket verileri 

Spss 21 paket programı ile analiz edilecek ve bulgular yorumlanarak araştırma 

sonuçlandırılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞKOLİKLİK KAVRAMI ve KAPSAMI 

 

İşkoliklik kavramı İngilizce’de “workaholic” kavramına karşılık olarak 

kullanılmaktadır. İşkoliklikle benzer anlama gelen “presenteeism” ise işkoliklik için 

daha az kullanılmaktadır. “Workaholic” ve “presenteeism” kavramları arasında 

küçük farklılıklar olmakla birlikte kavramların işaret ettiği anlam benzerdir. Her iki 

kelimede de “iş ve işle ilgili faaliyetlerin bireyin yaşamındaki diğer yaşamsal 

aktivitelerin ve olguların önüne geçmesi ve çalışma ortamının her ne sebeple olursa 

olsun bırakılamaması” durumu ifade edilmektedir (Porter, 1996: 75). 

İşkoliklik kavramı, bağımlılık teorisi, öğrenme teorisi, kişilik teorisi, bilişsel 

teoriler ve aile sistemi teorisi tarafından açıklanmaktadır. Bağımlılık teorisi 

işkolikliği, “bireylerde sürekli çalışma isteğinin hissedilmesi ve zihnin sürekli olarak 

işle meşgul olması nedeni” ile “obsesif (saplantılı)” ve “bireylerin çalışma ile ilgili 

isteklerini kontrol edememesi nedeni” ile “kompülsif (zorunlu hissetme)” bir durum 

olarak tanımlamaktadır (Burke vd, 2006: 1225).  

Hemp (2004: 52)’ye göre işkolik çalışanlar örgüt içerisinde diğer çalışanların 

verimliliklerinin düşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte örgütün verimliliğine 

de zarar verebilmektedirler. İşkolikler fiziksel olarak iş başında görülmekle birlikte 

psikolojik olarak işyerinde olamamaktadırlar. İşe tam olarak kendini 

veremediklerinden dolayı işe olumlu katkılar sağlayamamakta ve iş yerinde sadece 

alan kaplamaktadırlar. Buna karşın bazı araştırmalarda işkoliklerin verimli 

olduklarını ifade eden sonuçlar da bulunmaktadır. 

İşkolik kavramı hakkında yapılan tanımlamalar incelendiğinde genel olarak iş 

ile ilgili bir bağımlılık söz konusudur.  Tanımlamalardan yola çıkılarak işkoliklik 

“belli nedenlere bağlı olarak sürekli çalışma isteği olan, çalışmadığında kendisini 

huzursuz hisseden, dışarıdan gözlemlendiğinde sosyal ilişkileri bozuk, psikolojik 

problemli bir çalışan tipi” olarak değerlendirilebilir (Zincirkıran, 2013: 8). 

İşkoliklik kavramı da alkoliklik kavramına benzer özellikler göstermesinden 

dolayı, araştırılması gereken bir durumdur. İşkoliklik de alkoliklikte olduğu gibi bir 

bağımlılık durumu söz konusu iken işkoliklik toplumda daha çok kabul gören ve hoş 

karşılanan bir durumdur. Hatta literatürde “gecesini gündüzüne katmak, iş ile yatıp iş 
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ile kalkmak” işkoliklik için olumlu yönde anlam taşıyan deyimler bulunmaktadır 

(Günbeyi ve Gündoğdu, 2010: 57 - 58). 

Yöney (2005)’e göre işkoliklik, “bireyin kendisini sürekli çalışma gereksinimi 

içinde hissetmesi, çalışmadığı zaman bundan rahatsızlık duyması” şeklinde 

tanımlanabilir. Bundan dolayı işkoliklikte gereğinden fazla düzeyde çalışma, işe 

fazla özen gösterme vardır. Birey işe fazla düşkün olması nedeniyle özel yaşantısını, 

aile ve yakınlarını, sevdiği etkinlikleri, entelektüel faaliyetlerini ihmal 

edebilmektedir.  

ABD'de işkoliklik durumu obsesif-kompulsif bir davranış bozukluğu olarak 

kabul görmektedir. Japonya'da ise aşırı çalışma nedeni ile yılda yaklaşık olarak bin 

kişi ölmektedir. Japonya’da bu duruma "karoshi" adını vermektedir. Çin ve Kore’de 

de "aşırı çalışmaktan ölüm" anlamına gelen "guolaosi" ve "gwarose" kavramları 

bulunmaktadır (Filou, 2006: 20). 

Küreselleşmeye bağlı olarak bilgilerin güncellenme zorunluluğu, rekabet 

ortamının sertleşmesi, işsiz kalma korkusu gibi etmenler çalışanların kendilerini 

kanıtlama zorunluluğunda hissetmelerine ve işgörenler açısından önemli bir davranış 

ve değer kalıbı olarak algılanmasına neden olmuştur (Bayraktaroğlu vd., 2009: 553). 

İşkolikliği olumlu olarak tanımlandığı çalışmalar incelendiğinde genel olarak 

işkolikliğe örgütsel boyutta yaklaşmış ve çalışmaya karşı olan isteklilik ve işini çok 

sevme hali olarak ele almışlardır. İşkolikliği olumlu olarak değerlendiren 

Machlowitz (1980) işkolikliği “istendik bir çalışmaya düşkünlük durumu olarak 

yaklaşmakta ve işe âşık olma” şeklinde tanımlamaktadır (Snir ve Harpaz, 2004: 534). 

Oates işkolikliğin alkoliklikle benzer şekilde bağımlılık durumu olduğunu 

ifade ederek işkolikliğin olumsuz bir davranış eğilimi olduğunu ifade etmektedir 

(Bardakçı, 2007: 47).  

Yapılan bazı diğer araştırmalarda da işkolikliğin olumsuz yönlerine 

odaklanılmış ve işkoliklik istenmeyen bir davranış şekli olarak ifade edilmiştir. 

Burke ve Robinson’un yapmış olduğu farklı çalışmalarda benzer şekilde işkolikleri 

“olumsuz bir şekilde tanımlamakta, işkolikleri, mutsuz, saplantılı, işlerini iyi 

yapmayan, iş arkadaşlarına zorluk çıkaran” kişiler olarak tanımlamaktadır (Burke, 

2001: 637; Robinson, 2000b: 32). Akdağ ve Yüksek ise yine benzer şekilde 

işkolikleri “sağlıksız, obsesif işgörenler olarak algılamış ve işkolikliği iş-yaşam 
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dengesini bozan, işte ve özel yaşamda sorunlu trajik bireyler” olarak 

değerlendirmiştir (Akdağ ve Yüksel, 2010: 48). 

İşkolikliği olumsuz bir davranış biçimi olarak adlandıran araştırmacıların bazı 

tanımlamaları şu şekildedir (Bayraktaroğlu vd., 2009: 553); 

 

 Temel (2006: 106), işkolikliği “yaşamın merkezine işi alan ve ancak çalıştığı 

zaman yaşamın anlamını bulabilen bireylerde görülen bir bağımlık ” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 Yöney (2007) işkolikliği “genel olarak bireyin sürekli çalışma gereksinimi 

hissetmesi, çalışmadığı zaman bundan rahatsızlık duyması” şeklinde 

tanımlamaktadır. 

 Schaufeli vd. (2008) göre işkoliklik, “bireyi çok fazla çalışmaya iten karşı 

konulamaz bir dürtü sonucu ortaya çıkar; öyle ki işkolikler aşırı derecede ve 

takıntılı bir biçimde çalışırlar” (Schaufeli vd., 2008: 175). 

 Snir ve Zohar (2000) ise işkolikliği “dışsal değil içsel baskılar nedeniyle, 

bireylerin zamanlarını işle ilgili aktivite ve düşüncelere odaklı bir şekilde ve 

oldukça büyük oranda ayırmaları” şeklinde tanımlamaktadır. 

 

Alan yazında işkolikle ilgili birçok tanımlama ve olumlu-olumsuz bakış açısı 

mevcut olmakla birlikte Scott vd., (1997: 297 - 300) işkolikliğin 3 şeklinden 

bahsetmektedir. Bunlar; “zorlayıcı-bağımlı, mükemmeliyetçi ve başarı yönelimli 

işkolik davranışlarıdır”. 

Zorlayıcı bağımlı işkolikler; tasarladıkları çalışma süresinden daha fazla 

çalıştıklarını fark etmelerine rağmen bu duruma engel olamazlar. Sosyal 

problemlerine ve/veya sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam eder ve 

çalışmadan uzak kaldıklarında endişe içerisinde olurlar. Mükemmeliyetçi işkolikler; 

benliklerini kontrol etmeye ve daha fazla kontrol sağlama eğiliminde olurlar. Başarı 

yönelimli işkolikler ise; “orta derece zorluktaki işleri başarmak için çabalarlar, 

rekabetle motive olurlar ve amaçlara odaklanabilme ve ödülleri erteleyebilme 

yeteneğine sahiptirler” (Naktiyok ve Karabey, 2005: 181 - 182). 
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1.1. İşkoliklik Özellikleri 

 

Robinson işkoliklerin birçoğunun sağlıksız ve ailelerde yetişen bireylerden 

oluştuğunu savunmaktadır. Ayrıca işkolikleri nitelemek için “işkoliklik, öldüreceği 

kesin olan bir cankurtarandır”. İşkolikler, çocukluk döneminden itibaren aile 

problemlerinde kaçan ve iş alanlarını sığınma alanı olarak gören bireylerdir. 

Robinson’un tanımladığı işkoliklik özellikleri şu şekildedir (Robinson, 2000c: 32); 

 

 Genel Olarak Acelecidirler: işkolikler genellikle işlerin yetişmeyeceği ve 

işin yeterince hızlı yapılmadığını düşünerek zamanın sınırlarını zorlama 

eğilimindedirler. 

 Yüksek Kontrol Gereksinimi: işkolikler genellikle kendilerini, işlerini ve 

çevrelerini kontrol etme eğilimindedirler. Bu gereksinimler genellikler 

saplantı derecesindedir. İşkolikler problemle karşılaştıklarında genel olarak 

yardım istemez ve işleri kendilerinden daha iyi kimsenin yapamayacağını 

düşünürler. Bilgi paylaşım seviyesi çok düşüktür. 

 İlişkilerinde Problem Yaşarlar: kendi seçtikleri alanlarda başarılı olmakla 

birlikte, aile ve sosyal alanlarda başarısızlardır. İş dışı bilgi seviyeleri düşük 

olduğu için sosyal alan oluşturmakta zorluk yaşarlar. 

 Kendilerini İşe Kaptırırlar: işkolikler mesai süreleri bittiğinde bile 

çalışmaya devam ederler. İşi parçalar halinde bitirmek ve zaman kontrolü 

yapmakta zorlanır ve işin bitimine kadar çok uzun süreler çalışarak işi 

bitirmeye çalışırlar. 

 Rahatlamak ve Eğlenmekte Güçlük Çekerler: işkolikler tatil zamanlarını 

gereksiz görür ve eğlenmenin boşa geçen bir zaman olduğunu düşünürler. 

 Yaşamlarını Karartırlar: işkoliklerin sürekli çalışma içinde olduklarından 

dolayı uzun yolculuk ve konuşmalar sürecinde bilinç kaybı yaşadıkları 

görülmektedirler. Sürekli unutkanlıklar yaşarlar. 

 Sabırsız ve Sinirlidirler: işkolikler zaman kaybına ve beklemeye tahammül 

edemezler. Sabırsızlıkları yüzünden başarısızlık yaşarlar. 
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 Kendilerini Yetersiz Hissederler: işkolikler genel olarak düşük özgüvene 

sahiptirler. Bu yüzden kendilerini yetersiz bulurlar ve üretkenliğe önem 

verirler. 

 Kendilerini İhmal Ederler: işkolikler aşırı çalışma temposu yüzen kişisel ve 

sağlık ihtiyaçlarının giderilmesini göz ardı ederler. İşin her şeyden önce 

geldiğini düşündükleri için ortaya çıkan sağlık problemlerinin farkında 

olmazlar. 

 

Porter ise işkolikliği olumsuz bir davranış kalıbı olarak görerek işkolikliğin 

özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır (Dosaliyeva, 2009: 10 - 11): 

 

 “Yüksek düzeyde işe bağlılık duyarlar. 

 Mükemmeliyetçilik davranışları sergilerler. 

 Çevrelerini yüksek düzeyde kontrol etme gereksinimi duyarlar. 

 Sürekli kriz durumundaymış gibi davranırlar. 

 Dikkatlerinin tamamını memnuniyet verici tek bir kaynak üzerinde toplarlar. 

 İşkolikliğin bir sorun olduğunu sürekli olarak reddetme tutumuna sahiptirler”. 

 

Barutçugil (2005) işkoliklik ile işini sevme arasındaki farkı şu şekilde 

açıklamaktadır; “İşini sevmek, işkolik olma anlamına gelmez. İşini ne için yaptığını, 

yaşamına ne tür değerler kattığını, işini yaparak başkalarına ne tür faydalar 

sağladığını bilen insanlar bunu sağlıklı ve sürekli bir şekilde yapabilmek için işkolik 

olmamaları gerektiğini bilirler”. 

Temel (2006:108) ise işkolikliğin duygusal kısmına odaklanarak işkoliklerin 

duygusal dünyasından şu şekilde bahsetmektedir; “İşkolik olarak tanımlanan 

bireylerin duygusal özelliklerine bakıldığında ise, yaşamlarında onları işleri kadar 

mutlu eden bir şeyin olmadığı, çalışmadıkları zamanlarda işlerini kaybetme ve 

başarısız olma korkusu duydukları, bu nedenle endişeli ve gergin oldukları 

görülmektedir. Bununla birlikte, hiçbir zaman rahat olamama duygusu taşıma, 

sürekli işle ilgili konularla meşgul olma isteği duyma ve bu konularda takıntı 
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düzeyinde mükemmeliyetçilik gösterme, diğer bireylerden izole olmayı ve kendi 

başına kalmayı isteme gibi özellikler sıralanabilir”. 

 

1.2. İşkoliklik ile İlgili Kavramlar 

 

İşkoliklik çalışma hayatı ile ilgili aşırı derecede bağlanmayı temel alan bir 

kavramdır. Araştırmanın bu kısmında işkolik ile benzer anlamlarda kullanılan 

kavramlar incelenecektir. 

 

1.2.1 İşkoliklik ve Çok Çalışma 

 

İşkolik ile çok çalışmak arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Genellikle 

çok çalışan bireyler kendilerini işkolik olarak adlandırabilmektedir. Ancak işkoliklik 

ve çok çalışmak temelde farklı davranışsal unsurlara sahiptir (Dosaliyeva, 2009: 29). 

Çok çalışanlar genel olarak işin gereklerini yerine getirir, iş saatleri dışında 

sosyal alanlarında zaman geçirir, hobilerine zaman ayırırlar. İşkolikler ise aksine, 

hemen tamamlanması gereken işleri olmasa da uzun saatler çalışmaya devam ederler, 

geç saatlere kadar iş yerinde kalırlar ve hafta sonu çalışmaları yaparlar (Alayat, 

2010). 

İşkolikler işte başarılı olmak için motive olarak gerektiği kadar çalışma 

eğiliminde iken, işkolikler işlerine bağımlıdır. Ayrıca işkolikler çalışmadıkları zaman 

huzursuzluk duyarlar. Çalışmak işkoliklerin yaşamlarının yegâne amacıdır. Çok 

çalışanlar çalışmayı, çalıştıkları örgüte karşı ilgi/sorumluluk olarak görürken, 

işkolikler ise bağımlılık haline getirirler (Temel, 2006: 108 - 109). 

 

1.2.2. İşkoliklik ve Alkolizm  

 

Oates işkolikliği ilaç bağımlılığı ve aşırı yemek yeme bağımlılığına 

benzetmektedir. İşkoliklerde benzer şekilde işlerine ve işyerlerine aşırı bağımlılık 

duyarlar. Bireyde meydana gelen bu bağımlılığın en önemli göstergeleri ise 

bağımlılıkların kontrol edilememesi ve saplantı haline gelmesidir (Garson, 2005: 15).  
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Başka bir açıklamada ise işkoliklik ilaç bağımlılığına benzetilmektedir. 

Çalışanlar iş esnasında adrenalin seviyesinde yükselme olmakta ve adrenaline 

duyulan bu istek çalışanları sürekli olarak çalışmaya yönlendirmektedir (Hamarmesh 

ve Slemrod, 2005: 2). 

Dosaliyeva (2009: 31)’a göre işkolikler “gerçeklerden, sorun ve 

sorumluluklardan uzaklaşmak ve unutmak, içindeki boşluğu doldurmak için, alkolik 

birinin şişeye sarıldığı gibi, işe sarılmaktadırlar”. Temel (2006: 109) ise bunun 

nedenini “alkol alan bireylerin alkol aldıkları zamanlarda zihinlerinin uyuşuk olması 

ve söz konusu halleriyle yaşamdaki güçlüklere karşı daha dirençli olduklarını 

hissetmeleri ile benzerlik göstermektedir” şeklinde açıklamaktadır. İşkoliklerin işe 

olan bağımlılığı ile alkoliklerin alkol bağımlılığı benzer şekildedir (Robinson, 

2000c:35). 

Temel alkolizmi “bireylerin kontrol edemedikleri gerçek duyguları unutmak 

için kullandıkları bir kontrol mekanizması” olarak tanımlamaktadır. Bütün 

alışkanlıklar bireylerde belirli bir zaman sonra güçsüzlük algısı meydana 

getirmektedir. Bu davranışlar bırakıldığında ise bedensel ve psikolojik olarak 

problemler baş göstermeye başlamaktadır. İşkoliklikle alkolikte bağımlılıklar 

terkedilmeye başladıktan sonra kendilerini rahatsız, stresli, heyecanlı, gergin ve 

sinirli hissetmektedirler ve bu nedenle bir şey ile uğraşmadıkları takdirde zamanın 

boş geçeceği inancı ile dinlenememe ve sonunda da tükenme sendromu 

yaşamaktadırlar (Temel, 2006: 111). 

 

1.2.3. İşkoliklik ve Mükemmeliyetçilik 

 

Mükemmeliyetçi bireyler problemler karşısında yardım istemekten daha çok 

işleri kendi başına halletmeye çalışan bireylerdir. İşkolikler ise bir işi en iyi 

kendisinin yapacağına inanır (Robinson, 2000c: 57).  

İşkoliklik ve mükemmeliyetçilik birçok konuda benzeşmektedir. Bazı 

çalışmalarda mükemmeliyetçilik işkolikliğin alt boyutu olarak kullanılmaktadır. 

İşkolikler çalışma alanlarında yüksek standartlar belirler, herkesin bu standartlara 

uymasını sağlamaya çalışır. Yapılan hatalara tahammül seviyeleri düşüktür. 
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Mükemmeliyetçilik ise, elde edilen sonucun yetersiz görülmesi ve her zaman daha 

iyisinin hedeflenmesidir (Dosaliyeva, 2009: 33). 

Mükemmeliyetçiliğin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (Dosaliyeva, 2009: 

33 - 34);  

 

 “Yüksek standartları belirlemek, 

 Tekrarlama ve düzeltmek, 

 Aşırı planlama yapmak, düzenlemek ve sıralamak, 

 Yapılan işin kalitesi konusunda tereddüt etmek, hatalara odaklanmak, 

 Sürekli olarak denetleme ve onay alma gereksinimi duymak, eleştirilere 

duyarlı olmak, karar vermede güçlük çekmek, 

 Erteleme ve kaçınmak, 

 Başkalarını değiştirmeye çalışma, 

 Kendini ve başkalarını değerlendirmede dengesizliktir”. 

 

1.3. İşkolikliğe Neden Olan Etmenler 

 

Yerli ve yabancı alanyazında işkoliklik ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. 

Ancak işkoliklikle ilgili tanımlamalar ve işkolikliğin algılanması aynı paralellikte 

olamamaktadır. İşkolik davranışların farklı etmenlerden dolayı ortaya çıkması net bir 

tanımlama yapılmasını engellemektedir.  

Çakır (2001:60) işkolikliğin ortaya çıkmasına neden olan etmenleri şu şekilde 

özetlemektedir; istenmeyen yaşam koşulları, memnun olunmayan aile yaşamından 

kaçış sonucu işkolik olunabileceği gibi, gerçekten çalışmanın, işin ve iş ortamının 

sevilmesi ya da başarı hedeflerine ulaşma isteği nedeniyle de işkolik olunabilir”.  

Bununla birlikte bireysel ve örgütsel nedenler de bireylerin işkolik olmalarına neden 

olabilmektedir.  

Bardakçı (2007:49)’un Dr. Randall Hansen’in çalışmasından aktardığı bilgiye 

göre;  işkoliklik üç nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunlar sosyal, finansal ve 

teknik etmenlerdir. Gittikçe artan iş süreçleri ve bu süreçlere uyum sağlama ihtiyacı, 
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uyum sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkacak olan başarısızlık olunacağının 

düşünülmesi, iş ortamının oluşturduğu sosyal baskı işkolikliğin sosyal nedenleridir. 

İşkolikliğe neden olan finansal etmenler ise; başarının ekonomik kazanımlarla 

değerlendirilmesi ve ekonomik istikrarsızlıklardır (Aydın, 2006). Çok çalışmanın 

maddi ve kariyer anlamında kazanım sağladığı yerler çalışanların işkolikliğe 

yakalanmasına neden olmaktadır (Bardakçı, 2007: 49). 

Mudrack ve Naughton işkolikliğin bireysel temelli bir kavram olduğu bunula 

birlikte bireyin davranışların üzerinde ve ilişkilerinde meydana getirdiği 

değişimlerden dolayı toplumsal yaşamında önemli bileşenlerinden biri olduğunu 

savunmaktadır (Bardakçı, 2007: 49). 

İşkolikliğe neden olan diğer bir etmen ise teknolojik unsurlardır. Teknolojinin 

gelişmesi bireyler arasında iletişim ve bilginin etkin şekilde dağılmasını 

sağlamaktadır. Teknoloji aynı zamanda bireylerin iş yerlerinden bağımsız olarak 

çalışmasını sağlamaktadır. Mekan kısıtlamasının ortadan kalkmasının bireyin çalıma 

esnekliğini elde etmesinin yanında, çalışma süresinin ayarlanamamasına neden 

olduğu görülmektedir (Bardakçı, 2007: 50; Aydın, 2006). 

Bilişim teknolojileri (e-posta, cep telefonu, mesaj, faks makineleri, dijital 

organizatörler vb.) insanların zaman ve mekan sınırlarının çizilmesini engelleyerek 

bireyin iş dışındaki yaşantısının  iş hayatı ile iç içe geçmesine neden olmaktadır 

(Aydın, 2006, Dewilde vd., 2007: 15). Kart (2005: 613)’da benzer şekilde bilişim 

teknolojilerinin çalışanların iş ve özel yaşam sınırlarının ihlaline neden olduğunu 

ifade etmektedir. 

Burke (2000) çalışanların sürekli iş içerisinde olmak zorunda kalmasına 

“hızlandırma sendromu” adını vermekte ve örgütsel küçülmelerin çalışanların sürekli 

işe motive olmak zorunda kalmasını hızlandırma sendromunun temel unsuru 

olduğunu belirtmektedir. Bu sendromda bireylerin çalışma şekli belirli bir zaman 

sonra bağımlılık/işkolikliğe neden olmaktadır. Garson (2005: 18) özellikle çok 

çalışmanın teşvik edildiği işyerlerinde bireylerin takdir elde edebilmek için işe karşı 

bağımlılık gösterdiği ve sürekli yoğun stres yaşadıklarını etmektedir. 

Garson (2005: 17) işkolikliğe neden olan diğer bir unsurun ise aile yapısı ve 

bireyin ailesi ile olan ilişkisi olduğunu savunmaktadır. Sağlıklı ailevi ilişkileri 

olmayan bireylerin ailevi problemlerden kurtulabilmek için, iş ile olan bağlarını sıkı 
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tutması, işi kaçış yolu olarak görmeleri işkolikliğe neden olmaktadır. Bireylerin aile 

içinde elde edemedikleri tatmini iş yerinde ve çalışmada elde etmeleri çalışma 

sürelerini uzatmalarına neden olmaktadır. 

Temel (2006) ise bireyin işkolik olmasına neden olan kişilik ve inanç 

özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır; “Bireyin işle ilgili hedeflerine ulaşma isteği, 

işini ve buna bağlı olarak statüsünü kaybetme korkusu ve gündelik yaşamındaki 

bireylerarası ilişkilerinde çeşitli sorunlara sahip olması işi ile aşırı derecede ilgili 

olmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, genellikle A kişilik tipindeki 

insanların, hassas, aceleci, sabırsız, inatçı, direnç gösterme, hırslı olma gibi 

özellikleri, onların işin kendi kontrolünde olması isteğiyle hareket etmelerine ve 

zihinlerinin sürekli olarak işle ilgili konularla meşgul olmasına bir neden olarak da 

gösterilmektedir” (Temel, 2006: 113). 

Burke (2000: 352 - 353) ise işkolikliğin doyum özelliği hakkında “İşkolikler, 

işle ilgili olduklarında mutlu olmakta ve doyum elde etmektedir” şeklinde tespitte 

bulunmaktadır.  Ayrıca çalışanların işte en iyi olma isteklerinin mükemmeliyetçilik, 

mükemmeliyetçilik arzusunun da zihinde sürekli iş odaklı olarak işkolikliği 

tetiklediğini ifade etmektedir. 

 

1.4. İşkoliklik Tipolojileri 

 

İşkoliklik ile ilgili kabul görmüş bazı tipolojiler bulunmaktadır. Araştırmanın 

bu kısmında kabul edilmiş işkoliklik tipolojilerinden bazıları hakkında bilgiler 

verilecektir. 

 

1.4.1. Oates Tipolojisi 

 

İşkolikliğin farklı özelliklerden oluştuğunu belirten Oates (1971)’in 

oluşturduğu tipolojiler ve özellikleri şu şekildedir; 

 

 Gerçek İşkolikler: gerçek işkolikler mükemmeliyetçi yapıda özellikler 

göstermektedir. İşe aşırı derecede ciddi şekilde yaklaşırlar ve kaliteli işler 
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ortaya koymaya çalışırlar. Ayrıca diğer bireylerin işlerini yeteri kadar iyi 

yapamayacağını düşünürler. 

 Dönüştürülmüş İşkolikler: dönüştürülmüş işkolikler, iş sürelerine zaman 

kısıtı koyan boş zamanlarını önemseyen ve sosyal süreçlerini yöneten 

işkoliklerdir. 

 Durumsal İşkolikler:  durumsal işkoliklerde işkoliklik tam olarak kişilik 

özelliği olmamıştır.  İşkolikleri, prestij ve kariyer için çalışmayla ilintilidir. 

 Sözde İşkolikler: sözde işkolikler dışarıdan incelendiğinde çok çalışan ve 

işine bağımlı kişiler gibi görünmekle birlikte işleri ile olan bağı örgüt yararına 

olacak şekilde değil kişisel çıkarlarının korunmasına yöneliktir. 

 Hayalperest İşkolikler: hayalperest işkolikler evde veya sosyal aktivitede 

olmaktansa işyerinde zaman geçirmeyi tercih eden işkoliklerdir. Evde 

hayatındaki sorumluluklarından kaçmak için iş alanlarını kullanırlar. 

 

1.4.2. Naughton Tipolojisi 

 

Naughton (1987) işkolikliği, işe bağımlı işkolikler, saplantılı işkolikler, işkolik 

olmayanlar ve zorunlu işkolik olmayanlar olarak 4 grupta tipolojileştirmektedir. 

Naughton tipolojisi ve açıklamaları şu şekildedir (Bayraktaroğlu ve Dosaliyeva, 

2010: 223); 

 

 İşe Bağımlı İşkolikler: İş yükümlülüğü çok yüksek seviyede olan ancak 

saplantı düzeyi düşük seviyede olan işkoliklerdir. Ayrıca bu grupta yer alan 

işkolikler, yüksek derecede tatmin ile çalışırlar, etkili çalışırlar ve iş dışı 

aktivite seviyeleri düşüktür. 

 Saplantılı İşkolikler: Bu grupta yer alan işkoliklerin işe karşı geliştirdikleri 

sorumlulukları yüksek düzeydedir. Ayrıca işe karşı saplantı seviyeleri yüksek 

derecede gerçekleşmektedir. Bu grupta yer alan çalışanların başarı 

seviyelerinin düşük olması beklenir ve buna sebep olarak ise katı iş süreçleri 

ve sabırsız olmaları gösterilmektedir. 
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 İşkolik Olmayanlar: Zamanlarının çoğunu iş dışı aktivitelere ayıran, saplantı 

ve iş yükümlüğünü düşük düzeyde yaşayan iş görenlerdir. 

 Zorunlu İşkolik Olmayanlar: Zorunlu olmayan işkoliklerin iş 

yükümlülüğünün düşük düzeyde, saplantı ve zorunluluk seviyelerinin ise 

yüksek olduğu görülmektedir. 

 

1.4.3. Robinson Tipolojisi 

 

Robinson işkolikliği 4 grupta incelemektedir. Robinson’un tipolojisinde yer 

alan işkolikler ve açıklamaları şu şekildedir (Temel, 2006: 115; Robinson, 1998: 69; 

Robinson, 2000b: 33-34); 

 

 Blumik İşkolikler: Hataya tahammülü olmadığı için işe bir türlü 

başlayamayan ve işin teslim tarihi yaklaştığında çok aşırı derecede çalışan 

kişilerdir. Hata yapma korkusu işe başlamalarına ve zaman kontrolü 

yapmalarına engel olmaktadır. 

 Sürekli İşkolikler: Bu grupta yer alan işkolikler, sürekli olarak çalışma 

eğilimi gösterir ve düşünmeden çalışırlar. İşlerini tamamlamak için aşırı bir 

çaba içerisinde olurlar. İş adrenalin kaynağı olarak görülür. 

 Dikkat Eksiği Olan İşkolikler: Çalışma ile motive olan, adrenalin bağımlısı 

çalışanlardır. Çalışmadıklarında mutsuz olurlar. Yüksek motivasyon ile 

çalışmaya başlarlar ancak çalışmayı bitiremezler. 

 Zevk Alan İşkolikler: İşe bağımlılık derecesi çok yüksektir. Çalışmayı bir 

hobi olarak görürler. Çok sistemli ve işe karşı titizdirler. İşin bitmesine yakın 

yeni işler türeterek işleri uzatırlar. 

 

1.4.4. Diğer İşkoliklik Tipolojileri 

 

İşkoliklik ile ilgili olarak ortaya koyulan diğer tipolojiler aşağıda özetlenmiş 

şekilde yer almaktadır. 
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Fassel Tipolojisi (Robinson, 2000a); 

 Zorunlu Çalışanlar,  

 Eğlence Arayan Çalışanlar,  

 Gizli Çalışanlar,  

 İştahsız Çalışanlar 

 

Spence ve Robbins Tipolojisi (Spence ve Robbins, 1992: 170); 

 Hevesli Bağımlı İşkolikler, 

 Çalışma Hevesli İşkolikler, 

 Gönülsüz Sıkı Çalışan İşkolikler, 

 İnancını Yitirmiş Olan Çalışanlar, 

 Rahatlamış Çalışanlar, 

 Mükemmeliyetçi İşkolikler, 

 Başarı Odaklı İşkolikler. 

 

Vesnina Tipolojisi (Dosaliyeva, 2009: 26 - 27);  

 Başkaları İçin İşkolik, 

 Kendisi İçin İşkolik, 

 Başarılı İşkolik, 

 Başarısız İşkolik, 

 Gizli İşkolik. 

 

1.5. İşkolikliğin Sonuçları 

 

İşkoliklik çalışanların saplantılı ve bağımlılık düzeyinde çalışma durumunu 

ifade eden bir kavramdır. İşgörenlerin bu çalışma eğilimleri çalışanları, çevrelerini ve 

çalıştıkları örgütleri birçok yönden etkilemektedir. Çalışmanın bu kısmında 

işkolikliğin sonucunda ortaya çıkan etkiler hakkında bilgiler verilecektir. 
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1.5.1. Fizyolojik Sonuçlar 

 

Bir bireyin kaliteli bir iş hayatı sürdürebilmesi için öncelikle sağlıklı bir yapıya 

sahip olması gerekmektedir. Bir bireyin sağlık bir bedene sahip olması ve iş 

koşullarının yapısı ilişkilidir. Bununla birlikte işkoliklik ise bireyin stres düzeyini 

arttırarak biyolojik ve psikolojik yönden sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

İşkolikliğin bireyin sağlığı üzerinde meydan getirdiği olumsuz etkiler, yapılmış olan 

farklı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır (Spence ve Robbins, 1992; Kart, 2005; 

Burke, 2000; McMillan vd., 2004). 

McMillan vd., (2004: 180-181) işkoliklik tiplerinin bireylerin sağlık yapısı 

üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu ifade etmektedir. Çalışma yaşamındaki 

bağımlılık seviyesi yüksek olan bireylerin sürekli bir baskı hissettikleri 

görülmektedir. Bunun nedeni ise işleri ile ilgili sürekli meşgul olmaları ve sürekli 

olarak endişe yaşamalarıdır. İşkoliklik farklı ülkelerde faklı sonuçlar göstermektedir. 

Örneğin Kuzey Amerika’da yaşayan işkolikler Japonya’daki işkoliklere göre daha 

fazla sağlık problemi yaşamaktadır.  Temel (2006: 119) Japonya’daki işkoliklerin 

genellikle, sindirim sistemi, kalp rahatsızlığı problemi yaşadıkları bazı problemlerin 

ölümle sonuçlandığı hakkında bilgi aktarmaktadır. 

Farklı araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre “İşkoliklerde aşırı fiziksel 

yorgunluk, tükenmişlik hissi, cinsel istekte azalma, uyku güçlüğü, göğüs ağrıları, 

mide rahatsızlıkları (ülser vb.), nezle ve soğuk algınlıklarında artışlar görülmektedir. 

Ayrıca migren, depresyon, sırt ağrıları da işkoliklerin rahatsızlıkları arasındadır. 

İşkoliklerde çok uzun saatler çalışmak ciddi düzeyde adrenalini arttırmakta ve bu 

durum vücutta pek çok kalp ve damar sorunlarına yol açmaktadır” (Gini, 1998: 52; 

Bardakçı, 2007: 52). 

 

1.5.2. Psikolojik Sonuçlar 

 

Temel (2006) ve Cansever (2000) işkolikliğin bireyin fizyolojisini olduğu 

kadar psikolojisini de etkilediğini belirtmektedir. Bireylerin işkolik olmaları zamanla 

psikolojilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. İşkoliklik durumunun “sinirlilik, 

anksiyete (sıkıntı, bunaltı, endişe, kaygı, kötü bir şey olacakmış hissi vb.), sabırsızlık, 
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işleri hafife aldıkları için suçluluk hissi, insanların kendisine yardım etmediğini 

düşünme, çevresindekilere tahammül edememe, ilaç bağımlılığı, çevresini sürekli 

eleştirme, karamsarlık, savunma güdüsünün ön plana çıkması” gibi bir çok psikolojik 

problemin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Temel, 2006: 120; Cansever, 2000). 

Ayrıca yapılan araştırmalara göre,  işkolikliğin mutsuzluk, saplantı hali, işi 

zorlaştırma gibi farklı türde alışkanlıklara neden olmaktadır. Birey aile ve çevresel 

problemleri bastırmak için işkolikliğe yönelebilmektedir. Birey böylece birincil ve 

ikincil önceliklerini karıştırmaya başlar ve karmaşaya sürüklenebilir (Bardakçı, 2007: 

52- 53). 

 

1.5.3. Sosyal Sonuçlar  

 

McMillian vd. (2004), Oates (1968) ve Robinson (2000c) işkolikliğin, 

bireylerin sosyal yaşamlarına ve aile yaşantılarına zarar verdiğini belirtmektedirler. 

Çok güçlü bir güdü ile çalışn işkolikler, içe dönük, ruhsal olarak dalgalanma ve 

düzensiz bir yapıya sahip olduklarından dolayı, aile ve sosyal çevreleri ile ola 

ilişkileri problemlidir (Robinson, 2000c: 35). 

Burke (2000:361) tarafından yapılan işkoliklik araştırmasında, işkolikliğin 

sosyal hayata etkisinin çok yüksek derecede ve olumsuz yapıda olduğu görülmüştür. 

Çalışanların işkoliklik seviyelerinin sosyal hayatlarını olumsuz yönden etkilemesinin 

nedeni ise bireyin tüm enerjisini iş hayatına harcamasıdır (Bardakçı, 2007: 53). 

Robinson (2000c: 60), işkoliklerin iş ile olan bağının aile, arkadaşlar ve 

hobilerine engel olacak derecede yüksek olduğunu ve bu bağın iş dışında kalanlara 

zaman ayırmaya ihtimal vermediğini ifade etmektedir. 

McKay (2004: 6) ise işkoliklerin içsel olarak işe motive olduklarını ve diğer 

kişilerin buna anlayış göstermesi gerektiğini düşündüklerini ifade etmektedir. bu 

durum karşısında bireyin ailesi ve sosyal çevresi kendilerini dışlanmış olarak 

görmektedirler. 
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1.5.4. Örgütsel Sonuçlar 

 

 Robinson (2000c: 130) çalışanların işkolik olmalarının fiziksel, ruhsal ve 

sosyal olarak olumsuz etkilerinin kişilerin iş hayatını da etkilediğini savunmaktadır. 

İşkolikliğin örgütsel açıdan bazı sonuçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;  

 

 Moral bozukluğu ve düşük verim, 

 Ahenksizlik ve bireylerarası çatışma, 

 İşten kaçma, işe gelmeme veya geç gelme, 

 İş güvensizliği / güvensizlik, 

 Yetersiz işbirliği, 

 Yaratıcılık kaybı, 

 Stres ve tükenme. 

 

Günbeyi ve Gündoğdu, (2010: 58) işkolik bireylerin sağlık açısından problem 

yaşamalarına rağmen fedakârlık algısı ile işe gitmeye devam etmelerinin aslında 

örgüte verimlilik açısından olumsuz etkileri olduğunu düşünmektedirler. Sağlıklı 

şekilde işyerinde olmayan bireylerin bedenen iş yerinde olsa bile psikolojik olarak 

işe adapte olamayacağı düşünülmektedir. Bu durumda da süreçlere olumlu katkı 

yapmaları beklenemez. Günbeyi ve Gündoğdu (2010: 58)’in aktardığı bilgiye göre; 

CHH’ın 2006 yılında yayınladığı rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

işkolik çalışanlardan yılda 180 milyar Dolar zarar görmektedir. 

Günümüzde işkoliklik olumsuz bir imaja sahip olsa bile, işkolikliği olumlu 

olarak gören ve işkoliklerin istihdamını teşvik eden örgütler de bulunmaktadır. Bu 

tür örgütlerde çalışanlar örgüt tarafından uzun saatler çalışmak için motive edilir. 

Çalışanların uzun saatler çalışması sayısal olarak verimli bir sonuç göstergesi 

yansıtsa bile, uzun çalışma saatleri sonucunda bireyler yorgunluk ve stress yaşayarak 

uzun vadede olumsuz çıktılar ortaya koymaktadır (Zelinski, 2004: 31). 
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1.6. İşkolikliği Engelleme Yöntemleri  

 

İşkolik bireylerin yaşam şekilleri aile, arkadaş, örgütsel ve bireysel anlamda 

problem teşkil etmektedir. işkolikliğin önlenmediği durumlarda, bireyler söz konusu 

çevrelerine zarar vermektedirler. Aynı zamanda örgütsel anlamda işkoliklik uzun 

vadede verimliliğin düşmesine neden olduğu için tespit edilerek engellenmesi 

gereken bir durumdur. Araştırmanın bu kısmında işkolikliğin engellenmesinde 

kullanılabilecek yöntemlere yer verilecektir. 

 

1.6.1. Örgütsel Yöntemler 

 

İşkoliklik günümüzde bir hastalık olarak kabul edilmekte ve örgütler önlem 

alma çabasında olmaktadır. Yöneticiler işkoliklerin işten uzaklaştırılması veya tedavi 

edilmeleri yönünde çabalar göstermektedir. bazı örgütlerde çalışanların iş-yaşam 

dengesinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Örgütler çalışanların sadece 

bedenen değil ruhen de işyerinde olmalarını sağlayacak programlar benimsemekte ve 

bu programlar aracılığı ile çalışanların iş-yaşam dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır 

(Robinson, 2000c: 145). 

Örgütlerde işkolikliğin engellenmesinin ilk adımı işkolikliğin tespit 

edilmesidir. diğer adım ise çalışma saatlerinin kısaltılmasıdır. Bununla birlikte 

sağlıklı bir çalışma düzeninin olması gerekmektedir. İşkolikliğin önlenmesi amacıyla 

örgütlerde “örgütlerde bireysel danışmanlık, aile terapisi, işyeri engellemeleri gibi 

uygulamalar” geliştirilmektedir (Gini, 1998: 47). 

Örgütlerde geliştirilmiş olan bazı programlar şu şekildedir;  Bireysel 

danışmanlık hizmetleri, aile terapisi hizmetleri, işyeri politikaları ve uygulama. 

Temel (2006: 124 - 125) işkolikliğin engellenmesindeki yöntemler için şu 

önerilerde bulunmaktadır; “işgören-işgören ve işgören yönetici arasındaki iletişimin 

etkili olması, örgüt içinde yatay ve çapraz iletişimin desteklenmesi ile işkoliklerin 

hem çalışma arkadaşları hem de üstleri tarafından denetlenmeleri gerekmektedir. 

ayrıca bu yöntemler örgüt yapısı ve kültürüne göre değişmektedir”. 

İşkolikliğin örgütsel sonuçları ile ilgili veriler incelendiğinde, genelde kısa 

dönemde işkoliklik olumlu bir şey gibi görülmekle birlikte, uzun vadede, işkolikler 
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örgütlere zarar vermektedir. İşkolikliklerin işlere sürekli hükmetme çabaları, 

süreçlerin olumsuz etkilenmesinin, sürekli çalışma istekleri verimliliğin düşmesini, 

çalışma ortamında uyumsuzluğu ortaya çıkarabilmektedir. İşkolikliğin önlenmesi 

için çalışanların sürekli olarak işkoliklik eğiliminde olup olmadıklarının incelenmesi, 

bulguların görüldüğü kişilerin işkolikliğin başlamasına izin verilmeden tedavi 

edilmesi, işkolikliğin engellenmesinde önemli bir yöntem olabilir. 

 

1.6.2. Bireysel Yöntemler 

 

İşkolikliğin tedavisinin önündeki en önemli engel bireyin kendi tedavi sürecini 

engelleme çabalarıdır. Tedavilerin uzun zaman gerektirmesi işkolikler için 

katlanılması zor bir durumdur. Tedavi sürecinin başladığı durumlarda, işlerinde 

olduğu gibi sonucu almak için acele etmektedirler. İşkolikliğin tedavisi ise uzun 

zaman dilimi ve sabır gerektiren bir süreçtir (Robinson, 2000c: 150). 

Dosaliyeva (2009: 47) ise işkolikliğin bireysel olarak engellenmesi için 

işkolikliğin değil bağımlılığın önlenmesi gerekliliğinden söz etmektedir. işkoliklere, 

işkoliklik teşhisi konulduğunda, çalışanlar bunu kabullenemezler.  Genelde 

işkoliklerin doktora başvurma nedenleri aşırı yorgunluktur. 

Robinson (2000c: 171) işkolikliğin tedavisi ile ilgili olarak şu şekilde görüş 

belirtmektedir; “İşkoliklerin tedavisi için, 12 adımlı yöntemi kullanan pek çok 

program bulunmaktadır. Bunlardan biri, alkol bağımlılarını tedavi etmek amacıyla 

kullanılan, “Adsız Alkoliklerin Gelenekleri” adlı programdır. Bu program 1983 

yılında başlatılmıştır. Adsız Alkolikler programında bireysel deneyimler ve umut 

paylaşılıp, güç birliği yapılmaktadır. Program, takıntılı, denetim dışı, zararlı iş 

alışkanlıklarından kurtulmak ve ruhsal bir iyileşme programı uygulamak isteyenlere 

de yardımcı olmaktadır. Bu yöntem, takıntılı iş alışkanlıklarını iyileştirmek ve daha 

anlamlı, daha çok doyum veren bir yaşam tarzı oluşturmak için kullanılan bir 

araçtır”. 

Bireysel anlamda işkolikliğin önlenmesinde ise bireyin kendisi ve sosyal 

çevresinin işkoliklik konusunda bilinç sahibi olması önemlidir. İşkoliklik eğilimi 

görülen bireyler acil şekilde tedaviye alınmalı ve durumu kabullenerek tedaviyi 

uygulamaları gerekmektedir.  
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Ayrıca işkoliklik sürecinin baştan engellenmesi için bireylerin kendilerine, 

ailelerine, hobilerine ve sosyal çevrelerine zaman ayırması gerekmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ-AİLE ÇATIŞMASI KAVRAMI ve KAPSAMI 

 

İş-aile çatışması; çalışma hayatı yoğun olan bireylerin iş-aile dengesini 

sağlayamadığı durumlarda ortaya çıkan problemin tanımlanmasında kullanılan bir 

kavramdır. Araştırmanın bu kısmında iş-aile çatışması kavramı ve kapsamından söz 

edilecektir.  

 
2.1. İş –Aile Çatışması Kavramı 
 

İş-aile çatışmasının tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikli olarak rol ve rol 

çatışması kavramının bilinmesi gerekmektedir. 

Linton tarafından sosyal bilimlere kazandırılan rol kavramını kısaca “statünün 

dinamik yönü” olarak tanımlamaktadır. Linton rol kavramını statü ile 

ilişkilendirmektedir (Toraman, 2009: 5). Uzun (2013: 3) bireyin yaşantısının uzunca 

bir kısmını işgal ettiği için hayattaki en önemli rollerinin “iş ve aile ile ilgili” 

olduğunu ifade etmektedir. 

Çakır  (2011: 10) ise rol kavramını şu şekilde açıklamaktadır; “rol, kişinin 

bulunduğu konum itibariyle kendisinin gerçekleştirmesi gereken davranış 

kalıplarından oluşur”. Rol çatışmasını ise; “kişinin iç dünyasında, rollerle ilgili 

olarak meydana gelen çatışmalar ise rol çatışması olarak adlandırılır. Rol çatışması, 

kişiden beklenen ile yapılması gereken arasında uyumsuzluk bulunması durumunda 

ortaya çıkan çatışma şeklidir” şeklinde açıklamaktadır. 

Ceylan ve Ulutürk (2006: 49) ise rol çatışmasını; “işgörenin yapması gereken 

işlerin birbirinden çok farklı ve ilgisiz olması, kendisine verilen görevin 

bitirilebilmesi için işyerinde yeterli sayıda personel olmaması, verilen bir görevi 

yerine getirebilmek için arada kuralları çiğnemesi gerektiği, işyerinde birbirinden 

çok farklı çalışan gruplarla ilişki içinde olması, çalışırken birbirine uymayan 

talepler alması durumunda artan bir durumdur” şeklinde açıklayarak rol çatışmasını 

örgütsel süreçler ve bireyin sosyal hayatında meydana gelen çelişkilere 

odaklamaktadır. 
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Toraman (2009: 15) rol çatışmasına bireyin iş ve aile hayatının dinamiklerinin 

neden olduğunu savunmaktadır. Çalışma hayatının bireyin yaşamında uzun bir süreci 

işgal etmekle birlikte; “aile, toplum, kültür ve din gibi değerle iç içe ve onlardan 

soyutlanamaz bir biçimde” olduğunu ifade etmektedir. Toraman bireyin iş ve aile 

rollerinin bir arada bulunmasından dolayı çok rollülük problemi yaşadıklarını 

savunmaktadır. 

Önel (2006: 12) bireyin iş yaşamında meydana gelen olayların aile hayatını 

direk olarak etkileyen yaşam koşulları, beklentiler ve gelecek planlarını şekillendiren 

bir unsur olmasından dolayı rol çatışmasındaki en önemli etken olduğunu ifade 

etmektedir. 

Rol ve iş-aile çatışmaları benzer özelliklere sahip çatışma türleridir. Çatışmalar 

bireyin aynı anda birden fazla role sahip olmasından kaynaklı olarak ortaya çıkmakta 

ve bireyin yaşantısında problemlere neden olmaktadır.  

Turunç ve Çelik, (2010: 212) iş-aile çatışmasının çalışan bireylerin birden 

fazla role sahip olmasından kaynakladığını ifade etmektedir. Çalışanların “aynı anda, 

çalışan anne-baba ve eş” gibi çoklu rollere sahip olmaları ve bu roller arasında 

kalmaları iş-aile çatışmasına neden olmaktadır. 

Önderoğlu (2010: 18) iş-aile çatışması ve süreçlerini şu şekilde açıklamaktadır; 

“İş-aile yaşam çatışması kişinin aile beklentilerinin işteki rollerin karşılanmasıyla 

uyumsuz/zıt/farklı algılanmasıyla ortaya çıkmaktadır. İş ya da aile rollerinin baskısı 

arttıkça iş-aile yaşam çatışması da artar. Rol baskısının bir kaynağı o rolün kişinin 

benlik/kendilik algısındaki merkeziyetidir. Role bağlılık arttıkça o role ayrılan zaman 

da artmaktadır”.  Önderoğlu, bireyin role olan bağlılığının iş-aile çatışmasını 

tetikleyen bir unsur olduğunu ifade etmektedir. 

İş ile aile yaşamının zorunluluğu olarak benimsenen roller arasında 

uyumsuzluk çıkması, çalışan üzerindeki gerilimin artmasına, çalışanın iş-aile 

dengesinin olumsuz etkilenmesine, iş-aile çatışmasının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Çarıkçı, Çiftçi ve Derya, 2010: 55).  

İş – aile çatışması bireyin yaşantısına biden çok role sahip olması ve bu roller 

arasında uyumsuzlukların ortaya çıkmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu açıdan 

iş-aile çatışması roller arası bir çatışma şeklidir. Bir alandaki rollerin yerine 
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getirilmesinin diğer rollerin yerin getirilmesi konusunda problemlere neden olması 

iş-aile çatışmasına neden olmaktadır (Kılıç ve Sakallı, 2013:213). 

Zincirkıran (2013: 90) iş aile çatışması ile ilgili süreci; “Bireyin iş ya da aile 

rolüne olan bağlılığının derecesi, bireyin o rol için harcamak istediği zaman ve çaba 

miktarını ve rolüyle ilgili duyarlılığını göstermektedir. Dolayısıyla işine çok fazla 

bağlı olan işgörenin aile rolünü ve tam tersi ailesine çok fazla bağlı olan bir işgören 

ise iş rolünü tam olarak yerine getirememesi söz konusu olabilmektedir” şeklinde 

açıklamaktadır. Açıklamadan bireyin rollerden birisine olan bağlılık düzeyinin 

gereğinden fazla olmasının iş-aile çatışmasına neden olduğu çıkarımını yapmak 

mümkündür. 

 

2.2. İş-Aile Çatışması Yönleri 
 

Bireyin iş ve aile rollerinin gerçekleştirme düzeyini ayarlayamadığı 

durumlarda ortaya çıkan iş-aile çatışması, tek yönlü bir çatışma türü olarak 

algılanmakla birlikte, iş-aile çatışmasının iş-aile ve aile-iş çatışması olmak üzere iki 

yönü bulunmaktadır.  

 

2.2.1. İş-Aile Çatışması  
 

Çağatay (2012: 55) iş-aile çatışma yönünü “bireyin işi ile ilgili üstlendiği 

rolün, ailesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesinden dolayı 

meydana gelen çatışma veya işten aileye yönelik olan çatışma türü” olarak 

tanımlamaktadır.  

Atabay (2012: 19) ise iş-aile çatışmasının nedenlerini “iş ile ilgili olan roller 

çalışma saatlerinin fazlalığı düzensiz iş saatleri, fazla mesai ve hafta sonlan 

çalışmaları, çok erken ya da çok geç saatlerde yapılan toplantılar, iş stresi, yönetici 

ve üstlerle kötü ilişkiler, iş güvensizliği gibi konular iş ile ilgili olumsuz durumlardır 

ve bireyin ailesini de etkileyerek iş-aile çatışması yaşanmasına neden 

olabilmektedir” şeklinde ifade etmektedir. Ayrıca Atabay, “işkoliklik, iş yolculukları, 

kötü çalışma koşulları” gibi unsurların da iş-aile çatışmasına neden olduğunu ifade 

etmektedir. 
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2.2.2. Aile-İş Çatışması 
 

Turunç ve Çelik (2010: 213) aile-iş çatışması şeklinde gerçekleşen çatışmayı, 

bireyin aile ile ilgili rollerinin iş rollerini gerçekleştirmesine engel olması olarak 

tanımlamaktadır.  Çatışma yönü aileden işe yöneliktir. 

Aile-iş çatışması sonucunda stres ortaya çıkmakta ve bireyi iş ile ilgili 

çıktılarını olumsuz etkilemektedir (Çakır, 2011: 17). Atabay (2012: 19) ise aile-iş 

çatışmasını “bireyin ailesi ile ilgili sorumlulukların iş performansını engellemesi 

sonucu ortaya çıkan olumsuz durumu” olarak tanımlamaktadır. Aile-iş çatışması 

başka bir ifade ile çalışanın aile ile ilgili rollerinin iş rollerinin yerine getirilmesini 

engellemesidir. Aile-iş çatışmasının temel nedeni aile ve ailenin özellikleridir. 

Bireyin aile-iş çatışması yaşamasının nedenleri ise Atabay tarafından “kişinin evli ya 

da dul olması, çocuklarının sayısı ve yaşları, okul öncesi çağdaki çocukların varlığı, 

problemli çocuklar, bakımından sorumlu olunan yaşlıların varlığı, aile yapısı, eşin 

çalışıyor olması, eşin yetersiz desteği” olarak ifade edilmektedir. 

Yapılan araştırmalarda çalışanların aile-iş çatışması yaşamasının en önemi 

nedeni olarak bireyin ailevi özellikleri ve aile içerisinde üstlendiği roller bireyin iş 

rollerini tam olarak gerçekleştirmesini engellemesi olarak görülmektedir. 

 

2.3. İş-Aile Çatışması Çeşitleri 

 

Bireylerin iş ve aile ile ilgili rollerini ayırt edememesi ya da iş rollerinin ya da 

aile rollerinin diğer rolünün önüne geçmesi bireyin iş-aile çatışması yaşamasına 

neden olmaktadır. İş-aile çatışması birçok nedenle veya farklı şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir. Öcal (2008: 7) iş-aile/aile-iş çatışmalarının zaman, stres veya 

davranışa bağlı olarak ortaya çıkabileceği, bireylerin çatışma türlerinden sadece 

birini ya da aynı anda birden fazlasını yaşayabileceğini ifade etmektedir. 

 

2.3.1. Zamana Dayalı Çatışma 

 

Deniz ve Özalp (2014: 3) bireyin zamana dayalı olarak yaşadığı çatışmayı, 

“ifadeyle iş veya aile rollerinden birinin yerine getirilmesi için ayrılan zamanın diğer 
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rolün yerine getirilmesini zorlaştırması hatta olanaksız hale getirmesi ile ortaya 

çıkan bir çatışma” şeklinde tanımlamaktadır. İş ve aileye ayrılan zamanların arasında 

ortaya çıkan uyumsuzluk bireyin zamana dayalı iş-aile çatışması yaşamasına neden 

olmaktadır. 

Greenhaus ve Beutell (1985: 77) zamana dayalı çatışmanın iki şekilde ortaya 

çıkabileceğini ifade etmektedir;  

 

1. “Bir role ilişkin zaman baskıları fiziksel olarak diğer rolün beklentilerini 

gerçekleştirmeyi imkânsız kılabilir.  

2. Fiziksel olarak bir rolün talepleri karşılanırken bile baskılar başka bir rolde 

zihinsel meşguliyete neden olabilir”. 

 

Özdevecioğlu ve Doruk (2009: 72) ise zamana dayalı çatışmanın örgütsel 

nedenlerini “fazla mesai, düzensiz iş saatleri, günlük ya da haftalık çalışma saatleri, 

ailevi nedenleri ise; küçük çocuk sahibi olmak, büyük aileler ya da eşlerin ikisinin de 

çalışması olabilir. Bunların dışında terfi ederek daha üst kademedeki bir göreve 

atanmak, acil bir sipariş için fazla çalışmak, yeni bir işe başlamak” olarak ifade 

etmektedir.  

 

2.3.2. Gerginlik Esaslı Çatışma 
 

Greenhaus ve Beutell  (1985: 80) gerginlik temelli çatışmayı “bir roldeki 

gerilim semptomlarının (halsizlik, anksiyete, depresyon, gerilim, yorgunluk) diğer 

rolün performansını etkilemesi” şeklinde tanımlamaktadır. Bireyin rollerinden 

birisinde meydana gelen negatif çıktılar bireyin diğer rollerinin de sonuçlarını 

olumsuz etkilemektedir. 

Bireyin iş ile ilgili olarak yaşadığı “yaşamında aşırı iş yükü, kişiler arası zayıf 

ilişkiler, iş güvensizliği, kontrol ve yönetme fırsatlarının yokluğu” gibi durumlar 

bireyin aile ile olan iletişiminde olumsuzluğa neden olmaktadır. Birey bu durumda 

aile içindeki sürelerinde “kendine saygının azalması, kararsızlık duygusu, rekabet 

hissinin kaybı” gibi duygulara sahip olabilir (Öcal, 2008: 8). 
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2.3.3. Davranış Esaslı Çatışma 
 

Davranış temelli çatışmalarda, bireyin bir rol için yaptığı davranışların diğer 

rollerin gerektirdiği davranışlarla olan çelişkisinden dolayı yaşadığı çatışmadır. Birey 

eğer ki bir rol için gereken davranışı diğer rol için de uygularsa çatışma meydana 

gelmektedir. Bireyin iş yerinde ortaya koyduğu davranışlarla ailede ortaya koyduğu 

davranışlar birbirinden bağımsız olabilmektedir (Mustafayeva ve Bayraktaroğlu, 

2014: 129). 

Bireyin iş ve iş dışı hayatındaki rollerin arasında meydana gelen 

uyumsuzluklar bireyin çatılmasına neden olabildiğinden dolayı, bireyin roller 

arasındaki uyuma dikkat etmesi, çatışma ihtimalinin azalmasını sağlayacaktır 

(Kayasandık, 2013: 13). 

 

2.4. İş-Aile Çatışması İle İlgili Kuramlar  
 

İş-aile yaşamındaki etkileşim kişilerin örgüt, aile ve bireysel anlamda tüm 

yaşantılarını etkileyen unsurları içerir. Bireyin etkileşimde kaldığı bütün boyutların 

bilinmesi, çatışmaların engellenebilmesi adına önem taşımaktadır (Toraman, 2009: 

209).  

Alan yazında yer alan iş-aile çatışmaları ile ilgili kuramlar, bireyin çatışma 

unsurlarının tanınmasında ve giderilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, 

araştırmanın bu kısmında genel kabul görmüş, kurumlar ile ilgili bilgiler 

sunulmaktadır. 

 

2.4.1. Rasyonel Bakış Açısı Kuramı 
 

İş-aile çatışmasının yaşanma nedeni rasyonel bakış açısına göre “iş ve aile 

arasında çatışmanın yaşanması, iki alanda çalışanın üstlendiği rollerin uyumsuzluk 

göstermesi veya sorumlulukların oluşturduğu yükün ağırlaşmasıdır”. Rasyonel bakış 

açısı zaman esasına dayanmaktadır. Bireyin zaman kısıtı olması sorumlulukları 

yerine getirilmesinde problemler yaşanmasına ve iş-aile çatışması yaşanmasına 

neden olmaktadır (Çakır, 2011: 11). 
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Rasyonel bakış açısında kadın erkek ayrımı yer almaktadır. bu bakış açısına  

göre kadınların temel görevlerinin ev içi işlere dayanması, iş hayatında yer alsalar da 

kadınlardan beklenir. Kadınların ev içi işlerde daha fazla zaman geçirmesi, iş-aile 

çatışmasını yaşamalarına neden olurken, erkeklerin iş sürelerinin daha fazla olması 

aile-iş çatışmasına neden olduğu bilinmektedir (Toraman, 2009: 21). 

 

2.4.2. Çatışma Kuramı 
 

Önderoğlu (2010: 22) rol çatışmasını “bir alana olan taleplerin diğer alana 

duyulan taleplerle rekabet edemediği durumlarda ortaya” çıkan bir durum olarak 

tanımlamaktadır.  Bireyin iş rolüne adaptasyonu aile rolüne adaptasyonunu olumsuz 

yönde etkileyerek çatışma meydana getirmektedir.  

Çağatay  (2012: 60) iş-aile çatışmasına neden olan durumu; bireylerin iş ya da 

aile yaşamında üstlendiği rol tek başına çatışmaya yol açmaz, çatışmaya yol açan 

şey kişilerin bu rollerin gereği olarak üstlendiği sorumluluk ve yükümlülüklerinin 

kişi üzerinde birbirleriyle uyumsuz talepler yaratması” olarak ifade etmektedir. 

Diker  (2010: 54) ise iş aile çatışmasının nedenini, bireylerin aynı anda birden 

çok rolü olmasına değil, bireylerin bu rollerin gereğini yerine getirememesi olarak 

göstermektedir. 

 

2.4.3. Taşıma Kuramı 
 

Taşıma diğer bir ifade ile sıçrama kuramı, hayatın bir alanındaki tutum 

davranış ya da algıların diğer alanlara da olduğu gibi yansımasıdır (Toraman, 2009: 

22). Önderoğlu (2010: 20)  bu yansımanın olumlu ya da olumsuz olabileceğini ifade 

etmektedir. Bireyin “Gerginlik, baskı, işte konforsuzluk ve endişe gibi negatif 

duygular heyecan, mutluluk, öğrenme ve işte gelişme” gibi olumlu duygulardan 

baskın olduğu durumlarda olumsuz duygular özel hayata taşınmaktadır. Aksi yönde 

olur ise bu durum pozitif taşımaya örnektir. 

Taşıma kuramına göre, bireyeler işyerinde mutlu değilse, bu mutsuzluk 

durumu bireyin aile hayatına da yansımaktadır. Bununla birlikte işyerinde ya da 
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ailede mutlu olan bireyin mutluluğu diğer rolünde başarılı olmasını da 

sağlayabilmektedir (Uzun, 2013: 20). 

 

2.4.5. Telafi Kuramı 
 

Telafi kuramı taşıma kurmanın aksine ters yönlü bir ilişkiye odaklanmaktadır. 

Bireyin iş yaşamında ya da aile yaşamında mutlu olmamasının diğer alanda telafi 

edilebileceği düşüncesi ile bireyin mutsuz olduğu alandan kaçarak diğer alanda daha 

başarılı olmasını öngörmektedir. Diğer bir adı dengeleme kuramı olan bu kuramda 

çiş hayatı ile aile hayatından elde edilen tatminin arasındaki ilişkinin ters yönlü 

olacağı düşünülmektedir (Toraman, 2009: 23). 

Çağatay (2012: 63) ise bireylerin iş aile hayatlarında mutlu edici faaliyetlerde 

bulunma eğiliminde olduklarını savunmaktadır.  Kariyer anlamında olumsuzluk 

yaşayan bireylerin aile hayatında tatmin arayışında olunacağını savunmaktadır. 

 

2.4.6. İş-Aile Sınır Kuramı 
 

İş ve aile sınırları ve bireylerin bu süreçteki rolü ile ilgili orak Öcal (2008: 17) 

şu şekilde açıklamada bulunmaktadır; “İş ve aile sistemleri arasındaki başlıca ilişki 

duygusal değil, insanidir. Bireyler, iki alan arasında (iş ve aile) günlük geçişler 

yapan sınır geçicilerdir. Bireyler içinde bulundukları alanları, bu alanlar arasındaki 

sınırları biçimlendirerek, sınır geçicinin o alan ve o alanın üyeleri ile ilişkilerini 

belirleyerek şekillendirirler. Bireyler kendi çevrelerini şekillendirirken, aynı 

zamanda o çevre tarafından da etkilenirler”. 

Sınır teorisinde geçmekte olan, alan, sınır ve sınır geçiciler ve sınır koruyucu 

kavramları ile ilgili açıklamalar ise şu şekildedir; 

 

 Alan: İş yeri ve ev bireyin alanlarını tanımlamaktadır. Bu alanlar bireylerin 

“farklı kurallar, düşünce kalıpları ve davranışları birleştikleri iki farklı 

dünyayı” ifade eder. Bireyler işlerinden gelir elde etmeyi amaçlarlar. Ancak 

ev ve işyeri arasında uyumsuzluk olabilir. Söz konusu uyumsuzluk 

çatışmanın temelini oluşturur (Kapız, 2002: 147). 
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 Sınır: Fiziksel, zamansal ve psikolojik sınırlar olarak 3 gruba ayrılan sınırlar 

“alanlar arasındaki sınırı belirleyen çizgilerdir ve alanla ilişkili davranışın 

başladığı ve bittiği nokta olarak” tanımlanır. Fiziki sınır; işyeri, duvarlar,  

zamansal sınırlar; mesai saatleri vb., psikolojik sınırlar; düşünce kalıpları, 

geleneklerdir (Öcal, 2008: 18). 

 Sınır Geçiciler: Sınır geçicileri, “her bir alanda merkezi ve çevresel 

katılımcılar şeklinde” tanımlamak mümkündür.  Örneğin ev içerisinde kadın 

merkezi katılımcı iken erkek çevresel katılımcıdır (Çağatay, 2012: 79). 

 Sınır Koruyucular: “Merkezi ve çevresel katılımcıların yanında sınır 

koruyucu üyeler de vardır. Bunlar, özellikle alan ve sınır tanımlamada etkili 

bazı alan üyeleridir”. İş yerinde sınır koyucular yöneticiler iken evde ise sınır 

koyucu eşler olabilmektedir (Kapız, 2002: 149). 

 

2.5. İş –Aile Çatışmasına Neden Olan Etmenler 
 

Bireylerin iş-aile çatışması ya da aile-iş çatışması yaşamasında etkili olan 

faktörler aşağıda yer almaktadır. 

 

2.5.1. Kişisel Faktörler 

 

İş-aile yaşam çatışmasında etkili olan kişisel faktörler kişilik, cinsiyet, yaş, 

medeni durum ve eğitim başlıkları altında incelenecektir. 

 

 Kişilik: “bireyin kendisi açısından fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleri 

hakkındaki bilgisi” olarak tanımlanmaktadır. Kişilik özellikleri doğuştan 

gelen ve sonradan öğrenilenlerin toplamından oluşmaktadır. Bireyin iş-aile 

çatışması yaşamasındaki en önemli özelliklerden birisi kişilik özellikleridir. 

Bireyin doğuştan gelen ve sonradan öğrendikleri çevresini algılama şeklini 

biçimlendirdiği için iş-aile çatışması açısından önemlidir (Uzun, 2013: 21). A 

ve B tipi kişilikleri, bireyin iş-aile çatışması yaşaması konusunda önemlidir. 

A tipi kişilikler “Rekabetçi, agresif, hırslı, sabırsız ve zamana duyarlı” 

tutumlara sahiptirler. Bu durumdan dolayı da normal durumlarda bile stres 
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eğilimleri daha yüksektir (Kayasandık, 2013: 19). B tipi kişilik ise “zamanla 

daha az çatışma halinde olan, kararlı bir hızda çalışan ve kendini daima 

güven içerisinde hissetmek isteyen kişilerdir” (Toraman, 2009: 28). 

 Cinsiyet: cinsiyetin iş-aile çatışmasında önemli bir unsur olmasının nedeni 

kadınların toplumsal olarak farklı rollere sahip olabilmesidir. Erkek egemen 

toplumlarda kadınların ev içi işlere sahip olması, erkeklerinse iş ile ilgili 

sorumluluklara sahip olmaları kadınların daha yüksek düzeyde iş-aile 

çatışması yaşamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle de kadınların iş 

hayatında başarılı olmaları ve işe adapte olmaları daha zor bir süreçtir 

(Kayasandık, 2013: 17). 

 Yaş: yaş ile ilgili iş-aile çatışması, varsayımlara dayanmaktadır. Çetinkaya 

(2011: 96)’ya göre, bireyin yaşının artmasıyla birlikte aile düzeninin 

değişmesi, bireyin iş aile çatışması yaşaması üzerine etkili olabilmektedir. 

Çakır (2011: 18)’a göre ise yaş düzeyi arttıkça bireyin iş-aile çatışması 

azalmaktadır. Bireyin yaşının arttıkça çatışma düzeyinin artması, bireyin 

deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. 

 Medeni Durum: bireylerin evli ya da bekâr olmaları iş-aile çatışmasına 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilerde bulunabilir. Ayrıca bekar kadınların iş 

performansları, evlendikten sonra düşebilmektedir (Kayasandık, 2013: 17). 

Çalışan kadınların kendi ihtiyaçları, çocukları, eşleri ve işleri arasındaki 

uyumu sağlama problemleri iş-aile çatışmasının temel nedenidir.  

Toplumların kadınlara aile içi işler için görevler vermiş olması, kadınların iş-

aile çatışmasını yüksek derecede yaşamalarına neden olmaktadır (Negiz ve 

Tokmakçı, 2011: 4050). Bireyin aile ortamında meydana gelen olumsuzluklar 

diğer alanda olumsuz sonuçlara neden olurken, diğer yönden ise olumlu 

süreçler, bireylerin olumlu etkilenmesine neden olmaktadır (Kayasandık, 

2013: 18). 
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2.5.2. Örgütsel Faktörler 
 

Çalışma yaşamındaki dinamikler bireylerin iş-aile çatışması yaşaması 

konusunda önemli bir etkendir. Bu kısımda çalışanların iş-aile çatışması yaşamasına 

neden olan örgütsel faktörler hakkında bilgiler verilmektedir.  

 

 Çalışma Koşulları: Sanayi devri seri üretimini başlamasını sağlamış bu 

durum ise çalışanların örgütlerde 12-16 Aralığında çalışmalarına yol açmıştır.   

Ancak modern dönemde bu çalışma saatleri oldukça kısalmış, Türkiye’de 

haftada 45 saat saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma sayılmıştır 

(Toraman, 2009: 28).  Çalışanların iş yerinde fazla zaman geçirmeleri, 

ailelerine ayırdıkları zamanın azalmasına neden olmaktadır. Bunula birlikte 

uzun çalışma süreleri çalışanların fiziken de yorulmalarına neden olmakta ve 

çalışanların aile içindeki rollerini yerine getirmelerine neden olmaktadır 

(Uzun, 2013: 23).  Önel (2006: 20) çalışanların uzun süreli mesaileri 

erkeklerde ve kadınlarda farklı sonuçlara neden olmaktadır. Erkeklerin uzun 

çalışmaları genelde fiziksel ve psikolojik olarak yıpranmaya neden olurken, 

kadınların uzun çalışmaları ise işten ayrılmaya neden olabilmektedir. 

 İş Gerekleri ve Yönetici Tutumu: İş gerekleri; işin yapılması gereken 

düzende yapılmasını öngören bir kavramdır (Diker, 2010: 60). İşin gerekleri 

ve aile rolleri arasında meydana gelen uyumsuzluklar, iş-aile çatışmasın 

neden olmaktadır. Bununla birlikte, bireylerin aile rolleri, iş gereklerinin 

alanını kısıtladığında aile-iş çatışması meydana gelmektedir (Yüksel, 2005a: 

306). Yönetici desteği bireyin iş aile çatışmasını azaltmakta, çalışamaya karşı 

olan motivasyonunu arttırmaktadır (Turgut, 2011: 161). Çalışanların örgüt 

dışındaki sosyal yaşantılarının varlığının kabul edilmesi çalışanların 

yaşadıkları çatışmanın azalmasını sağlamaktadır (Atabay, 2012: 28). Örgüt 

içerisinde kadınların ve erkeklerin farklı koşullara maruz bırakılmaları, 

(erkeklerin uzun iş seyahatlerine uygun görülmesi) çatışmaya neden 

olmaktadır (Önel, 2006: 22). 

 İşe Bağlılık: İşe bağlılık durumunda bireyler genel olarak, işlerine daha fazla 

zaman ayırma eğiliminde olurlar.  Çoğunlukla bu durumun farkında olmazlar. 
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Ekonomik anlamda ihtiyaçları olmasa da çok çalışma eğiliminde olurlar. İşe 

bağlılıkta çalışanların akıllarında sürekli iş ile ilgili durumlar yer almaktadır 

(Çetinkaya, 2011: 99). İşe bağlılık durumunda bireyin işe bağlılık seviyeleri 

ile ters orantılı olarak aileye ayrılan zaman kısalmaktadır.  Bu durumda da iş-

aile çatışması meydana gelmektedir (Diker, 2010: 64). 

 

2.5.3. Ailesel Faktörler  
 

Bireyin iş-aile çatışması, yaşamasına neden olan etmenlerin bir kısmı ailesel 

etmenlerden kaynaklanmaktadır. Aşağıda bu etmenler hakkında bilgiler 

verilmektedir;  

 

 Aileye Harcanan Zaman: Bireylerin iş hayatlarındaki rollerin gelişmesi, 

bireylerin aileye ayırdıkları zamanın azalmasını ve iş-aile çatışması 

yaşanmasına neden olmaktadır (Kayasandık, 2013: 24).  Bireyin aile 

sorumlulukların ayırdığı zamanın azlığı ya da çokluğu iş-aile çatışmasına 

neden olmaktadır. Bireyin aileye rollerine olan fazla bağlılığı bireyin aile-iş 

çatışması yaşamasına neden olabilmektedir (Direk, 2010: 65). 

 Çocuk Sayısı ve Çocukların Yaşı: Bireylerin çocuk sayısı ve çocukların yaş 

seviyesi iş-aile çatışmasını tetiklediği düşünülen bir değişkendir.  Bireylerin 

çocuk sayısının fazla olması, çocuklara ayrılan zamanın artmasına iş ayrılan 

zamanın azalmasına neden olmaktadır (Giray ve Ergin, 2006: 87).  Uzun  

(2013: 26) bireyin çocuk sahibi olmasının yeni sorumluluklar almasına neden 

olduğunu ifade etmektedir. Atabay  (2012: 34) ise bireyin çocuk sahibi 

olması ve çocuk sayısın bireyin iş dışı zaman talebinde artışlara neden 

olacağını savunmaktadır. 

 Aile İçindeki Yaşlı Ebeveyn: çok fazla karşılaşılan bir durum olmamakla 

birlikte ve çocuk bakımı kadar zor olmasa da yaşlı ebeveyn bakımı bireylerin 

iş-aile çatışmasını arttıran bir durumdur (Çağatay, 2012: 68). Yaşı ilerlemiş 

ve kendi bakımlarını kendileri yapamayacak ebeveynlerin bakımlarının 

çocukları tarafından gerçekleştirilmesi çocukları tarafından yapılmaktadır 

(Atabay, 2012: 35). Bireylerin bakımla yükümlü ebeveynlerinin olması aile 
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içi rollere ayrılan zamanın artmasına buna bağlı olarakta bireyin iş-aile 

çatışması yaşamasına neden olmaktadır (Uzun, 2013: 26). 

 Aile Problemleri ve Boşanma Durumu:  eşler arasındaki gelir farklılıkları, 

mesai saatlerindeki uyumsuzluklar gibi değişkenler aile içi ilişkilerde 

olumsuzluklara neden olabilmektedir. İş rollerinin aile içi dinamiklerden 

baskın olması, aile içi problemlere neden olabilir ve iş-aile çatışmasına neden 

olabilir (Toraman, 2009: 35). Önel boşanma nedeni olarak aile yapısındaki 

karşılıklı sevgi-saygının azalması, dayanışmanın zayıflamasını neden 

göstermektedir. Toplumsal değişimler de benzer şekilde aile içi dinamikleri 

olumsuz etkileyebilmektedir (Önel, 2006: 30). Boşanma olayları bireylerin 

işe olan adaptasyonunu zayıflatarak iş-aile çatışması yaşanmasına neden 

olmaktadır (Çakır, 2011: 18). 

 

2.6. İş-Aile Çatışmasının Sonuçları 
 

Bireyleri iş-aile çatışası yaşamasının sonucunda, çoğunlukla psikolojik olmak 

üzere sağlık konusunda birçok problem yaşamaktadırlar. İş-aile çatışması yaşana 

bireylerin genellikle yaşamakta olduğu problemler “yüksek depresyon, hipertansiyon 

ve kalp sorunları” olabilmektedir. Yaşanan sağlık problemlerinin temeli genel olarak 

stres kaynaklıdır ve iş-aile çatışması, stresi önemli bir nedenidir (Kayasandık, 2013: 

25).  

Çatışma durumları bireylerin işe karşı tutum ve davranışları üzerinde önemli 

etkilere sahiptir.  İş-aile çatışması yaşayan bireylerin iş tatminleri ve performansları 

olumsuz yönde etkilenmektedir (Yüksel, 2005a: 305). 

İş-aile çatışmasının genel olarak sonuçları olumsuz yönde çıktılara neden 

olurken telafi kuramında yer alan öngörülere göre bireyin aile ya da işte yaşadığı 

problemlerin diğer bir alanda başarılı olmalarını sağlayacağı yönünde olumlu bir 

görüş mevcuttur (Diker, 2010: 76). 

 İş-aile çatışması ile ilgili olarak yapılmış çalışmaların sonuçları da elde edilen 

sonuçlar yönünden önemlidir. Aşağıda iş-aile çatışması ile ilgili olarak daha önce 

yapılmış bazı çalışmaların sonuçları yer almaktadır; 
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Avcı Aksu (2014) tarafından “kadın çalışanların iş ve/veya aile kaynaklı 

olarak yaşadıkları çatışmaları azaltmaya yönelik iş arkadaşlarından ve aile 

bireylerinden aldıkları sosyal desteğin ve işletme bazında uygulanan politikaların iş 

doyumları üzerinde etkisini araştırmak” amacıyla yapılan “İşletmelerde Kadın 

Çalışanlara Yönelik Aile Dostu İnsan Kaynakları Politikaları, İş-Aile Çatışması Ve 

Desteğinin İş Doyumu İle İlişkisi” adlı çalışmada İzmir’deki bir işletmede 105 kadın 

çalışan ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda; iş arkadaşlarının 

sağladığı desteğin ve insan kaynakları politikalarının iş doyumu üzerinde etkisi 

olmadığı görülürken, aile bireylerinden alınan desteğin doyum üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür. 

Demir Harputluoğlu (2015) tarafından yapılan “İşe Tutkunluk ve İş-Aile-İş 

Çatışmasının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir 

Uygulama” adlı yüksek lisans tezinde, 4 ve 5 yıldızlı otellerde anket çalışması 

yapılmıştır. Araştırmada “işe tutkunluk ve iş-aile-iş çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkileri” tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; işe karşı olan 

tutkunluğun yüksek olmasının çalışanların işten ayrılma eğilimlerinin azalmasını 

sağladığı, iş-aile çatışması yaşayan bireylerin ise işten ayrılma eğiliminde olduğu 

görülmüştür. 

Özkul (2014) tarafından Gaziantep’te görev yapan 526 öğretmen ile yapılan 

“Ortaokul Öğretmenlerinde İş-Aile Çatışması Ve Yaşam Doyum Düzeyleri” adlı 

çalışmanın amacı “iş-aile çatışması algılarının belirlenmesi, öğretmenlerin yaşam 

doyum algılarının belirlenmesi ve öğretmenlerin iş-aile çatışması ve yaşam doyumu 

arasındaki ilişkinin belirlenmesidir”. Araştırmanın sonucunda; “iş yaşamının aile 

yaşamını etkilemesi ile ortaya çıkan iş-aile çatışmasının ve aile yaşamının iş 

yaşamını etkilemesi ile ortaya çıkan aile-iş çatışmasının yaşam doyumu üzerinde 

olumsuz bir etkisinin olduğunu” tespit edilmiştir. 

Karaman (2015)’ın yapmış olduğu “Refah Rejimleri Sınıflandırmaları 

Ekseninde Türkiye’de İş-Aile Yaşamını Uyumlaştırma Politikaları Ve Kadın 

İstihdamı” adlı çalışmasında “Türkiye’de hâkim refah rejimi ekseninde kadın 

istihdamının gelişimi bakımından mevcut iş-aile yaşamının uyumlaştırılması 

politikalarının etkinliği analiz edilmesi” amacıyla politikalar analiz edilmiştir. 
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Yapılan araştırma sonucunda politikaların yetersiz olduğu ve kadınlar için esnek 

çalışma şartlarının yeterli olmadığı görülmüştür. 

Çağan (2014)’ın yapmış olduğu “Malatya İlindeki Aile Sağlığı ve Toplum 

Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu, Tükenmişlik 

ve Anksiyete Düzeyleri”  adlı doktora tezinde “Malatya’da Aile Sağlığı 

Merkezleri’nde (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) görev yapan sağlık 

çalışanlarının iş doyumu, tükenmişlik ve anksiyete düzeylerinin saptanması 

amaçlanmıştır”. Araştırmada 186 doktor ve 232 hemşire ile anket çalışması 

yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda birinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu, 

tükenmişlik ve kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

personellerin görev tanımları, ekonomik özellikler ve çalıştığı birimden memnuniyet 

seviyelerinin iş doyumu, tükenmişlik düzeyi ve anksiyete düzeylerini etkilediği 

görülmüştür. 

Zincirkıran (2013)’ün yapmış olduğu “İşkoliklik İle İş-Aile Çatışması 

İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir 

Uygulama” adlı doktora tezinde doktorlar üzerinde anket çalışması yapılmıştır.  

Çalışmada işkoliklik ile iş-aile çatışmasının arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda işkolik arasında pozitif ve negatif ilişkiler 

olduğu görülmüştür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ ve BULGULARI 

 

Avukatların işkoliklik eğilimlerinin iş-aile çatışması üzerinde meydana 

getirdiği etkinin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmanın bu kısmında araştırmada 

kullanılan metodoloji hakkında bilgiler verilecektir. 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

Avukatlık mesleği sahip olduğu dinamikler bakımından iş ve aile yaşantısının 

karmaşık bir yapıda olmasına neden olan bir meslektir. Ayrıca avukatların tam olarak 

mesai sınırlandırmalarının olmayışı ve işlerin mesleği icra edenlerin sürekli bilişsel 

olarak çalışmaya günü büyük bölümünde devam etmeleri araştırmanın işkoliklik 

eğilimi ve iş-aile çatışması üzerinde odaklanmasını sağlamıştır. Araştırmanın amacı 

ise avukatların işkoliklik eğilimlerinin iş-aile çatışması algılamalarına etkisinin tespit 

edilmesidir.  

 

3.2. Araştırmanın Önemi 

 

İş-aile çatışması çalışanların birçok yönden olumsuz yönde etkilenmesine 

sebep olan bir unsurdur. İşkoliklik ise iş-aile çatışmasına neden olduğu düşünülen bir 

etmendir. İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerindeki etkilerinin tespit edilmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada, elde edilecek sonuçlar, işkolikliğin olası etkilerinin tespit 

edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

 

3.3. Araştırmanın Örneklemi 

 

İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerinde meydana getirdiği etkilerin tespit 

edilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın evreni avukatlık mesleğini yerine getiren 

bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Kahramanmaraş İlinde ikamet 

eden 361 avukattan oluşmaktadır. Kahramanmaraş’ta ikamet eden 361 avukattan 

250’sine ulaşılmış ve anket formu dağıtılmıştır. Dağıtılan 250 anket formunda 222 
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tanesi uygun şekilde doldurulduğu için çalışmaya 222 anket ile devam edilmiştir. 

0.05 örneklem hatasına bazında ve %95 güven aralığında açısından 222 adet anket 

araştırmada örneklem güvenliğini sağlamaktadır. 

 

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Örneklem Kahramanmaraş İli merkez ilçelerinde ikamet eden avukatlar ile 

sınırlandırılmıştır. Araştırmanın diğer bir kıstı ise avukatların sabit bir ofis içerisinde 

çalışmayan, sürekli hareket halinde çalışan bireyler olmasıdır. 

 

3.5. Araştırmanın Hipotezleri 

 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan araştırmanın hipotezi şu 

şekildedir; 

H1 işkolikliğin iş – aile çatışması üzerinde pozitif yönlü bir etkisi 

bulunmaktadır. 

 

3.6. Araştırmanın Modeli 

 

Avukatların işkoliklik eğilimlerinin iş-aile çatışması üzerine etkisinin tespit 

edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmanın modeli şekil 3.1’de yer almaktadır.  

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 



39 

 

3.7. Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada veri toplamak amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Anket formu, 

demografik sorular, iş-aile çatışması ve işkoliklik olmak üzere 3 bölümden 

oluşmaktadır. Araştırmada Netemeyer ve arkadaşları tarafından 1996 yılında 

oluşturulan ve Efeoğlu (2006) tarafından Türkçeye çevrilen, 10 önerme içeren iş-aile 

çatışması ölçeği ile Spencer ve Robbins (1992) tarafından oluşturulan, Kart (2005) 

tarafından Türkçeye çevrilen 20 önermeden oluşan işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. 

Anket formunun cevaplanmasında 5’li likert skalası (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2- 

Katılmıyorum, 3- Ne katılıyorum, Ne Katılmıyorum, 4- Katılıyorum, 5-Kesinlikle 

Katılıyorum) kullanılmıştır. 

Litaratürde yer bazı ölçekler; 

 

İşkoliklik ölçekleri; 

 Spencer ve Robbins (1992) tarafından oluşturulan işkoliklik ölçeği. 

 DUWAS (Dutch Work Addiction Scale), Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) 

tarafından  geliştirilen işkoliklik ölçeği. 

 

İş-aile çatışması ölçekleri; 

 Netenmeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilen iş-aile yaşam 

çatışması ölçeği. 

 

Yukarıda yer alan ölçekler işkoliklik ve iş-aile çatışması konularında yaygın 

olarak kullanılan ölçeklerdir. Ancak çalışmamızda DUWAS ölçeği yerine Spencer ve 

Robbins (1992) tarafından oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Söz konusu ölçeğin tercih 

edilmesinde, daha önce söz konusu ölçeğin çok daha yaygın şekilde kullanılması 

etkili olmuştur. 

 

3.8. Araştırmanın Bulguları 

 

Araştırmanın bu kısmında araştırmada elde edilen verilerin SPSS 21 paket 

programı aracılığı ile analiz edilmesi sonucunda ulaşılan bulgular sunulacaktır. 
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3.8.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Araştırmada yer alan avukatların demografik özelliklerinin tespit edilebilmesi 

için frekans analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 3.1. Katılımcıların Cinsiyet Özelikleri 

 Kişi % 

Cinsiyet 

Erkek 132 59,5 

Kadın 90 40,5 

Total 222 100,0 

 

İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerinde meydana getirdiği etkinin incelendiği 

bu araştırmada yer alan avukatların %59,5’i erkek, %40,5’i ise kadınlardan 

oluşmaktadır. 

 
Tablo 3.2. Katılımcıların Medeni Durum Özellikleri 

 Kişi % 

Medeni Durum 

Evli 126 56,8 

Bekar 96 43,2 

Total 222 100,0 

 

İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerinde meydana getirdiği etkinin incelendiği 

bu araştırmada yer alan avukatların %56,8’i evli, %43,2’i ise bekâr katılımcılardan 

oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun evli olması iş-aile çatışması konusunda 

ortaya çıkacak sonuçlar açısından önemlidir. 

 

Tablo 3.3. Katılımcıların Yaş Özellikleri 

 Kişi % 

Yaş 

18-25 72 32,4 

26-36 48 21,6 

37-45 28 12,6 

46-52 24 10,8 

53-60 31 14,0 

61 Ve Üzeri 19 8,6 

Total 222 100,0 
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Araştırmada yer alan avukatların %32,4’ü 18-25 yaş aralığında, %21,6’sı 26-

36 yaş ay aralığında, % 12,6’sı 37-45 yaş aralığında  %10,8’i 46-52 yaş aralığında, 

%14’ü 53-60 yaş aralığında ve %8,6’sı ise 61 yaş ve üzerindedir. 

 
Tablo 3.4. Katılımcıların Eğitim Düzeyi Özellikleri 

 Kişi % 

Eğitim Düzeyi 

Lisans 178 80,2 

Yüksek Lisans 33 14,9 

Doktora 11 5,0 

Total 222 100,0 

 

Araştırmada yer alan avukatların %80,2’si lisans mezunu, %14,9’u yüksek 

lisans mezunu ve %5’i ise doktora mezunudur. Araştırmada yer alan avukatların 

çoğunluğu lisans seviyesinde eğitim seviyesine sahiptir. 

 
Tablo 3.5. Katılımcıların Toplam Tecrübe Özellikleri 

 Kişi % 

Toplam Tecrübe 

1 yıldan az 85 38,3 

1-3 yıl 23 10,4 

4-6 yıl 14 6,3 

7-9 yıl 9 4,1 

10 yıl ve üzeri 91 41,0 

Total 222 100,0 

 

Araştırmada yer alan avukatların %38,3’ü 1 yıldan az, %10,4’ü 1-3 yıl 

arasında, %6,3’ü 4-6 yıl arasında, %4,1’i 7-9 yıl arasında ve %41’i ise 10 yıl ve 

üzerinde deneyime sahiptir. 

 
Tablo 3.6. Katılımcıların Mesleklerini İsteyerek Yapma Düzeyleri 

 Kişi % 

Mesleğinizi 

İsteyerek mi 

Yapıyorsunuz? 

Evet 181 81,5 

Hayır 41 18,5 

Total 222 100,0 

 

Araştırmada yer alan avukatların %81,5’i mesleğini isteyerek yaparken, 

%18,5’i ise isteyerek yapmamaktadır. Araştırma kapsamında yer alan avukatlarının 

çoğunluğunun mesleğini isteyerek yapıyor olması, işkoliklik ve çatışma algıları 

yönünden önemlidir. 
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Tablo 3.7. Katılımcıların Çalışma Yeri Özellikleri 

 Kişi % 

Çalışma Yeri 

Kendi Bürom 80 36,0 

Ortak Büro 29 13,1 

Başkasının 

Yanında 
91 41,0 

Kamuda 22 9,9 

Total 222 100,0 

 

Araştırmada yer alan avukatların %36’sı kendi bürosunda, %13,1’i ortak 

büroda, %41’i başkasının yanında ve %9,9’u ise kamuda görev yapmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki avukatların çalışma yerlerinin mülkiyetinin şekli iş-aile 

çatışması ve işkoliklik algılarında önemli bir yere sahip olabilir. 
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Tablo 3.8. İş - Aile Çatışması Ölçeğinde Yer Alan Önermelere Ait Ortalama 

Değerleri 

Önermeler Kişi Sayısı Ortalama Std. Sapma 

İş sorumluluklarım aile ve ev yaşantımı olumsuz olarak 

etkiliyor. 
222 3,41 1,079 

İşimin aldığı zaman aileme karşı sorumluluklarımı 

yerine getirmemi zorlaştırıyor. 
222 2,84 1,062 

İşimin gereksinimleri nedeniyle evde yapmak istediğim 

şeyleri yapamıyorum. 
222 3,39 1,069 

İşimin yarattığı gerginlik ve yük nedeniyle aile 

yaşantımla ilgili yapmak istediğim şeyleri 

yapamıyorum. 

222 3,69 1,049 

İş sorumluluklarım nedeniyle ailemle ilgili planlarımı 

değiştirmek zorunda kalıyorum. 
222 3,62 1,056 

Ailemin gereksinimleri iş yaşamımı olumsuz olarak 

etkiliyor 
222 2,94 1,093 

Ev yaşantımın gereksinimleri nedeniyle işimle ilgili 

çalışmalarımı sonraya bırakmam gerekiyor 
222 3,48 1,075 

Aileme karşı sorumluluklarım nedeniyle işimle ilgili 

yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum. 
222 2,92 1,092 

Aile yaşantım işe zamanında gitmek, günlük iş 

gereklerini yerine getirmek ve fazla mesaiye kalmak 

gibi işimle ilgili sorumluluklarımı olumsuz olarak 

etkiliyor. 

222 2,95 1,376 

Aile yaşantımın yarattığı gerginlik ve yük işimle ilgili 

görevlerimi yapma becerimi olumsuz olarak etkiliyor. 
222 3,39 1,095 

Geçerli kişi sayısı 222   

 

Araştırmada yer alan iş-aile çatışması ölçeğindeki önermelere katılımcı 

avukatların vermiş oldukları cevapların ortalama değerlerini tespit edebilmek için 

yapılan analiz sonucunda yukarıdaki tablo 3.2 elde edilmiştir. Tablodan elde edilen 

sonuçlar ise şu şekildedir; katılımcı avukatların genel olarak “iş-aile çatışması” 

yaşama konusunda kararsız düzeyde olduklarını ifade etmek mümkündür. 

En düşük değerler göz önüne alındığında “İşimin aldığı zaman aileme karşı 

sorumluluklarımı yerine getirmemi zorlaştırıyor”  (ort.: 2,84) ve “Aileme karşı 
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sorumluluklarım nedeniyle işimle ilgili yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum” 

(ort.: 2,92) önermelerine verilen cevapların ortalamasının kararsızlık düzeyinde 

olduğu görülmektedir.  En yüksek ortalamalar göz önüne alındığında ise; “İşimin 

yarattığı gerginlik ve yük nedeniyle aile yaşantımla ilgili yapmak istediğim şeyleri 

yapamıyorum” (ort.: 3,69) ve “İş sorumluluklarım  nedeniyle ailemle ilgili planlarımı 

değiştirmek zorunda kalıyorum” (3,62) önermelerinin ortalamalarının katılıyorum 

seçeneğine daha yakın seviyede olduğu görülmektedir. Katılımcı avukatların işleri 

nedeniyle aileleri hayatlarında sorunlar yaşadıkları görüşünü belirtmişlerdir. 

 

Tablo 3.9. İşkoliklik Ölçeğinde Yer Alan Önermelere Ait Ortalama Değerleri 

Önermeler Kişi Sayısı Ortalama Std. Sapma 

Pek çok kişiye göre işimi daha çok severim. 222 2,69 1,209 

İşten kaytardığımda kendimi suçlu hissederim. 222 2,93 1,233 

Sanki işim çalışmaktan çok eğlence gibi. 222 3,10 1,277 

İşim o kadar ilginç ki çoğu zaman bana iş gibi 

görünmüyor. 
222 3,09 1,271 

İşim gerçekten eğlenceli olduğu için benden 

beklenenden daha fazla çalışırım. 
222 2,55 1,167 

İşte geçirdiğim zamanın çoğundan zevk alırım. 222 2,50 1,088 

Çalışırken olduğu kadar çalışmadığım zamanlarda bile 

vaktimi faydalı bir şeylerle değerlendiririm. 
222 2,58 1,248 

Bir projeyle uğraştığımda, zaman kavramını 

yitiririm. 
222 3,65 1,043 

Bazen uyanır uyanmaz işe gitmek için 

sabırsızlanırım. 
222 3,83 1,104 

Yaptığım işte hoşlanmasam bile benim için çok 

çalışmak önemlidir. 
222 2,68 1,193 

İlginç bir projeyle uğraştığımda kendimi ne denli 

keyifli hissettiğimi anlatamam. 
222 2,81 1,126 

Bir an uzaklaşmak istediğimde bile çoğu kez kendimi 

işim hakkında düşünürken bulurum. 
222 3,17 1,216 

İşim ve katıldığım diğer etkinlikler dışında hiç boş 

zamanım yok. 
222 2,97 1,129 

Çoğu zaman içimde çok çalışmak için beni zorlayan 

bir şeyler olduğunu hissederim. 
222 3,18 1,055 
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Bazen çalışmaktan o kadar çok hoşlanırım ki ara 

vermek bana zor gelir. 
222 2,77 1,152 

Yapacak işe yarar bir şey bulamadığımda tatiller beni 

sıkar ve huzursuz eder. 
222 2,74 1,193 

Diğer kişiler beni, aşırı çalışmaya meyilli biri gibi 

görür. 
222 3,39 1,115 

 

Araştırmada yer alan işkoliklik ölçeğindeki önermelere katılımcı avukatların 

vermiş oldukları cevapların ortalama değerlerini tespit edebilmek için yapılan analiz 

sonucunda yukarıdaki tablo 3.3 elde edilmiştir. Tablodan elde edilen sonuçlar ise şu 

şekildedir; 

 Katılımcıların genel olarak işkoliklik algılarının yüksek olmadı yani 

kendilerini işkolik olarak değerlendirmedikleri görülmektedir. En düşük ortalamalar 

incelendiğinde; “İşte geçirdiğim zamanın çoğundan zevk alırım (ort.: 2,50) ve “İşim 

gerçekten eğlenceli olduğu için benden beklenenden daha fazla çalışırım” (ort.: 2,55) 

önermelerinin katılmıyorum düzeyinde olduğu görülmektedir. En yüksek değerler 

inceldiğinde ise; “Bir projeyle uğraştığımda, zaman  kavramını yitiririm” (ort.: 3,65) 

ve “Bazen uyanır uyanmaz işe gitmek için sabırsızlanırım” (ort.: 3,83) önermelerine 

verilen cevapların katılıyorum seçeneğine yakınlık sağladığı görülmektedir. Ancak 

yine genel olarak katılımcı avukatların kendilerinin işkolik olarak 

değerlendirmediklerini ifade etmek mümkündür. 

 

3.8.2. Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 
 

Araştırmanın bu kısmında araştırmaya dâhil olan avukatların önermelere 

verdikleri cevapların güvenilirliği test edilecektir. Güvenilirlik analizi sonucunda 

elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 3.10. İş-Aile Çatışması Ölçeği  Güvenilirlik Değerleri 

Boyut Önerme 

Önermeler 

Arası 

İlişki 

Önerme 

Silindiğindeki 

Değer 

Cronbach's 

Alpha 

İş
-A

il
e 

Ç
a

tı
şm

a
sı

 

İş sorumluluklarım, aile ve ev yaşantımı olumsuz 

olarak etkiliyor. 
,694 ,881 

,894 

İşimin aldığı zaman, aileme karşı sorumluluklarımı 

yerine getirmemi zorlaştırıyor. 
,801 ,857 

İşimin gereksinimleri nedeniyle evde yapmak 

istediğim şeyleri yapamıyorum. 
,758 ,867 

İşimin yarattığı gerginlik ve yük nedeniyle aile 

yaşantımla ilgili yapmak istediğim şeyleri 

yapamıyorum. 

,768 ,865 

İş sorumluluklarım nedeniyle ailemle ilgili 

planlarımı değiştirmek zorunda kalıyorum. 
,681 ,884 

A
il

e-
İş

 Ç
a

tı
şm

a
sı

 

 Ailemin gereksinimleri, iş yaşamımı olumsuz olarak 

etkiliyor. 
,665 ,849 

,870 

Ev yaşantımın gereksinimleri nedeniyle işimle ilgili 

çalışmalarımı sonraya bırakmam gerekiyor. 
,779 ,823 

Aileme karşı sorumluluklarım nedeniyle işimle ilgili 

yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum. 
,720 ,837 

Aile yaşantım, işe zamanında gitmek, günlük iş 

gereklerini yerine getirmek ve fazla mesaiye kalmak 

gibi işimle ilgili sorumluluklarımı olumsuz olarak 

etkiliyor. 

,743 ,830 

Aile yaşantımın yarattığı gerginlik ve yük, işimle 

ilgili görevlerimi yapma becerimi olumsuz olarak 

etkiliyor. 

,584 ,871 

İş-aile çatışması ,890 

 

İş aile çatışması ölçeğinde yer alan önermelere katılımcı avukatlar tarafından 

verilen cevapların güvenilirliğinin ölçülebilmesi için yapılan güvenilirlik analizi 

bulguları tablo 3.4’te yer almaktadır.  İş-aile çatışması boyutunda yer alan 

önermelere verilen cevapların güvenilirlik değerinin (Cronbach's Alpha) ,894 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca aile-iş çatışması boyutunda yer alan önermelere verilen 

cevapların güvenilirlik değerlerinin (Cronbach's Alpha) ,870 düzeyinde olduğu 
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görülmektedir. Ayrıca iş-aile çatışması ölçeğinin genel güvenilirlik değeri 0,890 

olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ölçeklere verilen 

cevapların güvenilirlik değerinin yüksek olduğu ve boyutların çalışmada 

kullanılmasında herhangi bir problem olmadığını ifade etmek mümkündür. 

 

Tablo 3.11. İşkoliklik Ölçeği Güvenilirlik Değerleri 

Boyut Önerme 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

İş
te

n
 Z

ev
k

 A
lm

a
 

Pek çok kişiye göre işimi daha çok severim. ,418 ,748 

,764 

Sanki işim çalışmaktan çok eğlence gibi. ,520 ,728 

İşim o kadar ilginç ki çoğu zaman bana iş gibi 

görünmüyor. 
,566 ,717 

İşim gerçekten eğlenceli olduğu için benden 

beklenenden daha fazla çalışırım. 
,461 ,740 

İşte geçirdiğim zamanın çoğundan zevk 

alırım. 
,568 ,718 

İlginç bir projeyle uğraştığımda kendimi ne 

denli keyifli hissettiğimi anlatamam. 
,376 ,757 

Bazen çalışmaktan o kadar çok hoşlanırım ki 

ara vermek bana zor gelir. 
,475 ,737 

İş
e 

G
ü

d
ü

le
n

m
e
 

İşten kaytardığımda kendimi suçlu 

hissederim. 
,313 ,731 

,739 

Çalışırken olduğu kadar çalışmadığım 

zamanlarda bile vaktimi faydalı bir şeylerle 

değerlendiririm. 

,251 ,740 

Bir projeyle uğraştığımda, zaman kavramını 

yitiririm. 
,356 ,725 

Bazen uyanır uyanmaz işe gitmek için 

sabırsızlanırım. 
,443 ,712 

Yaptığım işte hoşlanmasam bile benim için 

çok çalışmak önemlidir. 
,432 ,714 

Bir an uzaklaşmak istediğimde bile çoğu kez 

kendimi işim hakkında düşünürken bulurum. 
,438 ,713 

İşim ve katıldığım diğer etkinlikler dışında 

hiç boş zamanım yok. 
,452 ,711 
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Çoğu zaman içimde çok çalışmak için beni 

zorlayan bir şeyler olduğunu hissederim. 
,481 ,706 

Diğer kişiler beni, aşırı çalışmaya meyilli biri 

gibi görür. 
,492 ,705 

Yapacak işe yarar bir şey bulamadığımda 

tatiller beni sıkar ve huzursuz eder. 
,365 ,727 

İşkoliklik  

 

İşkoliklik ölçeğinde yer alan önermelere katılımcı avukatlar tarafından verilen 

cevapların güvenilirliğinin ölçülebilmesi için yapılan güvenilirlik analizi bulguları 

tablo 3.5’te yer almaktadır. İşten zevk alma boyutunda yer alan önermelere verilen 

cevapların güvenilirlik değerinin (Cronbach's Alpha) ,764 olduğu görülmektedir.  

İşten zevk alma boyutunda yer alan önermelerden 5 numaralı  (Gerçekten hafta 

sonlarını iple çekiyorum: sadece eğlence, iş yok.) ve 8 (İşimde hoşlanacak bir şey 

nadiren bulurum.) numaralı önermeler boyuttun güvenilirlik değerini düşürdüğünden 

dolayı araştırma kapsamının dışında bırakılmıştır.  

Ayrıca işe güdülenme boyutunda yer alan önermelere verilen cevapların 

güvenilirlik değerlerinin (Cronbach's Alpha) ,739 düzeyinde olduğu görülmektedir. 

İşe güdülenme boyutunda yer alan 9 numaralı önerme (Hiç hoşlanmasam bile sanki 

birileri beni çok çalışmak için zorluyor.) boyutun güvenilirlik değerini 

düşürdüğünden dolayı araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Ayrıca işkolik ölçeğinin 

genel güvenilirlik değeri 0,827 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda ölçeklere verilen cevapların güvenilirlik değerinin yeterli olduğu ve 

boyutların çalışmada kullanılmasında herhangi bir problem olmadığını ifade etmek 

mümkündür. 

 

3.8.3. Faktör Analizi Sonuçları 
 

Faktör analizi, çok sayıdaki önermenin az sayıdaki faktör aracılığı ila temsil 

edilmesini sağlamaktadır. Faktör analizinde bir çok benzer önerme,  bir araya gelerek 

çeşitli gruplar oluşturur ve bu gruplara tanımlayıcı isimler verilir (Karasar, 

2005:152). Araştırmada kullanılan ölçeklerde yer alan önermelerin dağıldığı 

grupların tespit edilmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenebilmesi için 
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KMO değerleri incelenmektedir (Çağlıyan, 2009:227). Aşağıda yer alan tablolarda 

faktör analizi ile ilgili bulgular ve yorumları yer almaktadır. 

 

Tablo 3.12. İş-Aile Çatışması Ölçeğinin Faktör Yükleri 

KMO and Bartlett's Test Total Variance Explained 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,863 

70,323 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
630,961 

Df 10 

Sig. ,000 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,859 

66,452 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
538,099 

Df 10 

Sig. ,000 

 

İş-aile çatışması ölçeğinin faktör yükleri tablo 3.6’da yer almaktadır. İş-aile 

boyutunun KMO değerinin 0,863, Bartlett’s Testi sonucu ise 0,000 düzeyinde 

anlamlı olarak görülmektedir. Ayrıca iş-aile çatışması boyutunun açıklanan toplam 

varyansı %70,3 olarak tespit edilmiştir. 

Aile –iş çatışması boyutunun KMO değerinin, .859 olduğu, Bartlett’s Testi 

sonucunun ise 0,000 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca aile- iş 

çatışmasının açıklanan toplam varyansı %66,4 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen 

KMO ve Bartlett’s testi sonuçları ölçeklerin araştırmada kullanılmasını mümkün 

kılmaktadır. İş-aile çatışması ölçeğinin boyutlara ayrımı ile ilgili olarak elde edilen 

sonuçlar ise (Bknz; Ek2) orijinal ölçekte olduğu gibi iki boyutta ve önermeler orijinal 

ölçekte olduğu gibi dağıldığı görülmektedir. 
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Tablo 3.13. Önermelerin Dağılımı 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

İş-aile çatışması Aile – iş çatışması 

2. İşimin aldığı zaman, aileme karşı sorumluluklarımı 

yerine getirmemi zorlaştırıyor. 
,856  

4. İşimin yarattığı gerginlik ve yük nedeniyle aile 

yaşantımla ilgili yapmak istediğim şeyleri 

yapamıyorum. 

,827  

1. İş sorumluluklarım, aile ve ev yaşantımı olumsuz 

olarak etkiliyor. 
,813  

3. İşimin gereksinimleri nedeniyle evde yapmak 

istediğim şeyleri yapamıyorum. 
,803  

5. İş sorumluluklarım nedeniyle ailemle ilgili 

planlarımı değiştirmek zorunda kalıyorum. 
,760  

7. Ev yaşantımın gereksinimleri nedeniyle işimle ilgili 

çalışmalarımı sonraya bırakmam gerekiyor. 
 ,872 

9. Aile yaşantım, işe zamanında gitmek, günlük iş 

gereklerini yerine getirmek ve fazla mesaiye kalmak 

gibi işimle ilgili sorumluluklarımı olumsuz olarak 

etkiliyor. 

 ,829 

8. Aileme karşı sorumluluklarım nedeniyle işimle 

ilgili yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum. 
 ,792 

6. Ailemin gereksinimleri, iş yaşamımı olumsuz 

olarak etkiliyor. 
 ,735 

10. Aile yaşantımın yarattığı gerginlik ve yük, işimle 

ilgili görevlerimi yapma becerimi olumsuz olarak 

etkiliyor. 

 ,709 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

İş-aile çatışması ile ölçeğinin önermelerinin faktörlere dağılımının yer aldığı 

tablo yukarıda yer almaktadır. Tabloda önermelerin hangi boyutlarda yer aldığı 

görülmektedir. Önermelerin boyutlara dağılımının orijinal ölçekte olduğu gibi 

dağıldığı görülmektedir. Ayrıca önemelerin değerlerinin .30 değerinin üzerinde 

olduğu görülmektedir. Söz konusu değerden yüksek bir değer elde edilmiş olması 
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önermelerin sağlıklı şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Araştırmanın 

devamında boyutlar yukarıda yer aldığı boyutlarda kullanılmaya devam edilecektir. 

 

Tablo 3.14. İşkoliklik Ölçeğinin Faktör Yükleri 

KMO and Bartlett's Test Total Variance Explained 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,777 

66,452 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

335,175 

df 21 

Sig. ,000 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,758 

53,275 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 

378,056 

df 45 

Sig. ,000 

 

İşkoliklik ölçeğinin faktör yükleri tablo 3.7’de yer almaktadır. İşten zevk alma 

boyutunun KMO değerinin 0,777 olduğu görülürken, Bartlett's Testi sonucu ise 

0,000 düzeyinde anlamlı olarak görülmektedir. Ayrıca işten zevk alma boyutunun 

açıklanan toplam varyansı %66,4 olarak tespit edilmiştir.  

İşe güdülenme boyutunun KMO değerinin 0,758 olduğu görülürken, Bartlett's 

Testi sonucu ise 0,000 düzeyinde anlamlı olarak görülmektedir. Ayrıca işe 

güdülenme boyutunun açıklanan toplam varyansı ise %53,2 olarak tespit edilmiştir. 

Elde edilen KMO ve Bartlett’s Testi sonuçları ölçeklerin araştırmada kullanılmasını 

mümkün kılmaktadır. İşkoliklik ölçeğinin faktör dağılımı incelendiğinde faktör 

dağılımının orijinal ölçekle aynı şekilde dağılmadığı görülmektedir. Ancak 

çalışamaya orijinal ölçekte gerçekleşen dağılım ile devam edilmesi uygun 

görülmüştür. 
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Tablo 3.15. İşkoliklik Ölçeği Önermelerin Dağılımı 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

İşten Zevk Alma İşe Güdülenme  

1. Pek çok kişiye göre işimi daha çok severim. ,569  

2. İşten kaytardığımda kendimi suçlu hissederim. ,216  

3. Sanki işim çalışmaktan çok eğlence gibi. ,679  

4. İşim o kadar ilginç ki çoğu zaman bana iş gibi görünmüyor. ,701  

6. İşim gerçekten eğlenceli olduğu için benden beklenenden daha 

fazla çalışırım. 
,597  

7. İşte geçirdiğim zamanın çoğundan zevk alırım. ,730  

10. Çalışırken olduğu kadar çalışmadığım zamanlarda bile vaktimi 

faydalı bir şeylerle değerlendiririm. 
,464  

12. Bazen uyanır uyanmaz işe gitmek için sabırsızlanırım. ,490  

18. Bazen çalışmaktan o kadar çok hoşlanırım ki ara vermek bana 

zor gelir. 
,577  

11. Bir projeyle uğraştığımda, zaman kavramını yitiririm.  ,414 

13. Yaptığım işte hoşlanmasam bile benim için çok çalışmak 

önemlidir. 
 ,669 

14. İlginç bir projeyle uğraştığımda kendimi ne denli keyifli 

hissettiğimi anlatamam. 
 ,404 

15. Bir an uzaklaşmak istediğimde bile çoğu kez kendimi işim 

hakkında düşünürken bulurum. 
 ,638 

16. İşim ve katıldığım diğer etkinlikler dışında hiç boş zamanım 

yok. 
 ,528 

17. Çoğu zaman içimde çok çalışmak için beni zorlayan bir şeyler 

olduğunu hissederim. 
 ,688 

19. Yapacak işe yarar bir şey bulamadığımda tatiller beni sıkar ve 

huzursuz eder. 
 ,531 

20. Diğer kişiler beni, aşırı çalışmaya meyilli biri gibi görür.  ,591 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

İş-aile çatışması ile ölçeğinin önermelerinin faktörlere dağılımının yer aldığı 

tablo yukarıda yer almaktadır. Tabloda önermelerin hangi boyutlarda yer aldığı 

görülmektedir. Önermelerin boyutlara dağılımının orijinal ölçekte olduğu gibi 
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dağılmadığı görülmektedir. işe güdülenme boyutunda yer alan 12 ve 18 numaralı 

önermelerin işten zevk alma boyutu içerisinde yer aldığı görülmüştür. Orijinal 

ölçekte bu önermelerin yer işe güdülenme boyutunda yer aldığı göz önünde 

bulundurularak çalışmanın devamında, söz konusu önermeler orijinal ölçekte yer 

aldığı gibi kullanılmaktadır. Ayrıca önemelerin değerlerinin .30 değerinin üzerinde 

olduğu görülmektedir. Söz konusu değerden yüksek bir değer elde edilmiş olması 

önermelerin sağlıklı şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Araştırmanın 

devamında boyutlar yukarıda yer aldığı boyutlarda kullanılmaya devam edilecektir. 

 
3.8.4. Fark Testleri 
 

Yapılan homojenlik testi sonucunda dağılımın normal olmadığı görülmüştür. 

Ancak Büyüköztürk, (2010)  normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda skewness 

değerinin +1/-1 aralığında olmasının dağılımı normal kabul etmeye yeterlidir” 

açıklaması ile dağılım normal kabul edilmiştir. Örnek olarak ayrıca, Tabachnick ve 

Fidell (2013) ile Erbay ve Beydoğan, (2017)’ın çalışmasında normal dağılım için 

çarpıklık ve basıklık değerleri +1,5/-1,5 arasında kabul edilmiştir.  
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Tablo 3.16. Yaş Değişkeninin Anova Testi Sonuçları 

Boyut Değişken N Ort. 
Std. 

Sapma 
Std. hata F Sig. 

iş - aile 

çatışması 

18-25 72 3,0222 ,95744 ,11283 

,065 ,997 

25-36 48 2,9500 1,03513 ,14941 

37-45 28 2,9929 1,19441 ,22572 

46-52 24 3,0167 1,07285 ,21900 

53-60 31 2,9548 1,18289 ,21245 

61 ve üzeri 19 3,0842 ,95293 ,21862 

Total 222 2,9982 1,04019 ,06981 

aile-iş 

çatışması 

18-25 72 2,5694 ,93064 ,10968 

,444 ,817 

25-36 48 2,5958 ,90623 ,13080 

37-45 28 2,5429 1,20721 ,22814 

46-52 24 2,3333 ,82708 ,16883 

53-60 31 2,4581 ,93978 ,16879 

61 ve üzeri 19 2,7158 ,93646 ,21484 

Total 222 2,5432 ,95008 ,06376 

işten zevk 

alma 

18-25 72 3,0714 ,64781 ,07635 

2,203 ,055 

25-36 48 3,0417 ,66090 ,09539 

37-45 28 3,4694 ,89245 ,16866 

46-52 24 2,9464 ,66583 ,13591 

53-60 31 3,2719 ,78710 ,14137 

61 ve üzeri 19 3,0602 ,51136 ,11731 

Total 222 3,1287 ,70772 ,04750 

işe 

güdülenme 

18-25 72 3,2431 ,56589 ,06669 

2,809 ,018 

25-36 48 3,2083 ,54298 ,07837 

37-45 28 3,6750 ,51541 ,09740 

46-52 24 3,2833 ,68122 ,13905 

53-60 31 3,4323 ,82559 ,14828 

61 ve üzeri 19 3,2684 ,36370 ,08344 

Total 222 3,3230 ,61022 ,04096 

 

Araştırmada yer alan avukatların yaş özelliklerinin aile-iş çatışması ve 

işkoliklik üzerinde meydana getirdiği algı farklılıklarının tespit edilebilmesi için 

yapılan tek yönlü anova testi sonucunda; 
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 Avukatların dâhil oldukları yaş grubunun iş-aile çatışması algılarında anlamlı 

bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir.  

 Avukatların dâhil oldukları yaş grubunun aile –iş çatışması algılamalarında 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatların dâhil oldukları yaş grubunun işten zevk alma algılamalarında 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatların yaş özelliklerinin işe güdülenme algılarında anlamlı bir farklılığa 

neden olduğu görülmektedir.  Diğer bir ifade ile dâhil olunan yaş grubu 

avukatların işe güdülenme eğilimlerinde farklılığa neden olmaktadır. 

 

Tablo 3.17. Yaş Değişkeni Tukey Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken  Yaşınız  Yaşınız Ort. Farkı  Std. hata Sig. 

İş Güdülenme 

18-25 

25-36 ,03472 ,11145 1,000 

37-45 -,43194
*
 ,13321 ,017 

46-52 -,04028 ,14097 1,000 

53-60 -,18920 ,12848 ,682 

61 ve üzeri -,02537 ,15426 1,000 

25-36 

18-25 -,03472 ,11145 1,000 

37-45 -,46667
*
 ,14223 ,015 

46-52 -,07500 ,14952 ,996 

53-60 -,22392 ,13781 ,583 

61 ve üzeri -,06009 ,16211 ,999 

37-45 

18-25 ,43194
*
 ,13321 ,017 

25-36 ,46667
*
 ,14223 ,015 

46-52 ,39167 ,16638 ,177 

53-60 ,24274 ,15593 ,628 

61 ve üzeri ,40658 ,17777 ,204 

 

Yaş değişkeninde meydana gelen algı farklılıklarının hangi yaş grupları 

arasında meydana gediğinin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan Tukey testi 

sonucunda elde edilen yorumlar şu şekildedir; 
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 37-45 yaş aralığında yer alan avukatların 18-25 yaş aralığında yer alan 

avukatlara göre daha yüksek işe güdülenme algısına sahip oldukları 

görülmektedir. 

 37-45 yaş aralığında yer alan avukatların 25-36 yaş aralığında yer alan 

avukatlara göre daha yüksek işe güdülenme algısında oldukları 

görülmektedir. 

 

Tablo 3.18. Eğitim Değişkeninin Anova Testi Sonuçları 

Boyut Değişken N Ort. Std. sapma Std. hata F Sig. 

İş - Aile 

Çatışması 

Lisans 178 2,9764 1,06729 ,08000 

,197 ,821 
Yüksek Lisans 33 3,0909 ,66161 ,11517 

Doktora 11 3,0727 1,51861 ,45788 

Total 222 2,9982 1,04019 ,06981 

Aile-İş 

Çatışması 

Lisans 178 2,5674 ,96167 ,07208 

4,628 ,011 
Yüksek Lisans 33 2,6848 ,78903 ,13735 

Doktora 11 1,7273 ,88215 ,26598 

Total 222 2,5432 ,95008 ,06376 

İşten Zevk 

Alma 

Lisans 178 3,1437 ,68713 ,05150 

2,417 ,092 
Yüksek Lisans 33 2,9394 ,73975 ,12877 

Doktora 11 3,4545 ,84953 ,25614 

Total 222 3,1287 ,70772 ,04750 

İşe 

Güdülenme 

Lisans 178 3,2938 ,61324 ,04596 

3,516 ,031 
Yüksek Lisans 33 3,3242 ,51903 ,09035 

Doktora 11 3,7909 ,67447 ,20336 

Total 222 3,3230 ,61022 ,04096 

 

Araştırmada yer alan avukatların eğitim özelliklerinin aile-iş çatışması ve 

işkoliklik üzerinde meydana getirdiği algı farklılıklarının tespit edilebilmesi için 

yapılan tek yönlü anova testi sonucunda; 

 

 Avukatların eğitim düzeylerinin iş-aile çatışması algılarında anlamlı bir 

farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 
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 Avukatların eğitim seviyelerinin aile – iş çatışması algılamalarında anlamlı 

bir farklılığa neden olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile avukatların 

lisans, yüksek lisan ya da doktora mezunu olmaları, aile-iş çatışması 

yönünden farklı algılara sahip olmalarına neden olmaktadır. 

 Avukatların eğitim seviyelerinin işten aldıkları zevk algılamalarında anlamlı 

bir farklılığa neden olmamaktadır.  

 Avukatların eğitim seviyelerinin işe güdülenme eğilimlerinde anlamlı bir 

farklılığa neden olmaktadır. Başka bir ifade ile avukatların lisans, yüksek 

lisans veya doktora mezunu olmaları işe güdülenme seviyelerinin farklı 

olmasını sağlamaktadır. 

 

Tablo 3.19. Eğitim Değişkeni Tukey Testi Sonuçları 

Bağımlı değişken  Eğitim Düzeyi  Eğitim Düzeyi Ort. farkı  Std. hata Sig. 

Aile-İş Çatışması 

Lisans 
Yüksek Lisans -,11743 ,17718 ,785 

Doktora ,84014
*
 ,29045 ,012 

Yüksek Lisans 
Lisans ,11743 ,17718 ,785 

Doktora ,95758
*
 ,32547 ,010 

Doktora 
Lisans -,84014

*
 ,29045 ,012 

Yüksek Lisans -,95758
*
 ,32547 ,010 

İşe Güdülenme 

Lisans 
Yüksek Lisans -,03042 ,11436 ,962 

Doktora -,49709
*
 ,18747 ,023 

Yüksek Lisans 
Lisans ,03042 ,11436 ,962 

Doktora -,46667 ,21007 ,070 

Doktora 
Lisans ,49709

*
 ,18747 ,023 

Yüksek Lisans ,46667 ,21007 ,070 

 

Eğitim değişkeninde meydana gelen algı farklılıklarının hangi eğitim grupları 

arasında meydana gediğinin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan Tukey Testi 

sonucunda elde edilen yorumlar şu şekildedir; 

 

 Doktora düzeyinde eğitim almış olan avukatların lisans seviyesinde eğitim 

almış olan avukatlara göre daha düşük düzeyde aile-iş çatışması yaşadıkları 

görülmektedir. 
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 Doktora düzeyinde eğitim almış olan avukatların yüksek lisans düzeyinde 

eğitim almış olan avukatlara göre daha düşük düzeyde aile-iş çatışması 

yaşadıkları görülmektedir. 

 Doktora düzeyinde eğitim almış olan avukatların işe güdülenme eğilimlerinin 

lisans düzeyinde eğitim almış olan avukatlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 Doktora düzeyinde eğitim almış olan avukatların işe güdülenme eğilimlerinin 

yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olan avukatlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

Tukey Testi sonucunda doktora düzeyinde eğitim almış avukatların lisans ve 

yüksek lisans seviyesinde eğitim almış avukatlara göre daha düşük düzeyde aile-iş 

çatışması yaşadıkları ve yine söz konusu gruplara göre daha yüksek derecede işe 

güdülenme eğiliminde oldukları görülmektedir. Ayrıca eğitim seviyesinin 

yükseldikçe işe güdülenme eğiliminin de arttığı görülmektedir. 

 

Tablo 3.20. Toplam Tecrübe Değişkeninin Anova Testi Sonuçları 

Boyut Değişken N Ort. Std. Sapma Std. hata F Sig. 

İş - Aile 

Çatışması 

1 Yıldan Az 85 2,9012 1,02754 ,11145 

1,241 ,294 

1-3 Yıl 23 3,2174 ,77439 ,16147 

4-6 Yıl 14 3,1286 1,12758 ,30136 

7-9 Yıl 9 2,4444 ,64636 ,21545 

10 Yıl Ve Üzeri 91 3,0681 1,11563 ,11695 

Total 222 2,9982 1,04019 ,06981 

Aile-İş 

Çatışması 

1 Yıldan Az 85 2,4988 1,00505 ,10901 

,405 ,805 

1-3 Yıl 23 2,7565 ,76267 ,15903 

4-6 Yıl 14 2,5143 ,88653 ,23693 

7-9 Yıl 9 2,3778 ,67412 ,22471 

10 Yıl Ve Üzeri 91 2,5516 ,98040 ,10277 

Total 222 2,5432 ,95008 ,06376 

İşten Zevk 

Alma 

1 Yıldan Az 85 3,0941 ,70454 ,07642 

1,110 ,353 
1-3 Yıl 23 2,9379 ,73581 ,15343 

4-6 Yıl 14 2,9694 ,58010 ,15504 

7-9 Yıl 9 3,1905 ,65854 ,21951 
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10 Yıl Ve Üzeri 91 3,2276 ,72280 ,07577 

Total 222 3,1287 ,70772 ,04750 

İşe 

Güdülenme 

1 Yıldan Az 85 3,2235 ,56160 ,06091 

1,342 ,255 

1-3 Yıl 23 3,2348 ,47156 ,09833 

4-6 Yıl 14 3,4071 ,50909 ,13606 

7-9 Yıl 9 3,4333 ,57879 ,19293 

10 Yıl Ve Üzeri 91 3,4143 ,69018 ,07235 

Total 222 3,3230 ,61022 ,04096 

 

Araştırmada yer alan avukatların toplam tecrübe özelliklerinin aile-iş çatışması 

ve işkoliklik üzerinde meydana getirdiği algı farklılıklarının tespit edilebilmesi için 

yapılan tek yönlü anova testi sonucunda; 

 

 Avukatların toplam tecrübe özelliklerinin iş-aile çatışması üzerinde anlamlı 

bir farklılık meydana getirmediği görülmektedir. 

 Avukatların toplam tecrübe özelliklerinin aile-iş çatışması üzerinde anlamlı 

bir farklılık meydana getirmediği görülmektedir. 

 Avukatların toplam tecrübe özelliklerinin işten zevk alma eğilimleri üzerin 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatların toplam tecrübe özelliklerinin işe güdülenme eğilimleri üzerinde 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 

Araştırmada yer alan avukatların toplam tecrübe özelliklerinin işkoliklik ve iş-

aile çatışmaları üzerinde anlamlı bir algılama farklılığına neden olmadığı 

görülmektedir. 
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Tablo 3.21. Çalışma Yeri Değişkeninin Anova Testi Sonuçları 

Boyut Değişken N Ort. 
Std. 

Sapma 
Std. hata F Sig. 

İş-Aile 

Çatışması 

Kendi Bürom 80 3,1350 1,10225 ,12324 

1,163 ,325 

Ortak Büro 29 2,8483 1,18038 ,21919 

Başkasının Yanında 91 2,9912 ,99058 ,10384 

Kamuda 22 2,7273 ,75730 ,16146 

Total 222 2,9982 1,04019 ,06981 

Aile-İş 

Çatışması 

Kendi Bürom 80 2,5275 ,97941 ,10950 

1,935 ,125 

Ortak Büro 29 2,2897 ,73792 ,13703 

Başkasının Yanında 91 2,6945 1,01821 ,10674 

Kamuda 22 2,3091 ,68931 ,14696 

Total 222 2,5432 ,95008 ,06376 

İşten Zevk 

Alma 

Kendi Bürom 80 3,2143 ,75147 ,08402 

,743 ,527 

Ortak Büro 29 3,0591 ,60551 ,11244 

Başkasının Yanında 91 3,0659 ,65752 ,06893 

Kamuda 22 3,1688 ,86688 ,18482 

Total 222 3,1287 ,70772 ,04750 

İşe 

Güdülenme 

Kendi Bürom 80 3,5288 ,68569 ,07666 

5,571 ,001 

Ortak Büro 29 3,3172 ,56383 ,10470 

Başkasının Yanında 91 3,1626 ,52992 ,05555 

Kamuda 22 3,2455 ,49351 ,10522 

Total 222 3,3230 ,61022 ,04096 

 

Araştırmada yer alan avukatların çalıştıkları yer özelliklerinin aile-iş çatışması 

ve işkoliklik üzerinde meydana getirdiği algı farklılıklarının tespit edilebilmesi için 

yapılan tek yönlü anova testi sonucunda; 

 

 Avukatların çalışma yerlerinin iş-aile çatışması algılamalarında anlamlı bir 

farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatların çalışma yerlerinin aile – iş çatışması algılamalarında anlamlı bir 

farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatların çalışma yerlerinin işten zevk alma algılamalarında anlamlı bir 

farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 
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 Avukatların çalışma yerlerinin işe güdülenme algıları üzerinde anlamlı bir 

farklılığa neden olduğu görülmektedir.  Diğer bir ifade ile avukatların çalışma 

alanı olarak seçtikleri yerlerin işe güdülenmeleri konusunda, avukatların 

farklı düzeyde güdülenmelerini sağladığı görülmektedir. 

 

Avukatların kendi bürolarında, ortak büroda, başkasının yanında veya kamuda 

çalışıyor olmaları, avukatların işe güdülenmeleri açısından önem arz etmektedir. 

Çalışma yeri avukatların farklı düzeyde güdülenmelerini sağlamaktadır. 

 

Tablo 3.22. Çalışma Yeri Değişkeni Tukey Testi Sonuçları 

Bağımlı değişken Çalışma Yeriniz  Çalışma Yeriniz Ort. farkı  Std. hata Sig. 

İşe Güdülenme 

Kendi Bürom 

Ortak Büro ,21151 ,12835 ,354 

Başkasının Yanında ,36611
*
 ,09075 ,000 

Kamuda ,28330 ,14255 ,196 

Ortak Büro 

Kendi Bürom -,21151 ,12835 ,354 

Başkasının Yanında ,15460 ,12626 ,612 

Kamuda ,07179 ,16741 ,973 

Başkasının 

Yanında 

Kendi Bürom -,36611
*
 ,09075 ,000 

Ortak Büro -,15460 ,12626 ,612 

Kamuda -,08282 ,14068 ,935 

Kamuda 

Kendi Bürom -,28330 ,14255 ,196 

Ortak Büro -,07179 ,16741 ,973 

Başkasının Yanında ,08282 ,14068 ,935 

 

Araştırmada yer alan avukatların çalışma yerlerinden kaynaklı olarak meydana 

gelen algılama farklılıklarının hangi çalışma alanları arasında meydana geldiğinin 

tespit edilebilmesi için yapılan Tukey Testi sonucunda; başkasının yanında çalışan 

avukatlar ile kendi bürosunda çalışan avukatların farklı düzeyde işe güdülendikleri 

görülmüştür. Kendi bürosunda çalışan avukatların başkasının yanında çalışan 

meslektaşlarına göre daha fazla şe güdülenme eğiliminde oldukları görülmüştür. 

Diğer seçenekler arasında meydana gelen ortalama farkları ise istatistiki olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 
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Tablo 3.23. Cinsiyet Değişkenine Ait T-Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N Ort. 
Std. 

Sapma 
F Sig. 

Sig. (2-

kuyruk) 
Ort. Farkı 

İş - Aile 

Çatışması 

Erkek 132 3,1591 ,98034 
1,233 ,268 

,005 ,39687 

Kadın 90 2,7622 1,08510 ,006 ,39687 

Aile-İş 

Çatışması 

Erkek 132 2,6530 ,93347 
,173 ,678 

,037 ,27081 

Kadın 90 2,3822 ,95642 ,038 ,27081 

İşten Zevk 

Alma 

Erkek 132 3,1981 ,71170 
,230 ,632 

,077 ,17107 

Kadın 90 3,0270 ,69324 ,076 ,17107 

İşe 

Güdülenme 

Erkek 132 3,3697 ,60632 
,023 ,879 

,168 ,11525 

Kadın 90 3,2544 ,61281 ,169 ,11525 

 

Araştırmada yer alan avukatların kadın veya erkek olmalarının iş-aile çatışması 

ve işkoliklik algıları üzerinde meydana getirdiği algı farklılıklarının tespit 

edilebilmesi için yapılan t-testi sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir; 

 

 Cinsiyet özellikleri avukatların iş-aile çatışması yaşama eğilimleri üzerinde 

anlamlı bir farklılığa neden olmaktadır. Erkek avukatların kadın avukatlara 

göre daha yüksek derecede iş-aile çatışması yaşadığı görülmektedir. 

 Cinsiyet özellikleri avukatların aile-iş çatışması yaşama eğilimleri üzerinde 

anlamlı bir farklılığa neden olmaktadır. Erkek avukatların kadın avukatlara 

göre daha yüksek düzeyde aile-iş çatışması yaşadığı görülmektedir. 

 Cinsiyet özelliklerinin avukatların işten zevk almaları üzerinde anlamlı bir 

farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Cinsiyet özelliklerinin avukatların işe güdülenme düzeyleri üzerinde anlamlı 

bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 3.24. Medeni Durum Değişkenine Ait T-Testi Sonuçları 

 
Medeni 

Durum 
N Ort. 

Std. 

Sapma 
F Sig. 

Sig. (2-

kuyruk) 
Ort. Farkı 

İş - Aile 

Çatışması 

Evli 126 2,9143 1,08707 2,967 ,086 ,169 -,19405 

Bekâr 96 3,1083 ,96983   ,163 -,19405 

Aile-İş 

Çatışması 

Evli 126 2,5000 ,95054 ,195 ,659 ,438 -,10000 

Bekâr 96 2,6000 ,95145   ,439 -,10000 

İşten Zevk 

Alma 

Evli 126 3,1984 ,75137 3,080 ,081 ,093 ,16121 

Bekâr 96 3,0372 ,63829   ,086 ,16121 

İşe 

Güdülenme 

Evli 126 3,3563 ,64231 1,033 ,311 ,352 ,07718 

Bekâr 96 3,2792 ,56567   ,343 ,07718 

 

Araştırmada yer alan avukatların evli veya bekâr olmalarının iş-aile çatışması 

ve işkoliklik algıları üzerinde meydana getirdiği algı farklılıklarının tespit 

edilebilmesi için yapılan t-testi sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir; 

 

 Medeni durum özellikleri avukatların iş-aile çatışması yaşama eğilimleri 

üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmamaktadır. 

 Medeni durum özellikleri avukatların aile-iş çatışması yaşama eğilimleri 

üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmamaktadır.  

 Medeni durum özelliklerinin avukatların işten zevk almaları üzerinde anlamlı 

bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Medeni durum özelliklerinin avukatların işe güdülenme düzeyleri üzerinde 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 3.25. Mesleği İsteyerek Yapma Değişkenine Ait T-Testi Sonuçları 

 

Mesleğinizi 

isteyerek 

seçme 

N Ort. 
Std. 

Sapma 
F Sig. 

Sig. (2-

kuyruk) 

Ort. 

Farkı 

İş - aile 

çatışması 

Evet 181 3,0243 1,07614 3,240 ,073 ,433 ,14138 

Hayır 41 2,8829 ,86600   ,371 ,14138 

Aile-iş 

çatışması 

Evet 181 2,5017 ,97630 1,346 ,247 ,171 -,22517 

Hayır 41 2,7268 ,80964   ,127 -,22517 

İşten zevk 

alma 

Evet 181 3,2084 ,68553 ,069 ,792 ,000 ,43136 

Hayır 41 2,7770 ,70497   ,001 ,43136 

İşe 

güdülenme 

Evet 181 3,3459 ,61232 ,004 ,952 ,241 ,12391 

Hayır 41 3,2220 ,59771   ,237 ,12391 

 

Araştırmada yer alan avukatların mesleklerini isteyerek ya da istemeyerek 

yapıyor olmaları iş-aile çatışması ve işkoliklik algıları üzerinde meydana getirdiği 

algı farklılıklarının tespit edilebilmesi için yapılan t-testi sonucunda elde edilen 

bulgular şu şekildedir; 

 

 Avukatların mesleklerini isteyerek-istemeden yapma durumlarının iş-aile 

çatışması açısından anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatlarının mesleklerini isteyerek-istemeyerek yapma durumlarının aile-iş 

çatışması açısından anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

 Avukatlarının mesleklerini isteyerek-istemeyerek yapma durumlarının işten 

zevk almaları üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu görülmektedir. 

Mesleği isteyerek yapanların işten aldıkları zevkin istemeden yapanlara göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 Avukatlarının mesleklerini isteyerek-istemeyerek yapma durumlarının işe 

güdülenmeleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. 
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3.8.5. İşkoliklik ve İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişkiler 

 

Tablo 3.26. Korelasyon Analizi  

  
İş - aile 

çatışması 

Aile-iş 

çatışması 

İşten zevk 

alma 
İşe güdülenme 

İş - aile 

çatışması 

Pearson 

Correlation 
1    

Sig. (2-kuyruk)     

N 222    

Aile-iş 

çatışması 

Pearson 

Correlation 
,478

**
 1   

Sig. (2-kuyruk) ,000    

N 222 222   

İşten zevk 

alma 

Pearson 

Correlation 
-,149

*
 -,202

**
 1  

Sig. (2-kuyruk) ,027 ,003   

N 222 222 222  

İşe güdülenme 

Pearson 

Correlation 
,129 -,142

*
 ,541

**
 1 

Sig. (2-kuyruk) ,055 ,034 ,000  

N 222 222 222 222 

**. Korelasyon  0.01 düzeyinde anlamlıdır (2-kuyruk). 

*. Korelasyon  0.05 düzeyinde anlamlıdır (2-kuyruk). 

 

İş-aile çatışması ve işkoliklik arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi için 

yapılan korelasyon analizi sonuçları tablo 17’de yer almaktadır. Tablodan elde edilen 

yorumlamalar şu şekildedir; 

 

 İşten zevk alma boyutu ile iş-aile çatışması boyutu arasında çok düşük 

düzeyde istatistiki olarak anlamlı ve ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

 İşten zevk alma boyutu ile aile-iş çatışması boyutu arasında düşük düzeyde 

istatistiki olarak anlamlı ve ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

 İşe güdülenme ile iş-aile çatışması arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. 
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 İşe güdülenme ile aile-iş çatışması arasında çok düşük düzeyde istatistiki 

olarak anlamlı ve ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

 İşten zevk alma ve işe güdülenme arasında pozitif yönlü, istatistiki olarak 

anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. 

 İş-aile çatışması ve aile – iş çatışması arasında ise orta düzeyde istatistiki 

olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 

Korelasyon analizi sonucunda işkoliklik ve iş-aile çatışması arasında düşük 

düzeyde ters yönlü ilişkilerin olduğu görülmektedir. konuyla ilgili olarak daha önce 

yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde; Uğurlu (2017) tarafından yapılan çalışmada 

ise işkoliklik ile iş-aile çatışması arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde ilişki tespit 

edilmiştir. Macit (2015)’in araştırmasında ise; işe güdülenme ve iş-aile çatışması 

arasında orta düzeyde ve pozitif ilişki, işten zevk alma ve iş-aile çatışması arasında 

ise negatif ve çok düşük düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçların 

alan yazın ile uyuştuğu görülmektedir. 

 

3.8.6. İşkolikliğin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkisi 
 

Tablo 3.27. İşkolikliğin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkisinin Açıklama Değerleri 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. hata Beta 

1 

(Constant) 2,741 ,391  7,016 ,000 

iştenzevkalma -,454 ,113 -,309 -4,015 ,000 

işegüdülenme ,505 ,131 ,296 3,851 ,000 

a. Bağımlı değişken: işaileçatışması 

 

İşten zevk alma ve işe güdülenme boyutlarının iş-aile çatışması üzerinde 

meydana getirdiği %8,4 düzeyindeki anlamlı etkinin etki yönün belirlenmesi için 

tablo incelenmektedir. Tablo 3.21’de yer alan bilgiler incelendiğinde;  iş güdülenme 

ve iş aile çatışması arasında, 505 düzeyinde anlamlı bir ilişkinin olduğu 
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görülmektedir. Elde edilen değerin 0,000 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir. 

İşten zevk alma ve iş-aile çatışması arasında -,454 düzeyinde olumsuz yönde 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Elde edilen değer 0,000 düzeyinde anlamlı olarak 

görülmektedir.  

 
Tablo 3.28. İşkolikliğin Aile-İş Çatışması Üzerine Etkisinin Açıklama Değerleri 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. hata Beta 

1 

(Constant) 3,528 ,365  9,668 ,000 

iştenzevkalma -,237 ,106 -,177 -2,245 ,026 

işegüdülenme -,073 ,122 -,047 -,598 ,551 

a. Bağımlı değişken: aileişçatışması 

 

İşe güdülenme ve işten zevk alma boyutlarının aile-iş çatışması üzerinde 

meydana getirdiği etkinin incelenmesi için tablo incelenmektedir. Tabloda yer alan 

bilgiler incelendiğinde işe güdülenme boyutunun aile-iş çatışması boyutu üzerinde 

meydana getirdiği etkinin istatistiki olarak anlamsız olduğu görülmektedir. İşten 

zevk alma boyutunun aile-iş çatışması üzerinde meydana getirdiği etki ise istatistiki 

olarak anlamlı ve ters yönlü olarak görülmektedir. Elde edilen etkilerin düzeyi ise (-

0,237 ve -0,073) çok düşük olarak görülmektedir. 

Tablolardan elde edilen bilgiler doğrultusunda H1 hipotezi kabul edilmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Avukatların iş-aile çatışması algılarının işkoliklik eğilimleri üzerindeki 

etkilerinin incelendiği bu çalışmamızda, Kahramanmaraş ilinde görev yapan 

avukatlarla anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen anket verileri Spss 21 paket 

programı aracılığıyla analiz edilmiştir. anketlerin analiz edilmesinde esnasında faktör 

analizi, güvenilirlik analizi, frekans analizi, t-testi, tekyönlü anova testi, Tukey testi, 

korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgularla ilgili 

sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

Araştırma kapsamında 222 avukat ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya 

katılan 222 avukatın %59,5’i erkek, %40,5’i ise kadın, %56,8’i evli, %43,2’i ise 

bekar, %32,4’ü 18-25 yaş aralığında, %21,6’sı 26-36 yaş ay aralığında, % 12,6’sı 37-

45 yaş aralığında  %10,8’i 46-52 yaş aralığında, %14’ü 53-60 yaş aralığında ve 

%8,6’sı ise 61 yaş ve üzerinde, %80,2’si lisans mezunu, %14,9’u yüksek lisans 

mezunu ve %5’i ise doktora mezunu, %38,3’ü 1 yıldan az, %10,4’ü 1-3 yıl arasında, 

%6,3’ü 4-6 yıl arasında, %4,1’i 7-9 yıl arasında ve %41’i ise 10 yıl ve üzerinde 

deneyime sahip, %81,5’i mesleğini isteyerek yaparken, %18,5’i ise isteyerek 

yapmamakta, %36’sı kendi bürosunda, %13,1’i ortak büroda, %41’i başkasının 

yanında ve %9,9’u ise kamuda görev yapmaktadır. 

Avukatların iş-aile çatışması ölçeğinde yer alan önermelere verdikleri 

cevapların ortalaması incelendiğinde; katılımcı avukatların genel olarak “iş-aile 

çatışması” yaşama konusunda kararsız düzeyde gördüklerini ifade etmek 

mümkündür. Avukatların işkoliklik ölçeğinde yer alan önermelere verdikleri 

cevapların ortalaması incelendiğinde ise; katılımcıların genel olarak işkoliklik 

algılarının yüksek olmadı yani kendilerini işkolik olarak değerlendirmedikleri 

görülmektedir. 

Araştırmanın ölçeklerinin güvenilirlik değerleri incelendiğinde; İş-aile 

çatışması boyutunda yer alan önermelere verilen cevapların güvenilirlik değerinin 

(Cronbach's Alpha) ,894 olduğu görülmektedir. Ayrıca aile-iş çatışması boyutunda 

yer alan önermelere verilen cevapların güvenilirlik değerlerinin (Cronbach's Alpha) 

,870 düzeyinde olduğu görülmektedir. İşten zevk alma boyutunda yer alan 
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önermelere verilen cevapların güvenilirlik değerinin (Cronbach's Alpha) ,764 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca işe güdülenme boyutunda yer alan önermelere verilen 

cevapların güvenilirlik değerlerinin (Cronbach's Alpha) ,739 düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, araştırmanın ölçeklerinin yeterli güvenilirlikte 

olduğunu göstermektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yükleri ile ilgili bilgiler 

incelendiğinde; iş-aile boyutunun KMO değerinin 0,863, Bartlett’s Testi sonucu ise 

0,000 düzeyinde anlamlı olarak görülmektedir. Ayrıca iş-aile çatışması boyutunun 

açıklanan toplam varyansı %70,3 olarak tespit edilmiştir. Aile –iş çatışması 

boyutunun KMO değerinin, 859 olduğu, Bartlett’s Testi sonucunun ise 0,000 

düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca aile- iş çatışmasının açıklanan 

toplam varyansı %66,4 olarak tespit edilmiştir. . İşten zevk alma boyutunun KMO 

değerinin 0,777 olduğu görülürken, Bartlett's Testi sonucu ise 0,000 düzeyinde 

anlamlı olarak görülmektedir. Ayrıca işten zevk alma boyutunun açıklanan toplam 

varyansı %66,4 olarak tespit edilmiştir. İşe güdülenme boyutunun KMO değerinin 

0,758 olduğu görülürken, Bartlett's Testi sonucu ise 0,000 düzeyinde anlamlı olarak 

görülmektedir. Ayrıca işe güdülenme boyutunun açıklanan toplam varyansı ise 

%53,2 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen KMO ve Bartlett’s Testi sonuçları 

ölçeklerin araştırmada kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 

Araştırmada yer alan avukatların demografik özelliklerinin işkoliklik ve iş-aile 

çatışması algıları üzerinde meydana getirdiği farklılıkların tespit edilebilmesi için 

yapılan tek yönlü anova testi ve t-testi sonucunda elde dilen yorumlar şu şekildedir; 

Avukatların dâhil oldukları yaş grubunun iş-aile çatışması, aile –iş çatışması, işten 

zevk alma algılamalarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülürken, yaş 

özelliklerinin işe güdülenme algılarında anlamlı bir farklılığa neden olduğu 

görülmektedir.  Diğer bir ifade ile dâhil olunan yaş grubu avukatların işe güdülenme 

eğilimlerinde farklılığa neden olmaktadır. 37-45 yaş aralığında yer alan avukatların 

18-25 yaş aralığında yer alan avukatlara göre daha yüksek işe güdülenme algısına 

sahip oldukları görülmektedir. 37-45 yaş aralığında yer alan avukatların 25-36 yaş 

aralığında yer alan avukatlara göre daha yüksek işe güdülenme algısında oldukları 

görülmektedir. Zincirkıran (2013)’ün yapmış olduğu çalışmada da işkoliklik ve iş-

aile çatışması algıları ile yaş arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. 
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Avukatların eğitim düzeylerinin iş-aile çatışması ve işten aldıkları zevk 

algılamalarında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülürken, aile – iş çatışması 

algılamalarında ve işe güdülenme eğilimlerinde anlamlı bir farklılığa neden 

olmaktadır. Tukey testi sonucunda doktora düzeyinde eğitim almış avukatların lisans 

ve yüksek lisans seviyesinde eğitim almış avukatlara göre daha düşük düzeyde aile-iş 

çatışması yaşadıkları ve yine söz konusu gruplara göre daha yüksek derecede işe 

güdülenme eğiliminde oldukları görülmektedir. Ayrıca eğitim seviyesinin 

yükseldikçe işe güdülenme eğiliminin de arttığı görülmektedir. Zincirkıran (2013)’ün 

yapmış olduğu çalışmada da işkoliklik ve iş-aile çatışması algıları ile eğitim (kariyer 

gelişimi) arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Özkul (2014)’un 

yapmış olduğu çalışmada benzer şekilde eğitim değişkeninin iş aile çatışmasında 

anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. 

Avukatların toplam tecrübe özelliklerinin, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, 

işten zevk alma ve işe güdülenme konularında anlamlı bir farklılığa neden olmadığı 

görülmektedir. 

Avukatların çalıştıkları yer özelliklerinin, iş-aile çatışması, aile – iş çatışması, 

işten zevk alma algılamalarında anlamlı bir farklılık meydana getirmezken, yerlerinin 

işe güdülenme algıları üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu görülmektedir. 

Başkasının yanında çalışan avukatlar ile kendi bürosunda çalışan avukatların farklı 

düzeyde işe güdülendikleri görülmüştür. Kendi bürosunda çalışan avukatların 

başkasının yanında çalışan meslektaşlarına göre daha fazla işe güdülenme eğiliminde 

oldukları görülmüştür.  

Avukatların kadın veya erkek olmalarının, işten zevk almaları ve işe 

güdülenme düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülürken, iş-

aile çatışması yaşama eğilimleri üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmaktadır. 

Erkek avukatların kadın avukatlara göre daha yüksek derecede iş-aile çatışması 

yaşadığı görülmektedir. Aile-iş çatışması yaşama eğilimleri üzerinde anlamlı bir 

farklılığa neden olmaktadır. Erkek avukatların kadın avukatlara göre daha yüksek 

düzeyde aile-iş çatışması yaşadığı görülmektedir. Özkul (2014)’un yapmış olduğu 

araştırmada da benzer şekilde cinsiyet değişkeninin iş-aile çatışmasında algılama 

farklılıklarına neden olduğu görülmektedir. Işık (2015)’ın yapmış olduğu çalışmada 
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ise cinsiyet değişkenlerinin iş-aile çatışması algılamalarında anlamlı farklılıklara 

neden olduğu görülmüştür. 

Avukatların evli veya bekâr olmalarının, iş-aile çatışması yaşama, aile-iş 

çatışması yaşama, işten zevk almaları ve işe güdülenme düzeyleri üzerinde anlamlı 

bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. Işık (2015)’ın çalışmasında da benzer 

şekilde medeni durumlarının iş-aile çatışması algılarında herhangi bir anlamlı 

farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür. 

Avukatların mesleklerini isteyerek ya da istemeyerek yapıyor olmaları, iş-aile 

çatışması açısından, aile-iş çatışması açısından ve işe güdülenmeleri açısından 

anlamlı bir farklılığa neden olmazken, işten zevk almaları üzerinde anlamlı bir 

farklılığa neden olduğu görülmektedir. Mesleği isteyerek yapanların işten aldıkları 

zevkin istemeden yapanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

İşten zevk alma boyutu ile iş-aile çatışması boyutu arasında çok düşük 

düzeyde, işten zevk alma boyutu ile aile-iş çatışması boyutu arasında düşük düzeyde, 

işe güdülenme ile aile-iş çatışması arasında ters yönlü düşük düzeyde anlamlı 

ilişkiler tespit edilmiştir. Uğurlu (2017) tarafından yapılan çalışmada ise işkoliklik ile 

iş-aile çatışması arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir. 

 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda avukatların kendilerini işkolik ve iş-aile 

çatışması yaşayan bireyler olarak tanımlamadıkları görülmektedir. Bununla birlikte 

çalışılan yer, eğitim düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak işkoliklik ve iş-aile 

çatışması yaşayabildikleri görülmektedir. Araştırmada yapılmış olan regresyon 

analizi aracılığı ile “işkolikliğin, iş-aile çatışması üzerinde bir etkiye sahip olduğu” 

tespit edilmiştir. 

Avukatların çalışma düzeni düşünüldüğünde, standart mesai tanımlarının 

olmamasına rağmen, düşük düzeyde iş – aile çatışması yaşadıkları görülmektedir. 

Benzer şekilde sürekli çalışma içerisinde olmalarına rağmen kendilerini işkolik 

olarakta değerlendirmedikleri görülmektedir.  

Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda, işkoliklik üzerine yapılacak 

çalışmalar için; işkolikliğin stres, kişilik özellikleri gibi durumlarla olan ilişkilerinin 

incelenmesi işkoliklik ile ilgili farklı bulguların ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ayrıca 

iş-aile çatışması konusunda yapılacak çalışmalar için ise genel olarak iş sürelerinin 
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çalışanların zamanlarının çoğunu aldığı ve iş durumunun özel hayatı etkilediği diğer 

çalışma kollarında yapılması, elde edilecek sonuçların farklılaşmasını sağlayabilir. 
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