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Öz 

Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da özel ve devlet ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm ve 

psikolojik sermaye düzeylerini karşılaştırmalı olarak incelemek; ayrıca örgütsel sinizmin psikolojik sermaye ile 

ilişkisini belirlemektir.  

 

Örgütsel sinizm literatürde yeni olmasına rağmen aslında çalışma ortamında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Olumsuz bir tutum olan örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları vardır. Temelleri pozitif 

psikolojiye dayanan psikolojik sermaye ise özyeterlilik, iyimserlik, umut ve esneklikten oluşan bir kişilik yapısıdır. 

 

Araştırmanın modeli ilişkisel taramadır. Araştırmada demografik bilgi formu, örgütsel sinizm ve psikolojik sermaye 

ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul’daki devlet ve özel ortaöğretim kurumlarında çalışan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturmak için kişiler, belirlenmiş bir grup içerisinden rastgele 

seçilmiştir. Katılımcı grup, Başakşehir’de bulunan okullarda çalışan 156’sı devlet okulu ve 124’ü özel okul 

öğretmeninden oluşmaktadır; toplam 280 kişidir.  

 

Araştırma bulgularına göre devlet okulu öğretmenleri ile özel okul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur. Genel olarak örgütsel sinizm puanları orta düzeydedir. Psikolojik sermaye puanları 

karşılaştırıldığında da anlamlı bir fark bulunmazken yalnızca psikolojik sermayenin alt boyutu olan özyeterlilik 

puanlarında özel ortaöğretim kurumunda çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre özelde 

çalışanların devlette çalışanlara göre özyeterlilik düzeyi yüksektir. Yapılan korelasyon testi sonuçlarına göre ise 

örgütsel sinizmle psikolojik sermaye arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin psikolojik 

sermaye düzeyleri arttıkça; örgütsel sinizm düzeylerinde düşme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik sermayenin 

umut bileşeni ile örgütsel sinizm arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre öğretmenlerin umut düzeyleri arttıkça; 

öğretmenlerin bilişsel, davranışsal ve örgütsel sinizm düzeylerinde azalma olduğu görülmektedir. 
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Analyzing Of The Relationship Between Public Secondary School And Private 

Secondary School Teachers’ Psiychological Capital And Organizational Cynicism 

Levels By Comparing Them3 

 
Abstract 

The aim of this study is to comparatively examine the organizational cynicism and psychological capital levels of 

teachers working in private and state secondary schools in Istanbul; also to determine the relation between 

organizational cynicism and psychological capital. 

 

Organizational cynicism is in fact often encountered in the working environment although it is new to the literature. 

Organizational cynicism, which is a negative attitude, has cognitive, affective and behavioral dimensions. 

Psychological capital, foundations of which are based on positive psychology, is a personality structure consisting of 

self-efficacy, optimism, hope and flexibility. 

 

The model of the study is relational survey. Demographic information form, organizational cynicism and 

psychological capital scales were used in the study. The population of the study consists of teachers working in state 

and private secondary schools in Istanbul. The subjects were randomly selected from a specified group to create the 

sample group. The participant group consists of 156 public schools and 124 private school teachers working in 

schools in Basaksehir; 280 people in total. 

 

According to the research findings, there is no meaningful difference between the level of organizational cynicism of 

public school teachers and private school teachers. In general, organizational cynicism scores are moderate. While 

there was no meaningful difference in the comparison of psychological capital scores, a meaningful difference was 

found in the self-efficacy scores of the psychological capital only in favor of teachers working in the private secondary 

school. According to this, employees working in private schools have a high level of self-efficacy compared to 

employees in the state. According to the results of correlation test, there is a negative and significant relationship 

between organizational cynicism and psychological capital. It was concluded that there was a decrease in the levels 

of organizational cynicism as teachers’ psychological capital levels increase. A relationship between the hope 

component of psychological capital and organizational cynicism was established. According to this, there is a 

decrease in the levels of cognitive, behavioral and organizational cynicism of teachers as the teachers' levels of hope 

increase. 
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Giriş 

Eğitim öğretim kurumları, öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve yöneticileri bakımından insan 

ilişkilerinin ön planda olduğu, sürekli gelişen ve yenilenen, dinamik, olayların ve problemlerin insana 

doğrudan olan etkisinden dolayı hataya pek yer olmayan, yaşayan, devlet ya da özel fark etmeksizin 

itinayla yaklaşılması gereken kurumlardır.  

 Sanayileşme sürecinde insanın bir çalışan olarak iş ortamındaki yeri ve önemi her geçen gün 

değişmiştir. 1920’li yıllarda batı toplumunda insan bir makine gibi algılanırken, maksimum verim için 

iş yerinde fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 1950’lerden itibaren ise 

yönetim anlayışı değişmiş; örgütlerde insan faktörü ön plana çıkınca onun işyerinde duygu, düşünce ve 

davranışları mercek altına alınmış ve insanın örgütsel davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalar 

hızlandırılmıştır (Eren, 2014; Özgüven, 2003: 5).  

 Kurum ya da örgütlerdeki insan davranışları aslında günlük yaşamın doğal parçalarıdır, bu çoğu 

zaman unutulur. Fakat insanlar makine ya da alet değildir, duyguları, korkuları ve umutları vardır. Bir 

kişinin davranışlarını açıklayabilmek için, yaptığı işin ve bunu yapmak için uyguladığı yöntemin 

nedenini kurcalamak gerekir (Eren, 2014: 217). Örgütsel sinizm bir örgütsel davranış kavramı olarak 

ortaya koyulmuştur. Örgütsel davranış “örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışanların yaptığı 

bilinçli davranışlardır”. (Başaran, 2015: 18). Bu bağlamda, öğretmenlerin örgütsel sinizm tutumu bir 

örgütsel davranış olarak ele alınmıştır.  

 Tutum bir insanın bir tutum nesnesini kabul ya da reddetmesine yönelik, yerleşik, örgütlü, tutarlı 

ve dirik bir eğilimdir (Başaran, 2008: 170). Dean, Brandes & Dhwardkar (1998)’ın “bireyin çalıştığı 

kuruma karşı olumsuz tutumu” olarak tanımladığı örgütsel sinizm istenmeyen bir durumdur ve kişinin 

duygu, düşünce ve davranışlarında ortaya çıkmaktadır. İnanç, duygu ve davranışsal eğilimlerden oluşan 

örgütsel sinizm çok boyutludur ve çeşitli bireysel ve örgütsel faktörler tarafından etkilenmektedir 

(Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 87).  

 İnsan davranışları, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel temellere dayanır. 

Gözlemlediğimiz her davranış, her bir bireyde aynı düzeyde aynı olmasa da bu temel etkenlerin 

hepsinden ve diğer bazı faktörlerden etkilenir (Başaran, 2008: 25). Davranış, organizmanın dış dünyaya 

karşı gösterdiği bilişsel, duygusal ve fiziksel tepkiler bütünüdür. İnsan davranışı kendiliğinden oluşmaz, 

bir insanın belirli bir durum karşısında nasıl davranacağı, kişinin beraberinde getirdiği yetenek, tutum, 

beceri, bilgi ve alışkanlıklara bağlıdır (Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 37).  

 Psikolojik sermaye, “deneyimle değiştirilebilir ve geliştirirelebilir özelliklerden” oluşan bir kişilik 

örüntüsüdür. (Luthans & Youssef, 2007). Psikolojik sermaye4, “kim” olduğunla ilgilenir. Dört temel 

bileşenden oluşan (özyeterlilik, umut, iyimserlik ve esneklik) bu kavram, bileşenlerinin toplamından 

daha fazlasını ifade eder (Luthans & diğ., 2004: 47). Psikolojik sermayenin temelleri, pozitif psikolojiye 

dayanmaktadır. Pozitif psikoloji, bireyin mutluluğu, pozitif işlevselliği ve günlük yaşantının doyumlu 

ve anlamlı geçirilebilmesinin yollarını inceleyen bir kuram olarak gündeme gelmiştir (Sahranç, 2015: 

111). 

Amaç 

 Amaç, devlet ve özel ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin psikolojik sermaye ve 

örgütsel sinizm düzeylerini karşılaştırmak; psikolojik sermaye ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin 

yönünü ve derecesini belirlemektir. 

 

 

 

Önem 

 Örgütsel sinizm ve psikolojik sermayesi ilişkisini eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler 

üzerinde inceleyen ayrıca devlet okulu ve özel okul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve psikolojik 

sermaye düzeylerini karşılaştıran ilk çalışma olması bakımından önemlidir. 

                                                           
4 Orijinal dilinde Psychological Capital’ın kısaltması olan PsyCap4 kullanılmaktadır.  
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Problem 

 Devlet okulu ve özel okul öğretmenlerinin psikolojik sermaye düzeyleri farklı mıdır? 

 Devlet okulu ve özel okul öğretmenlerinin örgütsel sinizmi düzeyleri farklı mıdır? 

 Örgütsel sinizm ile psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Hipotez 

 Devlet ve özel ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve psikolojik sermaye 

düzeyleri farklıdır. 

 Örgütsel sinizmin psikolojik sermaye ile ilişkisi anlamlı ve negatif yönlüdür.  

Sınırlılıklar 

 Bu çalışma 2015-2016 döneminde Başakşehir’deki okullarda çalışan ve araştırmaya katılan 

öğretmenlerden araştırmacının belirlediği ölçme araçlarıyla toplanan verilerle sınırlıdır. 

 

Kuramsal Çerçeve 

Sinizm Kavramı 

 Yunan Helenistik çağda (ya da İlkçağ Yunan felsefesinde), Antisthenes'in kurduğu felsefe 

okulunun kendine has bir ahlak anlayışıyla belirlenen öğreti olarak literatürde tanımlanan sinizm 

kavramının ortaya çıkışının Sofistlere kadar uzandığı dayandığı tahmin edilmektedir. M.Ö. 5. yüzyılda 

Kinik okulu kurmuş olan Antisthenes hocası Sokratesten etkilenerek dünya nimetlerinden uzak 

durmanın ve kendine yeter olmanın erdemini benimsemiş ve bunu felsefesine yansıtmıştır. Adını Sinik5 

okulun, kyon sözcüğünden aldığı tahmin edilmekte olan sinizm Kynikos sözcüğünden gelen ve Köpek 

ya da köpeksi anlamına gelmekte olan “Kyon” sözcüğü, sinizmin felsefesine de atıfta bulunmaktadır 

(Cevizcioğlu, 2005; Gündüz, 2014: 49).  

 Sinik kişi, insanların iyi ve içten sebeplerden ziyade sadece kendilerine faydası olan eylemler 

yaptığını düşünür.  Bir şeyin önemli olduğuna ya da iyi bir şeyler olacağına inanmaz (Oxford Dic., 2000: 

290). Bu kişiler memnuniyetsizdir, olaylara hep mualif yaklaşır, menfaatçidir ve negatif düşüncelerle 

doludur (Andersson, 1996). Sinizm, negatif ve kötümser olmak olarak da tanımlanmaktadır. Sinik 

çalışanlar bütün örgütü etkileyebilir ve örgütün hedeflerini gerçekleştirmesini aksatabilir. Sinik 

çalışanlar, iş arkadaşkadaşlarının bencil ve benmerkezci olduğuna inanırlar (Nafei, 2013: 53) ve bu 

inancı diğer çalışanlara yansıtabilirler. Sinik çalışanlar, ayrıca çalışanların eleştirel düşünme 

yeteneklerinin düşük seviyede olduğuna bu yüzden de güven ya da sadakata layık olmadığına inanırlar 

(Abraham, 2000). 

Örgütsel Sinizmin Tanımı  

 Niederhoffer (1967) örgütsel sinizmi “kolluk gücü ve kamuya yönelik polislerin olumsuz tutumları” 

ifadesiyle bir anomi türü olarak tanımlamıştır. Brandes, Dean & Dharwadkar (1998) ise örgütsel sinizmi 

“çalışanın çalıştığı kuruma karşı (a) kurumun dürüstlük bakımından yetersiz olduğuna dair inanç, (b) 

kuruma karşı beslenen olumsuz duygular, (c) bu inanç ve duygulara eşlik eden kişinin örgüte karşı 

aşağılayıcı ve eleştirel davranış gösterme eğilimlerinden oluşan üç boyutlu olumsuz tutumu” olarak 

tanımlamışlardır. Naus, Iterson & Roe (2007)’ ye göre sinizm, bir örgütteki işgörenlerin çalışma 

ortamındaki problematik olaylar ve şartlara karşı kendilerini savunmak için takındıkları tavırdır. 

Örgütsel sinizm, kişinin çalıştığı örgüt hakkında sahip olduğu negatif duyguları; tükenmişlik 

sendromunun bazı örgütsel sonuçları olan öfke, hayal kırıklığı, umutsuzluk ve negatif hisleri içerir 

(Özler & Atalay, 2011: 26). İnanç, duygu ve davranışsal eğilimlerden oluşan örgütsel sinizm çok 

boyutludur ve çeşitli bireysel ve örgütsel faktörler tarafından etkilenmektedir. Bu konuda yapılmış olan 

birçok araştırmanın sonuçları “bireyin olumsuz duygusallığı ve sinik kişilik özellikleri, psikolojik 

sözleşme ihlali, psikolojik gerilim ve olumsuz örgüt polikalarının örgütsel sinizmi artığını” 

göstermektedir (Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 88). 

                                                           
5 Kaynakta “Kinik” olarak geçiyor. Bu çalışmada yazım bütünlüğünü korumak ve başlıkta sinizmi 

kullanıldığı için “Sinik okul” ifadesi tercih edildi. 
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Örgütsel Sinizmin Boyutları 

 Örgütsel sinizm bir tutumdur. Tutum, nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında olumlu ya da 

olumsuz değerlendirmeleri içeren ifadedir (Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 34). Tutum üç boyutludur. 

İnsanın bir tutum nesnesini reddetme ya da kabul etme durumunun kaynağı, o nesneye ilişkin duygusu, 

inancı ve davranış gösterme eğilimidir (Başaran, 2008: 171). 

Bilişsel boyut 

 Bandura’ ya göre davranışlar bilişsel nedenlerle oluşurlar. Dış uyaranların anlamlandırılması ve 

yorumlanması bilişsel süreçlerdir (İnanç & Yerlikaya, 2013: 211). Örgütsel sinizmin bilişsel boyutunda 

olumsuz bir inanç söz konusudur. Dean, Brandes & Dhwardkar (1998)’a göre çalışan, örgütün 

doğruluktan yoksun olduğuna dair güçlü bir inanca sahiptir.  

 Tutumun gerçeklere dayanan bilgi hazinesini oluşturan inançlar en önemli değerleyicilerdir. 

İnançlar, “bireyin kendi dünyalarının bir yönü ile ilgili algılarının ve tanımalarının meydana getirdiği 

sürekli duygular ağıdır”. Diğer yanda inançlar, bilgi, kanaat ve imanı kapsayan bir psikolojik olaydır. 

Çoğu zaman kişisel ilkelerin kaynağı olurlar. İnançlar için mantıksal bir başlangıç noktası bulmak 

güçtür. Fakat bir takım algılama, tanıma ve yargılama süreçleri sonucunda ortaya çıkarlar. Çalışanlar 

olumlu-olumsuz, iyi-kötü, yeterli-yetersiz şeklinde yargılara sahiptir. İnsanlar inancını davranış ve 

tutumlarıyla gösterir. (Eren, 2014: 173; Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 34-35). Aslında tutum ve 

davranış arasında bir etkileşim vardır, ikisi de birbirini etkilemektedir (Bolat, 2016: 35).  

 Bilişsel boyutta sinizm sergileyen çalışanların inaçları şöyledir: Örgütlerde ilkeli bir yapı ve işleyiş 

yoktur. Örgütler işle ilgili yazılı bildirimler yapar fakat bu çalışanlarca önemsenmez. Örgütlerdeki insan 

davranışları değişkenlik gösterir ve bu yüzden diğer insanlara güvenmek doğru değildir. Örgüt içindeki 

ilişkiler de kişisel çıkarlara göre sürdürülür. (Karacaoğlu & İnce, 2012: 79). 

Duyuşsal boyut  

 Sinik çalışanlar, çalıştıkları örgüt hakkında sahip oldukları inanç dışında örgüte karşı duygular da 

besleyen bir konuma sahiptir. Sinizm de güçlü duygular yönlendiricidir. Tutumun duygulara dayanan 

yani duyuşsal boyutunda kişiden kişiye göre değişen ve gerçeklerle açıklanamayan çalışanın hoşlanma-

hoşlanmama, sevme-sevmeme gibi hisleri söz konusudur (Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 35).  

 Kimi psikologlara göre, “duygu, yarım kalmış düşünceden başka bir şey değildir” (Jung, 2012: 

101). Başaran (2008: 150-151) ise duyguyu şöyle tanımlamıştır: “İnsanın iç ve dış çevresinden gelen 

uyarıcıların, insanda elem ya da haz türünden izlenimler yaratmasıdır”. Duygular, temelde bizim 

hayatta kalmamızı sağlayan ve eylem gerektiren durumlara karşı verilen içgüdüsel tepkilerdir (Steiner, 

2014: 43).  

 Bir davranışın karmaşık süreci içinde duygunun, neden mi yoksa sonuç mu olduğunu ayırmak zor 

olabilir. Tutumlar çoğunlukla duygusal gelişimin bir ürünüdür. Bu yüzden bir insanın tutum nesnesini 

kabul etmesi ya da reddetmesinin altında o nesneye beslediği duygular yatar. Sevmek, onaylamak, 

beğenmek, değerli bulmak çalışanda tutum nesnesini kabul etme eğilimini arttırır; bu duyguların tersi 

de azaltır (Başaran, 2008: 171). 

 Bir örgütsel sinizm boyutu olarak duyuşsallık, olumsuz duyguları kapsar. Abraham (2000)’a göre 

bu boyutta; çalışanda öfke, sinirlilik durumlarına benzer kuvvetli hisler vardır. Başaran (2008: 150) 

“korku, sıkıntı, üzüntü, bıkkınlık, tiksinti, iğrenme gibi duyguları yasaklatıcı-savundurucu duygular” 

olarak tanımlamıştır. Örgüt ortamında bu duyguları etkileyen durumlar mevcuttur. 

Davranışsal boyut 

 Davranış, dış dünyaya karşı gösterilen bilişsel, duygusal ve fiziksel tepkiler bütünüdür. 

Davranışları etkileyen nedenlerin birçoğu geçmişte meydana gelmiş köklü olaylara ilişkindir. İnsan 

davranışını etkileyen nedenler vardır. Bu davranışlar kendiliğinden oluşmaz; bir insanın belirli bir 

durum karşısında nasıl davranacağı, kişinin beraberinde getirdiği yetenek, tutum, beceri, bilgi ve 

alışkanlıklara bağlıdır. Bireyin kişiliği ve bu kişinin içinde bulunduğu durum onun davranışının iki temel 

kaynağını oluşturur (Eren, 2014: 218; Sabuncuoğlu & Vergiliel, 2013: 37). 
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 Davranışsallık, sinik tutumun sözlü ya da sözsüz eylemsel ifadesini oluşturur. Kişinin inanç ve 

bilgileri sonucunda bir nesneye (örgüte, yöneticiye vs.) karşı olumsuz davranışını içerir. Örgütsel 

sinizmin davranış boyutunda, çalışanların sözlü olmayan davranışlar ile sinik tutumunu ifade etmeleri 

belirgindir. Sinik çalışanın örgüte karşı eleştirel, yargılayıcı ve küçümseyici davranışlar sergilerler. 

Çalışanlarda örgütü hor görme, küçümseme gibi olumsuz davranışlar gözlemlenir (Brandes & Das, 

2006). Bunun için iğneleyici şakalar yapar, pesimist öngörüler ortaya koyarlar (Sabuncuoğlu & 

Vergiliel, 2013).  

 Örgütlerin davranışlar üzerindeki etkileri küçümsenemeyecek boyuttadır (Eren, 2014: 218). 

Küçükköylü (2014: 31) çalışmasında sinik davranış gösteren insanların işe yönelik motivasyonlarında 

ve kuruma bağlılıklarında düşme olduğunu, şikayetlerinde ve devamsızlıkklarında artma görüldüğünü 

ifade etmiştir. 

Psikolojik Sermaye 

Psikolojik Sermaye Kavramı 

 Sermaye terimi, ekonomi ve finansdaki geleneksel kullanımının dışında beşeri sermaye, sosyal 

sermaye gibi farklı kombinasyonlarla birlikte de kullanılmaktadır. Luthans ve diğerleri (2004), 

sermayeyi dört gruba ayırmışlardır: Ekonomik, insani, sosyal ve poziif psikolojik sermaye. Ekonomik 

Sermaye6’nin sorusu “neye sahipsin?”. Bunlar daha çok klasik anlamda sahip olunan finansal ve maddi 

kaynakları kapsar. İnsan sermaye “ne biliyorsun” diye sorar. Aslında ne kadar tecrübeli olduğun, bilgi 

ve beceri kapasitenin ne kadar olduğula ilgilidir. Sosyal sermayenin ilgi alanı, “kimi tanıyorsun” 

sorusudur. İletişim ağı ve sosyal çevrenin büyüklüğü önemlidir. Pozitif psikolojik sermaye ise Kimsin? 

Sorusuna cevap arar. Kendine güven7, umut, iyimserlik, esneklik özelliklerini kapsar. Yönetimin tarihsel 

sürecine bakıldığında ilk dikkat çeken, ekonomik sermayedir yani finans, maddi varlıklar vs. Çünkü 

geleneksel ekonomi, finans ve maddi kaynaklar açısından “neye sahip olduğun” ile ilgilidir (Luthans & 

diğ., 2004: 46). Daha sonra iş dünyasında sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü için sadece maddi 

varlıklar (veri, patentler ya da teknoloji gibi) önemsenmişken yakın geçmişte rekabette fark yaratmak 

için beşeri8 sermaye kavramı ön plana çıkmıştır (Levene, 2015: 14-15). Çalışanın deneyimleri, fikirleri, 

becerileri, eğitimi, bilgisi, kabiliyeti, yararlı davranışsal alışkanlarını kapsar. Diğer bir sermaye türü olan 

sosyal sermayede temel olan sosyal ağlar, kişi ve grupların verimliliğine doğrudan etki etmesi açısından 

önemli mekanizmalardır (Şan, 2007). 1970'lere kadar daha iktisadi bir çerçevede ele alınmış olan sosyal 

sermayenin temel sorusu “kimi tanıyorsun”dur. Birçok çalışma gösteriyor ki insanlar yoğun olarak 

kullandığı sivil ağlarıyla olan ilişkilerinde kişisel fayda gözetmeksizin, “bir başkasına güvenmek ve 

yardım etmek gibi” güçlü normlar benimserler. Bu normlar ve ağlar, sosyal sermayenin önemli 

bileşenleri olarak gösterilmektedir (Goodwin, 2003: 5-7; Luthans & diğ. 2004: 46). Küresel ekonomide 

ve insan kaynaklarında teori, araştırma ve uygulama alanında beşeri sermaye ve çok yakın geçmiş 

itibariyle de sosyal sermaye, bir rekabet avantajı olarak değer görürken, pozitif psikolojik sermaye yeni 

bir problem alanı olarak dikkat çekmiştir. Artık “Ben ne biliyorum” kadar “ben kimim?” sorusunun da 

önemli olduğu fark edilmiştir. Artık, bugünün liderleri ve onların çalışma ortakları, çalışanların kişisel 

eksiklikleri ve işlev bozuklukları ile meşgul olmak yerine hem bireysel ve hem de kurumsal performansı 

artıracak olan kişisel güçlü özelliklere yönelmişlerdir (Luthans & diğ., 2004: 45).  

 Sermaye türleri arasında en yeni olan psikolojik sermaye kavramını ilk kez Fred Luthans & 

Caroline M. Youssef (2004) kullanmıştır. Literatür incelendiğinde, önce pozitif örgütsel davranış 

kapasitesi olarak (Yıldız, 2016) sunulmuştur. Pozitif örgütsel davranış, insan kaynaklarının performans 

arttırmak için ölçülebilir ve geliştirilebilir olan psikolojik kapasite ve güçlü nitelikleri olumlu bir şekilde 

yönlendirdiği bir araştırma ve uygulama alanıdır (Luthans, 2002b: 59). Psikolojik sermaye; umut, 

esneklik, iyimserlik ve özyeterlilik gibi pozitif psikolojik yapıyla gerçekleşen bireysel motivasyonel 

eğilimleri temsil etmektedir (Luthans, Youssef & Avolio, 2007: 546).  

                                                           
6 Geleneksel bir sermaye yani ortaya koyulan mal ve para gibi maddiyatı kapsamaktadır. 
7 Orjinal metinde “confidence (or self-efficacy)” şeklinde kullanılmıştır. Dilimizde “güven (öz-

yeterlilik)” olarak karşılık bulan bu ifadelerden çalışmanın genelinde “özyeterlilik” tercih edilmiştir. 
8 Bazı kaynaklarda, insan sermayesi olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışmada “İnsanla ilgili” anlamına 

gelen “beşeri” ifadesi tercih edilmiştir. 
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Psikolojik Sermayenin Tanımı 

 Psikolojik sermaye9, “kim” olduğunla ilgilidir. Psikolojik sermaye, pozitif örgütsel davranışın 

somut bir araştırma uygulama alanı ve performans üzerindeki yansımasıdır (Luthans, 2002a). Luthans, 

Youssef & Avolio (2007) tarafından “psikolojik sermaye, (1) kuramsal ve araştırma temelli, (2) geçerli 

ölçüm yapılabilen, (3) sabit olmayan, aksine değişime ve gelişime açık, (4) örgütsel davranış alanında 

özgün, (5) işe ilişkin bireysel performans ve doyum düzeyinde doğrudan ve pozitif bir etkiye sahip olan 

bir yapı” olarak tanımlanmıştır. Umut, iyimserlik, esneklik ve özyeterlilikten bileşenlerinden oluşan bu 

yapı “bileşenlerinin toplamından daha fazlasını ifade eden, ölçülebilen ve geliştirilebilen bir kişilik 

örüntüsü” olarak tanımlamıştır. Psikolojik sermaye, gelişime açıktır ve daha etkili bir çalışma 

performansı için yönetilebilir.  

 Psikolojik sermayenin temelleri, pozitif psikolojiye dayanmaktadır. Pozitif psikoloji, bireyin 

mutluluğu, pozitif işlevselliği ve günlük yaşantının doyumlu ve anlamlı geçirilebilmesinin yollarını 

inceleyen bir kuram olarak gündeme gelmiştir (Sahranç, 2015:111). Pensilvanya Üniversitesi'nde 

iyimserlik (optimizm) ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Martin Seligman'la ilk kıvılcımlarını veren, 

mutluluk, huzur ve pozitif insan davranışlarına dayanan, yeni ve her gün biraz daha gelişen ve 'pozitif 

psikoloji' hareketi bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik ortaya çıkmıştır (Goleman, 2005: 52). Pozitif 

psikolojide normal olana yönelik bu diğer amaçlar araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Ana ilke, 

birey ya da grupların psikolojik sağlamlık ve öznel iyi olma haline ulaşma yolunu açmak, bunu sağlayan 

kişisel özellikleri ve eğilimlerini keşfetmek; psikolojik olgunluk ve rahatlık için gerekli olanları 

araştırmaktır (Fredrickson, 2001). Seligman10 (2002), psikoloji biliminin çalışma alanının sınırlarının 

genişletilmesi gerektiğini savunmuş; klasik psikolojide insanın kişisel güç ve olumlu özellliklerini tespit 

ederek onları geliştirme girişiminin ihmal edildiğini, insanın anormal yönlerine odaklanıldığını ifade 

etmiştir.  

 Pozitif psikoloji, ilk olarak Seligman tarafından dile getirilen bir kavram olsa da daha önceki 

yıllarda hümanist psikoloji ile tanınan C. Rogers, A. Maslow, R. May, E. Fromm gibi isimlerin 

çalışmalarında kavramın temellerinin atıldığı görülmektedir. Hümanist psikologlara göre, insan özünde 

iyidir ve yaşamını olumluya götürme eğilimi göstermektedir (Aydın, Yılmaz ve Altınkurt, 2013: 1473). 

Luthans, Youssef & Avolio (2007)’ ye göre pozitif psikoloji, bir insanın sahip olması gereken standart 

özellikleri, bu kişide neyin doğru ilerlediğini ve neyin gelişmekte olduğunu araştıran bir çalışma 

alanıdır. Keleş (2011)’e göre pozitif psikoloji, kişide olması gerekenlere odaklanır ve bu olması 

gerekenin nasıl artırılabileceğine işaret eder. İnsanın güçlü yönlerini kendinde keşfine giden yolu 

aydınlatmayı, kişinin psikolojik olarak sağlam ve sağlıklı oluşuna hizmet etmeyi amaçlamaktadır. 

Psikolojik Sermayenin Bileşenleri 

Umut  

 Başarıya ulaşmak için, hedefleri sebatla ve gereken azimle takip etmeyi ifade etmektedir. Günlük 

dilde genel olarak kullanıldığı şekliyle C.R. Snyder ve diğerleri (1991) umudu tam olarak “interaktif 

olarak türemiş başarı hissi (a) ajanı (hedef odaklı enerji) ve (b) yolları (hedeflere ulaşma planı) üzerine 

temelli bir pozitif motivasyonel hal” diye tanımlar. Umut, ilk bakışta diğer pozitif kapasitelere çok 

benzer görülse de yapılan analizler umudun kavramsal farklı olduğunu gösteriyor. Özellikle de umudun 

burada tanımlandığı şekliyle yollar veya “yol gücü” boyutu bu terimin genel kullanımından ve diğer 

psikolojik sermaye kapasitelerinden önemli ölçüde ayırt edilmesini sağlıyor (Luthans ve diğ, 2004: 47). 

Umut; performans, iş doyumu, iş memnuniyeti ve örgütsel bağlılık ile pozitif ilişkilidir (Luthans ve 

Jensen, 2002). 

Özyeterlilik  

 Bandura (1997) özyeterliliği, “bireyin verilen bir bağlam içerisinde belirli bir görevi başarılı bir 

şekilde yerine getirmesi için gerekli olan motivasyonu, bilişsel kaynakları ve eylem planlarını harekete 

                                                           
9 Orjinalinde PsyCap9 kısaltması kullanılmaktadır. 
10 Seligman, Amerikan Psikoloji Derneği’nin başına geçtikten kısa bir zaman sonra, beş yaşındaki kızı 

Nikki ile bahçede otları temizlerken yaşadığı bir olay (Seligman, 2002: 4) onun pozitif psikolojinin 

çocuk gelişimi üzerinde ne kadar etkili olabileceğini ve bu akımın üstünlüğünü fark etmesini sağlamıştır. 
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geçirme yetenekleriyle ilgili inancı” şeklinde tanımlanmıştır. Zimmerman (2000), özyeterlilik inancının 

kişinin nasıl hissettiğini, düşündüğünü, motive olduğunu ve nasıl davranacığını belirleyici bir rolü 

olduğunu ifade etmiştir. Kişinin “bilgi ve eylemi arasında aracılık eden bir biliş” (Raudenbush, Rowan 

ve Cheong (1992) ile tanımlanan özyeterlilik, hedeflere ulaşmak için gerekli çabayı ortaya 

koyabileceğine ve hedefe ulaşabileceğine olan güvene sahip olmak olarak da ifade edilmektedir. 

(Luthans ve diğ., 2007: 548).  

 Özyeterlilik, bir bireyin gereken davranışları performansa dönüştürme kapasitesi ile ilgili algısıdır 

(Kandemir, 2015). Albert Bandura’nın kayda değer teorisi ve araştırmasında pozitif bir psikolojik 

sermaye kapasitesi olarak özyeterlilik ve işle ilgili performans arasında güçlü bir pozitif ilişkisi 

bulmuştur. Üstelik, Bandura ve arkadaşlarının yaptığı araştırmalarda özyeterliliğin iş alanındaki 

uygulamalarla nasıl geliştirilebileceğini açıkça gösterilmiştir (Luhans ve diğ., 2004: 47).  

 Bandura bireylerde özyeterlilik inançlarının temelini dört temele dayandırmıştır: (1) Pajares 

(2007)’e göre kişiler doğrudan edinilen tecrübelere bağlı olarak kendileri hakkında yeterlilik inacı 

geliştirirler (temel yaşantılar) ve (2) kendilerine dönük pozitif söylemleri ile bu inançları kuvvetlenir, 

aksi durum zayıflatır (başkalarının deneyimleri). (3) Bandura (1997) bir diğer özyeterlilik kaynağı 

olarak başkalarının tecrübelerini gösterir (sosyal ikna). Kişiler başkalarının gayret edip başardığını 

görünce kendilerinin de başarılı olacağına olan inancı güçlenir. (4) Son olarak, Bandura (2004) kişilerin 

kendi fiziksel ve psikolojik yeterlilik durumunu değerlendirerek özyeterlilik inançlarını etkilediklerini 

(psikolojik durum) ifade etmiştir (Akçay, 2011: 49-50).  

İyimserlik  

 Kişinin şimdi ve gelecekteki başarısı hakkında pozitif bir tutum takınmasıdır (Luhans ve diğ, 2004: 

47). Pozitif psikolojinin ortaya çıkışı ile tanınan M. Seligman aynı zamanda öğrenilmiş iyimserlik 

kavramını literatüre kazandırmıştır. Seligman, öğrenilmiş çaresizlik içindeki bireylerin başarısızlığı 

kalıcı gördüklerini ve ne yaparlarsa yapsınlar sonucu değiştiremeyeceklerine inanırlar. Tam karşıtı olan 

iyimserlik ise yıkıcı olmayan, esnek bir düşüncedir. İyimserlik, sonradan kazanılabilir. Önemli olan 

bireyin başarısız olduğunda hissettikleri ve olumsuz düşüncelere kapılmama gayretidir (Savaşan ve 

Alevcan, 2015: 95).  

 İyimserlik de tıpkı umut gibi çokça kullanılan bir terimdir fakat Seligman’ın (2002) tanımı kişinin 

iyi ve kötü olayları tanımlama şeklinin iki önemli boyutu bakımından yüklem teorisinden 

yararlanmaktadır: Kalıcılık ve yaygınlık. Özellikle de iyimserler kötü olayları sadece geçici olarak 

yorumlarken (“Çok yoruldum”) kötümserler kötü olayları kalıcı olarak yorumlarlar (“Tamamen 

mahvoldum”). Bunun tam aksi de iyi olaylar için geçerlidir ki burada da iyimserler kalıcı yüklem 

yaparken (“Yetenekliyim”) kötümserler geçici yüklem yaparlar (“Bu kez çok sıkı çalıştım”). Kalıcılığın 

zamanla bir ilişkisi olsa da yaygınlığın alanla bir ilişkisi vardır. Kötü olaylarda iyimserler özel yüklemler 

yaparken (“Bu bilgisayar programıyla bir sorunum vardı”) kötümserler evrensel yüklemler yapmaktadır 

(“Tam bir bilgisayar cahiliyim”); tekrar belirtirsek, bunun tam tersi iyi olaylar için geçerlidir (iyimser 

“bilgisayar dehası” iken kötümser “Excel kullanmayı bilir”).  

 Öğrenilmiş iyimserlikle üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, olayları olumlu bir bakışla ele 

alan bireyler sorunların üstesinden daha kolay gelirken, olumsuz bakanlar sorunlarını daha zor 

atlatmakta olduğu görülmüştür (Güloğlu, 2015:209).  

Esneklik  

 Birey sorunlarla çevrelendiği anda bile varolan kararlılığını sürdürmesi ve hedefe ulaşana kadar 

denemekten vazgeçmemesi durumudur (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). Başarıya ulaşmak için 

deneyiminin desteklediği kararlı kişilik yapısı (Kobasa, 1979) ve strese karşı direnç sağlayan bir kişilik 

özelliğidir (Kobasa, Maddi ve Kahn, 1982). Aynı zamanda esneklik, bir adaptasyon sağlama sürecidir 

(Hunter, 2001).  

Örgütlerdeki zorlu, belirsiz, karmaşık bazen olumlu değişikliklerin ve yükselen sorumluluğun sebep 

olduğu strese karşı bir direnç olarak ifade etmek mümkündür (Luthans, 2002a).  

 D. Coutu’ya (2002) göre, esnekliğe sahip insanların ortak temaları/profilleri (a) gerçeğin kuvvetli 

bir şekilde kabulü, (b) hayatın anlam taşıdığına dair genellikle güçlü bir şekilde tutunulan değerlerle 
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desteklenen derin inanç ve (c) büyük değişime uyma ve adapte olma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. 

Stres direncine uygulanmasının haricinde liderlerin, ortakların ve genel örgütlerin zor zamanlarda 

kendilerini nasıl toparladıklarına dair savunmada esneklik ancak yüzeysel olarak kullanılmıştır. Pozitif 

psikolojideki zengin ve kapsamlı araştırmalar, tıpkı üç emsali gibi esnekliğin de istenilen performans 

sonuçlarını vererek psikolojik sermayeye katkı yapabileceğini öne sürmüştür (Luhans ve diğ, 2004: 47). 

 

Yöntem 

Araştırma Modeli  

 Bu araştırmada nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın modeli, ilişkisel 

taramadır. Bu modelde, önceden ve şu anda olan bir durum var olduğu şekliyle betimlenir ve çeşitli 

istatistiksel metotlarla değişkenlerin durumu incelenir (Karasar, 2009). Veri toplamak için ise elektronik 

survey metodu (Böke, 2011) kullanılmıştır. Bunun için önceden belirlenmiş kapalı uçlu sorular ile anket 

düzenlenmiş ve elektronik ortamda (internet üzerinden) ilgili kişiler ile paylaşılmıştır. 

 

Evren ve Örneklem Bilgileri 

 2015-2016 döneminde, İstanbul’da bulunan özel ve devlet ortaöğretim kurumlarında çalışan 

öğretmenler evreni oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise yine aynı dönemde İstanbul ili Başakşehir 

ilçesi devlet ve özel ortaöğretim kurumlarında çalışan tesadüfi yöntemle seçilmiş 280 öğretmen (156’sı 

devlet okulunda 124’ü özel okulda çalışan) oluşturmaktadır.  

 

Verileri Toplama Araçları 

 Araştırma problemi doğrusunda, bir demografik bilgi formu ve iki farklı ölçek kullanılmıştır.  

 

Demografik bilgi formu 

 Devlet ve özel ortaöğretim kurumu kapalı uçlu ve çoktan seçmelidir. Sorular katılımcıların kişisel 

özellikleri hakkında bilgi toplamaya yönelik hazırlanmıştır. Bu kapsamda formdaki sorular şunlardır: 

Katılımcının mevcut medeni hali cinsiyeti, yaş aralığı, meslekteki kıdemi, öğrenim durumu ve çalıştığı 

kurumun türü.  

 

Örgütsel sinizm ölçeği  

 Brandes, Dharwardkar ve Dean (1999)’in geliştirdiği “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. 

Türkçe kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik testini Karacaoğlu ve İnce (2012) yapmıştır. Ölçek, 

13 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipi anketin cevapları ise “tamamen katılıyorumdan hiç 

katılmıyorum” arasında değişmektedir. Örgütsel sinizm ölçeğinin 3 alt ölçeği vardır: Bilişsel, duyuşsal 

ve davranışsal. 

 

Psikolojik sermaye ölçeği 

 Araştırmada kullanılan psikolojik sermaye ölçeği Luthans, Youssef & Avolio (2007) tarafından 

geliştirilen; geçerlilik ve güvenilirlik testleri ve Türkçe’ye uyarlaması Akçay (2014) tarafından yapılmış 

olan “Psikolojik Sermaye Ölçeği”, 24 maddeden oluşmaktadır özyeterlilik, umut, esneklik ve iyimserlik 

olmak üzere toplam 4 alt ölçeği vardır. 5’li likert tipi anketin cevap ifadeleri “tamamen katılıyorumdan 

hiç katılmıyorum” arasında değişmektedir.  
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Verilerin Değerlendirilmesi 

 Ölçeğin uygulanması sonucunda elde edilen puanlar faktör bazında değerlendirilmiştir (Çakıcı, 

2003). Araştırmada kullanılan psikolojik sermaye ve örgütsel sinizm ölçeklerinin madde aralık 

genişlikleri şöyledir: 1,00-1,80=Hiç Katılmıyorum, 1,81-2,60=Katılmıyorum, 2,61-3,40=Kısmen 

Katılıyorum, 3,41-4,20=Katılıyorum ve 4,21-5,00=Tamamen Katılıyorum (Tekin, 1996). Her iki 

ölçekte de puanlama 1 ile 5 arasındadır.  

 Örgütsel Sinizm ölçeğinde 13 madde vardır. Bir katılımcı tüm maddelere 1 puan verdiğinde (Hiç 

Katılmıyorum) minimum ölçek puanı 13; tüm maddelere 5 puan verdiğinde (Tamamen Katılıyorum) ise 

maksimum ölçek puanı 65 olmaktadır. Psikolojik Sermaye ölçeğinde ise 24 madde vardır. Bir katılımcı 

tüm maddelere 1 puan verdiğinde (Hiç Katılmıyorum) minumum ölçek puanı 24 olurken; tüm maddelere 

5 puan verdiğinde (Tamamen Katılıyorum) Psikolojik Sermaye puanı 120 olacaktır. Psikolojik sermaye 

ölçeğinde 1’den 5’e doğru psikolojik sermaye düzeyi artarken örgütsel sinizm ölçeğinde de aynı şekilde 

1’den 5’e doğru örgütsel sinizm düzeyi artmaktadır. 

 

Ölçeklerin Güvenilirlik ve İç Tutarlılık Testleri 
 Böke (2011)’nin aktarımıyla bir araştırmada bir kavramı ölçmek için birden fazla soru 

kullanılıyorsa bunun sebbebi iç tutarlılık kaygısıdır. Sorulara verilen cevapların yüksek olması 

güvenilirliğin göstergesidir. İç tutarlığı ölçmek için kullanılan yaygın ölçüm Crobach Alfa tekniğidir. 

Tüm sorular arasındaki ilişki eşzamanlı ölçülür. Bu çalışmada da ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alfa 

iç tutarlılık kat sayısı hesaplaması ile test edilmiştir. Değer Aralığı “0,00≤α<0,40” aralığında ise ölçek 

güvenilir değil; “0,40≤α<0,60” düşük güvenilir; “0,60≤α<0,80” ise oldukça güvenilir; “0,80≤α<1,00” 

yüksek derecede güvenilirdir (Özdamar, 2004). 

 Örgütsel sinizm ölçeğinin genel güvenirliği α=0.937 olarak yüksek derecede güvenilir 

bulunmuştur. Öğretmenlere uygulanan örgütsel sinizm envanterinin alt ölçeklerinin genel 

güvenirlilikleri şöyledir: Bilişsel alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.898 olarak yüksek derecede 

güvenilir; duygusal alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.951 olarak yüksek derecede güvenilir ve 

davranışsal alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.836 olarak yüksek derecede güvenilir bulunmuştur. 

 Psikolojik sermaye ölçeğinin genel güvenirliği incelendiğinde α=0.868 puan aralığına sahip olan 

ölçek yüksek derecede güvenilir bulunmuştur. Öğretmenlere uygulanan psikolojik sermaye envanterinin 

alt ölçeklerinin genel güvenirlilikleri şöyledir: Özyeterlilik alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.865 

olarak yüksek derecede güvenilir; umut alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.850 olarak yüksek derecede 

güvenilir; esneklik alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.513 olarak düşük düzeyde güvenilir ve iyimserlik 

alt ölçeğinin genel güvenirliği α=0.395 olarak güvenilir bulunmamıştır. 

 

Verilerin İstatistiksel Analizleri 

 Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları 

(sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır.  

 Örgütsel sinizm ölçeği, bilişsel alt ölçeği, duyuşsal alt ölçeği, davranışsal alt ölçeği, psikolojik 

sermaye ölçeği, özyeterlilik alt ölçeği, umut alt ölçeği, esneklik alt ölçeği, iyimserlik alt ölçeğinden elde 

edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek örneklem 

Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda ölçeklerin normal dağılmadığı saptanmıştır (sırasıyla, z=.090, 

p=0,001; z=.158, p=0,01; z=.077, p=0,001; z=.085, p=0.01; z=.195, p=0.001; z=.091, p=0.001, z=.133, 

p=.001; z=.134, p=.001 ve z=.077, p=.001).  

 Ölçekler normal dağılım göstermediği için istatistik değerlendirmelerde nonparametrik testler 

kullanılmıştır. Bunun için niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı “Mann-

Whitney U”, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında “Kruskal 

Wallis H”, araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için “Spearman 

Korelasyon” testi kullanılmıştır. Korelasyon, belli ölçümlerle elde edilen iki değişkene ait sayıların 

arasındaki ilişkiyi gösteren istatisiksel değerdir (Arık, 1998: 209). Psikolojik sermayenin örgütsel sinizm 

üzerindeki etkisi “Regresyon” ile test edilmiştir.  
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 Elde edilen bulgular %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Anlamlılık düzeyi tipik olarak .05 ya da 100 defada 5’tir  (Hyman, 2010). 

 

Bulgular 

 Bu bölümde, 2015-2016 döneminde Başakşehir’deki okullarda görev alan 156’sı devlet 124’ü özel 

toplam 280 ortaöğretim kurumu öğretmenin demografik bilgileri ile psikolojik sermaye ve örgütsel 

sinizm ölçeklerinden elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1: Öğretmenlerin Çalıştığı Kurumla İlgili  Bulgular 

 

 Demografik bilgi formunda yer alan soruları yanıtlayan 280 öğretmenin 156’sının (%55.7) devlet 

kurumunda ve 124’ünün (%44.3) de özel kurumda çalışmaktadır. 

 Devlet ve özel ortaöğretim kurumunda çalışan öğretmenlerinin örgütsel sinizm ve psikolojik 

sermaye düzeylerini belirlemek için ölçeklerin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.  

Tablo 2 : Devlet ve Özel Ortaöğretim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm 

Düzeylerinin İncelenmesi 

 

Ölçekler   n  Min. Maks.  Ort. ve SS 

DEVLET  

Örgütsel Sinizm ölçeği 156  13.0 65.0  36.33±10.10 

Bilişsel alt ölçek  156  5.0 25.0  14.62±4.47 

Duyuşsal alt ölçek  156  4.0 20.0   9.51±4.01 

Davranışsal alt ölçek  156  4.0 20.0  12.19±3.17 

ÖZEL 

Örgütsel Sinizm ölçeği 124  13.0 65.0  36.41±11.23 

Bilişsel alt ölçek  124  5.0 25.0  15.00±4.33 

Duyuşsal alt ölçek  124  4.0 20.0     9.62±4.54 

Davranışsal alt ölçek  124  4.0 20.0  11.78±3.81 

TOPLAM 

Örgütsel Sinizm ölçeği 280  13.0 65.0  36.37±10.59 

Bilişsel alt ölçek  280  5.0 25.0  14.79±4.41 

Duyuşsal alt ölçek  280  4.0 20.0    9.56±4.25 

Davranışsal alt ölçek  280  4.0 20.0  12.01±3.47 

Kurum  Frekans % 

Devlet 156 55.7 

Özel 124 44.3 

Toplam  280 100 
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 156 devlet ortaöğretim kurumu öğretmenin örgütsel sinizm ölçeğinden elde edilen puanların 

ortalamasının 36.33 ve standart sapmasının 10.10 olduğu; 124 özel ortaöğretim kurumu öğretmenin 

örgütsel sinizm ölçeğinden elde edilen puanların ortalamasının 36.41, standart sapmasının 11.23 olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan toplam 280 öğretmenin ise örgütsel sinizm ölçeğinden elde edilen 

puanların ortalaması 36.37, standart sapması 10.59 olarak bulunmuştur. Örgütsel sinizm ölçeğinin 

maksimum puanı 65, minimum puanı 13’tür. Hem devlet hem özel ortaöğretim kurumunda çalışan 

öğretmenlerin örgütsel sinizm ortalamasının orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 3 : Devlet ve Özel Ortaöğretim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye 

Düzeylerinin İncelenmesi  

Ölçekler   n  Min.  Maks.          Ort. ve SS 

DEVLET 

Psikolojik Sermaye ölçeği 156  24.0 120.0  89.51±8.82 

Özyeterlilik alt ölçek  156  6.0 30.0  24.62±2.84 

Umut alt ölçek  156  6.0 30.0  22.98±3.46 

Esneklik alt ölçek   156  6.0 30.0  22.24±2.54 

İyimserlik alt ölçek  156  6.0 30.0  19.66±2.59 

ÖZEL 

Psikolojik Sermaye ölçeği 124  24.0 120.0           91.24±10.10 

Özyeterlilik alt ölçek  124  6.0 30.0             25.41±3.16 

Umut alt ölçek  124  6.0 30.0             23.29±3.98 

Esneklik alt ölçek   124  6.0 30.0             22.73±2.48 

İyimserlik alt ölçek  124  6.0 30.0             19.79±2.75 

TOPLAM 

Psikolojik Sermaye ölçeği 280  24.0 120.0  90.27±9.43 

Özyeterlilik alt ölçek  280  6.0 30.0  24.97±3.01 

Umut alt ölçek  280  6.0 30.0  23.11±3.69 

Esneklik alt ölçek   280  6.0 30.0  22.46±2.52 

İyimserlik alt ölçek  280  6.0 30.0  19.72±2.66 

 

 156 devlet ortaöğretim kurumu öğretmeninin psikolojik sermaye ölçeğinden elde edilen puanların 

ortalamasının 89.51 ve standart sapmasının 8.82 olduğu; 124 özel ortaöğretim kurumu öğretmenin ise 

psikolojik sermaye ölçeğinden elde edilen puanların ortalamasının 91.24 ve standart sapmasının 10.10 

ve toplamda 280 öğretmenin psikolojik sermaye ölçeğinden elde edilen puanların ortalamasının 90.27 

ve standart sapmasının 9.43 olduğu görülmektedir. Psikolojik sermaye ölçeğinin maksimum puanı 120, 

minimum puanı 24’tür. Buna göre, devlet ve özel ortaöğretim kurumunda çalışan öğretmenlerin 

psikolojik sermaye ortalamaları karşılaştırıldığında değerlerin birbirine çok yakın olduğu ve genel 

olarak da psikolojik sermaye düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir 

 

. 
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Tablo 4 : Öğretmenlerin Çalıştığı Kuruma Göre Örgütsel Sinizm Puanlarının Mann Whitney U Testi 

ile Karşılaştırılması  

Grup N X SS U Z p 

Bilişsel  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

14.62 

15.00 

4.47 

4.33 9128.00 -.811    .418 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 

Duyuşsal  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

9.51 

9.62 

4.01 

4.54 9462.50 -.315    .753 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 

Davranışsal  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

12.19 

11.78 

3.17 

3.81 8949.00 -1.07    .280 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 

Örgütsel  

Sinizm  

Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

36.33 

36.41 

10.10 

11.23 9575.50 -.143     .886 

Toplam 280   

 

 Ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla 

Mann Whitney U-Testi yapılmıştır ve öğretmenlerin çalıştığı kurumu göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür (p>0.05). 

 

Tablo 5 : Öğretmenlerin Çalıştığı Kuruma Göre Psikolojik Sermaye Puanlarının Mann Whitney U 

Testi ile Karşılaştırılması  

Grup N X SS U Z p 

Özyeterlilik  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

24.62 

25.41 

2.84 

3.16 8232.00 -2.16    .030* 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 
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Umut  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

22.98 

23.29 

3.46 

3.98 9032.50 -.954   .340 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 

Esneklik   Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

22.24 

22.73 

2.54 

2.48 8419.00 -1.88    .060 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 

İyimserlik  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

19.66 

19.79 

2.59 

2.75 9335.00 -.505    .613 

Toplam 280   

Grup N X SS U Z p 

Psikolojik Sermaye  Devlet kurumu 

Özel kurum  

156 

124 

89.51 

 91.24 

8.82 

10.10 8539.00 -1.68    .092 

Toplam 280   

*p<0.05 

  

 Öğretmenlerin çalıştığı kurum türüne göre özyeterlilik, umut, esneklik, iyimserlik ve psikolojik 

sermaye ölçeklerinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U-Testi yapılmıştır. Öğretmenlerin hangi kurumda çalıştıklarına 

göre gruplar arasında öğretmenlerin özyeterlilik alt ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır 

(U=8232.00, p=.030). Özel kurumda çalışan öğretmenlerin devlet kurumunda çalışan öğretmenlere 

oranla özyeterlilik düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 6 : Örgütsel Sinizm Alt Ölçekleri ve Psikolojik Sermaye Alt Ölçekleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Ölçekler             Bilişsel        Duyuşsal Davranışsal 

Özyeterlilik  

r 

 

p 

-.049 -.076 -.063 

.416 .206 -296 

Umut  

r 

 

p 

-.197 -.249 -.298 

     .001**     .001**     .001** 
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Esneklik   

r 

 

p 

.062 .003 .027 

.302 .954 .658 

İyimserlik  

r 

 

p 

-.020 -.043 -.098 

.734 .478 .101 

**p<0.01 

 

 Umut alt ölçeğinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alt ölçekler ile arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Buna göre öğretmenlerin umut düzeyleri arttıkça; 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm düzeylerinde düşme olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 7 : Devlet ve Özel Ortaöğretim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Ölçeği ile 

Psikolojik Sermaye Ölçeği  Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Ölçekler      Örgütsel sinizm ölçeği 

Psikolojik sermaye ölçeği   r    -.140 

      p   .019* 

*p<0.05 

 

 Korelasyon testi sonucunda devlet ve özel ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin örgütsel sinizm 

ölçeğinden aldıkları puanlar ile öğretmenlerin psikolojik sermaye ölçeğinden aldıkları puanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur (r=--.140, p=.019). Buna göre, devlet 

ve özel ortaöğretim kurumunda çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arttıkça; psikolojik 

sermaye düzeyleri de düşmekte olduğu söylenebilir.  

  

Tablo 8 : Örgütsel Sinizm Ölçeği ile Psikolojik Sermaye Alt Ölçekleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Ölçekler  Örgütsel sinizm ölçeği 

 
r P 

Özyeterlilik alt ölçeği -.078 .191 

Umut alt ölçeği -.286    .001** 

Esneklik alt ölçeği .029 .630 

İyimserlik alt ölçeği -.065 .280 

**p<0.01 
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 Öğretmenlerin örgütsel sinizm ölçeğinden aldıkları puanlar ile öğretmenlerin özyeterlilik, esneklik 

ve iyimserlik ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Buna karşın öğretmenlerin örgütsel sinizm ölçeğinden aldıkları puanlar ile 

öğretmenlerin umut ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde 

ilişkili bulunmuştur (r=-.286, p=.001).  

 

Tablo 9 : Psikolojik Sermayenin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişken ß t p F Model (p) R2 

Örgütsel 

sinizm  

Sabit 47.069 7.738 .000 

3.12 .078 .011 

Psikolojik sermaye  -.119 -1.768 .078 

 

 Örgütsel sinizm ile psikolojik sermaye düzeyi arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon 

analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (F=3.12; p=0.078>0.05). 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

 Devlet ve özel ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin örgütsel ve psikolojik sermaye düzeylerini 

belirlemeye yönelik yapılan ölçme verilerine göre hem devlet hem özel okulda çalışan öğretmenlerin 

örgütsel sinizmleri orta düzeyde bulunmuştur. Örgütsel sinizmi öğretmenler üzerinde inceleyen başka 

çalışmalarda benzer sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Yıldırım (2015)’ın resmi liselerde görev yapan 

360 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen çalışmasında, lise öğretmenlerinin orta düzeyde örgütsel sinizm 

tutumuna sahip olduğu ve Yüksel (2015)’in 316 öğretmenin katılımıyla okullarda örgütsel sinizme 

ilişkin algı düzeylerini incelediği çalışmasında ise öğretmenlerde bilişsel ve davranışsal boyutta orta 

seviyede, duyuşsal boyutta düşük seviyede örgütsel sinizm bulunmuştur. Psikolojik sermaye ise hem 

devlet hem özel okulda çalışan öğretmenlerde yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin psikolojik sermaye 

düzeylerinin yüksek bulunduğu başka çalışmalar da mevcuttur. Sünkür (2014)’ün 900 öğretmen 

üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları ve Çimen (2015)’in 610 öğretmenin katılım gösterdiği çalışmada 

da aynı şekilde öğretmenlerin psikolojik sermayelerini yüksek bulmuştur. Büyükgöze (2014); Altınkurt, 

Ertürk ve Yılmaz (2015); Kelekçi (2015) ve Tösten (2015) çalışmalarında benzer sonuçlar elde 

etmişlerdir.  

 Araştırmanın temel problemi devlet ve özel ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin örgütsel sinizm 

ve psikolojik sermaye düzeylerindeki farklılıkları tespit etmektir. Araştırmanın bulguları gösteriyor ki 

bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve örgütsel sinizm ölçeklerinin puanları arasında fark yokken, psikolojik 

sermayelerinin özyeterlilik alt boyutu bakımından sonuç anlamlı farklılık göstermiştir. Yani kurum türü 

bakımından karşılaştırılması sonucu bulunan tek farklılık özyeterlilik alt boyutundadır. Araştırma 

bulgularında, özel ortaöğretim kurumunda çalışan öğretmenlerin devlet ortaöğretim kurumunda çalışan 

öğretmenlere oranla özyeterlilik düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Zimmerman (2000), özyeterlilik 

inancının kişinin nasıl hissettiğini, düşündüğünü, motive olduğunu ve nasıl davranacığını belirleyici bir 

rolü olduğunu ifade etmiştir. Özyeterlilik, “eğitim alanında öğretmen davranışını anlama ve 

geliştirmede” (Riggs ve Enochs, 1990) önemli bir rol oynamaktadır. Bandura (1997) özyeterliliği, 

“bireyin verilen bir bağlam içerisinde belirli bir görevi başarılı bir şekilde yerine getirmesi için gerekli 

olan motivasyonu, bilişsel kaynakları ve eylem planlarını harekete geçirme yetenekleriyle ilgili inancı” 

şeklinde tanımlanmıştır. 



15 
 

 Kurum ya da çevreye bağlı durumlar örgüsel sinizmin ortaya çıkışını ve miktarını belirlerken diğer 

yanda kişiliğe bağlı faktörler de aynı şekilde onu etkilemektedir. Kişilik, “bireyi diğerilerinden ayıran, 

bireye özgü, tutarlı ve yapılaşmış özellikler bütünü”dür (İnanç ve Yerlikaya, 2013: 3). Bazı 

araştırmacılar sinizmin bir yaşam biçimi değil de bir kişilik özelliği ya da tutum olduğuna inanmaktadır 

(Kaplan, M., Öğüt, A. & Özgener, Ş., 2008). Kişilik özellikleri, insanın dünyayı yorumlamada, olayları 

yargılamada kullandığı bir süzgeçtir ve bu sebeple de insanın kişiliği çalıştığı kuruma karşı tutumunun 

kaynağıdır. İşgören, örgütün amaçlarını, değerlerini, görevle ilgili kurallarını vs. bu süzgeçten geçirir ve 

bunlara kişiliği kapsamında cevap verir. İnsanın kişiliği örgüte karşı tutumunun da kaynağıdır (Başaran, 

2008: 68). Weiner’a göre, olumsuz bir olay gerçekleştiğinde kişiler olayı nedensel atıflarda bulunarak 

algılarlar. Bu algılarda sinik tutumu tetikler (Eaton, 2000: 18-19). O halde çalışanların olumlu kişilik 

özelliklerini güçlendirmek onların olaylara yaklaşımını da olumlu etkileyecektir. 

Deneyimle değiştirilebilir ve geliştirirelebilir özelliklerden oluşan bir kişilik örüntüsü olarak 

ortaya konulmuş olan psikolojik sermayenin örgütsel sinizme etkisi bu bağlamda ele alınmıştır (Luthans 

& Youssef, 2007). Kişilerin psikolojik sermayesi artırılırsa sinik tutumları da azalacağı düşüncesi ile 

psikolojik sermayenin örgütsel sinizme etkisinin ne durumda olduğu incelenmiştir.  

Elde edilen veriler soucunda “Örgütsel sinizmin psikolojik sermaye ile ilişkisinin negatif yönde 

ve anlamlı” olduğu hipotezi doğrulanmıştır. Devlet ve özel ortaöğretim kurumunda çalışan 

öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arttıkça; psikolojik sermaye düzeyleri de düşmekte olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. İnce (2012) tarafından Kayseri ilindeki imalat sanayi işletmelerinde çalışanlar 

üzerinde yapılmış olan “Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri” çalışması bu 

çalışmayla değişkenleri bakımından benzerlik göstermektedir. Araştırma sonucunda, pozitif örgütsel 

davranış ile örgütsel sinizm arasında negatif ilişki tespit edilmiş; ayrıca pozitif örgütsel davranışın 

boyutlarından özyeterlilik ve iyimserlik ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü ve orta düzeyde bir 

ilişki olduğu; umut ve esneklik ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü ve zayıf düzeyde bir ilişki 

olduğu ortaya koyulmuştur. Karacaoğlu ve İnce (2013) regresyon testi sonucunda ise “pozitif örgütsel 

davranışın örgütsel sinizm üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu” tespit edilmiştir. Fakat bu 

çalışmada örgütsel sinizm ile psikolojik sermaye düzeyi arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan 

regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

 Örgütsel sinizm alt ölçekleri ile psikolojik sermaye alt ölçekleri arasındaki ilişkinin incelenmesine 

yönelik yapılan korelasyon testi sonucuna göre psikolojik sermayenin umut alt boyutu ile örgütsel 

sinizminkiler negatif yönde ilişkilidir. Buna göre öğretmenlerin umut düzeyleri arttıkça; bilişsel, 

duyuşsal ve davranışsal sinizm düzeylerinde düşme olduğu görülmektedir. Öyleyse, umut düzeyi 

arttıkça örgütsel sinizm düzeyi düşmektedir (Çizelge 5.21). İki kavram arasındaki neden sonuç 

ilişkisinin kaynağının umut boyutunda olduğu saptanmıştır. Bu ilişkinin varlığı çeşitli çalışmalarda 

desteklenmektedir (İnce,2012; Karacaoğlu ve İnce, 2013; Çalışkan ve Erim, 2010; Şen, 2018; Uygungil, 

2017; Özçalık, 2017). Umut, başarıya odaklanmak ve hedefi azimle takip etmeyi ifade etmektedir. 

Umut; çalışan performansı, iş doyumu, iş memnuniyeti ve örgütsel bağlılık ile pozitif anlamda ilişkilidir 

(Luthans ve Jensen, 2002). Aslında içsel motivasyonun yüksek olması ve başarmak için gerekli çabayı 

göstermek durumu olduğu söylenebilir. Çalışanın umudu arttıkça sinik tutumu azalmaktadır. Sonuç 

olarak psikolojik sermayesi güçlü olan kişinin olumlu duyguları da yüksektir, örgütsel davranışları da 

pozitiftir diğer yanda örgütsel sinizm gibi olumsuz duygu, tutum ve davranış karşısında çözüm olarak 

düşünülebilir. 

 Literatürde, öğretmenlerin psikolojik sermayesi ve örgütsel sinizm düzeylerini ayrı ayrı inceleyen 

çok sayıda olmamak üzere araştırmalar mevcuttur. Fakat hem iki değişken arasındaki ilişkinin 

öğretmenler üzerinde araştırıldığı ve çalıştıkları kurum türü üzerinden bu değişkenlerle ilgili bulguların 

karşılaştırılmalı olarak incelendiği başka bir çalışma yoktur. Bu araştırma, temel problemi itibariyle 

eğitim alanında ilk olması bakımından önemlidir. Özellikle öğretmenlerin tutum ve davranışlarının 

çocuklara ve gençlere doğrudan yansıdığı eğitim sektöründe psikolojik sermaye kapasitesi çok hassas 

bir yerde durmaktadır.  

 Örgütsel sinizm çalışma hayatında azaltılması gereken olumsuz bir tutumdur. Bu bakımdan çalışma 

hayatının tüm yöneticileri ve personelini ilgilendiren bir konudur. Özellikle okullarda model alarak 

öğrenmenin yaygın olduğu düşünüldüğünde öğretmenlerde ortaya çıkabilecek örgütsel sinizmi azaltmak 
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için onların psikolojik sermayesini güçlendirilmesine yönelik hizmetiçi eğitimler artırılması 

önerilmektedir. Çünkü bir kişide psikolojik sermaye ne kadar yüksek olursa örgütsel sinizm o kadar 

düşük bulunmaktadır. Psikolojik sermaye ise çok yeni ve dinamik bir kavramdır. Bileşenleri bakımından 

değerlendirildiğinde bir kişinin gerçekten de sermayesi sayılabilecek özellikleri kapsamaktadır. 

Olayların iyi tarafını görmek yani iyimserlik birçok olumsuz örgütsel davranışın önüne geçebilecek bir 

durumdur. Ayrıca özyeterliliği yüksek olan kişi alanında kendine yüksek güven duyacağından; umutlu 

kişi şu an ve gelecek hakkında çalışma hayatında kendisiyle ilgili olumlu beklentide olacağından ve 

esneklik düzeyi yüksek kişi çalışma hayatının zorlu ve aniden değişebilen koşullarına hızlı uyum 

sağlayabileceğinden olumlu bir tutum ve davranışları daha fazla ön planda olacaktır. 

Görüldüğü gibi kavramalar hayatın çok içindedir.  

 Bu iki kavramın diğer örgütsel davranış kavramlarıyla ilişkileri gelecek çalışmalarda incelenebilir.  

 Ayrıca eğitim sektöründe örgütsel sinizm ve psikolojik sermaye arasında farklı değişkenlerin 

aracılık rolü olup olmadığı incelelenebilir.  

 Eğitim öğretim kurumlarının diğer kademelerinde çalışan öğretmenler üzerinde de örgütsel sinizm 

ve psikolojik sermaye ilişkisi incelenebilir. 

 Okullarda psikolojik sermayenin güçlendirilmesi için hizmet içi eğitimler planlanabilir. 
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