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Öz

Bu araştırmanın amacı Batı Akdeniz Bölgesinde (Antalya, Burdur, Isparta) Devlet Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerde karanlık üçlü kişilik özelliklerini oluşturan
Makyavelizm, subkliniknarsisiszm ve subklinik psikopati ile psikolojik ayrıcalık arasındaki ilişkiyi ve bu iki kişilik özelliği ile göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini Batı Akdeniz Bölgesinde görev yapan
202 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anket formu karanlık üçlü kişilik özellikleri, psikolojik ayrıcalık,
göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyeti ölçekleri ile demografik sorulardan oluşmaktadır.
Veriler kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 ve AMOS
21.0 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu regresyon analizlerinde faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre karanlık üçlü kişilik özelliklerinden subklinik
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narsisizmin psikolojik ayrıcalık üzerinde, Makyavelizm ve subklinik psikopatinin işten
ayrılma niyeti üzerinde etkileri olduğu, göreli yoksunluk üzerinde ise etkilerininolmadığı
tespit edilmiştir. Psikolojik ayrıcalık ise hem işten ayrılma niyeti hem de göreli yoksunluk
üzerinde etkilidir. Çalışmanın Türkçe literatürde istenmeyen sonuçları olan karanlık üçlü
kişilik özellikleri ile özellikle de psikolojik ayrıcalık ile ilgili fazla çalışma bulunmaması
ve olumsuz sonuçları olan kişilik özelliklerinin birbirleriyle ve olası olumsuz sonuçlarıyla
ilişkilerinin incelendiği nadir çalışmalardan biri olması nedeniyle sonraki çalışmalara
yol gösterici öncü bir çalışma niteliğinde olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Psikolojik Ayrıcalık, Göreli
Yoksunluk, İşten Ayrılma Niyeti, Kişilik Özellikleri.
Jel Kodları: D23, D91
A Research on the Relationship Between the Dark Triad Personality, Psychological
Entitlement, Relative Deprivation and Turnover Intention
Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between Machiavellianism,
subclinical narcissism and subclinical psychopathy which constitute the dark triple
personality traits and psychological entitlement and the relationship between these two
personality traits and relative deprivation and turnover intention, on academics working
at State Universities in the Western Mediterranean Region (Antalya, Burdur, Isparta). The
sample of the study consists of 202 academicians working in the Western Mediterranean
Region. The survey form was used as a data collection tool in the study. The questionnaire
form consists of dark triple personality traits, psychological entitlement, relative
deprivation and intention to quit scales, and demographic questions. The data were
collected using the snowball sampling method. The collected data were analyzed using
SPSS 22.0 and AMOS 21.0 programs. Descriptive statistics were used in the analysis
of the data in Pearson correlation, simple linear regression and multiple regression
analysis. According to the findings of the research, it was determined that subclinical
narcissism, which is one of the dark triad personality traits, has effects on psychological
entitlement, Machiavellianism and subclinical psychopathy on the turnover intention, but
none of them had an effect on relative deprivation. Psychological entitlement is effective
on both the turnover intention and relative deprivation. The study is considered to be a
pioneering study in the following studies, since there are not many studies in the Turkish
literature on dark triad personality traits, especially psychological entitlement, which
have adverse consequences, and it is one of the rare studies in which the relationships
between personality traits with negative consequences and their possible negative
consequences are examined.
Keywords: Dark Triad Personality Traits, Psychological Entitlement, Relative
Deprivation, Turnover Intention, Personality Traits.
Jel Codes: D23, D91
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Giriş

Başarıyı hedefleyen tüm organizasyonlarda olduğu gibi üniversiteler için de çalışanlarına uyum içinde çalışabilecekleri huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak büyük önem
taşımaktadır. Bu huzurlu ortamın sağlanması ve korunması için önemli etkiye sahip etkenlerden birisi ise çalışanların kişilik özellikleridir. Psikolojinin en temel konularından
biri olan kişilik ile ilgili çalışmalar genellikle normal kişilik özelliklerini ele almış olsa da
(Boyle, 2008), örgüt içinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı kişiliğin karanlık tarafı
ile ilgilidir.

Subklinik narsisizm, Makyavelizm ve subklinik psikopati kişiliğin karanlık tarafında
yer alan üç ayrı kişilik özelliğiyken bu özelliklere sahip bireylerin çoğunlukla olumsuz
sonuçlarla ilişkili ortak davranışlar sergilemeleri karanlık üçlü adı altında tek bir yapı
olarak değerlendirilmelerinin önünü açmıştır. Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin manipülatifolma, empatikuramama, kendini üstün ve imtiyazlı görme gibi bazı ortak özellikleri
barındırıyor olması bu özelliklere sahip çalışanların çalışma çevreleriyle uyum sorunu
yaşamalarına neden olabilmektedir.

Kişiliğin karanlık tarafında yer aldığı söylenebilecek bir diğer kişilik özelliği ise psikolojik ayrıcalıktır. Narsisizmin alt boyutu olarak değerlendirilen ayrıcalık kavramından
türeyen psikolojik ayrıcalık kendisini kuramsallaştıran Campbell ve arkadaşlarının (2004)
tanımıyla; bireyin başkalarından fazlasını hak ettiğine dair bir dayanağı bulunmayan
inancıdır. Tanımından anlaşıldığı üzere, karanlık üçlü kişilik özelliklerinde olduğu gibi
kendini başkalarından üstün görme ile ilgili bir kişilik özelliği olan psikolojik ayrıcalığın
karanlık üçlü kişilik özellikleri gibi uyumsuzluğa yol açıp hem bu özelliğe sahip çalışan
hem de çalışma çevresi için istenmeyen sonuçlara neden olabileceği düşünülmektedir.
Bu istenmeyen sonuçlardan birisi bireyin yaptığı kıyaslamalar sonucunda hak ettiğini düşündüğü şeyleri elde edemediğini fark edip kendine adaletsiz davranıldığını düşünmesi,
bundan dolayı öfke ve kıskançlık gibi duyguların etkisi altına girmesi olarak tanımlanan
göreli yoksunluktur (Smith, Pettigrew, Pippin ve Bialosiewicz, 2012). Hem karanlık üçlü
hem de psikolojik ayrıcalık kendini üstün görme ile ilişkili kişilik özellikleri olduklarından bu özelliklere sahip bireylerin sık sık hak ettiklerinden daha azıyla yetinmek zorunda
kaldıklarını düşünmeleri dolayısıyla göreli yoksunluk hissetmeleri beklenen bir durumdur. Bu durum ise bireyin örgütsel adalete duyduğu güveni sarsacak, hem bireyde performans düşüşüne neden olacak hem de bireyin geliştirdiği öfke ve kıskançlık gibi duygular
nedeniyle örgüt içi huzuru zedeleyecektir.
Diğer bir istenmeyen sonuç ise, çalışanın işten ayrılma niyeti geliştirmesidir. Günümüzde nitelikli çalışanlara sahip olup onlardan yüksek performans elde etmek isteyen
organizasyonlar titizlikle seçtikleri nitelikli çalışanlarına çalıştıkları süre boyunca yatırım
yapmaya devam etmektedirler. Bu durumda organizasyonların isteyeceği son şeylerden
biri yatırım yaptıkları çalışanın işten ayrılmasıdır. İşten ayrılmanın en büyük nedeni ise,
çalışanın çeşitli nedenlerle işten ayrılma niyeti geliştirmesidir (Tett ve Meyer, 1993).  Karanlık üçlü kişilik özelliklerinden psikopati ve Makyavelizmin çalışanın işten ayrılma
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niyeti geliştirmesinde belirleyici bir rolü olan iş tatminini olumsuz yönde etkilediği bilinmekte (Mathieu, 2013; Skiera, 2016; Özsoy ve Ardıç, 2017) dolayısıyla karanlık üçlü
kişilik özelliklerinin işten ayrılma niyetinin oluşturulmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Psikolojik ayrıcalıklı bireylerin ise iş yaşamında muhtemelen karşılaşacakları
olumsuz sonuçlardan dolayı başkalarını suçlamayı seçtikleri, bu durumun bir süre sonra
çalıştıkları kurum ve çalışma arkadaşları hakkında olumsuz duygular geliştirmelerine neden olduğu belirtilmiştir (Weiner, 1985). Çalıştığı kurum ve çalışma arkadaşları hakkında
olumsuz duygulara sahip çalışanların ise işten ayrılma niyeti geliştirmesi beklenen bir
durumdur.

Bu çalışmada Makyavelizm, subklinik psikopati ve subklinik narsisizmden oluşan
karanlık üçlü kişilik özelliklerinin uzun süre ayrıcalık adı altında narsisizmin bir boyutu
olarak değerlendirildikten sonra tek başına bir kavram olarak kendine yer bulan psikolojik ayrıcalık üzerindeki etkisi ve bu ikisinin göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Türkçe literatürde istenmeyen sonuçları olan karanlık üçlü
kişilik özellikleri ile özellikle de psikolojik ayrıcalık ile ilgili fazla çalışma bulunmaması
ve olumsuz sonuçları olan kişilik özelliklerinin birbirleriyle ve olası olumsuz sonuçlarıyla ilişkilerinin incelendiği nadir çalışmalardan biri olması nedeniyle sonraki çalışmalara
yol gösterici öncü bir çalışma niteliğinde olduğu düşünülmektedir.
1. Literatür

1.1. Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri

İlk olarak Paulhus ve Williams (2002)’ın çalışmasıyla kavramsallaşan karanlık üçlü
yapısı, subklinik narsisizm, Makyavelizm ve subklinik psikopatinin farklı kökenlere sahip olmalarına rağmen birbirleriyle örtüşen yanlarının olduğu iddiası üzerine kurulmuştur
(Paulhus ve Williams, 2002). Uzun süre patolojik rahatsızlıklar olarak değerlendirilen
narsisizm ve psikopatinin saldırgan ancak patolojik olmayan formlarının normal insanlar
üzerinde ölçülmesine yönelik ölçeklerin geliştirilmesiyle başlayan çalışmalar sonucunda
narsisizmin psikopatiyle (Gustafson ve Ritzer, 1995), Makyavelizmin narsisizmle (McHoskey, 1995) örtüştüğü ve Makyavelizmin psikopatinin hafif bir formu olduğu (Mchoskey, Worzel ve Szyarto, 1998) yönünde bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bu bulgularla
subklinik narsisizm, Makyavelizm ve subklinik psikopatinin tek bir yapı olarak değerlendirilmesi için yeterli ampirik kanıta ulaşıldığını öne süren Paulhus ve Williams (2002)
karanlık üçlükişilik özellikleri yapısını oluşturmuşlardır.

Bu üç kişilik özelliğinin tanımlayıcı özelliklerine bakıldığında, ortak noktalarının manipülatif ve duygu yoksunu eğilimler içermeleri olduğu görülebilmektedir. Makyavelizm
manipülatif, duygusuz ve stratejik eğilimlerle tanımlanan bir kişilik özelliğiyken psikopati manipülatif, duygu yoksunu ancak daha kısa vadeli ve anti-sosyal bir kişilik özelliği
olarak tanımlanmaktadır. Narsisizmde ise manipülatif ve duygu yoksunu eğilimlere şişirilmiş bir benlik duygusu eşlik eder (Jones ve Figueredo, 2013). Buna ek olarak karanlık
üçlü kişilik özelliklerinden her birinin üstünlük ve imtiyaz duygularıyla ilişkili olduğunu
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belirten Giammarco ve Vernon (2014), bu duyguların manipülatif ve duygu yoksunu eğilimlerle birleştiğinde bireyi başkalarını kendi kişisel çıkarları doğrultusunda sömürmeye
yönlendirdiğini söylemişlerdir.

Kelime kökeni olarak Yunan mitolojisindeki suda yansımasını görerek kendine âşık
olan Narkissos’a dayanan (Karaaziz ve Atak, 2013) narsisizm kavramı, bir kişilik bozukluğu olarak değerlendirilen klinik narsisizm ve bir kişilik özelliği olarak değerlendirilen
subklinik narsisizm olmak üzere iki farklı açıdan ele alınmıştır (Özsoy ve Ardıç, 2017).
Narsisizmin karanlık üçlü yapısı içinde yer aldığı şekliyle, bir kişilik özelliği olarak ele
alınmasının öncülüğünü Freud’un konu üzerindeki çalışmalarının yaptığı bilinmektedir
(Altunoğlu ve Kocakula, 2017). Raskin ve Hall (1979)’ın o güne kadar genellikle bir
kişilik bozukluğu olarak değerlendirilen narsisizmin kişilik özelliği versiyonunu tanımlamaya yönelik çalışmasıyla kuramsallaşmasını tamamlayan subkliniknarsisiszmin, klinik
narsisizmin büyüklenme, üstünlük, ayrıcalık ve tahakküm etme özelliklerini içinde barındırmaya devam ettiği (Paulhus ve Williams, 2002) ve bu özelliklerin subklinik narsisizmin ayırt edici özellikleri olduğu (Corry, Merritt, Mrug ve Pamp, 2008) belirtilmiştir.

İtalyan politikacı NiccoloMachiaevelli’nin  “De Principatibus – Prenslikler Hakkında”
kitabında belirttiği düşünce tarzını temel alan bir kavram olan Makyavelizm (Demirtaş ve
Biçkes, 2014), Richard Christie (1970)’nin söz konusu düşünce tarzını kuramsallaştırmasıyla literatürde kendine yer bulan (Paulhus ve Williams, 2002), suçlamanın dışsallaştırılması, ikiyüzlülük ve çıkar elde etmek için manipülatif stratejiler kullanma davranışları
ile tanımlanan bir kişilik özelliğidir (Turnipseed ve Cohen, 2015). Pragmatist ve ahlaki
kısıtlamaları göz ardı eden bir düşünce yapısına sahip olan Makyavelistler, amaçlarına
ulaşmak için hileye başvurmaktan ve başkalarını istismar etmekten kaçınmazlar (Christie
ve Geis, 1970).

Anti-sosyal kişilik bozukluğunu ifade etmek için kullanılan psikopatinin karanlık üçlü
yapısı içinde ele alındığı haliyle bir kişilik özelliği olarak literatürde yer bulması Hare
(1985)’nin mevcut patolojik psikopati ölçeğini subklinik psikopatiye uyarlama çalışmasıyla başlamıştır (Paulhus ve Williams, 2002). Suçluluk duymama ve vicdan yoksunluğu
gibi ayırt edici duygu durum bozukluklarına sahip olan psikopatlar (Hare, 1999), dürtüleriyle hareket etmeye meyilli, sorumsuz, heyecan arayan, manipülatif davranan anti-sosyal
kişilerdir (Williams, Nathanson ve Paulhus, 2003).

Farklı kökenleri olmasına rağmen örtüşen yönlerinin olması nedeniyle tek bir yapı
olarak ele alınan narsisizm, Makyavelizm ve psikopati değişken düzeylerde olmakla
birlikte duygu yoksunluğuna, hileye, kendi reklamını yapmaya ve saldırganlığa meyilli,
sosyal olarak kötü bir karakter yapısını içerme konusunda ortaktır (Paulhus ve Williams,
2002). Bu ortaklığı açıklamak amacıyla üçlü yapının örtüşen özelikleri üzerinde duran
araştırmacılardan Jones ve Paulhus (2010) duygu yoksunluğunun bu örtüşmede önderlik
ettiğini ileri sürmüşlerdir. Empati yoksunluğunun karanlık üçlünün ortak etkenlerinden
biri olduğuna dair bulgu (Wai ve Tiliopoulos, 2012) bu iddiayı destekler niteliktedir. Narsisizmin alt boyutlarından biri olan ayrıcalığın da Makyavelizm (McHoskey, 1995) ve
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psikopati (Benning, Patrick, Blonigen, Hicks ve Iacono, 2005) ile ilişkili olduğuna dair
bulgular karanlık üçlünün örtüştüğü özelliklerden birinin ayrıcalık davranışı olabileceğini
akla getirmektedir.
1.2. Psikolojik Ayrıcalık

Uzun süre narsisizmin alt boyutu olarak değerlendirilen ayrıcalık kavramı, yönetim
ve örgütsel davranış literatürlerinde; çalışan ayrıcalığı, iş yerinde ayrıcalık, psikolojik
ayrıcalık gibi ifadelerle ayrı bir kavram olarak ele alınmaya başlanmıştır (Jordan, Ramsay
ve Westerlaken, 2017). Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen; kendini ayrıcalıklı hisseden bireylerin, narsisist bireylerin aksine sosyotropik (başkalarının düşüncelerine önem
verme) davranışlar sergilediği gibi bulgular literatürde kendine narsisizmin alt boyutu
olarak yer bulan ayrıcalığın tek başına bir kişilik özelliği olarak değerlendirilmesi yönündeki yaklaşımın doğruluğunu destekler niteliktedir (Rose ve Anastasio, 2014). Rose ve
Anastasio (2014)’ya göre narsisizm öncelikle “benlik” ile ilgili bir kavramken ayrıcalığın
“başkalarıyla ilişki halindeyken benlik” ile ilgili olması bu iki kavramı birbirinden ayıran
temel noktadır.

Psikolojik ayrıcalığın temelinin atıldığı Freud’un Psikanalitik Kuramına göre ayrıcalık davranışı, bireyin çocukluk ve gençlik dönemindeki tecrübeleri, özellikle de çocukluğun ilk zamanlarında ebeveynleri ile olan ilişkileri vasıtasıyla şekillenmektedir (Bishop
ve Lane, 2000).

Psikolojik ayrıcalık kişinin başkalarından fazlasını hak ettiğine yönelik herhangi bir
dayanağı olmayan inancı olarak tanımlanmıştır (Campbell, Bonacci, Shelton, Exline ve
Bushman, 2004).  Psikolojik ayrıcalıkla kastedilen belirli durumlarda geçerli olan ve gerekçelerle temellendirilebilen bir inanç değil şartlar ve olaylar değişse de istikrarlı bir şekilde varlığını koruyan kendini ayrıcalıklı görme halidir (Campbell vd., 2004). Naumann
ve arkadaşları (2002), iş yerindeki ayrıcalığı; bireyin bir istihdam ilişkisine katılması nedeniyle beklediği karşılık olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamayı yaparken dikkat çekmek istedikleri nokta kendini ayrıcalıklı gören çalışanın, performansından kaynaklı değil
bir sosyal sözleşmeye katılımından dolayı beklenti içine girdiğidir. Buradan hareketle
Naumann ve arkadaşları (2002) kendini ayrıcalıklı gören çalışanların hak ediş algılarının
dengesiz mütekabiliyet değerlendirmelerine dayandığını iddia etmişlerdir.
Psikolojik ayrıcalığı geçici bir süreliğine artırmanın yaratıcılığı artıracağı sonucuna
ulaşan Zitek ve Vincent (2015)’in çalışması gibi psikolojik ayrıcalığın olası olumlu sonuçlarını konu alan bazı çalışmalar olmakla birlikte yüksek düzeydeki psikolojik ayrıcalık genellikle saldırganlık ve bencillik (Campbell vd., 2004), zorlu derslerde düşük
akademik performans (Anderson, Halberstadt ve Aitken,2014), güvensizlik ve düşük öz
denetim (Raskin ve Terry, 1988), Makyavelizm (McHoskey, 1995), öfke (Witte, Callahan, ve Perez-Lopez,2002) gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.
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1.3. Göreli Yoksunluk

Kuramsal alt yapısı, sosyolog SamuelStouffer (1949)’ın Amerikan askerleri ile yapmış
olduğu çalışma ile başlayan göreli yoksunluk kavramı daha sonra Davis (1959) ve Runciman (1966), tarafından gruplar arasında yapılan karşılaştırmaların toplumsal olgulardaki
rolünü açıklamak amacıyla kullanılmıştır. 1949’dan bu yana göreli yoksunluk kavramı
Toplumsal Karşılaştırmadan Toplumsal Kimlik Kuramına kadar farklı sosyal psikoloji
alanlarına uyarlanarak gelişmiştir (Runciman, 1966; Crosby, 1982; Walker ve Pettigrew,
1984; Walker ve Smith, 2002). Göreli yoksunluk, kişinin bazı standartlara göre daha
kötü durumda olduğuna dair öfke ve kızgınlığı beraberinde getiren yargısıdır (Smith vd.,
2012). Başka bir ifadeyle, göreli yoksunluk bireyin kendisini başkaları ile kıyaslaması
sonucu sahip olduğu ve hak ettiği arasında farklılık bulunması sebebiyle kızgınlık ve öfke
duymasına sebep olan subjektif bir durumu ifade etmektedir (Walker ve Pettigrew, 1984).
Göreli yoksunluk bireyin sahip oldukları ile sahip olmadıkları arasında yaptığı karşılaştırmalar sonucunda meydana gelen eşitsizliğin duygusal sonucudur (Smith vd., 2012). Yani
göreli yoksunluk, bireyin kendisiyle diğer kişiler arasında yaptığı karşılaştırma sonucu
durumunu dezavantajlı olarak algılamasıdır (Mishra ve Nowakiowski, 2016).
Politik protesto niyeti geliştirmek şeklinde grup temelli etkiler gösterdiği gibi öznel
iyi oluş eksikliği ve depresif duyguların gelişmesi gibi birey temelli etkiler de gösteren
göreli yoksunluk (Abrams ve Grants, 2012), Runciman (1966) tarafından, grup-temelli
(fraternal) yoksunluk ve birey temelli (egoistic) yoksunluk olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

Göreli yoksunluk kavramının bireysel yönüne vurgu yapan Crosby (1976) bireyin
göreli yoksunluk durumunda olduğunu kanıtlayan beş varsayım olduğunu söylemiştir:
• Bireyin herhangi bir şeyi istemesi

• Kendisini başkalarının sahip oldukları ile kıyaslaması
• İstediği şeyi hak ettiğini düşünmesi

• İstediği şeye sahip olmasının mümkün olduğunu düşünmesi
• İstediği şeye sahip olamadığında kendisini suçlamaması

Birey temelli göreli yoksunluk literatürde farklı değişkenler ile ilişkilendirilmiştir.
Örneğin, birey düzeyinde göreli yoksunluk ile özsaygı (Walker, 1999), yaşam doyumu
(Osborne ve Sibley, 2013), ve öznel esenlik (Schmitt, Maes ve Widaman, 2010), arasında
negatif ilişki tespit edilmiştir. Birey temelli yoksun olan kişilerde utanç, kaygı, stres ve
depresyon gibi çeşitli belirtiler gözlenmektedir. Öte yandan, grup temelli göreli yoksunluk protesto, sosyal değişim ve kolektif eylemlerin sebebi olarak ele alınmaktadır (Walker
ve Man, 1987).
Yaptığı kıyaslamalar sonucunda kendine adil davranılmadığını düşünerek öfkelenen
göreli yoksunluk halindeki bireyin geliştirdiği bir diğer duygu da kıskançlıktır. Neufeld
ve Johnson (2016)’un aynı zamanda ayrıcalıkla da ilişkili olduğu belirtilen kıskançlıkla
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(Salovey ve Rodin, 1991) narsisizmin ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, narsisizmin
boyutlarından olan ayrıcalığın göreli yoksunluğu etkileyerek kıskançlığa yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır. Sosyal adalete ilişkin birçok teori ve eşitlik teorisi gibi bazı teorilerin
şekillenmesinde etkili olduğu bilinen ayrıcalığın göreli yoksunluk yapısının oluşturulmasında da rol oynadığı belirtilmiştir (Gurr, 1970). Ayrıcalık literatürde göreli yoksunluğun
belirleyici bir özelliği olarak değerlendirilmiştir (Walker ve Smith, 2002). Çalışmalar
kendi durumları ile başkalarının durumları arasında kıyaslama yapan bireylerin kendilerini ayrıcalıklı görmelerinin göreli yoksunluk halinin oluşmasında etkili olduğunu göstermektedir (Bernstein ve Crosby, 1980).
1.4. İşten Ayrılma Niyeti

İşten ayrılmanın en kuvvetli bilişsel öncülü kabul edilen işten ayrılma niyeti, bireyin
organizasyondan ayrılmaya yönelik bilinçli ve kasıtlı isteği olarak tanımlanmıştır (Tett ve
Meyer, 1993). Bir diğer tanıma göre ise işten ayrılma niyeti; bireyin işini belirli bir süre
içinde değiştirme olasılığıdır (Sousa-Poza ve Henneberger, 2004). İşten ayrılma niyetinin
oluşmasında etkili olan birçok faktör arasından önde gelenleri; işin kendisi ve ücreti,
örgüt kültürü ve değerleri, diğer çalışanlarla ilişkiler, iş/rol doğrultusunda oluşan beklentiler, ödüllendirme yapıları şeklinde sıralanabilir (Çarıkçı ve Çelikkol, 2009).
İş tatmini (Shaw, 1999), örgütsel bağlılık (Lum, Kervin, Clark, Reid ve Sirola,1998)
ve örgütsel adalet (Herda ve Lavelle, 2012) ise bireyin işten ayrılma niyeti oluşturmasına etkileri çokça çalışılan ve işten ayrılma niyetiyle negatif yönlü ilişkileri tespit edilen
kavramlardan bazılarıdır.
2. Araştırma Yöntemi

Bu bölümde çalışmanın amacı ve modeli ile araştırmanın örneklemi, veri toplama
araçları, verilerin analizi başlıkları yer almaktadır.
2.1. Hipotezler

Karanlık üçlü yapısını oluşturan subklinik narsisizm, Makyavelizm ve subklinik psikopati, bazı ortak yönleri nedeniyle tek bir yapı olarak değerlendirilen kişilik özellikleridir (Jones ve Figueredo, 2013). Bu ortak yönlerden biri olan kendini imtiyazlı görme
halinin (Giammarco ve Vernon, 2014) bir diğer kişilik özelliği olan psikolojik ayrıcalığın
ilişkili olduğu kavramlardan biri olması (Walters, 2009) ve psikolojik ayrıcalığın kuramsal öncülü olan ayrıcalığın, karanlık üçlü yapısı içindeki kişilik özelliklerinden narsisizmin, diğer iki kişilik özelliği Makyavelizm (McHoskey, 1995) ve psikopati (Benning vd.,
2005) ile ilişki içinde olan alt boyutlarından biri olması nedeniyle karanlık üçlü kişilik
özelliklerinin psikolojik ayrıcalık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu düşünülmektedir.
H1: Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin psikolojik ayrıcalık üzerinde anlamlı etkisi
vardır.
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Literatürde karanlık üçlü kişilik özelliklerinden narsisizmin diğer iki kişilik özelliğiyle ilişkili alt boyutu ve psikolojik ayrıcalığın kuramsal öncülü olan ayrıcalığın göreli
yoksunluk halinin oluşmasında etkili olduğuna dair bulgular (Bernstein ve Crosby, 1980;
Neufeld ve Johnson, 2016) doğrultusunda hem karanlık üçlünün hem de psikolojik ayrıcalığın göreli yoksunluk üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu düşünülmektedir.
dır.

H2: Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin göreli yoksunluk üzerinde anlamlı etkisi varH5: Psikolojik ayrıcalığın göreli yoksunluk üzerinde anlamlı etkisi vardır.

Yapılan literatür taramasında karanlık üçlü kişilik özellikleri ile işten ayrılma niyeti
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma bulunamamakla birlikte, birbirleriyle örtüşen özellikleri bulunan karanlık üçlü yapısındaki narisisizm (Mathieu, 2013; Skiera, 2016) ve
psikopatinin (Özsoy ve Ardıç, 2017) bireyin işten ayrılma niyeti oluşturmasında etkili
olduğu bilinen düşük iş tatminine neden olduğuna ilişkin bulgular nedeniyle karanlık
üçlü kişilik özelliklerinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu düşünülmektedir.
H3: Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkisi
vardır.

Literatürdeki bulgular psikolojik ayrıcalıklı çalışanların kuvvetli bir şekilde işten
ayrılma niyeti geliştirdiğine işaret etmektedir (Harvey ve Martinko, 2009). Çoğunlukla
olumsuz sonuçlara ilişkilendirilen bir kişilik özelliği olan psikolojik ayrıcalık davranışı
sergileyen bireylerin olumlu sonuçları sahiplenirken olumsuz sonuçlardan başkalarının
sorumlu olduğunu düşünmeleri (Lang, 1985) çalıştıkları kurum ve çalışma arkadaşlarına
olumsuz duygular geliştirmelerine böylelikle işten ayrılma niyeti oluşturmalarına neden
olabilir (Weiner, 1985). Bu doğrultuda psikolojik ayrıcalık ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye yönelik hipotez psikolojik ayrıcalığın işten ayrılma niyetini anlamlı bir
şekilde etkilediği yönündedir.
H4: Psikolojik ayrıcalığın işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkisi vardır.
2.2. Araştırmanın Amacı ve Modeli

Bu araştırmanın amacı Batı Akdeniz Bölgesinde Devlet Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerde karanlık üçlü kişilik özellikleri, psikolojik ayrıcalık, göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmada ayrıca psikolojik ayrıcalığın, işten ayrılma niyeti ve göreli yoksunluk üzerindeki etkisi de çalışmaya
konu edilmiştir.
Bu amaçla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Araştırmada kullanılan Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Ölçeği Jonason ve Webster (2010) tarafından geliştirilmiştir. Eraslan-Çapan ve arkadaşları (2015), tarafından
Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek on iki maddeden oluşmakta olup üç alt boyut; subklinik
narsisizm (4 madde), Makyavelizm (4 madde) ve subklinikpsikopati (4 madde) altında
toplanmıştır. Eraslan-Çapan ve arkadaşları (2015) çalışmasında, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .85 ve boyutlarına yönelik olarak iç tutarlılık katsayıları subkliniknarsisizm .87,
subklinikpsikopati .71, Makyavelizm .79 olarak hesaplamıştır. Ölçekte ters puanlanan
madde bulunmamaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere örnek olarak, “Amacıma ulaşmak
için yağcılık yaparım” gösterilebilir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda üç ifade düşük faktör yükü nedeniyle
model dışında bırakılmış ve analiz tekrarlanmıştır. DFA neticesinde elde edilen uyum
endeksleri x2/sd=2,109, RMSEA=.074, CFI=.98, GFI=.94 ve NFI=.96 şeklindedir.

Araştırmada kullanılan Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği Campbell ve arkadaşları (2004)
tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye Ünsal-Akbıyık (2018), tarafından uyarlanmıştır. Ölçek dokuz ifadeden oluşmakta olup tek boyut altında toplanmıştır. Ünsal-Akbıyık (2018)
çalışmasında, ölçeğin iç tutarlılık katsayısını .80 olarak hesaplamıştır. Ölçekte bir ifade
ters puanlanmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere örnek olarak “Dürüstçe söyleyebilirim ki,
diğer kişilerden daha fazlasını hak ediyorum” gösterilebilir. Ölçeğin yapı geçerliliğini
test etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda bir ifade düşük faktör yükü nedeniyle model dışında bırakılmış ve analiz tekrarlanmıştır. DFA neticesinde elde edilen uyum endeksleri x2/sd=2,098, RMSEA=.074, CFI=.98, GFI=.95 ve
NFI=.96 şeklindedir.

Araştırmada kullanılan Göreli Yoksunluk Ölçeği Callan ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye Yılmaz ve Erkal (2020) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek
altı ifadeden oluşmakta olup tek boyut altında toplanmıştır. Yılmaz ve Erkal (2020) çalışmasında, ölçeğin iç tutarlılık katsayısını .71 olarak hesaplamıştır. Ölçekte iki ifade ters
puanlanmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere örnek olarak, “Kendimi başkaları ile karşılaştırdığımda yoksun (eksik) hissediyorum” gösterilebilir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek
amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda, bir ifade düşük faktör yükü
nedeniyle model dışında bırakılmış ve analiz tekrarlanmıştır. DFA neticesinde elde edilen
uyum endeksleri x2/sd=1,162, RMSEA=.028, CFI=.99, GFI=.99 ve NFI=.98 şeklindedir.

Araştırmada kullanılan İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği, Wayne ve arkadaşları (1997),
tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye Küçükusta (2007) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek üç
ifadeden oluşmakta olup tek boyut altında toplanmıştır. Küçükusta (2007) çalışmasında,
ölçeğin iç tutarlılık katsayısını .69 olarak hesaplamıştır. Ölçekte ters puanlanan madde
bulunmamaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere örnek olarak, “Çoğu kez mevcut işimi bırakmayı düşünüyorum” gösterilebilir.
Araştırmada, 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlikle Katılmıyorum……. 5: Kesinlikle Katılıyorum) ile katılımcıların görüşleri alınmaya çalışılmıştır.
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2.5. Verilerin Analizi

Araştırmanın tanımlayıcı istatistiklerini, normallik ve güvenirlik değerlerini, değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla SPSS 22.0 programından
faydalanılmıştır. Ölçeklerin yapısal geçerliliği AMOS 21.0 programı (DFA) ile sınanmıştır. Araştırma çerçevesinde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
frekans dağılımı analizinden, değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için Pearson
korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Daha sonra makyavelizm, subklinik psikopati
ve subkliniknarsizimin, psikolojik ayrıcalık, işten ayrılma niyeti ve göreli yoksunluk değişkenleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Psikolojik ayrıcalığın, göreli yoksunluk ile işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini
ortaya koymak için ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
2.6. Araştırma Etiği

Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun hareket edilen bu araştırmaya Süleyman
Demirel Üniversitesi Üniversite Etik Kurulu onayı üzerine başlanmış, araştırmaya dair
veri toplanması aşamasındakatılımcıların gönüllülüğü esas alınmış, kişisel verilerin korunmasına azami düzeyde dikkat edilmiştir.
3. Bulgular

Bu bölümde karanlık üçlü kişilik özellikleri, psikolojik ayrıcalık, göreli yoksunluk
ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinin güvenirlikleri, tanımlayıcı istatistikleri incelenecek,
ardından araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan hipotezlerin analizleri gerçekleştirilecektir.
3.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Aşağıda ölçeklerin geçerlilikleri ve güvenirlikleri test edildikten sonra, araştırmada
kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler aşağıda belirtilmiştir.

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Parametrik testler verilerin normal dağılım göstermesi durumunda kullanılmaktadır (Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2013). Tabachnick, Fidellve Ullman (2014)’a
göre örneklem büyüklüğünün 200’ü geçtiği durumlarda çarpıklık ve basıklık değerleri
eğer + 1.5 ve -1.5 arasında ise, normal dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. Bu çerçevede
ölçeklerin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Buna göre ölçeklerin çarpıklık
katsayıları 1,200 ile .35, basıklık katsayıları ise .539 ile -.093 değerleri  arasında değiştiği
görülmektedir. Bu durumda verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Araştırmada
kullanılan değişkenlere ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile korelasyon
analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1.Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler

X

SS

KÜKÖ

1,94

1.13

.951**

2,83

1.20

.904**

1,71

.79

KÜKÖ

2,21

SPSİ

1,85

MAK

SNAR
GY

İAN
PA

3.28
2,96

.99
.90
.43
.83

(.94)

MAK
(.92)

.880**

.814**

.312**

.279**

.395**
.708**

SPSİ

(.82)

.786**

.646**

.341**

.386**

.672**

SNAR

(.90)

.272**

.301**

.602**

.656**

.361**

GY

(.70)

.178**
.233**

İAN

(.87)

.175**

PA

(.91)

**p<.01; x : Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma. Parantez içindeki değerler değişkenlerin
güvenirlik katsayılarını göstermektedir. (KÜKÖ: Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri; MAK: Makyavelizm; SPSİ: Subklinik Psikopati; SNAR: Subklinik Narsisizm; GY: Göreli Yoksunluk; İAN: İşten
Ayrılma Niyeti; PA: Psikolojik Ayrıcalık)

Tablo 1’de ölçeklerin genel ortalamalarına bakıldığında, karanlık üçlü kişilik özellikleri (2.21±.99) puan ortalamasının orta düzeyin altında olduğu tespit edilmiştir. Makyavelizmin (1.94±1.13) ve subklinik psikopatinin (1.85±.90) genel ortalamalarına bakıldığında orta düzeyin altında sayılabilecek seviyededir. Subklinik narsisizm puan ortalamasının
(2,83±1.20) ortalama düzeye yakın olduğu tespit edilmiştir. Göreli yoksunluk puanının
ortalamasının (3.28±.43) ortalama düzeyin üzerinde olduğu görülmektedir. İşten ayrılma
niyetinin puan ortalamasının (1.71±.79) ortalama düzeyin altında olduğu ve psikolojik
ayrıcalık puan ortalamasının (2.96±.83) ortalama düzeye yakın olduğu tespit edilmiştir
(Tablo 1).

Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan Pearson
Korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, araştırmaya
konu edilen tüm değişkenler arasında pozitif yönlü p< .01 seviyesinde anlamlı düzeyde
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Karanlık üçlü kişilik özellikleri boyutlarından Makyavelizm (r=.672, p<.01), subklinik psikopati (r=.602, p<.01) ve subklinik narsisizm (r=.656,
p<.01) boyutları ile psikolojik ayrıcalık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Karanlık üçlü kişilik özellikleri boyutlarından Makyavelizm (r=.279,
p<.01), subklinik psikopati (r=.272, p<.01) ve subklinik narsisizm (r=.301, p<.01) boyutları ile göreli yoksunluk arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Karanlık üçlü kişilik özellikleri boyutlarından Makyavelizm (r=.341, p<.01), subklinik
psikopati (r=.386, p<.01) ve subklinik narsisizm (r=.361, p<.01) boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tabloda son olarak
psikolojik ayrıcalık ile işten ayrılma niyeti (r=.175 p<.01) ve göreli yoksunluk (r=.233
p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Soru formunda yer alan ifadelerin güvenirliklerine bakılmıştır. Araştırmacıların bir
kısmı Cronbach Alfa katsayısı değerinin .70’ten büyük olması gerektiğini savunmaktadır
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(Büyüköztürk, 2004). Soru formunda yer alan karanlık üçlü kişilik özellikleri ölçeğinin
Cronbach Alpha değeri .94, karanlık üçlü kişilik özellikleri boyutları (Makyavelizm .92,
subklinik psikopati .82, subklinik narsisizm .90), göreli yoksunluk ölçeği .70 işten ayrılma niyeti .87 ve psikolojik ayrıcalık ölçeği .91 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada ölçeklerin Cronbach Alpha katsayılarının belirtilmiş olan değerlerin üstünde çıkmış olması
ölçeklerin yüksek düzeyde güvenilir olduğunun göstergesidir.
3.2. Hipotez Testleri

Araştırmanın konu ve amacına uygun olarak geliştirilen hipotezlerin testi için regresyon analizinden faydalanılmıştır. “Regresyon analizi, iki ya da daha fazla değişkenin
birinin bağımlı diğerlerinin bağımsız değişkenler olmasını ifade etmektedir” (Büyüköztürk, 2004, s.91).

Analize başlamadan önce Durbin Watson (D-W) katsayısı ile otokorelasyonun olup
olmadığı test edilmiştir. Bu değerin 1,5-2,5 arasında olması otokorelasyonun var olup olmadığının göstergesidir (Kalaycı, 2005). Araştırmada D-W katsayılarının 2,340 ile 1,651
arasında değerler aldığı tespit edilmiştir. Bu bulgu regresyon analizinin birinci varsayımının gerçekleştirildiğinin göstergesidir. Varsayımlardan bir diğeri olan Tolerans ve
VIF (varyans artış faktörü) katsayıları incelenmiştir. Tolerans değerinin .20’den büyük,
VIF değerinin ise 10’dan küçük olması kabul edilebilir orandır (Field, 2009). Bu bulgular ışığında araştırmada çoklu bağlantı sorunu olmadığı saptanmıştır. Makyavelizm,
subklinikpsikopati ve subkliniknarsisizm psikolojik ayrıcalık üzerine etkisi Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. Makyavelizm, SubklinikPsikopati ve SubklinikNarsisizm Psikolojik
Ayrıcalık Üzerine Etkisi
Değişkenler
Sabit

Makyavelizm

Subklinik Psikopati

Subklinik Narsisizm
R= .709

B

S.H.

1.645

.116

.204

.078

.146
.231

Beta

T

P

D-W

14,127

.000

2,340

.280

2,622

.009

4,527

.079

.159

1,840

.067

2,970

.056

.334

4,117

.000

2,619

Düzeltilmiş R2= .503

F= 66,709

VIF

p<.01

Makyavelizm, subklinikpsikopati ve subkliniknarsisizmin psikolojik ayrıcalık üzerine etkisini sorgulamak amacıyla, çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Çoklu
regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile sebep sonuç ilişkisi içerisinde olan iki ya da
daha fazla bağımsız değişken ile bağımlı değişkenin tahmin edilmesi olarak ifade edilmektedir (Büyüköztürk, 2004: 98). Araştırma sonucunda birinci olarak makyavelizmin
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psikolojik ayrıcalık üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir (β= .280, t=2,622,
p>.05). Bu bulguya göre, makyavelizmdeki bir birimlik artış psikolojik ayrıcalık üzerinde .204’lük bir artış sağlamaktadır. İkinci olarak, subklinik psikopatinin psikolojik ayrıcalık üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir (β= .159, t=1,840, p>.05). Bu
bulgu subklinik psikopatideki bir birimlik artışın psikolojik ayrıcalık üzerinde .146’lık
bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak subklinik narsisizmin psikolojik ayrıcalık üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β= .334, t=4,117, p<.001). Model
subklinik narsisizmdeki bir birimlik artışın psikolojik ayrıcalık üzerinde .231’lik bir artış
sağladığını ortaya koymaktadır. Kısaca, akademisyenlerde subklinik narsisizm düzeyleri
arttıkça buna paralel olarak psikolojik ayrıcalık düzeyleri de belirtilen seviyede artmaktadır.  Makyavelizm, subklinikpsikopati ve subkliniknarsizim, psikolojik ayrıcalığı %50
düzeyinde açıklamaktadır (R= .709, R2= .503, F= 66,709, p<.01). Bu sonuçlar uyarınca
çalışmanınH1 hipotezi kısmi olarak desteklenmiştir. Makyavelizm, subklinikpsikopati ve
subkliniknarsisizm göreli yoksunluk üzerine etkisi Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Makyavelizm, SubklinikPsikopati ve SubklinikNarsizimin Göreli
Yoksunluk Üzerine Etkisi
Değişkenler
Sabit

Makyavelizm

Subklinik Psikopati

Subklinik Narsisizm
R= .317

B

S.H.

2,949

.082

.033

.055

.061
.077

Beta

T

P

D-W

136,042

.000

2,136

.008

.054

.957

4,527

.056

.128

1,102

.272

2,970

.039

.212

1,946

.053

2,619

Düzeltilmiş R2= .101

VIF

F= 7,309 p<.01

Makyavelizm, subklinikpsikopati ve subkliniknarsisizmin göreli yoksunluk üzerine
etkisini sorgulamak amacıyla, çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda birinci olarak makyavelizmin göreli yoksunluk üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir (β= .008, t= .054, p>.05). Bu bulguya göre, makyavelizmdeki bir
birimlik artış göreli yoksunluk üzerinde .033’lük bir artış sağlamaktadır. İkinci olarak,
subklinik psikopatinin göreli yoksunluk üzerinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir (β= .128, t=1,102, p>.05). Bu bulgu subklinik psikopatideki bir birimlik artışın göreli
yoksunluk üzerinde .061’lik bir artış sağladığını ortaya koymaktadır. Son olarak subklinik narsisizmin göreli yoksunluk üzerinde bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır (β=
.212, t=1,946, P>.05).  Model subkliniknarsizimdeki bir birimlik artışın göreli yoksunluk
üzerinde .077’lik bir artış sağladığını ortaya koymaktadır. Makyavelizm, subklinikpsikopati ve subkliniknarsisizm, göreli yoksunluğu %10 düzeyinde açıklamaktadır (R= .317,
R2= .101, F= 7,309 p<.01). Bu sonuçlar uyarınca çalışmanın H2 hipotezi reddedilmiştir.
Makyavelizm, subklinikpsikopati ve subkliniknarsisizm işten ayrılma niyeti üzerine etki-
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si Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Makyavelizm, SubklinikPsikopati ve SubklinikNarsisizmin İşten Ayrılma
Niyeti Üzerine Etkisi

Değişkenler
Sabit

Makyavelizm

Subklinik Psikopati

Subklinik Narsisizm
R= .416

B

S.H.

.892

.143

-.074

.096

.279
.158

Beta

t

P

D-W

6,215

.000

1,651

-.107

-,776

.439

4,527

.098

.318

2,859

.005

2,970

.069

.240

2,290

.023

2,619

Düzeltilmiş R2= .161

VIF

F= 13,826 p<.01

Makyavelizm, subklinikpsikopati ve subklinik narsisizmin işten ayrılma niyeti üzerine etkisini sorgulamak amacıyla, çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma
sonucunda birinci olarak makyavelizmin işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkiye sahip
olmadığı tespit edilmiştir (β=-.107, t=-.776, p>.05). İkinci olarak, subklinik psikopatinin
işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β= .318, t=2,859,
p<.05). Bu bulgu psikopatideki bir birimlik artışın işten ayrılma niyeti üzerinde .279’luk
bir artış sağladığını ortaya koymaktadır. Kısaca, akademisyenlerde psikopati özellikleri
arttıkça buna paralel olarak işten ayrılma niyeti düzeyleri de belirtilen seviyede artmaktadır. Son olarak subklinik narsisizm işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip
olduğu saptanmıştır (β= .240, t=2,290, p<01). Model subklinik narsisizmdeki bir birimlik artışın işten ayrılma niyeti üzerinde .158’lik bir artış sağladığını ortaya koymaktadır.
Kısaca, akademisyenlerde subklinik narsisizm düzeyleri arttıkça buna paralel olarak işten
ayrılma niyeti düzeyleri de belirtilen seviyede artmaktadır. Makyavelizm, subklinikpsikopati vesubklinik narsisizm, işten ayrılma niyetini %16 düzeyinde açıklamaktadır (R=
.416, R2= .161, F= 13,826, p<.01). Bu sonuçlara göre çalışmanın H3 hipotezi kısmi olarak kabul edilmiştir. Psikolojik ayrıcalığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisi Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5: Psikolojik Ayrıcalığın İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Değişkenler
Sabit

Psikolojik Ayrıcalık
R= .175

R = .031
2

B

S.H.

1,216

.205

.168

.067

Beta
.175

T

P

5,935

.000

2,521

.012

F= 6,354

D-W

VIF

1,721

1,000

p<.01

Psikolojik ayrıcalığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisini sorgulamak amacıyla, basit
doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgusunda, psikolojik ayrıca-
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lığın işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (β=
.175, t= 2,521, p<.01). Dolayısıyla psikolojik ayrıcalıktaki bir birimlik artış işten ayrılma
niyeti üzerinde .168’lik bir artış sağlamaktadır. Kısaca, akademisyenlerde psikolojik ayrıcalık düzeyleri arttıkça buna paralel olarak işten ayrılma niyetleri de belirtilen seviyede artmaktadır. Psikolojik ayrıcalık işten ayrılma niyetinin %.031’ini açıklamaktadır. Bu
kapsamda oluşturulan H4 hipotezi desteklenmiştir. Psikolojik ayrıcalığın göreli yoksunluk
üzerine etkisi Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Psikolojik Ayrıcalığın Göreli Yoksunluk Üzerine Etkisi
Değişkenler
Sabit

Psikolojik Ayrıcalık
R= .233

R2= .054

B

S.H.

2.925

.111

.122

.036

Beta
.233

T

P

126,437

.000

3,388

.001

D-W

VIF

2,259

1,000

F= 11,482 p<.01

Psikolojik ayrıcalığın göreli yoksunluk üzerine etkisini sorgulamak amacıyla, basit
doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, psikolojik ayrıcalığın göreli yoksunluk üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir (β= .233, t= 3,388,
p<.01). Dolayısıyla, psikolojik ayrıcalıktaki bir birimlik artış göreli yoksunluk üzerinde
.122’lik bir artış sağlamaktadır. Kısaca, akademisyenlerde psikolojik ayrıcalık düzeyleri
arttıkça buna paralel olarak göreli yoksunluk düzeyleri de belirtilen seviyede artmaktadır.
Psikolojik ayrıcalık göreli yoksunluğun %.054’ünü açıklamaktadır. Bu durumda araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan H5 hipotezi desteklenmiştir.
4. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada karanlık üçlü kişilik özellikleri ile psikolojik ayrıcalığın ve bu iki kişilik
özelliği ile göreli yoksunluk ve işten ayrılma niyetinin ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Batı Akdeniz Bölgesindeki Devlet Üniversitelerinde görev yapan akademisyenler
üzerinde yapılan araştırma sonucunda karanlık üçlü kişilik özelliklerinden subklinik narsisizmin psikolojik ayrıcalık üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilirken, Makyavelizim ve subklinik psikopatinin psikolojik ayrıcalık üzerinde bir etkiye sahip olmadığı
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgu ile “karanlık üçlü kişilik özelliklerinin psikolojik ayrıcalık üzerinde anlamlı etkisi vardır” şeklinde oluşturulan hipotez kısmen doğrulanmıştır. Psikolojik ayrıcalığın, subklinik narsisizmin alt boyutlarından biri olan ayrıcalıktan
türeyen bir kavram olması ve hem subklinik narsisizmin hem de psikolojik ayrıcalığın
üstünlük ve imtiyaz duygularını barındıran kişilik özellikleri olmaları bu sonucu beklenir
kılmaktadır.
Karanlık üçlü-göreli yoksunluk ilişkisine dair bulgular karanlık üçlü kişilik özelliklerinden Makyavelizm, subklinik psikopati ve subklinik narsisizmin göreli yoksunluk-
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la anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı yönündedir. Karanlık üçlü ve işten ayrılma niyeti
ilişkisine dair elde edilen bulgular sonucunda ise, karanlık üçlü kişilik özelliklerinden
subklinik psikopatinin ve subklinik narsisizmin işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilediği; Makyavelizimin işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkiye sahip olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen diğer bulgular ise, psikolojik ayrıcalığın hem göreli
yoksunluk hem de işten ayrılma niyeti ile pozitif yönlü ilişki içinde olduğunu ortaya
koymaktadır.

Çalışmada “karanlık üçlü kişilik özelliklerinin göreli yoksunluk üzerinde anlamlı bir
etkisi vardır” şeklinde kurulan hipotez, reddedilmiştir. Makyavelistlerin sonuç odaklı olmaları, psikopatların kısa sürede sonuç elde etmeyi arzulayan dürtüsel doğaları ve narsisistlerin şişirilmiş bir benlik duygusuna sahip olmaları nedeniyle göreli yoksunluk hissetmelerinin beklenen bir sonuç olduğu düşünülse de çalışmanın sonuçlarının aralarında
ilişki olmadığı yönünde çıkmasıçalışmanın gerçekleştirildiği akademik ortam üzerinden
açıklanabilir. Üniversiteler yöneticilerin akademisyenler arasından seçildiği dolayısıyla
akademisyenlerin çalışma arkadaşlarını bir süreliğine yöneticileri olarak görebileceği
akademik ortamlardır. Karanlık üçlü kişilik özelliklerinden bir ya da daha fazlasını kendinde barındıran akademisyenin taşıdığı bu kötücül özellikler nedeniyle çalışma arkadaşlarıyla çatışma yaşaması beklenen bir durumdur. Karanlık üçlü özellikleri taşıyançalışanın bir süre sonra çatışma yaşadığı çalışma arkadaşını yöneticisi olarak karşısında
bulması, yöneticisinin kendisine adil davranmayacağı beklentisini doğurabilir. Bu beklenti doğrultusunda hak ettiğini düşündüğünü elde edememenin ortaya çıkaracağı hayal
kırıklığı daha düşük düzeyde olacak, dolayısıyla göreli yoksunluk hissedilmeyecektir.
Nitekim göreli yoksunluğun beklenti ile ilgili bir kavram olduğu bilinmektedir (Grant
ve Brown, 1995). Bu beklentinin düzeyi göreli yoksunluğun oluşmasında belirleyici bir
role sahiptir (McKee-Ryan ve Harvey, 2011). Karanlık üçlü özellikleri taşıyan çalışanın
göreli yoksunluk haline girmesinde yöneticisiyle olan ilişkisinin etkili olduğu şeklindeki
bu varsayımın ileride göreli yoksunluk ile yöneticiye duyulan güven ilişkisine dair bir
çalışma ile desteklenmesi faydalı olacaktır.

Literatürde bu çalışmanın araştırma konularından olan karanlık üçlü ile işten ayrılma
niyeti ilişkisine dair bir çalışma bulunmadığından karanlık üçlü ile iş tatmini ilişkisi ve iş
tatmini ile işten ayrılma niyeti ilişkisi üzerine yapılmış çalışmalarla dolaylı deliller kullanarak kurulan “Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin işten ayrılma niyeti üzerine anlamlı etkisi vardır” şeklindeki hipotez çalışmadan elde edilen karanlık üçlü kişilik özelliklerinden
narsisizm ve psikopatinin işten ayrılma niyetini pozitif yönlü etkilediğine dair bulgu ile
kısmen doğrulanmıştır. Bu sonucun gerekçesi olarak narsisist bireylerin doğaları gereği
kendilerini diğer bireylerden üstün görmeleri ve karanlık üçlü kişilik özelliklerinden en
yıkıcı olanının psikopati olması gösterilebilir (Özsoy ve Ardıç, 2017). Kendilerini diğer
çalışanlardan üstün gören ve yıkıcı özelliklere sahip olan bireylerin çalışma ortamında
diğer çalışanlarla sağlıklı bir ilişki yürütme konusunda zorluk yaşamaları, dolayısıyla yalnızlaşmaları ve dışlanmaları beklenen bir sonuçtur. Çalışanın dışlanması ise başlı başına
bir işten ayrılma niyeti oluşturma sebebidir (Soybalı ve Pelit, 2018).
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Psikolojik ayrıcalık ile göreli yoksunluk ilişkisine dair bulgu psikolojik ayrıcalığın
göreli yoksunluğu pozitif yönlü etkilediği yönündedir. Alanda yapılan birden çok çalışmadan elde edilen; ayrıcalığın göreli yoksunluk halinin oluşmasında belirleyici bir rol
üstlendiğine (Walker ve Smith, 2002), başkalarının durumu ile kendi durumlarını kıyaslayan bireylerin kendilerini ayrıcalıklı görmelerinin göreli yoksunluk halinin oluşmasında
etkili olduğuna (Bernstein ve Crosby, 1980) dair bulgular çalışmadaki bulguyu desteklemektedir. Hiçbir dayanakları olmadan kendisi ile aynı niteliklere sahip, aynı performansı
gösteren bireylerden daha fazlasını hak ettiklerine inanan psikolojik ayrıcalıklı bireylerin
bu çarpık hak ediş algılarının, kendilerine adaletli davranıldığında dahi hak ettiklerini alamadıkları düşüncesine kapılıp öfkelenmelerine neden olduğunu söylemek mümkündür.
Bireyin hak ediş algısındaki çarpıklık gerçeklerle örtüşmeyen nedenlerle göreli yoksunluk hissetmesine neden olmaktadır.
Psikolojik ayrıcalık ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ilişki olduğuna
dair bulgu literatürde kendini ayrıcalıklı gören bireylerin ayrıcalıklı görmeyen bireylere kıyasla daha sık ve kuvvetli şekilde işten ayrılma niyeti oluşturduğuna (Harvey ve
Martinko, 2009), dair bulguyla örtüşmektedir.  Yüksek psikolojik ayrıcalık seviyesindeki bireyler olumlu sonuçlar karşılığında ödüllendirilmek isterlerken olumsuz sonuçlarla
karşılaşmaları durumunda başkalarını suçlamayı tercih etmektedirler (Lang, 1985). Psikolojik ayrıcalık hisseden bireylerin bu tutumları çalıştıkları kuruma ve diğer çalışanlara
karşı olumsuz duygular geliştirmelerinin önünü açarak onları yeni istihdam olanaklarını
değerlendirmeleri yönünde teşvik etmektedir (Weiner, 1985).

Hem karanlık üçlü kişilik özellikleri hem de psikolojik ayrıcalık olumsuz sonuçlarla
ilişkilendirilen kişilik özellikleridir. Bu kişilik özelliklerinin yetişkin durumdaki çalışanlarda gelişimini tamamlamış olması, bu özellikleri taşıyan çalışanlara sahip olan yöneticilerin örgütlerini olası olumsuz etkilerden korumasını zorlaştırmaktadır. Karanlık üçlü
özellikleri gösteren çalışanlar uyumsuz doğaları nedeniyle örgütsel iklimin korunmasına
zarar verirken psikolojik ayrıcalıklı çalışanların çarpık değerlendirmeleri performanslarında düşüşe neden olmaktadır. Narsisistlerin kendilerini üstün gören tavırları ve subklinik psikopatların zaman zaman saldırgan tavırlar sergilemelerine neden olan dürtüseleğilimleri, örgütlerine yabancılaşmaları sonucunda işten ayrılma niyeti geliştirmelerine
neden olabilir. Buna ek olarak narsisiszmin psikolojik ayrıcalık üzerindeki pozitif yönlü
etkisi psikolojik ayrıcalıkla ilişkili olduğu tespit edilen göreli yoksunluk sonucu ortaya
çıkan öfke ve kıskançlık gibi duyguların oluşmasına zemin hazırlayacak, bu duyguların
varlığı çalışanların performansını olumsuz etkileyeceği gibi örgüt içinde huzursuzluğa da
neden olacaktır.

Yönetici açısından psikolojik ayrıcalıklı çalışanın göreli yoksunluk haline girmesini
engellemek oldukça karmaşık bir iştir. Ayrıcalıklı bireylerin göreli yoksunluk yaşamalarını önlemek, dengesiz mütekabiliyet algılarından dolayı gerçekle örtüşmeyen beklentilerini karşılamakla mümkündür.  Yöneticinin kendini ayrıcalıklı gören çalışanının göreli
yoksunluk haline girmesini önlemek için hak ettiğinden fazlasıyla ödüllendirmesi ise di-
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ğer çalışanların psikolojik ayrıcalıklı çalışanla kendilerini kıyaslamaları sonucunda göreli
yoksunluk hissetmelerine neden olup göreli yoksunluğun bulaşıcı bir hastalık gibi örgüt
içinde yayılmasıyla sonuçlanabilir.

Çalışma sonucunda gerek işten ayrılma niyetiyle ilişkisi tespit edilen karanlık üçlü
kişilik özelliklerinden ikisi olan subklinik narsisizm ve subklinik psikopati gerekse göreli
yoksunluk ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi tespit edilen psikolojik ayrıcalık olumsuz etkileri bariz olan birçok sonuçla ilişkilendirilen kişilik özellikleridir. Bu olumsuz sonuçlar
etkilerini hem çalışanda hem de çevresinde göstermektedirler. Yöneticilerin bu olumsuz
sonuçlarla karşılaşmamak için başvurabilecekleri kısıtlı seçeneklerden biri işe alım sürecinde kişilik testlerini uygulayarak karanlık kişilik özelliklerine sahip çalışan istihdam
etmekten kaçınmaktır. Çalışanda bu kişilik özelliklerin var olması durumunda ise çalışanı
çevresiyle etkileşimin kısıtlı olduğu bir pozisyonda görevlendirmek en azından bu kişilik
özelliklerinin çalışanın çevresine olan etkilerini sınırlayacaktır.

Araştırma belirli kısıtlardan oluşmaktadır. Kısıtlardan biri ilk olarak veri toplama sürecinde kartopu örneklem yönteminin kullanılmasıdır. İkinci kısıt olarak kullanılmış olan
örneklem sayısıdır. Buradaki örneklem popülasyonu değil o popülasyonu temsil eden
daha az sayıda katılımcılardan oluşmaktadır. Fakat KMO değerlerine bakıldığında bu örneklem sayısının yeterli sayıda olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Üçüncü kısıt, araştırmanın
kesitsel olmasıdır. Boylamsal araştırmaların neticeleri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Çalışmanın literatür bölümünde yer alan bilgiler ışığında gelecek çalışmalarda başka
araştırmacılar tarafından ele alınması, farklı örneklem grupları üzerinde yapılması ileride
yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılacak olan başka bir
araştırmada nitel yöntemler kullanılabilir.
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