OKULLARDA MOBBİNG (PSİKOLOJİK BASKI) DÜZEYİNİ ÖLÇME ANKETİ
Açıklama : Bu çalışmadaki bilgiler kurumsal anlamda paylaşılmayacak, verilerin değerlendirmesi yapılacaktır. Anketteki amaç; son
yıllarda gündemde olan iş yerlerindeki (eğitim kurumlarındaki) çalışanların yaşadıkları baskı türleri ve baskı düzeyleri hakkında bilgi sahibi
olmak, verilerden çıkan sonuçları paylaşarak mobbing (psikolojik baskı) 'e varan uygulamalarla ilgili bilinç oluşturmaktır.

…....……..….yıl
Kadın ( )

Var ( )

Yok ( )

Erkek ( )
Her Zaman

Cinsiyetiniz:

Sendikaya Üyeliğiniz:

Yardımcı Hizmetli ( )

1
2

En ufak bir hata/aksaklık yaptığımda ben hemen uyarlıyor veya eleştiriliyorken aynı hatayı yapan bir
diğer kişiye ses çıkarılmıyor.
Haftalık ders programı / nöbet listeleri hazırlanırken belli kişilerin istekleri dikkate alınıyor, benim

görüşüm önemsenmiyor.
3 Arkamdan dedikodu yapılıyor ve kulaktan kulağa yayılıyor.
4 Yaptığım her şeyin inceden inceye gözlendiğini hissediyorum (kameralar veya kişiler yoluyla).
5 Bazı meslektaşlarım sürekli takdir edilirken benim başarılarım görmezden geliniyor.
6 Yetersiz olduğum, öğrencilerimi yeterince iyi yetiştiremediğim hissettiriliyor.
7 Başka bir okulda görev yapmak istiyorum.
8 Zümre veya kurul toplantılarında herkesin içinde eleştiriliyorum.
9 Veli ve öğrenci problemlerinde haksız duruma düşürülüyorum.
10

Yetiştirme kursu, ders dışı egzersiz, destek eğitim gibi ek gelir getirici durumlarda göz ardı

ediliyorum.
11 İşimi eksizsiz yapsam bile mutlaka bir kusur bulunuyor.
12 Fiziksel özelliklerim ya da giyimim gibi dış görünüşüm ile alay ediliyor.
13 Bana aynı statüde olduğum kişilerden daha fazla iş yükleniyor.
14 Üstlerim tarafından en az bir kere yüksek sesle azarlandım / hakarete uğradım.
15 Her gün işten huzurlu bir şekilde ayrılıyorum.
16 En az bir kere tayin istemeye ya da emekli olmaya zorlandım.
17 Bir açığım yakalanacak diye sürekli diken üstündeyim.
18 Sınıfımdaki öğrencilerin ve velilerin memnuniyeti gizleniyor veya çarpıtılarak söyleniyor.
19 Fotokopi ücreti,bağış, aidat ya da farklı gerekçelerle para toplamaya zorlanıyorum.
20 Cinsel içerikli kaba şakalara maruz kalıyorum.
21 Canımı acıtmak için doğrudan ya da dolaylı olarak kırıcı sözler söyleniyor.
22 İş arkadaşlarım ya da velilerim bana karşı kışkırtılıyor.
23 Konuşulurken ortama girdiğimde susuyor ya da konuyu değiştiriyorlar.
24 Esasında gönüllülük içeren ve yapmak istemediğim (proje çalışması vb.) görevlere zorlanıyorum.
25 Kendime olan güvenimde azalma olduğunu hissediyorum.
26 İş arkadaşlarım arasında sevilen birisi olduğumu hissediyorum.
27 Bazen nefes alamadığımı, tıkandığımı hissediyorum.
28 Sık sık migren ya da panik atak yaşıyorum.
29 Okula istekli geliyorum.
30 Sürekli genel bir yorgunluk hissediyorum.
Varsa Eklemek İstedikleriniz : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiçbir Zaman

Görevdeki Süreniz:

Memur ( )

Ara Sıra

Öğretmen ( )

Sıklıkla

Göreviniz:

