Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi
Yıl: 2019, 11(20): 152-161

Journal of Academic Researches and Studies
Year: 2019, 11(20): 152-161

Makale Türü: AraĢtırma Makalesi

Paper Type: Research Paper

ROL BELĠRSĠZLĠĞĠ VE SANAL KAYTARMA: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA
***
ROLE AMBIGUITY AND CYBERSLACKING: AN EMPIRICAL STUDY
Dr. Öğr. Üyesi Utku GÜĞERÇĠN
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi
Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölümü
ugugercin@adanabtu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7667-6256

Emel Berkem SIĞIRCIKOĞLU
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yönetim ve Organizasyon ABD Yüksek Lisans Öğrencisi
emelberkem@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0527-142X

Öz
Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması ve/veya görevleri ile ilgili
olarak kendilerinden beklenilen davranışların çalışanlara açıkça bildirilmemesi rol belirsizliği olarak
adlandırılmaktadır. Rol Teorisi’nden hareketle; rol belirsizliği yaşayan çalışanların, maruz kaldıkları stresten
dolayı üretkenlik ve performans karşıtı davranışlara yönelebilecekleri öngörülmektedir. Rol belirsizliğine
verilen tepkiler farklılaşmakla birlikte, işyerlerinde artan internet kullanımı neticesinde çalışanlar, rol
belirsizliğine tepki olarak sanal kaytarma davranışlarına yönelebilirler. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı rol
belirsizliğinin, ‘dijital çağın kahve molası’ şeklinde tanımlanabilecek sanal kaytarma davranışlarını nasıl
etkilediğini ortaya koymaktır. Türkiye'deki işletmelerde rol belirsizliğinin yüksek seviyede olmasına ve
işyerlerinde internet erişiminin yaygınlaşmasına rağmen, rol belirsizliği ve sanal kaytarma ilişkisini ele alan
herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırma; özel sektör
çalışanları üzerinde, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışanların
yaşadıkları rol belirsizliği, sanal kaytarma davranışlarını artırmaktadır. Bu doğrultuda, çalışanlara daha az rol
belirsizliği yaşayacakları bir çalışma ortamı sunularak, mesai saatleri içerisinde kişisel amaçlı internet
kullanımının azaltılmaya çalışılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: rol belirsizliği, sanal kaytarma, siber kaytarma, siber aylaklık, işyerinde iş dışı internet
kullanımı.

Abstract
The lack of clear definitions regarding the employees’ duties, authorities, and responsibilities and/or the
absence of explicit disclosure of the expected behaviors in relation to the duties of the employees is called role
ambiguity. According to the Role Theory; employees, who experience role ambiguity, may act against
productivity and performance due to the stress they are exposed to. Although reactions to role ambiguity differ,
as a result of the increased internet use in the workplaces, employees are more prone to engage in cyberslacking
behaviors in response to role ambiguity. In this context, the aim of this study is to determine how role ambiguity
affects cyberslacking behaviors, which can be defined as 'the coffee break of the modern age'. Despite the high
level of role ambiguity and increasing use of the internet in Turkish businesses, the absence of any study
analyzing the relationship between role ambiguity and cyberslacking reflects the significance of the study. Data
is gathered by survey method and the sample was consisted of private sector employees. Results of the analysis
revealed that role ambiguity has a significant positive effect on cyberslacking activities. In this regard, in order
to lessen the usage of the internet for personal purposes during working hours, it is recommended that
employees should have a working environment with less role ambiguity.
Keywords: role ambiguity, cyberslacking, cyberloafing, cyber-leisure, non-work related internet use at work.
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1.GĠRĠġ
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, günlük hayat için pek çok kolaylık sağlarken iĢ hayatı
için de çeĢitli avantajlar sağlamıĢtır. Özellikle, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin bileĢenlerinden biri
olan ve artık günümüzün vazgeçilmezi haline gelen internet, bilgiye daha kısa sürede ve daha kolay
ulaĢma imkanı doğurmuĢtur. Ayrıca internet son dönemlerde, Endüstri 4.0‟ın etkisiyle nesnelerin
interneti, bulut biliĢim, artırılmıĢ gerçeklik ile köklü değiĢimler yaratmaktadır (Eldem, 2017). Hatta
internet kullanımı 20. yüzyıl itibariyle iĢletme giderlerinin azaltılması, online satıĢ, zaman tasarrufu
gibi olanaklar sunarken (Anandarajan vd., 2000), günümüzde marka ve halkla iliĢkiler yönetimi,
kiĢiselleĢtirilmiĢ ürün ya da hizmet sunumu, hatta tüketicilerle ilgili veri temin etme aracı olarak
kullanılmaktadır. Fakat tüm bu beraberinde getirdiği olanakların yanı sıra internetin bilinçsiz kullanımı
gün geçtikçe artan bir trend içerisinde seyretmektedir. Dolayısıyla internet kullanımı iĢletmeler için
avantaj yanında tehdit niteliği de taĢımakta (Wheatherbee, 2010) ve iĢletmeleri ciddi maliyetlerle karĢı
karĢıya bırakmaktadır (Örücü ve Yıldız, 2014:99). ĠĢyerlerinde internet kullanımından kaynaklanan
problemlerden biri de “dijital çağın kahve molası” olarak nitelendirilebilecek sanal kaytarmadır.
Sanal kaytarma, çalıĢanların iĢ saatleri içerisinde iĢletme faaliyetlerinden bağımsız olarak,
kiĢisel amaçlar doğrultusunda web uygulamalarını kullanmaları olarak tanımlanabilir (Lim, 2002:675).
BaĢka bir deyiĢle sanal kaytarma, mesai saatleri içerisinde iĢ ile ilgili olmayan internet kullanımını
ifade etmektedir. Sanal kaytarma literatürde; sanal (siber) sapkınlık ya da iĢte kiĢisel internet kullanımı
(Vitak vd., 2011:1751) olarak tanımlandığı gibi Türkçe yazında siber kaytarma, siber aylaklık, sanal
tembellik olarak da anılmaktadır. Mesai saatlerinde sosyal medyada vakit geçirmek, online alıĢveriĢ
yapmak, bahis sitelerine girmek gibi eylemler sanal kaytarma davranıĢları kapsamındadır. Sanal
kaytarma ile ilgili olarak gerçekleĢtirilen bir araĢtırmanın sonucuna göre, internet üzerinden alıĢveriĢ,
borsa, açık artırma ve kumar sitelerinin kullanımı %60 oranında mesai saatlerinde gerçekleĢmektedir
(Sharma ve Gupta, 2004:76). Konuyla ilgili yurtdıĢında yapılan piyasa araĢtırmalarının sonuçlarına
göre çalıĢanların internette geçirdikleri sürenin yarıdan fazlası iĢle ilgili olmayan konuları kapsamakta,
erkek çalıĢanların %4‟ü mesai saatlerinde günde yaklaĢık 1-2 saat kumar oynamakta, kadınların ise
%49‟u tatil sezonunda mesai saatleri içerisinde online alıĢveriĢ yapmaktadırlar (MySammy, 2013).
Ayrıca farklı iki araĢtırma neticesinde, çalıĢanların günlük 2,5 saatten haftalık 3 saate kadar kiĢisel
amaçlı internet kullandıkları ortaya konulmuĢtur (Greenfield ve Davis, 2002; Mills vd.,
2001). Liberman vd. (2011)‟ne göre sanal kaytarma hem örgüte hem de örgüt çalıĢanlarına zarar
vermekte, söz konusu zararlar internet hatlarında meydana gelen yoğunluk, azalan verimlilik sonucu
gerçekleĢen milyarlarca dolarlık maddi kayıplar, Ģirket gizliliğinin ihlali, çalıĢanların iĢten çıkarılması
ve hatta yasal yaptırımlar Ģeklinde gerçekleĢebilir. Bu görüĢü destekler nitelikte, internetin kiĢisel
amaçlarla kullanılmasının iĢletmelere toplam maliyetinin yıllık 54 milyar dolar olduğu tespit edilmiĢtir
(Young, 2001:7).
Sanal kaytarma ile ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmalarda çoğunlukla; sanal kaytarma davranıĢlarının
sıklığı (Didden vd., 2009), sanal kaytarma davranıĢlarının örgütler ve örgüt çalıĢanları üzerindeki
olumsuz etkileri (Wheatherbee, 2010), ziyaret edilen internet sitelerinin türü (Lim vd., 2002; Lim vd.,
2005) ve iĢverenlerin sanal kaytarma davranıĢlarına yanıt olarak uyguladıkları internet kullanım
politikaları, izleme yazılımları ve filtreleri gibi konular incelenmiĢtir (Ugrin vd., 2008). Söz konusu
çalıĢmaların yanı sıra sanal kaytarmanın öncüllerinin ve ardıllarının da araĢtırma konusu olduğu
görülmüĢtür. Özellikle uluslararası yazında sanal kaytarmanın iĢ tatmini (Mahatanankoon, 2006;
Messarra vd., 2011), örgütsel adalet (Restubog vd., 2011), rol belirsizliği (Henle ve Blanchard, 2008;
Sawitri ve Cahyadin, 2012), örgütsel bağlılık (Niaei vd., 2014; Shamsudin vd., 2012) gibi öncüllerine
odaklanıldığı görülmektedir. Ulusal yazında ise her ne kadar örgütsel adalet (Öğüt vd., 2013; Yıldız
vd., 2015), iĢ tatmini (ÇavuĢoğlu ve Palamutçuoğlu, 2017; Çivilidağ, 2017), örgütsel bağlılık (Candan
ve Ġnce, 2016; Güngör, 2016) gibi öncüllerin sanal kaytarma ile olan iliĢkisi üzerinde çalıĢılmıĢ olsa da
ülkemizde iĢgörenlerin sıklıkla maruz kaldıkları rol belirsizliğinin (Polatçı ve Boyraz, 2010) sanal
kaytarma ile iliĢkini doğrudan konu alan herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır.
Örgütsel davranıĢı etkileyen önemli stres kaynakları arasında yer alan rol belirsizliği;
çalıĢanların görev, yetki ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmamıĢ olması ve/veya görevleri ile
ilgili olarak kendilerinden beklenilen davranıĢların çalıĢanlara açıkça bildirilmemesi Ģeklinde
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tanımlanabilir (Kahn vd., 1964). Rol Teorisi‟ne göre (Kahn vd., 1964), çalıĢanların birbiri ile çeliĢkili
ve net olarak açıklanmayan iĢ rolleri ile karĢılaĢmaları, yani rol belirsizliği yaĢamaları durumunda,
görevleri arasında denge kurmaları zorlaĢabilmekte, bu durum da strese maruz kalmalarına sebep
olmakta ve performansları olumsuz yönde etkilenmektedir (Rizzo vd., 1970). Bu çerçevede rol
belirsizliği, çeĢitli örgütlerde ve mesleklerde yaygın olan bir stres kaynağı olarak kabul edilmektedir
(Henle ve Blanchard, 2008). Oysa çalıĢanların uyumu ve baĢarısı, rol ve iĢlevlerinin net bir Ģekilde
tanımlanmıĢ olmasına, iĢyerindeki her çalıĢanın kendi rol ve iĢlevlerini en üst düzeyde yerine
getirebilme yeterliliğine ve olanağına sahip olmasına bağlıdır (Aslan, 2004:602). Özellikle
Türkiye‟deki iĢletmelerde görev tanımlarının açık biçimde belirlenmemiĢ olması sebebiyle (Aslan,
2004; Korkut vd., 1999; KoĢar vd., 2013) ülkemiz iĢletmelerinde rol belirsizliğinin yüksek seviyede
olduğu düĢünülmektedir. Bunun sonucunda çalıĢanlar, yaĢadıkları rol belirsizliğinin yol açtığı stres ve
performans yetersizliği ile baĢa çıkma mekanizması olarak sanal kaytarma davranıĢına
yönelebilmektedirler (Folkman ve Lazarus, 1988; Henle ve Blanchard, 2008; Sawitri, 2012). Bu
bağlamda rol belirsizliğinin sanal kaytarma ile iliĢkisinin incelenmesi önem taĢımaktadır. Bu konuya
odaklanan Sawitri (2012:324) çalıĢanların, interneti kullanma bilgi ve becerilerine bakılmaksızın rol
belirsizliğine maruz kalmaları durumunda daha fazla sanal kaytarma davranıĢına yöneldiklerini tespit
etmiĢtir. Henle ve Blanchard (2008) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmanın neticesinde ise
çalıĢanların, rol belirsizliğinin olumsuz etkileri ile baĢa çıkmak için sanal kaytarma davranıĢlarını
savunma mekanizması olarak kullanabilecekleri ortaya konulmuĢtur. Ancak Türkiye'deki yüksek
düzeydeki rol belirsizliğine rağmen, ulusal yazında rol belirsizliği ve sanal kaytarma iliĢkini doğrudan
konu alan herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Bu noktadan hareketle bu çalıĢmanın temel amacı,
ülkemizde sıklıkla karĢılaĢılan rol belirsizliğinin sanal kaytarma davranıĢları üzerindeki etkisini tespit
etmektir. Alanyazındaki mevcut bulgulardan hareketle çalıĢmanın hipotezi 'H1: ÇalıĢanların maruz
kaldıkları rol belirsizliği, sanal kaytarma davranıĢları üzerinde pozitif yönde etkilidir.' Ģeklinde
oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında ayrıca çalıĢanların sanal kaytarma davranıĢlarına ne kadar
zaman ayırdıklarının ve sanal kaytarma için hangi araçları kullandıklarının da tespit edilmesi
amaçlanmaktadır.

2.METODOLOJĠ
2.1. Veri Toplama Süreci ve Örneklem
AraĢtırmada kullanılan veriler hem elden hem de online anket yöntemi ile kolayda örnekleme
yoluyla elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın evreni, Türkiye'deki iĢletmelerde çalıĢıp mesai saatleri içerisinde
internete bağlanma imkanına sahip iĢgörenlerden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise Adana ve
Mersin illerinde kurulu, özel sektörde faaliyet gösteren hizmet iĢletmeleri çalıĢanlarından
oluĢmaktadır. Evrenin büyüklüğünün net olarak bilinmediği durumlarda, anket formundaki ifade
sayısının 10 katı kadar katılımcıya ulaĢılması, kabul gören bir yaklaĢımdır (Costello ve Osborne,
2005:4). Ancak bu oranın 5‟in altına inmemesi önerilmektedir (Hair, 2010:175). Söz konusu
yeterlilikleri sağlamak amacıyla bu çalıĢma kapsamında, kolayda örnekleme yöntemi ile 250 anket
formu dağıtılmıĢtır. 233 adet geri dönen anket formunun 37‟si eksik yanıtlandığı için analiz dıĢı
bırakılmıĢ ve nihai olarak 196 adet anket analiz edilmiĢtir. Anket formundaki toplam ifade sayısının
20 olduğu göz önüne alınarak, analize dahil edilen anket formu sayısının asgari yeterliliği sağladığı ve
tavsiye edilen sayıya yakın olduğu görülmüĢtür.
Anket formunda rol belirsizliği değiĢkeninin ölçümü için Rizzo vd. (1970) tarafından
geliĢtirilen „Rol ÇatıĢması ve Rol Belirsizliği Ölçeği‟nden faydalanılmıĢtır. Bu ölçeğin ülkemizdeki
geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Erigüç (1994) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçekte, rol belirsizliği
boyutunu ölçen 6 adet ifade bulunmaktadır. "ĠĢyerinde ne kadar yetkiye sahip olduğumu biliyorum."
ifadesi, bu ölçekteki ifadelere örnek olarak verilebilir. Sanal kaytarma değiĢkeninin ölçümü için ise
Örücü ve Yıldız (2014) tarafından farklı ölçeklerdeki (Blanchard ve Henle, 2008; Lim, 2002; Özkalp
vd., 2012) ifadelerin bir araya getirilmesi ile oluĢturulan ve 14 ifadeden oluĢan sanal kaytarma ölçeği
kullanılmıĢtır. Ölçeklerdeki tüm ifadeler beĢli likert tipinde olup rol belirsizliği ölçeğindeki ifadelere
katılım düzeyi „1=Hiç Katılmıyorum‟dan „5=Tamamen Katılıyorum‟a doğru; Sanal Kaytarma
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Ölçeği‟ndeki ifadeler ise „1=Hiçbir Zaman‟dan „5=Her Zaman‟a doğru sıralanmıĢtır. Ölçeklerdeki
ifade sayıları ile birlikte, bu çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen güvenirlik analizi sonucunda elde
edilen değerler, Tablo 1'de yer almaktadır.
Tablo 1: AraĢtırmada Kullanılan Ölçeklere ĠliĢkin Bilgiler
Ölçek

Ġfade Sayısı

Cronbach’s Alpha

Rol Belirsizliği Ölçeği

6

.88

Sanal Kaytarma Ölçeği

14

.84

Anket formunda ayrıca katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek üzere oluĢturulan
kiĢisel form yanında, daha önce Demir vd. (2017)‟nin çalıĢmasında yer alan, çalıĢanların sanal
kaytarma davranıĢlarına ne kadar zaman ayırdıklarını ve sanal kaytarma için hangi araçları
kullandıklarını tespit etmeyi amaçlayan sorular da bulunmaktadır. Katılımcıların samimi cevap
verebilmeleri için bu sorular anket formunda „sanal kaytarma davranıĢına ayrılan zaman‟ ve „sanal
kaytarma için kullanılan araçlar‟ Ģeklinde değil, „iĢ dıĢı internet kullanımına ayrılan zaman‟ ve „iĢ dıĢı
internet eriĢimi için kullanılan araçlar‟ Ģeklinde sorulmuĢtur.

2.2.Bulgular
2.2.1. Verilerin Analize Uygunluğu ve Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Verilerin analizi aĢamasında öncelikle eksik değerlere (missing values) odaklanılmıĢtır. Toplam 233
adet anket formundan 37‟sinde, demografik özellikler ve iĢ dıĢı internet kullanım alıĢkanlıkları ile
ilgili sorular eksik yanıtlanmıĢtır. Dolayısıyla ilgili formlar analiz dıĢı bırakılmıĢtır. Ayrıca rol
belirsizliği düzeyini ve sanal kaytarma sıklığını ölçen ifadelerden de bazılarının yanıtsız bırakıldığı
görülmüĢtür. Yanıtsız bırakılan bu ifadeler, anket formundaki ifadelerin toplamının %1‟inin altındadır.
Oranın oldukça düĢük olması nedeniyle analizler aleyhine bir durum bulunmamaktadır. Eksik
değerlerin analize uygun hale getirilmesi amacı ile bu değerlere bulundukları grubun ortalamaları
yazılmıĢ (Acuna ve Rodriguez, 2004:639), nihai olarak 196 adet anket analiz edilmiĢtir.
Normal dağılım varsayımının kontrolü için Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilks testleri
uygulanmıĢ, ayrıca ölçek ifadelerinin basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiĢtir. Test sonuçları
verilerin normal dağılımdan düĢük düzeyde sapma gösterdiğini ortaya koymuĢ, dağılımın Ģeklinden
normallik varsayımının ihlal edilmediği, basıklık ve çarpıklık değerlerinin de ±2 sınırı içerisinde
olduğu görülmüĢtür. Dolayısıyla verilerin dağılımının analizler için engel teĢkil etmediği anlaĢılmıĢtır.
AraĢtırma kapsamındaki özel sektör çalıĢanlarının sosyo–demografik özelliklerine yönelik
bulgulara göre, katılımcıların %50.5‟i erkek (n=99), %60.7‟si bekar (n=119), %51‟i ise 30 yaĢ ve
altındadır (n=100). Katılımcıların %52.1'i lisans veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim
derecesine sahip olup (n=102), %57.7'sinin toplam iĢ tecrübesi 5 yıldan fazladır (n=113).
Katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin detaylar, Tablo 2‟de yer almaktadır.
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Özellikler

n

%

Özellikler

n

%

Eğitim Durumu

Cinsiyet
Erkek

99

50.5

Lise ve altı

62

31.6

Kadın

97

49.5

Ön lisans

32

16.3

Lisans

88

44.9

14

7.2

5 veya daha az

83

42.3

6-10 arası

54

27.6

Medeni Durum
Evli

77

39.3

Lisansüstü

Bekar

119

60.7

Toplam iş tecrübesi (yıl)

Yaş
30 ve altı

100

51.0
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31-40

68

34.7

11-20 arası

44

22.4

41 ve üstü

28

14.3

21 ve üstü

15

7.7

2.2.2. Katılımcıların Sanal Kaytarma Süreleri ve Kullandıkları Araçlar
Demir vd. (2017)‟nin sanal kaytarma konusunu ele alan görgül çalıĢmalarında kullanmıĢ oldukları
tanımlayıcı istatistikler bu çalıĢma kapsamında da kullanılmıĢtır. ÇalıĢanlara mesai saatleri içerisinde
iĢ dıĢı internet kullanımı amacıyla ne kadar zaman harcadıkları sorulduğunda; %61.2‟ sinin 1 saatten
az (n=120), %26.5‟inin 1-3 saat arası (n=52), %3.6‟sının 3-5 saat arası (n=7), ve %8.7‟sinin 5 saat ve
üzeri (n=17) sanal kaytarma yaptığı anlaĢılmıĢtır.
Her ne kadar literatürde sanal kaytarma davranıĢlarının iĢyeri bilgisayarları aracılığıyla gerçekleĢtiği
varsayılmıĢ ve sanal kaytarma bu Ģekilde kavramsallaĢtırılmıĢ olsa da cep telefonu ve tablet gibi
cihazların yaygınlaĢması, sanal kaytarmanın iĢyeri bilgisayarı dıĢındaki araçlarla gerçekleĢebileceğine
iĢaret etmektedir. Bu noktadan hareketle araĢtırma kapsamında çalıĢanlara, iĢyerlerinde mesai saatleri
içerisinde kiĢisel amaçlarla internete eriĢmek için hangi araçları kullandıkları da sorulmuĢtur.
Katılımcıların %8.7‟sinin sadece iĢyeri bilgisayarından (n=17), %57.1‟inin sadece Ģahsi araçlarından
(tablet, cep telefonu gibi) (n=112), %34.2‟sinin (n=67) ise hem iĢyeri bilgisayarından hem de Ģahsi
araçlarıyla sanal kaytarma yaptıkları belirlenmiĢtir. Dolayısıyla bu araĢtırmadaki örneklem içerisinde
sanal kaytarma davranıĢlarını „tamamen Ģahsi araçlarını kullanarak ya da iĢyeri bilgisayarı ile birlikte
Ģahsi araçlarını da kullanarak‟ gerçekleĢtirenlerin toplam oranı %91.3‟tür.
2.2.3. Sanal Kaytarma ve Rol Belirsizliğine Yönelik Bulgular
AraĢtırmaya katılan özel sektör çalıĢanlarının sanal kaytarma davranıĢları ortalamalarının x=2.95
(s.s.=±.85), yaĢadıkları rol belirsizliği ortalamalarının da x=3.85 (s.s.=±.88) olduğu tespit edilmiĢtir
(Tablo 3). Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, bu iki değiĢken arasında istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır (r= .35, p<.01). Korelasyon katsayısı, iliĢkinin kuvvetinin orta
düzeyde olduğunu göstermiĢtir (Urdan, 2011).
Tablo 3: Tanımlayıcı Ġstatistikler ve DeğiĢkenler Arası Korelasyon Katsayıları
DeğiĢkenler

Ortalama

Standart Sapma

S.K.

Sanal Kaytarma (S.K.)

2.95

.85

1

Rol Belirsizliği (R.B.)

3.85

.88

. 350**

R.B.

1

** p<0,01

ÇalıĢanların iĢ yerlerinde maruz kaldıkları rol belirsizliğinin, sanal kaytarma davranıĢları
üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile doğrusal regresyon analizi uygulanmıĢtır. Analiz sürecinde
öncelikle değiĢkenler arasında otokorelasyonun olup olmadığı incelenmiĢtir. Uygulanan regresyon
modelinde Durbin Watson katsayısının 2,5‟un altında olması (Durbin ve Watson, 1951), değiĢkenler
arasında otokorelasyonun olmadığını göstermektedir. Tablo 4‟te görülen basit doğrusal regresyon
analizi sonucunda oluĢturulan araĢtırma modeli anlamlı bulunmuĢ (F=26.995; p<.001), rol
belirsizliğinin sanal kaytarma davranıĢları üzerinde pozitif yönde etkili olduğu (β=.34, p<.001)
görülmüĢtür.
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Tablo 4: Basit Doğrusal Regresyon Sonuçları
Bağımsız DeğiĢken

B

Standart Hata

Sabit

1.65

.26

Rol Belirsizliği

.34

.07

R= .35

β

.35

t

P

6.41

.000

5.20

.000

2

R = .12 F(1,195)=26.995 p<.001

AraĢtırma modelinin R2 değeri .12‟dir (düzeltilmiĢ R2=.12). Buna göre çalıĢanların maruz
kaldıkları rol belirsizliği, sergiledikleri sanal kaytarma davranıĢlarındaki varyansın %12‟lik kısmını
açıklamaktadır. Geriye kalan varyans, modele ilave edilecek farklı değiĢkenler tarafından
açıklanabilir. Özetle, çalıĢanların yaĢadıkları rol belirsizliğinin sanal kaytarma eylemleri üzerinde
pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu bulgulanmıĢ (β=.34, p<.001),
çalıĢmanın hipotezi desteklenmiĢtir.
3.TARTIġMA VE SONUÇ
Bu çalıĢmada, çalıĢanların iĢ yerlerinde sıklıkla maruz kaldıkları rol belirsizliğinin sanal kaytarma
davranıĢlarını nasıl etkilediği incelenmiĢtir. Analizler sonucunda, özel sektör çalıĢanlarının yaĢadıkları
rol belirsizliğinin sanal kaytarma davranıĢlarını artırdığı görülmüĢ, çalıĢmanın hipotezi
desteklenmiĢtir. Sonuçlar, uluslararası literatürde bu iki değiĢkenin iliĢkisini inceleyen sınırlı sayıdaki
çalıĢmanın (Folkman ve Lazarus, 1988; Henle ve Blanchard, 2008; Sawitri ve Cahyadin, 2012;
Sawitri, 2012) bulguları ile paralellik göstermektedir. Ulusal yazında ise rol belirsizliği ve sanal
kaytarma iliĢkini doğrudan konu alan herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Bu bağlamda araĢtırma
sonuçlarının özellikle ulusal düzeydeki sanal kaytarma literatürüne katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
AraĢtırma sonuçlarına göre çalıĢanların rol belirsizliği algılarındaki azalma, sanal kaytarma
davranıĢlarında anlamlı düzeyde düĢüĢ sağlamaktadır. Bu çerçevede yöneticilerin, rol belirsizliğini
asgari seviyeye indirmeleri önerilmektedir. Rol belirsizliğini azaltmak için kullanılabilecek yöntemler
arasında; çalıĢanların iĢ yükünün dengeli ve adaletli bir biçimde paylaĢtırılması, beklentiler arasında
uyumsuzluk veya zıtlığa mahal verilmeyecek Ģekilde görev ve sorumluluk dağıtımı yapılması ve
çalıĢanlara bunlarla ilgili net bilgiler verilmesi, çalıĢanların hangi görevi nasıl yapacaklarına dair
eksiksiz bilgilendirilmesi yer almaktadır (Doğan vd., 2016). Bununla birlikte yöneticiler, rol
belirsizliğini artıran unsurlar için de önlem almalıdırlar. ÇalıĢanın; yetkileri konusunda yeterince bilgi
sahibi olmaması, üstleri tarafından net ve planlı olarak ulaĢması istenen standartlar konusunda
bilgilendirilmemesi, iĢiyle ilgili sorumluluklarını kavrayamamıĢ olması, örgütün kendisinden neleri
beklediğini net olarak bilmemesi, görev tanımının açıkça yapılmamıĢ olması rol belirsizliğini arttıran
etmenlerdir (Ceylan ve Ulutürk, 2006:49).
Her ne kadar rol belirsizliğini azaltmak, sanal kaytarma davranıĢlarında anlamlı düzeyde düĢüĢe
sebep olsa da teknolojinin günümüzde gerek iĢ hayatında gerekse özel hayatta vazgeçilmez bir unsur
haline gelmesi nedeniyle sanal kaytarma faaliyetleri giderek artıĢ göstermektedir (Weatherbee,
2010:36). Nitekim 2000‟li yılların baĢında gerçekleĢtirilen araĢtırmalar, çalıĢanların günlük 2,5 saatten
haftalık 3 saate kadar sanal kaytarma yaptıklarını ortaya koymuĢtur (Greenfield ve Davis, 2002; Mills
vd., 2001). Bu çalıĢmadaki sonuçlar da çalıĢanların yaklaĢık %40‟ının sanal kaytarma faaliyetlerine
günlük 1 saat veya daha fazla zaman harcadıklarını ortaya koymuĢtur. Bu sonuç, Demir vd. (2017)‟nin
araĢtırma sonuçları ile de benzerlik göstermektedir.
Sanal kaytarma, çalıĢanların mesai saatleri içerisinde esas görevlerini gerçekleĢtirmelerini
engelleyerek ya da iĢlerin tamamlanma sürelerini uzatarak gerek zamanın gerekse diğer kurumsal
kaynakların verimsiz kullanımına yol açmaktadır (Demir vd., 2017). Liberman vd. (2011) sanal
kaytarmanın, hem örgüte hem de örgüt çalıĢanlarına zarar verdiğini, söz konusu zararların internet
hatlarında meydana gelen yoğunluk, azalan verimlilik sonucu gerçekleĢen milyarlarca dolarlık maddi
kayıplar, Ģirket gizliliğinin ihlali, çalıĢanların iĢten çıkarılması ve hatta yasal yaptırımlar Ģeklinde
olabileceğini vurgulamıĢlardır. Literatürde sanal kaytarmanın üretkenlik karĢıtı bir eylem olduğunu
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savunan çalıĢmaların yanında, bazı durumlarda motivasyona ve verimliliğe katkı sağlayabileceğini öne
süren çalıĢmalar da mevcuttur. Örneğin Blanchard ve Henle (2008)‟e göre sanal kaytarma
eylemlerinin iyi ve kötü olarak keskin bir ayrım ile sınıflandırılması doğru değildir. Öyle ki sanal
kaytarma, çalıĢanların geliĢimine katkı sağlayabilmekte (Ünal ve Tekdemir, 2015), çalıĢanların
yaratıcılığını güçlendirme ve internet kullanımı konusunda verimliliği arttırmada da faydalı
olabilmektedir (Garret ve Dangizer, 2008). Ancak sanal kaytarmanın etkisinin yalnızca çalıĢanların
geliĢimi ile sınırlı olmadığı ve bu tür davranıĢların gerek çalıĢan gerekse örgüt üzerinde olumsuz
etkiler yaratacağı göz ardı edilmemeli, rol belirsizliği gibi unsurlar minimize edilirken iĢyerinde
internet kullanımına yönelik politikalar belirlenmeli ve iĢverenler tarafından bu politikalara uyum
düzeyi takip edilmelidir.
Literatürde sanal kaytarma davranıĢlarının iĢyeri bilgisayarları aracılığıyla gerçekleĢtiği
varsayılmıĢ ve sanal kaytarma bu Ģekilde kavramsallaĢtırılmıĢ olsa da bu çalıĢma kapsamında
örneklemin yarıdan fazlasının sanal kaytarma için yalnızca Ģahsi araçlarını kullandığı belirlenmiĢtir.
Bu sonuçlar da Demir vd. (2007)‟nin sonuçları ile uyumludur. Dolayısıyla çalıĢanların sanal kaytarma
eylemlerini gerçekleĢtirmek için iĢyeri bilgisayarlarına bağımlı olmadıkları görülmektedir. Ġlerleyen
dönemlerde yapılacak araĢtırmalarda, çalıĢanların hangi sanal kaytarma davranıĢlarını hangi cihazları
kullanarak (iĢyeri bilgisayarı, cep telefonu ve tablet) gerçekleĢtirdikleri tespit edilebilir. Elde edilen
veriler, örgütlerin sanal kaytarma davranıĢlarını kontrol altında tutmaları için kullanılabilir.
Bu araĢtırma, bazı kısıtlayıcı unsurlar barındırmaktadır. AraĢtırmanın rol belirsizliği ile sanal
kaytarma davranıĢları arasındaki iliĢkiye odaklanması çalıĢmanın özgün yönünü oluĢtursa da konunun
daha önce az sayıdaki çalıĢmada tartıĢılmıĢ olması, araĢtırma sonuçlarının kıyaslanmasına engel
oluĢturmaktadır. Ayrıca rol belirsizliği ve sanal kaytarma iliĢkisi her ne kadar istatistiki olarak anlamlı
olsa da rol belirsizliğinin sanal kaytarma üzerindeki etkisinin sınırlı düzeyde olduğu görülmüĢtür. Bu
bağlamda, rol belirsizliği değiĢkeninin yanında rol çatıĢması ve aĢırı rol yüklemesi gibi diğer rol
stresörlerinin de oluĢturulacak araĢtırma modelleri içerisinde yer alması önerilmektedir. AraĢtırma
kapsamında sınırlı sayıda katılımcıdan veri toplanmıĢtır. Bu sebeple ulaĢılan sonuçları genellemek
mümkün değildir. Ġleride yapılacak olan çalıĢmalarda, örneklem büyüklüğü geniĢletilerek ve veri
temin edilen bölgeler arttırılarak sonuçların genellenebilirliği arttırılabilir.
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