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Amaç 

Bu çalışmada amaç; Aile Sağlığı 
Merkezlerinde (ASM) görev yapan 
uzman doktor ve doktorların yıldırma 
algılarının cinsiyete, medeni duruma 
ve pozisyona göre farklılık gösterip 
göstermediğini, gösteriyorsa ise 
hangi grubun yıldırma algısının daha 
yüksek olduğunu ortaya koymaktır. 
Kullanılan Ölçekler 
Çalışmada yıldırma algısını ölçmek 

için Leymann tarafından geliştirilen 

Psikolojik Terör Ölçeği kullanılmıştır. 

Psikolojik Terör Ölçeği beş kısımdan 

oluşmaktadır. İlk kısımda, çalışanın 

kendini göstermesine ve iletişim 

kurmasına yönelik engelleri kapsayan 

11 ifade; ikinci kısımda, sosyal 

ilişkilere yönelik saldırıları içeren 5 

ifade;  üçüncü kısımda, itibara yönelik 

saldırıları kapsayan 15 ifade; 

dördüncü kısımda, iş ve yaşam 

kalitesine yönelik ifadeleri içeren 9 

ifade; beşinci kısımda ise, bireyin 

doğrudan sağlığına yönelik saldırıları 

içeren 5 ifade yer almaktadır. Ölçeğin 

Türkçe’ye uyarlanması Avcı ve Kaya 

tarafından yapılmıştır. 

Betimsel İstatistikler 

Araştırmada veriler çevrimiçi (online) 
anket yöntemiyle elde edilmiştir. 
ASM’lerde görev alan uzman doktor 
ve doktorların üye oldukları dernekler 
ile temasa geçilerek, dernek 
haberleşme grupları üzerinden 
anketler katılımcılara ulaştırılmıştır. 
Bir katılımcının birden farklı anket 
doldurulmasının önüne geçilmesi için 
IP adresleri kontrol edilmiştir. 
Araştırma kapsamında farklı illerde 
aile sağlığı merkezinde görev alan 924 
adet uzman doktor ve doktordan veri 
toplanmıştır. 
Ankete katılanların dağılımları Tablo 
1’de özetlenmiştir. 
Tablo 1 - Katılımcıların Betimsel İstatistikleri 

Kırılım Alt Kırılım N N % 

Cinsiyet Kadın 352 38,10% 

Erkek 572 61,90% 

Medeni 
Durum 

Bekâr 124 13,42% 

Evli 780 84,42% 

Dul 20 2,16% 

Pozisyon Uzman Doktor 74 8,01% 

Doktor 852 92,21% 

Bulgular 
Araştırma sonucunda elde edilen 

verilerin Cronbach’s Alpha değeri 

0,969 olarak belirlenmiştir. Bu değer 

verilerin son derece güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada edilen verilerin normal 

dağılıma sahip olup olmadığını 

anlamak için Tek Örneklem 

Kolmogorov Simirnov testi 

yapılmıştır. Test sonuçları 

(D(924)=0,132, p=000) normal 

dağılıma uygun değildir. Bu sebeple 

çalışmanın sonrasında parametrik 

olmayan testler kullanılmıştır. 

Mann Whitney U testi sonucuna göre, 

kadınlar ve erkeklerin yıldırma algıları 

arasında anlamlı bir fark vardır 

(U=90048,000, p=0,007, z=-2,699, 

r=0,089). 
Tablo 2 - Cinsiyete Göre Sıra Ortalamaları 

Kırılım Alt Kırılım N Sıra Ort. 

Cinsiyet Kadın 352 492,68 

Erkek 572 443,93 

Tablo 3’de gösterilen sıra 

ortalamaları incelendiğinde 

kadınların yıldırma algılarının 

erkeklere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 
Kruskal Wallis testi sonucuna göre 

farklı medeni duruma sahip kişilerin 

yıldırma algıları arasında anlamlı bir 

fark vardır (H=25,388, SD=4, 

p=0,000). 
Tablo 3–Medeni Duruma Göre Sıra 
Ortalamaları 

Kırılım Alt Kırılım N Sıra Ort. 

Medeni 
Durum 

Bekâr 124 408,95 

Evli 780 470,12 

Dul 20 497,30 

Tablo 3’de gösterilen sıra 

ortalamaları incelendiğinde dulların 

yıldırma algılarının en yüksek olduğu, 

daha sonra evlilerde ve en az da 

bekârlarda yıldırma algısının olduğu 

görülmektedir. 

 
Mann Whitney U testi sonucuna göre, 

uzman doktor ve doktorların yıldırma 

algıları arasında anlamlı bir fark 

yoktur (U=26968,000, p=0,088, z=-

1,705, r=0,056). 

Sonuç 

Mobbing’e uğrayan ASM çalışanları 

psikolojik problemler yaşamakta ve 

hatta işten ayrılmaktadırlar. 

Mobbing’e uğrayan doktorların işten 

ayrılmasıyla ASM’ler yetişmiş 

çalışanını kaybeder ve yeni doktor 

atanması süreci beraberinde iş 

yükünün artması gibi sıkıntılar da 

getirir. ASM’lerde mobbingi 

engellemek için aşağıda sıralanan 

aksiyonlar alınmalıdır: 

 ASM içinde mobbinge uğrayan 

mağdur ve failleri tespit ettirip 

gerekli aksiyonları almak, 

 ASM içinde mobbing’i önleyici 

aksiyonlar almak ve çalışanları 

bu konuda bilgilendirip 

eğitmek, 

 Her ne seviyede olursa olsun 

mobbing’e göz yummamak ve 

gerekli yaptırımı uygulamak. 
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