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1980’li yılların başında çalışanlar için birçok travmayı da beraberinde getiren “Mobbing” kavramı 

İsveçli psikolog Heinz Leymann tarafından literatüre kazandırılmıştır. Bir veya birkaç kişinin bir başka 

kişiyi hedef alıp sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı davranışlarda bulunarak psikolojik şiddet 

uygulaması “Mobbing” olarak tanımlanmaktadır. Mobbing çalışanların psikolojik ve fizyolojik 

sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) mobbing kapsamında yaşanan olaylar hem hizmetin kalitesini ve 

sürekliliğini etkilemekte hem de sağlık çalışanlarının mutsuz olmasına neden olmaktadır.  Bu çalışmada 

amaç; Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan çalışanların yıldırma algılarının cinsiyete, medeni 

duruma ve pozisyona göre farklılık gösterip göstermediğini, gösteriyorsa ise hangi grubun yıldırma 

algısının daha yüksek olduğunu ortaya koymaktır.  

Çalışmada yıldırma algısını ölçmek için Leymann tarafından geliştirilen Psikolojik Terör Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler çevrimiçi (online) anket yöntemiyle elde edilmiştir. ASM’lerde görev 

alan personelin 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. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile (SPSS 

19.0) analize tabi tutulmuştur.  

Araştırmada veriler çevrimiçi (online) anket yöntemiyle elde edilmiştir. ASM’lerde görev alan 

personelin 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. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile (SPSS 19.0) analize 

tabi tutulmuştur.  

Araştırma kapsamında 1028 ASM çalışanından veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin %43,2’si kadın, 

56,8’i erkek katılımcılardan elde edilmiştir. Katılımcıların %15,2’si bekâr, %82,9’u evli ve %1,9’u 

duldur. Ankete katılanların %1,2’si lise, %3,9’u ön lisans, %45,1!i lisans ve %49,8’i yüksek lisans 

                                                           
1 Bu araştırma; Akduman, C., Akduman, G., Hatipoğlu, Z. & Yüksekbilgili, Z. tarafından 2015 yılında İSTAHED 

tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 2.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Derneği Kongresi’nde sunulan poster 

çalışmasının geliştirilmiş halidir. 
2 İstanbul Arel Üniversitesi, gulbeniz@akduman.com 
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mezunudur. Katılımcıların mesleklere göre dağılımı ise, %7’si uzman doktor, %82,9’u doktor, %5,1’i 

hemşire, %3,5’i ebe, %0,8’i sağlık memuru ve %0,8’i acil tıp teknisyenidir. 

Araştırma sonuçlarının değerlendirilebilmesi için nicel araştırma teknikleri kullanılmış, örneklem 

yeterliliği için Kaiser Meyer Olkin testi, normallik sınaması için Tek Örneklem Kolmogorov 

Simirnov testi yapılmıştır. Gruplar arası yıldırma algısının ölçümünde Mann Whitney U ve 

Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda kadınların mobbing algısının erkeklere göre daha fazla olduğu, dulların 

yıldırma algılarının evlilerden ve bekârlardan yüksek olduğu, eğitim durumuna göre 

incelendiğinde en yüksek yıldırma algısının ön lisans mezunlarında olduğu sonra sırasıyla 

yüksek lisans, lisans ve lise mezunlarının yıldırma algılarının yüksek olduğu ve konunun 

pozisyona göre ele alındığında en yüksek yıldırma algısının Ebe ve Hemşirelerde olduğu sonra 

sırasıyla sağlık memuru, uzman doktor ve doktorların yıldırma algılarının yüksek olduğu, en 

düşük yıldırma algısının ise acil tıp teknisyenlerinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
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