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ÖZ
Amaç: Bu araştırma sağlık çalışanlarında mobbing algısı ve iş doyumunun belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak 
yapıldı.
Yöntem: Araştırmaya 390 sağlık çalışanı alındı. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, mobbing algı ölçeği ve minnesota 
iş doyumu ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, Varyans analizi ve Pearson Korelasyon analizi kul-
lanıldı.
Bulgular: Sağlık çalışanlarının %57.5’inin mobbing davranışına maruz kaldığı, mobbinge maruz kalan hekimlerin 
%32.8’inin, ebelerin %56.3’ünün ve teknisyenlerin %41.1’inin bu durumda hiçbir şey yapmadığı, hemşirelerin %33.8’inin 
durumu arkadaşlarıyla paylaştığı belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının %92’si mobbing’in iş doyumunu olumsuz etkiledi-
ğini belirtmiştir. Sağlık çalışanlarında mobbing algısı ile iş doyumu arasında güçlü ilişki olduğu sağlık çalışanlarında iş 
doyumu arttıkça mobbing algısının azaldığı saptanmıştır (r=-.40, p=0.00).
Sonuç: Sağlık çalışanlarının yarıdan fazlasının mobbing davranışına maruz kaldığı ve bu durumun iş doyumlarını olumsuz 
etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, iş doyumu, sağlık çalışanı, hemşire.

ABSTRACT
Aim: This study has been carried out as defi nitive to determine job satisfaction and mobbing perception of health care 
workers.
Method: Three hundred and ninety healthcare professionals were enrolled in the study. Study data were collected with a 
personal information form, mobbing perceptional scale, and the Minnesota Job Satisfaction Scale. In the analysis of the 
data, percentage distribution, the Mann-Whitney U, Kruskal Wallis Variance Analysis and Pearson’s correlation analysis 
tests were used.
Results: It has been determined %57.5 of health care workers are exposed to mobbing and 32.8% of physicians, of 41.1 
% of the and technicians 56.3 % of midwives who exposed to mobbing did not do anything in this case but only 33.8 % of 
nurses shared this with their friends. %92 of health care workers stated that mobbing aff ects job satisfaction negatively. 
It has been determined that there is a strong relationship between mobbing perception and job satisfaction of health care 
workers and job satisfaction has been found to decrease with increasing perception of mobbing (r=-.40, p=0.00).
Conclusion: It has been stated that more than half of health care workers are exposed to mobbing and mobbing aff ects 
job satisfaction of health care workers negatively.
Keywords: Mobbing, job satisfaction, healthcare professional, nurse.
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GİRİŞ

Çalışma ortamı b rey n yaşamını sürdüreb lmes  ve top-
lumda bell  b r rol sah b  olab lmes  ç n b rey n hayatın-
da öneml  b r yere sah pt r (Bostan ve Erb l 2004). Ça-
lışma yaşamı b rey n mot vasyonunu, üretkenl ğ n  artır-
dığı g b  yaşanılan ps koloj k baskılar da çalışanın ken-
d s n  olumsuz algılamasına, olumsuz ş davranışlarında 
bulunmasına ve olumsuz duygular h ssetmes ne neden 
olab lmekted r (Bostan ve Erb l 2004; Köse ve Uysal 
2010). Çalışma yaşamında çalışanları olumsuz etk le-
yen durumlardan b r s  de ş yer nde yaşanılan mobb ng 
durumlarıdır. Leymann (1990) ş yer ndek  mobb ng’ ; 
“b r veya b rkaç k ş  tarafından d ğer b r k ş ye yönel k 
olarak düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle s stemat k b r 
b ç mde uygulanan ps koloj k terör” olarak tanımlamış-
tır. Mobb ng nsanı ps koloj k ve f z ksel olarak tüken-
m şl ğe sürükleyen, yıpratan, korkutan b r tac z şekl  ve 
oldukça yaygın b r şyer  travmasıdır (Yıldırım 2007).

Mobb ng’ n ş yaşamında yaygın olarak yaşandığı dü-
şünülmekle b rl kte genell kle d le get r lmed ğ  görül-
mekted r. Mobb ng çalışma yaşamında b rçok nsanın 
yaşadığı ama büyük bölümünün farkında olmadığı b r 
olgudur. Mobb ng yolu le b rey n saygınlığına, güve-
n rl ğ ne, meslek  yeterl ğ ne s stemat k ve sürekl  ola-
rak ahlak dışı yaklaşımlarla saldırılmakta, b rey n per-
formansı ve dayanma gücünü yok ed lerek, şten ay-
rılması hedefl enmekted r (Tet k 2010; Yıldırım 2007). 
Mobb ng yaşantısı b rey , a les n  ve çalıştığı kurumu 
çok yönlü etk lemekted r. Mobb ng sonucunda b rey n 
sosyal majı zedelenmekte, çoğunlukla f z ksel veya 
ruhsal hastalıklar ortaya çıkmakta, ş kazaları, şten 
ayrılmalar hatta nt harlar görülmekted r (Tet k 2010; 
Yıldırım 2007). Mobb ng yaşayan b rey n a le l şk le-
r  bozulmakta, eşler arasındak  l şk , ebeveyn-çocuk 
l şk s  ve çocukların ps koloj k gel ş mler  olumsuz 

etk lenmekted r (Gökçe 2006; Tınaz 2011). Kurumda 
se güvens z b r çalışma ortamı oluşmakta, çalışanlar 

arasında çalışma barışı bozulab lmekte, k ş lerarası 
l şk lerde sorunlara neden olab lmekte, çalışanların ş 

ver m  ve ş doyumu olumsuz etk lenmekte, kuruma 
ve şe bağlılık azalmaktadır (Kocaoğlu 2007; Köse ve 
Uysal 2010; Tınaz 2011; T grel ve Kokalan 2009).

Her şyer nde ve her kuruluşta görüleb len mobb ng’ n 
çok yaygın b r b ç mde yaşandığı alanlardan b r  de 
sağlık sektörüdür. Sağlık sektöründe mobb ng le l-
g l  yapılan çalışmalarda; Güney Afr ka’da kamu ve 
özel hastanelerde çalışan 1044 sağlık çalışanın %60-
70’ n n (Ste nman 2003), Portek z’de sağlık sektö-
ründe çalışanların %51’ n n (Ferr nho ve ark. 2003), 
Jama ca’da 832 sağlık çalışanın %46’sının (Jackson 
ve Ashley 2005) mobb ng yaşadığı saptanmıştır. Sağ-
lık ek b  üyeler  arasında hemş reler n mobb ng’e 
daha fazla maruz kaldıkları bel rt lmekted r. Yıldırım 
ve Yıldırım (2007) Kamu hastanes  (325) le özel has-
tanede (180) çalışan 505 hemş ren n %86.5’ n n son 
b r yılda ş yer nde mobb ng davranışı le karşılaştı-
ğını, Karcıoğlu ve Akbaş (2010) kamu hastanes nde 
çalışan 210 hemş ren n %38.6’s n n mobb ng mağ-
duru olduğunu bel rlem şt r. Sağlık sektöründe görü-
len mobb ng sağlık personel n n ş performansını, ş 
doyumunu, sosyal l şk ler n , ruh sağlığını olumsuz 
yönde etk lemekted r (D kmetaş, Top ve Erg n 2011; 
Jel c, Sto n  ve Bun k c 2005). Bununla b rl kte, sağ-
lık h zmetler  b rçok farklı meslek grubundan oluşan 
sağlık ek b  le 24 saat kes nt s z olarak sürdürüldü-
ğünden, sağlık ek b  üyeler n n şb rl ğ  ç nde çalış-
ması, etk n ve kal tel  b r h zmet ver leb lmes  ç n 
çalışanlarda mot vasyonun sürdürülmes , ş doyu-
munun ve memnun yet n n sağlanması öneml d r. İş 
doyumu yüksek olan sağlık çalışanlarının yüksek ka-
l tel  h zmet verd kler , başarılı oldukları ve kuruma 
bağlılıklarının yüksek olduğu b l nmekted r (Kuzey 
2012; Topal 2008). Bu bağlamda sağlık çalışanlarının 
meslek gruplarına göre mobb ng algısı ve ş doyumu-
nun değerlend r lmes , sağlık çalışanlarına mobb ng’  
tanıma, bu duruma karşı kend n  koruma ve olumsuz 
etk ler n  azaltma fırsatı verecekt r. 

Bu araştırma Kars l  merkez ndek  sağlık kurumla-
rında çalışan sağlık çalışanlarında mobb ng algısı ve 
ş doyumunu bel rlemek amacı le yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın T p

 Araştırma tanımlayıcı t pted r.
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Araştırmanın Evren  ve Örneklem

Araştırmanın evren n  Kars l  merkez ndek  sağlık 
kurum ve kuruluşlarında çalışan 790 sağlık perso-
nel  oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seç m ne 
g d lmem şt r. Ancak 230 sağlık çalışanı çalışmaya 
katılmayı kabul etmed ğ , 150 sağlık çalışanı b r yıl-
dan az çalışma deney m  olduğu, 20 sağlık çalışan 
ver  araçlarını eks k doldurduğu ç n araştırmaya 
alınmamıştır. Araştırmanın örneklem grubunu se 
Kars l  merkez ndek  sağlık kurumlarında 1 Mart 
2012 - 30 Haz ran 2012 tar hler  arasında çalışan, en 
az 1 yıllık çalışma deney m  olan ve çalışmaya ka-
tılmayı kabul eden, toplam 390 sağlık çalışanı oluş-
turmuştur. Araştırma örneklem  evren n %60.93’ünü 
tems l etm şt r.

Ver  Toplama Araçları ve Ver ler n Toplanması

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından l tera-
tür taranarak oluşturulan bu form sağlık çalışanla-
rının c ns yet, meden  durum, yaş, eğ t m durumu, 
meslek, çalışma şekl , aynı kurumdak  çalışma süre-
s , toplam h zmet süres , çalıştığı kurum, poz syon, 
gel r düzey  g b  demograf k özell kler  bel rleme-
ye yönel k 15 kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır 
(Aydın 2008; D lman 2007; Fışkın 2011; Üye 2009; 
Zonp 2012).

Mobbing Algı Ölçeği: Ölçek He nz Leymann tara-
fından mobb ng t poloj  olarak gel şt r lm şt r (Ley-
mann 1996). Mobb ng t poloj s  Türkçeye Osman 
Cem Önertoy (2003) tarafından “Mobb ng: İşyer nde 
Duygusal Tac z” (Davenport ve ark. 2003) adlı k tapta 
yayınlanarak kazandırılmıştır. Ölçek 5’l  l kert t p  41 
maddeden oluşmaktadır.. Ölçek 5’l  l kert t p  41 mad-
deden oluşmaktadır. Ölçeğ n alt grupları; kend n  gös-
terme ve let ş m olanaklarının kısıtlanması (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), sosyal l şk lere saldırılar (12, 13, 
14, 15, 16), sosyal t bara saldırılar (17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), yaşam kal tes  ve meslek  
duruma saldırılar (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), 
sağlığa doğrudan saldırılara yönel k (38, 39, 40, 41) 
olarak sıralanmıştır. Ölçekten alınacak puanlar 41-205 
arasında değ şmekted r (Aydın 2008).

Minnesota İş Doyum Ölçeği: Ölçek We ss, Daw s, 
England ve Lofqu st (1967) tarafından gel şt r lm şt r. 
Ölçeğ n ülkem zde geçerl l k ve güven l rl k çalışma-
sı Oran-Başkaya (1989) tarafından yapılmıştır. Öl-
çek 5’l  l kert t p  20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 
maddeler  çsel doyum (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 20) ve dışsal doyum (5, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19) 
olarak gruplandırılmaktadır (Tözün, Çulhacı ve Ünsal 
2008; Yelboğa 2007). Ölçekten alınacak puanlar 20-
100 arasında değ şmekted r. Puanların 20’ye yaklaş-
ması doyum düzey n n düştüğünü, 100’e yaklaşması 
se yükseld ğ n  göstermekted r (Okyay 2009).

Araştırmanın Et k Yönü

Araştırma ç n Cumhur yet Ün vers tes  Araştırma ve 
Uygulama Hastanes  Et k Kurulu’ndan 15.02.2012 
tar h ve 2012-02/14 no’lu kararla et k kurul z n  
alınmıştır. Kars l Sağlık Müdürlüğü ve Kafkas Ün -
vers tes  Araştırma ve Uygulama Hastanes ’nden de 
kurum z nler  alınmıştır. Çalışmaya katılmak gönül-
lülük esasına dayandığından sağlık çalışanlarına konu 
hakkında sözlü ve yazılı olarak b lg  ver lerek yazılı 
b lg lend r lm ş onam alınmıştır. Araştırma ver ler  
K ş sel B lg  Formu, Mobb ng Algısı Ölçeğ  ve M n-
nesote İş Doyumu Ölçeğ  kullanılarak toplanmıştır. 
Ver  toplama araçları çalışanlara kapalı zarfl ar çe-
r s nde ver lm ş, sağlık çalışanlarından ver  toplama 
araçlarını 24 saat çer s nde, çalışma saatler  dışında 
doldurmaları stenm ş ve 24 saat sonra kapalı zarfl ar-
da ger  alınmıştır.

Ver ler n Değerlend r lmes

Araştırma ver ler  SPSS 18.0 programda değerlend r l-
m şt r. Ver ler n anal z nde yüzdel k dağılım, Varyans 
Anal z  (ANOVA) ve Pearson Correlat on anal z  test-
ler  kullanılmış, yanılma düzey  0.05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

Sağlık çalışanlarında mobb ng algısı ve ş doyumunu 
bel rlemek amacı le yapılan bu araştırmaya 117 he-
k m, 116 hemş re, 83 ebe, 25 tekn syen, 49 d ğer sağ-
lık çalışanı (eczacı, ps kolog, f zyoterap st, d yet syen, 
sağlık memuru, sosyal h zmet uzmanı) katılmıştır.
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Tablo 1’de sağlık çalışanlarının demografi k özel-
likleri görülmektedir. Araştırmaya katılan hekimlerin 
%65.0’inin erkek, %61.5’inin 31-40 yaş grubunda, 
%52.1’inin evli, %53.8’inin uzman doktor, %47.0’ 

sinin diğer çalışma saatleri arasında çalıştığı, 
%45.3’ünün devlet hastanesinde çalıştığı, %46.2’sinin 
1-5 yıl arasında çalıştığı, %85.5’inin aynı kurumda 
1-5 yıl arasında çalıştığı saptanmıştır.

 Tablo 1. Sağlık Çalışanlarının Demograf k Özell kler

Hek m
(117)

Hemş re
(116)

Ebe
(83)

Tekn syen
(25)

D ğer Sağlık 
Çalışanı

(49)
Toplam

(390)
Gruplar Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı  %

C ns yet
Kadın 41 35.0 109 94.0 83 100.0 12 48.0 31 63.3 276  70.7
Erkek 76 65.0 7 6.0 .... ….. 13 52.0 18 36.7 114  29.3
Yaş
21-30 Yaş 45 38.5 63 54.3 31 37.3 7 28.0 43 87.8 189  48.4
31-40 Yaş 72 61.5 41 35.4 33 39.8 12 48.0 6 12.2 164  42.0
41-50 Yaş ….. ….. 12 10.3 19 22.9 6 24.0 …. ….. 37    9.6
Meden  Durumu
Evl 61 52.1 66 56.9 54 65.1 20 80.0 17 34.7 218  55.9
Bekar 56 47.9 50 43.1 29 34.9 5 20.0 32 65.3 172  44.1
Eğ t m Durumu
L se …. …. 23 19.8 30 36.1 3 12.0 11 22.4 67   17.1
Ön L sans ….. …. 30 25.8 42 50.6 18 72.0 16 32.7 106  27.4
L sans ….. ….. 54 46.6 11 13.3 4 16.0 15 30.6 84   21.5
Yüksek L sans 54 46.2 9 7.8 …. …. …. …. 7 14.3 70   17.9
Doktora 63 53.8 …. … …. …. …. …. …. …. 63   16.1
Çalışma Şekl
Nöbet (24 st) 7 6.0 51 44.0 12 14.5 4 16.0 15 30.6 89   22.8
8-16 st 46 39.3 44 37.9 38 45.8 2 8.0 18 36.7 148  37.9
Vard ya Usulü 9 7.7 17 14.7 33 39.7 15 60.0 16 32.7 90   23.1
D ğer 55 47.0 4 3.4 …. …. 4 16.0 …. …. 63   16.2
Çalışılan Kurum
Devlet Hastanes 53 45.3 81 69.8 55 66.3 18 72.0 12 24.5 219  56.2
Ün vers te Hastanes 41 35.1 35 30.2 3 3.6 5 20.0 25 51.0 109  27.9

Ağız ve D ş Sağlığı
Hastanes …. …. …. …. …. …. 2 8.0 12 24.5 14    3.6
A le Sağlığı
Merkez 23 19.6 …. …. 25 30.1 …. …. …. …. 48    12.3
Çalışma Süres
1-5 Yıl 54 46.2 51 44.0 17 20.5 …. …. 40 81.6 162   41.5
6-10 Yıl 45 38.4 24 20.6 17 20.5 16 64.0 9 18.4 111   28.5
11-15 Yıl 12 10.3 14 12.1 24 28.7 9 36.0 …. …. 59    15.1
16-20 Yıl 6 5.1 16 13.8 13 15.7 …. …. ….. ….. 35    9.0
21-30 Yıl …. …. 11 9.5 12 14.5 ….. ….. ….. …. 23    5.9
Kurumdak  Çalışma Süres
1-5 Yıl 100 85.5 89 76.7 43 51.8 13 52.0 44 89.8 289   74.1
6-10 Yıl 17 14.5 11 9.5 21 25.3 6 24.0 5 10.2 60    15.4
11-15 Yıl …. …. 9 7.8 19 22.9 6 24.0 …. …. 34     8.7
16-20 Yıl …. …. 7 6.0 …. …. …. …. …. …. 7      1.8
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Hemşirelerin %94.0’ünün kadın, %54.3’ünün 21-
30 yaş grubunda, %56.9’unun evli, %46.6’sının 
lisans mezunu, %44.0’ünün nöbet usulü ile çalıştığı, 
%69.8’inin devlet hastanesinde çalıştığı, %44.0’ünün 
1-5 yıl arasında mesleki deneyime sahip olduğu, 
%76.7’sinin aynı kurumda 1-5 yıl arasında çalıştığı 
belirlenmiştir.

Ebeler n tamamının kadın, %39.8’ n n 31-40 yaş gru-
bunda, %65.1’ n n evl , %50.6’sının önl sans mezunu, 
%45.8’ n n 08-16 saatler  arası çalıştığı, %66.3’ünün 
devlet hastanes nde çalıştığı, %28.7’s n n 11-15 yıl 
arasında meslek  deney me sah p olduğu, %51.8’ n n 
aynı kurumda 1-5 yıl arasında çalıştığı saptanmıştır.

Tekn syenler n %52.0’s n n erkek, %48.0’ının 31-
40 yaş grubunda, %80.0’ n n evl , %72.0’ının önl -
sans mezunu, %60.0’ının vard ya usulü le çalıştığı, 
%72.0’ n n devlet hastanes nde çalıştığı, %64.0’ünün 
6-10 yıl arasında meslek  deney me sah p olduğu, 
%52.0’ n n aynı kurumda 6-10 yıl arasında çalıştığı 
bel rlenm şt r.

Araştırmaya katılan d ğer sağlık çalışanlarının 
%63.0’ünün kadın, %87.8’ n n 21-30 yaş grubunda, 
%65.3’ünün bekar, %32.7’s n n önl sans mezunu, 
%36.7’s n n 08-16 saatler  arası çalıştığı, %51.0’ n n 
ün vers te hastanes nde çalıştığı, %81.6’sının 1-5 yıl 
arasında meslek  deney me sah p olduğu, %89.8’ n n 
aynı kurumda 1-5 yıl arasında çalıştığı saptanmıştır.

Tablo 2’de belirtildiği gibi hekimlerin %62.4’ü, 
hemşirelerin %53.4’ü, ebelerin %49.4’ü, teknisyenlerin 
%68.0’i, diğer sağlık çalışanlarının %63.3’ü mobbing 
davranışına maruz kaldığı görülmektedir.

Sağlık çalışanlarının mobb ng algı ölçeğ  puanları 
arasında stat st ksel olarak anlamlı b r fark olduğu 
bel rlenm şt r (p<0.05). Araştırmada d ğer sağlık çalı-
şanının kend n  gösterme ve let ş m olanaklarının kı-
sıtlanması puanı le sosyal t bara saldırı puanı hek m, 
hemş re, ebe ve tekn syen puanından daha düşük, tek-
n syenler n sağlığa doğrudan saldırı puanı se hek m, 
hemş re, ebe ve d ğer sağlık çalışanı puanından daha 
düşük saptanmıştır.

Tablo 2. Sağlık Çalışanlarının Mobb nge Maruz Kalma Durumu (n=224)

Mobbinge Maruz
Kalma Durumu

Hekim
Sayı   %

Hemşire
Sayı  %

Ebe
Sayı   %

Teknisyen
Sayı   %

Diğer Sağlık
Çalışanı
Sayı    %

Toplam
Sayı   %

Kalan
Kalmayan

73   62.4
44   37.6

62   53.4
54   46.6

41   49.4
42   50.6

17    68.0
8    32.0

31     63.3
18     36.7

224   57.5
166   42.5

Tablo 3. Sağlık Çalışanlarının Mobbing Algı Ölçeği Puanları

Sağlık Çalışanı

Mobb ng Algı Ölçeğ  Puanları 
Kend n  Gösterme

ve İlet ş m Olanaklarının 
Kısıtlanması

X± SD

Sosyal
İl şk lere Saldırı

X± SD

Sosyal İt bara
 Saldırı
X± SD

Yaşam Kal tes  ve
Meslek  Duruma 

Saldırı
X± SD

Sağlığa
Doğrudan 

Saldırı
X± SD

Hek m 22.27±7.86 5.68±2.26 14.60±5.25 10.84±4.78 4.79±2.41
Hemş re  19.86±7.31 6.11±2.19 15.70±5.66 12.53±5.79 4.93±2.02
Ebe  19.76±7.38 5.72±2.55 13.96±4.54 10.40±3.95 4.47±1.76
D ğer
Sağlık
Çalışanı

 19.18±6.38 5.86±1.51  16.51±5.80 11.65±5.34 4.59±1.35

Tekn syen 22.80±6.45 5.44±0.87 15.80±6.12 11.56±5.23 4.12±0.33
F;p F=3.10; p=0.02 F=0.88;p=0.48 F=2.50;p=0.04 F=2.68;p=0.03 F=1.34;p=0.26
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Sağlık çalışanlarının mobb ng durumuna yaklaşımla-
rında; hek mler n %32.8’ n n, ebeler n %56.3’ünün ve 
tekn syenler n %41.1’ n n h çb r şey yapmadığı, hem-
ş reler n %33.8’ n n bu durumu arkadaşlarıyla paylaş-
tıklarını, d ğer sağlık çalışanlarının se %29.2’s n n 
durumu sorun yaşadıkları k ş ler le paylaştıkları be-
l rlenm şt r.

Tablo 5. Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Ölçeğ  Puanları

Sağlık 
Çalışanı İş Doyumu

İçsel Doyum
 X± SD

Dışsal Doyum
X± SD

Genel 
Doyum
X± SD

Hek m 38.50±12.72 23.21±8.65 61.71±20.28

Hemş re 35.97±10.61 20.82±7.52 56.78±17.33

Ebe 39.23±10.75 23.02±8.15 62.25±18.13

Tekn syen 28.16±12.00 17.44±7.67 45.60±19.03

D ğer 
Sağlık 
Çalışanı

39.45±9.67 23.29±7.86 62.73±16.66

F,  p
F=38.50 
p=12.72

F=23.21  
p=8.65

F=61.71 
p=20.28

Tablo 5’te sağlık çalışanlarının ş doyumu ölçeğ  pu-
anları görülmekted r. Sağlık çalışanlarının ş doyumu 
puanları arasında stat st ksel olarak anlamlı fark ol-
madığı bel rlenm şt r (p>0.05).

Sağlık çalışanlarının mobb ng algısı le ş doyumları 
arasındak  l şk  değerlend r ld ğ nde; hek m ve hem-
ş relerde mobb ng algısı ve ş doyumu arasında stat s-
t ksel olarak negat f anlamlı zayıf b r l şk , ebelerde 
mobb ng algısının kend n  gösterme ve let ş m ola-

naklarının kısıtlanması boyutu le ş doyumunun dışsal 
doyum boyutu arasında stat st ksel olarak negat f an-
lamlı güçlü b r l şk  olduğu saptanmıştır. Tekn syen-
ler n mobb ng algısının kend n  gösterme ve let ş m 
olanaklarının kısıtlanması boyutu le ş doyumunun 
tüm boyutları le mobb ng algısının sosyal l şk lere 
saldırı boyutu le ş doyumunun çsel doyum ve ge-
nel doyum arasında stat st ksel olarak negat f anlamlı 
güçlü b r l şk  olduğu, d ğer sağlık çalışanlarında se 
mobb ng algısının sosyal t bara saldırı boyutu le dış-
sal doyum arasında stat st ksel olarak negat f anlamlı 
güçlü b r l şk  olduğu saptanmıştır.

TARTIŞMA

Kars l merkez nde sağlık kurum ve kuruluşlarında ça-
lışan sağlık personel  le yapılan bu çalışmada sağlık 
çalışanlarının yarıdan fazlasının mobb ng davranışı-
na maruz kaldığı saptanmıştır. Sağlık çalışanlarında 
mobb ng’ n araştırıldığı çalışmalarda; Qu ne (2001) 
sağlık çalışanlarının %44’ünün mobb ng’e maruz kal-
dığını, Fışkın (2011) ebe ve hemş reler n %64.7’s n n, 
hek mler n %52.9’unun, laborantların ve d ğer sağlık 
personeller n n %66.7’s n n en az b r defa mobb ng 
davranışı le karşılaştıklarını saptamıştır. Bu sonuçlar 
araştırma bulgusu le benzerl k göstermekted r. Yıl-
dız, Yıldız ve Erdağı (2009) Kars’ta 167 sağlık per-
sonel  le yaptıkları çalışmada sağlık çalışanlarının 
%35.3’ünün yüksek düzeyde mobb ng’e maruz kaldı-
ğını saptamıştır.

Araştırmada mobb ng’e maruz kalan sağlık çalışanla-
rının meslek gruplarına göre farklı yaklaşımlarda bu-
lundukları, hek m, ebe ve tekn syenler n mobb ng du-
ruma yönel k b r şey yapmama, hemş reler n durumu 

Tablo 4. Sağlık Çalışanlarının Mobb ng Durumuna Yaklaşımı (n= 224)
Mobb ng Durumunda Yaklaşım Hek m

n    %
Hemş re

n    %
Ebe

n    %
Tekn syen

n    %
D ğer Sağlık Çalışanı

n    %
Toplam
n    %

H çb r şey yapmamak 24  32.8 12  19.3 23  56.3 7    41.1 6    19.3 72  32.1      
Durumu arkadaşı le paylaşmak 22  30.1 21  33.8 8   19.5 4    23.5 5    16.1 60  26.7 
Sorun yaşadığı k ş  le konuşmak 6    8.1 12  19.3 5   12.1 6    35.4 9    29.2 38  17.0 
Yönet c den yardım stemek 21  29.0 8   12.9 5   12.1 0     0.0 5    16.1 39  17.4 
Yasal sürec  araştırmak 0    0.0 9   14.7 0    0.0 0     0.0 6     19.3 15  6.8
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d ğer arkadaşları le paylaşma, d ğer sağlık çalışan-
larının da durumu sorun yaşadıkları k ş ler le pay-
laşma g b  yaklaşımları daha fazla ortaya koydukları 
görülmüştür. Sağlık personel n n mobb ng durumunda 
çoğunlukla h ç b r şey yapmaması sonucunda; mob-
b ng davranışlarının günlük yaşamda normal davranış 
olarak algılanmasının, çalışma ortamında açık, etk n 
let ş m n olmamasının, sağlık personel n n gerek 

meslek  eğ t m nde gerekse h zmet ç  eğ t mler nde 
mobb ng le mücadele konusuna yeter nce yer ver l-
memes n n etk l  olduğu düşünülmekted r. Yapılan 

çalışmalarda sağlık çalışanlarının mobb ng durumuna 
yaklaşımları oldukça farklılık göstermekted r. Bazı 
çalışmalarda mobb ng durumuna b reyler n; %42’s -
n n sess z kalma, %30.6’sının davranışı yapan k ş y  
görmezden gelme (Bardakçı 2014), %94.4’ünün eleş-
t r  almamak ç n ş ne daha çok özen gösterme (Fışkın 
2011) şekl nde yaklaşımda bulunduğu, bazı çalışma-
larda da b reyler n %91.7’s n n mobb ng durumunu 
sorun yaşadığı k ş yle yüz yüze konuşarak çözmeye 
çalışma, %69.4’ünün durumu üst makama b ld rme 
(Fışkın 2011), %19.2’s n n eylem  yapana aynı şek lde 

Tablo 6. Sağlık Çalışanlarının Mobb ng Algısı le İş Doyumları Arasındak  İl şk

Hek m Hemş re Ebe Tekn syen D ğer Sağlık     
Çalışanı

Kend n  Gösterme ve
İlet ş m Olanaklarının
Kısıtlanması

İçsel doyum r=-0.16
p=0.08

r=-0.43**
 p=0.00

r=-0.33**
p=0.00

r=-0.53**
p=0.01

r=-0.17
p=0.24

Dışsal doyum r=-0.24**
p=0.01

r=-0.44**
p=0.00

r=-0.51**
p=0.00

r=-0.54**
p=0.01

r=-0.37**
p=0.01

Genel doyum r=-0.19*
p=0.04

r=-0.45**
p=0.00

r=-0.43**
p=0.00

r=-0.52**
p=0.01

r=-0.28
p=0.05

Sosyal İl şk lere Saldırı

İçsel doyum r=-0.07 p=0.43 r=-0.11
p=0.22

r=-0.39**
p=0.00

r=0.63**
p=0.00

r=-0.28
p=0.06

Dışsal doyum r=-0.15 p=0.11 r=0.09
p =0.36

r=-0.36**
p=0.00

r=0.48*
p=0.02

r=-0.38**
p=0.01

Genel doyum r=-0.12 p=0.21 r=-0.12
p=0.20

r=-0.38**
p=0.00

r=0.59**
p=0.00

r=-0.34*
p=0.02

Sosyal İt bara Saldırı

İçsel doyum r=-0.14 p=0.14 r=-0.38**
p=0.00

r=-0.23*
p=0.04

r=-0.01
p=0.98

r=-0.43**
p=0.00

Dışsal doyum r=-0.16 p=0.09 r=-0.38**
p =0.00

r=-0.25*
p=0.02

r=-0.10
p=0.65

r=-0.52**
p=0.00

Genel doyum r=-0.16 p=0.08 r=-0.40**
p=0.00

r=-0.25*
p=0.03

r=-0.02
p=0.92

r=-0.49**
p=0.00

Yaşam Kal tes  ve
Meslek  Duruma Saldırı

İçsel doyum r=-0.19*
p=0.04

r= -0.34**
p=0.00

r=-0.28**
p=0.01

r=0.06
p=0.77

r=-0.29*
p=0.04

Dışsal doyum r=-0.17
p=0.06

r=-0.28**
p=0.00

r=-0.24*
p=0.03

r=-0.17
p=0.40

r=-0.37**
p=0.01

Genel doyum r=-0.20*
p=0.03

r=-0.34**
p=0.00

r=-0.28*
p=0.01

r=0.01
p=0.98

r=-0.34*
p=0.02

Sağlığa Doğrudan Saldırı

İçsel doyum r=-0.19*
p=0.04

r=-0.34**
p=0.00

r=-0.34**
p=0.00

r=-0.10
p=0.62

r=-0.32*
p=0.03

Dışsal doyum r=-0.12
 p=0.21

r=-0.27**
p=0.00

r=-0.31**
p=0.01

r=-0.21
p=0.32

r=-0.40**
p=0.01

Genel doyum r=-0.16
 p=0.09

r=-0.32**
p=0.00

r=-0.34**
p=0.00

r=-0.10
p=0.62

r=-0.40**
p=0.00

* p<0.05
**p<0.01
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karşılık verme, %19.7’s n n eylem  yapanı yazılı ola-
rak ş kayet etme (Tüfekç  2014) şekl nde yaklaşımda 
bulundukları bel rlenm şt r.

Çalışmada sağlık çalışanlarının ş doyumu düzey n n 
b rb r ne yakın olduğu ve her b r sağlık meslek grubu 
çalışanının büyük çoğunluğunun mobb ng durumunun 
ş doyumunu olumsuz etk led ğ n  bel rtt ğ  görülmüş-

tür (Tablo 5 ve 6). Karcıoğlu ve Akbaş (2010) sağlık 
çalışanlarında ps koloj k ş ddet le ş doyumu arasında 
negat f anlamlı b r l şk  olduğunu bel rlem şt r. Mob-
b ng ş doyumunun azalması le b rl kte ş ver m n n 
düşmes ne de neden olmaktadır. Sağlık çalışanları le 
yapılan b rçok çalışmada da mobb ng’ n ş doyumunu 
olumsuz etk led ğ  sonucuna ulaşılmıştır (E narsen, 
Matth esen ve Skogstad 1998; Vega ve Comer 2005; 
Yavuz 2007). Çalışma bulgusu araştırma sonuçları le 
uyumludur.

Araştırmada hek m, hemş re ve ebeler n kend n  gös-
terme ve let ş m olanaklarının kısıtlanması puanları, 
sosyal t bara saldırı le sağlığa doğrudan saldırı pu-
anlarını yüksek bulunmuştur (Tablo 3). Yapılan çalış-
malarda da mobb ng’e maruz kalan çalışanların ken-
d n  gösterme ve let ş m olanaklarının kısıtlanması 
puanları yüksek bulunmuştur (Çakıl 2011; Dündar 
2010; Gürkan 2010). Yıldız, Akbolat ve Işık (2011) 
mobb ng’e maruz kalan sağlık çalışanlarında k ş n n 
kend n  gösterme ve let ş m olanaklarına yönel k sal-
dırı boyutu puanının hek mlerde daha yüksek olduğu-
nu bunu tekn syen, d ğer sağlık personel  ve hemş re-
ler n puanlarının zled ğ n , Şah n ve Dündar (2011) 
se mobb ng’e maruz kalan sağlık çalışanlarının ken-

d n  gösterme ve let ş m olanaklarının kısıtlanması 
puanları le sosyal t bara saldırı puanlarının yüksek 
olduğunu bel rlem şt r. Bu bulgu araştırma sonuçları 
le benzerl k göstermekted r.

Sağlık çalışanlarında mobb ng algısı le ş doyumu 
arasında anlamlı negat f l şk  olmakla b rl kte bu l ş-
k n n gücünün hek m ve hemş relerde zayıf, ebelerde 
ve tekn syenlerde güçlü olduğu bulunmuştur (Tablo 6). 
Mobb ng’ n çalışanın ş doyumunu olumsuz etk led ğ , 
ş doyumunun düşmes ne, kurum kl m n n olumsuz 

özell kler taşımasına neden olduğu bel rt lmekted r 
(Hoel, Cooper ve Faragher 2001; Sal n 2003). Özalp 
(2013) mobb ng le ş doyumu arasında anlamlı nega-
t f yönlü ve güçlü b r l şk n n olduğunu mobb ng’ n 
ş doyumunu azalttığını saptamıştır. Mobb ng algısı-

nın kend n  gösterme ve let ş m olanaklarının kısıt-
lanması düzey  tüm sağlık çalışanlarının çsel doyum 
düzey n  azaltmaktadır. Sağlık çalışanlarında mobb ng 
algısı ve ş doyumu ölçeğ  alt boyutu arasında herhan-
g  b r çalışma sonucuna rastlanmamakla b rl kte fark-
lı meslek gruplarında yapılan çalışmalarda kend s n  
göstermes  ve let ş m olanaklarının kısıtlanmasına 
yönel k yapılan saldırıların çalışanların ş doyumunu 
azalttığı bel rlenm şt r (Ceng z, Aytaç, Serv  ve Yet ş 
2012; Vural-Özkan 2011; Yapıcı 2008).

Sağlık çalışanlarının sürekl  ve etk n h zmet vermes n-
de kend ler n  güvende ve değerl  h ssett kler  b r ku-
rum kl m  öneml  b r yere sah pt r. Bu nedenle sağlık 
çalışanlarına mobb ng’den uzak, ş doyumunu destek-
leyen ve ş doyumunu olumsuz etk leyecek faktörler  
önleyen veya azaltan b r çalışma ortamının sağlanması 
ve sürdürülmes  gerekmekted r.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kars l nde kamu kurumlarında çalışan hek m, hem-
ş re, ebe, tekn syen ve d ğer sağlık çalışanlarında 
mobb ng algısı ve ş doyumunun bel rlenmes  amacı 
le yapılan bu çalışmada sağlık çalışanlarının yarıdan 

fazlasının mobb ng davranışına maruz kaldığı, sağ-
lık çalışanlarının mobb ng durumuna yaklaşımlarının 
farklılık gösterd ğ  hek m, ebe ve tekn syenler n mob-
b ng duruma yönel k b rşey yapmama, hemş reler n 
durumu d ğer arkadaşları le paylaşma, d ğer sağlık 
çalışanlarının da durumu sorun yaşadıkları k ş lerle 
paylaşma g b  yaklaşımları seçt kler , mobb ng yaşan-
tısının sağlık çalışanlarının ş doyumunu olumsuz et-
k led ğ  bel rlenm şt r. Araştırmada elde ed len sonuç-
lar doğrultusunda;
- Sağlık çalışanlarının h zmet ç  eğ t mler le mob-

b ng davranışı, bu davranışı etk leyen faktörler ve 
mobb ng’e yaklaşım konusunda farkındalıklarının 
artırılması,
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- Sağlık kurumlarında sağlık ek b  üyeler  arasında, 
sağlık çalışanları le yönet c ler arasında açık ve et-
k n b r let ş m n sürdürülmes ,

- Sağlık çalışanlarının başarısını ödüllend ren, gel -
ş m ne katkı veren performans değerlend rmeler n  
d kkate alan objekt f değerlend rme kr terler n n 
oluşturulması,

- Sağlık kurumlarında mobb ng uygulama potans -
yel  olan k ş ler  bu davranıştan caydırıcı ve mob-
b ng mağduru olma r sk  taşıyan b reyler  se koru-
yucu düzenlemeler n yapılması,

- Mobb ng mağduru çalışanlara yönel k kurumsal 
yardım ve destek programları oluşturulması,

- Mobb ng yaşantılarının bel rlenmes  ve etk n şek l-
de ele alınmasına l şk n kurumsal düzeyde strate-
j ler gel şt r lmes ,

- Her b r sağlık meslek grubunda görülen mobb ng 
yaşantısına yönel k anal t k çalışmalar yapılması 
öner lmekted r.
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