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Santrauka
Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - atskleisti burnos 
priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų nuomonę 
apie mobingo paplitimą jų darbo aplinkoje. Tyrime daly-
vavo 257 burnos priežiūros specialistai (gydytojų odon-
tologų padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) ir 
gydytojai odontologai. Taikytas duomenų rinkimo metodas 
– apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų ana-
lizė atlikta taikant aprašomosios statistikos, Kruskal-Wallis 
ir kontingencijos koeficiento skaičiavimus. Tyrimo rezulta-
tai atskleidė, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių burnos 
priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų mano, jog 
jų darbo aplinkoje egzistuoja mobingo problema. Dides-
nioji dalis tyrimo dalyvių teigė, jog jų darbo aplinkoje yra 
buvę mobingo atvejų ir jiems  teko juos stebėti. Daugiau 
nei pusė tyrime dalyvavusių burnos priežiūros specialistų 
ir gydytojų odontologų nurodė, kad jie patys yra patyrę 
mobingą savo darbo aplinkoje. Nustatyta, kad dažniau-
siai darbuotojai būdavo mobinguojami vadovo arba kito 
darbuotojo, užimančio aukštesnę poziciją. Darbe patirtas 
mobingas dažniausiai reiškėsi pastabomis, neturinčiomis 
prasmės, įžeidžiais pajuokavimais, per dideliais reikalavi-
mais darbe, žeminimu, kenkėjiškais gandais ir apkalbomis. 
Nustatyta, kad gydytojų odontologų, gydytojų odontologų 
padėjėjų, burnos higienistų ir dantų technikų patiriamas 
mobingas nesiskiria. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pa-
tiriamas mobingas nesiskiria tarp skirtingo tipo įstaigose 
dirbančių specialistų,  nenustatytas ryšys tarp patiriamo 
mobingo ir darbuotojų amžiaus bei darbo stažo. Didžioji 
dalis tyrime dalyvavusių burnos priežiūros specialistų ir 
gydytojų odontologų nurodė, kad dažniausios organiza-
cinės mobingo atsiradimo priežastys yra profesinės etikos 
trūkumas darbovietėje, nekompetentingi vadovai ir tai, jog 
darbovietėje nėra nustatytos aiškios pasekmės asmenims, 
terorizuojantiems kitus darbuotojus.

Įvadas
Tyrimai, atlikti skirtingose pasaulio šalyse rodo, kad 

mobingas yra paplitusi problema, kylanti iš vis labiau kon-
kurencingo ir įtempto organizacijos darbo pobūdžio [1]. 
Mobingas apibrėžiamas kaip situacija, kurioje asmuo yra 
pažeidžiamas negatyvaus vieno ar kelių asmenų elgesio ir 
šis elgesys trunka mažiausiai nuo vienos savaitės iki šešių 
mėnesių [9]. Mobingą gali patirti tiek hierarchinėje siste-
moje žemiausiai esantis asmuo, tiek savo gebėjimais bei 
talentais darbe išsiskiriantis asmuo. Siekiant pakenkti pra-
našesniam darbuotojui, neretai pasitelkiamos apkalbos ir 
šmeižtas. Mobingą dažniau patiria jauni asmenys, naujokai, 
kurie sunkiai geba prisitaikyti prie darbovietės normų, ver-
tybių, bendravimo stiliaus. Dažnai mobinguojamu asmeniu 
tampa kitos rasės, kitokių pažiūrų, tautybės, kitokio amžiaus, 
kitokios seksualinės orientacijos darbuotojai [2]. Mobingas 
dažniausiai pasireiškia tokiu kitų darbuotojų elgesiu kaip 
šmeižtas, žeminimas, nepagrįsta ilgą laiką trunkanti kritika, 
funkcijų, būdingų žemesnės kvalifikacijos darbui  priskyri-
mas, žmogaus ignoravimas ir „išmetimas iš komandos“ [9]. 
Siekdami atsikratyti nemėgstamo kolegos, darbuotojai imasi 
su profesine etika prasilenkiančių priemonių: siekiama, kad 
asmuo jaustųsi atskirtas nuo kitų darbuotojų, menkinama 
mobinguojamo asmens savivertė, įvairiais būdais bandoma 
įstumti žmogų į stresines situacijas, stengiamasi sunaikinti 
aukos saugumo jausmą [4]. Nustatyta, jog mobinguojami 
darbuotojai jaučia didesnį su darbu susijusį stresą ir nerimą, 
dažniau kenčia nuo perdegimo sindromo, turi daugiau nu-
siskundimų fizine sveikata, t.y., dažniau skundžiasi galvos, 
nugaros skausmais, padažnėjusiu širdies ritmu, sąnarių skaus-
mais ir virškinamojo trakto sutrikimais [9].

Tyrimai rodo, kad mobingas yra gana dažnas reiškinys 
verslo aplinkoje [6] bei biurokratinio tipo, pavyzdžiui, švie-
timo ir sveikatos paslaugų teikimo įstaigose [8]. Mokslinėje 
literatūroje yra nemažai tyrimų, susijusių su medicinos  ir 
sveikatos priežiūros darbuotojų patiriamu mobingu [5], pla-
čiai nagrinėjamas slaugytojų  patiriamas mobingas [3,9].  
Atlikus mokslinės literatūros analizę, buvo galima rasti tik du 
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mokslinius šaltinius [7,10], susijusius su burnos 
priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų 
darbe patiriamu mobingu, Lietuvos mastu tokio 
tipo atliktų tyrimų nepavyko rasti. 

Tyrimo tikslas – atskleisti burnos priežiūros 
specialistų ir gydytojų odontologų nuomonę 
apie mobingo paplitimą jų darbo aplinkoje. 
Tyrimo problema – kokia burnos priežiūros 
specialistų ir gydytojų odontologų nuomonė 
apie mobingo paplitimą jų darbo aplinkoje? 
Tyrimo objektas – burnos priežiūros specialistų 
ir gydytojų odontologų nuomonė apie mobingo 
paplitimą jų darbo aplinkoje.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo organizavimas, eiga, etika ir imties 

sudarymo principai. Tyrimas vyko 2022 metų 
vasario-balandžio mėnesiais. Kvietimas da-
lyvauti tyrime su nuoroda į klausimyną buvo 
viešinamas tokiose burnos priežiūros specia-
listų ir gydytojų odontologų socialinių tinklų 
grupėse kaip „Lietuvos odontologai“, „Odon-
tologijos profesionalai“, „Odontologo asistentų 
klubas“. Taikytas tyrimo imties sudarymo bū-
das – netikimybinė proginė. Atliekant tyrimą 
buvo laikomasi informuoto sutikimo ir laisvo 
apsisprendimo dalyvauti tyrime etikos principų.

Tyrimo priemonė, duomenų rinkimo ir 
analizės metodai. Tyrimo metu naudotas duo-
menų rinkimo metodas – apklausa internetu. 
Klausimyną sudarė 18 klausimų, iš kurių 16 
buvo uždaro tipo. Klausimynas buvo sudarytas 
remiantis teorinio tyrimo metu apibrėžtais kri-
terijais ir apėmė tris klausimų blokus: mobingo 
raišką burnos priežiūros specialistų ir gydytojų 
odontologų darbo aplinkoje, veiksnius, lemian-
čius mobingo atsiradimą darbo aplinkoje ir so-
ciodemografinius tyrimo dalyvių duomenis. 
Naudoti duomenų analizės metodai: aprašomo-
sios statistikos skaičiavimai (dažniai),  grupių 
palyginimas (Kruskal-Wallis kriterijus) ir ryšių 
skaičiavimas (kontingencijos koeficientas).

Tyrimo dalyviai. Tyrimo metu klausi-
myną užpildė 265 dalyviai, tačiau tolimesnei 
duomenų analizei (dėl netinkamai užpildytų 
klausimų) buvo atrinkti 257 burnos priežiūros 
specialistų (burnos higienistų, gydytojų odon-
tologų padėjėjų, dantų technikų) ir gydytojų 
odontologų atsakymai. Didžioji dalis tyrime 
dalyvavusių specialistų buvo gydytojai odonto-

logai ir gydytojų odontologų padėjėjai, dirbantys  privataus tipo įstaigose 
(1 lentelė).

Didžiąją tiriamųjų dalį sudarė moterys, priklausančios 19-25 metų ir 
26-35 metų amžiaus grupėms (2 lentelė).

Tyrimo rezultatai
Didžioji dalis (81,7%) tyrime dalyvavusių respondentų yra linkę pri-

tarti, jog mobingo problema tarp burnos priežiūros specialistų ir odonto-
logų egzistuoja (1 pav.).

70,4 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad jų darbovietėje yra buvę mobingo 
atvejų (2 pav.) ir 65,8 proc. teigė, jog jiems yra tekę stebėti mobingą savo 
darbovietėje (3 pav.).

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dažniausiai buvo stebimas vertikalusis 
mobingo tipas, t.y., darbuotojas buvo mobinguojamas aukštesnio lygmens 

Profesija Įstaigos, kurioje dirbama, tipas
Iš viso: (N)privati viešoji abi

Gydytojas odontologas 55,8% (48) 20,9% (18) 23,3% (20)  86
Gydytojo odontologo 
padėjėjas

79,0% (83) 10,5% (11) 10,5% (11) 105

Burnos higienistas 81,4% (48) 3,4% (2) 15,3% (9) 59
Dantų technikas 100% (7) 0% (0) 0% (0) 7
Iš viso: (N) 186 31 40 257

Amžiaus grupė Lytis
Iš viso: (N)moteris vyras

19-25 metų 92,2% (84) 6,7% (6) 90
26-35 metų 97,2% (103) 2,8% (3) 106
36-45 metų 90% (36) 10% (4) 40
46-55 metų 90% (9) 10% (1) 10
>56 metų 81,8 (9) 18,2% (2) 11
Iš viso: (N) 240 16 257

1 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal profesiją ir įstaigos, kurioje dir-
bama, tipą (N=257).

2 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal amžių ir lytį (N=257).

1 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie mobingo paplitimą tarp burnos priežiūros 
specialistų ir odontologų (N=257)
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darbuotojo (39,4%) arba bendradarbis patyrė vadovo 
mobingą   (43,6%) (4 pav.).

Daugiau nei pusė (56,4%) tyrime dalyvavusių 
burnos priežiūros specialistų bei odontologų nu-
rodė, jog, jų nuomone, darbe jiems yra tekę patirti 
mobingą, 11,7 proc. nėra tikri, ar tai buvo mobingo 
atvejis, 16,3 proc. tyrimo dalyvių į klausimą neatsakė 
(5 pav.).  Tik 15,6 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad 
darbe jie nėra patyrę mobingo (5 pav.).

Didžioji dalis burnos priežiūros specialistų ir 
odontologų nurodė, jog patyrė vertikalaus tipo mo-
bingą, t.y., 49,4 proc. tiriamųjų nurodė, jog patyrė 
vadovo mobingą, kiti (33,1 proc.) teigė, jog patyrė 
aukštesnio lygmens darbuotojų mobingą (6 pav.).

Tyrime dalyvavusieji burnos priežiūros speci-
alistai ir odontologai teigė, kad patirtas mobingas 
reiškėsi pastabomis, neturinčiomis prasmės (54,1%), 
įžeidžiančiais pajuokavimais (36,6%), per dideliais 
reikalavimais darbe (35,8%), žeminimu (34,2%) bei 
kenkėjiškais gandais ir apkalbomis (27,2%) (7 pav.).

Tyrimo rezultatai neatskleidė statistiškai reikš-
mingo skirtumo (p=0.075) tarp patirto mobingo gy-
dytojų odontologų, gydytojų odontologų padėjėjų, 
burnos higienistų ir dantų technikų grupėse. Nenusta-
tyta statistiškai reikšmingo skirtumo (p=0.963) tarp 
burnos priežiūros specialistų ir odontologų, dirbančių 
privačiose, viešosiose ir abiejų tipų įstaigose pati-
riamo mobingo (3 lentelė). Gautieji tyrimo rezultatai 
leidžia teigti, kad mobingo patyrimas yra nesusijęs su 
užimama pareigybe ir įstaigos, kurioje dirbama, tipu.

Vertinant burnos priežiūros specialistų ir odonto-
logų patiriamo mobingo ryšį su amžiumi (p=0.384) ir 
darbo stažu (p=0.100), nenustatyta statistiškai reikš-

2 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie mobingo atvejus  jų darbo-
vietėje (N=257)

3 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal mobingo atvejų ste-
bėjimą savo darbovietėje (N=257)

4 pav. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal stebėto mobingo tipą (N=188)

Darbuotojas buvo mobinguojamas
žemesnio lygmens darbuotojo

Darbuotojas buvo mobinguojamas
aukštesnio lygmens darbuotojo

Darbuotoją mobingavo vadovas

Bendradarbį mobingavo kiti bend-
radarbiai, einantys tas pačias pareigas
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5 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie  darbe patirtą mobingą (N=257)

6 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie patirto mobingo tipą (N=172)

7 pav. Tyrimo dalyvių nuomonė apie patirto mobingo raiškos būdus darbe (N=172)

mingo ryšio (4 lentelė). Šie tyrimo rezul-
tatai leidžia daryti prielaidą, kad mobingo 
patyrimas burnos priežiūros specialistų ir 
odontologų darbo aplinkoje nėra susijęs su 
specialistų amžiumi ir darbo stažu.

Tyrime dalyvavę burnos priežiūros 
specialistai ir odontologai nurodė, jog 
dažniausiai mobingo atsiradimą darbo 
vietoje lemia profesinės etikos nebuvimas 
darbovietėje (72,4%), nekompetentingi 
vadovai (68,1%) ir tai, jog darbovietėje 
nėra nustatytos aiškios pasekmės asme-
nims, terorizuojantiems kitus darbuotojus 
(65,8%) (8 pav.).

Išvados
1. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 

didžioji dalis tyrime dalyvavusių burnos 
priežiūros specialistų ir gydytojų odonto-
logų mano, jog jų darbo aplinkoje egzis-
tuoja mobingo problema. Didesnioji dalis 
tyrimo dalyvių teigė, jog jų darbo aplin-
koje yra buvę mobingo atvejų ir jiems yra 
tekę juos stebėti. Daugiau nei pusė tyrime 
dalyvavusių burnos priežiūros specialistų 
ir gydytojų odontologų nurodė, kad jie pa-
tys yra patyrę mobingą savo darbo aplin-
koje. Nustatyta, kad dažniausiai darbuoto-
jai būdavo mobinguojami vadovo arba kito 
darbuotojo, užimančio aukštesnę poziciją. 
Darbe patirtas mobingas daž-
niausiai reiškėsi neturinčiomis 
prasmės pastabomis, įžei-
džiančiais pajuokavimais, per 
dideliais reikalavimais darbe, 
žeminimu bei kenkėjiškais 
gandais ir apkalbomis.

2. Nustatyta, kad patiria-
mas mobingas nesiskiria tarp 
gydytojų odontologų, gydy-
tojų odontologų padėjėjų, 
burnos higienistų ir dantų 
technikų. Tyrimo rezultatai 
atskleidė, kad patiriamas mo-
bingas nesiskiria tarp skirtingo 
tipo įstaigose dirbančių spe-
cialistų, taip pat nenustatytas 
ryšys tarp patiriamo mobingo 
ir darbuotojų amžiaus bei 
darbo stažo. Didžioji dalis ty-
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rime dalyvavusių burnos priežiūros specialistų ir gydytojų 
odontologų nurodė, kad dažniausios organizacinės mobingo 
atsiradimo priežastys yra profesinės etikos trūkumas darbo-
vietėje, nekompetentingi vadovai ir tai, jog darbovietėje nėra 
nustatytos aiškios pasekmės asmenims, terorizuojantiems 
kitus darbuotojus.
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OPINION OF ORAL HEALTH CARE SPECIALISTS 
AND DENTISTS ON THE PREVALENCE OF 

MOBBING IN THEIR WORK ENVIRONMENT
I. Šetkutė, R. Tamulienė, D. Mačiulienė

Keywords: mobbing, oral health care specialists, dentists. 
Summary
The aim of this study was to reveal the opinion of oral health 

care specialist and dentists on the prevalence of mobbing in their 
work environment. 257 oral health care specialists (oral hygienist, 
dental assistants, dental technicians) and dentists took part in the 
research. Internet survey has been used for data selection. Des-

criptive statistics, Kruskal-Wallis test and Contingency test have 
been applied for data analysis.  The results of the research have 
showed that the majority oral health specialists and dentists think, 
that mobbing exists in their work environment. The greater part 
of research participants claimed that there have been the cases of 
mobbing in their work environment and their have observed them. 
More than a half of oral health care specialists and dentists stated 
that they have experienced mobbing personally in their work. The 
results of the research have showed that employees have experien-
ced mobbing from top manager or another employee occupying a 
higher position. Mobbing experienced at work usually was expres-
sed with remarks that don’t make sense, offensive jokes, excessive 
demands, humiliation, malicious rumours and gossips. There ha-
ven’t been found any statistically significant difference between 
mobbing experienced among oral hygienists, dentals assistants, 
dentists and dental technicians. The results of the research have 
showed that there weren’t any difference of experienced mobbing 
among specialists working in different types of clinics; there ha-
ven’t been found any statistically significant correlation between 
age, work experience and the experience of mobbing.  The majo-
rity oral health specialists and dentists think that causes of mobbing 
at work are the lack of professional ethics, incompetent top-mana-
gers and the lack of clear defined employee duties. 
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