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ÖZET
Bu çalışma, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastanelerinde görev 
yapan üst düzey yöneticilerin yönetsel başarı düzeylerinin astları tarafından 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı 
olarak kullanılan anket formunda, temel yönetim fonksiyonları (karar 
verme, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol) ile iletişim, 
motivasyon, liderlik ve kalite anlayışı konularına ait 40 adet soruya yer 
verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Asker Hastanelerinde 
çalışan 5981 personelden, tabakalı rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 
890 personele yöneticilerini değerlendirmeleri için anket uygulanmıştır. 
Yönetsel fonksiyonların değerlendirmesi en düşükten en yükseğe 
0,00–4,00 puan aralığında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi 
sonucunda, yöneticilerin yönetsel başarı düzeyi genel ortancasının=2,48 
puan olduğu bulunmuştur. Çalışanların yöneticilerini daha başarısız 
buldukları fonksiyonlar; koordinasyon (ortanca=2,25) ve motivasyon 
(ortanca=2,13)’dur. Bu bulgular doğrultusunda hastane yöneticilerinin; 
ekip yaklaşımı, işbölümü, iletişim, motivasyon gibi konularda daha özenli 
davranmaları önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yönetici, Astlar, Hastane, Yönetsel Başarı

ABSTRACT
Evaluation of managerial success levels of managers: the case of 
military hospitals.
This study has been carried out to assess the managerial success levels 
of the executives serving for the Turkish Armed Forces Military Hospitals 
by their subordinates. The questionnaire used as an instrument to collect 
data includes 40 questions about basic management functions (decision 
making, planning, organizing, directing, coordinating, controlling) and 
communication, motivation, leadership and quality insight. The sample 
consists of 890 staff selected by stratified random sampling method out 
of 5981 employees of the Turkish Armed Forces Military Hospitals who 
were asked to evaluate their executives. The assessment of the managerial 
functions ranged from the lowest 0.00 to the highest score 4.00. As a 
result of the data analysis, the managerial success function levels of the 
executives were found in the median level=2.48. In conclusion, it was 
observed that the executives were less successful especially in terms of 
coordinating (median level=2.25) and motivating (median level=2.13). As 
a result of these findings it is recommended that the hospital managers 
should behave more attentive to issues such as team approach, division of 
labor, communication and motivation.

Key words: Manager, Subordinates, Hospital, Administrative Success

Giriş

Hastanelerde de çalışanların etkinliklerini yöneten 
ve amaçlara ulaşılmasından sorumlu olan kişiler 
yöneticilerdir (1). Yönetimin temelini oluşturan, söz 
konusu ast ve üst personelin faaliyetlerinin etkin ve 
verimli olarak yürütülebilmesinde başarılı yönetim ve 
yöneticilerin önemli bir rolü vardır. O halde hastane 
yöneticilerinin başarı düzeylerinin tespit edilmesi ve 
geliştirilebilmesi için, yönetim fonksiyonlarına ilişkin 
başarı düzeylerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Yönetimin başlıca fonksiyonları planlama, örgütleme, 
yürütme, koordinasyon ve kontroldür. Dolayısıyla 
bu fonksiyonlara ilişkin görevler ne kadar iyi yürütü-
lebilirse yönetici o ölçüde başarılı olacaktır (2,3). 

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli fonksi-
yonlarından birisi olan başarı değerlendirme, sanayi-
leşmiş ülkelerde önem verilerek ele alınmış ve sayısız 
çalışmalara konu olmuştur (4).

En genel hatları ile başarı değerlendirme; kurumda 
görevi ne olursa olsun, bireylerin çalışmalarının, 
etkinliklerinin, eksikliklerinin, yeterliliklerinin, fazla- 
lılıklarının, yetersizliklerinin kısacası bir bütün 
olarak tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Başka 
bir ifade ile de, işgörenin işinde sağladığı başarı 
ve gelişme yeteneğinin sistematik değerlemesidir. 
Başarı değerleme, işi değil işi yapan işgöreni ve onun 
başarısını ya da işteki başarısızlığını değerlendiren bir 
süreç olarak görülmektedir (5,6).

Günümüzde, bir çok başarı değerlendirme yön-
temi kullanılmaktadır. Birinci derece amir ya da 
en yakın üstün astlarını değerlendirmesi, küme 
değerlendirmesi (ya da en yakın üstlerin uzmanlar 
yardımı ile değerlendirme yapmaları), aynı düzeyde 
iş arkadaşlarının birbirlerini değerlendirmeleri, 
astların üstlerini değerlendirmeleri, amaçlara göre 
değerlendirme yöntemi, 360 derece değerleme 
yaklaşımı, vb. gibi (7).
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Bu çalışmada, astların üstlerini değerlendirmesi 
yöntemi uygulanmıştır. Çalışanlar tarafından değer-
lendirme, özellikle yöneticilerin değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemlerden biridir (8). Bu yönteme göre, 
çok sayıda ve farklı statüdeki personelin amirlerini 
değerlendirmesi söz konusudur. Dolayısıyla daha 
objektif olduğu düşünülmektedir.

Ancak bu yöntem, çoğu kez yöneticilerin tepkisiyle 
karşılaşmakta, uygulaması ve üstler tarafından ilk 
etapta kabul edilmesi oldukça zor olabilmektedir. 
Bu nedenle uygulamada az görülebilmektedir. 
Bu yöntemin başarısı, geniş ölçüde astların bu 
konuda eğitilmelerine ve yöneticilerin astlardan 
gelebilecek görüş ve önerilerin yararlı olabileceğine 
kendilerini inandırabilmelerine bağlıdır. Bu koşulların 
karşılanması durumunda, astlar tarafından yapılan 
değerlendirmeler, yöneticilerin yönetsel fonksiyonlara 
ilişkin eksik yönlerini görmelerine ve kendilerini 
geliştirmelerine olanak sağlayabilmektedir (3,5).

Bu çalışma ile, TSK Asker Hastanelerindeki üst düzey 
yöneticilerin (baştabip, baştabip yardımcısı, hasta-
ne müdürü ve başhemşire) yönetsel fonksiyonları ne 
derecede uyguladıklarının, her meslek grubunda yer 
alan astları tarafından değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın evrenini, TSK’ne bağlı 38 adet Asker 
Hastanesinde (GATA hariç) görev yapan (baştabip, 
baştabip yardımcısı, hastane müdürü, başhemşire 
ile yedek subaylar ve erbaş/erler hariç) toplam 5981 
personel oluşturmaktadır. Bu evren tabakalandırılarak, 
her bir hastaneden, her bir statüyü temsil edecek sayı 
ve nitelikte örnek, basit rastgele örnekleme yöntemi 
ile 900 personel belirlenmiştir. 

Araştırma için gereken resmi ve etik izinler 
alınarak, anketler 15 Ocak 2007 ile 15 Şubat 2007 
tarihleri arasında uygulanmıştır. Seçilen personelin 
izin, istirahat, göre v.s. durumlarından dolayı gönde-
rilen 900 anketin 890’ı geri dönmüştür. 

Araştırmanın yapıldığı yıllarda yönetsel başarı 
düzeyinin astlar tarafından değerlendirilmesine ilişkin 
uluslararası bir ölçek veya anket bulunamamıştır. 
Askeri hastanelerin yönetim yapısına uygun olarak, 
araştırmacılar tarafından anket oluşturulmuştur. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan 
anket formu oluşturulurken, Kayahan’ın Hastane 
Yöneticilerinin Yönetsel Başarı Düzeyleri üzerine 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı 
araştırma anketinden yararlanılmıştır (9). Ankette 

yer alan ifadeler geliştirilirken, Dicle (3) tarafından 
aktarılan Koontz’un geliştirdiği yönetici değerlen-
dirme sisteminin bazı bölümlerinden de istifade 
edilmiştir. Bunların yanında, yönetim bilimi ile 
ilgili literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak 
araştırmacı tarafından ankete uygulama öncesi son 
şekli verilmiştir.

Anket iki temel bölümden oluşmuştur. Birinci 
bölümde personele ait tanımlayıcı bilgiler (statü, 
doğum tarihi, cinsiyet, TSK’daki toplam hizmet 
süresi, hastanedeki toplam hizmet süresi) ile ilgili 
sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, asker 
hastanesi yöneticilerinin 10 yönetsel fonksiyona 
ilişkin başarılarını ölçmeye yönelik olan 40 adet ifade 
yer almaktadır. Her bir fonksiyonel grup 4 ifadeden 
oluşmaktadır. Buna göre, hastane yöneticilerinin 
başarı yeterlilik puanı 10*4=40 madde üzerinden 
değerlendirilmiştir. Ankette 5’li likert ölçeği kullanıl-
mıştır. İstatistiksel analizin yapılmasında Tamamen 
katılıyorum=4, Katılıyorum=3, Kararsızım=2, Katılmı-
yorum=1, Hiç katılmıyorum=0 olarak puanlanmıştır. 
Araştırmada kullanılan ankette yer alan yönetsel 
fonksiyonlara ait güvenilirlik katsayıları karar verme: 
0.91, planlama: 0.82, örgütleme: 0.82, yürütme: 0.85, 
koordinasyon: 0.87, iletişim: 0.88, motivasyon: 0.91, 
liderlik: 0.91, kalite anlayışı: 0,.89, kontrol: 0.91 ve 
anket geneli: 0.88’dir. 

Yönetsel fonksiyonlara ilişkin değerlendirme 
anketi alt fonksiyonları ve anket geneli için 
puanlar hesaplanmıştır. Puanların normal dağılıma 
uygunlukları grafiksel olarak ve Shapiro-Wilk testi 
ile incelenmiştir. Tüm puanların normal dağılma 
uymadıkları görülmüştür. Tanımlayıcı istatistiklerin 
gösteriminde ortanca (Çeyreklikler arası genişlik, ÇAG 
– Interquartile Range, IQR) değerleri kullanılmıştır. 
Veriler parametrik test varsayımlarını yerine 
getiremediği için, gruplar arasındaki farklılıkları 
bulabilmek amacıyla Kruskal-Wallis non-parametrik 
varyans analizi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis analizi 
sonucunda fark bulunduğunda, farkın hangi gruptan/
gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek amacı 
ile Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney testine 
başvurulmuştur. İki grup arasındaki karşılaştırmalarda 
Mann-Whitney testi uygulanmıştır. İstatistiksel 
analiz ve hesaplamalar için MS-Excel 2003 ve SPSS 
for Win. Ver. 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL. USA) paket 
programları kullanılmıştır. İstatistiksel kararlarda 
p≤0,05 anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul 
edilmiştir. 
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Tablo I. Araştırma örnekleminin mesleki ve kişisel özelliklerine göre dağılımı

Bulgular

a.Tanımlayıcı bulgular: Araştırma için örneklem 
olarak seçilen personelin mesleki ve kişisel özellik-
lerine ilişkin bilgiler Tablo I’de gösterilmiştir. Her bir 
değişkendeki örneklem sayısı kayıp değerlerden dolayı 
farklılık göstermekte olup, kendi kategorilerinde % 
100 olarak hesaplanmıştır.

b.Personelin yönetsel fonksiyonları değerlendirme 
sonuçları: TSK Asker Hastaneleri genelinde, 10 adet 
yönetsel fonksiyonun değerlendirme sonuçları Tablo 
II’de görülmektedir.

Tablo II incelendiğinde, Asker Hastaneleri 
genelinde kalite anlayışı, planlama ve yürütme 
fonksiyonlarının 2,75 (ÇAG=1,00) puan ortancası 
ile en yüksek seviyede olduğu, buna karşın 
motivasyonun ise 2,13 (ÇAG=1,75) puan ortancası 
ile en düşük seviyede olduğu görülmektedir. Yönetsel 
fonksiyonların genel ortancası ise 2,48 (ÇAG=1,18) 
puandır.

Hastanelerin imkan ve kabiliyetleri açısından 
büyüklüğünü ifade eden gruplandırmalara (büyük: 
300-400, orta:100-200, küçük:30-50 yataklı) göre 
yapılan değerlendirme sonuçları Tablo III’de 
verilmiştir.

Yönetsel fonksiyonların genel ortalamasında, 
hastane türüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0,001). Küçük ile Orta (Z=4,111; 
p<0,001), Küçük ile Büyük (Z=5,784; p<0,001) ve 
Orta ile Büyük (Z=2,259; p=0,024) olmak üzere tüm 
hastane türleri arasındaki farklılıkların istatistiksel 
olarak önemli olduğu bulunmuştur. Yönetsel 
fonksiyon ortalaması ortancaları incelendiğinde 
yönetsel fonksiyon ortalaması ortancasının hastane 
türü büyüdükçe düştüğü görülmüştür.

Buna göre yatak sayısı, personeli, imkan ve 
kabiliyeti vb. büyük olan hastanelerin yönetsel 
fonksiyon ortalama ortancasının 2,15(ÇAG=1,11), 
orta büyüklükte hastanelerin 2,38(ÇAG=1,23) ve 
küçük hastanelerin 2,75(ÇAG=1,26) seviyesinde 
olduğu görülmektedir.

TSK Asker Hastaneleri yöneticilerinin yönetsel 
fonksiyonlardaki başarı düzeylerine yönelik, statü-
lerine göre ast personelin yaptığı değerlendirme 
sonuçları aşağıdaki Tablo IV’de verilmiştir.

Karar verme fonksiyonu (c2=31,655; p<0,001) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=3,904; 
p<0,001), hemşireler ile diğer subayların (Z=4,368; 

Değişkenler n %

Statü

Tabip Subay 157 17,64

Diğer Subay 77 8,65

Hemşire 202 22,69

Sağlık Astsubayı 141 15,85

Diğer Astsubay 77 8,65

Sivil Memur 236 26,51

Toplam 890 100,00

Yaş

21-30 206 25,00

31-40 500 60,70

41+ 118 14,30

Toplam 824 100,00

Cinsiyet

Kadın 359 40,88

Erkek 519 59,12

Toplam      878 100,00

TSK Toplam Hizmet Süresi

10 yıl ve daha az 350 41,76

11 yıl ve daha fazla 488 58,24

Toplam 838 100,00

Hastanedeki Toplam Hizmet Süresi

4 yıl ve daha az 527 63,00

5 yıl ve daha fazla 309 37,00

Toplam 836 100,00



256 • Aralık 2013 • Gülhane Tıp Derg Karaalp ve ark.

Tablo II. Asker hastaneleri genelinde personelin yönetsel 
fonksiyonları değerlendirme puanları

Tablo III. Hastanelerin büyüklüklerine göre personelin yönetsel 
fonksiyonların genelini değerlendirme puanları

p<0,001) ve hemşireler ile diğer astsubayların 
(Z=3,949; p<0,001) yöneticileri karar verme 
fonksiyonu yönünden değerlendirmeleri arasındaki 
farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler, yöneticileri karar verme fonksiyonu 
açısından tabip ve diğer subaylar ile diğer astsubaylara 
göre daha az başarılı bulmaktadırlar.

Planlama fonksiyonu (c2=15,600; p=0,008) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile diğer astsubayların 
(Z=3,105; p=0,002) yöneticileri planlama fonksiyonu 
yönünden değerlendirmeleri arasındaki farkın 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler, yöneticilerin işleri planlama yeteneğini, 
diğer astsubaylara göre daha az başarılı bulmaktadırlar.

Örgütleme fonksiyonu (c2=22,712; p<0,001) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=3,693; 
p<0,001), hemşireler ile diğer subayların (Z=2,998; 
p=0,003), hemşireler ile diğer astsubayların (Z=3,813; 
p<0,001) ve hemşireler ile sivil memurların (Z=3,007; 
p=0,003) yöneticileri örgütleme fonksiyonu 
yönünden değerlendirmeleri arasındaki farkın 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler, yöneticileri örgütleme fonksiyonu 

açısından tabip, diğer subaylar, diğer astsubaylar ve 
sivil memurlara göre daha az başarılı bulmaktadırlar.

Yürütme fonksiyonu (c2=26,585; p<0,001) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=3,166; 
p<0,001), hemşireler ile diğer astsubayların (Z=4,133; 
p<0,001) ve hemşireler ile sivil memurların (Z=3,583; 
p<0,001) yöneticileri yürütme fonksiyonu yönünden 
değerlendirmeleri arasındaki farkın istatistiksel 
açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. Hemşireler, 
yöneticileri örgütleme fonksiyonu açısından tabip, 
diğer astsubaylar ve sivil memurlara göre daha az 
başarılı değerlendirmektedirler.

Koordinasyon fonksiyonu (c2=29,656; p<0,001) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=4,328; 
p<0,001), hemşireler ile diğer astsubayların (Z=4,283; 
p<0,001), tabipler ile sağlık astsubaylarının (Z=2,936; 
p=0,003) ve sağlık astsubayları ile diğer astsubayların 
(Z=3,108; p=0,002) yöneticileri koordinasyon 
fonksiyonu yönünden değerlendirmeleri arasındaki 
farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler ile sağlık astsubayları, tabip ve diğer 
astsubaylara göre yöneticilerin koordinasyonunu 
daha düşük puanla değerlendirmişlerdir.

Kontrol fonksiyonu (c2=19,012; p=0,002) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=3,461; 
p=0,001) ve hemşireler ile diğer astsubayların 
(Z=3,597; p<0,001) yöneticileri kontrol fonksiyonu 
yönünden değerlendirmeleri arasındaki farkın 
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler, tabip ve diğer astsubaylara göre 
yöneticilerin kontrol fonksiyonunu daha düşük 
puanla değerlendirmişlerdir.

İletişim fonksiyonu (c2=24,932; p<0,001) statüler 
arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=3,810; 
p<0,001), hemşireler ile diğer astsubayların 
(Z=3,997; p<0,001) ve sağlık astsubayları ile diğer 
astsubaylarının (Z=3,042; p=0,002) yöneticileri 
iletişim fonksiyonu yönünden değerlendirmeleri 
arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 
saptanmıştır. Hemşireler, tabip ve diğer astsubaylara 
göre, sağlık astsubayları da diğer astsubaylara göre 
yöneticilerin iletişim becerisini daha düşük puanla 
değerlendirmişlerdir.

Motivasyon fonksiyonu (c2=37,776; p<0,001) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 

Yönetsel Fonksiyon n Ortanca ÇAG

Kalite

890

2,75 1,00

Planlama 2,75 1,00

Yürütme 2,75 1,00

Liderlik 2,50 1,50

İletişim 2,50 1,25

Karar 2,50 1,25

Kontrol 2,50 1,25

Örgütleme 2,50 1,25

Koordinasyon 2,25 1,25

Motivasyon 2,13 1,75

Ortalama 2,48 1,18

Hastane Türü n Ortanca ÇAG χ2 p

Küçük 357 2,75 1,26

37,369 <0,001Orta 319 2,38 1,23

Büyük 214 2,15 1,11
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Tablo IV. Personelin statülerine göre yönetsel fonksiyonları değerlendirme puanları

Ka
ra

r V
er

m
e

Statü n Ortanca ÇAG χ2 p
Tabip Subay 157 2,75 1,50

31,655 <0,001

Diğer Subay 77 3,00 1,00
Hemşire 202 2,25 1,50
Sağlık Astsubayı 141 2,50 1,50
Diğer Astsubay 77 2,75 1,50
Sivil memur 236 2,50 1,50

Pl
an

la
m

a

Tabip Subay 157 2,75 1,00

15,600 =0,008

Diğer Subay 77 2,75 1,25
Hemşire 202 2,50 1,00
Sağlık Astsubayı 141 2,50 1,25
Diğer Astsubay 77 2,75 1,25
Sivil memur 236 2,75 1,00

Ö
rg

üt
le

m
e

Tabip Subay 157 2,75 1,25

22,712 <0,001

Diğer Subay 77 2,75 0,88
Hemşire 202 2,25 1,25
Sağlık Astsubayı 141 2,50 1,50
Diğer Astsubay 77 2,75 1,25
Sivil memur 236 2,50 1,50

Yü
rü

tm
e

Tabip Subay 157 3,00 1,13

26,585 <0,001

Diğer Subay 77 3,00 1,00
Hemşire 202 2,50 1,00
Sağlık Astsubayı 141 2,75 1,25
Diğer Astsubay 77 3,00 1,38
Sivil memur 236 2,75 1,00

Ko
or

di
na

sy
on

Tabip Subay 157 2,75 1,00

29,656 <0,001

Diğer Subay 77 2,50 1,25
Hemşire 202 2,25 1,06
Sağlık Astsubayı 141 2,25 1,50
Diğer Astsubay 77 2,75 1,38
Sivil memur 236 2,25 1,25

Ko
nt

ro
l

Tabip Subay 157 2,75 1,25

19,012 =0,002

Diğer Subay 77 2,50 1,25
Hemşire 202 2,25 1,25
Sağlık Astsubayı 141 2,50 1,38
Diğer Astsubay 77 3,00 1,25
Sivil memur 236 2,50 1,25

İle
tiş

im

Tabip Subay 157 2,75 1,25

24,932 <0,001

Diğer Subay 77 2,50 1,25
Hemşire 202 2,25 1,50
Sağlık Astsubayı 141 2,25 1,50
Diğer Astsubay 77 2,75 1,38
Sivil memur 236 2,50 1,25

M
ot

iv
as

yo
n

Tabip Subay 157 2,50 1,75

37,776 <0,001

Diğer Subay 77 2,50 1,50
Hemşire 202 1,75 1,56
Sağlık Astsubayı 141 2,00 2,00
Diğer Astsubay 77 2,50 1,75
Sivil memur 236 2,00 1,75

Li
de

rl
ik

Tabip Subay 157 2,75 1,38

34,610 <0,001

Diğer Subay 77 2,75 1,25
Hemşire 202 2,00 1,25
Sağlık Astsubayı 141 2,25 1,63
Diğer Astsubay 77 2,50 1,63
Sivil memur 236 2,25 1,50

Ka
lit

e

Tabip Subay 157 2,75 1,25

19,373 =0,002

Diğer Subay 77 2,75 1,25
Hemşire 202 2,50 1,25
Sağlık Astsubayı 141 2,50 1,00
Diğer Astsubay 77 3,00 1,25
Sivil memur 236 2,75 1,19
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göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=4,882; 
p<0,001), hemşireler ile diğer subayların (Z=3,763; 
p<0,001), hemşireler ile diğer astsubayların 
(Z=4,570; p<0,001) ve sağlık astsubayları ile diğer 
astsubaylarının (Z=2,924; p=0,003) yöneticileri 
motivasyon fonksiyonu yönünden değerlendirmeleri 
arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 
saptanmıştır. Hemşireler, tabip, diğer subay ve 
astsubaylara göre, sağlık astsubayları da diğer 
astsubaylara göre yöneticilerin motivasyon becerisini 
daha düşük puanla değerlendirmişlerdir.

Liderlik fonksiyonu (c2=34,610; p<0,001) statüler 
arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık göster-
mektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=5,394; 
p<0,001), hemşireler ile diğer subayların (Z=2,974; 
p=0,003), hemşireler ile diğer astsubayların (Z=3,815; 
p<0,001), sağlık astsubayları ile tabiplerin (Z=3,089; 
p=0,002) ve tabipler ile sivil memurların (Z=2,928; 
p=0,003) yöneticilerin liderlik fonksiyonu yönünden 
değerlendirmeleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan 
anlamlı olduğu saptanmıştır. Hemşireler, tabip, diğer 
subay ve astsubaylara göre, sağlık astsubayları ile 
sivil memurlar tabiplere göre yöneticilerin liderlik 
becerisini daha düşük puanla değerlendirmişlerdir.

Kalite anlayışı fonksiyonu (c2=19,373; p=0,002) 
statüler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılık 
göstermektedir. Hemşireler ile tabiplerin (Z=3,166; 
p=0,002) ve hemşireler ile diğer astsubayların 
(Z=3,899; p<0,001 yöneticilerin kalite anlayışı 
fonksiyonu yönünden değerlendirmeleri arasındaki 
farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Hemşireler, tabip ve diğer astsubaylara göre, 
yöneticileri kalite anlayışı konusunda daha düşük 
puanla değerlendirmişlerdir.

Tartışma

Asker hastaneleri genelinde yöneticilerin yönetsel 
fonksiyonları uygulama başarısına ilişkin bulgulara 
göre; kalite anlayışı, planlama ve yürütme fonksi-
yonları yüksek başarı düzeyinde olmasına karşın, 
koordinasyon ve motivasyon fonksiyonları düşük 
başarı düzeyindedir. Aksel’in yaptığı benzer bir 
çalışmada da, “yöneticiler işlerin nasıl yapılacağını 
belirler” önermesine çalışanlar %70,6 düzeyinde 
katılmışlardır (10). Ayrıca Şekercioğlu’nun yaptığı bir 
çalışmada, “işletmede çalışanların, yerine getireceği 
görevlerin rollerle belirlendiğine” çalışanların %75’i, 
“herkesin işletmenin amaçlarını bildiğine” çalışan-
ların % 58’i, “işletmede herkesin kendisinden ne 

istendiğini bildiği” çalışanların %58’i, “işletmede 
işlerin yazılı kurallara, prosedürlere ve düzenlemelere 
göre yapıldığına” çalışanların %67’si katılmışlardır 
(11). Çetin’in TSK Asker Hastanelerinde yöneticilerin 
karşılaştıkları yönetsel sorunların analizi araştır-
masında da planlama konusu en az karşılaşılan 
sorunlar arasında yer almaktadır (12). Bu bulgular 
planlama, yürütme ve kalite fonksiyonları ile ilgilidir 
ve araştırmayı destekler niteliktedir.

Diğer yandan yöneticilerin koordinasyon 
2,25(ÇAG=1,25) ve motivasyon 2,13(ÇAG=1,75) 
fonksiyonları açısından daha az başarılı oldukları 
bulunmuştur. Bir yönetici; astlarını örgütsel 
amaçları gerçekleştirecek şekilde davranmaya sevk 
etmek zorundadır. Başka bir deyişle, bir yöneticinin 
başarısı, astlarını örgüt amaçlarını gerçekleştirecek 
şekilde davranmaya sevk edebilmesine bağlıdır. 
Avrupalı yüksek kademe işletme yöneticileri arasında 
yapılan bir çalışma, bu yöneticilerin en önemli 
sorunlarından birisinin personelin motivasyonu 
olduğunu, yöneticilerin mevkiye dayanan yetkilerini 
kullanamadıklarını göstermiştir (13). 

Külünk’ün yaptığı benzer bir çalışmada, 
“Hastanemizde motivasyona önemli ölçüde önem 
verilir” önermesine personelin %49’u olumlu yanıt 
vermiştir. Aynı çalışmada “Yöneticimiz bizi anlıyor” 
önermesini çalışanların %49’u çoğunlukla olarak 
değerlendirmiştir (14). Öncel’in yaptığı bir çalışmada 
da, “Amirim ekip çalışmasına teşvik eder” önermesine 
çalışanların %42,5’u katılmamıştır (15). Görüldüğü 
üzere bu çalışmalarda da motivasyon ve koordinasyon 
fonksiyonları ile ilgili sorulara verilen cevaplar düşük 
seviyededir. Günümüzde organizasyonlar, özellikle 
personel motivasyonuna ilişkin sorunlarla karşı 
karşıya gelebilmektedir. Çetin’in (12) araştırmasında 
da yöneticilerin en çok karşılaştığı beş sorundan 
birisi personele yönelik sosyal imkanlar konusudur 
ki bu motivasyonla direkt ilgilidir. Karmaşık bir 
sistem olan hastaneyi amaçlarına ulaştırmak için, 
yöneticiler personeli koordine etmeli, etkilemeli ve 
isteklendirmelidir.

Hastanelerin büyüklüklerine göre yönetsel 
fonksiyonların genel ortalamasına göre; büyük 
hastanelerdeki yöneticilerin yönetsel fonksiyon 
başarı düzeyi, küçük hastane yöneticilerine göre 
daha düşük düzeyde değerlendirilmiştir. Bu durum 
örgütsel ölçekle açıklanabilir. Örgütsel büyüklük 
arttıkça yönetsel fonksiyonların gerçekleşme güçlüğü 
artar. Oysa küçük örgütlerde, yönetsel fonksiyonlar 
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daha kolay yerine getirilebilmektedir. İlgili yazın da 
bu yöndeki bulguyu desteklemektedir (16,17,18).

Yönetsel fonksiyonların genelinde, çoğunlukla 
hemşireler ile diğer personelin değerlendirmeleri 
arasında anlamlı farklılık bulunduğu dikkat çekicidir. 
Hemşireler başta olmak üzere sivil memurlar ve 
astsubaylar yönetsel fonksiyonları, diğer personele 
göre daha düşük olarak puanla, statüsü yüksek 
olan tabip ve diğer subaylar ise daha yüksek puanla 
yöneticilerini değerlendirmişlerdir. İlgili yazında da, 
statüsü yüksek olan çalışanların üstlerini daha başarılı 
algılayacakları ifade edilmiştir ki bu da araştırmayı 
desteklemektedir (19,20). 

Araştırmamızda özellikle hemşirelerin yönetsel 
fonksiyonları düşük puanla değerlendirmesinde; 
branşlaşma ve buna uygun kadro görev yerlerinin 
olmaması, sürekli rotasyon usulü bir görevlendirme, 
çalışma ortamında ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin 
yeterli düzeyde olmaması, nöbet yoğunluğu, 
mesleki gelişme imkanlarının yetersiz oluşu gibi 
nedenlerin etkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı hemşirelik meslek grubunun, 
yöneticileri ile arasında uyumsuzluk olabileceği 
değerlendirilmektedir. Buna karşın tabiplerin 
yönetici adayı olarak, yöneticileri kendilerine daha 
yakın görmeleri söz konusu olabilir. Dolayısı ile daha 
yüksek bir puanla yöneticilerini değerlendirmişlerdir.

Hemşireler açısından branşlaşmalarının sağlanması 
ve buna uygun kadro görev yerlerinde istihdam 
edilmesi moral ve motivasyon açısından yarar 
sağlayabilir. Hemşirelerin çalıştıkları tıbbi birimlere 
yeterli araç ve gereç sağlanması, nöbet hizmetlerinin 
planlamasına özel önem verilmesi, hemşirelik mesleği 
dışında idari görevlerde daha az görevlendirilmeleri 
ve eksik hemşire kadrolarına yeni atamaların 
yapılması da yönetime olan bakış açılarını olumlu 
yönde etkileyebilir. Ayrıca hemşirelik yönetimine 
ilişkin problem sahalarının tespit edilmesi ve çözüm 
üretilmesi amacıyla farklı araştırmalar yapılması 
faydalı olacaktır.

Sonuç 

TSK Asker Hastanelerinde görev yapan üst düzey 
yöneticilerin yönetsel başarı düzeylerine yönelik 
yapılan bu çalışmada ele alınan yönetsel fonksiyonların 
hastaneler genelinde ortalamasının düşük olduğu 
görülmektedir. Özellikle çalışanlar motivasyon ve 
koordinasyon boyutları açısından yöneticilerini daha 
başarısız bulmaktadırlar. Buna göre;

Ast personelle yapılacak toplantılar, sağlanacak 
işbölümü ve açık iletişim kanalları yöneticilerin 
koordinasyonu sağlamasında önemli bir rol oyna-
yabilir. Koordinasyon fonksiyonu, yöneticilerin 
amaçlara ulaşmasında önemli bir boyuttur. Sağlık 
hizmetlerindeki aşırı iş bölümü, uzmanlaşma, profes-
yonelleşme, hizmetlerin yüksek oranda birbirine bağ-
lılığı vs. koordinasyonu gerektirmektedir. Motivasyon 
açısından ise, özendirici maddi ve manevi imkanlar 
yöneticiler tarafından kullanılmalıdır.

Personel bir bütün olarak düşünülmeli ve kesinlikle 
ayrım yapılmamalıdır. 

Bu araştırmada astlar tarafından yöneticilerin 
yönetsel başarıları değerlendirilmiştir. Yöneticiler 
için bir geri bildirim özelliği taşımaktadır. Gelecekte 
bu tip yapılacak çalışmalar daha geniş kapsamlı da 
ele alınabilir. Zaman, maliyet, yasal prosedürler 
gibi faktörler açısından uygun bir ortamda, 
yöneticiler sadece astlar tarafından değil 360 derece 
değerlendirme tekniği ile de değerlendirmeye 
alınabilirler. Bu tip değerlendirmeler yöneticilerin 
zayıf yönlerine yönelik olarak uyarıcı bir etken 
olabilmekte ve yönetici geliştirme eğitimlerinin 
gerekliliğine işaret edebilmektedir.
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