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ÖZET 

Kasal, Ö. Yönetici HemĢirelerin Kullandıkları Güç Tarzlarının HemĢireler Tarafından 

AlgılanıĢı. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelikte Yönetim ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. Ġstanbul. 2010. 

 

 Bu çalıĢma, yönetici hemĢirelerin kullandıkları güç tarzlarını astlarının nasıl 

algıladıklarını ve bu algıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

tasarımda gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma Ġstanbul ilinde 4 hastanede 378 hemĢireyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada veriler “KiĢisel Bilgi Formu” ve “Algılanan Liderlik 

Ölçeği” kullanılarak elde edilmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, 

korelasyon analizi, t testi ve Tukey testi kullanılmıĢtır. 

 Yönetici hemĢirelerin mevcut durumda çoğunlukla meĢru gücü kullandıkları 

ancak astlarının pekiĢtirici gücü kullanmalarını arzu ettikleri bulunmuĢtur. HemĢireler, 

tüm örneklemde, mevcut durum ile arzu edilen durum karĢılaĢtırmasında, pekiĢtirici güç 

boyutunda, arzu edilen durum yönünde iyileĢtirmeler yapılması gerektiğini belirtirken; 

meĢru güç ve zorlayıcı güç boyutlarında ise mevcut durum ile arzu edilen durum 

arasında bir fark belirlenmemiĢtir. Güç tarzlarını etkilediği düĢünülen kiĢisel-mesleki ve 

yönetim anlayıĢıyla ilgili bağımsız değiĢkenler ile ölçek alt boyutu puan ortalamaları 

bağımlı değiĢkenleri arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda; yaĢ, medeni durum, çocuk 

sayısı, eğitim durumu, meslekte toplam çalıĢma süresi, kurumda toplam çalıĢma süresi, 

çalıĢtığı birimdeki pozisyon, çalıĢtığı birim, haftalık çalıĢma saati, bakılan hasta sayısı, 

yöneticileriyle çalıĢtığı yıl ve kurumdaki yönetim anlayıĢı bağımsız değiĢkenleri ile 

pekiĢtirici güç alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğu 

(p<0,05) saptanırken; meĢru güç ve zorlayıcı güç alt boyutlarında genellikle anlamlı 

farklılıkların olmadığı (p>0,05) belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler : HemĢire, HemĢirelikte Yönetim, Hastane, Güç, Güç Kaynakları 
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ABSTRACT 

          (Kasal, Ö. (2010). Perception of Power Styles Used by Nurse Managers by 

Nurses. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Nursing 

Management. Postgraduate Thesis. Istanbul.   

 

This study has descriptive design to find out how the power styles used by the 

nurse managers are perceived by their subordinates and the factors influencing this 

perception. The research covers 378 nurses from 4 hospitals in Istanbul. The data in the 

research have been acquired using the “Personal Information Form” and the “Perceived 

Leadership Index” (PLI). In assessment of the data, on the other hand, the correlation 

analysis, T-test, and Tukey test have been used. 

 It has been found out that the nurse managers, in the current situation, use 

mostly the legitimate power, but their subordinates wish they had used the reinforcer 

power. While the nurses in the entire sampling state in the comparison of the current 

and the desired situation that the reinforcer power should be improved toward the 

desired situation, no difference was found between the current situation and the desired 

situation in terms of the legitimate power and the coercive power. In the comparisons 

made between the independent variables related to the personal-professional and 

managerial understanding considered to influence the power perception and the index 

sub-dimension point averages dependent variables, it has been found out that there are 

statistically significant (p<0,05) differences between the independent variables such as 

the age, marital status, children number, educational background, total experience in the 

profession, total length of working period in the institution, position in the unit, 

employed unit, weekly working hours, number of patients cared, number of years 

worked with the current managers, and the management understanding in the institution 

and the sub-dimension of reinforcer power, while generally there is no significant 

(p>0,05) differences in the legitimate power and the coercive power sub-dimensions. 

Keywords: Nurse, Management in Nursing, Hospital, Power, Power Sources  

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Bir organizasyonun amaçlarını gerçekleĢtirebilmesi için herĢeyden önce sağlıklı 

bir yapıya ve iĢleyiĢe sahip olması gerekmektedir. ÇalıĢanına, müĢterisine, topluma 

katma değer yaratan bir organizasyon olabilmesi için, organizasyonların, kendilerine 

uygun bir kültür oluĢturmaları, doğru bir strateji belirlemeleri ve bu doğrultuda örgütsel 

yapıyı, politika ve prosedürleri uygulamaya koymaları zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bütün bu, örgütsel çalıĢmaların merkezinde, insanın yani çalıĢanın bulunduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Ġnsanın becerileri, tutum ve davranıĢları, iliĢki kurma ve yönetme 

tarzları, inanç ve algıları bütün organizasyonel giriĢimlerde baĢarıyı etkileyen en temel 

belirleyici unsurlar olarak kabul edilmektedir. Ġnsan yönetilmesi, fiziksel, zihinsel ve 

duygusal boyutlarıyla anlaĢılması ve yönlendirilmesi en zor olan kaynak olarak 

değerlendirilmektedir (Barutçugil 2004). 

Yönetim; baĢkaları vasıtasıyla iĢ görme sanatı olarak tanımlanırken; yönetici; 

baĢkaları aracılığıyla iĢ gören kiĢi olarak tanımlanmaktadır. Yönetici, tüm 

organizasyonun veya kendi biriminin baĢarısından sorumlu olup; kendisi için yeterli bir 

baĢarı düzeyi olmadığı gibi; sürekli olarak baĢarılı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Yöneticinin baĢarısı, büyük ölçüde baĢkalarına yani çalıĢanlarına bağlı olmakta aynı 

zamanda iĢletme içi ve iĢletme dıĢındaki birçok unsura karĢı duyarlı olmaları 

gerekmektedir. Yönetici bu unsurlarla bazen mücadele etmek, bazen yardımlaĢmak, 

bazen pazarlık etmek gibi farklı stratejiler benimseyerek, iliĢkiler kurmakta; tüm bunları 

yaparken de güç kaynaklarını kullanmaktadır (Koçel 2007). 

Güç, her toplumsal sistem  ve kültürde farklı Ģekillerde görülen bir özellik olup;  

birçok kültürde korku, baskı ve yozlaĢmadan dolayı, güce Ģüpheyle yaklaĢılmaktadır. 

Ġnsanlar gücün iyi yanlarından çok, kötü amaçlar için kullanıldığı örnekleri hatırlamakta 

ve ilk Hitler, Stalin ve Saddam Hüseyin gibi zulüm yaparak tarihe mal olan liderler 

olmaktadır. Gücün kötü amaçlarla veya kiĢisel çıkarlar için kullanılması, Lord Acton‟ın 

1887 yılında söylediği sözü anımsatmaktadır: “Güç yozlaĢmaya eğilimlidir ve mutlak 

güç, mutlak surretle yozlaĢmaktadır.” Bu düĢünce kamuoyu bilincinde sağlam bir 

Ģekilde yerleĢmiĢ ve güç peĢinde koĢanlara Ģüpheyle bakılmasına ve onlara 

güvenilmemesine yol açmıĢtır (Luecke 2007). 
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Ġnsanlar güce sahip olma arzusuna veya korkusuna tutsak olmaktansa, gücü bir 

iç kaynak, yaĢamlarında yapıcı bir kuvvet olarak görmelidirler. Ġyi halinde güç, bize 

önderlik, koruma, yaratıcılık ve güvenlik verirken; kötü halinde ise, hükmetme akla 

getirmektedir. Güç, ister istendik, ister istenmedik bir Ģey olarak görülsün, onun insan 

davranıĢının özel bir kısmı olduğu; insanlararası ve sosyal tüm düzeylerde hesaba 

katılması gereken bir unsur olduğu konusunda geniĢ bir fikir birliği bulunmaktadır 

(Horner 1997). 

Gücü kullanmadan önce, gücün alanı, gücün konusu ve güç kaynaklarının 

incelenmesi gerekmektedir. Güç alanı; kiĢinin etkileyebildiği bireylerin toplamını ifade 

ederken, güç konusu; kiĢinin baĢkalarını hangi konularda etkilediğini ve güç kaynakları; 

etkileme sürecinde kullanılan kaynakları ifade etmektedir. ĠĢletmelerde çalıĢanların 

etkili olması ve yüksek performanslı örgütlerin oluĢumunda yöneticinin gücünü 

kullanma yeteneği büyük önem taĢımaktadır (Karaman 1999). 

Hastalık ve sağlıkla ilgili yeni geliĢmeler hemĢirelere yeni roller yüklemektedir. 

HemĢirelerin yeniliklere açık, araĢtırmacı, giriĢimci, ekip çalıĢmasına ayak uydurabilen 

ve analitik düĢünme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir. Böyle bir durumda 

hemĢirelerin sadece hasta bakımı ve tedavi uygulamalarını yerine getirmeleri 

beklenmemeli ve hemĢirelerin hastane yönetiminden de sorumlu yönetsel faaliyetlerin 

içinde, önemli roller üstlendikleri göz ardı edilmemelidir. Yönetici hemĢireler, üst 

yönetimle çalıĢanlar arasında köprü konumunda ve karĢılıklı bilgi aktarımını sağlayan 

bir rolde yer almaktadırlar (Turhan 1998; Kaftancıoğlu 2004). 

HemĢireler, çeĢitli meslek gruplarının bir arada istihdam edildiği birer hizmet 

sektörü olan hastanelerde en kalabalık meslek grubu olarak hizmet sunmaktadırlar 

(Ülker 1995). 

Yönetici hemĢireler, hemĢirelik alanında stratejik konuma sahip olup, hasta, 

hasta yakınları, çalıĢan hemĢireler, hekimler ve diğer ekip üyeleri ile sürekli etkileĢim 

içerisinde bulunmak durumunda kalmaktadırlar. Böyle bir konumda ise; sahip oldukları 

gücün önemi daha da artmaktadır (Yiğit 2000). 

ÇağdaĢ hemĢirelerin güç kavramını bilmeleri ve gücü en etkin Ģekilde 

kullanmaları büyük önem taĢımaktadır. Yönetici hemĢireler güçlerini kullanarak 

astlarını istenilen davranıĢa sevk edebilmekte, kurum içinde hedefledikleri amaca 

çalıĢanlarını daha kolay yöneltebilmektedir. Astların güc kavramını bilmeleri ise, 
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yöneticileriyle daha etkili iletiĢim kurmalarına, kurum içinde yer aldıkları pozisyonları, 

yüklendikleri sorumlulukları, kurumun beklenti ve hedeflerini daha  kolay anlamalarını 

sağlamaktadır (Kaftancıoğlu 2004). 

Konuyla ilgili yapılan araĢtırmalarda hemĢirelerin güç kavramını tanımalarının 

ve örgütsel amaçlarını gerçekleĢtirmeleri için gücü kullanmalarının gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Yönetici hemĢirelerin güç kaynaklarını etkili kullanmaları ve bunu 

diğer hemĢirelerle paylaĢmaya istekli olmalarının, hemĢireliği geleceğe taĢıyacak 

önemli bir strateji olarak belirtilmektedir (Korkmaz 2001). 

HemĢirelik yazımına bakıldığında, çok büyük önem taĢımasına karĢın bu konuda 

sınırlı sayıda araĢtırmanın yapılmıĢ olması ve Sungurlu‟nun (1994), Turhan‟ın (1998), 

Kaftancıoğlu‟nun (2004) yaptığı araĢtırmalarında ki bulguların günümüzdeki bulgularla 

kıyaslanması ve geliĢiminin belirlenmesi amacıyla bu araĢtırmanın yapılması 

düĢünülmüĢtür. 

Bu araĢtırmada hemĢirelik mesleği için önem taĢıyan güç kavramı ele alınarak; 

yönetici hemĢirelerin sahip olduğu gücün astları tarafından nasıl algılandığının 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. GÜÇ NEDĠR? 

Günlük yaĢamda her birey sürekli olarak baĢka insanlarla karĢılaĢmakta ve 

çeĢitli iliĢkiler kurarken gücünü kullanmak durumunda kalabilmektedir. Bireyin, bilinçli 

çevresindeki insanlarla iliĢki kurmasına ve karĢısındakilerin davranıĢlarına uygun tepki 

geliĢtirmesine sosyal etkileĢim adı verilmektedir. Sosyal etkileĢim sürecinde de güçten 

söz edilmektedir (Sungurlu 1994). 

Güç, baĢkalarını etkileyebilme yeteneği yani bir kimsenin baĢkalarını, kendi 

istediği yönde davranıĢa sevkedebilme, yapılacak faaliyetlere karar verme ve denetleme 

yeteneği olarak ele alınmaktadır (Koçel 2007, Genç 2007, Sinanoğlu 1997). 

Jeffrey Pfeffer‟e göre güç; “DavranıĢları ve olayların akıĢını değiĢtirebilme, 

direnmelerin üstesinden gelebilme, insanların normalde yapamayacakları hareketleri 

yapmaya ikna etme yeteneği”dir (Pfeffer 1992). 

BaĢka bir ifadeyle güç; iĢleri halletme, kaynakları ve güdüyü harekete geçirme, 

insanın ulaĢmaya çalıĢtığı hedefler için gerek duyduğu ne varsa elde etme, eyleme 

geçirme ve kullanma yeterliliği olarak değerlendirilmektedir (Onaran 1981, Quigley 

1993). 

 KiĢinin baĢkalarını etkilemesi için, sahip olduğu güç kaynaklarını fiilen 

kullanmasının her zaman zorunlu olmadığı; etkilenme durumunda olan kiĢi veya 

grupların, etkileyenin bu kaynaklara sahip olduğunu algılamasının yeterli olacağı 

üzerinde durulmaktadır (Koçel 2007). 

 ĠliĢkisel bir kavram olan güç, daima kiĢiler arasındaki iliĢkilerde geliĢmekte ve 

kiĢinin gücünü ancak baĢkalarıyla kurduğu iliĢkide görebilmekte yanı sıra  diğerlerini 

kendi belirlediği hedeflere, davranıĢlara yönetebilme düzeyiyle değerlendirebilmekte 

olduğumuz önemli bir yönetsel unsur olarak kabul edilmektedir (Koçel 2007, Eren 

2003). 

Gücün insan iliĢkilerindeki önemini ve ayrılmaz bir parcası olduğunu kabul 

etmekle birlikte, bu konunun en çok yönetim faaliyetlerinin baĢında olan bireyler için 

değer kazandığı vurgulanmaktadır. Yöneticiler; kendilerini ve içinde yer aldıkları 

örgütü hedefe götürecek olan ekibi oluĢturan, bu ekibi koordine eden, kiĢileri yöneten, 
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insan zaaf ve davranıĢlarını bilerek, emrindekilerin hedefe varmalarını sağlayan kiĢiler 

olup; çoğu kez iĢletmenin beyni, itici kuvveti, güdüleyici, öğretici, eğitici, karar verici, 

ileri görüĢlü, bilgiyi aktarabilen enerji kaynağı konumundadırlar. BaĢarısı kendi yetenek 

ve becerisine bağlı olan avukat, mühendis, mimar gibi meslek üyelerinin tersine, 

yöneticinin baĢarısı astlarını, üstlerini, meslektaĢlarını, müĢterilerini ve rakiplerini 

etkileme yeteneğine bağlı olmaktadır. Yöneticilerin yürüttüğü bu etkileĢim süreci, gücü 

yapıcı kullanmalarını da gerektirmektedir. Yöneticilerin gücü verimli ve etkili 

kullanabilmeleri, gücün farkına varmaları ve güç kaynaklarını bilip etkili 

yönlendirebilme düzeyleriyle olası olmaktadır. Gücün ne olduğu, nasıl ulaĢılacağı, ne 

Ģekilde algılandığı, sahip olunan güç kaynağının ne zaman, ne kadar ve nerede 

kullanılacağının bilinmesine dayanmaktadır. Yöneticilir için güce sahip olmak, gücü 

kullanma tutkusu ve korkusunun tutsağı olmak değil, gücü tüm iĢlerinde yapıcı bir 

kuvvet olarak kulanma yeteneğine ulaĢmak Ģeklinde algılanmalıdır (Bayrak 2000, 

Erdoğan 1997). 

Güç kavramı, hemen her türlü iĢletmede gözlemlenebilen, iĢletmenin hareket 

yönü üzerinde büyük etkisi bulunan bir kavram olduğundan, gücün ne olduğu, ne 

Ģekilde elde edildiği, güç kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular bir 

iĢletmede çalıĢan tüm bireyler için büyük önem taĢımaktadır. Bir iĢletmedeki astlar, 

yöneticilik pozisyonunda bulunmayan kiĢiler, hatta çeĢitli departmanlar, sahip oldukları 

çeĢitli özellikler veya kaynaklar nedeniyle farklı düzeylerde güce sahiptirler ve sahip 

oldukları gücü kullanarak, yöneticiyi etkileyebilmekte, onu kendi menfaatleri 

doğrultusunda yönlendirmeye çalıĢarak veya yöneticinin istediği biçimde örgüt 

hedeflerine yönelebilmektedirler (Tosun 1992). 

Her toplum ve her kurumda güç, belirli oranda bulunmak zorundadır. 

Demokratik toplumlar, gücün gerekliliğini ve zorunluluğunu kabul ederek belirli 

bireylerin ve kurumların güce sahip olmasına izin vermekte; ancak burada gücün belirli 

politikalar, gelenekler ve kanunlar çerçevesinde, çoğunluğun kabul ettiği amaçlara 

hizmet edecek Ģekilde kullanılmasını öngörmektedirler. Güç sahibi olma kiĢinin aynı 

zamanda yetkiyle donatılmasını da gerektirmektedir. Güç sahibi kiĢi, anlaĢmazlıkları 

gidermek, astların maaĢlarını belirlemek, kaynakların hangi hedefe yönelik 

kullanılacağını sağlamak gibi birçok önemli kararı da vermek konumunda olmaktadır. 

Birçok insan kurumsal gücü yüksek yöneticilerle çalıĢmayı isterken; güçlü bir yönetici 
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için çalıĢmanın astlar arasında saygınlık ve statü yaratacağını, bu yöneticilerin 

istediklerini onlara kolayca sağlayabileceğini, vizyon sahibi olmalarında, kariyerinde 

yükselmelerinde ve gereksinim duydukları kaynaklara ulaĢmalarında önemli katkı 

sağlayacaklarını düĢünmektedir (Bayrak 2000). 

Güç her zaman bir fikir ve felsefe sistemine dayanmalıdır. Bir organizasyonda 

hedef veya felsefenin olmaması durumunda, güce dayalı kuruluĢların güvenilirlik 

niteliğini kaybedecekleri, gücün etkin olmaktan çıkacağı ve gücü elinde bulunduran 

kimsenin yerini, eninde sonunda bir baĢkasının alacağı üzerinde durulmaktadır. 

Özellikle yönetici konumundaki kiĢilerin, güç dengesi ve politik davranıĢ konusunda 

duyarlı ve bilinçli davranmaları önerilmektedir. Güç kavramı görmezlikten 

gelindiğinde, güç ortadan kaybolacağı gibi, tam tersine kontrolsüz bir güç dengesi 

ortaya çıkabilecek ve organizasyonun amaçlarına değil bireysel amaçlara hizmet edecek 

bir noktaya gelebilecektir (Bayrak 2000, Erdoğan 1997). 

Gücün kullanılması gereken yerlerde ona sahip olamamak, gücü kullanamamak, 

kararsızlıklara, gecikmelere ve bazen de örgütün zararıyla sonuçlanmaktadır. “Bir 

yönetici, inzivaya çekilmiĢ gibi, kurum içerisinde memnun, mutlu ve kendisinden 

beklenenleri yerine getiriyor olabilir; fakat o zaman bu kiĢinin etkisi azalmaya ve 

bağımsız eyleme geçebilme yeteneği gerektiren büyük iĢler yapma potansiyeli yok 

olmaya baĢlar”. Güçten yoksun bir yöneticiyle çalıĢmak hayal kırıklığına ve mutsuz bir 

iĢ yaĢantısına sebep olacaktır (Pfeeffer 1992). 

Gücün tarihsel geliĢimi ele alındığında; güç kiĢilerin haklarının ve mallarının  

ellerinden alınması, bir baĢkasına bağımlılık durumu yaratması nedenleriyle kiĢiler 

tarafından uzun yıllar olumsuz Ģekilde algılanmıĢtır. Gücün kötü kullanılmasından 

dolayı oluĢan kötü imajı gücün; zorbalık, saldırganlık ve amaçlara ulaĢmak için iyi 

hesaplanmıĢ zalimce yöntemler kullanma Ģeklinde ifade edilmesine; yıkıcı bir hastalık 

gibi dokunduğu her Ģeyi kirletiğinden, özgürlüğün ve doğruluğun felaketi olduğundan, 

insanları tutsak eden ve bedenlerini mekanik bir robota çeviren etkisinden söz 

edilmesine neden olmaktadır. Güç özellikle bireyselliğe ve eĢitliğe önem veren türden 

geleneklerin hakim olduğu toplumlarda ruhsal yönü ağır basan bir kavramdır. Bu 

nedenle bir yöneticiyi güç peĢinde koĢan bir kiĢi olarak tanımlamak, onu lekelemek ve 

ona iftira etmek Ģeklinde ifade edilmektedir (Bayrak 2000). 
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2.2.  GÜCÜN ĠLĠġKĠLĠ OLDUĞU KAVRAMLAR 

Güç görünmemekle birlikte etkileri gözlemlenebilmekte ve hissedilebilmektedir. 

Gücün varlığını hissedip adını koyamadığınız konumlarda, farklı Ģekillerde 

adlandırılmaktadır. Bu kavramlar birbirine çok yakın olmakla birlikte farklı anlamlar 

içermektedir ve gücü kavrayabilmek için iliĢkili olduğu bu kavramların da bilinmesi 

gerekmektedir (http://www.egm.gov.tr) (EriĢim tarihi: 11.10.2009). 

 

2.2.1. Etkileme 

Güç, kaynakları harekete geçirme ve baĢkalarını etkileme potansiyeli olarak ele 

alındığında; insanların, davranıĢ ve tutumlarını değiĢtirmek için kullandıkları güç 

mekanizması etki olarak tanımlanmaktadır. Gücün aksine etki; açık bir güç kullanımı, 

zorlama ve doğrudan emir olmaksızın sonuca/hedefe götürebilmektedir (Luecke 2007). 

Etkileme, genel olarak kiĢinin gücünü kullanırken yararlandığı süreç olarak ele 

alınmaktadır. Etkileme, bir kimsenin baĢka birinin öneri, istek, arzu, talimat veya 

emirlerinin yerine getirmesi olarak da tanımlamak olasıdır. Bu durumda, öneride 

bulunan veya emir–talimat veren kiĢinin gücünü kullandığı varsayılmaktadır. Diğer 

kiĢilerin bu istek veya emir doğrultusunda davranmaları, emir veren kiĢinin güçlü 

olduğunu düĢündürmektedir. Dolayısıyla, etkileme bir kiĢinin davranıĢları ile baĢka bir 

kiĢinin davranıĢlarını değiĢtirdiği sürecin adıdır (Koçel 2007). 

Temelde liderlik ve yönetim, insan davranıĢlarının istenilen tarafa 

yönlendirilmesiyle ilgili olup; bu da davranıĢları etkilemeyi gerektirmektedir. Güç, bir 

baĢkasının davranıĢını etkilemede bir kaynağı oluĢtururken, etki; bu kaynağı 

kullanmanın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bir baĢka deyiĢle güç, kendi 

çıkarlarımız doğrultusunda sonuçları seçebilme yeteneği iken etki, bu sonuçların 

gerçekleĢmesini ifade etmektedir (Bayrak 2000). 

Ġnsanlar kendi fikirlerini ciddiye alan yöneticilere saygı duyarken, aynı zamanda 

onlara güvenmektedirler. Bu güven ve saygı ise, çalıĢanların yöneticilerinden 

etkilenmeleri sonucunu doğurmaktadır. Etki çift yönlü bir yol olarak düĢünülmeli ve bir 

yöneticinin baĢkalarını etkileyebilmesi için, baĢkaları tarafından etkilenmeye de açık 

olması gerekmektedir (BaĢaran 1991). 

http://www.egm.gov.tr/
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                                     ġekil 1: Etki çift yönlü çalıĢmaktadır 

Kaynak : Luecke, R. (2007). Güç, Etki ve Ġkna. Parlak T.(Ed). Ġstanbul. Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. s 47-48 

Etki, gücün aksine, doğrudan güç kullanma, zorlama ve emir vermeksizin sonuç 

alabilmeyi sağlarken; etki yaratmanın kilit noktası baĢkalarının ne istediğini ve neye 

değer verdiğini anlamaktan geçmektedir. Güç ve etkinin birbirini destekler iki nitelikte 

oluĢu aralarındaki ayrımı belirtmeyi zorlaĢtırmaktadır. BaĢkalarını etkilemek kiĢinin 

gücünü arttırdığı gibi, kiĢinin gücü arttıkça baĢkalarını etkileyebilmesi de 

kolaylaĢmaktadır (Luecke 2007). 

   

       ġekil 2: Güç alanı 

Kaynak : Luecke, R. (2007). Güç, Etki ve Ġkna. Parlak T.(Ed). Ġstanbul. Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. s 47-48 

    

Daha güçsüz 

 

Daha güçlü 

 Yönetici 

 Diğerleri 
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Güç alanı, kiĢinin etkileyebildiği kiĢilerin toplamını gösterdiğinden; etki alanınız 

ne kadar geniĢse, bu sahip olduğunuz gücün büyüklüğünü de yansıtmaktadır. 

Bir davranıĢın istenilen yönde gerçekleĢtirilmesini baĢlatmak ve istenilen Ģekilde 

sonuçlandırmak gücün varliğına iĢaret kabul edilip, davranıĢın istenilen Ģekilde olma 

sürecini de etkileme kavramıyla acıklamak daha yararlı olacaktır (Luecke 2007,  Pfeffer 

1992). 

 

2.2.2. Otorite  

Otorite, gücün yasal hali olup, organizasyonlarda güce göre daha sınırlı 

uygulama alanı bulmaktadır. Otorite, bireyin organizasyon içerisindeki pozisyonundan, 

o pozisyonun vermiĢ olduğu ve organizasyon çalıĢanlarınca kabul edilmiĢ olan yasal 

hak ve sorumluluklarından oluĢmaktadır. Bir yönetici ancak, astları kendisinin verdiği 

emirleri kabul edip gereğini yapıyorlarsa, o düzeyde otorite sahibi olarak kabul 

edilmektedir. Yöneticiye bu hak üst kademe tarafından verilmiĢ olsa bile, bunun 

uygulamaya konabilmesi astlarının kabulüne bağlı geliĢmektedir (Turgay 1994). 

Otorite; bir organizasyon üyelerinin istekli ve Ģartsız olarak üstlerinin talimatına 

uymaları Ģeklinde tanımlanırken; bu organizasyonlardaki bireylere göre üstlerinin bu tür 

talimat vermeye yasal hakları vardır ve astlar için bu talimata uymamak yasal bir durum 

oluĢturmamaktadır (Werner 1993). 

Otorite, gücün kurumlaĢtırılmıĢ Ģekli olarakta kabul edilmektedir. Otorite, 

geleneksel olarak en tepe yönetimlerden en alttaki birimlere kadar garantilenmiĢ bir hak 

olup; pozisyona bağlı geliĢmektedir. Pozisyonu kim iĢgal ederse otoriteye de o kiĢi 

sahip olmakta, örgüt tarafından verilen karar verme ve astlarının davranıĢlarını 

belirleme hakkı onun olmaktadır. Otorite, örgütün bütününe ait ve örgütün yönetsel 

basamakları arasında dağıtılmaktadır (Turgay 1994). 

Otorite, bir güç kaynağı olarak gücü yasallaĢtırmaktadır. Bu durumda güç 

otoriteyi de içeren daha geniĢ bir kavram olarak kabul edilmekte ve otoritenin gücün bir 

kullanım Ģekli olduğu belirtilmektedir (BaĢaran 1991). 

Sonuç olarak güç, otoriteden daha geniĢ bir kavram olarak ele alınmakta ve daha 

çok kiĢisel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Otorite ise, organizasyon içindeki 
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pozisyonun vermiĢ olduğu ve çalıĢanların büyük çoğunluğunun kabul etmiĢ olduğu 

yasal yetki ve sorumluluklardan oluĢmakta ve organizasyon içinde dağıtılabilmektedir. 

 

2.2.3. Kuvvet  

Kuvveti, gücün uygulanmıĢ Ģekli, kısacası yaptırım olarak tanımlanabilmektedir. 

Güç ile aralarındaki en önemli fark; güçte yöneticinin istek ve talimatına uyulurken, 

yani A‟nın verdiği emir uyarınca B‟nin davranıĢ göstermesi söz konusu olmakta iken; 

kuvvette B, A‟nın emrini uymamakta fakat A‟nın fiilen uyguladığı kuvvet karĢısında 

uymak zorunda kalmaktadır. Bir olayı baĢlatabilmek için öncelikle kiĢileri etkilemek 

gerekmekte; etkilemeyi sağlamak için de güç kaynaklarının kullanılması ve sonuç 

almak için gereken bu etki etme süreci kuvvet olarak tanımlanmaktadır (Koçel 2007, 

Bayrak 2000). 

 

2.2.4. Yetki  

Yetki, elde edilmiĢ bir otorite adına bir iĢi yapma hakkı olarak genellikle en üst 

makama verilen otoritenin; organizasyonun hiyerarĢik yapısında yer alan makamlarda 

temsil edilmesi olarak değerlendirilmektedir. Otorite kavramında, daha soyut bir 

çerçeve söz konusu iken; yetki kavramında faaliyetlerin sınırlarının, alanlarının ve 

kullanılacak otorite hacminin belirginleĢmesiyle daha somut bir görünüm oluĢmaktadır. 

Bu durumda yönetici, kendisine verilmiĢ otoriteyi, belirgin esasları ortaya koyarak, 

yetki anlamında kiĢisel olarak oluĢturma hakkını da kullanabilmektedir. 

Yetki, herhangi bir organizasyondaki yönetsel konum ile iliĢkilendirildiği ve 

yapısal olarak belirlendiği için, yönetsel pozisyonun gücünü de ifade etmektedir. Yetki 

organizasyon tarafından verilirken, güç ise daha çok alınmaktadır (Tosun 1992). 

 

2.3. GÜÇ KAYNAKLARI 

Güç, belirli kaynakların kullanılmasından elde edilmektedir. Yönetici, bu 

kaynakları etkileme süreci ile kullanarak baĢkalarının davranıĢlarını değiĢtirebilmekte 

ve yönlendirebilmektedir (Koçel 2007). KiĢi, gücünü kullanmadan önce kullanacağı 

gücün kimler üzerinde etkili olacağını, hangi konularda etkili olabileceğini ve bu gücü 
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kullanırken hangi kaynaklardan yararlanacağını düĢünerek hareket etmelidir (Sungurlu 

1994). 

Yönetim yapısının incelendiğinde konuyla ilgili yapılan çalıĢmalarda, güç 

kaynakları farklı Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. 

Etzioni gücün 2 türünden bahsetmektedir; kiĢisel güç ve pozisyonel güç. 

Organizasyondaki herhangi birinin pozisyonel gücü diğer kiĢilerin davranıĢını 

etkilemeye ve ikna etmeye dayanmaktadır (Etzoni 1961). 

Güç; kiĢisel güç ve sosyal güç olmak üzere iki kaynaktan ortaya çıkmaktadır. 

KiĢisel güç negatif sonuçlar doğurabilirken; sosyal güç demokratik bir yaklaĢımla, 

katılımcı ve paylaĢımcı yapısıyla üyelerine insiyatif kazandırma özelliğiyle, grubun 

amaçlarına ulaĢmasını kolaylaĢtıracak katılımcı bir yapıya olanak sağlar. KiĢiselleĢmiĢ 

güc, liderin kendi istekleri için davranmalarını, sosyalleĢmiĢ güç grup içindeki amaç 

birliği ve ortak sonuçlar için çalıĢmayı kapsar (Belgil 1995). 

Güç kaynakları ile ilgili olarak çeĢitli sınıflamalar yapılmıĢtır. Bunlar arasında 

en çok bilinen ve kullanılan J.R.P. French ve B. Raven tarafından yapılan sınıflamadır. 

Bu sınıflandırmaya göre kiĢinin gücünü alabileceği 5 kaynak vardır. Bu çalıĢma, 

örgütlerdeki gücün çeĢitli temel noktalarını tanımlamaktadır. French ve Raven‟ın güç 

çeĢitlemesi, örgütlerdeki gücün kaynaklarının ve etkilerinin anlaĢılmasını sağlar (Koçel 

2007, French ve Raven 1959). 

 

2.3.1. Zorlayıcı Güç 

Temeli korkuya dayanan güç olarak tanımlanır. Grup üyelerini korkutan herĢey 

bir güç kaynağıdır. Kaynak kiĢinin hedef kiĢileri istediklerine uymadıkları taktirde 

cezalandırma, arzu edilen ödüllerin elde edilmesini engelleme, fiziksel ve psikolojik 

zarar verme, hareketleri kısıtlayarak hayal kırıklığı oluĢturma ya da temel fizyolojik ve 

güvenlik ihtiyaçları üzerinde zor kullanarak kontrol uygulama etkisinden kaynaklanır. 

Ceza; bir davranıĢın arkasından gelen ve o davranıĢın sıklığını azaltan hoĢ olmayan bir 

durumun yaratılması veya pozitif bir durumun geri çekilmesidir. Zorlayıcı güce sahip 

olan bir birey baĢka bir bireyi ceza tehdidiyle belirli davranıĢları yapmaya veya 

yapmamaya zorlayabilir. Bireyler bu güce itaat etmedikleri taktirde olumsuz sonuçlarla 

karĢılaĢacakları korkusuyla uyum gösterirler. Zorlayıcı güçten kaynaklanan cezanın, 
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birçok durumda davranıĢların ya da performansın olmaması gereken yönlerini yok 

etmesine rağmen, bazen istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Bu güç üyeleri arzulanan 

davranıĢlar için teĢvik etmemekle birlikte genellikle minimum performans veya uyum 

standardının devam etmesi için kullanılır. Bu gücün kullanılması gereken en uygun 

durumlara örnek olarak hukuki olmayan eylemler ve güvenlik kurallarının ihlali 

verilebilir (Kılıç 2006, Sungurlu 1994). 

Bu güç, resmi olarak gücünü yasa, tüzük, yönetmelikler ve iĢ sözleĢmelerinden 

alır. ĠĢ sözleĢmelerinin yerine getirilmesiyle birlikte suç iĢleme oranı azaltılır ve 

anlaĢmazlıkların barıĢçıl yollardan çözümlenmesi için gerekli düzenin oluĢumu sağlanır. 

Bu güç türünde astların da üstlerini cezalandırabilmeleri mümkündür. Özellikle 

örgüt içinde üstlerini cezalandırmak isteyen bir ast bilgi saklama, eğer baĢarılı bir iĢ 

gören ise iĢten ayrılma, yöneticilerinin düzenini bozabilecek isteklerde bulunma, 

yeteneklerini tam kullanamama, iĢi yavaĢlatma gibi davranıĢlarla da yöneticiler 

cezalandırılabilmektedir. Yöneticinin gerçekten cezalandırma imkanına sahip olması 

kadar, personelinde onu bu Ģekilde algılaması da önemlidir (http://www.egm.gov.tr) 

(EriĢim tarihi: 11.10.2009). 

Zorlayıcı güç, yönetici–ast iliĢkilerini zedeleyebildiği, cezalandırılan kiĢide 

olumsuz hisler yarattığı, savunmacı davranıĢlar ortaya çıkardığı ve saldırgan 

davranıĢlara neden olabileceği için, bireyleri etkilemede çok yaygın olarak 

kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde ise, ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçlar da 

dikkate alınmalıdır (Erdoğan 1997). 

 

2.3.2. Yasal (MeĢru) Güç 

Bu gücün kaynağı otoritedir. KiĢinin bulunduğu pozisyon nedeniyle, astlarını ve 

diğer kiĢileri etkileyebilme gücüdür. Örgütlerde meĢru otoriteyi hiyerarĢik pozisyonlar 

simgeler. Bireyler sahip oldukları pozisyonda kaldığı sürece güce sahip olur. Bireyin 

veya grubun mevkisi ne kadar yüksekse baĢkalarını etkileme gücü de o kadar yüksek 

olur. Yasal güç tamamen organizasyonun varlığı ile ilgilidir. Organizasyon yoksa bu 

güçten bahsetmekte imkansızdır (Özalp 1988, Tuncer 1999). 

Organizasyondaki belirli kademelerin belirli otoritesi olduğu çalıĢanlar 

tarafından kabul ediliyorsa, o kademelerde bulunan yöneticilerin astlarından belirli 

http://www.egm.gov.tr/
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isteklerde bulunma hakkı kabul ediliyor demektir. ÇalıĢanlar bu hiyerarĢik düzen 

içerisinde aldıkları konuma göre hangi pozisyonları iĢgal edenlere güç 

kullanabileceklerini ve hangi pozisyonları iĢgal edenler tarafından güce maruz 

kalacaklarını bilirler. Astların, üst kademelerden gelen isteklere uymaya kendilerini 

mecbur hissetmeleri söz konusudur. Bir baĢka deyiĢle, astlar yöneticilerinin 

kendilerinden yapmalarını istediği Ģeyi yapmaya mecburdurlar, çünkü yöneticilerinin 

kendilerinden bunu isteme yetkisi vardır ve bu yetki kabul edilen kurallar ve normalarla 

belirlenmiĢtir.(Turgut 2001, James and James 1990) 

Yasal gücü kullanmak, geliĢtirmek, etkin ve verimli bir Ģekilde değerlendirmek 

yöneticinin de bulunduğu pozisyonu algılamasına ve sahip olduğu kiĢisel ve örgütsel 

kaynakları kullanmasına bağlıdır  (http://www.egm.gov.tr) (EriĢim tarihi: 11.10.2009). 

2.3.3. Uzmanlık gücü  

Bu güç kaynağı yöneticinin sahip olduğu tecrübe, özel yetenek veya bilgi 

sayesinde elde edilir. Problemleri çözme ve önemli görevleri icra etme konusundaki 

uzmanlık önemli bir bireysel güç kaynağıdır. Örgütler teknolojik bakımdan karmaĢık 

hale geldikçe örgüt üyelerinin uzmanlık gücü diğerlerini etkilemek bakımından daha 

önemli olmaktadır, çünkü iĢler daha fazla uzmanlık gerektirdikçe amaçlara ulaĢabilmek 

için uzmanlara olan bağımlılık artmaktadır. Bir bireyin, yöneticilerinin ve çalıĢma 

arkadaĢlarının yapamadığı bir görevi yerine getirebilme yeteneği diğerlerinin bu kiĢiye 

olan bağımlılığını arttırmaktadır. Bağımlılığın artmasıyla birlikte bireyin sahip olduğu 

güçte artmaktadır (Turgut 2001). 

Uzmanlık gücünde önemli olan yöneticinin bilgili veya tecrübeli olarak astları 

tarafından algılanıyor ve güven duyuluyor olmasıdır. Güven derecesine bağlı olarak güç 

de artacak, bu güce sahip olanlar danıĢılması gereken kiĢiler olarak algılanacak, astlarını 

kolaylıkla etkileyebileceklerdir. Bazen hedef kiĢinin, etkileyenin uzmanlığına olan 

inancı tavsiye edilen davranıĢ için herhangi bir açıklama yapılmasa bile itaati 

oluĢturmaya yetecek kadar güçlü olur (Kaftancıoğlu 2004, Sungurlu 1994). 

Liderlerin uzmanlık güçlerini korumaları için eğitim sürecine devam etmeleri ve 

deneyimlerini arttırmaları gerekir. Bunun için, teknik yayınları takip ederek ve 

seminerlere katılarak yeni geliĢmelerden haberdar olmak önemlidir. Uzmanlığın birer 

kanıtı olan diplomalar, sertifikalar ve ödüllerin yanı sıra, problemleri çözmek, sağlam 

http://www.egm.gov.tr/
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kararlar almak, iĢe yarar öneriler sunmak ve projeleri baĢarıyla tamamlamak uzmanlığın 

göstergelerindendir (Turgut 2001). 

Bu güç kaynağı diğer güç türleri arasında en esnek olanıdır. Hem ikna edip 

yönlendirmek için kullanılabilmekte hem ödüllendirmek hem de cezalandırmak için 

kullanılabilmektedir. Uzmanlık gücü, güç tipleri içerisinde en demokratik güç olarak ta 

kabul edilmektedir. Çünkü bu güce ulaĢmak için zengin veya fakir, zayıf veya güçlü 

olmak önem arz etmemektedir. Bu durum, bu güç türünün diğer güç kaynaklarının ruhu 

ve çekirdeği halini almasını sağlamıĢtır (http://www.egm.gov.tr) (EriĢim tarihi: 

11.10.2009). 

Bilgi iĢcisinin iĢletmelerde çok daha büyük bir öneme sahip olduğu bir 

dönemdeyiz. Kimin otoriteye sahip olduğundan çok kimin gerekli uzmanlığa sahip 

olduğu sorusu artan ölçüde kilit soru haline gelerek iĢletmelerde bilgi gücünün önemi 

giderek artmaktadır (Karaman  1999). 

 

2.3.4. Ödüllendirme gücü  

KiĢinin, karĢısındaki gruba çeĢitli ödüller sunabilme veya bu ödüllerden mahrum 

bırakabilme gücüdür. Bu güç, temelde yöneticilerde bulunur. Yöneticinin ödül gücü 

astların değer verdiği ödüller üzerindeki kontrolü oranındadır. Bu kontrolün ana kaynağı 

yasal otoriteden gelir. Bireyin örgüt içindeki hiyerarĢik pozisyonu yükseldikçe 

kaynaklar üzerindeki kontrolü artar (Turgut 2001).  

Ġnsanların pozitif bir takım çıkarlar elde etmek için kendilerinden istenilenlere 

veya emirlere itaat eğilimleri bulunmaktadır. Bu yüzden eğer bir yöneticinin astlarının 

değer verdikleri ödülleri onlara verebilme yetkisi varsa bu yöneticinin astları üzerinde 

gücü var demektir. Bu ödüller bireyin değer verdiği herhangi bir Ģey olabilir. Örgütsel 

ortamlarda, ücret artıĢı, ikramiye, terfi, ilgi çekici bir görev, arkadaĢca yaklaĢım, daha 

fazla otorite ve sorumluluk, övgü, önemli bilgiler, tercih edilen iĢ saatleri veya daha 

büyük bir ofis gibi statü sembolleri değer verilen unsurlar olabilir. Yöneticinin bu 

ödülleri verebilmesi veya elinde tutabilmesi ile birlikte bir astın bu çeĢit ödülleri isteme 

derecesi de, yöneticinin bu ast üzerinde gücü olmasını sağlar (Turgut 2001, Koçel 2007, 

Erdoğan 1997). 

http://www.egm.gov.tr/
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Ödüllendirme gücünün astları etkilemede baĢarı ile kullanabilmesi için, 

yöneticinin ödüllerin dagıtımında etkili olmasının yanısıra, astların, onun bu ödüller 

üzerinde kontrole sahip olduğuna inanmaları gereklidir. Astlar bir kiĢide kendilerini 

ödüllendirme gücünü görmüyorlarsa, o kiĢide aslında ödülleri etkileme gücü olsa bile, 

bu gücü astlarını etkilemede kullanamayacaktır. Çünkü önemli olan, kiĢilerin bu 

husustaki inançlarıdır (Karaman 1997). 

 

2.3.5. ÖzdeĢlik (BenzeĢim) Gücü 

Karizma olarak da nitelendirilen bu güç kaynağı, kiĢinin çeĢitli kiĢisel 

özelliklerinin astlarına çekici görünmesi, astların bu özellikler nedeniyle kendilerini bu 

kiĢi ile özdeĢleĢtirmeleri, ona benzemek istemeleri sonucu ortaya çıkar. Ġstenen 

kaynaklara veya kiĢilik özelliklerine sahip olan birey ile özdeĢleĢme temeline ve 

özdeĢlik kuran kiĢilerin güçlü bir sevgi duydukları bu kiĢiyi memnun etme arzularına 

dayanır. ÖzdeĢleĢme ile kastedilen bireyin hayranlık duyduğu kiĢi ile “bir” olduğunu 

hissetmesidir veya böyle bir kimliği arzulamasıdır (Sungurlu 1994, Kaftancıoğlu 2004). 

Yönetici ile çalıĢanlar arasında iyi iliĢkiler olduğunda etkisi artar. Üste güven 

duyma, üstü ile astı arasındaki benzerlik, üstü kabullenip sahiplenme, üstü takip etme 

özdeĢlik kaynağı olmaktadır. Bu gücü korumak ve kuvvetlendirmek yöneticini 

cezbedici olmasının yanı sıra, astlarına karĢı arkadaĢça, düĢünceli, nazik, diplomatik, 

esprili olması, onların ihtiyaç ve duygularına ilgi ve saygı göstermesi, güven duyması 

ve adil muamele etmesi gibi bireyler arası iliĢkilerde kullanacağı becerilere bağlıdır 

(Sungurlu 1994, Kaftancıoğlu2004). 

Buraya kadar anlatılan güç kaynaklarının, kiĢilerarası iliĢkilerde bir kiĢnin 

diğerlerini etkilemede kullanılması, kesin kurallara bağlı olarak gerçekleĢmemektedir. 

Bu güç kaynakları birbirinden bağımsız hareket etmezler. Bir güç kaynağının bir Ģekilde 

kullanılması, diğer güç kaynaklarının etkisini arttırabilir veya azaltabilir. KiĢinin 

zorlayıcı gücü kullanması, yasal gücünü arttırırken benzeĢim gücünü azaltacaktır, çünkü 

zorlayıcı güç kaynağının kullanılması, söz konusu kiĢiye karĢı öfke ve kırgınlık 

duyulmasına neden olabilir. KiĢinin yasal güce sahip olması ise, benzeĢim gücünü 

arttırabilir, çünkü insanlar genellikle kendilerinden üst konumda olan kiĢileri taklit 

ederler ve örnek alırlar. KiĢinin benzeĢim gücüne sahip olması, uzmanlık gücünü ve 

yasal gücünü de artırabilmektedir (Erdoğan 1997). 
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Birbirinden tamamen bağımsız 5 ayrı güç kaynağından bahsedilemez. Bu güç 

kaynakları karĢılıklı etkileĢim halindedir ve birbirlerine bağımlıdır.  

 

2.4. ASTLARIN GÜÇ KAYNAKLARINA OLAN TEPKĠLERĠ 

Güç kaynaklarını klasik görüĢ ve kabul görüĢü olarak ikiye ayırabiliriz. Klasik 

görüĢe göre, güç pozisyondan doğar ve bireyin bu pozisyona herhangi bir biçimde 

getirilmesi mümkündür. Kabul görüĢüne göre ise; gücün varolabilmesi için astların 

tarafından kabul edilmesi gerekmektedir (Üçok 1988). 

Yöneticilerin etkinliği; astlarının kendilerine olan tutumlarının belirleyicisidir.  

Astlarının isteklerini güçlü bir bağlılıkla yerine getirmeleri veya bu isteklere karĢı 

koymaları, yöneticilerin etkinliğini belirlemektedir (Tuncer 1999). 

Astların davranıĢları çoğunlukla karmaĢık ihtiyaçlara ve birbirinden farklı 

motivasyona dayandığından dolayı yöneticilik uygulamaları aslında çok zor bir biçimde 

uygulanabilmektedir. Astları etkileme esnasında bazı zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. 

Bunlar; direnme, Ģikayet, özdeĢleĢme, içselleĢtirme, özerklik eğilimi, çatıĢma ve 

bürokratik davranıĢlardır (Tuncer 1999). 

 

2.4.1. Direnme 

Astların yöneticilerinin taleplerini reddetmesi ya da onlara karĢı güç 

sergilemesidir. Direnme eylemsizliklerle iliĢkilidir. Astlar, etki alanına girmek 

istemediklerinde lidere karĢı bir direnç oluĢturmakta ve kurumun amaçlarına uymayı 

reddetmektedirler. ĠĢe gelmeme, dedikodu, iĢ yavaĢlatma, grev, alet edevata bilinçli 

sabotaj gibi örnekler direnmeye en iyi örneklerdir (Kırım 1998).  

 

2.4.2. ġikayet  

Yöneticinin etkisini kabullenmeye karĢılık, tavırlar da olumsuz bir görüntü 

sergilemektir. Genellikle, maddi veya manevi ödül beklentisinden ya da bir cezadan 

sakınmak için liderin etkisini kabullenmeyi içerir. Etkinin kaynağı, ödül ve cezanın 

kontrolünü elinde bulundurduğu için bireysel dirençlerin kırıldığı genel bir kabul 

durumu ortaya çıkar (Tuncer 1999). 
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2.4.3. ÖzdeĢleĢme  

Kaynağın çekici, hoĢ ve değerli olması nedeniyle etkinin kolayca kabul 

edilmesidir. ÖzdeĢleĢme sonucu ortaya çıkan tavır değiĢikliği genellikle taklit etmeye 

benzer. Astlar yöneticileri gibi olmayı arzulamaktadırlar. Yöneticinin olmadığı 

zamanlarda astların eski tutumlarına döndüğüne rastlanabilir. Ġnanç, saygı, dürüstlük ve 

sevgi gibi terimler birer özdeĢleĢme çeĢidi olarak belirtebiliriz (Turgut 2001). 

 

2.4.4. ĠçselleĢtirme 

Etkileme çabasının içtenlikle kabul edilmesi sonucu oluĢan tutum değiĢikliğidir. 

Astlar saygı duydukları güçlü yöneticilerinden çeĢitli düĢünce ve değerler alarak 

etkileme çabasının iyi yanlarını görürler. Böylece oluĢan yeni tutumlar, sürekli ve 

derinlemesine etkileyici olarak takipçiler tarafından benimsenir ve yöneticilerini 

kendilerine örnek alırlar (Turgut 2001).  

 

2.4.5. Özerklik Eğilimi 

Kimseden emir almadan kendi baĢına çalıĢma eğilimidir. KiĢilerin bireysel 

çalıĢması yöneticilerin istediği bir durum değildir. Diğer çalıĢanlardan bağımsız hareket 

etmesi istenilmemektedir (Tuncer 1999). 

 

2.4.6. ÇatıĢma  

Yöneticiler farklılıkları yöneten kiĢilerdir. ÇalıĢanların güdülendikleri amaçlar 

ile aralarında engeller olduğunda yaĢadıkları bazı olumsuzluklar kaçınılmaz olacaktır. 

KiĢilerarası farklılıklar, amaçlardaki farklılıklar, amaçlara ulaĢtıracak yollar 

konusundaki farklarlılıklar, değer yargılarındaki farklılıklar, algı farklılıkları vs. çatıĢma 

kaynaklarına örneklerdir. ÇatıĢma, hayal kırıklığından fiziki temasa kadar değiĢen 

çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkabilir. DavranıĢsal yaklaĢımlara göre çatıĢmalar, örgütlerin 

ahenkli ve etkin iĢlemesini etkileyen veya bozan durumlardır. Bu sebeple ortaya 

çıkmasının önlenmesi ve en kısa sürede ortadan kaldırılmaları gerekir (Tuncer 1999). 
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Durumsallık yaklaĢımına göre; çatıĢmalar kaçınılmazdır. Açık sistem anlayıĢını 

esas alan bu görüĢe göre esasında örgütlerin etkinliği için belirli düzeyde bir çatıĢma 

olması da zorunludur (Koçel 2007). 

ÇatıĢmalar iyi yönetilmediğinde örgüte zararı olabilecek durumlardır. Kontrollü 

ve bilinçli yönetilmesi gerekilen bir güçtür. Bu güçten yararlanmak yöneticilerin etkin 

yönetimine bağlıdır (BaĢaran 1991). 

 

2.4.7. Bürokratik DavranıĢ 

Örgütsel ilke ve kuralların yetmediği, ama örgütün yararına çözülmesi gereken 

sorunlar için, ilke ve kuralların dıĢına çıkmaya direnmektir. Bürokratik davranıĢ hem 

olumlu hem de olumsuz bir davranıĢtır. Düzenli ve önceden kestirilebilir bir davranıĢ 

olması onun olumlu bir davranıĢ olmasını, kuralların dıĢına çıkılmasını gerektiren 

durumlarda bile katı uygulanması olumsuz yönünü ortaya koymaktadır (Aktan 1999). 

 

2.5. YÖNETĠM TARZLARINA GÖRE YÖNETĠCĠLERĠN OTORĠTE VE GÜÇ 

KAYNAKLARI 

Yönetici davranıĢlarını etkileyen en önemli unsurlar, yöneticinin çalıĢan insan 

hakkındaki varsayımları ile yöneticinin ve çalıĢanların içinde yaĢadığı kültürel ortam ve 

iĢ ortamının güncel spesifik koĢullarıdır (Tınar 2003). 

 

2.5.1. Niteliksel YaklaĢımlarda Otorite ve Gücün Kullanılması 

Niteliksel yaklaĢıma göre; yönetim alanında oluĢan birikimlerin büyük 

çoğunluğu çalıĢanların niçin, nasıl davrandığına iliĢkin olmaktan çok, bu insanların 

nasıl çalıĢtırılacağına iliĢkindir. Bu dönemde yapılan çalıĢmalar iyi yöneticilerin kiĢisel 

özelliklerini tarif etmeye yöneliktir. En fazla bahsedilen özellikleri zeka, genel bilgi 

kabiliyeti, anlama, idrak ve seçiciliktir. BaĢarısız yöneticilerin ise en fazla bahsedilen 

özellikleri; haberleĢme zayıflığı, kararsızlık, liderlik eksikliği ve güvensiz kiĢiliktir. 

Özellik yaklaĢımları tamamen resmi organizasyon yapısını incelemekte ve bu 

temeller üzerine kurulmaktadır. Bu sebeple özellik yaklaĢımları teorileri geniĢ ölçüde 

hiyerarĢik otorite üzerinde durmuĢtur. Özellik yaklaĢımları teorisinin temel ilkelerinden 
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biri yaptırım uygulamaktır. Cezalandırma ve ödüllendirme sistemi sayesinde 

fonksiyonel önem veya hiyerarĢik otoritenin gücü korunmaktadır. Baskı ve korku ile 

karıĢık güçten oluĢan bir otoritedir. Mekanik sistemler olarak bilinen niteliksel 

yaklaĢımlarda, özellikle makama dayanan güç ve otorite kullanılmıĢ ve bunun karĢıtı 

olarak bilgiye dayanan otorite ve güç kaynakları ise kullanılmamıĢtır (Aktan 1999) 

Örgütsel alanda çok önemli bir kavram olarak ele alınan ve güç kullanımları 

klasik yaklaĢımcılara göre daha çok yalnızca isteksiz astları kaba kuvvetle 

cezalandırarak etkileme biçiminde ortaya çıkarmaktadır. Ġnsan; üretiminin bir unsuru 

olarak görüldüğü zaman bunun böyle olması da kaçınılmaz olacaktır. Klasik yönetim 

anlayıĢına göre en önemli güç kaynağı ödül gücüdür (Koçel 2007). 

 

2.5.2. DavranıĢsal YaklaĢımlarda Otorite ve Gücün Kullanılması 

Özellik yaklaĢımları teorisine karĢı antitez Ģeklinde ortaya atılan davranıĢsal 

yaklaĢımlar teorisi üst kademelerin ast kademeler üzerindeki mutlak gücüne karĢı 

çıkmaktadır (Aktan 1999). 

DavranıĢsal yaklaĢım görüĢünü benimseyen bireylere göre herhangi bir otorite 

ve güç kaynağı öne çıkarılmamakla beraber, insan iliĢkilerine verdikleri önemden dolayı 

çalıĢanları daha insancıl olarak gördükleri otorite ve güç kaynaklarına yöneleceklerdir. 

Kendine güvenen yöneticiler, hiçbir zaman astlarına karĢı güç gösterilerine 

giriĢmeyeceklerdir. Bununla beraber bazı yazarlara göre hiçbir yönetici, organizasyon 

üyelerinin güç arttırmaya yönelik davranıĢlarını hiçbir zaman tam olarak ortadan 

kaldırmaya muktedir olamayacaktır (Koçel 2007). 

 

2.5.3 Durumsallık YaklaĢımlarında Otorite ve Gücün Kullanılması 

 Durumsallık yaklaĢımı her iki teorinin sentezini yapmaktadır. Örgütlerin iki 

temel amacı vardır. Bunlardan birincisi ürün üretmek, diğeri ise çalıĢanların iĢten 

doyumunu sağlamaktır. Durumsallık yaklaĢımına göre kullanılacak en uygun güç 

kaynakları bilgi, ödül ve karizmatik güçtür. Bazı yazarlar bu güçleri zihinsel güçler 

olarak tanımlamaktadır. Onlara göre artık çağımızda fiziksel güçlerin yerine zihinsel 

güçler öne çıkmaktadır (Tuncer 1999). 
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Durumsallık yaklaĢıma göre ya da bir baĢka deyiĢle durumun niteliğine göre yönetici; 

otokratik tarzdan özgür bırakıcı tarza kadar olan yelpazede uygun olan yönetim tarzını 

gösterecektir. Örneğin; çalıĢanları tecrübesiz olan bir yönetici otokratik bir tarz 

sergilerken, çalıĢanları tecrübeli olanlar çalıĢanların iĢ tecrübesine göre demokratik tarz 

ile özgür bırakıcı tarz arasında bir yönetim Ģekli belirleyeceklerdir. 

Konuyla ilgili yapılan araĢtırmalarda; ulusal literatür ele alındığında ise 

Sungurlu‟nun (1994) çalıĢmasında en çok MeĢru Güç kullanıldığı, Kaftancıoğlu‟nun 

(2004) çalıĢmasında en çok pekiĢtirici gücün kullanıldığı belirlenmiĢtir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAġTIRMANIN AMACI 

Bu çalıĢma, yönetici hemĢirelerin kullandıkları güç tarzlarını astlarının nasıl 

algıladıklarını ve bu algıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

tasarımda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.2. ARAġTIRMA SORULARI 

   AraĢtırmada, amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır. 

 HemĢirelerin, yöneticilerinin kullandıklarını düĢündükleri güç tarzları ve 

kullanmalarını arzu ettikleri güç tarzları nedir? 

 HemĢirelerin, yöneticilerinin kullandığını düĢündüğü ve kullanmasını arzu ettiği 

güç tarzları ile kiĢisel-mesleki ve örgütsel değiĢkenler arasında fark var mıdır? 

3.3. ARAġTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMĠ 

AraĢtırma evrenini Ġstanbul ilinde bulunan 200 yatak ve üzeri kapasiteli 

hastanelerde görev yapan hemĢireler oluĢturmakta olup; örneklemini ise amaçlı 

örneklem yöntemiyle belirlenen ve en fazla yatak kapasitesine sahip olan hastanelerden; 

1 Üniversite Hastanesi (ÜH), 2 Sağlık Bakanlığı Hastanesi (SBH) ve 3 Özel Hastanede 

(ÖH) çalıĢan hemĢireler oluĢturması planlanmıĢ olmakla birlikte; Ġstanbul Ġl Sağlık 

Müdürlüğü‟nün araĢtırmaya izin vermemesi nedeniyle izin alınabilen 3 ÖH ve 1 ÜH 

olarak toplam 4 hastaneden veri toplanabilmiĢtir. HemĢirelerin seçiminde oryantasyon 

programlarını tamamlamıĢ ve araĢtırmaya katılmaya istekli olmaları esas alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın yapıldığı dönemde ÜH de yaklaĢık 800, 3 ÖH bünyesinde ise yaklaĢık 705 

hemĢire çalıĢmaktadır. Ġzin alınan 4 hastanede görevli toplam 1505 hemĢireden; 

olasılıksız örneklem yönetemiyle seçilen ve araĢtırmaya katılmayı kabul eden 625 

hemĢireye anket dağıtılabilmiĢ (315‟i özel hastane, 310 üniversite hastanesi) ve 469 

hemĢireden geri toplanmıĢtır. Toplanan 88 tane veri toplama aracı, eksik 

doldurulduğundan değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır ve istatistiksel değerlendirme 378 

anket üzerinden yapılmıĢtır. AraĢtırmada; geri dönüĢ oranı %60 dır. Örneklem hacmine 

ulaĢma oranı %25 dir. 
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3.4. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı; KiĢisel Bilgi Formu ve Algılanan 

Liderlik Gücü Ölçeği olmak üzere iki kısımdan oluĢmaktadır. 

 

3.4.1. KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırma amacı ve konuyla ilgili literatür dikkate alınarak, araĢtırmacı 

tarafından hemĢirelerin kiĢisel ve mesleki özellikleri ile kurumun yönetim anlayıĢını 

sorgulamaya yönelik, 13 gruplandırılmıĢ sorudan oluĢan soru formu kullanılmıĢtır. 

 

3.4.2. Algılanan Liderlik Gücü Ölçeği 

Örgütlerde çalıĢan kiĢilerin, yöneticilerin hangi güç tarzını ne derece 

kullandıklarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan Algılanan Liderlik Gücü Ölçeği; 

Belle Rose Ragins tarafından 1989 yılında geliĢtirilmiĢ, 1994 yılında Melek Sungurlu 

tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalıĢması yapılarak Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır. Ölçek 

15 maddeden oluĢmakta olup, yöneticiler tarafından kullanılan Ödüllendirici Güç, 

Zorlayıcı Güç, MeĢru Güç, Uzmanlık Gücü ve ÖzdeĢlik Gücü çeĢitlerini ölçmek 

amacıyla her bir güç tipi için üçer ifade yer almaktadır. Ölçekte mevcut kullanılan 

gücün yanısıra astlar tarafından arzu edilen güç tarzlarını da belirlemek amacıyla aynı 

cümlelerin ifade tarzı arzu edilen duruma göre değiĢtirilmiĢtir. Sungurlu‟nun yaptığı 

geçerlilik-güvenirlilik çalıĢması sonucunda; ödüllendirici güç, uzmanlık ve özdeĢlik 

gücü  tek bir alt boyutta birleĢtirilerek pekiĢtirici güç adı altında toplanmıĢtır. 

Algılanan Liderlik Gücü Ölçeği; “hiç katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), biraz 

katılıyorum (3), oldukça katılıyorum (4), çok katılıyorum (5), tamamen katılıyorum (6)” 

Ģeklinde altılı likert tipi bir değerlendirmeye sahiptir. 
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Tablo 3-1: PekiĢtirici, MeĢru ve Zorlayıcı Güç için Ġçsel Tutarlılık Güvenirlik ve Madde-

Toplam Analizleri (S=378) 
P

ek
iĢ

ti
ri

ci
 G

ü
ç 

Maddeler 
Madde-Toplam Puan 

Korelasyonları 

Madde 

Çıkartıldığında 

Cronbach  Alfa 

 

C
ro

n
b

a
ch

 a
lfa

    .9
3

 
  

C
ro

n
b

a
ch

 a
lfa

     .9
3
 

   Madde 6 0.86 0.92 

   Madde 14 0.80 0.92 

   Madde 7 0.79 0.92 

    Madde 11 0.82 0.92 

   Madde 4 0.82 0.92 

   Madde 1 0.69 0.93 

   Madde 12 0.82 0.92 

   Madde 8 0.63 0.93 

   Madde 10 0.55 0.94 

M
eĢ

ru
 G

ü
ç    Madde 13 0.70 0.76 

C
ro

n
b

a
ch

 a
lfa

  .8
3

 

   Madde 9 0.69 0.76 

   Madde 5 0.68 0.78 

Z
o

rl
a
y
ıc

ı 
G

ü
ç Madde 3 0.36 0.49 

C
ro

n
b

a
ch

 a
lfa

  .6
3

 

Madde 2 0.37 0.48 

Madde 15 0.29 0.61 
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Bu çalıĢmada ise; 3-1‟de görüldüğü gibi 15 maddelik ölçeğin madde toplam 

puan korelasyonları ve Cronbach alfa değerleri ayrıca incelenmiĢtir. Buna göre; 

PekiĢtirici Güç alt boyutu için; içsel tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı 0.93 olarak 

belirlenmiĢ ve ölçeğin madde-toplam puan korelasyonları 0.55 ile 0.86 arasında oldukça 

yüksek düzeyde yer aldığı saptanmıĢtır. 

MeĢru Güç alt boyutu için; içsel tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı 0.83 olarak 

belirlenirken; ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.68 ile 0.70 arasında ve 

oldukça yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Zorlayıcı Güç alt boyutu için de; içsel tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı 0.63 

olarak saptanmıĢ ve ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının 0.29 ile 0.36 

arasında yüksek bulunmuĢtur. 

Sungurlu‟nun (1994) çalıĢmasında düĢük korelasyon gösterdiği için madde 5 ve 

madde 15, Kaftancıoğlu‟nun (2004) çalıĢmasında ise madde 8 madde toplam puan 

korelasyonları düĢük olduğu için çıkarılarak kullanılmıĢtır. Ölçeğin bu çalıĢmada 

yapılan madde-toplam puan korelasyonları, tüm maddelerde yüksek korelasyon 

değerine sahip olduğundan,  bu çalıĢmada tüm maddeler  korunarak 15 madde 

üzerinden istatistiksel değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

 

3.5. ARAġTIRMANIN UYGULANMASI 

AraĢtırma, etik kurul onayı ve kurumsal izinler alındıktan sonra Kasım 2009 – 

Mart 2010 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlgili hastanelerin hemĢirelik hizmetleri 

yöneticileriyle ön görüĢmeler yapılarak, belirlenen günlerde hastanelere gidilmiĢ; 

araĢtırmaya katılmaya gönüllü, kuruma ve birime oryantasyonunu tamamlamıĢ 

hemĢirelere araĢtırmacı tarafından gerekli açıklamalar yapılarak, bilgilendirilmiĢ onam 

formuyla birlikte veri toplama aracı dağıtılmıĢ, yaklaĢık bir hafta sonra tekrar 

hastanelere gidilerek elden toplanmıĢtır. 
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3.6. VERĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

AraĢtırma analizleri SPSS 18 istatistik analiz programı kullanılarak, istatistik 

danıĢman desteğinde yapılmıĢtır. Algılanan Liderlik Gücü Ölçeği ile gerçekleĢtirilen 

araĢtırma analizlerinin ilk aĢamasında Algılanan Liderlik Gücü Ölçeğinin psikometrik 

analizleri yapılmıĢtır. Psikometrik analizler, madde analizlerini ve güvenilirlik 

analizlerini içermektedir. Anketin her bir maddesinin ilgili olduğu boyut toplam puanı 

ile korelasyonlarını tespit eden madde-toplam puan korelasyon analizi yapılmıĢtır. 

Algılanan Liderlik Gücü Ölçeği güvenilirlik analizlerinde, anketin her bir boyutunun 

içsel tutarlılık Cronbach Alfa katsayıları tespit edilmiĢtir. Bu analizler aracılığıyla 

anket maddelerinin boyutları ile yeterli düzeyde korelatif iliĢki gösterip göstermediği 

ortaya konmuĢtur. 

Algılanan Liderlik Gücü Ölçeğinin mevcut durum ile arzu edilen durum 

arasındaki farkların belirlenmesi amacıyla bağımlı gruplar t-testi uygulanmıĢtır. Her bir 

bağımsız değiĢkenle (kiĢisel-mesleki-örgütsel özelliklere yönelik) arasındaki farklar ise, 

iki alt grup bulunduğunda bağımsız gruplar t-testi, ikiden çok alt grup bulunduğunda ise 

varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılarak analiz edilmiĢtir. Varyans analizinde 

alt gruplar arası farkların tespit edildiği durumlarda, bu farkların hangi alt gruptan 

kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla ileri analiz için Tukey HSD testi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni Algılanan Liderlik Gücü ölçeği alt boyut puan 

ortalamaları iken; bağımsız değiĢkenleri çalıĢılan kurum, yaĢ, medeni durum, çocuk 

sayısı, eğitimi, meslekte toplam çalıĢma süresi, kurumda toplam çalıĢma süresi, 

pozisyonu, çalıĢtıkları birim, haftalık çalıĢma süresi, bakılan ortalama hasta sayısı, 

yönetici hemĢireleriyle birlikte çalıĢtıkları süre ve çalıĢtıkları kurumlardaki yönetim 

anlayıĢıyla ilgili görüĢleri olarak belirlenmiĢtir. 
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3.7. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI VE ZORLUKLARI 

AraĢtırma örneklemine alınması planlanan, Sağlık Bakanlığı‟na bağlı iki hastane 

uygulama izni alınamaması nedeniyle örneklem dıĢı kalmıĢ, bu da bulguların Sağlık 

Bakanlığı açısından değerlendirilememesine, dolayısıyla tartıĢmada sınırlılıklara neden 

olmuĢtur. Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü‟nün araĢtırmaya izin vermeme gerekçesi; 

“Algılanan Liderlik Gücü Ölçeğinde yer alan soruların, kurum yöneticileri tarafından 

tehdit unsuru olarak algılanabileceği kaygısı” olarak belirtilmiĢtir. 

AraĢtırmanın yürütüldüğü dönemde hastanelerdeki hasta yoğunluğunun fazla 

olmasına bağlı olarak artan iĢ yükü nedeniyle, birçok hemĢire araĢtırmaya katılımda 

gönüllü olmak istemiĢse de zaman yetersizliği nedeniyle veri toplama aracını 

dolduramamıĢ, dolayısıyla araĢtırmada hedeflenen örneklem hacmine ulaĢılamamıĢtır. 
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4. BULGULAR 

Yönetici hemĢirelerin kullandıkları güç tarzlarının hemĢireler tarafından nasıl 

algılandığının ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢmada; elde edilen bulgular iki bölümde ele alınarak incelenmiĢtir. 

 HemĢirelerin kiĢisel – mesleki durum değiĢkenleri ile örgüte iliĢkin bulgular 

 HemĢirelerin algıladıkları güç tarzlarına iliĢkin bulgular 

 Bağımsız değiĢkenler ile güç kaynaklarının karĢılaĢtırılmasını etkileyen 

faktörlere iliĢkin bulgular 
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4.1. HEMġĠRELERĠN KĠġĠSEL VE MESLEKĠ DURUM DEĞĠġKENLERĠ ĠLE 

YÖNETĠM ANLAYIġINA ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 

Tablo 4-1: HemĢirelerin KiĢisel Durum DeğiĢkenleriyle Ġlgili Bulguların Dağılımı (S=378) 

                                Bireysel Özellikler s % 

 

YaĢ 

23 yaĢ ve altı 71 18.8 

24-25 yaĢ 104 27.5 

26 yaĢ ve üstü 203 53.7 

 

Medeni Durum 

Evli 133 35.2 

Bekar 245 64.8 

 

Çocuk Sayısı 

Yok 287 75.9 

Bir çocuk 50 13.2 

Ġki ve üstü çocuk 41 10.8 

 

Eğitim Durumu 

SML 56 14.8 

Ön Lisans 66 17.5 

Lisans 227 60.1 

Lisansüstü 29 7.7 

Tablo 4-1‟de hemĢirelerin kiĢisel ve mesleki durum değiĢkenlerinin dağılımı 

incelendiğinde; çoğunlukla 26 yaĢ ve üstü grubunda (%53.7), lisans mezunu (%60.1), 

bekar (% 64.8) ve çocuksuz (% 75.9) oldukları görülmektedir. 
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Tablo 4-2: HemĢirelerin Mesleki Durum DeğiĢkenleriyle Ġlgili Bulguların Dağılımı (S=378) 

                                       Mesleki Özellikler s % 

 

Meslekte Toplam 

ÇalıĢma Yılı 

1 yıl ve altı 72 19.0 

2-3 yıl 110 29.1 

4-5 yıl 43 11.4 

6 yıl ve üstü 153 40.5 

 

Kurumda Toplam 

ÇalıĢma Süresi 

1 yıl ve altı 100 26.5 

2-3 yıl 126 33.3 

4-5 yıl 46 12.2 

6 yıl ve üstü 106 28.0 

ÇalıĢma ġekli/ 

Pozisyonu 

Yönetici HemĢire 100 26.5 

HemĢire 278 73.5 

 

ÇalıĢılan Birim 

Dahili Klinikler (Kardiyoloji+Psikiyatri) 91 24.1 

Cerrahi Klinikler        

(NrĢ+Ortopedi+Transplantasyon) 
119 31.5 

Kritik Alanlar 

(Yoğun bakim+Acil+Ameliyathane) 

101 26.7 

Kadın-Doğum ve Çocuk 67 17.7 

 

Yöneticisiyle ÇalıĢma 

Süresi 

1 yıl ve altı 136 36.0 

2-3 yıl 135 35.7 

4-5 yıl 54 14.3 

6 yıl ve üstü 53 14.0 

 

ÇalıĢma Sekli 

Vardiyalı 267 70.6 

Sadece Gündüz 100 26.5 

Sadece Gece 11 2.9 

 

Haftalık ÇalıĢma 

Saati 

40 ve altı saat 138 36.5 

41-50 saat 194 51.3 

50 ve üstü saat 46 12.2 

 

Baktığı Hasta Sayısı 

5 ve altı yatak 120 31.7 

6-10 yatak 89 23.5 

11-15 yatak 51 13.5 

16-20 yatak 118 31.2 
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HemĢirelerin mesleki durum değiĢkenleriyle ilgili bulgular ele alındığında 

(Tablo 4-2); çoğunlukla mesleki deneyimlerinin 6 yıl ve üstü (%40.5) ve kurumsal 

deneyimlerinin 2 – 3 yıl olduğu (%33.3), yönetici hemĢireleriyle 1 yıl ve altı (%36.0) 

çalıĢtıkları, cerrahi birimlerde (%31.5) ve klinik hemĢire olarak (%73.5) görev 

yaptıkları saptanmıĢtır. 

Ayrıca; hemĢirelerin çoğunlukla vardiyalı (%70.6), haftalık 41–50 saat 

çalıĢtıkları (%51.3) ve 5 yatak ve altında hasta baktıkları (%31.7) belirlenmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 4-3: HemĢirelerin Kurumlarındaki Yönetim AnlayıĢına ĠliĢkin GörüĢlerinin 

Dağılımı (S=378) 

 s % 

Kurumdaki Yönetim 

AnlayıĢı 

Otokratik 52 13.8 

Bürokratik 75 19.8 

Demokratik 117 31.0 

Katılımcı-Modern 134 35.4 

 

Tablo 4-3‟de hemĢirelerin kurumlarındaki yönetim anlayıĢı ile ilgili görüĢleri 

değerlendirildiğinde; çoğunlukla katılımcı-modern (%35.4) olarak değerlendirme 

yaptıkları görülmektedir. 
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4.2. HEMġĠRELERĠN ALGILADIKLARI GÜÇ TARZLARIYLA ĠLGĠLĠ 

BULGULAR  

 

 

Tablo 4-4: HemĢirelerin Algıladıkları Güç Tarzları Puan Ortalamalarının Mevcut ve 

Arzu Edilen Durum Arasındaki ĠliĢki (S=378) 

                                 Mevcut Durum Arzu Edilen Durum 
 

 Faktörler  
 

Ss 
 

Ss r P 

 PekiĢtirici Güç  4.29 1.01 5.16 0.66 .34 .000
*** 

 MeĢru Güç  4.85 0.88 4.79 0.92 .56 .000
*** 

 Zorlayıcı Güç  3.68 0.95 3.65 0.95 .56 .000
*** 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

HemĢirelerin mevcut ve arzu edilen durumlarda algıladıkları güç tarzlarına 

iliĢkin Tablo 4-4 incelendiğinde; hemĢirelerin en çok meĢru gücü ( =4.85±0.88) 

algıladıkları görülürken, en çok arzu edilen güç kaynağı olarak pekiĢtirici güçü 

( =5.16±0.66) belirttikleri görülmektedir. 

Mevcut ve arzu edilen güç tarzları arasındaki korelasyon incelendiğinde, 

pekiĢtirici güç alt boyutunda; mevcut durum ile arzu edilen durum arasında güçlü, 

pozitif yönde ve çok ileri derecede anlamlı, meĢru güç alt boyutunda; mevcut durum ile 

arzu edilen durum arasında güçlü, pozitif yönde ve çok ileri derecede anlamlı, zorlayıcı 

güç alt boyutunda; mevcut durum ile arzu edilen durum arasında güçlü, pozitif yönde ve 

çok ileri derecede anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır. 
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Tablo 4-5: Güç Tarzları Ölçeğinin Tüm Maddelerinin Mevcut ve Arzu Edilen Durumu 

Arasındaki KarĢılaĢtırmaları (S=378) 

                                                   Mevcut Durum Arzu Edilen 

Durum 
T-Testi  

 s  Ss  Ss t p 

P
ek

iĢ
ti

ri
ci

 G
ü

ç 

Madde 6: Yöneticim benim 

kafamdaki ideal yönetici 

imajına tam uyar. 

378 3.93 1.31 4.88 1.09 -12.02 .000
*** 

Madde 14: Yöneticime 

hayranım. 
378 3.75 1.40 4.59 1.20 -11.13 .000

*** 

Madde 7: Yöneticim 

“Sezar‟ın hakkını Sezar‟a 

verir”. 

378 4.10 1.30 5.20 0.97 -14.92 .000
*** 

Madde 11: Yöneticim 

baĢarılı olanı takdir eder. 
378 4.27 1.30 5.33 0.83 -14.95 .000

*** 

Madde 4: Yöneticimin son 

derece yetenekli olduğuna 

inanırım. 

378 4.38 1.19 5.12 0.90 -11.71 .000
*** 

Madde 1: Yöneticim iyi 

yapılan iĢi ödüllendirir. 
378 3.77 1.28 5.18 1.03 -18.48 .000

*** 

Madde 12: Yöneticim iĢinin 

ehli bir insandır. 
378 4.69 1.12 5.34 0.83 -11.63 .000

*** 

Madde 8: Yöneticim 

oturduğu koltuğa tesadüfen 

gelmemiĢtir. 

378 4.52 1.30 5.33 1.00 -11.32 .000
*** 

Madde 10: Yöneticime insan 

olarak saygı duyarım. 
378 5.23 1.02 5.45 0.80 -5.11 .000

*** 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 
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Tablo 4-6: Güç Tarzları Ölçeğinin Tüm Maddelerinin Mevcut ve Arzu Edilen Durumu 

Arasındaki KarĢılaĢtırmaları (S=378) (Devamı) 

                                                  Mevcut Durum Arzu Edilen 

Durum 
T-Testi 

M
eĢ

ru
 G

ü
ç
 

 s  Ss  Ss t p 

Madde 13: Yöneticime 

benden talepte bulunma veya 

bana talimat verebilme yetkisi 

verilmiĢtir. 

378 4.94 0.95 4.80 1.03 3.51 .001
*** 

Madde 9: Yöneticim benden 

talepte bulunma veya bana 

talimat verebilme hakkına 

sahiptir. 

378 4.77 1.05 4.79 1.05 -0.67 .501 

Madde 5: Yöneticim benden 

talepte bulunma veya bana 

talimat verebilecek bir 

pozisyonda bulunmaktadır. 

378 4.83 1.04 4.79 1.08 1.05 .295 

Z
o
rl

a
y
ıc

ı 
G

ü
ç 

Madde 2: Yöneticim kiĢisel 

gücünü kullanarak yönetir. 
378 3.65 1.28 3.56 1.48 1.42 .157 

Madde 3: Yöneticim çoğu 

zaman iĢle ilgili konularda 

disiplini sağlamak üzere katı 

ve sert bir tutum içine girer. 

378 3.61 1.37 3.10 1.31 6.80 .000
*** 

Madde 15: Yöneticim 

tembelliği cezasız bırakmaz. 
378 3.79 1.34 4.30 1.34 -7.52 .000

*** 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Örnekleme alınan tüm hemĢirelerin mevcut ve arzu edilen duruma iliĢkin algılamalarını 

karĢılaĢtırmak için, ölçeğin her bir maddesini ve toplam puanını incelediğimizde; 2, 5 

ve 9 nolu maddelerde istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (p>0.05) saptanmamıĢtır.  

Diğer bütün maddelerde ve toplam puanda istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

saptanmıĢtır (p<0.05). 

1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 nolu maddeler ve toplam puanda arzu edilen durum 

yönünde daha yüksek değerler saptanmıĢtır.  

3, 5 ve 13 nolu maddelerde mevcut durum lehine yüksek değerlerle karĢılaĢılmıĢtır.  
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Tablo 4-7: HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Kurum ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut-

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 Üniversite 180 4.30 1.09 5.13 .70 -10.37 .000
** 

Özel 198 4.28 .93 5.18 .62 -14.13 .000** 

 Toplam  378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
** 

T- testi t(376)=0.17 , p=0.87 t(376)= -0.77 , p=0.44  

 *p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4-6 incelendiğinde; hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında; mevcut ve arzu 

edilen durumlar ile çalıĢtıkları kurumlar arasında yapılan T-Testi analize göre; 

pekiĢtirici gücü algılamalarında anlamlı farklılık (p>0.05) saptanmamıĢtır. 

 

Kurumların kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arası yapılan karĢılaĢtırmada 

T-Testi analizine göre; üniversite hastanesi grubunda (t= -10.37 , p<0.01) ve özel 

hastane grubunda (t=-14.13 , p<0.01) arzu edilen durum lehine pekiĢtirici gücü 

algılamalarında çok ileri derecede anlamlı farklar bulunmuĢtur. 

 

 

Tablo 4-8: HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Kurum ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut-Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 Üniversite 180 4.80 0.90 4.75 0.96 1.25 0.21
 

Özel 198 4.89 0.85 4.84 0.89 1.31 0.19
 

 Toplam  378 4.85 0.88 4.79 0.92 1.82 0.07
 

T- testi t= -1.00, p= 0.32 t= -0.95 , p= 0.34  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 
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Tablo 4-7 incelendiğinde; hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarında; mevcut ve arzu 

edilen durumlar ile çalıĢtıkları kurumlar arasında yapılan T-Testi analize göre; meĢru 

gücü algılamalarında (p>0.05) anlamlı farklılık saptanmamıĢtır. Öte yandan kurumların 

kendi içinde; mevcut durum ve arzu edilen durumlar arası yapılan karĢılaĢtırmada da 

istatistiki açıdan anlamlı (p>0.05) farklılıklara rastlanmamıĢtır. 

 

 

 

Tablo 4-9: HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Kurum ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 Üniversite 180 3.73 0.91 3.58 0.88 2.14 0.03
** 

Özel 198 3.65 0.99 3.72 1.00 -1.10 0.27
 

 Toplam  378 3.68 0.95 3.65 0.95 0.66 0.51
 

T- testi t= 0.77 , p= 0,44 t= -1.36 , p= 0,18  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

 

Tablo 4-8 incelendiğinde; hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarında; mevcut ve arzu 

edilen durumlar ile çalıĢtıkları kurumlar arasında yapılan T-Testi analize göre; zorlayıcı 

gücü algılamalarında (p>0,05) anlamlı farklılıklar belirlenmemiĢtir. 

Diğer taraftan kurumların kendi içindeki mevcut ve arzu edilen durum analizleri 

değerlendirildiğinde; Özel hastane ve toplam kurum gruplarında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılıklar (p>0,05) saptanmazken, Üniversite hastanesi grubunda istatistiki 

açıdan anlamlı farklılıklar (p<0,05) saptanmıĢtır. 
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4.3. HEMġĠRELERĠN ALGILADIKLARI GÜÇ TARZLARINI ETKĠLEYEN 

FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 

4.3.1. YaĢ Grupları KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-10: HemĢirelerin YaĢ Grupları ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi  

 s 
 

Ss 
 

Ss t p 

23 yaĢ ve altı
 71 4.31 1.03 5.21 .62 -7.12 .000*** 

24-25 yaĢ
 104 4.18 .99 5.16 .60 -11.24 .000*** 

26 yaĢ ve üstü
 203 4.34 1.01 5.14 .71 -11.34 .000*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000*** 

ANOVA Testi  F= 0.98 , p=0.38   F(2, 375)= 0.30 , p=0.70 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-9 incelendiğinde; hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında; mevcut durum 

ve arzu edilen durumlarda yaĢ grupları arasında yapılan Anova analizine göre istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

YaĢ gruplarının kendi içinde; mevcut durum ve arzu edilen durumları arasında yapılan 

T- Testi analizine göre; 23 yaĢ ve altı grubunda (t= -7.12 , p<0.001 ), 24-25 yaĢ 

grubunda (t= -11.24 , p<0.001) , 26 yaĢ ve üstü grubunda (t= -17.12 , p<0.001) arzu 

edilen durum lehine pekiĢtirici gücü algılamalarında anlamlı farklar bulunmuĢtur. 
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Tablo 4-11: HemĢirelerin YaĢ Grupları ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 
Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t p 

23 YaĢ ve altı 71 4.84 .83 4.79 .86 .81 .42 

24-25 yaĢ 104 4.79 .89 4.77 .91 .32 .75 

26 yaĢ ve üstü 203 4.88 .88 4.81 .95 1.81 .07 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi    F= 0.40 , p=0.68    F= 0.06 , p=0.94 

 

Tablo 4-10 incelendiğinde; hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarında; mevcut durum ve 

arzu edilen durumlarda yaĢ grupları arasında yapılan Anova analizine göre istatistiki 

açıdan anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

YaĢ gruplarının kendi içinde mevcut durum ve arzu edilen durumları arasında yapılan 

T- Testi analizlerine göre de meĢru gücü algılamalarında istatistiki açıdan anlamlı 

farklar (p>0.05) bulunamamıĢtır. 
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Tablo 4-12: HemĢirelerin YaĢ Grupları ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t p 

23 yaĢ ve altı
 71 3.77 .88 3.74 .93 .36 .72 

24-25 yaĢ
 104 3.58 .96 3.45 .95 1.54 13 

26 yaĢ ve üstü
 203 3.70 .98 3.73 .94 -0.42 .68 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

ANOVA Testi         F=0.91 , p=0.40    F=3.48 , p=0.03
* 

Tukey HSD                             26 yaĢ ve üstü > 24-25 yaĢ   

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-11 incelendiğinde; hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarında; mevcut durum 

ile yaĢ grupları arasında yapılan Anova analizine göre istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

bulunamazken, arzu edilen durum ile yaĢ grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık bulunmuĢtur (F=3.48 , p<0.05). 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; 26 yaĢ ve üstü grubu, 24-25 yaĢ grubundan 

daha anlamlı düzeyde yüksek puan aldığı bulunmuĢtur. 

 

YaĢ gruplarının kendi içinde; mevcut durum ve arzu edilen durumları arasında yapılan 

T-Testi analizlerine göre de zorlayıcı gücü algılamalarında istatistiki açıdan anlamlı 

farklar (p>0.05) bulunamamıĢtır. 
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4.3.2. Medeni Durum KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-13: HemĢirelerin Medeni Durumları ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 Mevcut Durum Arzu Edilen durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t p 

Evli 133 4.37 1.07 5.18 .70 -8.55 .000
*** 

Bekar 245 4.25 .97 5.15 .64 -15.25 .000
*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

T-Testi t=1.10 ,   p=0.27 t=0.44 ,  p=0.66   

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-12 incelendiğinde; hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında; mevcut ve 

arzu edilen durumlar ile medeni durum grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada T-Testi 

analizine göre, istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) saptanmamıĢtır. 

Medeni durum gruplarının kendi içinde; mevcut durum ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmada T-Testi analizine göre evli olan grupta (t= -8.55 , 

p<0.001) ve bekar olan grupta (t= -15.25 , p<0.001) arzu edilen durum lehine pekiĢtirici 

gücü algılamalarında çok ileri derecede anlamlı farklar bulunmuĢtur. 
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Tablo 4-14: HemĢirelerin Medeni Durumları ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 Mevcut Durum Arzu Edilen durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t P 

    Evli 133 4.96 .89 4.89 .95 1.34 .18 

    Bekar 245 4.79 .86 4.74 .91 1.26 .21 

   Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

   T-Testi          t= 1.85, p=0.07                               t= 1.53, p=0.13  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-13 incelendiğinde; hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarında; mevcut ve arzu 

edilen durumlar ile medeni durum grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada T-Testi 

analizine göre, istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) bulunamamıĢtır. 

Medeni durum gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada da T-Testi analizlerine göre, istatistiki açıdan anlamlı farklar 

(p>0.05) belirlenmemiĢtir. 

 

 

Tablo 4-15: HemĢirelerin Medeni Durumları ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumlarıyla ilgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 Mevcut Durum Arzu Edilen durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t p 

Evli 133 3.75 1.03 3.83 .97 -1.00 .32 

Bekar 245 3.65 .91 3.55 .92 1.84 .07 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

     T-Testi                                                t= 0.97, p=0.33                                 t=2.78 , p=0.01
** 

*p<0.05   **p≤0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-14 incelendiğinde; hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarında; medeni durum 

grupları ile mevcut durum arasında yapılan karĢılaĢtırmada T-Testi analizine göre, 
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istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunamazken; arzu edilen durum ile medeni durum 

grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada evli grubun puan ortalaması daha yüksek 

olduğu Ģeklinde istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı bir fark (t=2.78 , p<0.01) 

saptanmıĢtır. 

Medeni durum gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumlar ile yapılan 

karĢılaĢtırmada ise, T-Testi analizlerine göre istatistiki açıdan anlamlı farklar (p>0.05) 

bulunamamıĢtır. 

 

4.3.3. Çocuk Sayıları KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-16: HemĢirelerin Çoçuk Sayıları ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumlarıyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

Mevcut Durum 
Arzu Edilen 

Durum 
T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

Yok  287 4.25 .98 5.15 .63 -15.86 .000
*** 

Bir çocuk 50 4.37 1.00 5.08 .69 -5.39 .000
*** 

Ġki ve üstü çocuk 41 4.49 1.21 5.33 .79 -4.47 .000
*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi   F= 1.18 , p=0.31   F= 1.81, p=0.17  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-15‟de hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular 

incelendiğinde; mevcut ve arzu edilen durum ile çocuk sayılarıyla ilgili gruplar arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada Anova analizine göre, istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) 

saptanmamıĢtır.  

Çocuk sayıları gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumlar arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada ise T- Testi analizine göre; tüm gruplarda, arzu edilen durum 
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puanlarının arttığı Ģeklinde çok ileri derecede anlamlı farklılıklar (p<0.001) 

belirlenmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 4-17: HemĢirelerin Çocuk Sayıları ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 
Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

Yok 287 4.80 .87 4.75 .90 1.40 .16 

Bir çocuk 50 4.89 .87 4.80 .89 1.15 .26 

Ġki ve üstü çocuk 41 5.12 .91 5.07 1.07 .57 .57 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi   F= 2.49 ,  p=0.09   F= 2.05 , p=0.13  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-16‟da hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut ve arzu edilen durumlar ile çocuk sahibi olma durumları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmada Anova analizine göre, istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) 

görülmemiĢtir. 

Çocuk sayıları gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumlar arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada ise, meĢru gücü algılamaları yönünden istatistiki açıdan anlamlı 

fark (p>0.05) saptanmamıĢtır. 
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Tablo 4-18: HemĢirelerin Çocuk Sayıları ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

Yok  287 3.68 .94 3.59 .93 1.78 .08 

Bir çocuk 50 3.50 .86 3.82 .82 -3.25 .00
* 

Ġki ve üstü çocuk 41 3.93 1.13 3.91 1.13 .11 .92 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

ANOVA Testi    F= 2.28 , p=0.10   F= 3.04, p=0.05
* 

 

Tukey HSD                Ġki ve üstü çocuk > Yok 

*p≤0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-17‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut durum ile çocuklu olma durumları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

(p>0.05) bulunamamakla birlikte, arzu edilen durum ile yapılan karĢılaĢtırmada 

istatistiki açıdan anlamlı bir fark (F=3.04 , p≤0.05) saptanmıĢtır. 

Yapılan ileri analiz Tukey HSD testi bulgularına göre, iki ve üstü sayıda çocuğu olan 

grup, çocuğu olmayan gruba göre istatistiksel açıdan daha yüksek (p<0.10) bir puan 

almıĢtır. 

Çocuk sayıları gruplarının kendi içinde mevcut ve arzu edilen durumları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada T- Testi analizlerine göre; bir çocuğu olan hemĢire grubunun 

(t=-3.25 , p<0.05) arzu edilen durum lehine zorlayıcı gücü algılamalarında anlamlı fark 

olduğu görülmüĢtür. 
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4.3.4. Eğitim Durumları KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-19: HemĢirelerin Eğitim Durumları ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

SML 56 4.32 1.11 4.99 .71 -4.43 .000
*** 

Ön Lisans 66 4.62 1.07 5.24 .73 -5.54 .000
*** 

Lisans 227 4.22 .93 5.16 .62 -15.28 .000
*** 

Lisans Üstü 29 4.29 1.10 5.25 .64 -5.83 .000
***

 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi    F= 3.33 , p=0.02
* 

    F= 1.73 , p=0.16 

Tukey HSD Lisans > Ön Lisans 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-18‟de hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele 

alındığında; mevcut durum ile eğitim grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada Anova 

analizine göre; istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (F= 3.33 , p<0.05) bulunurken, arzu 

edilen durum ile eğitim grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada anlamlı bir fark 

(p>0.05) saptanmamıĢtır. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; “Lisans” grubunun puan ortalamasının en 

düĢük ve “Ön Lisans” grubunun en yüksek olduğu yönünde anlamlı farklılık (p<0.05) 

bulunmuĢtur. 

Eğitim gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arasında yapılan 

istatistiki karĢılaĢtırmada; SML grubunda (t= -4.43 , p<0.001 ), Ön Lisans grubunda  

(t=-5.54 , p<0.001), Lisans grubunda (t= -15.28 , p<0.001), Lisansüstü grubunda       

(t=-5.83), p<0.001) arzu edilen durum lehine hemĢirelerin pekiĢtirici gücü 

algılamalarında çok ileri derecede anlamlı farklılıklar saptanmıĢtır. 
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Tablo 4-20: HemĢirelerin Eğitim Durumları ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 
Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

SML 56 4.91 .88 4.77 .88 2.11 .04
* 

Ön Lisans 66 4.94 .97 4.85 1.07 1.94 .06 

Lisans 227 4.80 .85 4.74 .90 1.25 .21 

Lisans Üstü 29 4.92 .87 5.10 .85 -1.52 .14 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi    F= 0.67, p=0.58   F= 1.40, p=0.24  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-19‟da hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut ve arzu edilen durumlar ile eğitim grupları arasında yapılan istatistiki açıdan 

anlamlı bir fark (p>0.05) belirlenmemiĢtir. 

Eğitim gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumlar ile arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda ise sadece SML grubunun (t= 2.11, p<0.05) mevcut durum lehine  

meĢru gücü algılamalarında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıĢtır. 
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Tablo 4-21: HemĢirelerin Eğitim Durumları ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 
Mevcut Durum 

Arzu Edilen 

Durum 
T-Test 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

SML 56 3.65 .85 3.71 .87 -0.55 .59 

Ön Lisans 66 3.76 1.04 3.87 1.05 -1.14 .26 

Lisans 227 3.67 .97 3.53 .93 2.38 .02
* 

Lisans Üstü 29 3.67 .78 3.99 .84 -1.85 .08 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 .66 .51 

ANOVA Testi   F= 0.19, p=0.90   F= 3.85, p=0.01
** 

 

Tukey                                                              Lisans > Ön lisans 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-20‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarında; mevcut durum ile eğitim 

grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) 

bulunamazken; arzu edilen durum ile eğitim grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada 

istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (F=3.85 p≤0.01 ) bulunmuĢtur.                   

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; zorlayıcı güçle ilgili lisans grubunun puan 

ortalamasının, Ön Lisans grubunun puan ortalamasından yüksek çıktığı, ve aralarında 

anlamlı farklılık olduğu saptanmıĢtır. 

Eğitim gruplarının kendi içinde mevcut ve arzu edilen durumları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmada ise sadece Lisans grubunun (t=2.38 , p<0.05) arzu edilen durum lehine 

zorlayıcı gücü algılamalarında anlamlı bir farkın olduğu görülmüĢtür. 
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4.3.5. Meslekte Toplam ÇalıĢma Süreleri KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-22: HemĢirelerin Meslekte Toplam ÇalıĢma Süreleri ile PekiĢtirici Güç Alt 

Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması 

(S=378) 

 

Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t P 

1 yıl ve altı 72 4.25 .93 5.14 .58 -7.69 .000
*** 

2 - 3 yıl 110 4.26 .97 5.25 .61 -11.11 .000
*** 

4 - 5 yıl 43 4.12 1.09 5.00 .70 -5.98 .000
*** 

6 yıl ve üstü 153 4.38 1.05 5.15 .71 -9.23 .000
***

 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi    F= 0.88, p=0.45    F= 1.59, p=0.19  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-21‟de hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele 

alındığında; mevcut ve arzu edilen durum ile meslekte toplam çalıĢma yılı grupları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmada istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) 

saptanmamıĢtır. 

Meslekte toplam çalıĢma yılı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise; tüm deneyim grupları için istatiksel açıdan arzu 

edilen durum lehine çok ileri derecede anlamlı (p<0.001) farklılıklar belirlenmiĢtir. 
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Tablo 4-23: HemĢirelerin Meslekte Toplam ÇalıĢma Süreleri ile MeĢru Güç Alt 

Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması 

(S=378) 

 
Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

s 
 

Ss 
 

Ss t p 

1 yıl ve altı 72 4.73 .90 4.65 .90 0.91 .36 

2 - 3 yıl 110 4.87 .83 4.82 .88 0.89 .37 

4 - 5 yıl 43 4.78 .85 4.71 .87 0.92 .36 

6 yıl ve üstü 153 4.91 .90 4.86 .98 1.02 .31 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi  F= 0.77 , p=0.51  F= 0.98 , p=0.41  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-22‟de hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut ve arzu edilen durumlar ile meslekte toplam çalıĢma yılı grupları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmada istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar bulunamamıĢtır. 

Meslekte toplam çalıĢma yılı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise, istatistiki açıdan anlamlı farklar (p>0.05) 

saptanamamıĢtır. 
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Tablo 4-24: HemĢirelerin Meslekte Toplam ÇalıĢma Süreleri Ġle Zorlayıcı Güç Alt 

Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması 

(S=378) 

 Mevcut Durum Arzu Edilen Durum     T-Testi  

 s  Ss   Ss t p 

1 yıl ve altı 72 3.45 .83  3.47 .93 -0.26 .80 

2 - 3 yıl 110 3.69 1.04  3.57 .95 1.43 .16 

4 - 5 yıl 43 3.72 .90  3.56 .82 1.06 .29 

6 yıl ve üstü 153 3.77 .94  3.82 .97 -0.70 .48 

Toplam 378 3.68 .95  3.65 .95 0.66 .51 

ANOVA Testi      F= 1.95, p=0.12     F= 3.01, p=0.03
* 

  

Tukey HSD                                        6 yıl ve üstü>1 yıl ve altı 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-23‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele alındığında; 

mevcut durum ile meslekte toplam çalıĢma yılı grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada 

istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunamazken; arzu edilen durum ile meslekte çalıĢma 

grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise; istatistiki açıdan anlamlı farklılık (F=3.01 

p≤0.05 ) bulunmuĢtur. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; en deneyimli grubun (6 yıl ve üstü ) en yüksek 

puan ortalamasına ve en deneyimsiz grubunun (1 yıl ve altı) grubun en düĢük puan 

ortalamasına sahip olduğu, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) olduğu 

saptanmıĢtır. 

 

 Meslekte toplam çalıĢma yılı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmada ise, anlamlı farklılıklar (p>0.05) 

belirlenememiĢtir. 
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4.3.6. Kurumda Toplam ÇalıĢma Süreleri KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-25: HemĢirelerin Kurumda Toplam ÇalıĢma Süreleri ile PekiĢtirici Güç Alt 

Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması 

(S=378) 

                       Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t p 

1 yıl ve altı 100 4.33 .90 5.12 .63 -8.54 .000
*** 

2 - 3 yıl 126 4.19 1.00 5.21 .60 -12.14 .000
*** 

4 - 5 yıl 46 4.27 1.08 5.11 .68 -5.52 .000
*** 

6 yıl ve üstü 106 4.38 1.08 5.15 .74 -7.49 .000
*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi F= 0.78, p=0.50    F= 0.51, p=0.68 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

 

Tablo 4-24‟de hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele 

alındığında; mevcut ve arzu edilen durum ile kurumda çalıĢma süreleri arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (p>0.05) saptanamamıĢtır. 

Kurumda toplam çalıĢma süreleri gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen 

durumları arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda ise; tüm gruplar için çok ileri derecede 

anlamlı farklılıkların olduğu (p<0.001) belirlenmiĢtir. 
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Tablo 4-26: HemĢirelerin Kurumda ÇalıĢma Süreleri ile MeĢru Güç Alt Boyutunun 

Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                       Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t p 

1 yıl ve altı 100 4.74 .87 4.68 .89 1.00 .32 

2 - 3 yıl 126 4.87 .85 4.85 .87 0.33 .74 

4 - 5 yıl 46 4.83 .83 4.77 .87 0.85 .40 

6 yıl ve üstü 106 4.92 .93 4.84 1.04 1.49 .14 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi 
F= 0.78 , p=0.51    F= 0.79 , p=0.50 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-25‟de hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut ve arzu edilen durumlar ile kurumda çalıĢma süreleri arasında yapılan istatistiki 

karĢılaĢtırmalarda anlamlı bir fark (p>0.05) bulunamamıĢtır.  

Kurumda çalıĢma süreleri gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırılmalarda ise benzer Ģekilde anlamlı farklar 

(p>0.05) saptanmamıĢtır. 
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Tablo 4-27: HemĢirelerin Kurumda Toplam ÇalıĢma Süreleri ile Zorlayıcı Güç Alt 

Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması 

(S=378) 

                                 Mevcut Durum 
Arzu Edilen 

Durum 
T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

1 yıl ve altı 100 3.52 .84 3.49 .92 0.31 .76 

2 - 3 yıl 126 3.73 1.03 3.58 .95 1.68 .10 

4 - 5 yıl 46 3.75 .91 3.70 .81 0.33 .74 

6 yıl ve üstü 106 3.75 .96 3.86 .98 -1.51 .13 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

ANOVA Testi    F= 1.40, p=0.25  F= 3.04, p=0.03
* 

Tukey HSD                                                                      6 yıl ve üstü>1 yıl ve altı 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4-26‟da hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde;  

mevcut durum ile kurumda çalıĢma süreleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark 

(p>0.05) belirlenmemiĢ iken; arzu edilen durum ile kurumda çalıĢma süreleri arasında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık (F=3.04, p<0.05 ) bulunmuĢtur. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; en deneyimli grubun (6 yıl ve üstü ) en yüksek 

puan ortalaması ve en deneyimsiz grubunun (1 yıl ve altı) grubun en düĢük puan 

ortalamasına sahip olduğu, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) olduğu 

saptanmıĢtır. 

Kurumda çalıĢma süreleri gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda da, istatistiki açıdan anlamlı farklar (p>0.05) 

saptanmamıĢtır. 
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4.3.7. ÇalıĢma Pozisyonları KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-28: HemĢirelerin ÇalıĢma Pozisyonları ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut 

ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

Yönetici HemĢire 100 4.02 1.12 5.08 .70 -8.64 .000
*** 

HemĢire 278 4.39 .95 5.18 .65 -15.22 .000
*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.11 .000
*** 

T-Testi    t= -3.13 , p=0.002
* 

 t= -1.30 , p=0.20  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4.27‟de hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele 

alındığında; arzu edilen durum ile çalıĢtıkları birimlerdeki pozisyonlar arasında yapılan 

istatistiki karĢılaĢtırmada anlamlı fark (p>0.05) belirlenmemesine karĢın; mevcut durum 

ile pozisyonlar arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuĢtur (t= -3.13 , p<0.05). 

HemĢirelerin pozisyonlarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arasında 

istatistiksel karĢılaĢtırma yapıldığında ise; yönetici hemĢire olan grup (t= -8.64 , 

p<0.001) ve hemĢire olan grupta (t= -15.22 , p<0.001) arzu edilen durum lehine 

pekiĢtirici gücü algılamada çok ileri derecede anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıĢtır. 
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Tablo 4-29: HemĢirelerin ÇalıĢma Pozisyonları ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                         Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

Yönetici HemĢire 100 4.84 .91 4.90 .91 -0.96 .34 

HemĢire 278 4.85 .86 4.76 .93 2.86 .01
* 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

T-Testi  t= -0.10 , p=0.92 t=1.34,  p=0.18  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4.28‟de hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut ve arzu edilen durumlar ile çalıĢtıkları birimlerdeki pozisyonlar arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) bulunamamıĢtır. 

HemĢirelerin pozisyonlarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmalarda ise; sadece hemĢire grubunun (t=2.86 , p≤0.05) mevcut 

durum lehine meĢru gücü algılamalarında anlamlı farkın olduğu saptanmıĢtır. 

 

 

Tablo 4-30: HemĢirelerin ÇalıĢma Pozisyonları ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut 

ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                         Mevcut Durum   Arzu Edilen Durum           T-Testi 

 n 
 

Ss 
 

Ss t  p 

Yönetici HemĢire 100 3.79 .96 3.84 .89 -0.57 .57 

HemĢire 278 3.64 .95 3.58 .96 1.16 .25 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 -1.51 .13 

T-Testi    t= 1.31 , p=0.19    t= 2.37, p=0.02
* 

 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 
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Tablo 4.29‟da hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele alındığında 

ise; mevcut durum ile pozisyonlar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) 

bulunamazken; arzu edilen durum ile pozisyonlar arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise, 

istatistiki açıdan anlamlı farklılık (t=2.36 , p<0.05) bulunmuĢtur. 

HemĢirelerin pozisyonlarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arasında 

yapılan karĢılaĢtırmalarda ise; istatistiki açıdan anlamlı farklar (p>0.05) 

belirlenememiĢtir. 

 

4.3.8. ÇalıĢtıkları Birim KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-31: HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Birim ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

           Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

Dahili Klinikler 91 4.28 1.10 5.16 .62 -8.55 .000
*** 

Cerrahi 

Klinikler 
119 4.52 1.00 5.25 .66 -8.30 .000

*** 

Kritik Birimler 101 4.06 .94 5.00 .73 -8.84 .000
*** 

Kadın D. ve 

Çocuk 
67 4.26 .93 5.22 .57 -9.07 .000

*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi          

  F= 4.04 , p=0.01
** 

 

 F= 3.09 , p= 0.03
* 

Tukey HSD 
Cerrahi klinikler>Kritik 

birimler 
Cerrahi klinikler>Kritik birimler 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

 

Tablo 4.30‟ da hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular 

incelendiğinde; mevcut durum ile çalıĢılan birim arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda 
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istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı bir farklılık (F= 4.04 , p<0.01) saptanmıĢtır. Arzu 

edilen durum ile çalıĢılan birimler arasında da istatistiki açıdan anlamlı farklılık (F=3.09 

p<0.05 ) bulunmuĢtur.  

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında, 

mevcut ve arzu edilen durumlar Cerrahi klinikler grubunun en yüksek puan 

ortalamalarına, çalıĢanların ise en düĢük puan ortalamalarına sahip olduğu ve 

karĢılaĢtırmanın istatistiksel olarak  anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

HemĢirelerin çalıĢtıkları birimler kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında ise; tüm gruplarda arzu edilen durum  

lehine pekiĢtirici gücü algılama açısından çok ileri derecede anlamlı farklılıkların 

(p<0.001) olduğu saptanmıĢtır. 

 

Tablo 4-32: HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Birim ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu 

Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                             Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

Dahili Klinikler 91 4.79 .91 4.76 .91 0.70 .49 

Cerrahi 

Klinikler 
119 5.04 .79 4.96 .85 1.90 .06 

Kritik Birimler 101 4.71 .92 4.68 1.03 0.46 .65 

Kadın D. ve 

Çocuk 
67 4.78 .86 4.73 .87 0.74 .46 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi      F= 3.09 , p=0.03
* 

 F= 1.91 , p=0.13 

Tukey HSD  Cerrahi klinikler>Kritik birimler 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4.31‟de hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut durum ile çalıĢılan birimler arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık (F= 3.09, 
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p<0.05) belirlenirken; arzu edilen durum ile çalıĢılan birimler arasında istatistiki 

karĢılaĢtırmalarda anlamlı farklılık (p>0.05) bulunamamıĢtır. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarında, 

cerrahi birimlerde çalıĢanların en yüksek puan ortalamasına ve kritik birimlerde 

çalıĢanların ise en düĢük puan ortalamasına sahip olduğu aralarındaki farkın anlamlı 

olduğu (p<0.05) belirlenmiĢtir. 

 

HemĢirelerin çalıĢtıkları birimler kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durum arasında 

istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında hiçbir grupta anlamlı farkın olmadığı (p>0.05) 

saptanmıĢtır. 

 

Tablo 4-33: HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Birim ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve 

Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                               Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

Dahili Klinikler 91 3.66 .98 3.75 .94 -1.03 .31 

Cerrahi 

Klinikler 
119 3.83 .98 3.66 .99 2.22 .03

* 

Kritik Birimler 101 3.64 .90 3.61 .83 0.32 .75 

Kadın D. ve 

Çocuk 
67 3.52 .93 3.57 1.04 -0.49 .63 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 0.66 .51 

ANOVA Testi    F= 1.70 , p=0.17  F= 0.55 , p=0.64 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4.32‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele alındığında 

ise; mevcut ve arzu edilen durum ile çalıĢılan birimler arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda istatistiki açıdan anlamlı farklılık (p>0.05) belirlenmemiĢtir. 
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HemĢirelerin çalıĢtıkları birimlerin kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel analizlerde, sadece cerrahi birimlerde (t=2.22 , p<0.05) 

mevcut durum lehine anlamlı fark bulunmuĢtur. 

 

4.3.9. Haftalık ÇalıĢma Saati KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-34: HemĢirelerin Haftalık ÇalıĢma Saatleri ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun 

Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                            Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

40 saat ve altı 138 4.45 1.05 5.16 .69 -8.66 .000
*** 

41-50 saat 194 4.15 .94 5.13 .64 -14.18 .000
*** 

51 saat ve üzeri 46 4.39 1.10 5.26 .67 -5.35 .000
*** 

Toplam  378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi  F= 3.79 , p=0.02
** 

 F= 0.70, p=0.50 

Tukey HSD  41-50 saat > 40 saat ve 

altı 

 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4.33‟de  hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular 

incelendiğinde; mevcut durum ile haftalık çalıĢma saatleri grupları arasında yapılan 

karĢılaĢtırılmada istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (F= 3.79 , p<0.05) bulunurken; 

arzu edilen durum ile haftalık çalıĢma saatleri grupları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (p>0.05) bulunmamıĢtır. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında; 

41-50 saat çalıĢan hemĢirelerin en yüksek puan ortalamasına ve 40 saat ve altında 
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çalıĢanların ise en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu, yapılan karĢılaĢtırmalarda 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. 

 

Haftalık çalıĢma saatleri gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumlar 

açısından istatistiksel olarak karĢılaĢtırıldığında tüm gruplardan arzu edilen durum 

lehine çok ileri derecede anlamlı farklılıklar (p<0.001) belirlenmiĢtir. 

 

 

Tablo 4-35: HemĢirelerin Haftalık ÇalıĢma Saatleri ile MeĢru Güç Alt Boyutunun Mevcut 

ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

40 saat ve altı 138 4.86 .92 4.78 .98 2.12 .04
* 

41-50 saat 194 4.80 .84 4.75 .90 1.06 .29 

51 saat ve üzeri 46 5.02 .90 5.04 .82 -0.25 .80 

Toplam  378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi F= 1.28 , p=0.28 F= 1.70 , p=0.14 
 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

  

Tablo 4.34 incelendiğinde hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarında; mevcut ve arzu 

edilen durumlar ile haftalık çalıĢma saatleri grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda, 

istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) bulunamamıĢtır. 

Haftalık çalıĢma saatleri gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmalarda da benzer Ģekilde anlamlı bir farklılık 

(p>0.05) saptanmamıĢtır. 
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Tablo 4-36: HemĢirelerin Haftalık ÇalıĢma Saatleri Ġle Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun 

Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                             Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

40 saat ve altı 138 3.74 .90 3.64 .89 1.41 .16 

41-50 saat 194 3.64 .94 3.59 .94 0.65 .52 

51 saat ve üzeri 46 3.71 1.16 3.93 1.11 -1.57 .12 

Toplam  378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

ANNOVA Testi  F= 0.46, p=0.63 F= 2.33, p=0.10  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4.35‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele alındığında; 

mevcut ve arzu edilen durumlar ile haftalık çalıĢma saatleri grupları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda istatistiki açıdan anlamlı bir fark (p>0.05) belirlenmemiĢtir. 

Haftalık çalıĢma saatleri gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmalarda da anlamlı bir farklılık (p>0.05) 

bulunamamıĢtır. 
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4.3.10.  Bakılan Ortalama Hasta Sayısı KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-37: HemĢirelerin Baktığı Ortalama Hasta Sayısı ile PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun 

Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                         Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s  Ss  Ss t p 

 5 ve altı Yatak
 120 4.13 .90 5.10 .64 -11.82 .000

*** 

 6-10 Yatak
 89 4.21 1.08 5.25 .68 -8.70 .000

*** 

 11-15 Yatak
 51 4.14 .89 4.95 .67 -6.54 .000

*** 

 16-20 Yatak
 118 4.58 1.06 5.23 .64 -7.37 .000

*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000 

ANOVA Testi F= 5.07 , p=0.002
** 

F= 3.14 , p=0.03
* 

Tukey HSD 

16-20 hasta>5 ve altı hasta 

16-20 hasta >6-10 hasta 

16-20 hasta>11-15 hasta 

6-10 hasta >11-15 hasta 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4-36‟da hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarıyla ilgili bulgular 

incelendiğinde; mevcut durum ile bakılan hasta sayısı grupları arasında istatistiki açıdan 

ileri derecede anlamlı  farklılıklar (F= 5.07 , p<0.01) bulunurken; arzu edilen durum ile  

bakılan hasta sayısı grupları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık (F= 3.138 , 

p<0.05) bulunmuĢtur. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; mevcut durumda hemĢirelerin pekiĢtirici gücü 

algılamalarında; 16-20 hasta bakan grubun diğer tüm gruplardan daha yüksek puan 

ortalamasına sahip olduğu ve sonucun anlamlı olduğu belirlenirken; arzu edilen 

durumda ise; 6-10 hasta bakan grubun en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu ve 11-

15 hasta bakan grupla istatistiksel olarak anlamlı fark oluĢturduğu belirlenmiĢtir. 

  

Bakılan hasta sayısı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları arasında 

yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmalarda arzu edilen durum lehine çok ileri derecede 

anlamlı farklılıklar (p<0.001) olduğu saptanmıĢtır.  

 



 62 

Tablo 4-38: HemĢirelerin Baktığı Ortalama Hasta Sayısı ile MeĢru Güç Alt Boyutunun 

Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                               Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 5 ve altı hasta 120 4.84 .83 4.74 .92 1.64 .10 

 6-10 hasta 89 4.78 .91 4.71 .99 1.13 .26 

 11-15 hasta 51 4.54 .86 4.58 .90 -0.40 .69 

 16-20 hasta 118 5.04 .86 5.00 .86 0.82 .42 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi F= 4.32 , p=0.01
** 

F= 3.40 , p=0.02
* 

Tukey HSD  16-20 hasta>11-15 hasta 16-20 hasta>11-15 hasta 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

Tablo 4.37‟de hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular incelendiğinde; 

mevcut durum ile bakılan hasta sayısı grupları arasında istatistiki açıdan anlamlı  

farklılık (F= 4.32 , p<0.01) belirlenmiĢ olup, arzu edilen durum ile bakılan hasta sayısı 

grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada da istatistiki açıdan anlamlı farklılık (F= 3.39 , 

p<0.05) bulunmuĢtur. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; hemĢirelerin mevcut ve arzu edilen durumun 

her ikisinde de meĢru gücü algılamalarıyla ilgili olarak; 16-20 hasta bakan hemĢire 

grubun puan ortalaması en yüksek iken, 11-15 hastaya bakan grubun en düĢük puan 

ortalamasına sahip olduğu ve aralarında anlamlı farkın bulunduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 4-39: HemĢirelerin Baktığı Ortalama Hasta Sayısı ile Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun 

Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                           Mevcut Durum Arzu Edilen              

Durum 

          T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 5 ve altı Yatak 120 3.47 .98 3.51 .94 -0.48 .63 

 6-10 Yatak 89 3.70 .91 3.72 .92 -0.15 .88 

 11-15 Yatak 51 3.70 .84 3.42 .75 2.06* .05
 

 16-20 Yatak 118 3.88 .97 3.85 1.01 0.27 .78 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

ANOVA Testi F= 3.66 , p=0.01
** 

  F= 3.93 , p=0.009
*** 

Tukey HSD 16-20 yatak>5 ve alti 

yatak 

16-20 yatak>5 ve alti yatak 

16-20 yatak>11-15 yatak 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

 

Tablo 4-38‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele alındığında 

ise; mevcut durum ile bakılan hasta sayısı grupları arasında istatistiki açıdan anlamlı  

farklılık (F= 3.656 , p<0.05) saptanmıĢtır. Arzu edilen durum ile bakılan hasta sayısı 

grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada ise, istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

(F=3.93 , p<0.01).bulunmuĢtur  

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; mevcut durumda hemĢirelerin zorlayıcı gücü 

algılamalarında; 16-20 hastaya bakan grubun en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu 

ve 5 ve alti hastaya bakan grupla anlamlı fark oluĢturduğu; arzu edilen durumda ise; 16-

20 hastaya bakan grubun benzer Ģekilde daha yüksek puan aldığı ve diğer tüm gruplarla 

anlamlı fark oluĢturduğu belirlenmiĢtir. 



 64 

Bakılan hasta sayısı gruplarının kendi içinde; mevcut durum ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda ise; sadece 11-15 hasta bakan grupta (t=2.06 , 

p<0.05) mevcut durum lehine anlamlı fark bulunmuĢtur. 

 

 

 

4.3.11. Yönetici HemĢireyle Birlikte ÇalıĢma Süreleri KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-40: HemĢirelerin, Yönetici HemĢireleriyle Birlikte ÇalıĢtıkları Süre ile PekiĢtirici 

Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların 

KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                          Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

1 yıl ve altı 136 4.30 .96 5.15 .64 -10.38 .000
*** 

2 - 3 yıl 135 4.11 1.01 5.15 .63 -12.39 .000
*** 

4 - 5 yıl 54 4.38 1.07 5.12 .78 -4.92 .000
*** 

6 yıl ve üstü 53 4.64 .97 5.22 .68 -4.87 .000
***

 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi F= 3.81, p=0.01
* 

F= 0.26, p=0.86 

Tukey HSD 6 yıl ve üstü > 2-3 yıl  

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

 

Tablo 4-39 incelendiğinde hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında; mevcut 

durum ile yöneticileriyle çalıĢma yılı grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda 

istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı farklılık (F= 3.81 , p≤0.01) bulunmuĢ iken; arzu 

edilen durumda ise; yöneticileriyle çalıĢtıkları yıl grupları arasında istatistiki açıdan 

anlamlı farklılıklar  (p>0.05) bulunamamıĢtır.  
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Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; hemĢirelerin pekiĢtirici gücü 

algılamalarıyla ilgili olarak; mevcut durumda yöneticisiyle en fazla birlikte çalıĢan (6 

yıl ve üstü) grubun en yüksek puanı aldığı ve 2-3 yıl çalıĢan grupla aralarındaki farkın 

anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

HemĢirelerin yöneticileriyle çalıĢtıkları yıl gruplarının kendi içinde; mevcut ve 

arzu edilen durumları arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmada tüm gruplarda 

istatitiksel olarak arzu edilen durum lehine çok ileri derecede anlamlı farklılıklar 

(p<0.001) saptanmıĢtır. 

 

 

Tablo 4-41: HemĢirelerin Yönetici HemĢireleriyle Birlikte ÇalıĢtıkları Süre ile MeĢru Güç 

Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların 

KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                  Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

1 yıl ve altı 136 4.75 .90 4.70 .92 1.01 .31 

2 - 3 yıl 135 4.83 .85 4.80 .84 0.60 .55 

4 - 5 yıl 54 4.88 .86 4.72 1.05 2.00 .05 

6 yıl ve üstü 53 5.10 .88 5.09 .97 0.20 .85 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA Testi   F= 2.09, p=0.10    F= 2.44, p=0.06 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4-40‟ da hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele 

alındığında; mevcut ve arzu edilen durumlar ile hemĢirelerin yöneticileriyle çalıĢtıkları 
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yıl grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

(p>0.05) bulunamamıĢtır. 

HemĢirelerin yöneticileriyle çalıĢtıkları yıl gruplarının kendi içinde; mevcut ve 

arzu edilen durumları arasında yapılan istatistiksel analizlerde, anlamlı farklılıklar 

(p>0.05) saptanmamıĢtır. 

 

 

Tablo 4-42: HemĢirelerin Yönetici HemĢireleriyle Birlikte ÇalıĢtıkları Süre ile Zorlayıcı 

Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların 

KarĢılaĢtırılması (S=378) 

                                Mevcut Durum 
Arzu Edilen 

Durum 
T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

1 yıl ve altı 136 3.54 .89 3.54 .93 0.00 1.00 

2 - 3 yıl 135 3.73 1.01 3.54 .88 2.30 .02
* 

4 - 5 yıl 54 3.70 .83 3.80 .87 -0.72 .48 

6 yıl ve üstü 53 3.91 1.04 4.07 1.11 -1.80 .08 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 0.66 .51 

ANOVA    F= 2.09, p=0.10  F= 5.23, p=0.002
*** 

Tukey HSD                                                                   6 yıl ve üstü > 2-3 yıl  

6 yıl ve üstü > 1 yıl ve altı 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 

 

Tablo 4-41‟de hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular 

incelendiğinde ise; hemĢirelerin yöneticileriyle çalıĢtıkları yıl grupları arasında 

istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (p>0.05) bulunamamıĢken; arzu edilen durum ile 

yapılan karĢılaĢtırmada istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar (F=5.23, p<0.05) 

bulunmuĢtur. 
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Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; arzu edilen durumda hemĢirelerin 

zorlayıcı gücü algılamalarında; 6 yıl ve üstü grubu daha yüksek puan ortalamasına sahip 

olduğu ve diğer gruplarla aralarında anlamlı farklılık bulunmuĢtur. 

HemĢirelerin yöneticileriyle çalıĢtıkları yıl gruplarının kendi içinde; mevcut ve 

arzu edilen durumları arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda ise; 2-3 yıl grubunda (t=2.30, 

p<0.05), mevcut durum lehine zorlayıcı gücü algılamalarının daha anlamlı olduğu 

bulunmuĢtur. 

 

 

4.3.12. ÇalıĢtıkları Kurumlardaki Yönetim AnlayıĢıyla Ġlgili GörüĢlerin 

KarĢılaĢtırmaları 

 

Tablo 4-43: HemĢirelerin, Kurumlarındaki Yönetim AnlayıĢıyla Ġlgili GörüĢleri ile 

PekiĢtirici Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili 

Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 Otokratik  52 3.43 1.00 5.25 .64 -11.65 .000
*** 

 Bürokratik 75 3.92 .95 5.07 .65 -10.60 .000
*** 

 Demokratik 117 4.58 .89 5.18 .66 -7.87 .000
*** 

 Katılımcı 

Modern 
134 4.58 .88 5.15 .68 -8.41 .000

*** 

Toplam 378 4.29 1.01 5.16 .66 -17.12 .000
*** 

ANOVA Testi F=28.02, p=0.00
*** 

F= 0.79, p=0.50 

Tukey HSD 

 Katılımcı modern>bürokratik 

 Katılımcı modern>otokratik 

     Demokratik>bürokratik 

     Demokratik> otokratik 

 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 
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Tablo 4-42 incelendiğinde hemĢirelerin pekiĢtirici gücü algılamalarında; mevcut 

durum ile yönetim anlayıĢı grupları arasında istatistiki açıdan çok ileri derecede anlamlı 

farklılıklar (F=28.02 , p<0.001) bulunurken; arzu edilen durum ile yönetim anlayıĢı 

grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

bulunamamıĢtır (p>0.05). 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; katılımcı modern grubunun ve 

demokratik grubunun yüksek puan ortalamasına, bürokratik ve otokratik gruplarının 

düĢük puan ortalamasına sahip olduğu ve aralarında anlamlı farklılık yarattığı 

saptanmıĢtır.  

Yönetim anlayıĢı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan karĢılaĢtırmada tüm gruplarda istatiksel oarak arzu edilen durum lehine 

çok ileri düzeyde anlamlı farklılıklar (p<0.001) belirlenmiĢtir. 

 

 

Tablo 4-44: HemĢirelerin, Kurumlarındaki Yönetim AnlayıĢıyla Ġlgili GörüĢleri ile MeĢru 

Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili Bulguların 

KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 Otokratik  52 4.69 .89 4.72 .92 -0.31 .76 

 Bürokratik 75 4.55 .95 4.49 .99 0.74 .46 

 Demokratik 117 4.95 .79 4.85 .84 2.20 .03
* 

 Katılımcı 

Modern 
134 4.99 .85 4.94 .92 1.22 .23 

Toplam 378 4.85 .88 4.79 .92 1.82 .07 

ANOVA 

Testi 
F= 5.42 , p=0.001

** 
  F= 4.11 , p=0.01

* 

Tukey HSD       Katılımcı modern>bürokratik                         

Demokratik>bürokratik 
Katılımcı modern>bürokratik 

Demokratik>bürokratik 

*p<0.05   **p≤0.01   ***p≤0.001 
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Tablo 4-43‟ de hemĢirelerin meĢru gücü algılamalarıyla ilgili bulgular ele 

alındığında; yönetim anlayıĢı grupları arasında yapılan karĢılaĢtırmada da istatistiki 

açıdan anlamlı farklılıklar (F=5.42, p≤0.001), arzu edilen durum da da anlamlı 

farklılıklar (F=4.11, p<0.001) bulunmuĢtur. 

Yapılan ileri analize (Tukey HSD) göre; hemĢirelerin meĢru gücü 

algılamalarında, mevcut ve arzu edilen durumlarda; katılımcı-modern ve demokratik 

gruplarının daha yüksek puan ortalamasına, bürokratik grubun daha düĢük puan 

ortalamasına sahip olduğu ve aralarında anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiĢtir. 

Yönetim anlayıĢı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmalarda ise; sadece demokratik grubunda 

(t=2.20, p<0.05) mevcut durum lehine anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 

 

Tablo 4- 45: HemĢirelerin, Kurumlarındaki Yönetim AnlayıĢıyla Ġlgili GörüĢleri ile 

Zorlayıcı Güç Alt Boyutunun Mevcut ve Arzu Edilen Durumuyla Ġlgili 

Bulguların KarĢılaĢtırılması (S=378) 

 

                              Mevcut Durum Arzu Edilen Durum T-Testi 

 s 
 

Ss 
 

Ss t  p 

 Otokratik  52 3.79 1.08 3.62 1.02 -10.60 .000
** 

 Bürokratik 75 3.71 .91 3.43 .81 2.60 .011
* 

 Demokratik 117 3.72 .99 3.77 1.04 -0.77 .44 

 Katılımcı 

Modern 
134 3.59 .89 3.69 .89 -1.58 .12 

Toplam 378 3.68 .95 3.65 .95 .66 .51 

ANOVA Testi F= 0.72, p=0.54 F= 2.05, p=0.11 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001 
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Tablo 4-44‟da hemĢirelerin zorlayıcı gücü algılamalarıyla ilgili bulgular 

incelendiğinde; mevcut ve arzu edilenlar ile yönetim anlayıĢı grupları arasında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılıklar (p>0.05) bulunamamıĢtır. 

Yönetim anlayıĢı gruplarının kendi içinde; mevcut ve arzu edilen durumları 

arasında yapılan istatistiksel karĢılaĢtırmalarda ise; otokratik grubunda (t=-10.60, 

p<0.001) arzu edilen durumlehine; bürokratik grubunda (t=2.60, p<0.05) mevcut durum 

lehine anlamlı farklılıklar saptanmıĢtır. 
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5. TARTIġMA 

 Bu çalıĢma, yönetici hemĢirelerin kullandıkları güç tarzlarını astlarının nasıl 

algıladıklarını ve bu algıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

tasarımda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

HemĢirelerin mesleki durum değiĢkenleri incelendiğinde (Tablo 4-2); 

hemĢirelerin mesleki deneyimlerinin 6 yıl ve üstünde olduğu, kurumsal deneyimlerinin 

2-3 yıl arasında değiĢtiği, yönetici hemĢireleriyle 1 yıl ve daha az çalıĢtıkları, 

çoğunlukla cerrahi kliniklerde, klinik hemĢiresi olarak görev aldıkları belirlenmiĢtir. 

Kaftancıoğlu‟nun çalıĢmasında hemĢirelerin mesleki deneyimleri daha yüksek 

bulunurken, Seren‟in ve YeĢilyurt‟un çalıĢmalarında, bu çalıĢmayla uyumlu Ģekilde 

hemĢirelerin mesleki ve kurumsal deneyimleri düĢük bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢmada hemĢirelerin çoğunlukla 6 yıl ve üstü mesleki deneyime ve 2-3 yıl 

kurumsal deneyime sahip olmaları, yanısıra yöneticisiyle çalıĢma süresinin 1 yıl ve altı 

olması; hemĢirelerin sık sık kurum ve birim değiĢtirdiklerini düĢündürmektedir. 

HemĢirelerin çoğunlukla vardiyalı çalıĢmaları, çalıĢma saatlerinin 41-50 saat ve 

baktıkları hasta sayısının 5 ve altında olması YeĢilyurt‟un çalıĢmasıyla uyumlu olup; 

örneklem kitlesinin özel ve üniversite hastanelerindeki hemĢirelerden oluĢmasının bu 

sonuçların çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. 

 HemĢirelerin kurumlarındaki yönetim anlayıĢıyla ilgili görüĢleri 

değerlendirildiğinde (Tablo 4-3); çoğunlukla kurumlarında katılımcı-modern yönetim 

anlayıĢının olduğunu belirttikleri görülmüĢtür. 

Seren‟in çalıĢmasında; tepe yönetimin yönetim anlayıĢı “otokratik”, bir üst yönetimin 

yönetim tarzı ise “demokratik” olarak belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada hemĢirelerin, 

kurumlarındaki yönetim anlayıĢını farklı değerlendirmeleri, örneklemi oluĢturan özel ve 

üniversite hastanesinde görevli hemĢirelerin bir üst yönetime kolay ulaĢabildikleri ve 

rahat iletiĢim kurabildiklerini düĢündürmektedir. 

 Baykal ve arkadaĢlarının örgütsel iklimle ilgili yaptıkları çalıĢmada, kamu 

sektöründe otokratik ve özel sektörde ise danıĢman-demokratik bir örgüt 

iklimininbulunduğu belirtilmiĢtir. Bu durum, özellikle kamu hastanelerinin aĢırı 

merkezi ve bürokratik-otokratik bir yönetim yapısında olmalarıyla açıklanmıĢtır. Bu 
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çalıĢmada da benzer Ģekilde örneklem grubunun özel ve üniversite hastanelerinden 

oluĢması yönetim anlayıĢının daha demokratik-katılımcı çıkmasıyla iliĢkilendirilebilinir. 

 

HemĢirelerin, yöneticilerinin kullandığını düĢündükleri güç tarzları ile 

olmasını arzu ettikleri güç tarzları arasındaki iliĢkiler incelendiğinde (Tablo 4-4): 

PekiĢtirici güç alt boyutunda; mevcut durum ile arzu edilen durum arasında pozitif 

yönde, ileri derecede anlamlı güçlü bir iliĢkinin olduğu; meĢru güç alt boyutunda da 

benzer Ģekilde mevcut durum ile arzu edilen durum arasında pozitif yönde, ileri 

derecede anlamlı güçlü bir iliĢkinin olduğu ve meĢru gücün en sık kullanıldığı; zorlayıcı 

güç alt boyutunda ise yine diğer alt boyutlarda olduğu gibi, mevcut ve arzu edilen 

durum arasında pozitif yönde, ileri derecede anlamlı güçlü bir iliĢkinin olduğu 

bulunmuĢ olup; bu bulgular hemĢirelerle yapılan diğer araĢtırma bulgularıyla 

karĢılaĢtırıldığında; Sungurlu (1994) ve Turhan‟ın (1998) çalıĢmasında en çok meĢru 

gücün, sonra pekiĢtirici gücün kullanıldığı yönünden benzerlik gösterdiği görülmüĢtür. 

Kaftancıoğlu‟nun (2004) sadece bir üniversite hastanesinde görevli hemĢirelerle yapılan 

bir çalıĢmada ise, bu bulgulardan farklı olarak en çok pekiĢtirici gücün kullanıldığı 

belirtilmiĢtir. 

 Güç tarzları ölçeğinin tüm maddelerinin mevcut ve arzu edilen durum arasındaki 

karĢılaĢtırmaları incelendiğinde (Tablo 4-5); hemĢirelerin çoğunlukla mevcut durumu 

yetersiz buldukları ve arzu edilen durum lehine değiĢim beklentisi içinde oldukları 

görülmektedir. 

 HemĢirelerin çalıştıkları kurum ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen 

durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-6, 4-7, 4-8); pekiĢtirici güç alt boyutu için, tüm 

çalıĢılan kurum gruplarındaki hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup, arzu edilen 

yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını bekledikleri, meĢru güç alt boyutunda hemĢirelerin 

mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmedikleri belirlenmiĢ olmakla 

birlikte; zorlayıcı güç alt boyutunda ise; ÜH. grubundaki hemĢirelerin mevcut durumu 

yeterli buldukları ve değiĢiklik yapılmasını istemedikleri görülmektedir. Bu durum ÜH. 

hemĢirelerinin zorlayıcı gücün gerekliliğinden yana olduklarını düĢündürmektedir. 
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HemĢirelerin, yöneticilerinde var olduğunu düĢündükleri güç tarzları ile 

olmasını arzu ettikleri güç tarzları ile bağımsız değiĢkenler (kiĢisel-mesleki ve 

yönetim anlayıĢıyla ilgili bulgular) arasında yapılan karĢılaĢtırmalar aĢağıda 

ayrıntılarıyla ele alınarak incelenecektir. 

 

HemĢirelerin yaş grupları ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen durumu 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-9, 4-10, 4-11); pekiĢtirici güç alt boyutu için, tüm 

gruplardaki hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup, arzu edilen yönünde 

iyileĢtirmeler yapılmasını bekledikleri;. meĢru güç alt boyutunda hemĢirelerin mevcut 

durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmedikleri belirlenmiĢ olmakla birlikte; 

zorlayıcı güç alt boyutunda da hemĢirelerin mevcut durum ile arzu edilen durum 

arasında benzer Ģekilde fark olmadığını belirttikleri görülmüĢtür. Bu bulgular 

hemĢirelerin meĢru ve zorlayıcı güç alt boyutunda mevcutta uygulanandan fazla veya 

eksik bir güç uygulaması beklemediklerini düĢündürmektedir. 

HemĢirelerin medeni durumları ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen 

durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-12, 4-13, 4-14); pekiĢtirici güç için; tüm medeni 

durum gruplarında hemĢireler, mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen yönünde 

iyileĢtirmeler yapılmasını talep etmektedirler. MeĢru ve zorlayıcı güç alt boyutları için; 

mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görülmemesi Kaftancıoğlu‟nun 

(2004), Turhan (1998) araĢtırmasında her üç alt boyutta da medeni durumun fark 

yaratmadığı Ģeklindeki bulguları desteklemektedir. 

HemĢirelerin çocuk sayıları ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen durumu 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-15, 4-16, 4-17); pekiĢtirici güç alt boyutunda; tüm çocuk 

sayısı gruplarında hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen yönünde 

iyileĢtirmeler yapılmasını bekledikleri; meĢru güç alt boyutunda; hemĢirelerin mevcut 

durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmedikleri dolayısıyla arzu edilen 

durum yönünde bir iyileĢtirme beklemedikleri; zorlayıcı güç alt boyutunda ise, iki ve 

üstü sayıda çocuğu olan hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen 

yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını istedikleri söylenebilir. 



 74 

HemĢirelerin eğitim durumları ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen 

durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-18, 4-19, 4-20.); pekiĢtirici güç alt boyutu ile 

eğitim durumu grupları arasındaki karĢılaĢtırmada hemĢirelerin, mevcut durumu 

yetersiz bulduğu ve arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını bekledikleri; meĢru 

güç alt boyutunda özellikle SML grubunun mevcut durumu yeterli bulduğu ve bir 

değiĢiklik yapılmamasını istedikleri; zorlayıcı güç alt boyutunda ise; lisans grubundaki 

hemĢirelerin mevcut durum yeterli bulduğu  ve bir değiĢiklik yapılmasını istemedikleri 

görülmektedir.  

HemĢirelerin meslekte toplam çalışma süreleri ile güç kaynaklarının mevcut ve 

arzu edilen durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-21, 4-22, 4-23); pekiĢtirici güç alt 

boyutu ile meslekte çalıĢma süresi gruplarının karĢılaĢtırılmasında hemĢirelerin, mevcut 

durumu yetersiz bulduğu ve arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını talep 

ettikleri; meĢru güç alt boyutunda hemĢirelerin mevcut durum ile arzu edilen durum 

arasında bir farkın olmaması; benzer Ģekilde zorlayıcı güç alt boyutunda da hemĢirelerin 

mevcut durum ile arzu edilen durum arasında fark görmemeleri, mesleki deneyimin 

meĢru ve zorlayıcı güç tarzlarını etkilemediği Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

HemĢirelerin kurumda toplam çalışma süreleri ile güç kaynaklarının mevcut ve 

arzu edilen durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-24, 4-25, 4-26); pekiĢtirici güç alt 

boyutunda hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen yönünde 

iyileĢtirmeler yapılmasını istemeleri; buna karĢın zorlayıcı ve meĢru güç alt boyutunda 

hemĢirelerin mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmemeleri bu 

hastanelerde demokratik-katılımcı yönetim anlayıĢı olduğuyla ilgili bulgularla uyumlu 

olmamakla birlikte; özel ve üniversite hastanelerinde meĢru ve zorlayıcı güç 

kaynaklarının beklenenden de fazla görüldüğünü düĢündürmektedir. 

Kaftancıoğlu (2004) yaptığı çalıĢmada da deneyimli hemĢirelerin deneyimsizlere 

göre pekiĢtirici güç alt boyutunda mevcut ve arzu edilen durumlar açısından daha 

yüksek puan aldıklarının belirtilmesi bu araĢtırma bulgularını desteklemektedir. 

Hemşirelerin çalıĢtığı birimlerdeki pozisyonları ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu 

edilen durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-27, 4-28, 4-29); pekiĢtirici güç alt boyutu 

için, hemĢireler mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler 

yapılmasını talep etmektedirler. MeĢru güç için; hemĢireler arzu edilen durum yönünde 
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iyileĢtirmeler yapılmasını istememekte ve benzer Ģekilde zorlayıcı güç alt boyutu içinde 

hemĢireler mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmeyerek ve arzu 

edilen durum yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını istememektedirler. Bu bulgular, 

hemĢirelerin pozisyonlarının, pekiĢtirici güç boyutunda fark yaptırırken, zorlayıcı ve 

meĢru güç alt boyutlarında fark yaratmadığı Ģeklinde değerlendirilebilinir. 

 HemĢirelerin çalıştığı birim ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen durumu 

karşılaştırıldığında (Tablo 4-30, 4-31, 4-32.); pekiĢtirici güç alt boyutunda; 

hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler 

yapılmasını istemelerine karĢın zorlayıcı ve meĢru güç alt boyutunda mevcut durum ile 

arzu edilen durum arasında bir fark görmedikleri ancak; cerrahi birimlerde çalıĢan 

hemĢirelerin zorlayıcı güç alt boyutunda mevcut durum puanının arzu edilen durum 

puanından istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek olduğunun (t= -2,22 , p<0,01) 

bulunması kısacası; cerrahi birimlerde mevcut durumu yeterli bulmakla birlikte arzu 

edilen durum yönünde iyileĢtirmelerin yapılmasının istendiği Ģeklinde 

değerlendirilebilinir. Sungurlu‟nun (1994) çalıĢmasında ise, acil birimlerde zorlayıcı 

gücün daha fazla kullanıldığı belirtilmektedir. Acil ve cerrahi birimlerin özellikleri 

dikkate alındığında, bu birimlerde görevli çalıĢanların daha dikkatli ve özenli 

dolayısıyla kurallara bağlı çalıĢmalarının bir zorunluluğu olarak bu sonuçların çıktığı 

söylenebilir. 

 

 HemĢirelerin haftalık çalışma saatleri ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu 

edilen durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-33, 4-34, 4-35); pekiĢtirici güç alt 

boyutunda tüm çalıĢma saatleri gruplarının ve tüm örneklemde, hemĢirelerin mevcut 

durumu yetersiz bulduğu ve arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını istedikleri 

söylenebilir. MeĢru güç alt boyutlarında ise; hemĢirelerin mevcut durum ile arzu edilen 

durum arasında bir fark görmedikleri; ancak, 40 saat ve altı grubunda, mevcut durum ile 

arzu edilen durum arasında istatistikî açıdan anlamlı bir farkın olduğu (t=2,12, p<0,05) 

ve 40 saat ve altı grubun mevcut durum puanlarının, arzu edilen durum puanlarından 

daha yüksek bulunduğu, kısaca arzu edilen durum yönünde iyileĢtirmelerin yapılmasını 

istedikleri belirtilebilinir. Zorlayıcı güç alt boyutunda ise; hemĢirelerin mevcut durum 

ile arzu edilen durum arasında bir fark görmediklerinin belirlenmiĢ olmasına karĢın, 

Turhan (1998) yaptığı çalıĢmada, daha az sayıda nöbet tutan hemĢirelerin zorlayıcı güç 
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ve pekiĢtirici güç puan ortalamaları, fazla nöbet tutanlardan daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir. 

Hemşirelerin baktığı ortalama hasta sayısı ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu 

edilen durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-36, 4-37, 4-38); pekiĢtirici güç alt 

boyutunda tüm gruplarda, hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen 

yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını istedikleri görülmektedir. MeĢru ve zorlayıcı güç alt 

boyutlarında ise; hemĢirelerin mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark 

görmediklerinin saptanmasına karĢın; 11-15 hasta bakan hemĢirelerin zorlayıcı güç alt 

boyutunda mevcut durum ile arzu edilen durum arasında istatistikî açıdan anlamlı bir 

farkın olduğu (t=2,06, p<0,05); ve mevcut durum puan ortalamalarının arzu edilen 

durum puanlarından daha yüksek olduğu ve iyileĢtirme beklentisi içinde bulundukları 

söylenebilir. 

HemĢirelerin, yönetici hemşiresiyle birlikte çalıştıkları süre ile güç 

kaynaklarının mevcut ve arzu edilen durumu karşılaştırıldığında (Tablo 4-39, 4-40, 4-

41); pekiĢtirici güç alt boyutunda; tüm gruplarda hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz 

bulup arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler yapılmasını istedikleri; buna karĢın meĢru ve 

zorlayıcı güç alt boyutları için mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark 

görmedikleri belirlenmiĢ, olmasına karĢın zorlayıcı güç alt boyutunda 2-3 yıl birlikte 

çalıĢan hemĢirelerde mevcut durum ile arzu edilen durum arasında istatistikî açıdan 

anlamlı bir farkın olduğu (t=2,30, p<0,05) ve arzu edilen durum yönünde iyileĢtirmeler 

yapılmasını istedikleri görülmektedir. Bu durum özellikle oryantasyonunu tamamlamıĢ 

ve kurumda kalma kararı verme sürecinde olan hemĢirelerin, yöneticilerinin zorlayıcı 

güç kullanmaları konusunda daha duyarlı olduklarını düĢündürmektedir. 

 

 HemĢirelerin, çalıştıkları kurumlardaki yönetim anlayışıyla ilgili 

değerlendirmeleri ile güç kaynaklarının mevcut ve arzu edilen durumu arasındaki 

karşılaştırılmalar incelendiğinde (Tablo 4-42, 4-43, 4-44) pekiĢtirici güç alt boyutunda 

hemĢirelerin mevcut durumu yetersiz bulup arzu edilen yönünde iyileĢtirmeler 

yapılmasını talep ettikleri görülürken; meĢru güç alt boyutunda hemĢirelerin mevcut 

durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmedikleri ancak, demokratik diyen 

grubun, mevcut durum ile arzu edilen durum puanları arasında istatistikî açıdan anlamlı 

bir farkın olduğu (t=2,20, p<0,05) ve arzu edilen durum yönünde iyileĢtirmelerin 

yapılmasını istedikleri belirlenmiĢtir. Zorlayıcı güç alt boyutunda ise; hemĢirelerin 
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mevcut durum ile arzu edilen durum arasında bir fark görmedikleri ancak, kurumlarında 

otokratik (t=10,64, p<0,01) ve bürokratik (t=2,60, p<0,05) yönetim anlayıĢı olduğu 

söyleyen hemĢirelerin, mevcut durum ile arzu edilen durum puan ortalamaları arasında 

istatistikî açıdan anlamlı bir farkın olduğu ve otokratik ve bürokratik yönetim 

anlayıĢında arzu edilen durum yönünde iyileĢtirmelerin yapılmasını istedikleri 

söylenebilir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢma, yönetici hemĢirelerin kullandıkları güç tarzlarını astlarının nasıl 

algıladıklarını ve bu algıyı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

tasarımda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan hemĢirelerin kiĢisel durum değiĢkenleri ele 

alındığında; çoğunluğunun 26 yaĢ ve üstü grubunda, lisans mezunu ve bekar 

olduğu, 

 HemĢirelerin mesleki özellikleri ele alındığında, çoğunluğunun özel sektörde 

çalıĢtıkları, mesleki deneyimlerinin 6 yıl ve üstünde, kurumsal deneyimlerinin 2-

3 yıl arasında olduğu, cerrahi kliniklerde, klinik hemĢiresi olarak vardiyalı ve 

haftalık 41-50 saat çalıĢtıkları, 5 ve altında hastaya baktıkları, 

 Yönetici hemĢireleriyle 1 yıl ve daha az çalıĢtıkları, çalıĢtıkları kurumlarında 

katılımcı-modern yönetim anlayıĢı olduğunu belirttikleri, 

 HemĢirelerin, hastanelerde en sık kullanılan güç tarzının meĢru güç olduğu ve en 

az zorlayıcı gücün kullanıldığı; arzu edilen güç tarzının ise pekiĢtirici güç 

olduğu, 

 HemĢirelerin hastanelerinde mevcut olan ve arzu ettikleri güç tarzları arasında 

pozitif yönde, ileri derecede anlamlı iliĢkilerin olduğu, 

 HemĢirelerin hastanelerde kullanılan güç tarzları ve arzu ettikleri güç tarzları ile 

bağımsız değiĢkenler karĢılaĢtırıldığında; 

 KiĢisel durum değiĢkenlerinden; yaĢ, medeni durum, eğitim, çocuk 

sayısı ile yapılan karĢılaĢtırmalarda pekiĢtirici güç alt boyutun 

mevcut ve arzu edilen durum açısından fark (p<0.05) belirlenirken, 

meĢru ve zorlayıcı güç alt boyutlarında fark olmadığı, 

 HemĢirelerin mesleki durum değiĢkenlerinden; mesleki deneyim, 

kurumsal deneyim, pozisyon, çalıĢılan birim, bakılan hasta sayısı, 

yöneticisiyle çalıĢma yılı ile ölçek alt boyutları ve mevcut-arzu edilen 

durum arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda; genellikle pekiĢtirici güç 
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alt boyutunda anlamlı farklılıklar (p<0.05) belirlenirken, meĢru ve 

zorlayıcı güç arasında farklılıkların (p>0.05) olmadığı, 

 HemĢirelerin, kurumlarında var olduğunu düĢündükleri yönetim 

anlayıĢı ile mevcut ve arzu edilen güç tarzları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarda; pekiĢtirici güç alt boyutunda anlamlı farklar 

belirlenirken (p<0.05), meĢru ve zorlayıcı güç alt boyutunda anlamlı 

farkların olmadığı (p>0.05) saptanmıĢ, 

AraĢtırma bulguları doğrultusunda; 

 Yönetici hemĢirelerin mevcut durumda pekiĢtirici gücü daha az 

kullanmaları, modern yönetim ve liderlik yaklaĢımlarıyla uyumlu 

olmadığından, bu konuda yöneticilerin eğitilmeleri 

 Yönetici atamalarında, kiĢisel ve mesleki kriterlerin belirlenmesinin 

yanında özellikle mezuniyet sonrası yönetim-liderlik eğitimi almıĢ 

olmalarının dikkate alınması, 

 HemĢirelere göre hastanelerinde katılımcı-modern yönetim anlayıĢının 

olduğu belirtilmekle birlikte; daha çok meĢru gücün algılanması bir 

çeliĢki oluĢturduğundan; hastane yöneticilerinin bu konuya daha özen 

göstererek, daha katılımcı ve pekiĢtirici güç kullanmaya yönelmeleri 

 HemĢirelerin pekiĢtirici güç kullanımını daha fazla arzu ettiklerinin 

belirlenmiĢ olması, aradıkları liderlik modelini de kısmen ortaya 

koyduğundan, yönetici atamalarında, astlarının bu konudaki görüĢlerinin 

dikkate alınması önerilebilinir. 
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FORMLAR 

EK: 1  

YÖNETĠCĠ HEMġĠRELERĠN KULLANDIKLARI GÜÇ TARZLARININ 

HEMġĠRELER TARAFINDAN ALGILANIġI 

Açıklama: Bu çalıĢma,  hemĢirelerin kullandığı güç tarzlarının, hemĢireler tarafından nasıl 

algılandığının belirlenmesi amacıyla planlanan yüksek lisans tezidir.  ÇalıĢmadan elde edilen 

veriler,  yalnızca bilimsel amaçla kullanılacak, kurum ve kiĢi bilgilerine yer verilmeyecektir. 

Verilerin istatiksel olarak değerlendirilebilmesi için, eksiksiz ve içtenlikle doldurmaya özen 

göstermenizi rica eder, çalıĢmamıza verdiğiniz katkı için çok teĢekkür ederim. 

                                                                                                                                Özlem KASAL 

                                                                          Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

                                                HemĢirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

                                                                                                  ozlem_ksl@hotmail.com 

 

KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

1. YaĢ :  

2. Medeni Durum : 

3. Çocuk Sayısı :  

4. Eğitimi : 

     a ) sağlık meslek lisesi mezunu                     b) ön lisans mezunu 

     c ) lisans mezunu                                           d ) yüksek lisans mezunu 

 

5. Meslekte Toplam ÇalıĢma Yılı : 

6. Kurumda Toplam ÇalıĢma Süresi : 

7. ÇalıĢtığınız Birimlerdeki Pozisyonunuz:  (  ) sorumlu hemĢire 

                                                                            (  ) klinik/yatak baĢı hemĢiresi 

                                                                            (  ) diğer(açıkça belirtiniz)…… 

 

8. ÇalıĢtığınız Klinik (Açıkça Belirtiniz) …………………. 

 

9. ÇalıĢma ġekliniz    (  ) vardiyalı 

                                      (  ) sadece gündüz 

                                      (  ) sadece gece 

 

10. Ortalama Haftalık ÇalıĢma Saatiniz :  (  ) 40 saat ve altında 

                                                                        (  ) 41- 50 saat 

                                                                        (  ) 51 saat ve üzeri 

 

11. Ortalama Baktığınız Hasta Sayısı :   (  ) 5 yatak ve altı 

                                                                           (  ) 6 - 10 yatak  

                                                                           (  ) 11 - 15 yatak 

                                                                           (  )  16 – 20 yatak 

       

       12. Yönetici hemĢirenizle ne kadar süredir birlikte çalıĢıyorsunuz?.... 

 

       13. Kurumunuzdaki yönetim anlayıĢını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

            (  ) Otokratik 

         (  ) Bürokratik 

         (  ) Demokratik 

         (  ) Katılımcı /modern 
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AĢağıda yöneticiniz ile ilgili bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerden a Ģıkkı 

yöneticinizin o özelliğe ne derece sahip olduğunu; b Ģıkkı ise yöneticinizin o özelliğe sahip 

olmasını ne derece arzu ettiğinizi yansıtacaktır. Her iki ifadenin altında 6 basamaklı bir ölçek 

bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi dikkatlice okuyup, sizce mevcut durum/var olan durum ve 

olmasını arzu ettiğiniz durumları uygun olan basamak üzerinde iĢaretleyerek belirtiniz. 

 

         

 

     1 a) Yöneticim iyi yapılan iĢi ödüllendirir.( mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum                   Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

     1 b) Yöneticim iyi yapılan iĢi ödüllendirmelidir. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

    2  a) Yöneticim kiĢisel gücünü kullanarak yönetir. (mevcut durum) 

    

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

    2 b) Yöneticim kiĢisel gücünü kullanarak yönetmelidir. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

3 a) Yöneticim çoğu zaman iĢle ilgili konularda disiplini sağlamak üzere katı ve sert bir 

tutum içine girer (mevcut durum)  
 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

3 b) Yöneticim çoğu zaman iĢle ilgili konularda disiplini sağlamak üzere katı ve sert bir 

tutum içine girmelidir. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

4 a) Yöneticimin son derece yetenekli olduğuna inanırım (mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □    
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4 b) Yöneticim son derece yetenekli biri olmalıdır. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

5 a) Yöneticim benden talepte bulunma veya bana talimat verebilecek bir pozisyonda 

bulunmaktadır. (mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

5 b) Yöneticim benden talepte bulunma veya bana talimat verebilecek bir pozisyonda 

bulunmalıdır.    (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

6 a) Yöneticim benim kafamdaki ideal yönetici imajına tam uyar (mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

6 b) Yöneticim benim kafamdaki ideal yönetici imajına tam uymalıdır. (arzu edilen 

durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

7 a) Yöneticim “Sezar’ın hakkını Sezar’a verir” (mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

7 b) Yöneticim “Sezar’ın hakkını Sezar’a vermelidir” (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

8 a) Yöneticim oturduğu koltuğa tesadüfen gelmemiĢtir. (mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
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8 b) Yöneticim oturduğu koltuğa tesadüfen gelmemelidir. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

9 a) Yöneticim benden talepte bulunma veya bana talimat verebilme hakkına sahiptir. 

(mevcut durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

9 b) Yöneticim benden talepte bulunma veya bana talimat verebilme hakkına sahip 

olmalıdır.  

(arzu edilen durum) 

 

 Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

  10 a) Yöneticime insan olarak saygı duyarım. (mevcut durum)  
 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

10 b) yöneticim insan olarak saygı duyulan bir kiĢi olmalıdır. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

11 a) Yöneticim baĢarılı olanı takdir eder. (mevcut durum) 

 

 Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

11 b) Yöneticim baĢarılı olanı takdir etmelidir. (arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

12 a) Yöneticim iĢinin ehli bir insandır. (mevcut durum) 

 

 Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
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12 b) Yöneticim iĢinin ehli bir insan olmalıdır. (arzu edilen durum)  
 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

13 a) Yöneticime benden talepte bulunma veya bana talimat verebilme yetkisi verilmiĢtir. 

(mevcut durum)  
 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

13 b) Yöneticime benden talepte bulunma veya bana talimat verebilme yetkisi verilmelidir. 

(arzu edilen durum) 

 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

14 a) Yöneticime hayranım. (mevcut durum) 

 

 Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

14 b) Yöneticim hayranlık duyulan bir kiĢi olmalıdır. (arzu edilen durum)  
 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

15 a) Yöneticim tembelliği cezasız bırakmaz. (mevcut durum)  
 

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
 

15 b) Yöneticim tembelliği cezasız bırakmamalıdır. (arzu edilen durum)  

  

Tamamen                 Çok                 Oldukça             Biraz              Katılmıyorum            Hiç                  

Katılıyorum          Katılıyorum     Katılıyorum      Katılıyorum       Katılmıyorum           

   □                 □              □              □               □                 □     
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Lisans Ġstanbul Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Y.O  

Lise  Denizli Acıpayam Anadolu Lisesi  
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Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  Yüzmek, Kitap Okumak, Seyahat Etmek 

 

mailto:Ozlem_ksl@hotmail.com

