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ÖZET 

 Sönmez, B (2011). HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢları ve Etkileyen 

Faktörler: Niteliksel Bir ÇalıĢma. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

HemĢirelikte Yönetim  AD. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalışma; niteliksel bir araştırma olarak, hemşireler tarafından geliştirilen yeni 

fikir, ürün ve yöntemleri ortaya koymak, hemşirelerin yenilikçi davranışlarını ve yenilikçi 

davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. Araştırmanın 

örneklemini,  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi‟nde en az bir yıldır çalışan 12 

hemşire oluşturdu. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme ve maksimum çeşitlilik 

yöntemleri kullanıldı. Araştırmanın verileri, yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı yarı 

yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme ile toplandı. Görüşme kayıtları 

araştırmacı tarafından deşifre edildi, MaxQDA 10 Plus programı kullanılarak kodlandı.  

Araştırmamızda, hemşirelerin, mesleki yaşantılarının ilk zamanlarında ve birimde 

çalışmaya yeni başladıkları dönemde daha fazla yeni fikir geliştirdikleri ve paylaştıkları, 

hemşirelerin her koşulda hastanın tedavi ve bakımının aksatılmadan sürdürülmesini 

sağlamak için yaratıcı uygulamalara yöneldikleri saptandı. Tıbbi malzeme yetersizliğinde 

hastanın gereksinimini karşılamak için, malzemelerde değişiklik yaparak ya da farklı 

işlevlerde kullanarak yapılan uygulamalar bir problem çözme davranışı olarak 

değerlendirildi. Hemşirelerin, daha çok hemşirelik faaliyetlerini biçimlendiren yöntem 

geliştirdikleri saptandı. 

Hemşirelerin yeni bir fikri uygulamaya geçirmede iki yoldan birini tercih ettikleri; 

birinci yolda yeni fikirlerini öncelikle hemşireler ile paylaştıkları, ikinci yolda ise, yeni 

fikri hemşire yönetici ile paylaştığı ve onun kararı doğrultusunda hareket ettiği saptandı. 

Hemşirelerin diğer meslektaşlarını ve hemşire yöneticisini etkilemeye ve ikna etmeye 

çalıştıkları, risk alma ve tartışmadan uzak durdukları, karşılaşılan her olumsuz durumda, 

çoğunun vazgeçmeyi düşündüğü, çok az hemşirenin ise, doğru olduğuna inandığı durum 

için inancını yitirmeden uygulanması yönünde çaba sarf edeceği ifade edildi. 

Hemşireliğin yaratıcı bir meslek olduğu ve hemşirelerin yaratıcı/yenilikçi olması 

gerektiğine dair inanca sahip oldukları, otonominin yenilikçi davranışlarını etkileyen 

önemli bir faktör olduğu, bağımsız oldukları bakımı planlama ve girişimleri uygulamada 

bile bağımsız karar veremedikleri, vardiyalı çalışma ve iş yükü fazlalığının hemşirelerinin 

yenilikçi davranışı negatif yönde etkilediği saptandı. Mesleki faktörler alt teması altında 

kodlanan mesleki inanç, bağımlı uygulamalar, çalışma koşullarının (vardiyalı çalışma ve 

işyükü), literatürdeki işe ilişkin faktörler ile benzer olduğu saptandı. Bununla birlikte, 

bireysel, organizasyonel ve çevresel faktörler alt teması altında gruplandırılan kodların da 

literatürü destekler nitelikte olduğu görüldü.  

Sonuç olarak, çalışmamız, hemşirelerin yenileşim sürecine liderlik etmeleri, yenileşim 

sürecinde meslektaşlarını desteklemeleri ve hemşirelik bakımına yönelik yeni fikirlerin, 

yeni ürün ve yöntem halinde dönüştürülerek yeni ürün ve yöntemlerin geliştirilmesi ve 

yayınlanması gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.  

 
Anahtar kelimeler: Yenileşim, yenilikçi davranış, yaratıcılık, hemşireler 
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ABSTRACT 

Sönmez, B (2011). Innovative Behaviors of Nurses and Affecting Factors: A 

Qualitative Study. Istanbul University Institute of Health Sciences, Department of 

Nursing Management. Doctorate Thesis. Istanbul.  

Being a qualitative research, this study is planned for the purpose of introducing 

new ideas, products and methods developed by nurses, and to designate factors that 

impact innovative behaviors and innovative behaviors of nurses. Sample group of the 

research was made up by 12 nurses who have been working for minimum one year at 

Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine. Purposeful sampling and maximum 

variety methods were used for sampling selection. Data of the research were collected by 

semi structured in-depth individual interview where face to face interview technique was 

employed. Interview records were decoded by the researcher, and coded by using 

MaxQDA 10 Plus.  

The research determined that nurses develop and share more new ideas during their 

initial stages of their professional lives and the period when they start working at unit 

recently, nurses incline to creative applications to ensure disruption free maintenance of 

treatment and care of patients under any circumstances. In case of lack of medical 

supplies, applications made by modifying supplies or by using at different functions in 

order to satisfy needs of a patient are evaluated as a problem solving behavior.  

It is determined that nurses opt for either one of two ways for put a new idea to 

practice; in the first way they first share their new ideas with nurses, in the second way a 

nurse shares the new idea with nurse supervisor and act in accordance with her decision. 

It is stated that nurses attempt to affect and persuade other colleagues and nurse 

supervisor, they stay away from risk taking and arguments, during negative circumstances 

encountered most think of waiving, and very few nurses shall put forth effort for 

implementation without losing her belief for a situation she believes to be right.  

It is determined that they believe that nursing is a creative occupation and nurses 

should be creative/innovative, autonomy is an important factor affecting innovative 

behavior, they are unable to make independent decisions even at planning care and 

implementing procedures where they are independent, shift working and excessive work 

load make a negative effect on innovative behavior of nurses. It is determined that 

professional belief, subordinate implementations, working conditions which are coded 

under occupational factors (shift working and work load) are similar to job related factors 

at the literature. Nonetheless, it is seen that codes grouped under individual, 

organizational and environmental factors sub-theme are of a quality to support literature.  

As a conclusion, our study reveals that nurses should lead process of innovation, they 

should support their colleagues in process of innovation and necessity and importance of 

developing and publishing new products and methods by transforming new ideas devoted 

to nursing care into new products and methods.  

 
Key words: Innovation, innovative behavior, creativity, nurses 

 



 

 

                                                                                                                                                     1     

 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Uluslararası rekabetin yoğunlaştığı, teknolojide hızlı değişimlerin gerçekleştiği 

ve beklentilerin farklılaştığı bir ortamda, yaratıcı düşünceler bulmak ve bunları yeni 

ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürmek güncel bir strateji olarak önerilmekte (İşcan ve 

Karabey 2007), çalışanlardan da değişime uymaları değil, bizzat değişimi başlatmaları 

beklenmektedir (Koçel 2005). 

Yenileşim, iyi bir düşünce geliştirme ile başlar ancak bundan daha fazlasını 

içerir (ICN 2009). Literatürde, yenileşim ile yaratıcılığın eş anlamda, birbirinin yerine 

kullanıldığı görülmektedir (Unsworth ve ark. 2000). Yaratıcılık, yeni ve 

kullanışlı/yararlı fikir, ürün veya süreç geliştirmeyi kapsamaktadır. Yenileşim ise,  yeni 

ve kullanışlı/yararlı fikir, ürün, süreç ya da prosedür geliştirmeyi ve uygulamayı içerir 

(Yuan 2005). Yaratıcılık, yenileşimin ilk aşamasıdır (Basset-Jones 2005). Bu 

doğrultuda yapılan tanımlardan hareketle bu iki kavramın eş anlamlı değil, birlikte 

kullanımı doğru bir yaklaşım olacaktır.  

Yenileşim, bireysel yenileşim olarak araştırmacılar tarafından bireysel özellikler, 

davranışlar ve ürünler vb. farklı boyutlarıyla çalışılmıştır. Bireysel yenileşime ilişkin 

davranışsal ölçümler, West‟in (1987) kişinin çalıştığı yerde, bireysel olarak kaç adet 

değişim başlattığını, karşılaştırdığı ölçümleri ve Roger‟ın (1983), yenilikçi kişilerin 

yeniliği diğerlerinden önce kabul etmesi gibi eylemlerini içermektedir (Kleysen ve 

Street 2001). Bu doğrultuda ortaya çıkan “yenilikçi davranış” kavramı ise, West ve Farr 

(1989) tarafından, “herhangi bir organizasyon düzeyinde, yararlı bir yeniliğin 

geliştirilmesi, tanıtılması ve uygulanması yönündeki tüm bireysel faaliyetler” olarak 

tanımlanmaktadır (Rank ve ark. 2004; Moisio ve ark. 2007).  

Bir yeniliğin, değişimle uygulamaya geçirilmesini etkileyen çok sayıda faktör 

vardır (ICN 2009). Bu doğrultudan hareketle, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi 

davranışlarını etkileyen faktörleri araştıran birçok çalışma yapılmıştır (Scott ve Bruce 

1994; Oldham ve Cummings 1996; Sherman 1999; Kleysen ve Street 2001; Janssen 

2004; Palmer 2005; Moisio ve ark. 2007). Greenhalgh ve ark. (2004), yenileşim üzerine 

sağlık sektöründe yaptıkları sistematik derlemede, bireylerin yenilikçi davranışlarının 

kişilik özellikleri, entelektüel yetenekleri, belirsizliğe toleransları, motivasyonları, 

değerler ve öğrenme biçimlerinden etkilendiği saptanmıştır (ICN 2009).   
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Sağlıkta yenileşim ise, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve daha 

kaliteli hasta bakımına ilişkin yeni bir düşüncenin, uygulanabilir ve başarılabilir bir 

duruma dönüştürülme sürecini ifade eder (ICN 2009). Yaratıcılık ve yenileşim 

kavramları, hemşirelik açısından yeni olmamakla birlikte (Fasnacht 2003; ICN 2009), 

hemşirelerin, hasta bakımı ve genel olarak hizmete ilişkin problemlere çözüm bulma 

konusunda yaratıcı oldukları yönünde ortak bir görüş mevcuttur. Ancak diğer yandan, 

hemşireliğin yaratıcılık ve yenileşimden çok uyumu desteklediği ve yaratıcılık ile 

yeniliğe olumsuz tavır aldığı şeklinde görüşlerin de mevcut olduğu belirtilmektedir 

(Gilmartin 1999). Kang (2003)‟a göre, hemşirelikte yaratıcılık konusunda yapılmış 

çalışmalarda, hemşire araştırmacılar, “Hemşire yaratıcı mıdır?”, “Hemşire yaratıcı 

düşünme yeteneğine sahip midir?” ya da “Toplum içerisinde hemşireler daha yaratıcı 

kişilik özelliklerine sahip midir?” gibi araştırma sorularına yönelmektedir. Ancak 

çağdaş yaratıcılık teorileri ve diğer disiplinlerde yapılan araştırmalarla 

karşılaştırıldığında; hemşirelikte yaratıcı faaliyetlere ilişkin gerekli ön koşulların, 

yaratıcı faaliyetlerin ve sonuçlarının araştırılmasına doğru yönelmek gerektiği 

belirtilmektedir (Kang 2003).   

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), hemşirelerin yenilikçi uygulamaları ile 

sağlık bakımına katkılarının nadiren bilindiğini ve yayınlandığını, hemşirelik alanında 

ve daha geniş platformlarda nadiren paylaşıldığını belirtmektedir. Bu nedenle birlik, 

hemşirelerin yenilikçi davranışlarının belirlenmesine yönelik bir veri tabanı 

oluşturmuştur (ICN 2009). Türkiye‟de ise, genel olarak çalışanların yenilikçi 

davranışlarına ilişkin son yıllarda yapılmış olan bazı çalışmalara ulaşılmış (İşcan ve 

Karabey 2007; Mete 2007), ancak hemşirelerin yenilikçi davranışlarına yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Bu doğrultuda çalışmamızda; (a) hemşireler tarafından geliştirilen yeni fikir, 

ürün ve yöntemleri ortaya koymak, (b) hemşirelerin yenilikçi davranışlarını ve (c) 

yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amaçlandı. Hemşirelerin 

yenilikçi davranışlarını ve yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek üzere 

yapılan ilk araştırmalardan biri olan araştırmamızın bu konuya ilişkin temel bilgi 

sağladığı düşünülmekte, daha sonra yapılacak araştırmalarda konunun daha ayrıntılı 

olarak ele alınması önerilmektedir.   
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1.  YenileĢim Kavramı  

 

Latince, yenilenmek, değişmek, başkalaşmak anlamındaki  “innovare” fiilinden 

türeyen İngilizce “innovation” kavramı, Türkçede bazı yazarlar tarafından “inovasyon” 

olarak kullanılmasına karşın, Türk Dil Kurumu “yenileşim” olarak çevrilerek 

kullanılmasını önermektedir (Akalın 2009).  

Öncelikle bir icat, bir buluş olarak tanımlanan yenileşim, icat/buluş ya da yenilik 

kavramından daha fazlasını içermektedir. Yenileşim; aşağıdaki denklemde belirtildiği 

şekilde, fikir, icat ve uygulamadan oluşan, hem bir süreç (yenilenme/yenileme) hem bir 

sonuç (yenilik) olarak değerlendirilmektedir (Akalın 2009; Barlay 2008; Calpin-Davies 

2001) (2-1).  

 

Yenileşim = Fikir + İcat + Uygulama  (2-1)    

 

Thompson‟a (1965) göre yenileşim, yeni fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin ya da 

hizmetlerin üretilmesi, kabullendirilmesi ve uygulanmasıdır. Yenileşimi, yeni marka bir 

bilgisayar ya da yeni model bir araba gibi piyasaya sürülen yeni bir obje/ürün olarak 

tanımlayanlar da vardır (Yeloğlu 2007).  

Avrupa Komisyonu (1995) ise yeniliği, bir süreç ve bir sonuç olarak, “bir 

düşünceyi pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni/geliştirilmiş bir imalat, dağıtım 

yöntemine veya yeni bir toplumsal hizmete dönüştürme” olarak tanımlamaktadır. 

(Barlay 2008).  

 

2.1.1. YenileĢim ve yaratıcılık kavramı iliĢkisi 

 

Yenileşim ile yaratıcılığın, eş anlamda ya da birbirinin yerine kullanılması 

yenileşim ile birlikte yaratıcılık kavramının da açıklanmasını gerektirmektedir 

(Unsworth ve ark. 2000; Yeloğlu 2007). 

Yaratıcılığın birçok tanımı yapılmış olup, her bir tanımda orjinal olma, ilk olma, 

yeni olma vb farklı noktalar vurgulanmıştır. Yaratıcılık, alışılmışın dışında, orjinal, yeni 
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ve yararlı fikirler oluşturma ya da mevcut fikirlere yeni bakış açıları getirme yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır (Yeloğlu 2007; Terzioğlu 2008). Yenileşim ise, üretilen bu 

düşünce veya yaklaşımın yeni bir ürün, hizmet ya da üretim yöntemine dönüştürülmesi 

biçiminde tanımlanmaktadır (Yuan 2005; Bayındır 2007). Dolayısı ile yaratıcılık, 

yenileşimin ilk aşaması olarak değerlendirilmektedir (Basset-Jones 2005; Bayındır 

2007).   

 

2.1.2.  YenileĢim türleri  

 

Yenileşim farklı şekillerde sınıflanarak incelenmektedir. Yenileşim temelde 

radikal (süreksiz) ve kademeli ilerleyen (sürekli) yenileşim ile ürün ve süreç yeniliği 

olarak sınıflandırılabilir (Bayındır 2007; Ortt ve Van der Duin 2008).  

Radikal yenileşim, genellikle yoğun geliştirme çabaları sonucu ortaya çıkan, 

ürün ve süreçlerde önemli değişikliklere neden olan yenilikler olarak tanımlanmaktadır. 

Kademeli yenilik ise, mevcut ürün ve süreçlerin geliştirilmesi, yeniliklerin mevcut 

uygulamalarda küçük değişikliklerin yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi olarak ifade 

edilmektedir.  

Ürün yenileşimi, basit olarak yeni ürün olarak tanımlanmaktadır. Bununla 

birlikte, çoğunlukla ürünlerde küçük değişiklikler (kademeli ürün yeniliği) yapıldığı 

belirtilmekte, yeni ürünlerin ancak %10‟luk bir kısmı radikal ürün yenileşimi olarak 

değerlendirilmektedir. Süreç yenileşimi ise, temel olarak organizasyonun değer yaratma 

yeteneğinin geliştirilmesi ile ilgili olup bir ürün ya da hizmeti üretme veya sunmanın 

yeni/gelişmiş bir yolunu ifade etmektedir. Bir işletmenin tam zamanında üretim 

uygulamasına geçmesi gibi radikal ya da bir makinenin üretim yeteneğinde 

iyileştirmeler yapılması gibi basit olarak değerlendirilebilir.  Süreç yeniliği, değişim 

mühendisliği ya da iş süreçlerinin yeniden tasarımı kavramlarıyla eş anlamlı olarak da 

tanımlanmaktadır (Bayındır 2007).  

 

2.2.  Yenilikçi DavranıĢ  

 

Yenilikçi davranış, West ve Farr (1989) tarafından,  “herhangi bir organizasyon 

düzeyinde, yararlı bir yeniliğin geliştirilmesi, tanıtılması ve uygulanması yönündeki tüm 



 

 

                                                                                                                                                     5     

 

bireysel faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır (Rank ve ark. 2004; Moisio ve ark. 2007). 

Yenilikçi davranış, bir başka deyişle, yeni teknoloji ve teknikler geliştirilmesi, 

amaçların gerçekleştirilmesi yönünde yeni yolların/yöntemlerin önerilmesi, çalışma 

alanındaki iş usullerine ilişkin yeni yöntemlerin denenmesi, çalışma rutinlerin 

değiştirilmesi, yeni fikirlerin geliştirilmesi ve yeni yöntemlerin uygulanmasını 

içermektedir (Yuan 2005; Amo 2006). Yenilikçi davranış, yalnızca bireysel iş rolü 

içinde yeniliğe ilişkin davranışları değil, aynı zamanda, birim ya da tüm organizasyon 

gibi daha yüksek düzeyde yeniliğin geliştirilmesi ve uygulanmasını içermektedir (Yuan 

2005).  

Rogers (2003), yenileşimin yayılması üzerine yaptığı çalışmada yenileşim 

sürecinin aşamalarını; bilgi, inanma/ikna etme, karar verme, uygulama ve 

onaylama/tasdik etme olarak beş aşamada tanımlamıştır (Kılıçer ve Odabaşı 2010).  

 

Tablo 2-1: Kleysen ve Street (2001) tarafından sınıflandırılan yaratıcı ve yenilikçi 

davranıĢlar (Kleysen, R.F. ve Street, C.T. (2001). Towards a multi-dimensional measure of individual 

innovative behavior, Journal of Intellectual Capital, 2(3), 284-296.) 

1: Fırsatların belirlenmesi 

(Opportunity exploration) 

1. Fırsat yaratan kaynaklara önem verme 

2. Yenilik için fırsatlar arama 

3. Fırsatları tanıma 

4. Fırsatlar hakkında bilgi elde etme 

2:  Üretkenlik (Generating) 

1. Fırsatlara göre fikirler ve çözümler 

geliştirme 

2. Fırsatlara göre kategoriler ve sunumlar 

geliştirme  

3. Fikirler ile bilgileri kombine etme  

3: GeliĢtirmeye yönelik araĢtırma  

 (Formative investigation) 

1. Fikir ve çözümleri formüle etme 

2. Fikir ve çözümleri uygulama 

3. Fikir ve çözümleri değerlendirme 

4 : Destekleme-savunma (Championing) 

1. Kaynakları seferber etme 

2. İkna etme ve etkileme 

3. Zorlama ve müzakere etme 

4. Biçimlendirme ve risk alma 

5: Uygulama (Application) 

1. Uygulama 

2. Biçimlendirme 

3. Alışkanlık haline getirme 

 

Kleysen ve Street (2001), yaratıcılık ve yenilikçiliğe ilişkin yaptıkları literatür 

taramasında, yenilikçi ve yaratıcı davranışla ilgili 289 davranış kodlamışlardır. Benzer 

davranışlar birleştirilerek, önce 24 davranış, en son olarak ise 17 davranış kodlanmıştır. 
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Sonuç olarak, bu 17 davranış; fırsatların belirlenmesi, üretkenlik, geliştirmeye yönelik 

araştırma, destekleme-savunma ve uygulama olarak beş kategori altında 

gruplandırılmıştır (Kleysen ve Street 2001) (Tablo 2.1).   

 

2.3. Yenilikçi DavranıĢı Etkileyen Faktörler  

 

Çalışanların yaratıcı ve yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörleri araştıran bir 

çok çalışma yapılmıştır (Scott ve Bruce 1994; Oldham ve Cummings 1996; Sherman 

1999; Kleysen ve Street 2001; Janssen 2004; Palmer 2005; Moisio ve ark. 2007). 

Parzafall ve ark. (2008), tarafından yapılan derlemede, çalışanların yenilikçi 

davranışlarını etkileyen faktörler bireysel faktörler, işe ilişkin faktörler, takıma ilişkin 

faktörler ve organizasyonel faktörler olarak sınıflandırılmıştır (Parzafall ve ark. 2008).  

Yaratıcı/yenilikçi davranışı etkileyen faktörleri konu alan ve araştırmacı 

tarafından ulaşılabilen çalışmalar incelenmiş, MaxQDA 10 Plus programında 

kodlanmıştır (Scott ve Bruce 1994; Amabile ve ark. 1996; Oldham ve Cummings 1996; 

Unsworth ve ark. 2000; Eren ve Gündüz 2002; De Jong ve Kemp 2003; West ve ark. 

2003; Janssen ve ark. 2004; Rank ve ark. 2004; Gilson ve  May 2005; Ramamoorthy ve 

ark. 2005; Amo 2006; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; De Jong ve 

Den Hartog 2007; Martin ve ark. 2007; Parzefall ve ark. 2008; ICN 2009; Tang ve 

Chang 2010). Kodlar, bireysel faktörler, işe ilişkin/ mesleki faktörler ve organizasyonel 

faktörler olarak sınıflandırılarak sunulmuştur (Şekil 2.1). 

 

2.3.1.  Bireysel faktörler  

 

Bireysel özelliklerin yenileşimi nasıl etkilediği bir çok çalışmaya konu olmuştur. 

Yenilikçi davranışı etkileyen bireysel faktörlere Şekil 2.1‟de yer verilmiştir (Şekil 2.1). 

Bireylerin biliĢsel kapasitesi, eğitim düzeyi, uzmanlığı, kariyer düzeyi, analitik 

düĢünme yeteneği&problem çözme biçimi, yaĢı, çalıĢma yılı gibi bireysel özelliklerin 

yenilikçi davranışı etkilediği belirtilmektedir (Scott ve Bruce 1994; Oldham ve 

Cummings 1996; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; Parzefall ve ark. 

2008). Bununla birlikte, ortalamanın üzerinde bilgi, beceri ve zeka ile iĢe özgü bilgi 

ve becerinin yenileşimi kolaylaştırdığı belirtilmektedir (West ve Sacremento 2006; 

Parzefall ve ark. 2008). 
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Yaratıcı kişilerin, yeni deneyimlere açık olma, kendine güvenme/özgüven, 

özdisiplin/inatçı davranıĢ gibi bireysel özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Yenilikçi 

bireylerin ise, diğer insanlara göre daha fazla risk aldıkları (belirsizliğe toleransı), 

deneme ve yanılmaya gönüllü oldukları saptanmıştır. Bireylerin içsel motivasyonu ve 

içsel gücünün de yenileşim için gerekli olduğu vurgulanmaktadır (Şekil 2.1) (Oldham 

ve Cummings 1996; Unsworth ve ark. 2000; Janssen ve ark. 2004; Rank ve ark. 2004; 

Gilson ve May 2005; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; Parzefall ve 

ark. 2008; ICN 2009).  

İşcan ve Karabey (2007)‟in çalışmasında, kadınların, gençlerin (24-35 yaş), 3 

yıldan daha az süredir çalışanların yeniliği destekleyen örgüt iklimini olumsuz 

algıladıkları saptanmıştır (İşcan ve Karabey 2007). Greenhalgh ve ark. (2004) 

tarafından, sağlık sektöründe yapılan sistematik derlemede ise, bireylerin yenilikçi 

davranışlarının kişilik özellikleri, entelektüel yetenekleri, belirsizliğe toleransları, 

motivasyonu, değerler ve öğrenme biçimlerinden etkilendiği saptanmıştır (ICN 2009).  

 

2.3.2. ĠĢe iliĢkin/mesleki faktörler 

 

Yenilikçi davranışı etkileyen işe ilişkin/mesleki faktörlere Şekil 2.1‟de yer 

verilmiştir (Şekil 2.1).  İşe ilişkin faktörler arasında üzerinde durulan faktör otonomidir. 

Yapılan çalışmalarda, otonomi ve kiĢinin iĢi üzerinde kontrol hakkına sahip olması 

ile yenilikçi davranış arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (Amabile ve ark. 1996; 

Oldham ve Cummings 1996; Eren ve Gündüz 2002; De Jong ve Kemp 2003; Rank ve 

ark. 2004; Ramamoorthy ve ark. 2005; West ve Sacremento 2006; Martin ve ark. 2007; 

Parzefall ve ark. 2008). Bununla birlikte, iĢ yükünün ve rol çatıĢması/rol 

belirsizliğinin yenilikçi davranışı negatif yönde etkilediği saptanmıştır (Amabile ve ark. 

1996; İşcan ve Karabey 2007; Martin ve ark. 2007; Parzefall ve ark. 2008; Tang ve 

Chang 2010). KarmaĢık yapıdaki (iĢ güçlüğü) ve rutin olmayan iĢlerin çalışanların 

işe dikkatini vermelerini ve gayret sarf etmelerini sağladığı, çözüme yönelik alternatifler 

düşünmeye yönelttiği belirtilmektedir (Oldham ve Cummings 1996; Eren ve Gündüz 

2002; Parzefall ve ark. 2008) (Şekil 2.1).  

Amabile ve ark. (2002) tarafından yapılan çalışmaya göre, çalışanların yaratıcı 

düşünmesi, farklı perspektif geliştirmesi ve yeni fikirler üretmesinde en önemli 
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faktörlerden birisi zaman baskısının olmaması olarak saptanmıştır (Amabile ve ark. 

2002).  

 

2.3.3. Organizasyonel faktörler  

 

Organizasyonel faktörler, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesinden 

uygulanmasına birçok açıdan çalışanların yenilikçi davranışlarını etkilemektedir. 

Yapılan çalışmalarda, yöneticinin bireysel özellikleri, organizasyonel kültür, takımın ve 

kurumun büyüklüğü, kurumun faaliyet gösterdiği alan vb. birçok faktörün yenileşimi 

etkilediği saptanmıştır (Scott ve Bruce 1994; Amabile ve ark. 1996; Oldham ve 

Cummings 1996; Eren ve Gündüz 2002; De Jong ve Kemp 2003; West ve ark. 2003; 

Rank ve ark. 2004; Gilson ve May 2005; Amo 2006; West ve Sacremento 2006; İşcan 

ve Karabey 2007; De Jong ve Den Hartog 2007; Martin ve ark. 2007; Parzefall ve ark. 

2008).   

Yenilikçi davranışı etkileyen organizasyonel faktörlere Şekil 2.1‟de yer 

verilmiştir (Şekil 2.1).  Organizasyonlarda yenileşimi etkileyen, en önemli olarak 

değerlendirilen ve  yaygın olarak görülen faktör, açık yenileĢim stratejisi/yenileĢime 

odaklanmıĢ açık bir stratejidir (Amabile ve ark. 1996; West ve ark. 2003; West ve 

Sacremento 2006; De Jong ve Den Hartog 2007; Parzefall ve ark. 2008). Matriks yapı, 

hiyerarşinin ve bürokrasinin azaldığı, yönetim alanının genişlediği esnek ve 

adaptasyonu kolay olan organik organizasyon yapılarında ve özellikle küçük 

organizasyonlarda çeşitliliğe ve bireysel deneyimlere izin verildiği için çalışan 

yenileşimine ve girişimciliğe katkıda bulunduğu belirtilmektedir (Parzefall 2008). 

Yönetim desteğinin, çalışanların yaratıcı fikirlerinin pazarlanabilir yenileşime 

dönüşmesinde önemli katkısının olduğu belirtilmektedir (Amabile ve ark. 1996; 

Oldham ve Cummings 1996; Eren ve Gündüz 2002; West ve ark. 2003; Gilson ve May 

2005; Amo 2006; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; De Jong ve Den 

Hartog 2007; Martin ve ark. 2007; Parzefall ve ark. 2008). Bununla birlikte, içsel 

sürtüşme, tutuculuk, katı ve formal bir yönetimi içeren organizasyonel engeller ve 

kaynak yetersizliği yenileşimi negatif etkileyen faktörler olarak belirtilmektedir 

(Amabile ve ark. 1996; Gilson ve May 2005; De Jong ve Den Hartog 2007) (Şekil 2.1).  
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ġekil 2-1: Yenilikçi davranıĢı etkileyen bireysel, iĢe iliĢkin/mesleki faktörler ve organizasyonel faktörler (Olumsuz etkileyen faktörler (-) ile  gösterilmiştir) 

(Amabile ve ark. 1996; Oldham ve Cummings 1996; Unsworth ve ark. 2000; Eren ve Gündüz 2002; De Jong ve Kemp 2003; West ve ark. 2003; Janssen ve ark. 2004; Rank ve 

ark. 2004; Gilson ve  May 2005; Ramamoorthy ve ark. 2005; Amo 2006; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; De Jong ve Den Hartog 2007; Martin ve ark. 2007; 

Parzefall ve ark. 2008; ICN 2009; Tang ve Chang 2010).  
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Yenileşimi etkileyen organizasyonel faktörlerden bir diğeri de, örgütsel 

kültürdür. Parzafall ve ark. (2008), yenileşime kültürel direncin, değiĢime ve 

belirsizliğe karĢı stres kadar kişilerin rutin çalıĢma yöntemini ve iĢ yapma Ģekillerini 

bırakamamasından da kaynaklandığını belirtmektedir. Buna yönelik olarak ise 

yenileşim yönetiminde, özellikle psikolojik açıdan güvenli bir iklimin oluĢturulması, 

güvenli, risk almayı destekleyen bir organizasyonel iklim ve çalıĢanların insiyatif 

kullanması konusunda motivasyonun sağlanması gerektiği belirtilmektedir 

(Parzafall ve ark. 2008).  

Scott ve Bruce (1994), liderliğin (liderlik rolü ve lider- izleyici iliĢkisi), 

çalışma grubu (grup-birey iliĢkisi) ve bireysel yeteneklerin (sezgisel ve sistematik 

problem çözme biçimi) olumlu iklim aracılığıyla (kaynaklar ve yeniliği destek) 

yenilikçi davranışı etkilemesi üzerine kuramsal bir modelin geçerliliğini 

araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, yenileşim için olumlu iklimi oluşturan, yeniliği 

destek ve kaynakların birbirleriyle ilişkili olmadığı saptanmış olup, diğer faktörlerin 

birbirleri ya da yenilikçi davranış ile pozitif ya da negatif ilişki saptamışlardır. Yenilikçi 

davranış kavramına ilişkin literatürde temel çalışma olan model, Şekil 2‟de, şeklin sol 

yarısında sunulmuştur (Scott ve Bruce 1994) (Şekil  2.2 şeklin sol yarısı).  

Yuan (2005), iş yerinde (bireysel) yenilikçi davranış ile yakından ilişkili olduğu 

belirtilen, beklenen olumlu performans sonuçları,  beklenen imaj riskleri ve beklenen 

imaj kazanma ile ilgili teorik modeli test etmiştir. Araştırma sonucunda, çalışanın 

yenilikçi davranışının, beklenen olumlu performans sonuçlarından pozitif, beklenen 

imaj risklerinden ise negatif olarak etkilendiği saptanmıştır. Tanımlanan diğer beş 

faktör ise, algılanan organizasyonel destek, süpervizyon iliĢkisinin kalitesi, iĢ 

gereklilikleri, yenilikçi olarak ünlenme, iĢ ile ilgili mevcut durumdan memnun 

olmama, beklenen performans sonuçlarını arttırarak ya da beklenen imaj risklerini 

azaltarak ya da her ikisini etkileyerek yenilikçi davranışı dolaylı olarak etkilemektedir 

(Yuan 2005) (Şekil 2.2 şeklin sağ yanı).  

Amo (2006) tarafından,  Norveç‟ te, sağlık çalışanlarının yenilikçi davranışları 

üzerine yapılan çalışmada, hemşirelerin meslektaşlarının yenilikçi davranışlarından 

ziyade daha çok yönetimin destekleyici yaklaĢımından etkilendikleri sonucuna 

ulaşmıştır. Buna karşın, yardımcı hemşire ve diğer yardımcı personelin ise daha fazla 

çalışma grubundaki meslektaĢlarının yenilikçi davranıĢlarından etkilendiklerini 

belirtmiştir (Amo 2006).  
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ġekil 2-2: Yenilikçi davranıĢı etkileyen faktörlere iliĢkin Scott ve Bruce (1994) ve Yuan (2005) tarafından test edilen modeller (Olumsuz etkileyen 

faktörler (-) ile  gösterilmiştir)  

(Scott, S.G. ve Bruce, R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37, 580-607‟den; Yuan, F. (2005). Individual  

innovation in the workplace: the role of performance and image outcome expectations. Texas A&M University, Dissertation, Erişim Tarihi 28.03.2009, http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/everitaban.htm  „den)



 

 

                                                                                                                                                     12     

 

Joseph (2007), hastanede çalışan hemşire ve hemşire yöneticilerin yenileşime 

ilişkin deneyimlerini anlamak, yenileşimin gerektirdiği yetenekleri tanımlamak, hemşire 

ve hemşire yöneticilerin hastane ortamında yenileşim ortamının oluşturulması ve 

sürdürülmesine yönelik faaliyetlerine ilişkin kavramsal bir çerçeve oluşturmak amacıyla 

yaptığı fenomenolojik ve konstrüktivist çalışmasında, yenileşim için gerekli beş koşul  

tanımlamıştır.  Bunlar; amaç, organizasyonel  kimlik, organizasyonel destek, iliĢkisel 

liderlik ve çalıĢma ortamındaki iliĢkilerdir. Çalışmada ayrıca, bu koşulların, 

hemşirelerin yenilikçi davranışları için ortam oluşturduğu belirtilmiştir. (Joseph 2007). 

 

2.4. HemĢirelikte YenileĢim  

 

ICN (2009), sağlık alanında yenileşimi, iyi bir fikrin, sağlığın geliştirilmesi, 

hastalıkların önlenmesi ve daha kaliteli hasta bakımı gibi uygulanabilir ve başarılabilir 

bir sonuca dönüştürülmesi süreci olarak tanımlamıştır (ICN 2009).  

Yenileşim, bakımın kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için hemşirelik 

açısından da önemlidir. Hemşirelerin, hastalarının günlük yaşamlarında, 

organizasyonlarda, topluma ve mesleğe ilişkin önemli bir farklılık oluşturacak yaratıcı 

ve yenilikçi çözümler üretme açısından önemli pozisyonlarda yer aldığı belirtilmektedir 

(Amo 2006).  

Joseph (2007), hemşirelikte yenileşimin, kaliteli hasta bakımı misyonu olan, 

organizasyonel tanınma, organizasyonel destek, liderlik, hemşire ve hemşire yöneticiler 

arasındaki ilişkilerle şekillenen organizasyonel kültürden etkilendiği belirtilmektedir. 

Hemşirelikte yenileşim süreci, güven, araĢtırma, fikir geliĢtirme, destek, deneme ve 

öğrenme olarak tanımlamış, hemşirelerin yenilikçi davranışları, araĢtırma, fikir 

geliĢtirme, destek, deneme ve öğrenme olarak belirtilmiştir. Yenileşimin 

sürdürülmesinde, güven, geribildirim, dinleme, empati, destek ve mentorluğun 

önemli olduğu, yetersiz destek, korku, etnik farklılıklar ve mentorluğun 

olmamasının ise yenileĢimi olumsuz etkilediğini saptanmıştır  (Joseph 2007).  

Hemşireler tarafından geliştirilen yenilikler arasında, koruyucu sağlık 

hizmetlerinde yapılan yeniliklere örnek verilmiştir.  Güney Afrika‟daki hemşirelerin, 

HIV/AIDS‟li hastalara antiretroviral tedavinin sürdürülmesi amacıyla, Amerika Birleşik 

Devletleri‟ndeki hemşirelerin, kırsal bölgede yaşayan akciğer hastalığı olan bebeklerin 

izlenmesinde, benzer olarak, İzlanda‟da danışman hemşirelerin, annelerin yorgunluk ve 
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streslerini azaltmak amacıyla (bir anne için iki ayda beş telefon görüşmesi şeklinde) 

telefonla hemşirelik hizmeti verdiği belirtilmiştir.  

 İngiltere‟de, Glasgow Caledonian Üniversitesi‟nde, öğrenci hemşirelerin klinik 

becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “İkinci Hayat” isimli program, eğitim ve 

geliştirmeye yönelik yenileşim örneği olarak verilmektedir.  Bu programda öğrenciler, 

gerçeğe en yakın şekilde düzenlenen laboratuarda bilgi ve becerilerini 

geliştirmektedirler (ICN 2009). 

Hemşireler tarafından geliştirildiği belirtilen bazı yöntemlere ilişkin ise ayrıntılı 

ve destekleyici kaynak bulunamadı. ICN‟in (2009) metninde, doğumdan sonra anne ile 

bebek arasında ten teması ile bakımı içeren kanguru bakımının, Kolombiya‟da 

Amerikalı bir hemşire tarafından geliştirildiği belirtilmiştir (ICN 2009). Buna karşın, 

kanguru bakımı yönteminin tarihçesini içeren literatürde, yöntemin 1978 yılında 

Kolombiya-Bogota‟da, Dr. Edger Rey Sanabri tarafından geliştirildiği belirtilmektedir 

(http://www.med.umich.edu/nicu/pdf/C.3KangarooCare.pdf, Erişim Tarihi 03.03.2011).  

 

2.4.1. Bir yenilikçi olarak: Florence Nightingale  

 

Tüm dünyada modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence 

Nightingale (d:1820-ö:1910), 1854 yılında Kırım Savaşı‟nda, yaralı İngiliz askerlerin 

hastanedeki kötü koşullar nedeniyle hızla ölümlerinin İngiliz basını aracılığıyla 

duyulması sonucu toplumda gelişen tepki üzerine, 38 hemşire ile birlikte İstanbul‟a 

gönderildi. Selimiye Kışlası‟na gelen Nightingale‟in, beklenenden daha kötü bir 

durumla karşılaştığı belirtilmektedir (Cohen, 1984; Çevik ve ark. 2004). Florence 

Nightingale, İstanbul‟da bulunduğu süre içerisinde, bakım verdiği askerler hakkında 

detaylı notlar tutmuş ve bu notları kendi bulgularını destekleyici istatistikler yapmada 

kullanmıştır. Örneğin, 1855 yılının ocak ayında ölen 3168 askerden, 2761 askerin 

çoğunlukla kolera, tifüs ve malnutrisyon gibi önlenebilir nedenlerden, yalnızca 83 

askerin yaralanma, 324 askerin ise diğer nedenlerle hayatını kaybettiğini saptamıştır 

(Lewi 2006).  

Florence Nightingale, İngiltere‟ye döndüğünde, hastanenin durumu ve askerlerin 

gerçek ölüm nedenleri hakkında yaptığı istatistikleri yayınlamak istemiş, İngiliz 

Hükümeti tarafından ilk zamanlar engellenmiştir. Verileri, öncelikle yarasa 

kanadı/bat’s wing olarak adlandırdığı dairesel diyagramı ile sunmuş, daha sonra 



 

 

                                                                                                                                                     14     

 

diyagramı geliştirmiştir (Şekil 2.3). Canlı renkleri ve çıkıntılı yapısıyla horoz 

ibiği/coxcombs olarak isimlendirdiği diyagramı, Diagram of the Causes of Mortality in 

the Army in the East / Doğuda ordudaki ölüm nedenleri başlığıyla sunmuştur (Şekil 

2.4). İlk kez İskoçyalı William Playfair (d:1759-ö:1823) tarafından 1801 yılında 

geliştirilen pasta dilimi grafiğini sosyal bir olayda kullanarak geliştirmiştir. Kendisi 

tarafından dizayn edilen, polar alan diyagramı / polar area diagram ve  rose chart 

olarak isimlendirilmiştir.  

Polar alan diyagramı, 12 ayı gösteren 12 dilime bölünmüş bir daireden 

oluşmaktadır (Cohen 1984; Lewi 2006). Diyagramın altında; önlenebilir nedenlerle 

ölenlerin mavi renkle, yaralanma nedeniyle ölenler kırmızı renkle, diğer nedenlerden 

ölenlerin ise siyah renkle gösterildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, kırmızı 

üçgendeki siyah çizginin, Kasım 1885‟teki diğer nedenlerden ölümlerin sınırını 

gösterdiği, Ekim 1884 ve Nisan 1885‟de siyah alanın kırmızı alanla, Ocak ve Şubat 

1886‟da mavi ile siyah alan çakıştığı belirtilmektedir. Tüm alanların kendilerini 

çevreleyen mavi, kırmızı ve siyah çizgilerle karşılaştırılabileceği de belirtilmiştir                

(Şekil 2.4) (http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Nightingale-mortality.jpg, Erişim Tarihi 

19.05.2011). Bir diğer orjinal grafik ise, Lines başlığı ile sunulan, yaş gruplarına göre 

İngiliz askerleri ile İngiliz erkek popülasyonunun ölüm oranlarının sunulduğu çubuk 

grafiğidir (Şekil 2.5) (http://www.scribd.com/doc/35789415/Mortality-of-the-British-

Army-1858, Erişim Tarihi 19.04.2011). 

Florence Nightingale, İstanbul‟da ölen İngiliz askerlerinin çoğunun önlenebilir 

nedenlerden öldüğünü ispatlamıştır. Verilerin toplanmasında, karşılaştırılmasında, 

yorumlanmasında daha önce ortaya konmuş olan yöntemin kullanılabilirliğini ortaya 

koymuştur. Grafikler, daha önce başka istatistikçiler tarafından kullanılmasına karşın, 

açıklanan verilerin anlamlı olarak sunulması ve  toplumda yankı bulması nedeniyle 

yeni, orjinal olarak değerlendirilmiş ve akılda kalıcı olmuştur. Hastanelerde istatistik 

kayıtların tutulmasına öncülük eden, Florence Nightingale, istatistikçiler ve tarihçiler 

tarafından tanımlayıcı istatistiğin gelişmesinde bir yenilikçi olarak kabul edilmektedir.  
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 ġekil 2-3: Florence Nightingale’in bat’s wings olarak isimlendirdiği diyagramı 

(Mortality of the British Army . At Home, At Home And Abroad, And During The Russian War As 

Compared Of The Mortality of the Civil Population İn England (1858). Printed by Harrison and sons, ST 

Martin Lane‟s. Erişim Tarihi 19.03.2011, http://www.scribd.com/doc/35789415/Mortality-of-the-British-

Army-1858‟den) 
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ġekil 2-4: Florence Nigthinhale’in coxcomb olarak isimlendirdiği diyagramı  

(Erişim 19.05.2011, http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Nightingale-mortality.jpg‟den) 

 

 

 

ġekil 2-5: Florence Nightingale’in, yaĢ gruplarına göre Ġngiliz askerleri ile Ġngiliz erkek 

popülasyonunun ölüm oranlarını gösteren çubuk grafiği 

(Mortality of the British Army . At Home, At Home And Abroad, And During The Russian War As 

Compared Of The Mortality of the Civil Population İn England (1858). Printed by Harrison and sons, ST 

Martin Lane‟s. Erişim tarihi 19.03.2011, http://www.scribd.com/doc/35789415/Mortality-of-the-British-

Army-1858‟den) 
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2.4.2. Ürün yenileĢimi: Stomakit 

 

Adaptör kesici, cilt koruyucu stoma pansuman aparatı olarak tanımlanan 

STOMAKİT  adlı ürün, kolostomi, ileostomi, ürostomi bakımında kullanılmak üzere 

hemĢire Özlem BekteĢ Oktay tarafından geliştirildi (Şekil 2.6). “Mucit hemşire „stoma 

aparatı‟ geliştirdi” vb. başlıklarla 2009 yılında, ulusal medyada yayınlandı 

(http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=822087&title=mucit-hemsire-stoma-apar 

ati-gelistirdi, Erişim Tarihi 14.05.2011).   

Ürünün özelliği, adaptör kesiminde makas kullanımını ortadan kaldırması, stoma 

içeriğini hapsederek  stoma çevresindeki cildin stoma içeriği ile bulaşmasından 

korunması, böylece de stoma bakım/pansumanına standart bir uygulama getirmesi 

olarak belirtilmektedir (http://www.stomakit.com/Default.aspx?tabid=36, Erişim Tarihi 

19.05.2011).  

 

  
 

ġekil 2-6: Stomakit ve hemĢire Özlem BekteĢ Oktay 

(Erişim 19.05.2011, http://www.stomakit.com/Default.aspx?tabid=36‟dan) 

 

Özlem Bekteş Oktay, kendisiyle yapılan röportajda Stomakit‟i geliştirme 

sürecini şöyle belirtmiştir (04.06.2009 tarihli Nurgül Apaydin Yüksek ile yapılan 

röportajdan alınmıştır) (http://hemsireyiz.biz/blogs/bizden_portreler/archive/2009/06/09/zlem-

bekta.aspx, Erişim Tarihi 19.05.2011):  

 

“Ben, 2001 yılında Gazi Üniversitesi‟nde, stoma bakım hemşireliği kursuna 

katıldım. Bu  konuda sertifika sahibi olduktan sonra, görev yaptığım Uludağ 

Üniversitesi Üroloji Kliniği‟nde, ürostomisi olan hastaların, stoma yeri tayini, ameliyat 

öncesi ve sonrası eğitimleri ile   yattıkları süre içindeki bakımlarıyla ilgilendim. Türk 
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Üroloji Hemşireleri Derneği‟ne üye oldum. Ülkemizdeki kongre ve toplantıları takip 

ettim. Stoma bakımı ile ilgili  sunular ve konuşmalar hazırladım. Avrupa Üroloji 

Hemşireleri Derneği‟ne üye oldum. Ben kayıt olduktan sonraki kongreleri İstanbul‟da 

oldu. Katıldım ve stoma   bakımlarındaki sıkıntıların Türkiye ile benzer olduğunu 

gördüm. Bu dönemde, ne yapılabilir diye düşündüm ve amatör çizimler yaptım. 

Aparatın şekli zihnimde netleşince çalışabileceğim bir mühendis buldum ve aparatın 

kalıpları yapıldı. Ön seri üretilen aparatlar ile klinik çalışmalarımızı yaptık, aparatı 

kullandık. Kullanım videoları, resimli broşür ve internet sitesi hazırlattım. Türkiye‟deki 

üniversite hastanelerinin üroloji, genel cerrahi bölümlerine, numunelerle beraber 

gönderdim. Yapılan geri bildirimler doğrultusunda aparat üstünde küçük değişiklikler 

yaptım ve yurt içi patentini aldım. Avrupa Üroloji Hemşireleri Derneği‟nin, Paris‟te 

yapılan  kongresine, ürostomi bakımında bir yenilik olup olmadığını görmek için gittim. 

Bir gelişme olmadığını görünce yurtdışı patent başvurusu yaptım. Bu arada aparatın 

adını “STOMAKİT” koydum. Avrupa Üroloji Hemşireleri Derneği‟nin Milan‟da 

yapılan kongresinde, bir Türk firmasının yanında stant açtım. İngilizce broşür ve 

uygulama videoları ile numune aparat dağıttım. Numune alan Hollanda‟dan bir stoma 

bakım hemşiresi ile Rusya‟dan bir doktor, olumlu kullanım sonuçlarını, anket 

doldurarak   bana geri gönderdi. Proje desteği için, TÜBİTAK‟a başvurdum ve proje 

kabul edildi.  Daha pek çok ayrıntı var, kısaca fikrin nasıl doğup oluştuğunu anlatmaya 

çalıştım….İlk ve önemli desteği, benimle çalışmayı kabul ettiği için TeknoTasarım 

Mühendislik Şirketi‟nden aldım. Görev yaptığım (Uludağ Üniversitesi) U.Ü. Üroloji 

Öğretim Üyeleri‟nin destek ve katkıları çok önemli ve değerliydi. Tübitak halen destek 

aşamasında, iletişimimiz devam ediyor. Sağlık Endüstrisi İş Verenleri Sendikası‟nın 3. 

Tıbbi Cihaz Proje   Yarışması‟nda, Stomakit projemiz birincilik ödülü aldı.”. 

 

2.4.3. Yöntem yenileĢimi: Fototerapi 

 

İndirekt hiperbilirubinemi tedavisinde en sık kullanılan yöntem fototerapidir 

(Demirsoy 2008). 

İlk fototerapi uygulaması, rastlantısal olarak, 1956 yılında İngiltere‟nin Essex 

şehrindeki Rochford General Hospital Prematüre Servisi sorumlu hemĢiresi J.Ward 

ile başlamıştır. Ward‟ın, bakım verdiği yenidoğanları mümkün olduğunca kısa sürede 

küvözden çıkartıp hastane bahçesinde dolaştırdığı belirtilmektedir (Şekil 2.7). Ward, 
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yenidoğanların açık havada güneşe maruz kalmalarını takiben vücudun güneş ışınlarıyla 

temas eden yerlerinde sarılığın azaldığını, o bölgelerin beyazlaştığını fark etmiştir.  

Yenidoğan servis hekimi Dr. Dobbs, vizit sırasında, karnı açık bırakılarak 

güneşte tutulan yenidoğanın sırtında çevresindeki cilde göre daha sarı renkli olan üçgen 

şeklinde alanı görmüş ve hemşire Ward‟a bu alanın iyot ile boyanıp boyanmadığını 

sormuştur. Hemşi‟ın ise, yenidoğan sarılığı olan hastada örtü altında kalan cildin sarı 

renkte kalmış olabileceğini söylediği belirtilmektedir (Dobbs ve Cremer 1975; Canbulat 

ve Demirgöz 2009). 

 

 

 

ġekil 2-7: HemĢire J. Ward  

(Dobbs, R.H. ve Cremer, R.J. (1975). Phototherapy. Archives of Disease in Childhood.50, 833‟den) 

 

Fototerapi hakkındaki ilk tıbbi yayın ise, 1958 yılında Cremer ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (Demirsoy 2008). Cremer ve arkadaşları, kan değişiminden önce 

aldıkları kan örneğini, güneş ışığı alan bir pencerenin yanında bıraktıklarında bilirubin 

düzeyinin önemli ölçüde azaldığını görmüşler, ışığın bilirubin üzerine etkisi 

olabileceğini düşünerek, hiperbiluribinemi tedavisinde ilk olarak fototerapi 

kullanmışlardır (Demirsoy 2008; Canbulat ve Demirgöz 2009). Fototerapinin 

hiperbilurinemi tedavisinde yaygın olarak kullanılması, 1968 yılında Lucey ve 

arkadaşlarının fototerapinin yenidoğan sarılığı tedavisindeki etkinliği ve güvenilirliği 

üzerine yaptıkları yayından sonra başlamıştır (Demirsoy 2008).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Tipi 

 

Araştırma, niteliksel bir araştırmadır. Niteliksel araştırma tasarımı, 

derinlemesine ve çok yönlü (nitel) veri elde edilmesine olanak sağladığı için 

araştırmacılar tarafından tercih edildi.  

 

3.2. AraĢtırmanın Amacı  

 

Bu çalışma; (a) hemşireler tarafından geliştirilen yeni fikir, ürün ve yöntemleri 

ortaya koymak, (b) hemşirelerin yenilikçi davranışlarını ve (c) yenilikçi davranışlarını 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. 

 

AraĢtırma soruları 

Temel sorular: 

 

1. Hemşireler, yeni fikir, ürün ve yöntem geliştirmişler midir? Hemşireler 

tarafından geliştirilen yeni fikir, ürün ve yöntemler nelerdir? 

2. Yenileşim sürecinde, hemşirelerin yenilikçi davranışları nelerdir? 

3. Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörler (mesleki, bireysel, 

organizasyonel, çevresel vb) nelerdir?  

 

Alt Sorular:  

 

1. Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının hemşirelik açısından önemi nedir?    

2. Sağlık kuruluşlarında, hemşirelerin yenilikçi davranışlarını geliştirmeye 

yönelik uygulamalar nelerdir?  

3. Hemşirelerin yeni fikir, ürün ve yöntem geliştirmede karar verme yetkisi var 

mıdır? 

4. Hemşirelerin meslektaşlarının yenilikçi davranışlarına yaklaşımı nasıldır? 
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5. Sağlık ekibinin hemşrireler tarafından geliştirilen yeniliğe yaklaşımı 

nasıldır?  

 

3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Niteliksel araştırmalar, örneklem büyüklüğü için belirlenmiş bir kuralın 

olmadığı, araştırma sorusu ve amacı doğrultusunda örneklem büyüklüğüne karar 

verilen, esnek yapıya sahip bir araştırma tasarımıdır (Aksayan ve Emiroğlu 2002). 

Derinlemesine bireysel görüşmelerin yapıldığı fenomenolojik araştırmaların,  beş ile 25 

katılımcı gibi (Mertezs 2004, Kaynak:Joseph 2007 p.24), genellikle küçük bir örneklem 

grubu üzerinde yapıldığı belirtilmektedir (Corben 1999; Polit ve Beck 2006). Bununla 

birlikte, veriler tekrarlamaya başladığında, diğer bir ifade ile veriler doyuma ulaştığında 

örneklemin sonlandırılması da bir ölçüt olarak belirtilmektedir (Aksayan ve Emiroğlu 

2002).  

Bu doğrultuda araştırmamızın örneklemi için, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Hastanesi‟nde en az bir yıldır çalışan 12 hemşire belirlenmekle birlikte, 

örneklem büyüklüğünün verilerin doyuma ulaĢtığı sayı kadar genişletilmesi 

hedeflendi. On iki hemşire ile yapılan görüşme sonucunda verilerin tekrarlamaya 

başladığı değerlendirilerek görüşmeler sonlandırıldı.  

Örneklem seçiminde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeĢitlilik 

örnekleme yöntemi kullanıldı. Daha fazla sayıda ve türde veri elde etmek ve dış 

geçerliliğin sağlanması amacıyla örneklemin maksimum çeşitliliği sağlamasına özen 

gösterildi. Maksimum çeşitlilik; eğitim, çalıştığı birim ve çalıştığı pozisyon vb. 

özellikler bakımından birbirinden farklı olan hemşirelerin örnekleme alınması ile 

sağlandı.  

 

3.4. Verilerin Toplanması  

 

Araştırmada, katılımcılardan detaylı yanıt ve örnek elde edilmesi hedeflendi. Bu 

doğrultuda veriler, literatürde önerildiği şekilde, yüz yüze görüĢme tekniğinin 

kullanıldığı yarı yapılandırılmıĢ derinlemesine bireysel görüĢme ile toplandı (Polit 

ve Beck 2006). Araştırmacının görüşme yeteneğinin ve ses kaydının teknik olarak 
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değerlendirilmesi için çalışmadaki ile benzer koşullar altında iki katılımcı ile pilot 

görüĢme yapıldı.   

Araştırmanın verileri, Ocak-Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılan 12 görüşme 

ile toplandı.  Yarı yapılandırılmıĢ olarak planlanan görüĢmenin süresi veri 

doygunluğu sağlanıncaya kadar hedeflenmekle birlikte yaklaşık bir saat olarak 

planlandı. Ancak yapılan görüşmeler, en az 35- en fazla 52 dakika (ortalama 39.7 

dakika) sürdü.  Görüşme sırasında, katılımcıların yanıtlarını eksiksiz ve doğru olarak 

elde edebilmek için dijital ses kayıt cihazı kullanıldı. Bazı katılımcılar, ses kayıt cihazı 

kapatıldıktan sonra da yanıtlarına devam etti ya da hatırladıkları bazı durumları belirtti.  

Görüşme süresince, araştırmacıya rehberlik etmesi amacıyla araştırmacı 

tarafından literatür ışığında hazırlanan 13 sorudan oluşan GörüĢme Rehberi kullanıldı 

(Scott ve Bruce 1994; Kleysen ve Street 2001; Joseph 2007 )(Ek 2). 

 

3.5. Verilerin Analizi  

 

Niteliksel araştırmada, araştırmacıdan basit bir kaydedici rolden daha fazlası 

beklenmektedir.  Araştırmacı, katılımcıların fenomene ilişkin deneyimlerini dinler ve 

okur, böylece gömülü veriye ulaşılır (Mackey 2005).  

Veri analiz planı, betimleme, analiz ve yorumlama olmak üzere üç aşamalı 

olarak belirlendi (Yıldırım ve Şimşek 2008). Yapılan tüm görüşmelerin ses kayıtları, 

araştırmacı tarafından, manuel olarak deşifre edildi. Deşifre edilen metinler literatürde 

belirtildiği gibi yüksek sesle okundu, konu ile ilişkili olduğu düşünülen cümle ve 

paragraflar renkli kalemle işaretlendi (Joyce 1998; Saunders 2003). Deşifre edilen 

metinler, niteliksel analizde kullanılan bilgisayar yazılımlarından MaxQDA 10 Plus 

programında araştırmacı tarafından kodlandı. Kodlar, alt temalar ve temalar altında 

gruplandırıldı (Tablo 3.1).   

 

3.6. Etik Ġzinler 

 

Araştırmanın İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi‟nde çalışan hemşireler 

ile yapılması için Etik Kurul Başkanlığı‟ndan ve fakülte yönetim kurulundan izin alındı. 

Araştırmaya katılan hemşirelere görüşme öncesinde Gönüllü BilgilendirilmiĢ Ġzin 
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Formu okundu ve imzalatıldı (Ek 1). Dijital ses kayıtlarının araştırmacılar dışında 

kimseyle paylaşılmayacağı belirtildi.   

 

3.7. AraĢtırmanın Sınırlılıkları  

 

Literatürde, genel olarak yenileşim ve yenilikçi davranışı etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır. Hemşirelerin yaratıcı/yenilikçi davranışları 

ile ilişkili bulunan çalışmalar çok az sayıda olduğu için çalışmamız az sayıda literatür 

ile tartışıldı.   

 Katılımcılarla yapılan yüzyüze görüşme sırasında “yenileşim” kavramı 

açıklandı. Katılımcılar için yeni olan bu kavram, yaratıcılık ve değişim kavramlarıyla 

birlikte anlaşılmıştır. Yaratıcılık ve değişim kavramlarını içeren yanıtlar, yapılan 

açıklamaların hemşirelerin düşünme sistematiğini bu doğrultuda yönlendirmiş 

olabileceğini düşündürmektedir.  

Görüşme başında yeni fikir, ürün ve yöntem örnekleri hatırlamayan katılımcılara 

görüşme süresince ve sonrasında paylaşabileceği belirtildi. Görüşme sırasında ve 

sonrasında hemşireler, pek çok olayı unuttuklarını ifade etti. Bu durumun ise, 

hemşirelerin yeni fikir, ürün ve yöntemlere verdikleri örnek sayısı ve çeşitliliğini 

etkilemiş olabileceğini düşündürmektedir.   

 

ġekil 3-1. AraĢtırmamızda elde edilen temalar, alt temalar, kodlar ve alt kodlar  

Tema 1: HemĢireler tarafından geliĢtirilen yeni fikir, ürün ve yöntemler 

K1. Hatırlamayanlar  

K2. Yeni bir şey geliştirmeyenler   

 

Alt Tema 1:   Yeni fikirler  

K1. İlk yardım çantasının oluşturulması   

K2. Transparan flasterlerin kullanılmaya başlanması  

 

Alt Tema 2: Yeni ürünler 

K1. Stomakit (patentli ürün)                                     

K2. Mayo masası 

K3. Tıbbi malzemede yapılan değişiklikler 

 

Alt Tema 3: Yeni yöntemler 

K1.TPN sıvılarının steril ortamda hazırlanması  
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K2. Kayıt sistemleri  

       Aşı defterleri (tetanoz, kuduz) ve adli defter 

       Hasta transfer formu  

       Hasta izlem formları  

       Evrak dağıtım formu 

K3. Hasta Değerlendirme Araçları  

       Ölçek geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yapılması  

       Aspirasyon protokolünün geliştirilmesi 

 

Tema 2: HemĢirelerin yenilikçi davranıĢlarının yararları 

K1.Mesleğe yarar sağlar  

K2. İşe yarar sağlar (in-vivo kod) 

 

Tema 3: HemĢirelerin yeni fikir, ürün ve yöntem geliĢtirmede karar verme yetkisi  

K1: Sahip & sahip olmaları gerekir (in-vivo kod) 

K2: Kısmen sahip & bağımlı 

 

Tema 4: HemĢirelerin yeniliği baĢlatma ve yeniliği uygulama durumu 

 

K1: Yeniliği uygulayan  

K2: Yeniliği başlatan ve  yeniliği uygulayan  

 

Tema 5: Sağlık ekibinin hemĢireler tarafından gerçekleĢtirilen yenileĢime yaklaĢımları 

 

K1: Hemşire yöneticilerin yaklaşımı 

K2: Hemşirelerin yaklaşımı  

K3: Hekimlerin yaklaşımı 

K4: Hastabakıcıların yaklaşımı 

Tema 6: HemĢirelerin yenilikçi davranıĢlarını etkileyen faktörler 

Alt Tema 1: Mesleki Faktörler 

K1. Mesleki inanç  

K2. Bağımlı mesleki uygulamalar 

K3. Hastanın ihtiyacı (in-vivo kod) 

K4. Çalışma koşulları  

       Vardiyalı çalışma  

        İşyükü  

K5. Branşlaşma  

 

Alt Tema 2: Bireysel Faktörler  

K1. Bireysel özellikler (in-vivo kod) 

       Entelektüel yapısı  

       Sosyoekomik durumu  

       İdealist  

       Gönüllü & istekli  

       Zeka 

       Sağlam kişilik  

       Kendini fikirlerini ortaya koyma  

       Araştırmacı  

       Meraklı  

       Gözlemci 

       Sonucu değerlendirebilme 
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       Eleştiriye açık 

       Yeni fikirlere açık 

       Entelektüel  

       Konuşkan 

       Girişken 

       Sosyal  

       Analitik düşünme 

       Ekonomik olma 

       Girişimci 

       Enerjik -dinamik 

       Kendini ön plana çıkarma isteği 

       Özgüven 

       İstikrar  

       Sabır  

K2. Deneyim 

K3. Eğitim düzeyi & Bilgi 

K4. Liderlik 

 

Alt Tema 3: Organizasyonel Faktörler  

 

K1. Yönetimin desteği (in-vivo kod)  

K2. Pozitif çalışma ortamı (in-vivo kod) 

       Olumlu  kişisel ilişkiler 

       Destek 

       Paylaşımcı 

       Katılımlı  

       Yönetimin desteği  

       Düzenli çalışma saatleri 

       Motivasyon  

       Hoşgörülü ortam 

       Şeffaf ortam 

       Çalışan fikrine saygı 

K3. Kaynak sıkıntısı  

 

Alt Tema 4: Çevresel faktörler 

K1. Teknolojik gelişmeler  

 

K: Kod 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde, tema ve alt temalar altında gruplandırılan kodlar, görüşme 

metinlerinden doğrudan alıntılarla yapılan betimsel anlatımla sunuldu. Kodlama yapılan 

doğrudan alıntıların hemşirelerin görüşlerini aktaracak bütünlükte sunulmasına özen 

gösterildi. Betimsel anlatımla birlikte, bulguların açıklamasına yer verildi.  

 

4.1. Demografik Özellikler 

 

Örneklemimizi oluşturan 12 hemşirenin demografik özelliklerine Tablo 3‟de yer 

verilmiştir (Tablo 4.1).  

Tablo 4-1.HemĢirelerin demografik özellikleri  

Rumuz YaĢ Eğitim durumu* 
Kurumda 

çalıĢma yılı 

Toplam 

çalıĢma yılı 
Görevi** 

ÇalıĢtığı 

birim 

Ayşegül 28 Lisans 1 5 Hemşire Ameliyathane 

Billur 36 Önlisans 5 19 Süpervizör  Yönetim 

Börtüböcek 25 Lisans 3 3,5 Hemşire Yoğun Bakım 

Çiçek 33 SML 11 12 Hemşire Ameliyathane 

Eyşan 33 Yüksek Lisans 11 11 HHS Yönetim 

Gizem 34 Önlisans 4,5 15 Hemşire Servis 

Papatya 33 Önlisans 4,5 13 Hemşire Servis 

Romeo 30 SML 9 9 Hemşire Servis 

Sinem 40 Önlisans 22 22 Hemşire Servis 

Toprak 28 Lisans  2 4 Hemşire Yoğun Bakım 

Yengeç 26 Yüksek Lisans 3,5 3,5 Hemşire Yoğun Bakım 

Zencefil 52 Lisans 28 28 HHS Yönetim 

*SML: Sağlik Meslek Lisesi   ** HHS: Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu 
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4.2. HemĢireler Tarafından GeliĢtirilen Yeni Fikir, Ürün ve Yöntemler 

 

Görüşmenin ilk sorusu olarak, hemşirelerin mesleki yaşantıları boyunca 

geliştirdikleri yeni fikir, ürün ve yöntemler sorgulandı. Şekil 4-1‟de, hemşireler 

tarafından ifade edilen yeni fikir, ürün ve yöntemlere ilişkin kod ve alt temalar, Şekil 4-

2‟de ise, kodların hangi hemşireler tarafından ifade edildiğini gösteren kod-hemşire 

matriksi yer almaktadır (Şekil 4.1, 4.2).   

 

Hatırlamayanlar  

 

Hemşirelerden bazıları, birçok kez yeni fikir geliştirdiklerini, birçok yeni 

uygulamayı başlattıklarını ancak görüşme sırasında hatırlayamadıklarını ifade etti. 

Görüşme başında hatırlayamadığını ifade eden hemşirelerden bazıları, görüşme 

süresinde ve sonrasında  hatırladıkları  yeni fikir, ürün ya da yöntem örnekleri verdiler.  

 

“Çok var, adını koyamıyorum yani”… “Hep oldu yani, “Aaa işte falan” 

dediğimiz çok şey yaptık.” (Zencefil: 4,8 ). 

 

 “Hani özellikle … çalışırkenki dönemde çok böyle, absürd şeylerden hani böyle 

kullanabileceğimiz şeyler çok bulmuşuzdur. Ama şimdi hiç kaydetmediğim için 

bilmiyorum ama çocukta özellikle çalışırkenki dönemde hani böyle, hiç kimsenin akıl 

bile edemeyeceği “Vay, ne kadar da yaratıcıyız biz” diyebileceğimiz, başka da bunu, 

“hemşire dışında bunu başka kimse düşünemez” diyebileceğimiz şeyler olmuştu. Ama 

kaydetmedim, hakkaten hatırlayamayacağım.” (Papatya:5). 

  

“Ya şimdi birebir örnek veremem, biz bunu konuştuk ta şu çıktı diyemem ama 

çok şey konuşuyorsun. Çünkü aynı hastayı paylaşıyorsun, aynı kliniği paylaşıyorsun. 

Aynı havayı teneffüs ediyorsun, illaki hasta üzerinde, sistem üzerinde konuşmaların 

oluyor. Ama bu ülke siyasetini değiştirme gibi bir şey. Ben öyle bakıyorum. Biz nasıl şu 

an oturup ülke siyasetini iki oyumuzla hiçbir sistemi değiştiremeyeceğimize göre bu da 

böyle bir şey.”(Romeo: 43). 

 

“Böyle bir olay yaşadım mı? Yani o olay aklıma gelmedi şimdi.” (Sinem: 4). 
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ġekil 4-1.HemĢireler tarafından geliĢtirilen yeni fikir, ürün ve yöntemler
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ġekil 4-2. Yeni fikir, ürün ve yöntem örneklerine iliĢkin kod- hemĢire matriksi



 

 

                                                                                                                                                     30     

 

 

Yeni bir şey geliştirmeyenler   

   

“Yok, yaptığım yani ekstra bir şey yok, bana özgü olan.” (Toprak: 7).  

 

İki hemşire, 15 yıllık mesleki yaşantısında, yeni bir fikir, ürün ya da yöntem 

geliĢtirmediğini  ve nedenlerini açıkladı:  

 

“…yaklaşık 15 yıldır, bu mesleğin içerindeyim ama herhangi bir şey söyleyemem. 

Bunu ben yaptım, bunu ben başlattım” …“Neden bunu yapamadım”, ya da 

“Düşünmedim mi?”. Düşündüm, belki fikirlerim vardı ama hep gidilen bir yer vardı ve 

onların bir düzeni vardı.” … “Yani mevcut düzeni kimsenin bozdurmadığından 

kaynaklanan bir sebep olarak herhangi bir şeyde bulunmadım ben.  Bu benim 

üretimimdir, bununla zaman harcadım. Hayır.”(Gizem: 4). 

 

“Hayır, genelde var olan sistemleri uyguladım.” (Çiçek: 18). 

 

Bir hemşire ise, böyle bir durum yaşamadığını ancak geleceğe yönelik 

kendisinden umutlu olduğunu ifade etti.  

 

“...kendim hani o fikir bana aittir diyebileceğim bir şey yok şimdilik. Ama ilerde 

olabilir, çünkü yaratıcı bir zekamın olduğunu söylüyorlar.” (Ayşegül:  9). 

 

Hemşirelerin verdikleri örnekler; yeni fikirler, yeni ürünler ve yeni yöntemler 

alt temaları altında kodlandı. 

 

Alt Tema 1:  Yeni fikirler  

 

Bu alt tema altında; ilk yardım çantasının oluĢturulması; transparan 

flasterlerin (birimde) kullanılmaya baĢlanması kodlandı.  
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İlk yardım çantasının oluşturulması   

 

“Bir ilk yardım çantasının oluşturulması…Belki benim katkım % 5‟tir, belki % 

10‟dur, % 1‟dir, bilemiyorum, ama birebir yaşadığım için, sonrasında böyle bir olay 

geliştiği için, % 1 de olsa benim de bir payım olduğunu düşünüyorum…O süreç şöyle. 

Yine, gece nöbetinde, bir tane hastanın kayması sırasında elimde hiçbir şey olmadığını 

gördüm…Yani hasta fenalaştı, ilk müdahaleyi bile yapamıyorum, bir airway‟im bile yok 

elimde. Ve gecenin ikisinde doktor da yok zaten, hastayla başbaşasın. Personel de yok. 

Nitekim, hasta odasındasın. Sen hastayı orda bırakıp çıksan, sen gelene kadar ya hasta 

yere düşecek, çünkü çırpınan bir hasta. Orada hastayı da bırakamıyorsun. Doktora 

sesleniyorsun, bir şekilde bağırıyorsun, çağırıyorsun. Doktora şunu getir, bunu getir 

diyorsun, hiçbir şey yok elinde. Bir tane larengeskop koymuşlar, …..onun dışında hali 

hazırda hiçbir şeyin yok. Ha, şükür hasta o anda toparladı. Reanimasyonun desteğini 

aldık.”. “Orda (reaminasyonda) gördüğüm için zaten kafamda böyle bir şey canlandı” 

(Romeo:  29,30). 

 

Transparan flasterlerin kullanılmaya başlanması  

 

“…damar yolunu tespitlemek için flaster koyuyoruz. Şimdi damar yolunu 

gözlemlememiz için „kızarıklık, şişlik var mı?‟ diye biz onu kontrol ediyoruz.  Ama bu 

kontrol esnasında kapalı flasterle biz bunu kontrol edemiyoruz. Mesela, onun için 

firmalara öneri olarak işte “Bunu nasıl yapabilirsiniz” diye konuşulup o şeffaf bantlar 

yeni ortaya çıktı, mesela onlar kullanılıyor. Yani, tabi bunu , maliyet açısından biraz zor 

ama böyle talepler ortaya çıkartılabiliyor zamanla.” (Eyşan: 43). 

 

 

Alt Tema 2: Yeni ürünler 

 

Bu alt tema altında, hemşire Özlem Bekteş Oktay‟a ait patentli ürün, ürün adı olan 

Stomakit olarak kodlandı.  

 

 



 

 

                                                                                                                                                     32     

 

Stomakit (patentli ürün)                                     

 

Hemşirelerden üç tanesi, hemşire Özlem Bekteş Oktay tarafından geliştirilen ve 

ulusal basında yer alan „stomakit‟ adlı ürünü örnek olarak verdi: 

 

“Hemşirelik dergisinde okumuştum. Uludağ Üniversitesi‟nde Üroloji‟de, benimde 

tanıdığım bir arkadaş, eee, kolostomi bakımı için bir alet geliştirmiş mesela. Patentini de 

almıştı. „Süper bir şey‟ dedim. Hani düşünmüş, geliştirmiş, uygulamaya koymuş bunu 

destek almış ki hani faydasını da görmüş muhtemelen, bir şeyler yaptılar… Çok da mutlu 

oldum, demek ki bütün birimler destekliyor diye düşünüyorum.” (Papatya: 55,57). 

 

“...mesela şeyde çıkmıştı, bir hemşire stomalarla ilgili bir tane çalışma yapmıştı 

kendisi.” (Eyşan: 45). 

 

“Şimdi tam hatırlamıyorum ama bir ölçek hazırlamıştı. Ama kullanılıyor mu onu tam 

olarak bilemiyorum ama stoma ile ilgili olarak, stoma yeri ile ilgili olarak bir ölçekten 

bahsetmişlerdi. Ve onun ilgili bir şey yapmışlardı, o stoma etrafına geçecek kolostomi 

torbalarının ağzı ile ilgili bir ölçek hazırlamışlardı…. Ama o kadar emek harcandığına 

göre, mühendislerle falan çalışılmıştı, şu an kullanılıyor olabilir o hastanede, 

orada.”(Ayşegül: 19, 29). 

 

Mayo masası 

 

Bir hemşire, ameliyatta kullanılan alet masasının beyin cerrahı Gazi Yaşargil‟in 

eşi Dianne YaĢargil tarafından dizayn edildiği ifade etti. Alet masası, mayo masası 

olarak kodlandı.  

 

“Yani, şu an bildiğimiz, doktor var, adını hatırlayamıyorum, eşi de hemşire ve 

ameliyat, işte üstüne masa konuyor falan, onu hemşire buluyor mesela.” (Yengeç: 19). 
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Tıbbi malzemede yapılan değişiklikler  

 

Hemşirelerden bazıları, tedavi ve bakımda kullandıkları tıbbi malzemelerin 

yetersizliğinde ya da hastaya uygun olmadığında, gereksinimi gidermek amacıyla, 

ellerinde bulunan malzeme üzerinde değişiklik yaptıklarını, böylece mevcut malzemeleri 

farklı işlev için kullandıklarını ifade etti: 

 

“Serum askısı nasıl?, şey mesela serum askısı, beyaz o şey var ya şişeye takma 

sistemi yok mesela ne yapıyorsun, bant sarıyorsun, bantla serumu asmaya 

çalışıyorsun…bunlar çok eski yöntemler ve hani önceden yerleştirilmiş şeyler ama 

hemşirenin yaratıcılığının olduğunu gösteren şeyler.”(Eyşan: 195). 

  

“By-pass‟da kullanılan sinear‟lerin kaybolan kılıflarının yerine kan setlerinden 

kılıflar yaptım. Cerrahi ekip çok beğendi.” (Ayşegül, görüşme sonrası notlar). 

 

“Kemoterapotik ilaçları ışıktan korumak için serum şişesini karbon kağıtları ile 

sarardık, daha sonra da siyah renkli bez torbalar diktirip kullandık.” (Papatya, görüşme 

sonrası notlar). 

 

“Gastrostomi sondasının ucuna geniş kapaklı olan çam uçlu enjektör kapağını 

koyuyoruz.” (Papatya, görüşme sonrası notlar). 

 

Bazı hemşireler ise, kullanılan araç ve gereçlerde dizayn değişikliği yaparak farklı 

amaçla yeni bir uygulamada kullandıklarını ifade etti:  

 

“Anjiocutların flasterleri kalkınca, değiştirmek zorunda kalıyorduk. Bu nedenle, 

önceleri gaz bezi ile üzerini sarıp fiyonk yapıyorduk. Sonra, beyin cerrahisinde kullanılan 

fileleri bilezik gibi kestik ve anjiocutların üzerine geçirip kullandık, hala da kullanıyoruz. 

Hem anjiocutların güvenli bir şekilde ve daha uzun süre kalmasını sağlıyor, hem de 

estetik duruyor.” (Sinem, görüşme sonrası notlar). 
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“Daha önce üroloji servisinde hastanın foley sondası için yapılmış olan yürüyen 

metal askılık, bize geldiğinde biz onda bazı değişiklikler yaptık ve öyle kullandık.” 

(Sinem, görüşme sonrası notlar). 

 

Alt Tema 3: Yeni yöntemler 

 

Hemşireler tarafından verilen örnekler, ağırlıklı olarak bu alt tema altında 

kodlandı.  

     

TPN sıvılarının steril ortamda hazırlanması  

 

Total parenteral beslenme (TPN) sıvılarının steril koşullarda hazırlanmasının 

sağlanması, TPN sıvılarının steril ortamda hazırlanması olarak kodlandı.  

 

“…ben geldikten sonra yaptığım… TPN‟leri mesela, hazırlanması steril örtüler 

üstünde steril şartlarda yapılmasını ben sağladım. O şey yoktu önceden, bunun eee 

önemini daha çok vurgulamak için, asepsi – antisepsi ilkeleriyle hazırlanmış bir TPN hem 

kontaminasyonu önlüyor, hem enfeksiyonu önlüyor. Bu da hastanın yatış süresini 

azaltıyor, maliyeti azaltıyor.”(Eyşan:  103). 

 

 

Kayıt sistemleri  

 

Bu kod altında, birimde verilen tedavi ve bakım hizmetinin kayıt altına alınmasına 

yönelik form ve kayıt defterlerinin oluşturulması, aĢı defterleri (tetanoz, kuduz) ve adli 

defter, hasta transfer formu,  hasta izlem formları ve evrak dağıtım formları alt kod 

olarak kodlandı.  

 

Aşı defterleri (tetanoz, kuduz) ve adli defter 

 

“… Hastanesi‟ne ilk gittiğimde acil serviste, tetanoz aşı defteri yoktu, tutulmuyordu. 

Adli defter ayrı değildi. Eee, kuduz defteri yoktu, kayıt edilmiyordu, kuduz aşıları. Sadece 

işte, birinci aşı, ikinci aşıya geldi şeklinde, doğru dürüst düzgün kayıtlar yoktu”… “Aşıya 
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geldiğinde elinde kağıt oluyordu, onu sadece ordaki çizelgeyi işaretliyorlardı, kendileri 

kayıt almıyorlardı.”… “Defteri şey yaptık, gündeme getirdik. Adli defter ayrı değildi. 

Bütün vakalar, normal poliklinik defterine kaydediliyordu. Biz, adli defteri de 

ayırdık.”(Billur: 21). 

 

Hasta transfer formu  

 

“…yenilik olarak serviste getirdiğim, mesela (hasta) Transport Formları vardı, 

dediğim gibi.” “hasta ameliyata iniyordu, viziti konmuyordu hasta dosyasının içine, 

…ameliyat malzemeleri eksik oluyordu. Bunlar telefonla aranıyordu işte şu eksik, bu 

eksik diye bize söyleniyordu, hem işgücü kaybı hem zaman kaybına yol  açıyordu. Bunu 

önlemek amaçlı böyle bir transport formu geliştirdik.”  Onun hazırlanması, işte, eee, 

araştırmasını kendim yapıp, “neler olabilir?”, “bizim gereksinimimiz nelerdir?” klinik 

adına, bizim için uygun olanı saptadım. Ondan sonra, onun hazırlığını yaptım, önceki 

yaptığımda baktım, kontrol ettiğimde, eksikler vardı, onları tekrardan tamamladım. 

Şimdi, kullanım açısından bir sorun yok.”(Eyşan: 25-29). 

 

Hasta izlem formları  

 

“Fikir babası benim olduğum bir çalışma olmuştu, ama uygulamaya geçmekte sıkıntı 

yaşadık. Özel hastane deneyimim olduğu için özel hastanede gördüğüm bazı formları, 

bakım formları olsun takip formları olsun, eee, çalıştığım hastanede daha sonra 

çalışmaya başladığım üniversite hastanesinde uygulamaya geçirmeye, yenilemeye 

çalıştım.”...“…çünkü mevcut formlar hastayı değerlendirmek için (pupil ölçümü, basınç 

yarası değerlendirme vb açıdan) yeterli değildi.” (Börtüböcek:  17). 

 

“…mesela ben çalışırken bir form geliştirmiştim. O zamanlar form morm diye bir 

şeyler yoktu. Ama ben, benden sonraki arkadaşa bir saat anlatmaktansa, bir de kalıcı 

olsun, hastanın dosyasına girsin diye, kendimce formlar geliştirmiştim. “Bu formu takip 

edelim” dedim arkadaşlara, fotokopisini çektirdim. “Bunu birbirimize devredelim, 

kimsenin de haberi, olması gerekmiyor” dedim.  Hemşire arkadaşlar birbirlerine 

devrediyorlar. Sonra bir baktım, yok oldu formlar. „Kullanılmayacak‟  dendi…eski sistem 

(de), dört beş deftere falan kayıtlar düşüyoruz. “Hı” dedim, “tamam, öyle yapalım”. Ben 
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de benim arkadaşların kullanmak istemediğini düşündüm. Sonra baktım, benim yaptığım 

formlar. O dönemin kıdemli asistanı tarafından form geliştirilmiş, bu uygulanacak 

(dendi). Eee, benimkinin aynısı. Ama benim adım yok. Hiçbir şey iddia edemedim. 

„Saçmalama‟ dedi başhekim, tamam seninkine benziyor biraz falan dedi. Gittim, kavga 

ettim çünkü. “Sen hemşir misin, hemşire misin?” dedim ya. “Sen kendi işine bak.”” 

“…başhekimimiz eee, o hekimdi onun yaptığı doğrudur, yargılama yok. Onun yaptığı 

doğrudur, onunki uygulandı.” (Zencefil:  27). 

 

Evrak dağıtım formu 

 

“Klinik adına bir hedef çizmiştim. Hastanın bizim klinikten gidene kadar hiç 

sorunsuz nasıl çıkabilir işin içinden diye kendimce bir form geliştirdim. Bunun 

uygulanmasını sağladım. Ama eleman yetersizliği, işi takip edecek ara elemanın 

olmaması benim uygulamamı engelledi. Yani dört ay, üç ay kadar kullandık. Güzel, hiçbir 

filmin kaybolmadığını gördük. Şimdi yine filmler kayboluyor, çünkü, takibinde kimde 

takıldı bilmiyoruz. “Yeni sistem gelecek” dediler, “buna gerek kalmayabilir” dediler, 

“elektronik sistem içerisinde buna gerek kalmıyor” denildi. Ama yine sistem gelmedi, 

benim de formum kullanımdan kalktı.” (Zencefil: 71). 

 

Hasta Değerlendirme Araçları  

 

Bu kod altında, hasta tanılamada kullanılmak amacıyla geliştirilen ölçeklerin 

birimde uygulanmak üzere geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yapılması, ölçek 

geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yapılması olarak, aspirasyon işlemi sırasında hastanın 

değerlendirilmesinde ve hemşirenin yönlendirilmesinde kullanılmak üzere aspirasyon 

protokolünün oluşturulması ise aspirasyon protokolü geliĢtirme olarak kodlandı.  

 

Ölçek geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yapılması  

 

“…yine araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz ağrı değerlendirmesi FLACC 

(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability- Yüz  ifadesi, Bacaklar, Hareket, Ağlama, 

Sakinleşme Tarzı  ölçeği) kullanılıyor yine. Bu da bizim, belki de benim uygulamaya 

koyduğum bir şey, hemşirelik açısından. Bunu örnek olarak verebilirim.”… “FLACC 
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kullandık biz orada. FLACC, Türkiye‟de kullanılan bir skalaydı, ama biz onun geçerlilik 

güvenilirliğini aldık, yoğun bakımda kullanmak için. Türkçesi zaten vardı elimizde. Onun 

dışında bir de Wong Baker‟i kullandık, o da zaten kullanılan bir skalaydı, ama biz onu 

yoğun bakımda kullanmak üzere uyarladık. Eee, onun da geçerlilik, güvenilirliğini 

aldık.” (Yengeç: 7, 9). 

 

Aspirasyon protokolünün geliştirilmesi  

 

“Çalıştığım yoğun bakımda, aspirasyon sırasında ağrının değerlendirilmesine 

yönelik kılavuzu uygulamaya koyduk. Bu kılavuza uygun olarak da şu an aspirasyonlar 

yapılmaya başlandı.” “…ben eksiklik olduğunu fark etmiştim, hastaları gözlerken eksiklik 

olduğunu gözlemledim…aspirasyon prosedürlerini değerlendirirken de bazı şeylerin 

uygun olmadığını gördüm.” “Zaten o sırada da tez çalışmam başlayacaktı” (Yengeç: 

7,9). 

 

Yeni fikir, ürün ve yöntem örneklerine ilişkin ifadeler hemşirelerin demografik 

özellikleri ile karşılaştırıldığında; hastanın tanılanmasında ve hemşirelik girişimlerinin 

belirlenmesinde rehber olan ölçeklerin, hasta izlem formlarına dahil edilerek birimde 

uygulamaya geçirilmesinde yüksek eğitimli (lisans ve lisans üstü mezunu) ve genç (beş 

yıldan az süredir hemşire olarak çalışan, 25-30 yaşları arasında olan) hemşirelerin rol 

aldığı saptandı. Bununla birlikte, birimdeki işleyişin sürdürülmesinin sağlanmasına 

yönelik olarak acil çantasını, evrak kayıt formlarını ve hasta transfer formunu oluşturan 

hemşirelerin yönetim pozisyonlarında çalışan hemşireler (ya da sorumlu hemşirenin 

yerine vekalet eden hemşireler) olduğu görüldü.  

 

4.3. HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢlarının Yararları  

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının hemşireliğe katkısı sorulduğunda; 

hemşireler tarafından verilen yanıtlar, mesleğe yarar sağlar ve iĢe yarar sağlar olarak 

kodlandı.  
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Mesleğe yarar sağlar  

 

Hemşirelerden bazıları, hemşirelerin yenilikçi davranışlarının bireysel yarar 

sağladığını, bireysel yararların da toplamda mesleğe yarar sağladığını ifade etti: 

 

“Bireysel katkılar, evet. Ama dediğim gibi sonuçta şeydir, bir kişi bireysel bir 

katkıda bulunur, iki bireysel, bireysel bireysel derken 20 kişinin bireysel katkısı ….güçlü 

bir katkı olur, bireysellikten çıkıp, kitlesel bir katkı olur diye düşünüyorum. Bireysel 

davranışlar da hemşirelik için önemlidir ve katkıdır.” (Börtüböcek:  49).  

 

“Herhangi bir şeyin, yenilikçi davranışın gelişmesi, yaygınlaştırılması, 

uygulanması hem meslek adına hem de bunun sonucundan etkilenen kişiler için olumlu 

bir şey, yararlı bir şey.” (Sinem:  24). 

 

“Sağlar diye düşünüyorum. Sağlamalı da zaten.” (Papatya: 17). 

 

“Kesinlikle sağlar, kesinlikle sağlar. Eee, şu anda klasikleşen hemşirelik 

yaklaşımları var. Hemşire ne yapar? İşte doktorun söylediğini, tedavi uygular. Hastaya 

göre nedir? Tansiyonumuzu ölçer, ateşimize bakar. Yani hemşire olarak ya da dışarıdan 

bakıldığında da bu böyledir. Sokaktaki insana göre de böyledir hemşire. Ama tabiî ki biz 

yenilikçi yaklaşımlarda bulunsak, yeni arayışlar içerisinde yani kendimizi ilk sorunuz da 

sordunuz ya, hani siz kendiniz bir şey yapıp bunun için mücadele ettiniz mi, belki hani 

mücadele etseydim, hani, eee, ben de onlara uymasaydım eee, kabullenmeseydim, belki şu 

anda tabiî ki, hemşirelik mesleğine bakış daha farklı olabilirdi” o zamanda hemşirelik 

sadece verilen direktiflere uyan kişi değil de yaratan, üreten, uyarlayan kişi olacaktır ve 

dolayısıyla klasik hemşire şeyi yok olacaktır.” (Gizem:  22). 

 

“Sağlar. Kesinlikle sağlar. Özellikle gelecek için... Hemşireler bir çok şey 

bulabiliyor, ama bunun üzerine gidip, hani yenilikçi davranış diyoruz ya, bunun üzerine 

gidip ben bir şey buldum diyemiyor, ya bir şekilde engelleniyor, engelliyorlar diyeyim… 

Bilmiyorum gelecek için ben umutluyum, açıkçası yenilikçi bir çok yenilik olacak ama 

önce kendi içimizdeki dirençleri yıkmamız gerekiyor. Bu dediğim gibi geçmişten gelen 

davranışlarımızı biraz azaltmamız gerekiyor.” (Yengeç: 19).  
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Bununla birlikte Yengeç, hemşirelerin yenilikçi uygulamalarının mesleğe yarar 

sağlayamamasının nedenini ise şöyle ifade etti:  

 

“Bu, bizim Türkiye‟de çok fazla araştırma var, ama “bunu uygulamaya 

geçirebiliyor muyuz?”, hayır. Yani ben bir çok araştırma biliyorum, sırf tez olsun diye 

yapılan. Hani ben, gerçekten emeğe de yazık, bir yıl geçiyor. En azından o bir yıl 

içerisinde, uygulamaya katabileceği bir şey olması gerekiyor.” (Yengeç: 23). 

 

İşe yarar sağlar (in-vivo kod) 

 

Hemşirelerden bazıları ise, hemşirelerin bazı yeni uygulamalarının hemĢirenin 

iĢini kolaylaĢtırdığını, hastanın o andaki ihtiyaçlarını giderdiğini ve iĢe yarar 

sağladığını ifade etti: 

 

“İşe yarar sağlıyor bence. Hemşireliğe yarar sağlıyor derken hayır. İşe yarar 

sağlıyor derken evet, sağlıyor hani yoklukta işini kolaylaştırıyor, bir şey yapmış oluyor ve 

çözüme gidiyor, en azından hani yapması gereken bir işi halledip başka bir işe ya da 

konuya odaklanabiliyor.” (Çiçek: 47).  

 

“…iki yönlü ya. Sağlıyor da sağlamıyor da. Sağlıyor derken o an için hasta için 

gerekli olan şeyi yapıyorsun…Mesela malzeme eksikliği, hemşireliği bir şeyi başka bir 

şeyle yerine koyabiliyorsa bu sorun olarak algılanmaz ve çözümlenmez.” “Hemşireliğe 

bir katkısı yok. Sadece hasta açısından düşünürsek bir katkısı var.” (Toprak: 173,175).  

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının yararlarına ilişkin ifadeleri ile demografik 

özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  
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4.4. Sağlık KuruluĢlarında HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢlarını GeliĢtirmeye  

Yönelik Uygulamalar  

 

Hemşirelere çalıştıkları ya da çevrelerinde bulunan sağlık kuruluşlarının, 

çalışanların yenilikçi davranışlarını geliştirmeye yönelik hedefleri olup olmadığı ve bu 

konudaki girişimleri soruldu. Hemşirelerden bazıları, özel hastanelerin genel olarak 

yenileşime yönelik hedeflerinin olduğunu ve yeniliği desteklediklerini ifade ederken, 

kamuya ait hastanelerde ise yeniliğin işyükü olarak algılandığını ve 

desteklenmediğini  ifade etti: 

 

 “Özel hastaneler bunu desteklerken devlet kurumlarında çalışanlar tarafından iş 

yükü olarak algılanıyor.” (Toprak: 55). 

 

“Düşündüğüm kadarıyla, özel sağlık kuruluşlarının çalışanların yenilikçi 

davranışlarını arttırmaya yönelik teşvik edici bir sürü şeyi var…” “…ama  özel 

hastanelerde de bütün kuruluş aşamasında, bir sürü aşamada hemşirelerin aktif görev 

aldıklarını ama özellikle akreditasyon ve JCI (Joint Commission International- 

Uluslararası Birleşik Komisyon) kriterleri doğrultusunda hemşirelerin bu işi 

benimsediklerini ve canhıraş çalıştıklarını ama sonuçta bu gururun hemşirelerle 

paylaşılmadığını ...(düşünüyor) “…Devlette, sanki hemşirelik açısından baktığınızda 

yeniliğin ve değişimin hemşireler tarafından getirilmesi çok beklenen ve istenen bir 

durum değil gibi görüyorum... diğer sağlık profesyonellerinin, tüm yenilik, değişim eee, 

bilim üretme davranışlarının kendilerinde olduğu düşüncesinin varlığını düşünüyorum.” 

“Genelde motivasyonu ve verimliliği arttırmak için çalışanları da işe katmaya 

çalışıyorlar. Gerek hizmet içi eğitim, gerek başka seminerler, kongreler olsun, 

çalışanlarda davranış değişikliği, istendik yönde davranış değişikliği yaratmak için bazı 

şeylere katıyorlar yöneticiler.”(Börtüböcek: 55,69,57,59). 

 

“Bence öyle bir girişimde bulunmuyorlar, yani yenilikçi ….bu işe bir yenilik 

getireyim, bu işi belki daha iyi nasıl yaparız, düzeltiriz şeklinde. Ben şimdiye kadar, 

çalıştığım hiçbir hastanede bunu görmedim. Yani, hemşirelik adına yapılan yenilikçi 

hiçbir davranış yoktu.” (Billur: 67). 
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Hemşirelerin, sağlık kuruluşlarında hemşirelerin yenilikçi davranışlarının 

geliştirilmesine yönelik uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin ifadeleri ile demografik 

özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  

4.5. HemĢirelerin Yeni Fikir, Ürün ve Yöntem GeliĢtirmede Karar Verme Yetkisi  

 

Sağlık kuruluşlarında hemşirelerin yeni fikir, ürün ya da yöntem geliştirmede ve 

uygulamada karar verme yetkisine sahip olma durumu sorgulandı.  Hemşirelerin ifadeleri 

sahip & sahip olmaları gerekir ve kısmen sahip & bağımlı olarak kodlandı.  

 

Sahip & Sahip olmaları gerekir  

 

Hemşirelerden bazıları, hemşirenin bu konuda karar verme yetkisine sahip 

olduklarını ve olmaları gerektiğini ifade etti:  

 

“Hasta bakımıyla ilgili sahipler.” (Çiçek: 87). 

 

“Sahip. Uygulayıcı çünkü o.” (Zencefil: 77). 

 

“Sahipler bence.” (Papatya: 105). 

 

“Bence sahip olmalılar…hemşirelerin bunu bildiğini düşünmüyorum. Yani 

kendilerinin karar verme hakkına sahip olduğunu bildiğini düşünmüyorum. Sadece onlar 

ben, „bana söyleneni uygulayıcı konumundayım‟ şeyi var, mantığı var. Yani öyle bir 

düşünce var onlarda.” (Yengeç: 41). 

 

Kısmen sahip & Bağımlı  

 

Hemşirelerden bazıları ise, yeni fikir, ürün ya da yöntem geliştirmede hemşirenin 

karar verme yetkisine  kısmen sahip ve bağımlı olduğunu ifade etti.   

 

“Sahiptirler ama bağımlıdır da. Yani tamamen bağımsız değiller.” (Toprak: 96). 
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“Yarı yarıya. Yani, karar verme hakkına da sahip hemşirelerin olduğunu da 

düşünüyorum.” “…bu hemşireler kendilerine bunu misyon edinmiş. Hani, yenilik 

yaratmayı, yeniliğe açık, değişime açık. Bu kişilerin bu tarz hemşirelerin ki gördüğüm, 

bildiğim hemşireler de var. Hakları var. Yani karar verme yetkisine sahipler.” 

“…hemşirelerin de karar vermede çok etkili olduklarını söyleyemem.”(Börtüböcek: 

92,98,100). 

 

“Sanıyorum kısıtlı diye düşünüyorum. Aslında, eee, hemşirelik hizmetlerinde hani 

tedaviye yönelik ise sınırlıdırlar. Ama bakıma yönelikse, eee, engelleri yoktur diye 

düşünüyorum.” (Gizem: 60). 

 

“Tek başına sahip değil. Bu fikri düşünmüş olabilir. Böyle bir fikrim var diyebilir, 

ama tek başına bu iş için yani böyle bir şey zaten uygun değil, böyle bir şeyi de tek başına 

yapamaz. Mutlaka ve mutlaka destek alması gerekiyor. „Kimden destek alacak?‟” 

(Ayşegül: 63).  

 

“Tıp dünyası yeni bir şeylerle, ilaç olsun, malzeme olsun çıkıyor. Eee, nitekim de 

hemşireler orda uygulayıcı konumunda, karar verici durumunda değil. Sen uygulamak 

istesen bile bir yerde takılabiliyorsun. Çünkü, hemşirenin karar verme yetkisi yok.” 

(Romeo: 31). 

 

“Tedavide yenilik alanı derken, mesela muskuler yapılacak olan, yapacağımız 

kası tercih hakkımız olabilir bence. Ama muskuler tedaviyi muskuler uygulayacağız.” 

(Çiçek: 89). 

 

Hemşirelerin yeni fikir, ürün ve yöntem geliştirmede karar verme yetkisine ilişkin 

ifadeleri ile demografik özellikleri karşılaştırıldığında; kısmen sahip ve bağımlı diyen 

hemşirelerin, hasta ile çalışan hemşireler olduğu saptandı.  
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4.6. HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢları  

 

Yenilikçi davranış açısından hemşireleri değerlendirmeleri istendiğinde,  

hemşirelerden bazıları, hemşireleri yenilikçi davranış açısından olumsuz olarak 

değerlerlendirdi.  

 

“Genel olarak hayır. „Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın‟ dedikleri için.” 

(Romeo:116).  

 

“Motivasyonumuz yok galiba. Çalıştığımız grup olarak olsun, toplumsal olarak 

görmediğimiz saygı olsun, gördüğümüz mü diyeyim, gördüğümüz diyemeyeceğim, 

görmüyoruz doğru bir laf değil ama yerine bir şey koyamıyorum şu an.” (Çiçek: 171).  

 

“Şöyle bir anlayış var, ben ne gördüysem onu uyguluyorum. Yani, benden önceki 

kıdemli olan hemşire ne yapıyorsa ben onu yapıyorum, üstüne bir şey katmıyorum. Bu 

bence hemşirelerin genel sorunu” (Yengeç:15).  

 

Hemşirelerden bazıları ise, çalışma ortamında gerekli imkanların karşılanması, 

yeniliklerin paylaşılması durumunda yenilikçi davranışların gelişeceğini ifade etti.  

 

“Hemşirelerin çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum, yani.”“Eee, hemşirelere eğer 

gerekli imkanlar sağlanılırsa, yenilikçi davranışa yöneliyorlar ama gerekli imkanlar 

yoksa, yenilikçi davranış konusunda birazcık engellendiklerini hissettiklerinde 

köreliyorlar. Yenilikçi davranış ortaya koymuyorlar.”(Börtüböcek:140,150).  

 

“Ortaya çıkıyor ama bunları biz kayıt altına almıyoruz. Yani işte bakın şu işte 

beyin ameliyatı olan işte hastaya saç bakımı verilirken işte şu şekilde yara korunur, işte 

bu uygulama bu şekilde yapıldığında daha iyi oluyor şeklinde, öyle bir yere bir şeyler 

yazılmıyor. Herkes kendisi farklı bir şekilde yapabiliyor. Yani evet, yeni faaliyet, şeyler 

geliştiriyor, uygulamalar geliştiriyor orda ama hiç „ben bu uygulamayı geliştirdim, bunu 

bu şekilde yapıyorum‟ diye onu herhangi bir yere yazıp  veya bir başkasına anlatmıyor.” 

“Kendimize ait yöntemler geliştiriyoruz ama onlar bizde kalıyor.”  (Billur: 135,141).   
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“Ama bir araya gelip herkes kendi yaptığını anlatırsa, vakaların nasıl olduğunu 

anlatırsa o zaman, her kafadan yeni bir şey çıkabilir, yeni bir yöntem çıkabilir…beyin 

fırtınası gibi…özellikle hemşirelik kongrelerine gitmek lazım bence…Ben aynı işi 

yaptıktan sonra dünya aya çıkmış, hala yerimde sayıyorum napayım aya çıktığını. Benim 

de birşeyler yapmam lazım.” (Ayşegül: 49). 

 

4.6.1. HemĢirelerin yeniliği baĢlatma ve yeniliği uygulama açısından 

değerlendirilmesi  

 

Hemşirelerin kendilerini, mesleki yaşantıları boyunca, yeniliği başlatan ya da 

yeniliği uygulayan olma açısından değerlendirmeleri istendi. Yanıt veren hemşirelerin 

yarısı kendisini yeniliği uygulayan, diğer yarısı ise kendisini yeniliği hem başlatan hem 

de uygulayan olarak değerlendirdi (Şekil 4.3). 

 

Yeniliği uygulayan  

 

“Yeniliği uygulayan…Çünkü her zaman yenilikler dirençle karşılaşıyor. O yüzden 

uygulayan kısmı olarak şu ana kadar uygulayan kısmındaydım.” (Billur: 83).  

 

 “Hani arkadaşlarımın öne sürdüğü bir fikri yapmışlığım  var, doğruysa tabiî ki 

doğru olduğuna inanmışsam, o grupta düşünülerek ortak bir karar çıkmışsa onu 

uygulamışımdır.” (Ayşegül: 51). 

 

“Şu aşamada uygulayanım. Eee, insanların yenilik başlatmaları için belli bir 

noktaya gelmiş olmaları gerektiğini düşünüyorum.” (Börtüböcek: 83).  

 

“Yeniliği  uygulayan…Herhalde öğretilmişlik. Çok “hadi bu da böyle olsaydı” 

diye çok düşünmeden, olanı uygulama herhalde.” (Çiçek:  81,83). 

  

“Uygulayanım, şu andaki pozisyonum öyle.” (Zencefil: 69).  
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Yeniliği başlatan ve  yeniliği uygulayan  

 

“Yeniliği başlatanlardanım ancak daha çok uygulayanlardanım da. Aslında çok 

uygulayanlar durumuna düşmedim, çünkü çok yenilikçi fikir yok. Daha çok uygulamayı 

başlatanlardan olurum.” (Toprak:  94).   

 

“Yani, çalışma sürecinin içinde her ikisini yaşadım. Ama şimdi herhalde 

uygulayan modundayım. Tabi mesleğin ilk dönemlerinde böyle şeydir, uygulayan değil 

de, başlatan hani bunların arayışları içinde olan…o süre içerisinde çok fazla destek 

görmemek, takdir görmemek insanı biraz küstürüyor galiba. Yani kırılgan oluyorsunuz, 

küskün oluyorsunuz. Eee, bilmiyorum belki çok yorulmak istemiyorsunuz artık. Bu belki 

son süreç, son aşamalar ama herhalde ben o son aşamalara girdim” (Sinem: 61). 

 

“Sanıyorum, yerine göre yeniliği başlatan. Bu zamana kadar çok fazla yenilikçi 

davranışım olmadı ama sonuçta hani birtakım şeylerde de, çalıştığım yerlerde, belirli 

farklı, ufak tefek de olsa, hani majör olarak „ben şunu getirim, oturttum, başlattım, devam 

ediyor‟ diyemem ama ufak tefek şeylerde yaptığım minik şeyler vardır. Yerine göre hani 

bunu başlatabilen, bunu uygulayabilen, yerine göre de o düzene uyabilen ama sonuç 

olarak da galiba, en çok da uyan, uygulayan olurum.” “…her zaman fikirlerimi ortaya 

koydum, sundum hani bir çalışmaya başlayıp sona ulaştıran kişi hiçbir zaman olmadım 

maalesef.” (Gizem: 50,52). 

 

“Ben iki grupta da olabilirim diye düşünüyorum. Bazen hani daha çok yeniliği 

başlatan oluyorum, ama var olan bir yeniliği uygulama, hani birileri bana şey dediğinde, 

„bu bir yenilik‟ dediğinde onu deneyip uygulamak da isterim. Ama genel anlamda kendi 

birimimde eski uygulamalardan düşünecek olursam, yeniliği başlatan hani ben 

oluyorum.” (Yengeç: 37).  

 

“Yenilikleri uygulamaya kesinlikle açığım. Ama yenilikleri başlatabildiğim 

dönemlerde olmuştur. Özellikle çocukta çalıştığım dönemde, o dönemlerde pek kimsenin 

aklına gelmeyecek, nöbette birlikte çalıştığım (kişilerle) „böyle mi yapsak şöyle mi 

yapsak, olur mu?‟, „Aaa, evet, oldu‟, hani işimize yarayacak şekilde yapabileceğimiz 

şeyler oldu (Papatya 29). 
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ġekil 4-3. Yeniliği baĢlatma ve uygulama açısından kod-hemĢire matriksi 
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Hemşirelerin ifadeleri demografik özellikleri açısından karşılaştırıldığında, 

kendilerini „yeniliği uygulayan‟ olarak değerlendiren hemşirelerin çoğunluğunun lisans 

mezunu, „yeniliği başlatan ve yeniliği uygulayan‟ olarak değerlendiren hemşirelerin 

çoğunluğunun ise önlisans mezunu olduğu görüldü.  

 

4.6.2. HemĢirelerin yenileĢim sürecindeki davranıĢları  

 

Hemşirelerin yenileşim sürecinde, yeni fikri öncelikle uygulayan hemşireler 

daha az olmakla birlikte, yeni fikrin genellikle önce meslektaşları ile, daha sonra 

yönetici hemşireleri ile paylaştıkları, daha sonraki süreçte hekimlerle paylaştıkları 

saptanmıştır. Her bir aşamada alınan olumsuz yanıtların, bir sonraki aşamaya geçişi 

engellediği görülmektedir. 

 

Papatya  

“Bunu önce kendim uygulamalıyım hani böyle bir şeyi. Düşündüysem eğer 

birkaç kez uygulayacağım hakkaten bunun farklı olduğunu görücem.” (61). 

“(Uyguladıktan sonra)…Başhemşiremle paylaşırım. O da bana , “hayır, ben öyle 

düşünmüyorum, bu böyle olmalı” derse, “aman, burda da zaten bir şey yapılmıyor” 

derim geçerim ve biter yani. Ki bu tarz şeylerle zaman zaman karşılaşıyoruz hani.” (61).  

 

Billur  

“İlk önce bunu, ne yapmak istediğimi, hangi konuda çalışmak istediğimi servis 

sorumlumla paylaşırım. Onunla ilgili hani serviste, kendi servisimde yenilikçi bir şeyler 

yapacaksam hani bunun nasıl ne şekilde yapabiliriz, hani hastane kaynaklarından 

imkanlarından ne kadar yararlanabilirim, hastane beni nereye kadar destekler.” (Billur: 

81).  

“Bunu servis sorumlusuyla da paylaşırım, ondan sonra kendi şeyine göre işte 

başhemşirelik, başhekimlik şeklinde gidecek bir şekilde, o ayarlanır tabi ki hastane 

“Aaa, evet, biz bunu destekleriz” derse bu şekilde çalışmaya başla, başlanılabilir. Ama 

siz kendi imkanlarınızla belki bir yere kadar gidersiniz.” (81). 
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Sinem  

“…tabi bunu hayata geçirirken tabii sonuçları, değerlendirmeleri, uygulamaları 

falan eee, onlardan şey olmak lazım. İnandığın artık “Tamam, bu böyle olmalı” dediğin 

şeyleri sunmak lazım.” (63). 

“Ya, yeni bir fikrim var ve bunu uygulamaya geçirmek istiyorsam, önce çevremde 

yakın çevremdeki insanlarla bunu paylaşırım. Tabi bunun zemini hazırsa uygulama 

adına sadece lanse etmek ve katılımı gerçekleştirmek adına beni gerçekten, yakın 

çevremde beni tanıyan insanlarla paylaşırdım. Onlardan gelen tepkiler ve yorumlar 

sonucu bunu uygulama ortam hazırlayacak, izin verecek olan yönetimle görüşürdüm.” 

(63). 

 

 

Toprak  

“Ben ilk önce bunu yapacağım, mesela hasta ile ilgili bir şey ise hasta ile 

başlarım.” “…kendi iş yükünü de azaltmalı.” “…kendim içinde uygularım. Başkalarının 

görmesinin çok anlamı yoktur.” (70, 82).  

“ Olaya devam eder miyim? Bu benim yaptığım şeye güvenimle ilgili bir şeydir. 

Ben gerçekten buna %100 güveniyorsam kendi fikrime, bu düşüncemi destekliyorsam 

bunu her koşulda yaparım…Sonuçlarını göstermek içinde olsa buna devam ederim. 

Bundan tepki alabilirim belki, ama bunu belki gizli yaparak belki de sonuçlarını bir 

şekilde göstererek gerçekten doğru olduğuna inanıyorsam devam 

ederim…İstikrarlıyımdır. %100 güveniyorsam.” (139).  

“(Uyguladıktan sonra)…İlk önce hemşirelik, hemşireliğe katkısı olacaktır. 

Hemşire arkadaşlarımla paylaşırım, sonradan en fazla olacak şey hemşire arkadaşım 

tabii yönetici hemşireyi de hemşire arkadaşım olarak görüyorum ama bir üst kurum, 

yönetici hemşiremle paylaşırım.” (72).  

“…hemşirelerle paylaştıktan sonra bunun hekim grubu tarafından veya da diğer 

meslek grubu tarafından görülebilirliğine bakarım. Yani yaptığım davranış 

destekleniyor mu, desteklenmiyor mu? Bir artısı var, bir eksisi var. Yani iyi yönde mi diye 

bunu diğer meslek grupları ile konuşarak, tartışarak nasıl olur, bu şekilde geri bildirim 

alarak gösteririm.” (72).  
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Çiçek 

“Önce arkadaşlarımla konuşurum, meslektaşlarımla konuşurum. Daha sonra 

bu konuda daha çok çevre edinmiş olan başhemşirem ve sorumlumla konuşurum ki 

hani bunun piyasaya sürme, yapabilme, tanıtabilme ve hani finansal kaynak sağlayabilme 

anlamında  yardımlarını beklerim. Sonra bunu kullanacak olan her taraftan pozitif sonuç 

gelirse, meslektaşlarımdan ve başhemşiremden, sorumlu hemşiremden bunu kime yönelik 

yaptım bu hizmeti onları tanıtmaya başlarım, anlatmaya çalışırım, eğer pozitifse herhalde 

arkası da gelir diye düşünüyorum.” “İlk söylediğim birkaç kişideki tepki çok önemli, eğer 

negatifse o şekilde devam ederim herhalde , yani ne gerek vardı, bir hayal olarak. Evet, 

genelde motivasyonum kırılır kişilik olarak.” (79,157). 

 

Ayşegül  

“Sen sadece onu kendi girdiğin vakalarda yaparsın doğru bildiğin için, onu 

yaparsın ve sadece senin vakana bir yararı olur ama diğer arkadaşlarına hiçbir yararı 

olmaz. …madem pratik düşünüyoruz, madem bazı şeylerin hani yenilikçiyiz diyoruz. Hani 

yeni bazı şeylerin gelmesi lazım, düzeni daha iyiye götürmemiz lazım diyorsak ben 

yanımdakine, yanımdaki yanındakine şeklinde anlatılması gerekiyor. Belki onun daha iyi 

bir fikri var…Sen ona fikrini söyleyeceksin, her zaman senin söylediğin fikir doğru 

olmayabilir. Benim yaptığım uygulama çok da doğru olmayabilir.” “...tabiî ki ilk önce 

mecburen sorumlu hemşiremle görüşmek zorundayım, bunu böyle yapalım mı, diye 

söylüyorsun, ama dediğim gibi her zaman olumlu cevap alamayabiliyorsun. Bu hani, o 

servisin veya o kliniğin işte sabit bazı şeyleri var, değiştiremiyorsun yani.” Kıdemli 

hemşireler, çok fazla hani çok böyle yıllarını vermiş hemşireler çok böyle yeniliği 

kabullenemeyebiliyorlar. İlk önce onlara anlatması gerekiyor doğruluğu. Onlarla 

paylaşması gerekiyor, ondan sonra da kendisine destek bulduktan sonra sorumlu 

hemşiresine gitse daha iyi olur. Çünkü direk sorumlu hemşireye gittiğin zamanda bu sefer 

kabul edilmeyebiliyor istediğin şey.  “Bununla şimdi ilgilenemez” veya “bu 

uygulanamaz” denebiliyor yani. Ama daha en başından kestirilip atılabiliyor.” “…doğru 

bir kararsa, yani, o düşündüğü şey doğruysa ve sorumlusu istemiyorsa, asıl olması 

gerekeni hani daha bir üste çıkmak, olması gerekeni diyorum, ama onu yapıyor muyuz 

diye düşündüm şimdi. Yapmıyoruz. Yani sorumlu istemediği zaman, bir şeye sorumlu 

“Hayır, bu olamaz” dediği zaman öyle kalıyor o olay.” (41, 37, 85, 65). 
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Romeo  

“Valla, önce kendi birimimden başlarım bu işe. En başta sorumlum olan 

kişiden, böyle bir fikrim var diye açarım.” “bir iki tık yani ben tamam derim yani.” 

“…ben hemşire arkadaşımla bu fikrimi oturup konuşsam bile, yukardan buna onay 

çıkmadığı sürece bir şey değişebileceğini düşünmüyorum.” (65,57,67).  

 

Zencefil  

“İlk önce kendim uygularım.” “Yani uygulamaya devam ederim ki, 

komplikasyonları var mı? Düzeltilmesi gereken yer var mı? Lüzumsuz davranış varsa 

elerim, yalın hale getirdikten sonra arkadaşlarımın da uygulamasını sağlarım. Daha 

ötesi amirlerime bildiririm.” “Yönetici olarak bakarsam, kuralı ben koyduysam mecbur 

yaptıttırırım. Yani yapılsın, bir göreyim. Olabilirsem de, bunun yanlışlarının olduğunu 

söylüyorsun ama bu yanlışları uygulayarak görebilirim. Yani teoriyi farklıdır, bir 

uygulayalım. Ayıklayalım, uygulamadan bilinmez.” (59,61,65).  

 

Yengeç  

“İlk önce kendi çevremle paylaştım.” “Hemşire arkadaşlarımla. Ondan sonra 

gerekçeleri ve neden olduğu, onların da onaylayıp onaylamadığı, hani eğer onlarda aynı 

şeyi düşünüyorsa daha kolay kabul ettirmek hani ne bileyim kabul ettirmek zordur çünkü 

bir birime. Eee, onların da bakış açısı çok önemli, daha sonra kendi sorumlu hemşireme 

dile getirdim. Ki benim sorumlu hemşirem çok destekleyiciydi, özellikle eğitimde çok 

destekleyiciydi. Yeni bir uygulamada, bir fikirde, bir araştırma yapmak istediğimde hep 

desteklendim yani. Bir şey yapmak istiyorum dediğimde, kongreye gitmek istiyorum 

dediğimde hep desteklendim. Bu yüzden ilk önce hemşireler, sonra sorumlu hemşire, 

daha sonra başhemşireliğe hiç gitmedim. Çünkü genelde sorumlu hemşire ile hani bir 

şekilde o iletiyordu, ya da biz kendi içimizde yapabiliyorduk bu işlemleri. Hani 

başhemşireliğin belki yenilikçi uygulamalarla çok ilgisi yoktu. Ama sorumlu hemşire 

düzeyinde çözebiliyordum ben.” (31,33). 
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Gizem  

“Sanıyorum şöyle yapardım, önce bu fikrimin geçerliliğini, doğruluğunu 

kanıtlamak için, kaynaklardan yararlanırdım, bunun bu şekilde olması gerektiğini 

gösteren kaynaklardan yararlanırdım. Bunları, öncelikle bu verileri toplar, bunları 

topladıktan sonra da işte kurumumda bir hiyerarşik sıraya göre gidip, o ekip 

arkadaşlarıma, o hiyerarşik sırayı izleyerek bunları bulduğum kanıtlarla, desteklerle işte 

çevre hastaneler olsun, farklı kişilerin çalışmalarını örnek göstererek, bunu bu şekilde 

sanırım yürürlüğe, uygulamaya sokardım diye düşünüyorum.” (34). 

 

Hemşirelerin yenileşim sürecindeki davranışlarına ilişkin ifadeleri ile demografik 

özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  

 

4.6.3. HemĢirelerin meslektaĢlarının yenileĢim sürecindeki davranıĢları  

 

Hemşirelere, meslektaşlarının yenileşim sürecindeki davranışları sorulduğunda,   

hemşirelerin birçoğu, meslektaşlarının yeni fikirlerine destek olacaklarını ifade etti. Bazı 

hemşireler, yeniliklere açık olduğunu vurgularken, bazıları ise, yeni fikrin yararlı olma 

durumunda kesinlikle destekleneceğini ifade etti (Tablo 4.2).   

 

Tablo 4-2.  HemĢirelerin meslektaĢlarının yenileĢim sürecindeki davranıĢlarına iliĢkin görüĢleri  

Rumuz Metin 

Billur 
“Destek olurum…elimden geleni yaparım ama, hani onun da yine de eee 

çalışmanın izinli olması gerekir her şekilde.” (95).  

Eyşan 

“Şimdi şöyle hani o önerisine bakılır, uygun mu, hem hastaya, kliniğe, hem 

diğer çalışanlara uygunsa onu da, işte mesela ben de, klinik adına tek kendim 

değilim, hekimlerde var. Onlarla da görüş birliğine varırım.”( 150).  

Toprak 

“(Yeniliklere) Açığımdır. Kalıplaşmış fikirlerim yoktur. Olması gerekenin en 

iyisini isterim.” “Bunu gözlemlerim, faydalı olansa desteklerim. Ama, eee, 

yanlışsa desteklemem.” (129, 127).   

Börtüböcek 
“Öncelikle, benim işimi nasıl etkilediğine bakarım.” “(İşyükümü) Arttırıp 

arttırmadığına bakarım. Onun dışında,  bunun hastaya ne kadar katkısı 
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olduğuna bakarım.” “…hastanın yararına olan, çok yararlı bir şeyden 

bahsediyorsak, engel çıkartmam. Ama buna inanmış, inandırılmış olmam 

gerekir, uygulamaya almam için.” (102,104,110).  

Sinem 

“…benim görmem lazım. Ya benim inanmadığım bir şeyi savunmam veya 

sunmam çok da şey değil…zaten inanmasam denemeye geçmem onu. Ama yine 

de onun görmediği, bilmediği bir açısı olabilir, olumsuz anlamda. Deneyerek 

anlıyorsun, düşünerek çıkartamayabiliyorsun bazı şeyleri.” “…Uygulayarak, 

gerçekten uygulama sonucunda ben de uygun buluyorsam o fikri onun yapmak 

istediği her neyse destek olurum, hani bizzat da eşlik ederim, onun o 

sürecine..” (73, 71). 

 

Papatya 

“Ben yeniliklere açığım. Bir bana “bu illa da bu şekilde yapılacak” dediğinde,” 

niye ki” derim…Bu senin fikrin. Bazen çok sabit fikirli, “hayır, bu illaki 

böyledir.” diyen insanlar var.” “Bunun artı nesi var?  Artısı olması lazım, 

değiştirilmesi için bir şeyin mevcut olandan bir adım öne gitmesi lazım. Hem 

hasta için olabilir, sadece çalışan için olabilir.” “”Bu da neymiş, bir bakalım, 

kullanalım” derim, ilk kullandığımda hani şey olmayabilir. Alışkanlığın getirdiği 

bir şey olabilir. Birkaç kullanmadan sonra “Vay, ne kadar da doğruymuş” 

derim yani.” (27,127). 

Ayşegül “Tabiî ki  desteklerim” (81). 

Gizem 

“Eğer, klinik için, mesleğim için, hasta için, bunun olumlu ve iyi olacağını 

düşünüyorsam ve inanıyorsam, kesinlikle desteklerim ve yanında olurum.” 

(68).     

Yengeç 

“Kesinlikle içinde olurdum. Kesinlikle olurdum, her zaman onun arkasında 

olurdum. Ben de araştırırdım gerçi ve onun savunucusu olurdum. Çünkü 

desteklendim ve bunun karşılığında da insanın kendine güveni geldiğini gördüm. 

Gerçekten ,insan kendine güveniyor, birileri bir fikir ortaya attığında, 

kullanıldığını gördüğünde ve desteklendiğini gördüğünde bunu gördükten sonra 

bütün hemşire arkadaşlarının herkesin yaptığı yenilikçi bir davranış, yenilikçi 

bir girişimi desteklerim.”( 53). 

 

          Hemşirelerin meslektaşlarının yenileşim sürecindeki davranışlarına ilişkin 

ifgadeleri ile demografik özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  
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4.7. Sağlık Ekibinin HemĢireler Tarafından GerçekleĢtirilen YenileĢime 

YaklaĢımları  

 

Hemşirelerin yeni bir fikir, ürün ya da yöntem geliştirmesine yönelik sağlık 

ekibinin yaklaşımları sorgulandığında verilen yanıtlar; hemşire yöneticilerin yaklaşımı, 

hemşirelerin yaklaşımı, hekimlerin yaklaşımı ve hastabakıcıların yaklaşımı başlıkları 

altında gruplandırılmıştır. 

 

Hemşire yöneticilerin yaklaşımı  

 

Hemşirelerden bir kısmı, hemşire yöneticilerinin yeniliğe olumlu yaklaştıklarını 

ve desteklediklerini ifade etti.  

 

“Bizde tepki olmaz. O önerilen şey uygulanır. Hemen iştirak edilir, uygulanmaya 

çalışılır. Yani göreceğiz ne kadar doğru. Eğer doğru ise herkes o kurala uyar. Hekimler 

tepki gösterse de, diyelim ki „ya bize uymuyor bu‟ size nasıl uyar, gelin, oturalım 

konuşalım bizim akışımızı değiştirmeyecek şekilde, kendi akışımızı da yan yana koyalım. 

Orada taşan yerler varsa görelim, uymayan yerleri görelim, ondan sonra. Ama bizim 

biçimimize dokunmayın.” (denir) (Zencefil: 79).  

 

“Hemşire yöneticimin görüşü iyiydi. Eee, klinikte hemşirelerin yeni bir şey 

geliştirmesi onun hoşuna gidiyordu.” “…destek oldu.” (Börtüböcek: 116,128).  

 

“…bizim başhemşire hanımımız öyle. Sonuçta, yani çok araştırmacı olmasa da, 

önüne sunulan bir öneriyi ya da herhangi bir ürün olsun şey olsun, teknik anlamda 

getirisi olacak şey olsa tüm imkanlarını kullanarak bizim ona kavuşmamızı sağlıyor yani. 

Sağlamaya çalışıyor en azından.”“Bizim başhemşiremiz, yeniliklere açık bir kadındır. 

Mesela bizler, farklı bir birimde ya da hastanede kullanılan yeni bir malzemeyi 

anlattığımızda, bizden bir örnek getirmemizi ister, bağış bulur, medikallerle görüşüp 

temin etmeye çalışırdı.”(Sinem: 30,85).  

 

“Yani benim karşılaştığım yöneticiler genelde iyiydi. Yani sorunlarımı 

anlatabildiğim, sorun yaşadığımda çözüm bulabileceğimiz kişilerdi. Ama tabiî ki 
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anlatılanlar itibariyle çok da sorunları ciddiye almayan yöneticiler de var, duyuyorum 

yani.” (Çiçek: 111,105).  

 

Hemşirelerden bazıları ise, özellikle yeni başlayan hemşirelere yönelik olmak 

üzere  olumsuz yaklaşımın olduğunu ifade etti.  

 

“…söz hakkı bile verilmezdi, son gelene, yeni başlayana.” “…kliniklerde şöyle 

kalıplaşmış şey var, ben daha önceki çalıştığım kliniklerde bunu da yaşadım. Şöyle 

deniliyor: “Benim kıdemlim, benim eski çalışanım ne derse, ben onu kabul ederim” diyen 

yöneticilerle bile çalıştım. O yüzden de hani, ee, bu hizmet içi eğitim programlarında bu 

konuşulsaydı, kanıtlar sunulsaydı, işte firmalara gidilseydi, hani bir şeyler değişir miydi? 

Orda da tereddütlüyüm.” “…yenilikçi bir sorumluysa denenebilir, bakılabilir diyecektir 

ama „yok aman başımıza iş çıkartma‟ diye düşünüyorsa bakmayacaktır.”(Gizem: 44, 

42,82).  

 

“Sorumlu hemşireler, başhemşireler ne derse onu yapıyorlar. Böyle bir korkmuş, 

sindirilmiş bir anlayış ta var. Ben ondan kaynaklandığını düşünüyorum biraz. Yani „ben  

bunu söylersem bana ne der‟, sürekli böyle bir çekinme, böyle bir uzak durma hali var.” 

“Bir şeyi yaparken, gerçekte ben çok çatışma yaşadığımı hatırlıyorum. Kendi sorumlu 

hemşiremle de yaşadım.” “…Yapamazsın, çünkü geleneksel bir uygulama bu, 

değiştiremezsin sen onu. Yenisin sen çünkü, ama seninde haklı olduğunu gördüklerinde 

geri çekiliyorlar. Hani ben kendi birimimde öyleydim. „Sen haklıymışsın‟ diyorlar. Bu 

yönden desteklendim, çok iyiydi. Desteklendim bu konuda.” (Yengeç: 43,47,49).  

 

Hemşirelerin yaklaşımı  

 

 Hemşirelerin birçoğu, meslektaşlarının yeniliğe yaklaşımında, özellikle iĢ 

yüküne vurgu yaparken, iĢ yükünü arttırıp arttırmayacağının hemĢirelerin 

yaklaĢımını belirlediğini ifade etti.  

 

“…değerlendirme kartelasından bahsetmiştim, “Aaa, çok güzel, artık yaraları 

daha rahat değerlendirebileceğiz. Güzel olmuş, elinize sağlık” ama onlara “Bakın, bu 

formları da doldurmamız gerekiyor, hastanın yarasının …..dolduracaksınız. “Ya, ne 
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formu?  Bunlarda çok uzunmuş. Gün içinde dört hasta bakıyorum, dördüne de mi 

dolduracağım. Aman, akşamcı doldursun” şeklinde. İşin uygulama kısmında, onlara 

düşen kısmında biraz geri çekiliyorlar, çekildiler.” (Börtüböcek: 118).  

 

“İnsanlar „çok çalıştım‟ modunda yani. Halbuki hiçbir şeyde yapmıyor olabilir 

yani, ki yapmıyorlar bir çoğu. Bir kısım var, gerçekten çok çalışıyor, hamal gibi çalışıyor. 

Hiç sesi çıkmıyor. Diğerleri de işin siyaset kısmını yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor ama 

yapıyormuş gibi gözüküyor.” “tepki bazında diyorum ama bunu resmi boyuta dökersen, 

kimsenin engel olma gibi bir lüksü yok.” “Ben yine  (en çok destekleyenlerin) 

meslektaşlarımın olduğunu düşünüyorum” “(Hemşireler)… iş yükünü arttırırsa engeldir, 

iş yükünü azaltıyorsa destekler.” (Romeo: 87,91,93).  

 

“…formlar, ilk başta hemşire arkadaşlar yüksündüler. Hani bir angarya gibi 

baktılar, fazlalık gibi baktılar. „Senin hatırın için yapıyoruz, ha‟ dediler. „Tamam, benim 

hatırım için yapın‟ diyordum. Sonra bir baktım, benim için değil, kendi hatırları için 

yapmaya başladılar. Çünkü artık alışkanlık haline gelmişti, lüzumsuz eski klasik 

yazışmaları ya da defterleri kenara attılar. Artık belgeleri vardı ve gerekliliğine de 

inanıyorlardı. Ama biz, geç…bir alışma, o geçişi zor. İnsanların alışması gerekiyor, 

gerekliliğine inanması gerekiyor. Şimdi daha kolay oluyor galiba, çünkü eğitilerek 

geliyor. Biz sıfırdan eğitmeye çalışıyorduk. Bunun gerekliliğini öğreteceksin, bunun 

angarya olmadığını.” “Ek iş olarak bakıyor. Bunu yaparsa bir süre sonra eleyeceği 

işlerin, azalacak olan işlerin farkında değil. Onu görmesi içinde uygulaması gerekiyor. 

Onu uygulatacaksın. Ondan sonra onun rahatlığına kavuşunca, eğer önünü göremiyorsa, 

uzağı göremiyor ise uygulatıp  görmesine yardımcı olacaksın.” “Destek göreceği de 

kendi arkadaşları, engelleyeceği de kendi arkadaşları. Birinci derecede.” (Zencefil: 

35,57).  

 

“En çok beraber çalıştığım hemşirelerden destek alırım.” “Hemşirelerin, hani 

beraber çalıştığım arkadaşlarımın daha destek olacağını düşünüyorum.”  (Papatya: 144, 

142).   

 

 “Diğer iş arkadaşlarımın görüşü, iş yoğunluğu sırasında o formları 

doldurmaya çok fazla vakit ayıramayacaklarını, ….ama işin onlara sunulan kısmını, hani, 
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yeniliğin onlara sunulan, hazır bir şekilde sunulan kısmını benimseyerek „Aaa, ne güzel‟ 

diyorlar ama onlardan beklenen kısmını gördüklerinde , hani „Bakın, biz bunu yaptık, bu 

ortada, hani sizden de şu kısmını yapmanızı bekliyoruz‟  dediğinizde „Ya, benim işim var‟  

gibi kaçınma davranışı içine giriyorlar.” (Börtüböcek: 116).  

 

Yönetici hemşirenin ve hekimlerin bunu kabul etmeyeceğine yönelik 

önyargıların ve olumsuz tepkilerle karşılaşmak istememenin hemşirelerin yeniliğe 

yaklaşımını belirlediği ifade edildi.  

 

“Yani bence onun şahısla alakası var, yani o kişi ile alakalı bir şey. Kişi iş yükünü 

arttıracağını düşünüyorsa….onunla uğraşmayı istemiyorsa böyle diyor. Hı, hı. Ama 

bunun maliyeti fazla, bunu asla doktor arkadaşlarımız kabul etmez, veya işte bunu asla 

yöneticiler kabul etmez diyenlerde olabiliyor.” “Kıdemli hemşireler, çok fazla hani çok 

böyle yıllarını vermiş hemşireler yeniliği kabullenemeyebiliyorlar. Hani daha çok 

fikirlerini kabul ettirebileceği kişilerle konuşması gerekiyor.” “Hekimleri ile karşı 

karşıya gelmek istemezler. Herkes kendi bulunduğu bölümün sorumlu hekimi karşı 

karşıya gelmek istemeyebilir veya şöyle bir şey olabilir, karşı karşıya gelse bile hekimin 

dediği olur orda. O zamanda hiçbir işe yaramaz. Hemşire arkadaş derki, “ben bu kadar 

bu adamla tartıştım, tartıştım, yine onun dediği oldu, niye o zaman boşu boşuna bu 

adamla aramı bozuyorum”der.” (Ayşegül: 89,85,109). 

 

“… birim içerisinde bazı hocalar. Onlarda farkındaydı, ben araştırma yaparken, 

herkesin dikkatini çekti bu ağrı durumu. Ve bunlar çok fazla destek oldu bana. Ama set 

koyanlar da oldu. Bazı uygulamaların saçma olduğunu söylediler, o kılavuz içerisindeki 

bazı uygulamaların saçma olduğunu, çok ince ayrıntı gerektirdiğini dile getirdiler. 

Bazıları işte, hekim hemşire çatışması doğurabileceğini dile getirdi. Tabi set koyanlar 

oldu, bazı doktorlar koydu, kendi birimimdeki, o birin hocası set koydu.” (Yengeç: 69).  

 

Hemşirelerden bir kısmı da, hemşireler arasındaki rekabetin, yararlı ve yeni 

uygulamaları engelleme yönünde davranışlara neden olduğunu ifade etti.  

 

“Yani açıkçası, anlamadığım bir şekilde bu meslek içinde hep iyiyi kötüleme 

güdüsü var sanki, destek olmama, yani hep birbirine ne diyeyim yani kendi, herkes kendi 
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işini yapsın, bu  iş güzel olsun değil de, hep bir olumsuz hava var yani. Negatif, sanki 

birbirine iş bırakma, sanki ona iş bırakınca mutlu olacak gibi hep negatif bir hava var. O 

yüzden zaten bu meslek grubu içinde çalışırken hep bu çekişmelere şahit oldum.” “Destek 

yok bence ya.” “ (Yeniliklerin)  işyükünü arttırdığı düşünülüyor.” (Çiçek: 103,153,113). 

 

“Gözlemlediğim kadarıyla, aktif olan, yenilikçi olanı çok fazla istemiyorlar, çünkü 

ondan daha iyi birisinin olabileceğini, daha iyi bir hemşire olabileceğini gördükleri 

zaman onların ….sarsılacak, onların değeri azalacak. Hep ben, ben ,ben daha iyi 

olmalıyım. Bir çeşit bencillik aslında bu. Aslında, bu kişiselleştiriliyor yine, iyi olan ben  

olmalıyım, ama aslında bunu genel olarak düşünmeliyiz. Aslında ne kadar güzel fikir 

verdi, bende bunu geliştirdim, uygulamaya soktum ve benim mesleğim adına, ikimizin 

ortaklığında bir şey ortaya çıktı diye düşünülmüyor maalesef. Hemşirelik mesleğinin, ben 

bunu her zaman her zaman savunuyorum olduğu yerde kalması belki daha aşağılara 

çekilmesi biz meslektaşlar arasındaki şeydir:..” (Gizem: 54).  

   

Hekimlerin yaklaşımı  

 

Hemşireler tarafından ortaya konan yeni fikir, ürün ve yöntemlere ilişkin 

hekimlerin bilgilerinin olmadığı  ifade edildi:  

 

 “Genelde, üst kademedekiler, klinik şeflerden ve uzmanlardan bahsediyorum, 

hastanın bakımı için olan iyi uygulamalardan memnun olduklarını, alt kademedeki hekim, 

işte asistanların, bu uygulamanın farkında olmadıklarını, kendi yoğunluklarından 

dolayı.” (Börtüböcek: 122).  

 

“Cerrahi ekip, yani ameliyathane adına konuşursak, iletişimin bence uzak 

olduğunu düşünüyorum. Çünkü gergin bir ortam, herkes gergin ve bunun bize yansıması 

da gergin.”(Çiçek: 107). 

 

Hemşirelerden Sinem ise, yeni ürünlere yönelik olarak hemşireleri teĢvik etme 

amaçlı olumlu yaklaĢımların varlığından söz etti:  
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“Ben kalp damar ameliyathanesinde çalışırken, cerrahımız yurt dışında 

bulunduğu ameliyatlarda kullanılan disposable malzemeleri getirirdi. Burada onu 

kullanırdık ve böylece yeni şeyler hakkında fikir geliştirebilirdik.” (Sinem: 82 ).    

 

Bazı hemşireler ise, hekimlerin yaklaĢımın olumsuz olduğunu, hemĢirelerden 

bu tür davranıĢları beklemediklerini ifade etti:   

 

“Yirmi sekiz yılda gördüğüm daha klasik beyinler olduğu için, yeniliği sen 

getiriyorsan…Senin getirdiğin fikirler ters teper.” (Zencefil: 27).  

 

“…hekimlerde de şöyle bir durum olabilir. İşte biz hemşirenin dediğine göre mi 

hareket edeceğiz, o böyle bir yenilik getirebilir mi? şeklinde de düşünebilirler diye 

düşünüyorum.” (Gizem: 78). 

 

“Aspirasyon böyle yapılıyor, serum fizyolojik vermeyelim diyorum, ya da 0.5 

verelim diyorum. Oranın uzman doktoru diyor ki: „Hayır, biz onun akciğerini 

temizleyemeyiz‟ diyor.  Yani böyle bir direnç oluyor. Doktorların koyduğu bir direnç 

oluyor.” (Yengeç: 19).  

 

Hemşirelerden Papatya ise, hemşirelik faaliyeti ile ilişkili konularda hekimlerin 

olumsuz yaklaĢacaklarına ait öngörülerin hemşireleri olumsuz etkilediğini ifade etti:  

 

“…biz ekip çalışıyoruz ama bir anabilim dalı başkanı da ya da işte doktor grubu 

bir şeye de ben bunu böyle yapar mıyım, hiçbir zaman sormaz. Aslında çok ayrı 

mesleklerdeyiz. Hani eee, otoritemizin hemşirelerin de kendi adına, hocalardan bağımsız 

bir güçlerinin olması gerekiyor. Ama ne yazık ki yok. Hep bir şekilde eziliyoruz. Ne yazık 

ki eziliyoruz. Hoca böyle dedi, hoca kızacak. Neden ki? O bir şey yapıyor, sen bambaşka 

bir şey yapıyorsun. Olmaması gerekiyor. Ama biraz da kadın mesleği olmasından da 

kaynaklanıyor olabilir.” (Papatya: 152).   
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Hastabakıcıların  yaklaşımı  

 

Hemşirelerden Börtüböcek, hastabakıcıların yaklaşımını işyükünü arttırdığı için 

öncelikle olumsuz olmakla birlikte genelde olumlu olarak değerlendirdi:  

 

“…personelden bahsediyorum, hastabakıcılardan, hastanın yarasını 

değerlendirirken onlara da biraz iş düşeceği için birazcık tepkili oluyorlar tabi. Hastaya 

pozisyon vermek ve yara bakımını yapma sırasında. Sonuçta onların da yoğun oldukları 

zaman var. Ama genelde olumlu yaklaşırlar.” (Börtüböcek:124). 

 

Sağlık ekibinin hemşireler tarafından geliştirilen yeniliğe yaklaşımlarına ilişkin 

ifadeleri ile demografik özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  

 

4.8. HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢlarını Etkileyen Faktörler 

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin oluşturulan 

kodlar, mesleki faktörler, bireysel faktörler, organizasyonel faktörler ve çevresel 

faktörler alt temaları altında sunuldu (Şekil 4.4).  

 

Alt Tema 1: Mesleki faktörler  

 

Hemşirelik uygulamalarının, hemşirelerin yaratıcı ve yenilikçi davranışlarına 

zemin hazırlayıp hazırlamadığının sorulduğu soruya ilişkin kodlar mesleki faktörler alt 

teması altında sunuldu.  

 

“…süreç ve fikir galiba daha ağır basıyor. Özellikle hemşirenin işlevleri dinamik, 

zaten çok hani süreçler burada daha etkili. Galiba birinci planda süreçler var.” (Sinem: 

48).  
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ġekil 4-4: HemĢirelerin ifadeleri doğrultusunda kodlanan hemĢirelerin yenilikçi davranıĢlarını etkileyen faktörler (Olumsuz etkileyen faktörler (-) ile 

gösterilmiştir)
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Mesleki inanç  

 

Hemşireler tarafından verilen yanıtlarda, hemĢireliğin yaratıcı bir meslek 

olduğu vurgulanırken, hemşirelerin de yaratıcı olması gerektiği ifade edildi.   

 

 “Yani aslında bence hemşirelik mesleği, zaten bir meslek olarak yaratıcı bir 

meslek. Hiçbir yerde, hiçbir meslekte bu kadar geniş düşünemezsin bence, hemşirelik 

mesleği mecburen yaratıcı düşünmek zorunda.” (Ayşegül: 59).  

 

“Hemşirelik, hemşire değil, yaratıcı bir meslektir. Hemşirede olursa bir insan, 

yaratıcılığı ediniyor sonradan, çünkü kendisi zorluklar karşısında mücadele etmesi 

gerektiğini öğreniyor.”(Eyşan:  185). 

 

“Hatırlıyorum, ilk eğitim aldığımda şey demişlerdi, “Hemşire yaratıcı olmalıdır”. 

Bu öğretilmişti bize, hemşire yaratıcı olmalıdır.” (Gizem:2). 

 

Bağımlı mesleki uygulamalar 

 

Hemşirelerden bazıları, bağımlı hemĢirelik uygulamalarına yönelik yenilikçi 

yöntemler geliĢtiremeyeceğini ifade etti.  

 

“İlaç tedavisi bile hastaya verilirken bir ilaç atıyorum, Asist süspansiyon hastaya 

order edilmiş ve süspansiyon yok, bunu IV (intra venöz) olarak verdiğimde bile hekime 

danışmak zorunda değil miyim?. Aynı ilaç, içeriği de aynı. Veriliş yolu farklı.” (Toprak: 

117). 

“ (İlacı) IV (intra venöz) prospektüsünden biraz daha hızlı verebilir, ya da daha 

yavaş verebilirsin. Onun dışında yenilikçi bir şey katabileceğini düşünmüyorum.” 

(Romeo: 34). 

 

Hemşirelerden Toprak ise, bağımsız hemĢirelik uygulamalarında bile, yenilikçi 

bir yöntem geliştirirken tek baĢına karar verilemeyeceğini ve bağımlı olduklarını ifade 

etti.  
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“Eee, hemşirenin primer görevi nedir, bakımdır. Yapacağı bakımın saatini bile 

hekime sormak zorunda değil midir, bazı yerlerde ve konumlarda?” “Tedavi tamam. 

Bakım diyorum, bağımsız olmasına rağmen, ama ben bazen hastanın gereksinimini 

saptayıp, atıyorum bir saç bakımını vereceksem bile bunlar cerrahi müdahaleye göre 

ekibe sormak zorundayım. Pozisyonunu ayarlamak için bunu bile sormak zorundayım. 

Yani, onun için yenilikçi bir şey geliştirirken, şuna değinmek istiyorum, bağımsız 

olamadığınız için yapacağınız şeylerde bağımlı davrandığınız için yenilikçiliği 

geliştirirken de birilerine bağımlı olarak geliştirmek zorundayız.” (Toprak: 45,49).  

 

Hastanın ihtiyacı (in-vivo kod) 

 

Hemşirelerden bazıları, hastanın ihtiyaçlarının hemşireleri yeni ürün ve 

yöntem geliştirmeye ve kullanmaya yönlendirdiğini ifade etti:  

 

“…siz uygulamalarınız sırasında bazen hastanın yarasının iyi ya da kötüye gidip 

gitmediğini çok rahat gördüğünüzde hani ordaki şeyi protokolü değiştirebiliyorsunuz.” 

“Hastanın ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Yani hastadan hastaya ihtiyaçlar.” “… işte 

beyin ameliyatı olmamış bir hastaya verdiğim saç bakımı ile işte beyin ameliyatı olmuş 

bir hastaya verilen saç bakımı orda uygulama sırasında dikkat yönünden, yarayı koruma 

yönünden çok daha değişiklik arz ediyor.” (Billur: 49,125,131). 

 

“Şimdi damar yolunu gözlemlememiz için „kızarıklık, şişlik, var mı?‟ diye biz onu 

kontrol ediyoruz.  Ama bu kontrol esnasında kapalı flasterle biz bunu kontrol 

edemiyoruz.” “Öneride bulunup bu şekilde o şekilde, eee, talep doğrultusunda yeni bir 

şey ortaya çıkabiliyor, ürün ortaya çıkabiliyor.” (Eyşan: 43,45). 

 

“Çocukta öyle bir şey var ki, var bir zımbırtı elinizde ama çocuğa kullanmak çokta 

uygun olmuyor…hakkaten var o alet ama anlamsız…Onu uyduruyorsun, bir şeyler 

yapıyorsun, kullanabileceğin hale getiriyorsun mesela. Kullanışlı hale getirmeye 

çalışıyorsun bir şeyleri.” (Papatya: 37). 
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Çalışma koşulları  

 

Vardiyalı çalışma  

 

“…çünkü nöbetli çalışma gibi bazı olumsuz çalışma koşullarının, mesleğe özgü, 

hemşireler de bir yılgınlık, bıkkınlık oluşturduğunu ve böyle çok gelişme ve değişime açık 

olma açısından hemşireleri küntleştirdiğini düşünüyorum.” (Börtüböcek: 39 ) 

 

İşyükü  

 

“Aslında şöyle bir şey, hasta yoğunluğu fazla ise bazen düşünemeyebiliyorsun 

gerçekten de. Çok yoğun yerlerde çalıştığın zaman, mesela bir serviste çalışıyorsun, kırk 

tane hasta var. Mecburen rutine biniyor bazı şeyler, ister hemşirelik uygulamaları olsun, 

ister takipler olsun. Yani o kadar hızlı ilerlemek zorundasın ve yapmak zorundasın ki.” 

(Ayşegül: 35). 

 

“…rutinin bir parçası olduğumu düşünüyorum çünkü cidden iş yükümüz çok fazla, 

iş yükümüz fazla olduğu zaman da biz bir an önce bizim üzerimize yüklenenleri yapalım. 

Eczane girişlerini yapalım, bu formu dolduralım, eee, işte hastanın bu tedavisini yapalım, 

aman aspirasyonunu yapalım gibi hani elimizdeki zaman içerisinde bunu yetiştirmeye 

çalışıyoruz. Bunun ötesinde, hani eee, yaratıcılık herhangi bir şey yapmıyoruz bence. Ama 

eee, tabiî ki, bu yapmadığımız zamansızlıktan dolayı yapamıyoruz belki ama 

yapamayacağımız, işte yeni şeyler üretemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor bence.” 

(Gizem: 8). 

 

“Bir çok hemşire arkadaşın zamanın yetmediğinden şikayeti var.” (Romeo: 47 ).  

 

“…yeni  bir uygulama geldiği zaman, zaman kaybı olacak, kendisine ekstra bir iş 

yükü olacak, zaman kaybı olacak. Onlar da onu düşünüyor. Hani, bana bu ne getirecek, 

yeni uygulama, onu da düşünüyorlar, sonuçta.” (Eyşan: 217).  

 

“…hani çok yoğun tempo, çevresel algıyı da, dikkati de düşürüyor. Başka işlerle 

uğraşma isteğini de düşürüyor.” (Çiçek: 139). 
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Branşlaşma  

 

“…yani her işi yaparım değil, bu işi yaparım şu işi yaparım alanına kayıldığı için 

verimli olunduğunu düşünüyorum, daha etkin olduğunu düşünüyorum… “Kendi alanında 

o alana özgü bilgisi ile, gündemi takip ederek, kendi de fikir geliştirebiliyor, çünkü belirli 

bir alanda derinlemesine bilgi sahibi o konuda. Yeniliklerin böyle çalışan hemşirelerce 

gerçekleştiğini düşünüyorum.”… “Diyabet hemşiresi bize bir şey söylediğinde hemen 

kabul ederiz. Cerrahi hemşiresi bize aynı şeyi söylese hemen kabul etmeyiz.” (Sinem: 

77,79,81).  

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen mesleki faktörlere ilişkin ifadeler 

ile demografik özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  

 

 

Alt Tema 2: Bireysel faktörler  

 

Bireysel özellikler  

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen bireysel faktörlere ilişkin doğrudan 

alıntıların yer aldığı metinler ve bireysel özellikler kodu altında gruplandırılan alt kodlara 

Tablo 4.3‟te yer verilmiştir ( Tablo 4.3).  

  

Tablo 4-3: Hemşirelerin „bireysel özellikler‟ olarak kodlanan görüşleri ve alt kodlar  

Metin Alt kodlar  

“Kişilik faktörleri, entelektüel yapıları, sosyoekonomik yapıları, hepsi bir 

bütündür aslında. Hani o onun aldığı eğitimden tutun da, yani çocukluğuna 

kadar inmeye gerek yok tabi de, aile yapısı, sosyokültürel yapısı hepsi bir 

faktördür bence. Kişilik yapısı bir bütündür. Ona göre o şey yapar, yenilikçi 

tavrını ortaya koyar.” (Eyşan: 183).  

Bireysel özellikler  

Entelektüel yapısı 

Sosyoekonomik 

durumu 

“…çünkü gerçekten çok idealist olanlar olabilir. Çok bu işin bilincinde olan, 

gerçekten gönüllü, istekli, farkında olan olan kişiler bunu isteyebilir diye 

düşünüyorum.” (Eyşan: 217).  

İdealist 

Gönüllü - istekli 
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“…zeka da olabilir, yaratıcılık ta olabilir.” Hani, yenilikçi fikri olan kişi, güzel 

bir kişilik yani güzel derken sağlam bir kişilik olması lazım ki, kendini ortaya 

koyacak, ispatlayacak, konuşacak, anlatacak. Çünkü yani bireysel olarak ışık 

beklenilen bir meslek grubu olduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden hani belki de 

böyle düşünen insanlara tuhaf bile gelebilir. O yüzden önce kendini 

anlatabilmesi, ifade edebilmesi, anlatabilmesi, destek bulabilmesi ve karşı 

tarafında onu anlayabilmesi gerekecek. (Çiçek: 123,149).  

Zeka 

 

Sağlam kişilik  

 

Kendini, fikirlerini 

ortaya koyma 

“Yani bu kişi bir kere, araştırmacı olmalı. Meraklı, mesleği ile ilgili, meraklı 

olmalı. Araştırmacı olmalı, gözlemci olmalı, iyi bir gözlemci olmalı. Birde 

sonuçları değerlendirme özelliğine sahip olmalı. Sonuçta, yapılan şeyin sonucunu 

değerlendiremiyorsa, bunun getirisini götürüsünü iyi hesaplamalı.” “Eleştirilere 

açık olmalı, yine değerlendirme açısından önemli o, sonuca gitme açısından. Eee, 

yeni fikirlere açık olmalı.” Bireysel özelliğin etkisi var…Öncelikle tabi ki kişisel 

özelliklerim daha ön planda.(Sinem:26,69 ).   

Kişilik yapısı 

Araştırmacı 

Meraklı  

Gözlemci 

Sonucu 

değerlendirebilme 

 

Eleştiriye açık 

Yeni fikirlere açık  

“Entelektüel… konuşkan, girişken, sosyal.” “…ve bir duruşa sahip olacak” 

“Hah, güven veriyor olması gerekiyor. Evet, bundan iyi fikirler çıkar. Bu zarar 

verici  bir davranış göstermez.” “Yani birde matematik kafası olması gerekiyor 

zaten insanın, yenilikçi olması için de. Ha birde şey, milli duyguları olmalı. Yani, 

bol ekonomik malzeme ile herkes her şeyi üretebilir. İş üretiminde artış yapabilir. 

Ama daha ekonomik ne kadar, o işi daha ekonomik nasıl yapabilirim?” (Zencefil: 

88,91,92,94). 

Entelektüel  

Konuşkan 

Girişken 

Sosyal  

Analitik düşünme 

Ekonomik olma 

“Girişimci, böyle enerjik, dinamik.” (Papatya: 162).  
Girişimci 

Enerjik -dinamik 

“Bence meraklıdır. Eee, geçmişten gelen uygulamaları biraz reddetmiştir, yanlış 

uygulamalar varsa. Onun dışında araştırmacıdır. Ortaya yeni bir şey atmak ister. 

Bazıları da belki kendini ortaya çıkartmak ister.  Çünkü biz yaşadık 

bunları.”(Yengeç: 55).  

Meraklı  

Araştırmacı  

Kendini ön plana 

çıkarma isteği  

(Eğitimden sonra) “kişisel özellikler önemli.” (Börtüböcek: 132).  Bireysel özellikler  

“Özgüven, istikrarlı derken özgüvenle aynı şeye girer mi bilmiyorum ama 

istikrarlı da olması da gerekiyor.” (Toprak: 155 ).  

Özgüven 

İstikrarlı  

“İlk önce kendine güvenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun doğru olduğunu 

biliyordur, her ne kadar uygulamamış olsa da. Güveniyordur yani, güveni 

vardır.” (Romeo: 59).  

Özgüven 

“Kendine güvenir, kendine güveni olan bir hemşiredir. Eğitimine güvenir, Özgüven  
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duruşuna güvenir ve fikrine güvenir.” “…kesinlikle özgüveni olan kişiler bunu 

yapabilir ve kendisini savunabilecek kişiler.” (Gizem: 100,102). 

“Sabır da aynı zamanda olması gerekiyor.” (Toprak: 157). Sabır 

 

 

Deneyim 

 

“Deneyim diyebilirim. El becerisi de gereklidir elbette ki, kıvrak zeka da 

gereklidir. Ama deneyimde bunun yanında olması gerekiyor elbette. Farklı yerlerde 

çalışmak, farklı kurumlarda çalışmak, farklı hasta türü ile çalışmak. Bunların hepsi 

etkendir bunlar için.” “…çalıştığı yerlere göre  (de) değişiyor.”  (Toprak: 90,185).   

 

“…deneyimlerin etkisi var. Tabi meslekteki yaşam şeyinin etkisi var, deneyimin 

etkisi var.” (Sinem: 69).   

 

 

Eğitim düzeyi & Bilgi 

 

“…Bilgi, donanımı iyidir. Zaten bilgili olması güveni de getirecektir herhalde. 

Öncelikle ben bu ikisi (bilgi ve deneyim) olduğunu düşünüyorum.” “Çok fazla bilgisi 

olup da kendine güveni olmadığı için de bir çok şeyi yapamayan insanlar da var hani.” 

(Romeo: 61). 

 

“Ben lisans eğitimi alıyorsam, lisans eğitiminin gerekliliğini yerine 

getirebilmeliyimdir. Bunu yerine getirebiliyorsam, farkını gösterebiliyorsam sağlık 

mesleğindeki tüm arkadaşlarıma o zaman yapacağım şey desteklenir diye düşünüyorum.” 

(Toprak: 149).  

 

“Haftada bir kere en az, çünkü bir insan kendisi sürekli okumazsa veya sürekli 

kendini oraya hazır hissetmezsen, zamanla unutursun ve rutine bağlarsın artık, aynı 

şeyleri yapmaya başlarsın, sürekli aynı şeyleri yapmaya başlarsın.” (Ayşegül: 47). 

 

“Eğitim tabi ki önemli, çünkü hani belki de görmüştür, onun öyle olacağı eğitimle 

hem de farklı ortamlarda karşılaşmıştır.” (Çiçek: 123).  
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“Araştırmayı seven birileri olmalı. Yani yeni şeyleri sürekli araştırıp okuyan, 

kendi mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder. Aaa, bu da varmış ben de bunları 

uygulasam nasıl olur? Yeni öğrenmiş, „bir şeyleri uygulamaya dökebilir miyim?‟ diye   

sorgulayan , uygulamaya çalışan. “ (Papatya: 166).  

 

“Eğitim önemli bir faktör yenilikçi davranışta. Eee, üst düzey eğitim, lisansüstü 

eğitim almış olmak önemli bir faktör olarak görüyorum ya da lisans eğitimi. Eee, eğitim 

seviyesi arttıkça bakış ve arayış, yeniliğe ulaşma isteği, değişim yaratma daha doğruyu 

uygulama isteğinin arttığını düşünüyorum.” (Börtüböcek: 132). 

 

“Bence yeni mezun arkadaşlar, yani zaman geçtikçe hemşirelik gerçekten daha da 

ilerliyor. İnsanlar artık yüksek lisans yapmaya başladılar, doktora yapmaya başladılar. 

Daha çok okuyorlar, daha çok teknolojiyi takip ediyorlar. Daha çok kongrelere gidip 

daha fazla  beyin fırtınası  yapıyorlar yani. Böylelikle de daha fazla yenilikçiliğe hani 

adım atmış oluyorlar bazı şeylere. Bence kesinlikle katılıyorum.” “Mevcut olanda fena 

sayılmaz ama geçmişe bakmak istemiyoruz...” (Ayşegül:  123,127).  

 

Liderlik 

 

“Liderlik olmalıdır.” (Toprak: 153).  

 

“Eğer yenilikçi davranışlar sergileyen hemşirenin elinde güç varsa bir yaptırım 

gücü, bu davranışını, davranışıyla insanları etkileyebiliyorsa, etkileme yeteneği varsa, 

lider özelliği taşıyorsa, bu davranışların tabi ki hemşireliğe katkıları bulunur. Eee, 

arkasından getirdiği kitleye bağlı, yoksa tek başına, Don Kişot gibi tek başına yel 

değirmenleriyle savaşmak olmuyor.” “Pozisyon olarak, bazı vasıflara sahip olması 

gerekir. Belli şartları oluşturmuş olması gerekir. İnsanların çok güzel, çok yaratıcı 

düşünceleri olabilir, çok hırslı çalışan, çok başarılı insanlar da olabilirler ama belli, 

uygun şartlar altında değillerse, başarılı olamayabilirler. Bu biraz liderlik teorilerinden 

durumsallık teorisine benziyor, yani ben yenilikçi kişinin lider özelliklerine sahip olması 

gerektiğini düşünüyorum. Lider olması gerektiğini düşünüyorum, arkasında izleyenler 

olması gerektiğini düşünüyorum ki bu yeniliği ortaya koyabilsin. Eee, arkasından gelen 

insanlar olmadığında, o yenilik yerleşmiyor.” (Börtüböcek: 47,85).  
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“Eee, tabiî ki liderliktir bir kere yani. Bence onların gördüğünü farklı bakmak,biz 

görüyoruz ve ordaki farklılığı fark etmiyoruz. Şöyle olmalı diyen kişidir. Biz bunu 

uygulayan kişiler olabiliyoruz ama o kişiler “Hayır, bu böyle olmalı, bu niye böyle oluyor 

ki” diye  sorgulayan kişilerdir bence yenilikçi kişiler.” (Çiçek: 121). 

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen bireysel faktörlere ilişkin ifadeler 

ile demografik özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  

 

Alt Tema 4: Organizasyonel faktörler  

 

“Yeniliği ortaya koyma, uygulamaya sokma için malzemeye ihtiyacınız var, diğer 

destekere ihtiyacınız var. Bir sürü faktör var. Bu faktörleri de elde ettiklerinde ben 

yenilikçi davrandıklarını düşünüyorum. Ama eee, bu imkanlardan mahrum kaldıklarında 

yenilikçi davranmadıklarını düşünüyorum…” (Börtüböcek: 136). 

 

Yönetimin desteği (in-vivo kod)  

 

“Yönetimin desteği gerekiyor ve işte çalışma ortamın, çalışacağı ortamın 

imkanlarının sağlanması gerekiyor. Eee, bununla ilgili kaynaklar, izinler verilmesi 

gerekiyor. Onlar verilmediğinde araştırma bir yerde tıkanır diye düşünüyorum.” (Billur: 

121).  

 

“…senin yöneticilerin sana destek vermeli, senin fikirlerine açık olmalı ki bunu 

uygulamaya ya da faydalı olup olmadığını görebilirsin. Yoksa bu sadece senin fikrin 

olarak kalabilir, kalır yani.” (Romeo: 63). 

 

“…kurumsal olarak bir kere hemşirelerin yetki ve sorumlulukları çok hani 

belirgin olmalı. İş alanı, nasıl söyleyeyim, iş süreci şey olmalı yani, nasıl ifade edilir, ne 

yapacağını ne edeceğini bilmeli. Sorumluluklarını bilmeli. Eee, yetkileri de çok sınırlı 

olmamalı. İhtiyaçları karşılanmalı… eğitim anlamında da desteklenmeli. Güncel, yenilikçi 

şeylere ulaşması ve hatta yönlendirilmeli. Yani yönlendirilirse, olayın içine çekilirse 

devamını getirebilir. Uzak tutulursa eee, yani bir takım ortamlardan ya da işte eğitimsel 

anlamda engellenirse hani çalışma ortamına ait olabilir, maddi anlamda olabilir, destek 
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verilmezse, o fikirden ve ortamdan uzak kalmak onu şey yapabilir. Var olan fikirlerinin 

ortaya çıkmasına engel olabilir. Yani o fikirlerinin bile farkında olmayabilir ama o 

ortamın içine girdiği zaman daha üretken daha yenilikçi olabilir.” (Sinem: 55 ).  

 

Pozitif çalışma ortamı (in-vivo kod) 

 

Tablo 4.4‟de, hemşirelerin pozitif çalışma ortamı olarak kodlanan ifadelerinin yer 

aldığı metin ve alt kodlara yer verilmiştir (Tablo 4.4).  

 

Tablo 4-4: HemĢirelerin ‘pozitif çalıĢma ortamı’ olarak kodlanan görüĢleri ve alt kodlar  

Metin Alt kodlar  

“Kişisel ilişkilerin iyi olduğu bir ortam.” “Pozitif çalışma ortamı. Eee, 

uygulanabilirliği, uygun bir ortam olacak yaptığın şeylerin.”  

(Toprak: 165,167,187).  

Olumlu  

kişisel ilişkiler 

“Desteklenme önemli.” (Börtüböcek: 152).  Destek 

“…öncelikle kişiler arası ilişkileri iyi olan bir ortam olmalı. Paylaşımcı, 

katılımcı eee, araştırma yapmak isteyenleri bu anlamda destekleyici yönetici 

grubu olması gerekiyor. Çalışma saatlerinin çok yani nasıl düzenli olması 

gerekiyor, çünkü bedenen yorgun olan zihnen, zihinsel yorgunluğu da 

yaşıyordur. Sonuçta bu işler, zihinsel şeylere bağlı. Psikolojisinin standardize 

edilmesi gerekiyor. Bir takım hani, nasıl söyleyim, alan içinde çok huzursuz 

olmaması gerekiyor ve yaptıklarının takdir edilmesi gerekiyor. O zaten şey bir 

ihtiyaç, olayı hızlandırıcı bir durum.” (Sinem: 50).  

Olumlu  

kişisel ilişkiler 

 

Paylaşımcı 

 

Katılımlı  

 

Yönetimin desteği  

 

Düzenli  

çalışma saatleri 

 

Motivasyon 

“Öncelikle hoşgörülü bir ortam olması gerekiyor. Şeffaf bir ortam olması 

gerekiyor ki, bu insan fikrini ortaya koyabilsin, fikrinin değer görebileceğini 

düşünsün. İnsanların fikrine saygı duyabileceği bir ortam olması gerekir” 

(Romeo: 55).  

Hoşgörülü ortam 

Şeffaf ortam 

Çalışan fikrine saygı 

 

 

Kaynak sıkıntısı  

 

 “…malzeme sıkıntıları bazı malzemelerin yaratılmasına sebep oluyor diye 

düşünüyorum ben. İşte pompa setlerimiz kalmadığında işte, serum setlerinden pompa 

setleri geliştirmeye kalkıyorsunuz. Bir şekilde hastaya onu vermek zorundasınız diye, 
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mamayı.”… “Bazen maddi imkansızlıklar, işte kaynak sıkıntısı, hemşirelere biraz böyle 

yeni yeni malzemeler oluşturmaya itiyor .” (Billur: 37).  

 

“Verdiğimiz hizmet açısından, ne yapabiliriz. İmkanlarda kısıtlı,…malzeme az. 

Ama biz ne yapıyoruz, olanaklarımızla geliştirmeye çalışıyoruz.” (Eyşan: 211).  

 

“Yeniliği ortaya koyma uygulamaya sokma için malzemeye ihtiyacınız var. Bir 

sürü faktör var. Bu faktörleri de elde ettiklerinde ben yenilikçi davrandıklarını 

düşünüyorum. Ama eee, bu imkanlardan mahrum kaldıklarında yenilikçi 

davranmadıklarını düşünüyorum.” “Mesela bir yara bakımında çok özel bir jelle çok özel 

bir pedle, yara bakım örtüsüyle, yara bakımına yönelik çok güzel bir sunum 

hazırlıyorsunuz, eğitim hazırlıyorsunuz, her şey hazır, yeniliği oluşturuyorsunuz. Yara 

bakımında mükemmel bir teknik uyguluyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz ama eczanede o 

malzeme yok. Yara bakım solüsyonu bir geliyor, bir gelmiyor.   O zaman ne oluyor, 

yenilikçi davranışı yerleştiremiyorsunuz. Bir davranış özelliği var, bir ihtiyaç var, 

yaratıcılık var, ama yerleşim yok.” (Börtüböcek: 136, 138).  

 

“Yoklukta. Yoklukta yaratıcı. Yoklukta genellik yaratıcılık olur.” “Çevresel 

faktörler, tabi ki negatif faktörler. Ya mesela iğne kutusunun kapalı ve izole bir bölümde 

olması, eğer kirli ve tehlike arz eden bir durumdaysa bu yenilikçi bir tavra teşvik eder 

mesela. Kötü ve zararlı ortam, çirkin ortam, yenilikçi bir tavra sevk eder dediğim gibi.” 

(Çiçek: 43,133).  

 

“…ciddi çok zor şartlarda çalıştık. Hani iki kişinin, üç kişinin yapacağı işi tek 

başımıza üstlendik…Sana bir şeyler lazım, kullanman gereken alet lazım, bir şey yapman 

lazım, ama yok, onun yerine kullanabileceğin herhangi bir şey…ve serum setlerinden ve 

işte eee, kollektor dediğimiz çocukların idrarlarını topladığımız …bir şeyler geliştirip 

hani olmayan bir şeyin yerin başka değişik değişik şeylerden kullanıp değişik şeyler 

oluşturup kullandığımız çok şey olmuştur.”(Papatya:31).  

 

“…bir hastanenin kaynaklarından. Bence kaynaklar, olmalıdır, o önemli benim 

için.” “Maddi kaynaklar da önemli, bir yenilikçi bir şey ortaya koyduğunuza bazen hani 

hemşireler de maddi kaynaklar hemşirelere sağlanmaz birimlerde” (Yengeç: 73,75).  
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“Zor ortamlar. Sıkıntılı ortamlar hemşireliği yenilikçiliğe iten ortamlardır. Çünkü 

çok rahat çalışılan ortamlarda o kadar rahata alıştığı için böyle devam ettirmek ister. 

Ama böyle sıkıntılı çalışıyorsa, bunun daha iyisi olmalıdır diye düşünür veya bunu daha 

iyi nasıl yapabilirim, bunu daha çabuk nasıl yapabilirimi düşünür bu sefer.” “Yani o anki 

sıkıntıyı gidermek için tabiî  o anlık çareler buluyorsun ama vakadan çıktıktan sonra veya 

o durum ortadan kalktıktan sonra düşünmen gerekiyor. Diyeceksin ki bu seferde, ya bu 

benim başıma yine gelebilir. Sonuçta bir kere oldu diye bir daha olmayacak anlamına 

gelmiyor. O zaman ben buna kesin bir çözüm bulmak zorundayım diyeceksin. Kesin 

çözüm bulmaya çalışmak lazım, anlık çözümler değil.”(Ayşegül:115,117).  

 

“Hemşire, yaratıcılığı ediniyor sonradan, çünkü kendisi zorluklar karşısında 

mücadele etmesi gerektiğini öğreniyor, yer geliyor, alet bulamıyorsun, eee, malzeme 

bulamıyorsun, eee, yani başka sorun çıkabiliyor…” (Eyşan: 185). 

 

“ (Hemşireler) …zor durumda kaldığı için yaratıcıdır. Hayatın koşullarından 

dolayı yaratıcıdırlar.” (Toprak: 31). Yoğun bakımda yatan hastada ayak pozisyonunun 

korunması ve ayak düşmesinin önlenmesi amacıyla hastanın hemşiresi tarafından karton 

ve hasta alt bezi ile yapılmış  ayak koruyucu Toprak tarafından paylaşılmıştır (Şekil 4.5).  

 

 

ġekil 4-5: Karton ve hasta alt bezi ile yapılmıĢ bir ayak koruyucu 

 (Toprak tarafından çekilen fotoğrafın kullanılması  için izin alınmıştır.) 
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Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen organizasyonel faktörlere ilişkin 

ifadeler ile demografik özellikleri arasında bir ilişki saptanmadı.  

 

Alt Tema 5: Çevresel faktörler 

 

Teknolojik gelişmeler  

 

“…şimdi, sonuçta, herkes bir değişim içinde, eee, zamanla şu teknoloji çağı, 

internet çağı, hep devamlı bir şeyler değişiyor ve gelişiyor. Bunun meslek olarak da tabiî 

ki bizim ayak uydurmamız lazım. İşte önceden, kaynatılan enjektörler vardı, şimdi 

disposible enjektörler mesela…” (Eyşan: 71). 
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5. TARTIġMA 

Bulgular bölümünde sunulan betimleme ve analiz sonrasında, bu bölümde elde 

edilen bulgular, nitel analizin son aşaması olarak, belirlenen temalar ve kodlar 

doğrultusunda yorumlanarak tartışıldı. 

 

5.1. HemĢireler Tarafından GeliĢtirilen Yeni Fikir, Ürün ve Yöntemler  

 

Araştırmamızın amaçlarından birisi, hemşireler tarafından geliştirilen yeni fikir, 

ürün ve yöntemleri ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, hemşirelere mesleki hayatları 

boyunca ortaya koydukları, meslektaşları ya da diğer kişiler ile paylaştıkları yeni fikirler, 

geliştirdikleri yeni ürünler ve yöntemler soruldu (Şekil 4.1). Hemşirelerden bazıları bir 

çok yeni fikre sahip olduklarını, bunları bir çok kişiyle paylaştıklarını ancak görüşme 

sırasında hatırlayamadıklarını ifade etti. Hemşirelerden birisinin “…çok şey 

konuşuyorsun…illa ki hasta üzerine, sistem üzerine konuşmaların oluyor.” (Romeo:43) 

ifadesi, hemşirelerin sadece hemşirelik değil, genel olarak sağlık sistemine ilişkin 

yenileşim üzerine de düşündüklerini ve fikirlerini paylaştıklarını göstermektedir. “…ama 

bu ülke siyasetini değiştirme gibi bir şey… Biz nasıl şu an oturup ülke siyasetini iki 

oyumuzla hiçbir sistemi değiştiremeyeceğimize göre bu da böyle bir şey” (Romeo:43)  

ifadesi ise, yeni fikirlerinin uygulamaya geçirilmeyeceğine yönelik umutsuz olduğunu 

göstermektedir. Yeni bir şey geliştirmediğini ifade eden hemşirelerden birisinin 

“…mevcut düzeni kimsenin bozdurmayacağından…herhangi bir şeyde bulunmadım” 

(Gizem: 4) ifadesi de, yeniliğe karşı olumsuz tutumu ve olumsuz tutumun yenilikçi 

davranışlarını etkilediğini göstermektedir.  

 

5.1.1. Yeni fikirler 

 

Yeni/yaratıcı fikir geliştirme ve bu fikrin paylaşılması, yenilikçi davranışın ilk 

aşaması olarak kabul edilmekte ve uygulamaya geçirilmediği durumlarda bile yeni fikrin 

varlığı önemsenmektedir (Kleysen ve Street 2001; Kang 2003; Duran ve Saraçoğlu 2009). 

Hemşireler tarafından verilen yeni fikir örnekleri bu doğrultuda değerlendirildiğinde, yeni 
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fikirler teması altında kodlanan fikirlerin uygulamaya geçirilmiş fikirler olduğu, 

uygulamaya geçirilemeyen yeni fikir örneklerinin ise verilmediği görüldü.  

İlk yardım çantasının oluşturulması fikri, bir hastanın genel durumunun bozulduğu 

durumda, birimde yaşanan sorun nedeniyle meslektaşları ile paylaşılmıştır. Bu 

doğrultuda, yoğun bakım hekiminin diğer birimlere giderken elinde götürdüğü acil çantası 

model alınarak bir acil çantası hazırlanmıştır (Romeo:29,30). Bununla birlikte, periferik 

kateter giriş yerinde kızarıklık vb. gelişebilecek durumları izleyebilmek için, kateter 

tespitinde kullanılan transparan flasterlerin birimde kullanılması önerilmiştir (Eyşan:43). 

Kateter komplikasyonlarının önlenmesi, hemşirelik hizmetleri kalite göstergeleri arasında  

yer almaktadır. Transparan flaster kullanımı, kateter yerinde görülen kızarıklık daha 

büyük komplikasyonlara dönüşmeden kateterin değiştirilmesini sağlayacaktır. 

Her iki yeni fikir örneği de, mevcut uygulamanın birimde (yeni) uygulamaya 

geçirilmesini sağlamıştır. Bir başka deyişle, her iki yeni fikir örneği de uygulanmış bir 

yeniliktir.  

 

5.1.2. Yeni ürünler 

 

Ürün yenileşimi, yeni bir ürün tasarlanması ve oluşturulması veya var olan üründe 

küçük ya da orta düzeyde farklılaştırma yapılması olarak tanımlanmaktadır (Bayındır 

2007). Araştırmaya katılan hemşireler, hemşireler tarafından geliştirilen yeni ürün olarak, 

Türkiye‟de, hemşire Özlem Bekteş Oktay tarafından geliştirilen Stomakit adlı stoma 

bakım ürünü örnek verdi. Stomakit adlı ürün, ulusal basında tanıtıldığı ve uygulamada 

kullanıldığı için bilinen tek üründür. Stomakit, hemşirenin gerçekleştirdiği ürün 

yenileşimi açısından da önemlidir.  

Bir hemşire tarafından, Prof. Dr. Gazi Yaşargil‟in eşi Dianne Yaşargil‟in beyin 

cerrahisi ameliyatlarında kullanılan masaların dizaynının yapıldığı belirtildi (Yengeç:19). 

Ancak bu konuda herhangi bir literatür bilgisine ulaşılamadı. ICN‟de (2009), hemşirelerin 

yenilikçi uygulamaları ile sağlık bakımına katkılarının nadiren bilindiğini, hemşirelik 

alanında ve daha geniş platformda nadiren paylaşıldığını ve yayınlandığını belirtmiştir 

(ICN 2009).  

Hemşireler geliştirdikleri yeni ürün örneği olarak, hastanın tedavi ya da bakımında 

kullandıkları malzemenin eksikliği ya da yetersizliği durumunda, mevcut malzeme 

üzerinde değişiklik yapıp farklı bir amaçla kullandıklarını belirtti. Anita Tucker tarafından 
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yapılan, 239 saat boyunca hemşirelerin gözlemlediği çalışmada, hemşirelerin bir cihaz 

eksikliği durumunda başka bir birimden ödünç aldıkları, yenidoğanın bileğindeki 

güvenlik bandı düştüğünde tüm birimde tekrar tekrar arandığı, ilaç kullanımı ile ilgili bir 

problem olduğunda problemin nedenini saptamadan hemen hekime danışıldığı 

gözlenmiştir. Gözlemler, hemşirelerin hızlı ve etkili ancak problemlerin kök nedenine 

inmeden geçici çözümler buldukları şeklinde yorumlamıştır (Potier 2002). “Serum askısı 

olmadığında…bant sarma…”  ya da karton ve hasta alt bezi ile yapılan ayak koruyucu 

(Şekil 4.5) vb. örnekler, hastanın o andaki gereksinimi karşılamak için yapılan bir 

problem çözme davranışı olarak değerlendirilebilir. Hemşirenin yaratıcı yönünü ortaya 

çıkaran bu durumda elde edilen materyal, hastanın tedavisinin ve bakımının aksatılmadan 

yapılmasını sağlayarak hastaya yararlı olmaktadır. Ürün yenileşimi açısından 

değerlendirildiğinde ise, serum askısı olmadığında bant ile askı oluşturma işlemi, askının 

varlığında kullanılmayacağı ve askıda bir farklılığa yol açmayacağı için ürün yenileşimi 

sayılmayabilir. Aynı şekilde, açık kalp ameliyatlarında kullanılan snear‟lerin kılıfları 

olmadığı durumda, serum setinden kılıf oluşturma işlemi de kılıfta bir farklılığa yol 

açmayacağı için ürün yenileşimi sayılmayabilir.    

Bir diğer örnekte ise, “beyin cerrahisinde kullanılan fileleri... bilezik gibi 

kesip…anjiocut üzerine geçirme…”, kateteri korumak amacıyla yapılmaktadır. Ürün 

yenileşimi açısından bu uygulama, kullanılan filelere benzer şekilde bir ürün tasarlanıp 

üretilmesi açısından yeni bir fikir olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, ilk aşama olarak 

üzerinde çalışıldığı taktirde kademeli olarak ilerleyen yenileşime dönüşebileceği 

düşünülmektedir.  

Kemoterapotik ilaçların karbon kağıdı ile sarılması yerine siyah bez torba içerisine 

konulması daha kullanışlı olduğu düşüncesiyle hazırlandığı için ürün yenileşimi 

sayılabilir. Bununla birlikte, yürüyen foley sonda askısında dizayn değişikliği yaparak 

farklı bir durumda kullanılması da ürün yenileşimi sayılabilir.  

Hemşirelerin ifadeleri değerlendirildiğinde, hemşirelerin her koşulda hastanın 

tedavisinin ve bakımının aksatılmadan sürdürülmesini sağlamakla görevli olduklarını 

düşündükleri, bu amaçla yaratıcı uygulamalara yöneldikleri görülmektedir. Özellikle 

hastane koşullarının dışında verilen hizmete ilişkin deneyimlerin ve bu konudaki eğitimin 

de hemşireleri yönlendirdiği söylenebilir. Stomakit hariç verilen örnekler, ürün yenileşimi 

açısından ilk aşama olarak değerlendirilebilir.   
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5.1.3. Yeni yöntemler 

 

Hemşireler tarafından verilen örnekler çoğunlukla yeni yöntemler teması altında 

kodlandı. Hemşireler tarafından geliştirilen yöntemler, genel olarak, hemşirelik 

faaliyetlerini biçimlendiren, daha çok tedavi ve bakım uygulamalarına ilişkin kayıt 

sistemleri olmak üzere, hastanın değerlendirilmesinde ve hemşirelik tanısının 

konulmasına yardımcı olan araçların oluşturulmasını içermektedir.  Ortaya çıkan form ve 

defterler bir ürün olmasına karşın, tedavi ve bakıma ilişkin uygulama sürecini 

biçimlendirdiği için yöntem olarak değerlendirildi. Bu veriler doğrultusunda, bir 

hemşirenin (Sinem:48), “…özellikle hemşirenin işlevleri dinamik, zaten çok hani süreçler 

burada daha etkili. Galiba birinci planda süreçler var.”  ifadesinin de desteklediği gibi, 

hemşirelerin genel olarak daha çok yöntem geliştirdiği söylenebilir. Benzer şekilde, 

Florence Nightingale, tarafından geliştirilen polar alan diyagramı ve ilk kez hemşire 

J.Ward tarafından kullanılan fototerapi yöntemi, koruyucu sağlık hizmetlerinde verilen 

telefonla hemşirelik hizmeti vb. örnekler de hemşirelerin daha çok yöntem 

geliştirdiklerini göstermektedir (Cohen 1984; Çevik ve ark. 2004; Lewi 2006; Demirsoy 

2008; Canbulat ve Demirgöz 2009; ICN 2009). 

TPN solüsyonlarının steril koşullarda hazırlanması gerektiğinin bilinmesine 

rağmen, bunun kurumda/birimde ilk kez uygulamaya geçirilmesi ile olası 

komplikasyonların önlenmesi hedeflenmiş verilen hizmetin kalitesinin arttırılması 

sağlanmıştır. Hemşirelerden birisinin “Özel hastane deneyimim olduğu için özel 

hastanede gördüğüm bazı formlar,  daha sonra çalışmaya başladığım hastanede 

uygulamaya geçirmeye  çalıştım” ifadesi (Börtüböcek:17), bu yöntemlerin de 

kurumda/birimde ilk kez uygulandığını göstermektedir. Kayıt sistemleri ve hasta 

değerlendirme araçları olarak kodlanan diğer yeni yöntem örnekleri de (aşı defterleri ve 

adli defter, hasta transfer formu, hasta izlem formları, evrak dağıtım formu, FLACC ağrı 

ölçeğinin ve aspirasyon protokolünün uygulanması)  bu şekilde değerlendirilebilir.  

Araştırmamıza katılan hemşireler, doğrudan hasta bakımına yönelik geliştirdikleri 

yeni bir girişim örneği vermemiştir.  Kang‟ın çalışmasında (2003), “(Altı ay içinde) 

Birimimde yeni bir hemşirelik girişimi geliştirdim” diyen hemşirelerin dağılımı (n= 611), 

bazen diyenler % 32, sıklıkla diyenler % 10, daima diyenler ise %1 şeklindedir. 

Hemşirelerin % 57‟si ise, yeni bir girişim geliştirmediğini belirtmiştir (Kang 2003).  

Yenilikçi davranışı etkileyen faktörler başlığı altında, hastanın ihtiyacı olarak 

kodlanan “… işte beyin ameliyatı olmamış bir hastaya verdiğim saç bakımı ile beyin 



 

 

                                                                                                                                                     77     

 

ameliyatı olmuş bir hastaya verilen saç bakımı, orda uygulama sırasında dikkat 

yönünden, yarayı koruma yönünden çok daha değişiklik arz ediyor.” (Billur 131) ifadesi 

hastanın durumuna göre farklılaşan hemşirelik bakımını anlatmaktadır. Bu durumda 

bilinen standart bakımın ne şekilde değişeceği, hangi ürün ve yöntemlerin uygulanacağını 

belirten yenileşim örneklerine ulaşılamamıştır. ICN‟in  hemşirelik bakımda yenileşimi 

içeren 2009 yılı teması doğrultusunda, bu konuda çalışmaların yapıldığı, mevcut/yeni 

uygulamaların yayınlanacağı tahmin edilmektedir.  

Hemşirelerin mesleki hayatlarının ilk zamanlarında ve birime yeni başladıkları 

dönemde daha fazla fikir geliştirdikleri, paylaştıkları ve girişimlerde bulundukları 

belirlendi. Bununla birlikte, hastanın tanılanmasında ve hemşirelik girişimlerinin 

belirlenmesinde rehber olan ölçeklerin hasta izlem formlarına dahil edilerek birimde 

uygulamaya geçirilmesinde yüksek eğitimli (lisans ve lisans üstü mezunu) ve genç (beş 

yıldan az süredir hemşire olarak çalışan, 25-30 yaşları arasında olan) hemşirelerin rol 

aldığı saptandı. Hemşirelik eğitiminde öğretilen hemşirelik tanılama sürecinin ve özel 

hastanelerle başlayan ve kamu hastanelerinde de yaygınlaşan, bireyin gereksinimlerinin 

ve mevcut/olası risklerin belirlenerek buna yönelik girişimlerin planlanmasını içeren  

akreditasyon standartlarının bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir.  

Birimdeki işleyişin sürdürülmesinin sağlanmasına yönelik olarak acil çantasını, 

evrak kayıt formlarını ve hasta transfer formunu oluşturan hemşirelerin yönetim 

pozisyonlarında çalışan hemşireler (ya da sorumlu hemşirenin yerine vekalet eden 

hemşireler) olduğu görüldü. Bunların oluşturulmasında da yine akreditasyon 

uygulamalarının rol oynadığı ve bu konudaki sorumluluğun daha çok hemşire 

yöneticilerde olmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

5.2. HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢlarının Yararları  

 

Araştırmamızın alt sorusu olarak, hemşirelerin yenilikçi davranışlarının 

hemşireliğe katkısı sorgulandı. Verilen yanıtlar doğrultusunda, hemşirelerin yenilikçi 

davranış algısı ve yenilikçi davranışa verdiği önem yorumlandı.  

Hemşirelerin yanıtları, mesleğe yarar sağlar ve işe yarar sağlar olarak kodlandı. 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının, hemşirenin işini kolaylaştırması ve motive etmesi 

vb. hemşire açısından bireysel yarar sağladığı ifade edildi. Daha kaliteli hasta bakımı ile 

hastaya yarar sağlayacağı, yenilikçi davranışların yaygınlaştığında hemşirenin toplumdaki 
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imajını değiştirerek toplamda mesleğe katkı sağlayacağı belirtildi. Bu doğrultuda, 

hemşirelerin yenilikçi davranışlarının hemşirelere, hastalara, kurumlara, topluma ve 

hemşirelik mesleğine yarar sağlayacağı söylenebilir. Literatürde de, benzer şekilde, 

bireysel ve grup yenileşimi yoluyla örgütsel düzeyde yenileşime gidilebileceği 

belirtilmektedir (Kaya ve Düşükcan 2007). Hemşirelerin ifadeleri, yenilikçi davranış 

kavramına olumlu baktıkları ve yararlarını açıklayabildiklerini göstermektedir. Yeniliğin 

yararının belirtilen boyutlara ulaşmasında, en önemli noktanın yeniliğin uygulanması ve 

paylaşılması olduğu düşünülmektedir.   

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının işe yarar sağlayacağını ifade edenlere göre 

ise, hemşirenin yoklukta işini kolaylaştırdığı, o andaki problemi geçici olarak çözdüğü 

belirtildi. Problemin geçici olarak çözümlenmesi, çözümün yeni bir ürün ya da yöntem 

olarak kullanıma geçirilmediği için hemşireler tarafından “işe yarar sağlar” olarak 

değerlendirildiği düşünülebilir. 

   

5.3. Sağlık KuruluĢlarında HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢlarını GeliĢtirmeye 

Yönelik Uygulamalar 

 

Sağlık kuruluşları, çalışanların yenilikçi davranışlarını geliştirmeye yönelik 

uygulamalar açısından değerlendirildi. Bazı hemşireler, özel sektöre ait hastanelerin 

yenileşime yönelik girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Hemşirelerden birisi tarafından 

(Börtüböcek:55), özel hastanelerde “bir sürü uygulamanın” varlığı belirtilmesine karşın, 

bu uygulamaların içeriği hakkında bilgi verilmedi. Verilen yanıt, özel hastanelerde, 

akreditasyon vb. nedenlerle hizmetin geliştirilmesi adına çalışanların yeni fikirlerinin 

desteklendiği şeklinde yorumlanabilir.  

Kamu hastaneleri için ise, hemşirelerin hizmet içi eğitimlere, kongre, sempozyum 

vb. programlara katılmasının sağlanarak motive edildiği, ancak hastane genelinde 

yenilikçi davranışın geliştirilmesine dair bir hedefin olmadığı ifade edildi. 

Joseph‟in (2007) çalışmasında, hemşireler, problem çözme veya grup 

toplantılarında, beyin fırtınası yapıldığını ve yeni fikirlerin paylaşılarak tartışıldığını 

belirtmiştir. Bu sırada, yeni fikir sahibi kişinin yeni fikrinin hep birlikte geliştirildiği ve 

kendilerinin ise motive oldukları ifade edilmiştir (Joseph 2007). Akreditasyon standartları 

doğrultusunda, hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bildirim ve öneri 

sistemleri sağlık kuruluşlarında işletilmeye çalışılmaktadır.  Yeni bir şey geliştirmediğini 
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ifade eden bir hemşirenin (Gizem:4), “…mevcut düzeni kimsenin 

bozdurmayacağından…herhangi bir şeyde bulunmadım” ifadesi, hastanelerde özellikle 

hemşirelik hizmetleri açısından yenileşime fırsat veren bir yönetim anlayışının olmadığı  

şeklinde değerlendirebilir.  

 

5.4. HemĢirelerin Yeni Fikir, Ürün ve Yöntem GeliĢtirmede Karar Verme Yetkisi  

 

Hemşirelerin yeni fikir, ürün ve yöntem geliştirmede karar verme yetkisinin 

değerlendirilmesi hedeflendi. Yenilikçi davranışı etkileyen işe ilişkin faktörlerden 

çalışanın sahip olduğu karar yetkisi olan otonomi ve hissettiği serbestliğin yeni fikrin 

geliştirilmesinden uygulanmasına kadar olan süreçte etkili olduğu belirtilmektedir 

(Amabile ve ark. 1996; Oldham ve Cummings 1996; DeJong ve Kemp 2003; Rank ve ark. 

2004; Parfezall ve ark. 2008; Martin ve ark. 2007). Verilen yanıtlarda da, benzer şekilde, 

hemşirelerin bağımlı ve bağımsız rollerinin, yenileşim sürecinde karar vermede etkili 

olduğu belirtildi. 

Hemşirelerden bir kısmı, hekime bağımlı olunan tedavi uygulamalarına ilişkin 

yeni ürün ya da yöntem geliştirirken karar verirken hemşirenin bağımlı olduğunu ifade 

etti. Bir hemşirenin (Çiçek:89), “…mesela muskuler yapacağımız kası tercih hakkımız 

olabilir bence. Ama muskuler tedaviyi muskuler uygulayacağız” ifadesi tedavi 

uygulamalarında „karar verme yetkisi yok‟ ya da „kısıtlı‟ diyen hemşirelerin düşünce 

yapısını gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.  „Tıbbi malzemede yapılan dizayn değişikliği‟ 

olarak kodlanan yeni ürün örnekleri değerlendirildiğinde ise, çoğunlukla tedavi 

uygulamalarına yönelik malzemelerde olduğu görülmektedir. Bu durum ise, hemşirelerin 

kendi kararları ile tedaviye ilişkin yöntem değil, tedavinin uygulanmasında kullanılan 

ürünlerde yenileşim yapabildiklerini göstermektedir. Fototerapi tedavisinde hemşire 

Ward‟ın davranışı ise, hemşirelerin tedaviyi yönlendirebileceğini, tedavinin etkisini 

arttıracak yöntemleri geliştirebileceğini göstermektedir. „Kısmen sahip ve sahip değil‟ 

olarak olarak kodlanan ifadelerin (uygulayıcı) hemşire olarak çalışan hemşireler 

tarafından ifade edilmesi uygulamadaki mevcut durumu yansıtması açısından önemlidir.  

Hemşireliğin bağımsız alanı olan hasta bakımında ise, yeni ürün ya da yöntem 

uygulamaya yönelik karar vermede bağımsız oldukları ve olması gerektiği belirtildi. 

Göçmen Baykara‟nın (2010) çalışmasında da, benzer şekilde, hemşireler bakım 

konusunda bağımsız olarak karar verdiklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte, 
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katılımcılardan bazıları hemşireliğin mesleki özerkliğe sahip olduğunu, bazıları ise 

kısmen sahip olduğunu ifade etmiştir (Göçmen Baykara 2010).  

 

5.5. HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢları  

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının belirlenmesinin hedeflendiği ikinci temel 

araştırma sorumuzda, hemşirelerin yeniliği başlatma, yenileşim sürecinde izlediği yol, bu 

süreçteki davranışları ve sağlık ekibinin bir üyesi olarak yenilikçi davranışa yaklaşımları 

değerlendirildi.  

 

5.5.1. HemĢirelerin yeniliği baĢlatma ve yeniliği uygulama açısından 

değerlendirilmesi  

 

Hemşireler, yeni ürün/yöntemi ilk kez geliştirme, geliştirdikleri yeni ürün/yöntemi 

uygulamaya başlama ve geliştirilen bir ürün/yöntemin uygulayıcısı olma açısından 

değerlendirildi. Yeniliği başlatma, bir örgütün üyelerinin yeniliği benimseme veya 

reddetmeye yönelik istekliliğini ifade eden yeniliğe açıklık kavramıyla da açıklanmaktadır 

(İşcan ve Karabey 2007). Yeniliği uygulama, yeniliğe fırsat verme, yeniliği kabul etme ve 

destekleme, yeniliği başlatma ise, yeni bir fikrin uygulamaya geçirilmesindeki özgüvenin, 

risk alma ve inatçı davranışın vb. göstergesi olarak yorumlandı.  

Soruyu yanıtlayan hemşirelerin yarısı, kendilerini başkaları tarafından geliştirilen 

yeniliği uygulayan olarak değerlendirdi. Hemşireler, genel olarak yeniliğin yararlı olup 

olmadığını kendi uygulamaları ile değerlendirmek için uyguladıklarını belirttiler. 

Joseph‟in (2007) çalışmasında da, benzer şekilde, bir hemşire, hemşirelerin işyükleri 

nedeniyle yeni bir fikrin olumlu ve olumsuz sonuçlarını değerlendirmek ve niçin 

uygulanması gerektiğini bilmek istediklerini belirtmiştir (Joseph 2007). Bu durum, 

hemşirelerin yeniliğe fırsat verdikleri ve yararlı yeniliğin uygulanmasında destek 

olacakları şeklinde yorumlanabilir.  

Soruyu yanıtlayan hemşirelerin diğer yarısı ise, kendilerini, yeniliği hem başlatan 

hem de uygulayan olarak değerlendirdi (Şekil 4.3).  Kang‟ın (2003) çalışmasında da, 

benzer oranda, hemşirelerin % 52‟si (%40 bazen, % 11 sıklıkla, % 1 daima), son altı ay 

içinde, daha önce uygulamamış bir girişimi uyguladıklarını; % 50‟si (%38 bazen, % 11 
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sıklıkla, %1 daima) daha önce birimdeki diğer hemşireler tarafından uygulanmamış bir 

girişimi uyguladığını belirtmiştir (Kang 2003).  

 Kendilerini „yeniliği uygulayan‟ olarak değerlendiren hemşirelerin çoğunluğunun 

lisans, „yeniliği başlatan ve yeniliği uygulayan‟ olarak değerlendiren hemşirelerin 

çoğunluğunun ise önlisans mezunu olduğu görüldü. Yenilikçi davranışı etkileyen bireysel 

faktörlerden birisi olarak değerlendirilen eğitim düzeyi, çalışmamızda  bu örneklem 

grubunda desteklenmemiştir.  Bu doğrultuda, yeniliği başlatma ve yeniliği uygulama 

açısından eğitim düzeyi kadar diğer bireysel özelliklerinin de etkili olduğu söylenebilir.  

 

5.5.2. HemĢirelerin yenileĢim sürecindeki davranıĢları   

 

 Fikirleri uygulama veya değişimi gerçekleştirmenin, kurumdaki bireylerin 

katılımı ile gerçekleşeceği, yayılımın yeniliklerin dile getirilerek paylaşılmasnı  gerektiren 

bir iletişim süreci olduğu belirtilmektedir (Rank ve ark. 2004; Demirel ve Seçkin 2008; 

Kılıçer ve Odabaşı 2010).  Bu doğrultuda, yeniliğin uygulamaya geçirilme sürecinde, 

hemşirenin davranışlarının belirlenmesinin hedeflendiği çalışmamızda, hemşirelerin yeni 

bir fikri uygulamaya geçirmede genel olarak iki yoldan birini tercih ettikleri görüldü.  

 Birinci yolda hemşireler, yeni fikirlerini öncelikle hemşireler ile 

paylaşmaktadır. Hemşirelerden bazıları ise, meslektaşları ile paylaşmadan önce 

uygulanabilirliği görmek adına yeniliği kendi girişimlerinde uygulamaktadır. Joseph‟in 

(2007) çalışmasında, hemşirelerin yenilikçi davranışları; araştırma, fikir geliştirme, 

destek, deneme ve öğrenme olarak saptanmıştır. Stomakit‟in geliştirilme sürecinde de, 

hemşire Özlem Bekteş Oktay‟ın davranışları bu süreçle paraleldir 

(http://hemsireyiz.biz/blogs/bizden_portreler/archive/2009/06/09/zlem-bekta.aspx, Erişim Tarihi 

19.05.2011). Joseph‟in (2007) çalışmasında, hemşire yöneticilerden biri, yeni bir fikrin 

uygulamaya geçirilmeden önce denenmesi, olumlu ve olumsuz sonuçlarının görülmesini, 

daha sonra yeniliğin çalışanlarla tartışılmasını, açıklanmasını ve değişimin nedenini 

ortaya konması gerektiğini belirtmiştir (Joseph 2007). Bu doğrultuda, hemşirelerin yeni 

fikirlerini öncelikle uygulamalarında kullanarak hemşirelerle paylaşması ya da öncelikle 

danışmak ya da destek almak amacıyla meslektaşları ya da diğer kişilerle ile paylaşmaları 

beklenen bir yaklaşım olarak yorumlanabilir.  
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 Hemşirelerden yalnızca birisi (Gizem:34), “Sanıyorum şöyle yapardım, önce 

bu fikrimin geçerliliğini, doğruluğunu kanıtlamak için kaynaklardan yararlanırdım…” 

ifadesi ile deneme veya paylaşmadan önce araştıracağını ifade etmiştir. Araştırma, 

Joseph‟in (2007) çalışmasında da, yenileşim sürecinde hemşirelerin davranışlarının ilk 

aşamasını oluşturmaktadır (Joseph 2007). 

 Hemşireler ikinci yolda ise, yeni fikri hemşire yönetici ile paylaşmakta ve onun 

kararı doğrultusunda hareket etmektedir. Bu hareket, uygulamada denenerek geliştirilmesi 

ya da geri çekilme şeklinde olmaktadır. Hemşire yönetici tarafından olumlu görülen yeni 

fikir ve uygulamalar, daha sonraki aşamada hekimlerle paylaşılmaktadır.  

 Yaratıcı/yeni fikrin uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bireyden girişken, 

proaktif ve inatçı olması beklenmekte, bu süreçte seferber etme, ikna etme, etkileme, 

zorlama ve müzakere etme, iddia etme ve risk alma gibi davranışların sergilendiği 

belirtilmektedir (Kleysen ve Street 2003; Rank ve ark. 2004). Çalışmamızda ise, 

hemşirelerin diğer meslektaşlarını ve hemşire yöneticisini etkilemeye ve ikna etmeye 

çalıştıkları, risk alma ve tartışmadan uzak durdukları görülmektedir. Yeniliğin 

yaygınlaştırılması sürecinde karşılaşılan her olumsuz durumda, hemşirelerin çoğunun 

uygulamadan vazgeçeceklerini ifade ettiği görüldü. Çok az hemşire ise, doğru olduğuna 

inandığı durum için inancını yitirmeden uygulanması yönünde çaba sarf edeceğini belirtti. 

Bu durum, hemşirelerin yeni fikirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için 

meslektaşlarının ve hemşire yöneticilerinin olumlu desteğine ihtiyacı olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, yeni fikirleri olduğunu ve bunları pek çok kez 

paylaştıklarını söyleyen hemşirelerin yeni fikirlerinin yenilik olarak sonuçlandırılamadığı 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

5.5.3. HemĢirelerin meslektaĢlarının yenileĢim sürecindeki davranıĢları  

 

Araştırmamızda, hemşirelerin yeni fikirlerinin uygulamaya geçirilmesinde, diğer 

hemşireler tarafından verilecek desteğin önemli olduğu belirtildi. Bu bulgu, meslektaş 

desteğinin yenilikçi davranışı olumlu etkilediğinin belirtildiği literatürü desteklemektedir 

(Amabile ve ark. 1996; Eren ve Gündüz 2002; West ve ark. 2003; Gilson ve May 2005). 

Joseph‟in (2007) çalışmasında da, hemşireler yeni fikirlerin meslektaş ve yönetici desteği 

ile uygulamaya geçirilebileceğini ifade etmişlerdir. Tüm fikirlerin yararlı ve kullanışlı 

olmayabileceği ancak farklı durumlar için kullanılabileceği belirtilmiştir (Joseph 2007). 
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Genel olarak ise, hastanın yararına olan her uygulamanın destekleneceği, bunun için ise, 

yeni fikrin/yeniliğin sahibi hemşireden kendilerini inandırması ve ikna etmesi 

istenmektedir. İşyükünü arttıran uygulamalar da ise, hemşireler yine hasta yararı lehine 

karar vereceklerini belirtildi.    

 

5.6. Sağlık Ekibinin HemĢireler Tarafından GerçekleĢtirilen YenileĢime 

YaklaĢımları  

 

Bu bölümde, özellikle hemşire yöneticilerin, hemşirelerin ve diğer sağlık 

çalışanlarının yenileşime yaklaşımları değerlendirildi.  

Çalışmamızda genel olarak hemşire yöneticilerin, hemşireler tarafından geliştirilen 

yeniliği destekledikleri ifade edildi. Buna karşın, bir hemşire (Gizem:42), yeni başlayan 

hemşirelerin önerilerinin dikkate alınmadığını, “Benim kıdemlim, benim eski çalışanım ne 

derse ben onu uygularım” diyen hemşire yöneticilerle çalıştığını ifade etti. Başka bir 

hemşire ise (Yengeç:43); sorumlu hemşirelerin, başhemşirenin kabul etmeyeceğini 

düşündükleri uygulamalara destek olmadıklarını, başhemşireler tarafından sindirildiklerini 

ifade etti.  

 Joseph‟in (2007) çalışmasında bir hemşire yönetici, yönetici olarak proaktif 

olması, çalışanları tarafından getirilen her yeni fikir ile saçma olsa dahi ilgilenmesi, 

paylaşılan yeni fikre ilişkin yanıtının olumsuz olsa dahi çalışana nedeninin açıklanması 

gerektiğini ifade etmiştir. Bu ifade, araştırmacı tarafından yenileşim sürecinde etkili olan 

„güven teması‟ altında sunulmuştur. Başka bir hemşire yöneticinin, „öğrenme teması‟ 

altında sunulan “ Hiçbir fikri asla reddetmem, çünkü benim teorime göre, başarılı olmak 

istiyorsan küçük adımlarla yola çıkmalısın. Yapacağın işi hızlandırırsan ya da onun hatırı 

için yaparsan, başarılı olmak için gerekli olan birçok detayı gözden kaçırabilirsin ” 

ifadesi, yenileşim sürecinde hemşire yöneticiden beklenen davranışı açıklamaktadır. 

Diğer bir hemşire yönetici ise, yeni bir fikrin desteklenmesinde hemşire yöneticiden 

ziyade yeni fikri uygulayan hemşirelerin davranışlarının önemli olduğunu ifade etmiştir 

(Joseph 2007). 

Bu veriler doğrultusunda, hemşire yöneticilerin çalışanların yeni fikirlerini 

dinlemeleri, yeniliğin yararının ortaya çıkartılmasına yönelik sağlıklı tartışma ortamının 

oluşturulmasını sağlamaları ve çalışana geri bildirimde bulunmaları gerektiği söylenebilir. 

Araştırmamızda hemşirelerin ifadelerinden, hemşire yöneticilerin bir kısmının  
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çalışanlarının yeni fikirlerini dinlemediklerini, bir kısmının yeni fikirlerin yararını 

tartışmadan ve uygulamadan karar verdiklerini, bir kısmının ise geri bildirimi uygun 

olmayan bir şekilde yaptıkları sonucuna ulaşılabilir. Bununla birlikte, hemşire 

yöneticilerin genel olarak yeniliği desteklediklerine ilişkin bulgu, hemşirelikte yenileşim 

adına olumlu bir bulgu olarak değerlendirildi.   

Araştırmamıza katılan hemşirelerden bazıları, hemşirelerin, “bana dokunmayan 

yılan bin yaşasın” diyerek ilk uygulamada ne öğrendi ise onu sürdürdüğünü ve bu konuda 

motive olmadıklarını ifade etti. Bu ifadeler, hemşirelerin yaratıcılık ve yenilikçilikten çok 

uyumu desteklediği, yaratıcılık ve yeniliğe olumsuz tavır aldıkları görüşünü kısmen 

desteklemektedir (Gilmartin 1999). Buna karşın, yeni uygulamaların geliştirildiği ancak 

bunların paylaşılmadığı ve kaydedilmediğini ifade edildi.  ICN‟de, benzer şekilde, 

hemşireler tarafından geliştirilen yeni uygulamalarının bilinmediği ve nadiren 

yayınlandığı belirtmektedir (ICN 2009).  

Hemşirelerden birisi de, hemşirelerin bir araya gelip beyin fırtınası yapması 

gerektiğini ifade etti (Ayşegül:47,49). Joseph‟in (2007) çalışmasında da, hemşireler beyin 

fırtınası sırasında  yeni fikirlerin paylaşıldığını ve tartışıldığını belirtmiştir (Joseph 2007). 

Hemşirelerin çok yaratıcı olduğunu söyleyen bir hemşire ise (Börtüböcek:150), 

destekleyici bir ortamda yenilikçi davranışın ortaya çıktığını “…eğer gerekli imkanlar 

sağlanılırsa, yenilikçi davranışa yöneliyorlar ama gerekli imkanlar yoksa eee, yenilikçi 

davranış konusunda birazcık engellendiklerini hissettiklerinde köreliyorlar.” diyerek 

belirtmiştir. 

 Hemşireler tarafından geliştirilen yeniliği en çok hemşirelerin destekleyeceği 

ve yine en çok hemşirelerin engel olacağı ifade edildi. Bu durum, yeniliğin 

uygulanmasında ve benimsenmesinde meslektaşların yaklaşımlarının ve desteklerinin 

gücünü ifade ettiği şeklinde değerlendirilebilir. Benzer şekilde, Joseph‟in (2007) 

çalışmasında, bir hemşire “Yeni bir şey uygulamak istediğimde, hemşireler diğer 

birimlerde de bunu kullanmak istiyorlar. Arkadaşlarımla ne paylaşırsam bana destek 

olacaklarını söyleyebilirim. Benim için, yeni bir fikrin çalışanlar tarafından 

benimsenmesi ve kullanılması önemli, aksi taktirde tüm direktörler tarafından kabul 

edilen fikrin ne kadar iyi olduğunun önemi yok.” diyerek meslektaş desteğinin önemini 

ifade etmiştir (Joseph 2007). Buna karşın, Amo‟nun (2006) yaptığı çalışmada ise, 

hemşirelerin meslektaşlarının yenilikçi davranışlarından ziyade daha çok yönetimin 

yenilikçi davranışa yönlendiren destekleyici yaklaşımından etkilendikleri saptanmıştır 

(Amo 2006). Hemşire yöneticiler üzerinde yapılan bir çalışma da da, hemşire 
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yöneticilerin yaşadıkları problemler karşısında üst yöneticilerine (%35,1) oranla 

arkadaşlarından (%41,5) destek aldığı saptanmıştır (Bahar 2006). Çalışmamızda 

meslektaş desteği veya yönetici desteği olarak öncelik açısından değerlendirilmese de, 

çalışmamızın yapıldığı örneklem grubunun literatürde ortaya çıkan bu farklılığı 

desteklediği söylenebilir.  

 Hemşirelerden birisi (Romeo:93), hemşirelerin yeniliğe yaklaşımını, “…iş 

yükünü arttırırsa engeldir, iş yükünü azaltıyorsa destekler.”ifadesi ile özetlemektedir. 

Hemşirelerin yeniliği başka bir hemşirenin ifadesiyle (Zencefil:35) “angarya” gördükleri, 

çoğunlukla iş yüklerini arttıracağı gerekçesiyle yeniliğe olumsuz tavır aldıkları ifade 

edildi. Bununla birlikte; “…bunu yaparsa bir süre sonra eleyeceği işlerin, azalacak olan 

işlerin farkında değil. Onu görmesi içinde uygulaması gerekiyor.”(Zencefil, 35) ifadesi 

ise, hemşirelerin yeniliğe önyargı ile yaklaştığı şeklinde yorumlandı.  

 Bunun yanısıra, özellikle kıdemli hemşirelerin yeniliği kabullenemedikleri 

ifade edildi. Bu durum, kıdemli hemşirelerin iş yapma usullerini değiştirmede 

zorlandıkları, değişime açık olmadıkları şeklinde yorumlandı. Uzun (2008) tarafından 

hemşireler üzerinde yapılan çalışmada ise, değişime karşı tutum ölçeği puan ortalaması 

(87,00±15,75) olumlu bulunmuştur. Değişime karşı tutum ölçeği puan ortalaması en düşük 

SML mezunlarında, 30- 34 yaş grubunda, çalışma yılı 6-10 yıl arasında olan grupta, eğitim ve 

araştırma hastanelerinde çalışan hemşirelerde, en yüksek puan ortalamasının ise, yüksek 

lisans mezunlarında, 21-24 yaş grubunda, çalışma yılı 16-20 yıl arasında çalışan grupta ve 

üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerde olduğu saptanmıştır (Uzun 2008). Bu bulgu, 

çalışmamızdaki hemşirelerin kıdemli hemşirelerin değişime açık olmadıkları yönündeki 

ifadelerini desteklememektedir.  

 Diğer sağlık çalışanlarının hemşireler tarafından geliştirilen yeniliğin birimde 

uygulanmasına ilişkin yaklaşımına ilişkin yanıt olarak hekimlerin ve hastabakıcıların 

yaklaşımı değerlendirildi. Bir hemşire (Gizem:78), hekimlerin hemşirelerden yenilikçi 

davranış beklemediklerini, “…biz hemşirenin dediğine göre mi hareket edeceğiz, o böyle bir 

yenilik getirebilir mi?...şeklinde düşünebilirler…” diyerek belirtti. Verilen yanıtlar, 

hemşirelerin hekimlerin olumsuz yaklaşacağına dair öngörüye sahip olduğunu şeklinde 

değerlendirildi. Hemşirelerin, tanı ve tedavi uygulamaları vb. bağımlı uygulamaları ile birim 

işleyişini etkileyen yenilik durumlarına ilişkin bazı hekimlerin olumsuz yaklaşımı olacağı  

öngörülebilir. Bu olumsuz yaklaşım,  birimdeki sağlık ekibi arasındaki işbirliği ve iletişimi 

gösteren bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Özkaraca (2009) tarafından hekim-hemşire 

işbirliğine yönelik tutumları değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada, literatürü 
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destekleyecek şekilde hemşirelerin puanı daha yüksek bulunmuş, elde edilen bulgu 

hemşirelerin işbirliğine daha yatkın oldukları şeklinde değerlendirilmiştir (Özkaraca 2009). 

Seren‟in (2005), kalite belgesi alan hastanelerde değişime karşı tutumların incelendiği 

çalışmasında, hekimlerin hemşirelere göre daha düşük puan ortalamasına sahip olduğu ancak 

gruplar arasında istatistiksel farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0.05) (Seren 2005). 

Hekimlerin hemşirelere göre değişime karşı daha olumsuz tutuma sahip olduğunu gösteren bu 

çalışmalar, hemşirelerin hekimlerin olumsuz yaklaşacaklarına dair öngörülerini 

desteklemektedir (Seren 2005).  

 Özkaraca‟nın (2009) çalışmasında, “Optimum hasta bakımı sağlamak için yeni 

bilgileri kullanmaya geçirilmesi için teşvik eder” ifadesine hekimlerin %37‟i evet, % 49,3‟ü 

kısmen şeklinde yanıt vermiştir. Hemşirelerin %62,6‟sı kısmen, % 22‟si evet diye yanıt 

vermiştir. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.104). Bu 

çalışmada, hekimler ve hemşireler birbirlerinin yenilikçi davranışlarını benzer oranlarda 

değerlendirmiştir (Özkaraca 2009).  

 

5.7. HemĢirelerin Yenilikçi DavranıĢlarını Etkileyen Faktörler 

  

 Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörler, mesleki faktörler, 

bireysel faktörler, organizasyonel faktörler ve çevresel faktörler alt temaları altındaki 

kodlar üzerinden tartışıldı (Şekil 4.4).  

 

5.7.1. Mesleki faktörler  

 

Yaratıcılık ile ilgili hemşirelik literatüründe, hasta bakımı ve sağlık hizmetine 

ilişkin problemlere çözüm bulmada hemşirelerin yaratıcı olduğuna dair ortak görüş 

mevcuttur (Gilmartin 1999). Çalışmamıza katılan hemşireler, hemşireliğin yaratıcı bir 

meslek olduğunu ve hemşirelerin yaratıcı/yenilikçi olması gerektiğini belirterek bu görüşü 

desteklemektedir.  Hemşirelerin, çoğunlukla  hemşireliğin yaratıcı bir meslek olduğunu 

ifade etmeleri, hemşirelik eğitiminde sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin belirlenmesine 

yönelik çok boyutlu düşünmenin ve bakımın her koşul ve ortamda verilebileceğinin 

öğretilmesinden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Hemşirelik, bir bilim ve bir 

sanat olarak tanımlanmakta, sanat kavramıyla estetik ve beceriye dayalı sanatsal 

uygulamalar ifade edilmektedir. Bununla birlikte sanat kavramı, sezgi, yaratıcılık, estetik 
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gibi kavramlarla da ilişkilendirilerek açıklanmaktadır (Karagözoğlu 2005). Toplumsal 

yaşam kadar eski bir sanat, gelişmekte olan bir bilim olarak tanımlanan yönetim de ise, 

bilim sanat ilişkisi daha farklı bir şekilde, genel (bilimsel) ilkelerin özel durumlara 

maharetle uygulanması olarak açıklamaktadır (Baransel 1993). Ayrıca, hemşirenin 

bilgisini temsilen akıl (head), hemşirelik felsefesi, değerleri, etik ilkeleri ve sezgiyi 

temsilen ruh/kalp (heart) ve psikomotor becerilerini temsilen ise el (hand) ile 3 H  (head, 

heart, hand) olarak şematize edilerek açıklanmaktadır. Bu doğrultuda verilen ifadeler, 

hemşirelik eğitiminde hemşirenin yaratıcı olması gerektiğinin öğretilmiş olduğunu 

belirten mesleki inanç olarak değerlendirildi. Kang (2003), “Hemşire yaratıcı mıdır?” 

sorusunun yanıtının aranması yerine, yaratıcı hemşirelik sonuçları, hemşirelik 

uygulamalarında yaratıcı faaliyetler ve yaratıcı faaliyetlere ilişkin gerekli ön koşulların 

araştırılmasına yönelmek gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmasında ise, “birimdeki 

kişiler, hemşirelik uygulamalarına dair  beni yaratıcı olarak tanımlar” maddesi hemşireler 

(n:611) tarafından; %58 hiçbir zaman, %36 bazen, %5 sıklıkla ve %1 daima olarak 

yanıtlanmıştır (Kang 2003). Bahar (2006)‟ın yönetici hemşireler üzerinde yaptığı 

çalışmasında, yönetici hemşireler “Ne kadar yaratıcısınız ?” testinden ortalamanın altında 

bir puan almışlardır (34.11±13.88). Bu bulgular ise, hemşirelerin genel olarak, kendilerini 

yaratıcı olarak değerlendirmediğini göstermekte ve çalışmamızda ifade edilen mesleki 

inancı desteklememektedir (Bahar 2006).   

Hemşirelerden birisi (Sinem:48), “…özellikle hemşirenin işlevleri dinamik, zaten 

çok hani süreçler burada daha etkili. Galiba birinci planda süreçler var” ifadesiyle 

hemşirelerden özellikle süreçlere ilişkin yenilikler beklenebileceğini ifade etmiştir. 

Çalışmamızda, her hastanın ihtiyacının bireysel farklılıklar nedeniyle (çocuk olması, 

hastalığı, yapılan girişim vb.) farklı olduğu, bu durumun ise, hemşireleri yeni/farklı 

düşünmeye, yeni/farklı ürünler kullanmaya, yeni yöntemler geliştirmeye yönlendirdiği 

ifade edildi.  Bu durum ise, hemşirelik girişimlerinin her hasta için özelleştiği ve hizmetin 

karmaşık yapıda bir iş olduğu, rutin bir iş olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Literatürde, 

karmaşık yapıdaki iş ve rutin olmayan iş ile yenileşim arasında pozitif bir ilişki 

saptanmıştır (Oldham ve Cummings 1996; Eren ve Gündüz 2002; Parzefall ve ark. 2008). 

Yenilikçi davranışı etkileyen, en önemli olduğu belirtilen faktörlerden birisi de 

mesleki/işe ilişkin otonomidir. Çalışanın işe ilişkin yeni fikirler üretmesinde, yeni ürün ve 

yöntemler geliştirmesinde ve kullanmasında, özgürlük hissi ve otonominin önemli olduğu 

belirtilmektedir (Amabile ve ark. 1996; Oldham ve Cummings 1996; Eren ve Gündüz 

2002; De Jong ve Kemp 2003; Rank ve ark. 2004; Ramamoorthy ve ark. 2005; West ve 
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Sacremento 2006; Martin ve ark. 2007; Parzefall ve ark. 2008).  Çalışmamızda hemşireler 

de benzer şekilde, otonominin yenilikçi davranışlarını etkileyen önemli bir faktör 

olduğunu ifade ettiler. Hemşireler, tanı ve tedavi uygulamalarına ilişkin geliştirecekleri 

yeniliğe bağımsız karar veremeyeceklerini, bağımsız oldukları bakımı planlama ve 

girişimleri uygulama da bile bağımsız karar verilmediğini belirtti. Hemşirelerden 

Toprak‟ın “Bakımda bağımsız olmasına rağmen, ama ben bazen hastanın gereksinimini 

saptayıp, bir saç bakımını vereceksem bile bunlar cerrahi müdahaleye göre ekibe sormak 

zorundayım.” ifadesi bakıma yönelik uygulamalarda bağımsız olduklarını bilmelerine 

karşın, bunu uygulayamadıklarını göstermektedir. Bağımsız rollerinde bile karar 

verememe durumu sağlık ekibinin birbirlerinin mesleki alanı ve rollerini bilmediğini, ekip 

arasında rol belirsizliğinin yaşandığını göstermektedir. Tang ve Chang (2010) tarafından 

yapılan çalışmada, rol belirsizliğinin yaratıcılığı negatif etkilediği saptanmıştır (β = - 0.33, 

β = 0.28, p < 0.001). Rol belirsizliğinin, hemşirelerin yenilikçi davranışlarını olumsuz 

etkilediği söylenebilir (Tang ve Chang 2010).  

Çalışma koşulları adı altında gruplandırılan vardiyalı çalışma ve işyükü 

fazlalığının hemşirelerinin yenilikçi davranışı negatif yönde etkilediğini belirtildi. Bir 

hemşire tarafından (Börtüböcek:39) “ …nöbetli çalışmanın hemşirelerde bir yılgınlık, 

bıkkınlık oluşturduğu…” ifade edildi. Aynı zamanda, hasta yoğunluğu nedeniyle ya da  

eczane isteklerinin yapılması gibi görevleri dışında bir çok işin yapılması ile ortaya çıkan 

iş yükü fazlalığının işlerin rutin bir şekilde yapılmasına, yeni şeyler düşünmeye vakit 

ayıramamalarına neden olduğu belirtildi. Hemşireler, iş yüklerinin fazlalığı ve zaman 

baskısı nedeniyle nedeniyle rutinin bir parçası olduklarını ifade ettiler. Rutin olmayan, 

karmaşık bir işin yenileşim için pozitif etkili, iş yükü fazlalığının ise negatif etkili olduğu, 

bu nedenle dengenin sağlanması gerektiği belirtilmektedir (Parzefall ve ark. 2008). 

Bununla birlikte, uzman hekimler üzerinde yapılan çalışmada, gençlerin ileri yaştakilere 

göre karmaşık işlerde yaratıcılıklarını daha fazla ortaya koyabildikleri saptanmıştır (Kaya 

ve Düşükcan 2007).   

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen mesleki faktörlerden bağımlı 

mesleki uygulamalar, çalışma koşulları (vardiyalı çalışma, iş yükü), literatürde belirtilen 

yenilikçi davranışı etkileyen işe ilişkin faktörleri (otonomi&özgürlük, işgüçlüğü, iş yükü, 

rol çatışması&rol belirsizliği, zaman baskısı) desteklemektedir.  

Bir hemşire  (Sinem:77,79,81), branşlaşmanın hemşirelerin yenilikçi davranışlarını 

arttıracağını, diyabet hemşiresi gibi belirli bir alanda görev alan hemşirelerin çalıştığı 

alana özgü yenilikler getirebileceğini ifade etti. Burada hemşirenin özel bir alanda 
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derinlemesine bilgi sahibi olması, uygulamalarının sınırlı olması ve rol belirsizliği ya da 

çatışması yaşamayacağı gibi nedenlerle yenilikçi davranış beklendiği söylenebilir. 

Literatürde ise, bu durum bireysel faktörler arasında uzmanlık olarak yer almaktadır 

(Parzefall ve ark. 2008).  

 

5.7.2. Bireysel faktörler 

 

 Hemşirelerin entelektüel özelliklerinin, zekasının ve analitik düşünmenin 

yenilikçi davranışı etkilediği belirtildi. Literatürde de benzer şekilde, fikir oluşturma, 

değerlendirme vb. zihinsel özelliklerin/bilişsel kapasitenin, analitik düşünme ve problem 

çözme biçiminin yenilikçi davranış etkilediği belirtilmiştir (Scott ve Bruce 1994; Oldham 

ve Cummings 1996; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; Kaya ve 

Düşükcan 2007; Parzefall ve ark. 2008). Bununla birlikte, hemşirelerin kişilik yapılarının 

yenilikçi davranışlarını etkilediği ifade edildi. Kişilik yapısı, engellerle başa çıkmada 

azim ve ısrar vb. bir çok faktörü kapsadığı belirtilmektedir (Kaya ve Düşükcan 2007). 

Yenilikçi davranışa sahip hemşirelerin idealist oldukları, yeni fikirlere ve eleştirilere açık, 

gönüllü ve istekli oldukları belirtildi. Literatürde de, benzer şekilde, yenilikçi davranışa 

sahip kişilerin daha fazla risk aldıkları (yeni deneyimlere açık oldukları), belirsizliğe 

tahammül ettikleri, diğer kişilere göre daha uzun bir kararsızlık durumunda kalabildikleri, 

deneme ve yanılmaya gönüllü oldukları belirtilmektedir.  Aynı zamanda, içsel motivasyon 

(içsel güç) yenileşim için önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Oldham ve 

Cummings 1996; Unsworth ve ark. 2000; Janssen ve ark. 2004; Rank ve ark. 2004; Gilson 

ve May 2005; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; Kaya ve Düşükcan 

2007; Parzefall ve ark. 2008; ICN 2009). Çalışmamızda, en çok ifade edilen bireysel 

özellik, literatürde belirtildiği gibi özgüven sahibi olmadır. Özgüven sahibi hemşirelerin 

yeni fikirlerine güvenmeleri ve yenileşim sürecinde çevresindekileri ikna edebileceklerini 

düşündürmektedir.  

Konuşkan, girişken, araştırmacı ve meraklı olma, kendini ve fikirlerini ifade 

edebilme de kişilik alt teması  ve bireysel faktörler teması altında kodlandı. Yaratıcılıkla 

ilgili kişilik özelliklerini değerlendirmek için, hekimler üzerinde, Gough tarafından 

geliştirilen yaratıcılık skalası kullanılarak yapılan çalışmada,  bilgili (%57.7), akıllı (% 

57.7), güvenilir (% 63.4), yaratıcı (%54.9) olma,  “tamamen katılıyorum” derecesinde 

yüksek yüzde oranında saptanmıştır. Diğer kriterlerden, oldukça meraklı (%29.6 - 
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katılıyorum, %29.6 - fazlaca katılıyorum), ileri görüşlü (% 47.9 – katılıyorum) ve orijinal 

(%35.2 - fazla katılmıyorum) olarak belirtilmiştir (Kaya ve Düşükcan 2007).  

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen bireysel faktörlerden bir diğeri de 

deneyim olarak kodlandı. Hemşirelerin ifadesinde deneyim, hem çalışma yılı hem de 

farklı çalışma alanlarında deneyim sahibi olma anlamında değerlendirildi. Hemşirelerin 

yeniliğe yaklaşımları değerlendirildiğinde, kıdemli hemşirelerin yeniliğe yaklaşımının 

olumsuz olduğu belirtilmişti. Kırkbeş yaş ve üzerindeki yöneticilerin vizyona yönelik 

karar ve uygulamalarında yenilikçi davranışlar gösterdiği, değişime direnç göstermediği, 

risk almaya gönüllü olduğu ve yeni yaklaşımları dikkate aldığının saptandığı çalışmada, 

elde edilen verinin literatürü desteklemediği ancak bankacılık sektöründe yapıldığı için 

farkı bulgular saptanmış olacağı belirtilmiştir (Durmuş Arıcı 2002).  

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen bireysel faktörlerden bir diğeri ise, 

eğitim-bilgi olarak birlikte kodlandı. Lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans ve doktora 

programlarına devam eden hemşire sayısının artmasıyla eğitim düzeyinin yükseldiği, 

eğitim düzeyi arttıkça hemşirelerin yeni fikirlerle yeni uygulamalara yöneldiği belirtildi.  

Eğitim düzeyi kadar hemşirenin bilgisinin de önemli olduğu, bilginin özgüveni 

sağlayacağı ifade edildi. Bu bulgu, çalışanın eğitim düzeyi, işine ilişkin bilgisi, uzmanlığı, 

kariyer düzeyinin yenilikçi davranışı etkilediğinin belirtildiği literatürü desteklemektedir 

(Oldham ve Cummings 1996; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; 

Parzefall ve ark. 2008). Bilgisi, eğitimi, yeterli kaynağı ve etkilere karşı tepkisi olmayan 

bir bireyden yaratıcı bir düşünceye sahip olması ve bir şeyler yaratması da 

beklenmemektedir (Yeloğlu 2007).  

Bununla birlikte hemşireler, liderlik özelliklerine sahip olmanın yenilikçi davranışı 

etkilediğini belirtti. Liderlik, literatürde organizasyonel faktörler arasında liderlik rolü, 

liderlik şekli, izleyici-lider ilişkisi olarak yer almaktadır. Çalışmamızda liderlik özelliğine 

sahip olma olarak bireysel faktörler arasında değerlendirildi. Literatürde, yenilikçi 

davranışı etkileyen bireysel faktörler arasında belirtilen, motivasyon ve işdoyumu, kariyer 

düzeyi, cinsiyet, uzmanlık ve teknik beceri hemşireler tarafından ifade edilmemiştir 

(Oldham ve Cummings 1996; Unsworth ve ark. 2000; Rank ve ark. 2004; Gilson ve May 

2005; West ve Sacremento 2006; İşcan ve Karabey 2007; Parzefall ve ark. 2008).  Ancak 

istekli ve gönüllü olma motivasyon olarak, branşlaşma ve deneyim ise uzmanlık olarak 

yorumlanırsa, sadece kariyer düzeyi, cinsiyet ve teknik becerinin ifade edilmediği 

söylenebilir.  
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5.7.3. Organizasyonel faktörler 

 

Literatürde, yenilikçi davranışları etkileyen faktörler incelendiğinde en fazla 

faktörün organizasyonel faktörler içinde yer aldığı görülmektedir. Yaratıcılığın 

öğrenilebilir olduğunun ifade edilmesi ile daha önceleri etkili olan bireysel faktörlerin 

araştırılmasına yönelik çalışmaların, son yıllarda organizasyonel faktörlerin incelenmesi 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

 Hemşirelerin ifadelerine göre, yenilikçi davranışları etkileyen faktörlerden birisi 

yönetimin desteğidir. Yönetimin desteği, hem yönetici hemşirenin hem de kurum 

yönetimi şeklinde değerlendirilmiştir. Hemşireler, yöneticisinden öncelikle yeni 

fikirlerinin değerlendirilmesini istemektedir. Bununla birlikte, görev, yetki ve 

sorumluluklarının net olarak belirlenmesi, hemşirenin gelişimi için eğitilmesi ve kaynak 

sağlanması vb. yönlerden desteklenmesi gerektiği belirtildi. Literatürde de  benzer 

şekilde, çalışanların yaratıcı fikirlerinin yenileşime dönüştürülmesinde yönetimin desteği 

önemli bulunmaktadır (Amabile ve ark. 1996; Oldham ve Cummings 1996; Eren ve 

Gündüz 2002; West ve ark. 2003; Gilson ve May 2005; Amo 2006; West ve Sacremento 

2006; İşcan ve Karabey 2007; De Jong ve Den Hartog 2007; Martin ve ark. 2007; 

Parzefall ve ark. 2008). Yöneticinin destekleyici yaklaşımı, yönetim şeklini, liderlik 

özelliği vb. yönetimin/yöneticinin desteği olarak değerlendirildi.   

 Organizasyonel faktörler altında in-vivo kodlanan bir diğer faktör ise, olumlu 

kişisel ilişkiler, desteklenme, paylaşımcı ve katılımlı yönetim, yönetimin desteği, düzenli 

çalışma saatleri, motivasyon, hoşgörülü ve şeffaf ortam, çalışan fikrine saygı alt kodlarını 

içeren pozitif çalışma ortamıdır. Pozitif ya da olumlu çalışma ortamı son yıllarda 

hemşirelik literatüründe de kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, yönetimin desteği yanı 

sıra sağlık ekibi arasında olumlu iletişim ve işbirliğini de içermektedir.  Yenileşim 

yönetimi için psikolojik açıdan güvenli ve destekleyici bir iklimin oluşturulması 

önerilmektedir (Parzefall 2008). Özellikle katılımcı liderlik ile lider ve izleyici arasındaki 

olumlu iletişimin yenilikçi davranışı olumlu etkilediği belirtilmektedir (Scott ve Bruce 

1994). Çalışma arkadaşları ve yöneticiler ile ilişkinin özellikle yenileşimin ilk aşamasında 

doğrudan etkili olduğu belirtilmiştir (Parzefall 2008). Ürün geliştirme sürecinde, 

bireylerin yaratıcı fikir ve düşüncelerini özgürce paylaştıkları bir ortamın sağlanması 

gerektiği belirtilmektedir (Berber 2003). Kaya ve Düşükcan (2007), çalışma yılı daha az 

olanların (6-10 yıl ve 11-15 yıl) 16 ve üzeri yıldır çalışanlara göre destekleyici yönetim 

tarzına daha duyarlı olduğunu, bununla birlikte motivasyon ve yaratıcılıklarının 
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desteklenmesinde dış kaynaklı ödüllerden olumlu etkilediğini saptamıştır. Bununla 

birlikte, ileri yaş grubunda olanların, yaratıcılığın desteklenmesinde destekleyici yönetim 

tarzı yerine, kontrolcü yönetim tarzının daha etkili olacağını düşündüğü, çalışma yılı daha 

fazla olanların (16 yıl ve üzeri) ise, içsel motivasyonu daha önemli bulduğu belirtilmiştir 

(Kaya ve Düşükcan 2007).  

Hemşirelerin birçoğu çalışma ortamında yaşadıkları malzeme sıkıntılarının 

yaratıcı/yenilikçi davranışa yönlendirdiğini, bazıları ise olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu 

durum, hemşirelerin tedavi ve bakım sürecinde hastaya göre değişen gereksinimleri 

gidermek için daha önceden bildikleri ya da bilmedikleri farklı yöntem ve malzemeleri 

denediği ve  kullandığı şeklinde değerlendirilebilir. Bununla birlikte, literatürü destekler 

şekilde, kaynak yetersizliğinin yenilikçi davranışın yaygınlaşmasını engelleyeceği 

belirtildi (Scott ve Bruce 1994; Amabile ve ark. 1996; Gilson ve May 2005; De Jong ve 

Den Hartog 2007). Drabness de (2002), zaman kıstılaması, mekan yetersizliği, kaynak 

yetersizliği vb. yetersizliklerin/kısıtlılıkların, bireylerin kendilerini sürekli olarak baskı 

altında hissetmelerinin yenilikçi davranışlarını olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir 

(Yeloğlu 2007). Kaynak yetersizliği, özellikle „yokluk‟ ortamında hemşirelerin daha 

yaratıcı olduğu, malzemeleri farklı amaçla kullandığı ve mevcut malzemeden farklı 

malzemeler oluşturduğu “yoklukta yaratıcı” ifadesi ile belirtildi (Şekil 4-5).  Aynı şekilde, 

sıkıntılı ortamlar,  hemşireleri yenilikçiliğe iten ortamlar olarak tanımlandı. Bu durumun 

hemşireyi sorunu gidermek amaçlı düşünmeye sevk ettiği, yeni arayışlara ittiği ve geçici 

ya da kalıcı çözümlere yönlendirdiği belirtildi. Bu durum, kaynak yetersizliğinin 

hemşirenin yaratıcı fikir geliştirmesinde etkili olduğu ve problem çözme biçimi ortaya 

koyduğu ortamlar olarak değerlendirebilir. Buna karşın, çalışmaya katılan birçok 

hemşirenin malzeme yetersizliği yaşadıkları ve kamu hastanelerinde malzeme 

yetersizliğinin daha çok yaşandığı görüldü.  

 

5.7.4. Çevresel faktörler 

 

 Hemşirelerden biri (Eyşan:71), hemşirelerin yenilikçi davranışlarını 

etkileyen faktörlerden birisinin de teknolojik gelişmeler olduğunu belirtti. Çevresel 

faktörler teması altında kodlanan (sağlık alanındaki) teknolojik gelişmeler, kullanılan 

ürün ve yöntem  açısından hemşirelik uygulamalarını etkilemekte ve değişime 

yönlendirmektedir. Hemşireler açısından,  teknolojik gelişmelerin yenileşimden daha çok 
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değişime neden olduğu söylenebilir.  Buna karşın, ürün yenileşimi açısından ise 

hemşirelerin uygulayıcı olarak yeni/yaratıcı fikirlerinin teknolojiyi yönlendirmede etkili 

olabileceği düşünülmektedir.  

 

5.8. Sonuç  

 

Niteliksel bir araştırma olarak planlanan çalışma, hemşireler tarafından geliştirilen 

yeni fikir, ürün ve yöntemleri ortaya koymak, hemşirelerin yenilikçi davranışlarını ve 

yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.  

 

Araştırma sorularımıza göre elde edilen bulgular, görüşmeye katılan 12 hemşireye 

ait sonuçlar olarak ele alındığında; 

 

Hemşireler yeni fikir, ürün ve yöntem geliştirmişler midir? Hemşireler tarafından 

geliştirilen yeni fikir, ürün ve yöntemler nelerdir?  

 

 Yeni fikir örneklerinin, hemşireler tarafından uygulamaya geçirilmiş örnekler olduğu 

ve mevcut uygulamaların çalıştıkları birimde yeni uygulamaya geçirilmesini önerme 

şeklinde olduğu, 

 Uygulamaya geçirilemeyen yeni fikir örneklerinin verilmediği, 

 Hemşirelerin, mesleki yaşantılarının ilk zamanlarında ve birimde çalışmaya yeni 

başladıkları dönemde daha fazla yeni fikir geliştirdikleri ve paylaştıkları,  

 Ürün yenileşimi açısından bilinen tek örneğin hemşire Özlem Bekteş Oktay tarafından 

geliştirilen Stomakit adlı stoma bakım aparatı olduğu, 

 Tıbbi malzeme yetersizliğinde hastanın gereksinimini karşılamak için,  malzemelerde 

değişiklik yaparak ya da farklı işlevlerde kullanarak yapılan uygulamaların bir 

problem çözme davranışı olduğu, ürün yenileşimi açısından ise ilk aşamayı 

oluşturduğu,   

 Hemşireler tarafından geliştirilen yöntemlerin, hemşirelik faaliyetlerini biçimlendiren, 

daha çok tedavi ve bakım uygulamalarına ilişkin kayıt sistemleri olmak üzere, 

hastanın değerlendirilmesinde ve hemşirelik tanısının konulmasında yardımcı olan 

araçların oluşturulmasını içerdiği, 
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 Hastanın tanılanmasında ve hemşirelik girişimlerinin belirlenmesinde rehber olan 

ölçeklerin hasta izlem formlarına dahil edilerek birimde uygulamaya geçirilmesinde, 

yüksek eğitimli (lisans ve lisans üstü mezunu) ve genç (beş yıldan az süredir hemşire 

olarak çalışan ve 25-30 yaşları arasında olan) hemşirelerin rol aldığı,  

 Birimdeki işleyişin sürdürülmesinin sağlanmasına yönelik olarak acil çantasını, evrak 

kayıt formlarını ve hasta transfer formunu oluşturan hemşirelerin, yönetim 

pozisyonlarında çalışan hemşireler (ya da sorumlu hemşirenin yerine vekalet eden 

hemşireler) olduğu, 

 

Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının hemşirelik açısından önemi nedir?  

 

 Hemşirelerin her koşulda hastanın tedavi ve bakımının aksatılmadan sürdürülmesini 

sağlamak için yaratıcı uygulamalara yöneldikleri,  

 Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının hemşirelere, hastalara, kurumlara, topluma ve 

hemşirelik mesleğine yarar sağlayacağı, yeniliğin yararının belirtilen boyutlara 

ulaşması için uygulanması ve paylaşılması gerektiği,  

 

Sağlık kuruluşlarında, hemşirelerin yenilikçi davranışlarını geliştirmeye yönelik 

uygulamalar nelerdir?  

 

 Özel hastanelerin, kamu hastanelerine göre çalışanlarının yenilikçi davranışlarını daha 

fazla desteklediği, giderek kamuda da yaygınlaşan akreditasyon uygulamalarının bu 

anlayışta rol oynadığı,  

 Hemşirelerin, çalışanların kullandıkları ürünlere ve uygulamalarına ilişin yeni fikir 

geliştirmesine fırsat veren kurumsal bir yönetim anlayışının olmadığını düşündükleri, 

 

Hemşirelerin yeni fikir, ürün ve yöntem geliştirmede karar verme yetkisi var mıdır?  

 

 Hemşirenin bağımlı ve bağımsız rollerinin, yenileşim sürecinde karar vermede etkili 

olduğu, tedavi uygulamalarına ilişkin yenileşim sürecinde karar vermede bağımlı 

oldukları,  
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Yenileşim sürecinde, hemşirelerin yenilikçi davranışları nelerdir?  

 

 Hemşirelerin yarısının, kendisini yeniliği hem başlatan hem de uygulayan olarak 

değerlendirdiği, diğer yarısının ise kendisini yeniliği uygulayan olarak 

değerlendirdiği,  

 Hemşirelerin, yeniliğin yararlı olup olmadığını kendi uygulamaları ile değerlendirmek 

amacıyla uyguladıkları, böylece yeniliğe fırsat verdikleri ve destek oldukları, 

 Hemşirelerin yeni bir fikri uygulamaya geçirmede genel olarak iki yoldan birini tercih 

ettikleri; birinci yolda yeni fikirlerini öncelikle hemşireler ile paylaştıkları, ikinci 

yolda ise, yeni fikirlerini hemşire yöneticiler ile paylaştıkları ve onun kararı 

doğrultusunda hareket ettikleri,   

 Hemşirelerin diğer meslektaşlarını ve hemşire yöneticisini etkilemeye ve ikna etmeye 

çalıştıkları, risk alma ve tartışmadan uzak durdukları, karşılaşılan her olumsuz 

durumda, çoğunun vazgeçmeyi düşündüğü, çok az hemşirenin ise, doğru olduğuna 

inandığı durum için inancını yitirmeden uygulanması yönünde çaba sarf edeceği, 

 

Hemşirelerin meslektaşlarının yenilikçi davranışlarına yaklaşımı nasıldır?  

Sağlık ekibinin hemşireler tarafından geliştirilen yeniliğe yaklaşımı nasıldır?  

 

 Hemşire yöneticilerin bir kısmının çalışanlarının yeni fikirlerini dinlemedikleri, bir 

kısmının yeni fikirlerin yararını tartışmadan ve uygulanmadan karar verdikleri, bir 

kısmının ise geri bildirimi uygun olmayan bir şekilde yaptıkları, buna karşın hemşire 

yöneticilerin genel olarak yeniliği destekledikleri, 

 Hemşireler tarafından geliştirilen yeniliği en çok hemşirelerin destekleyeceği ve yine 

en çok hemşirelerin engel olacağı, bu durumun ise yeniliğin uygulanmasında ve 

benimsenmesinde meslektaşların yaklaşımlarının ve desteklerinin etkisini ortaya 

koyduğu, 

 Hemşirelerin, hekimlerin hemşireler tarafından geliştirilen yeniliğe olumsuz 

yaklaşacağına dair öngörüye sahip olduğu, 
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Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörler (mesleki, bireysel, çevresel) 

nelerdir?  

 

 Hemşirelerin, hemşireliğin yaratıcı bir meslek olduğu ve hemşirelerin 

yaratıcı/yenilikçi olması gerektiğine dair ortak (mesleki) inanca sahip oldukları,  

 Her hastanın ihtiyacının bireysel farklılıklar nedeniyle farklı olduğu, bu durumun ise, 

hemşireleri düşünmeye, yeni ürünler kullanmaya uygulamaya, yeni yöntemler 

geliştirmeye yönlendirdiği, hemşirelik girişimlerinin her hasta için özelleştiği 

dolayısıyla hizmetin karmaşık yapıda bir iş olduğu,  rutin bir iş olmadığı, 

 Otonominin yenilikçi davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu, ancak 

bağımsız oldukları bakımı planlama ve girişimleri uygulamada bile bağımsız karar 

veremedikleri, 

 Vardiyalı çalışma ve iş yükü fazlalığının hemşirelerinin yenilikçi davranışlarını 

negatif yönde etkilediği, 

 Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen mesleki faktörler teması altında 

kodlanan bağımlı mesleki uygulamaların ve  çalışma koşullarının (vardiyalı çalışma, 

işyükü), literatürde belirtilen işe ilişkin faktörler (otonomi&özgürlük, iş güçlüğü, iş 

yükü, rol çatışması&rol belirsizliği, zaman baskısı) ile benzer olduğu, 

 Hemşirelerin yeni fikirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için meslektaşlarının ve 

hemşire yöneticilerinin olumlu desteğine ihtiyacı olduğu, 

 Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkileyen bireysel ve organizasyonel faktörlerin, 

literatürde belirtilen faktörler ile genel olarak benzer olduğu,  

 Yenilikçi davranışa sahip hemşirelerin idealist oldukları, yeni fikirlere ve eleştirilere 

açık, gönüllü ve istekli oldukları, eğitim düzeyi arttıkça hemşirelerin yeni fikirlerle 

yeni uygulamalara yöneldiği ve liderlik özelliklerine sahip olmanın yenilikçi davranışı 

etkilediği, buna karşın kıdemli hemşirelerin yeniliğe yaklaşımının olumsuz olduğu, 

 Hemşire yöneticilerden, yeni fikirlerinin değerlendirilmesi, görev, yetki ve 

sorumlulukların net olarak belirlenmesi, eğitim ve kaynak sağlanmasına ilişkin destek 

beklendiği,  

 Olumlu kişisel özellikler, desteklenme, paylaşımcı ve katılımlı yönetim, yönetimin 

desteği, düzenli çalışma saatleri, motivasyon, hoşgörülü ve şeffaf ortam, çalışan 

fikrine saygı alt kodlarını içeren pozitif çalışma ortamının organizasyonel faktör 

olarak hemşirelerin yenilikçi davranışlarını etkilediği,  
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 Çalışma ortamında yaşanan malzeme sıkıntılarının, bazı hemşirelere göre 

yaratıcı/yenilikçi davranışa yönlendirdiği, bazı hemşirelere göre ise olumsuz 

etkilediği, 

 Hemşirelerin yenilikçi davranışlarının çevresel faktör teması altında kodlanan 

teknolojik gelişmelerden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

5.9. Öneriler  

 

Araştırmamız sonucunda ulaşılan sonuçlar doğrultusunda araştırmacı tarafından: 

 

HemĢirelere; 

 

 Yeniliği düşünmek için zaman ayırmaları, okumaları ve araştırmaları,  

 Uygulamalarında kullandıkları ürün ve yöntemleri hasta, hemşire ve kurum yararı 

gözetecek şekilde geliştirmeleri,  

 Uygulamalarına ilişkin fikir ve önerilerini ilgili kişilerle paylaşmaları, meslektaşları 

ile tartışmaları,  

 Geliştirdikleri yeni fikir, ürün ve yöntem örneklerinin ulusal ve uluslar arası (bilimsel) 

platformlarda duyurulması ve yayınlanması,  

 Sürekli gelişme/iyileşme misyonuna sahip olmaları, 

 Yeniliğe ve değişime açık ve hazır olmaları, yenileşim sürecine liderlik etmeleri, 

 Meslektaşları ve yöneticilerini etkilemek için donanımlı olmaları, risk almaları, sabır 

ve cesaretle yeni fikirlerini savunmaları,  

 Bir meslektaş olarak hemşireler tarafından geliştirilen yeniliğe destek olmaları, 

 Hemşireler tarafından geliştirilen yeniliği uygulamaları ve geliştirmeleri,  

 

HemĢire yöneticilere; 

 

 Sürekli gelişme/iyileşme misyonuna sahip olmaları, 

 Hemşirelerin yeniliği düşünmek için zaman ayırmaları, okumaları ve araştırmaları için 

fırsat vermeleri ve motive etmeleri,  

 Hemşirelerin paylaştıkları yeni fikirleri değerlendirmelerin, yeni fikrin tüm 

hemşirelerle paylaşılıp ortak bir zeminde tartışılmasının sağlanması, 
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 Fikri kabul edilmeyen hemşireye uygun geri bildirimde bulunulması,  

 Yenilikçi davranışın geliştirilmesi için hemşireleri motive etmeleri,  

 Hemşirelerin yenilikçi fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi için çalışma ortamının 

düzenlenmesi, gerekli kaynağın ve desteğin sağlanması,  

 Yeniliğin yaygınlaştırılmasında diğer sağlık ekibi ile iletişimi sağlaması, 

 

HemĢire eğitimcilere ve araĢtırmacılara; 

 

 Hemşirelik eğitiminde hemşireler tarafından geliştirilen yenileşim örneklerinin 

incelenmesi,  hemşire öğrencilerin yenileşime teşvik edilmeleri,  

 Hemşire öğrencilerin yenilikçi davranışlarının geliştirilmesi,  

 Hemşire öğrencilerin hemşirelik uygulamalarına ilişkin yeni fikirlerinin dikkate 

alınması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,  

 Hemşirelik bakımına yönelik geliştirilen ürün ve yöntem örneklerinin yayınlanması, 

 Hemşirelik bakımında yenileşime yönelik araştırmalar yapılması,  

 Hemşirelik uygulamalarında yenileşimin etkinliğinin değerlendirilmesi, 

 Hemşirelerin yenilikçi davranışlarını geliştirmede kurumsal politikaların ve 

uygulamaların etkinliğinin araştırılması önerilmektedir.  
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FORMLAR 

EK 1.                       GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ĠZĠN FORMU 

 

AraĢtırmanın Adı: Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Etkileyen Faktörler: 

Niteliksel Bir Çalışma 

Yenilikçi davranış; hemşirelerin yeni bir fikir, yeni bir ürün, hemşirelik 

uygulamalarına ilişkin yeni bir süreç-yöntem geliştirmesidir. Bu araştırma, hemşirelerin 

yenilikçi davranışlarını belirlemek, yenilikçi davranışların ortaya çıkmasını etkileyen 

bireysel ve organizasyonel faktörleri tanımlamak amacıyla doktora öğrencisi UZM. 

HEMŞ. BETÜL SÖNMEZ ve öğretim üyesi PROF. DR. AYTOLAN YILDIRIM  

tarafından planlanmıştır. Araştırma, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi‟nde en az bir yıldır, 

doğrudan ya da dolaylı olarak hasta ile çalışan 12 hemşire ile yapılacaktır. Araştırma 

verileri, derinlemesine bireysel görüşme yöntemiyle toplanacak ve görüşme, yaklaşık bir 

saat sürecektir. Bireysel derinlemesine görüşmede esas olarak, araştırmacı tarafından 

sorulan sorulara hemşirelerin mesleki yaşamlarında edindiği deneyimlerinden hareketle 

geniş kapsamlı cevaplar verilmesi istenmektedir. Araştırmaya ve görüşmeye katılım 

gönüllük ilkesi doğrultusunda yapılacaktır. Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz 

takdirde, çalışmadan istediğiniz zaman çekilebilme hakkına sahipsiniz ya da isteğinize 

bakılmaksızın araştırmacı tarafından da araştırma dışında bırakılabilirsiniz. Görüşme 

boyunca verdiğiniz yanıtların eksiksiz ve doğru olarak elde edebilmesi için ses kayıt 

cihazı kullanılacaktır. Kayıtlar ve yanıtlarınız araştırma amacı dışında kullanılmayacak, 

gerek araştırma yürütülürken, gerekse yayımlandığında takma isimler kullanılarak ya da 

isimler şifrelenerek kimliğiniz gizli tutulacaktır. Çalışmada yer aldığınız için size 

herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  

Doktora Öğrencisi Uzm. Hemş. Betül Sönmez tarafından yürütülecek olan 

araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Araştırmanın herhangi bir 

aşamasında gerekli gördüğüm taktirde; herhangi bir saatte, araştırmacılardan Uzm. Hemş. 

Betül SÖNMEZ‟ i, 0 506 314 73 87 nolu telefon ve  İstanbul Tıp Fakültesi Hemşirelik 

Hizmetleri Müdürlüğü Dekanlık 2. Kat Çapa / Fatih / İstanbul adresinden arayabileceğimi 

biliyorum. 

 Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak davet edildim. Eğer 

bu araştırmaya katılırsam bana ait bilgilerin gizliliğinin sağlanacağına inanıyorum. 
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Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel 

bilgilerimin özenle korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Bana yapılan tüm 

açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi 

sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” olarak yer alma kararını aldım. 

 

 

Katılımcı 

İmza                                                                      Tarih 

 

AraĢtırmacı 

            

İmza                                                                      Tarih 
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EK 2.                                             GÖRÜġME REHBERĠ 

                                                                                         

Katılımcı No/ Rümuz ……………..                                               

 

 Hoş geldiniz. Öncelikle araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 

Gönüllü Bilgilendirilmiş Olur Formunu okudunuz ve imzaladınız. Sizden ses kayıt cihazı 

kullanabilmek için tekrar izin istiyorum.  

Yanıt: ….. 

Kayıtlar, belirtilen amaç dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır, bu konuda 

güvence veriyorum. Araştırma raporunda da isimleriniz kesinlikle yer almayacaktır, 

takma isimler / rümuzlar kullanılacak.  

Başlamadan önce, araştırma prosedürüne ilişkin herhangi bir sorunuz var mı? 

Yanıt:  

Şimdi görüşme sırasında adı geçecek olan kavramları açıklamak istiyorum ve bu 

konuda anlaşılmayan yer varsa lütfen geri bildirimde bulunun. 

İlk olarak, Türkçe olarak “yenileşim / yenilikçilik” kavramı,  yeni kullanışlı, 

yararlı / katma değer yaratan fikir, ürün, süreç ya da prosedür geliştirmeyi ve uygulamayı 

içermekte. İkinci kavramımız “yaratıcılık” ise, yeni, kullanışlı fikir, ürün veya süreç 

geliştirmeyi kapsamaktadır. Yaratıcılık, yenileşimin  ilk aşamasıdır.  

Üçüncü olarak, “yenilikçi davranış” kavramı, “herhangi bir organizasyon 

düzeyinde, yararlı bir yeniliğin geliştirilmesi, tanıtılması, uygulanması yönündeki tüm 

bireysel faaliyetler” olarak tanımlanmakta. Bu görüşmede, sorularım rehberliğinde 

hemşirelerin yenilikçi davranışlarına ilişkin düşüncelerinizi, gözlemlerinizi, 

deneyimlerinizi rahatlıkla ve açık olarak belirtmenizi umuyorum.  

 

Sorular:  

1. Mesleki yaşamınızda, “fikir babası benim”, “tasarımını ben yaptım”, “uygulamaya 

geçirmede çok emek harcadım ve başardım” diye ifade edebileceğiniz, bir durum 

yaşadınız mı? Bu doğrultuda geriye yönelik olarak değerlendirme yaparsanız bu 

durumlar nelerdi? 

Alternatif: Mesleki uygulamalara ilişkin yeni bir fikir/ürün/süreç-yöntem gelişirdiniz 

mi? Evet ise açıklar mısınız? 

Sonda: Tasarım / Planlamada 
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             Uygulamada 

2. Hemşirelik adına yaptığımız uygulamalar, hemşirelerin yaratıcı ve yenilikçi 

davranışlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor mu? Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz?  

 

3. Hemşirelerin yenilikçi davranışları hemşireliğe katkı sağlıyor mu? Sizce, nasıl bir 

katkı sağlayabilir? 

Alternatif: Hemşireliğin, hemşirelerin yenilikçi davranışlarına, hangi alanda ve ne tür 

bir gereksinimi olabilir? 

 

4. Sağlık kuruluşlarının, çalışanların yenilikçi davranışlarını geliştirmeye yönelik bir 

hedefi olduğu ve bu konuda girişimlerde bulunduğunu söyleyebilir misiniz?  

Alternatif: Sağlık kuruluşlarının, çalışanların yenilikçi davranışlarını geliştirmeye 

yönelik bir misyona sahip olup olmadığı konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

Sonda: Hemşirelere yönelik? 

 

5. Yenilikçi bir fikre sahip olduğunuzda, bunu hayata geçirmek için hangi 

kaynakları/fırsatları kullanırsınız? Lütfen açıklayınız. 

 

6. Deneyimlerinizden yola çıkarak kendinizi değerlendirirseniz, yeniliği başlatan 

mısınız yoksa yeniliği uygulayan mı? Bu konuda örnek verebilir misiniz? 

Sonda:  Yeniliği başlatan? 

              Yeniliği uygulayan? 

              Diğer?  

 

7. Sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin, mesleki uygulamalarına ilişkin 

fikir/ürün/süreç-yöntem geliştirmede ve uygulamada, kendilerinin karar verme 

hakkına sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

 

8. Çalıştığınız birimde bir meslektaşınızın önerisi doğrultusunda hemşirelik 

uygulamalarına ilişkin bir değişiklik/ yenilik yapılsa buna yaklaşımınız nasıl olur? 

9. Siz veya bir hemşire meslektaşınız hemşirelik uygulamalarına ilişkin yeni bir fikre 

sahip olduğunda, uygulanmasını sağlamak için önemi ve gerekliliğini nasıl 

savunursunuz? 



 

 

                                                                                                                                                     111     

 

 

10. Hemşirelik uygulamalarına ilişkin yeni bir fikir/ürün/süreç geliştirdiğinizde 

meslektaşlarınızın, hemşire yöneticilerin ve diğer sağlık personelinin size 

yaklaşımı nasıl oldu/olur? 

 

11. Yeni bir fikir/ürün ya da süreç geliştirdiğinizde en çok kimlerden destek gördünüz, 

en çok kimler size engel oldu? 

Sonda: Hemşireler? 

            Yönetici hemşireler? 

            Diğer sağlık çalışanları? 

            Kurum yönetimi? 

 

12. Hemşirelik uygulamalarına ilişkin yenilikçi davranış ortaya koymanızda etkili 

olan bireysel ve çevresel faktörler nelerdir? 

 

13.  Hemşirelerin mesleki uygulamalarında yenilikçi davranışa yöneldiğini 

söyleyebilir misiniz?  
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ETĠK KURUL KARARI 
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