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Saðlýk Kurumlarýnda Sosyal Aðlarýn
Etmen Temelli Simülasyon ile

Araþtýrýlmasý

Uður BÝLGEa, Utku ÞENOLa, Osman SAKAa

aAkdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi AD, Antalya

Informal social networks play an important role in an organisation�s ability to use its resources
efficiently and exploit innovation. Agent Based Simulations (ABS) and Network Analysis
techniques can be applied to visualise and explore informal social networks in business
organizations. Here we present our work for investigating connectivity and informal social
networks amongst staff at the Akdeniz University Hospital to assess and evaluate properties
of the organisation in terms of its ability to innovate and share knowledge. In our application,
we first prepare a questionnaire, then using the results of the questions with an agent based
program called Organisational Forms Simulator, the organisational structure, connectivity
and informal social networks are investigated. At Akdeniz University Hospital, we continue
to work to find a suitable department and adapt the questionnaire. We think that Healthcare
organisations need this kind of tools and analyses for human resource management and
change management.

Abstract

Investigating Social Networks in Healthcare Organizations with Agent Based Simulations

Key Words

Kurum içi sosyal aðlar bir kurumun kaynaklarýný etkin bir þekilde kullanabilmesinde,
yeniliklerden yararlanabilmesinde önemli bir rol oynar. Etmen Temelli Simülasyon (ETS) ve
Að Analizi teknikleri sosyal aðlarýn görselleþtirilmesi ve deðerlendirilmesinde kullanýlabilir.
Bu çalýþmada Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalýþanlar arasýndaki kurum içi iletiþim ve
sosyal aðlarý, kurumun yenilikleri benimseme ve bilgi paylaþabilme özelliklerini araþtýrma
ve deðerlendirmeyi amaçladýk. Bu uygulamada önce bir anket hazýrlanýr, anket sonuçlarý bu
iþ için hazýrlanmýþ etmen temelli bir yazýlým olan Kurumsal Yapýlar Simülatörü aracýlýðýyla
kurumsal yapý, iletiþim ve sosyal aðlar irdelenir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi�nde pilot
çalýþma için uygun bir bölüm bulma ve anket hazýrlama çalýþmalarýmýz devam ediyor. Saðlýk
kurumlarýnda insan kaynaklarý yönetimi ve deðiþim yönetimi için bu tür çalýþmalarýn yararlý
olacaðýný düþünüyoruz.
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1.Giriþ
Kurum yapýlarý, kurum içi iletiþim ve resmi olmayan sosyal aðlar bir kurumun:
- Kaynaklarýný etkin kullanabilmesini,
- Yeniliklerden yararlanabilmesini,
- Deðiþen koþullarla uyum içinde evrim geçirmesini, ve
- Hayatta kalma þansýný arttýrmasýný
saðlayan önemli faktörlerdir. Biyoloji ve kompleks sistemler alanlarýnda çalýþmalar yapan Stuart
Kauffman að baðlantýlarýnýn ve aðlardaki baðlantýlýlýk derecelerinin (degree of connectivity)
önemini nazari ikili (boolean) að yapýlarýnda yaptýðý çalýþmalarda incelemiþti  [1].
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 Son zamanlarda sosyal aðlar konusunda artan ilgi [2], [3] bu çalýþmalarýn ticari ve sosyal alanlara
taþýnmasýný saðlamýþtýr. Etmen Temelli Simülasyon, bir sistemde rol oynayan etmen veya
aktörlerin bilgisayar simülasyonu ile temsil edilmeleri sonucu ortaya çýkan sanal laboratuarlarda
[4] çeþitli senaryolarýn denenmesi olanaðýný saðlayan yeni bir yaklaþýmdýr. Sosyal alanda ilk
ETS örneði SugarScape [5] baharat ve þeker ticareti yapan etmenlerin nasýl kültür deðiþimi
yapabildiklerini ve evrimlerini göstermiþtir. Bu çalýþmamýzda önerilen Kurumsal Yapýlar
Simülatörü (KYS) [6] Ýngiltere�de London School of Economics�teki (LSE) Integration of
Complex Social Systems (ICoSS) Projesi [7] çerçevesinde geliþtirilmiþ að analizi de yapabilen
etmen temelli bir yazýlýmdýr. KYS ticari kurumlardaki resmi olmayan sosyal aðlarý modelleme
ve görselleþtirmek, kurum içi personel arasýndaki baðlantý þekillerini incelemek, aðlardaki önemli
kiþileri, iletiþim týkanýklýklarýný saptayabilmek amacýyla ve öncelikli olarak �kim kimi tanýyor�
sorusunu araþtýrmak üzere geliþtirilmiþti. Bizim çalýþmamýz bu tekniði bir araþtýrma hastanesi
olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi�nin yönetim kademesine uygulama öncesi çabalarýný
anlatmaktadýr.

2. Gereç ve Yöntem
2.1 Kurumsal Yapýlar Simülatörü

Kurumsal Yapýlar Simülatörü Ýngiltere�deki SimWorld Limited [8] tarafýndan geliþtirilmiþ bir
yazýlým olup, ETS ve að analizi tekniklerini kullanarak; (i) yapýlan anket sonucu elde edilen
kurumsal sosyal aðlarý düðüm ve baðlantýlar olarak bilgisayar ekranýna çizer, (ii) bilinen önemli
að özelliklerini hesaplar ve gösterir; bunlar toplam uzaklýk, ayrýklýk derecesi (degree of separation),
en çok kullanýlan düðüm ve baðlantýlardýr, (iii) aða yeni kiþiler ekleyip çýkararak insan kaynaklarý
yönetimi açýsýndan senaryolar deneme olanaðý saðlar, (iv) iyi fikirlerin, yeniliklerin kurumda
nasýl yayýlabileceklerini, bir kiþi veya kiþilerin baþlattýðý �iyi fikir salgýnlarýnýn� kurumda nasýl
bir etkiye neden olabileceðini araþtýrma olanaðý saðlar.

2.2 Yöntem

Önce 10 ile 100 kiþi arasýnda çalýþanýn olduðu pilot bir bölüm seçilir. Tercihen seçilen bu birim
olabildiðince kendine yeterli ve az sayýda dýþ baðlantýlarý olan bir bölüm olmalýdýr. Dýþ baðlantýlarýn
çokluðu bu uygulama için bir engel deðildir, ama görselleþtirmede karmaþýk bir að yapýsýna
neden olabilir. Ýlk varsayýmýmýz insanlar arasýndaki baðlantýlarýn birden fazla boyutta ve karakterde
olduðudur. Böylece insanlar arasýndaki baðlantýlar ve bireylerin yeterlik dereceleri öncelikle
dört boyutta incelenmiþtir. Bu boyutlar genelde �Ýdari�, �Ýþ�, �Teknik� ve �Sosyal� olarak
düþünülmüþtür. Çalýþanlarýn bir iþ ortamýnda en az bu dört boyutta bilgi, yeterlik ve deneyim
sahibi olduklarýný ve birbirleriyle bu boyutlarda baðlantýlarý olduðunu düþünüyoruz. Ýdari boyut
aslýnda kurumsal yapý ile herkesin çalýþmakta olduðu bölüm, ekip yapýsýný gösterir. Ýþ (business)
boyutu, çalýþýlan konu ile ilgili bilgi ve að yapýsýný, teknik boyut ise iþte kullanýlan, bazý çalýþanlarýn
daha çok bilgi sahibi olduklarý bilgisayar, teknik malzeme gibi alanlarý kapsar. En önemlisi de
iþyerindeki sosyal boyut ve bu boyutta oluþan resmi olamayan sosyal aðlardýr. Bu boyutlardaki
aðlarý ortaya çýkarmak için bölümdeki çalýþmalara uygun bir anket hazýrlanýr. Kurumdaki altyapý
ve kullaným sýklýðýna göre bu anket intranette, e-posta ile veya kaðýt üzerinde de yapýlabilir. Ek-
1�de üstünde çalýþtýðýmýz orijinalinden uyarladýðýmýz bir anket bulunmaktadýr. KYS anket sonucu
her soru için ortaya çýkan aðý bilgisayar ekranýnda gösterir ve að özelliklerini ve iletiþimsel
karakteristiklerini sayýsal ölçütler kullanarak hesaplar. Sonuçlar ve senaryo analizleri kurumda
yönetici konumunda olan kiþilerle tartýþýlarak daha iyiye gitmenin yollarý aranýr.
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3. Tartýþma
LSE�deki ICoSS Projesi Kurumsal Yapýlar Simülatörünü projenin ticari ortaklarý ile beraber
iþyerlerinde sosyal aðlarý araþtýrmak için kullandý. Biz bu teknolojiyi saðlýk kurumlarýna uyarlamak,
hastane personeli arasýndaki resmi olmayan sosyal aðlarý araþtýrmak, bilgi paylaþýmý ve saðlýk
alanýnda yeniliklerin yayýlmasýný gözlemlemek için kullanmak istiyoruz. Saðlýk kurumlarý birçok
bakýmdan ticari kurumlardan daha karmaþýk kurumsal yapýlara sahiptir. Hastaneye iliþkin
sorunlarýn çözümünde ve yeniliklerin uygulanmasýnda birbirleri ile etkileþim halinde bulunan
çok sayýda birimin birlikte çalýþmasý gerekmektedir. Bu karmaþýk organizasyonda kurum içi
iletiþimin çok önemli olduðu açýktýr. ETS birçok bakýmlardan saðlýk alanýnda yararlý bir paradigma
olacaktýr.

Etmen Temelli Simülasyonun ve Að Analizinin güçlü yanlarý:

- Simülasyonlarýn geliþtirilmesi ve uygulanmasý süreçleri eðiticidir ve gerçek hayat problemlerini
aktörler veya etmenler açýsýndan düþünebilme yaný sýra olaylara ve durumlara bir tüm kurum
açýsýndan bakabilme olanaðý saðlar.

- ETS kullanýmýnýn bir baþka yararý da, sosyal aðlarda anket kullanýmý ile veri toplanmasý ve
benzer anketlerin daha sonra yeniden yapýlmasý halinde kurumsal deðiþimlerin de 
gözlemlenebilmesi fýrsatýný yaratmasýdýr. Sosyal aðýn evrimi, kullanýlmayan veya daha çok
kullanýlan baðlantýlar ve kiþiler bu yolla daha kolay izlenebilecektir.

Þekil-1. Kurumsal Yapý Simülatörü
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Etmen Temelli Simülasyon kullanýmýnda karþýlaþýlan zorluklar:

- Ardý ardýna yapýlan simülasyon denemeleri deðiþik sonuçlar verebilir. Bu durum etmenlerin
rasgele baþlangýç koþullarý dolayýsýyla sonuçlarý etkilemesinden kaynaklanmaktadýr. Örneðin
rasgele baþlatýlan �iyi fikir salgýnlarý� bazen tüm kitleye yayýlýr bazen bir kaç bireyden öteye
gidemez.

- Günümüzde her probleme uygun hazýr ETS yazýlým paketleri yoktur. Piyasadaki genel amaçlý
ETS araçlarý ticari, endüstriyel ve saðlýk kurumlarýn yönetimlerinde kullanabilmek için 
yetersiz ve aþýrý kuramsal araçlardýr.

Bu uygulamada kullanýlan simülatör bir problem çözmek veya geleceði tahmin etmek amacýyla
deðil, kurumsal yapýyý anlamak ve gereken önlemlerle yapýyý güçlendirmek amacýyla
kullanýlmalýdýr.

4. Sonuç
Bu çalýþmada kullanýlan Etmen Temelli Simülasyon ve Að Analizi kullanýmý saðlýk alanýnda
yeni bir yaklaþýmdýr [9], [10].  Oysa saðlýk kurumlarý karmaþýk yapýlarýyla çok disiplinli olup
deðerlendirme açýsýndan kompleks araçlara gereksinim duymaktadýr. Bu çalýþma önümüzdeki
yýllarda saðlýk alanýnda verimlilik arayýþlarýnýn hýzla sürdüðü ülkemizde daha modern, yeniliklere
açýk saðlýk kurumlarý için yararlý bir uygulama olabilir. Özellikle insan kaynaklarý yönetimi,
çalýþanlarýn birbiriyle uyumlu ekipler halinde gruplandýrýlmalarý, iþyerinde çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesi gibi alanlarda kullanýlabilir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi�nde çalýþma alaný
bulma ve anketi tamamlama çalýþmalarýmýz devam ediyor. Kurumsal Yapýlar Simülatörünün
hastane içindeki informal sosyal aðlarý deðerlendirmede ve hastane yönetimine organizasyon
þemasýný iþlerlik açýsýndan gözden geçirme ve yeniden yapýlanma süreçlerinde yardýmcý olacaðýna
inanýyoruz.
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6. Ek-1: Anket
Adý, Soyadý :

Soru 1)
a) Ýþ yaþamýnýza iliþkin çalýþma grubunuza yararlý olduðunu düþündüðünüz bir fikriniz oluþtu. 

Bu fikrinizi kimler ile paylaþýrsýnýz? Her soru için en fazla 5 isim veriniz, tercih sýrasýna göre
listeleyiniz. Ayrýca kullandýðýnýz iletiþim yöntemini �telefon, yüz yüze veya mail�, ve tercih
ettiðiniz iletiþim yöntemini belirtiniz.

b) Fikriniz hakkýnda olumlu geri bildiriler aldýnýz. Bu fikrinizi pratik uygulamaya döndürmek 
için kimlerle temas kurarsýnýz? (isimler, kullanýlan yöntem ve tercih ettiðiniz yöntemi belirtiniz.)

c) Fikrinizi gerçekleþtirmek için hangi yollarý tercih edersiniz?
(Birden fazla seçenek iþaretleyebilirsiniz)

i. Ýnsanlarýn arasýnda konsensüs saðlamak için giriþim yaparým
ii. Bir seri toplantý düzenlerim
iii. Bir seri resmi olmayan toplantý düzenlerim
iv. Bir iþ örneði düzenler ve sunarým
v. Bu fikrimi destekleyecek bir herhangi bir eylem planlamak için izin alýrým
vi. Birkaç seçtiðim kiþiye yaklaþýrým
vii. Ulaþabildiðim en üst düzey yetkiliye giderim
viii. Hastane dýþýnda arkadaþlarýmýn tavsiyesine baþvururum
ix. Yukarýdakilerin bazýlarýný birlikte kullanýrým
x. Hemen baþlardým
xi. Deneyimim olmadý
xii. Diðer (belirtiniz)

Soru 2)
Bir konu hakkýnda bilginize baþvuruldu. Bu sizin sorumluluðunuz deðil ve bu bilgiyi kimin
saðlayabileceðini de bilmiyorsunuz. Bu bilgiyi kimin saðlayabileceðini bulmak için kime 
baþvurursunuz? (isimler, kullandýðýnýz yöntem ve tercih ettiðiniz yöntemi yazýnýz.)

Soru 3)
Birkaç haftalýðýna tatile gittiniz. Döndüðünüzde neler kaçýrdýðýnýzý öðrenmek için kimlere 
baþvurursunuz? (isimler, kullandýðýnýz yöntem ve tercih ettiðiniz yöntemi yazýnýz.)

Soru 4)
Ýþinizle ile ilgili teknik bir problemle karþýlaþtýnýz ve tavsiyeye ihtiyacýnýz var. Probleminizi
çözmek için kimlere baþvurursunuz? (isimler, kullandýðýnýz yöntem ve tercih ettiðiniz yöntemi
yazýnýz.)

Soru 5)
Bir iþ ile ilgili bürokratik süreç hakkýnda kuþkularýnýz var. Doðrulamak için kime baþvurursunuz?
(isimler, kullandýðýnýz yöntem ve tercih ettiðiniz yöntemi yazýnýz.)

Soru 6)
Genel olarak yardým ve tavsiye için kimlere gidersiniz?
(isimler, kullandýðýnýz yöntem ve tercih ettiðiniz yöntemi yazýnýz.)
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