
PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ 
VE

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Dr. Sevcan FIRIN



 

 
 

 

 

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ 

DAVRANIŞ  

VE 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

 

 

Dr. Sevcan FIRIN 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright © 2021 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted 

in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, 

without the prior written permission of the publisher, except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted 

by copyright law. Institution of Economic Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2021© 

 

ISBN: 978-625-8423-50-1 

Cover Design: İbrahim KAYA 

December / 2021 

Ankara / Turkey 

Size = 16 x 24 cm 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

İÇİNDEKİLER 

 

GİRİŞ ................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM .............................................................................. 3 

TEORİK ARKA PLAN ..................................................................... 3 

1.1.PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ................................................ 3 

1.1.1.Güçlendirme ve Personel Güçlendirmenin Kavramsal 

Çerçevesi ....................................................................................... 3 

1.1.2.Psikolojik Güçlendirme Kavramı ......................................... 6 

1.1.3.Psikolojik Güçlendirmenin Önemi ..................................... 10 

1.1.4.Psikolojik Güçlendirme Süreci .......................................... 12 

1.1.5.Psikolojik Güçlendirme Boyutları ..................................... 15 

1.2.YENİLİKÇİ DAVRANIŞ......................................................... 20 

1.2.1.Yenilik, Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kavramsa 

Çerçevesi ..................................................................................... 21 

1.2.2. Yenilikçi Davranış Kavramı ............................................. 24 

1.2.3.Yenilikçi Davranış Boyutları ............................................. 27 

1.3.KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ......................................................... 37 

1.3.1.Kişilik Kavramının Kavramsal Çerçevesi .......................... 38 

1.3.2.Kişiliğin Gelişim Kuramları ............................................... 40 

İKİNCİ BÖLÜM .............................................................................. 49 

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİ ............................................. 49 

2.1.DEĞİŞKENLER İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR ...... 49 

2.1.1.Psikolojik Güçlendirme Algısı ve Yenilikçi Davranış 

Arasındaki İlişki .......................................................................... 49 



 

2.1.2.Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Güçlendirme 

Arasındaki İlişki .......................................................................... 53 

2.1.3.Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yenilikçi Davranış 

Arasındaki İlişki .......................................................................... 55 

2.2.PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE YENİLİKÇİ DAVRANIŞ 

ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ 57 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM........................................................................... 60 

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞA 

ETKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ 

ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ...... 60 

3.1.UYGULAMA ALANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER......... 60 

3.1.1.Türkiye’deki ve Dünya’daki Uygulamalar ........................ 62 

3.2.ARAŞTIRMA DESENİ ............................................................ 63 

3.2.1.Araştırmanın Önemi ve Amacı .......................................... 63 

3.2.2.Araştırma Modeli ve Hipotezleri ....................................... 65 

3.2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi .................................... 67 

3.2.4.Veri Toplama Yöntemi ve Araçları.................................... 69 

3.3.ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ, BULGULAR VE 

TARTIŞMA .................................................................................... 70 

3.3.1.Verilerin Analizi ................................................................ 70 

3.3.2.Bulgular ve Tartışma ........................................................ 145 

SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................... 158 

KAYNAKÇA .................................................................................. 165 

 

 



PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ | 1 
 

 
 

GİRİŞ1 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren iş dünyasında hızla artan 

rekabet örgütleri kendilerini diğerlerinden ayırt edebilecekleri 

kaynakları daha etkin ve verimli kullanmaya zorlamaya başlamıştır. 

Bu kaynaklardan en önemlisi ise insan kaynağı olmaktadır. Bunun 

temel nedeni örgütlerin yapısal özelliklerinin birbirine benzemesine 

karşılık bu yapı içerisinde kültür, davranış ve düşünce sistemi ile 

insanın kendine has özelliklerini örgüte taşıyarak örgütü de 

farklılaştırmaya başlamasıdır. Dolayısıyla örgütlerde geçen yüzyılın 

sonlarından başlayan ve bu yüzyılda da giderek kendini gösteren insan 

faktörü örgüt içinde farklı bir yer edinmeye başlamış ve birçok 

araştırma alanında temel nokta olmuştur. 

İnsan karmaşık özellikleriyle örgütte dâhil olurken bu özelliklerin 

doğru yönetilebilmesi onu bir kaynak haline getirmekte ve sinerjik bir 

etki yaratarak örgütün performansını direkt etkilemektedir. Ancak bu 

etkiyi yaratabilmenin ön koşulları insanın örgüt içerisinde 

davranışlarının nedenleri, bunu etkileyen faktörler ve bunun 

sonuçlarının neler olabileceğinin tespit edilmesidir. Bu bağlamda 

yönetim bilimi ve örgütsel davranış disiplini önemli çalışma alanları 

olarak görülmektedir. Özellikle örgütsel davranış disiplininin insanları 

hem bireysel özellikleriyle hem de toplumsal yapıyla arasındaki 

 
1 Bu çalışma, “Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Kişilik 

Özelliklerinin Düzenleyici Rolü Üzerine Bir Araştırma” isimli doktora tez 

çalışmasından üretilmiştir. Adı geçen tez, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalında, Prof. Dr. Şerafettin SEVİM 

danışmanlığında hazırlanmış ve 04.02.2020 tarihinde savunması kabul edilmiştir. 
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karşılıklı ilişkide ele alması, insanı örgüt içinde doğru anlamayı ve 

böylelikle insanı doğru yönlendirmeyi sağlaması açısından ayrıca 

önemli olmaktadır. Bu kapsamda araştırmada örgütsel davranış 

disiplini içinde ele alınan psikolojik güçlendirme, yenilikçi davranış ve 

kişilik özellikleri incelenmektedir. 

Psikolojik güçlendirme, örgüt yönetiminin desteğiyle bireyin kendini 

yeterli ve yetkin hissetmesini ifade etmektedir. Bireyin kendini yeterli 

hissetmesi kendi farkındalığının olması ve bunu işine adapte edebilme 

kabiliyeti olarak ele alınabilir. Bu bağlamda birey önce kendi 

performansını devamında da örgütsel performansı arttırabilmektedir. 

Ancak günümüz iş dünyasında örgüt içinde bireyin iş performansını 

arttırmasının ötesinde iş yapma yöntemlerinde veya işinde bir farklılık 

getirmesi de beklenmektedir. Kısaca, performansı artan bireyden işine 

veya örgütüne yönelik bakış açısında da bir farklılık olması 

istenmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEORİK ARKA PLAN 

Bu bölümde psikolojik güçlendirme konusunun temelinde yatan 

güçlendirme, personel güçlendirme kavramları, önemi, süreci ve 

boyutları üzerinde durulmuştur. Yenilik, yaratıcılık ve yenilikçi 

davranış kavramları ve yenilikçi davranış kavramının boyutlarının 

yanı sıra kişilik, kişilik özellikleri kavramlarına, kişiliğin gelişim 

kuramlarına ve beş faktör kişilik özelliklerine yer verilmiştir. 

 

1.1.PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME 

 

Örgütler ayakta kalabilmek ve rekabetle başa çıkabilmek için çevresel 

değişimleri ve gelişimleri takip etmek durumundadır. Yeni yönetim 

anlayışıyla birlikte örgütler, işgücü kullanımında gelenekselci yapıdan 

uzaklaşarak “insan” unsurunun sosyal yönünün önemini kavramakta ve 

bu algıyı çalışma alanlarına yayma düşüncesi içerisine girmektedirler. 

Bu bağlamda çalışanların psikolojik olarak güçlendirilme algıları 

örgütler için önemli hale gelmiştir. 

1.1.1.Güçlendirme ve Personel Güçlendirmenin Kavramsal 

Çerçevesi 

Günümüzün rekabetçi koşullarında tüm çalışanlar örgütün işleyişinde 

etkin bir rol oynamaları için teşvik edilmektedir. Bu eğilimin bir 

sonucu olarak da örgüt içinde bilgi ve güç paylaşımı çoğalmakta, 

çalışanların inisiyatif kullanma girişimleri de etkili hale gelmektedir 

(Oktuğ, 2014: 51). Güç kavramı, işlerin halledilmesi, yoluna girmesi 

için kaynakları harekete geçirmek olarak tanımlanmaktadır (Faulkner 
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ve Laschinger, 2008: 215). Güçlendirme, bireylerin kendi arzularıyla 

örgütsel arzularının ortaya çıkması için yeni davranışlarını 

uyumlaştırma süreci olarak adlandırılmaktadır (Gershon, 2006: 2). 

Koçel (2010) ise güçlendirmeyi, işi yapanı işin sahibi haline getirmeyi 

amaçlayan ve işle ilgili seçim yapma hakkının da işi yapana ait olması 

süreci olarak ifade etmektedir (Koçel, 2010: 410-411). 

Örgütlerde liderlerin yönetim becerilerinin, güç, kontrol analizinin 

astlar ile paylaşmasının, grup gelişimi ve sürdürülmesi güçlendirme 

kavramına olan ilgiyi artırmaktadır (Conger ve Kanungo, 1988: 471). 

1980’lerin başından itibaren A.B.D.’de küresel ölçekte rekabet eden 

uluslararası örgütlerin birçoğu bu kapsamda güçlendirme 

programlarını önemsemekte ve bunu da çalışanlarına 

benimsetmektedir (Fernandez ve Moldogaziev, 2013: 490). 

Örgütlerde etkin bir güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için üst 

yönetimin neler yapması gerektiğine değil, daha çok yapılanların 

çalışanlar tarafından nasıl algılandığı konusuna odaklanan bazı 

araştırmacılar, güçlendirmenin bilişsel ya da psikolojik boyutu 

üzerinde durmaktadırlar (Pelit ve Öztürk, 2011: 4). Güçlendirme 

kavramının bilim insanları tarafından birçok durumda yetki devri ya da 

astlar ile paylaşılan güç ile aynı olduğunu varsaydıklarını ifade 

etmektedir (Conger ve Kanungo, 1988: 472). Bu nedenle 

güçlendirmenin psikolojik olarak da değerlendirilmesi gerekliliği 

vurgulanmaktadır. 
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Günümüzde örgütlere rekabet avantajı sağlayan asıl unsurun insan 

olduğu ve örgütlerin amaçlarına ulaşmasında çalışanların katılımının 

sağlanması olduğu kabul edilmektedir (Çavuş, 2008: 1287-1288). Bu 

sebeple çalışanlara verilen destek ve moral unsurları bireyleri 

güçlendirebilir. İşlerinde kendilerini güçlendirilmiş hisseden 

çalışanlar, yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının oluşmasına zemin 

oluşturabilirler. 

Randolph (2000: 95), personel güçlendirmeyi, çalışanların işlerinde 

söz sahibi olmaları, yaptıkları işlerden gurur duymaları ve özgürce 

hareket edebilmelerinin karşılığında, risklerin ve sorumlulukların 

paylaşılması yani fırsat ve riskin kombinasyonu olarak 

tanımlamaktadır. Personel güçlendirmenin uygulandığı bir örgütte 

çalışanlar uyum içerisinde hareket ederek, sorunları birlikte 

çözebilmektedirler. Takım çalışmaları ile beyin fırtınası 

yapabilecekler, problemleri çözmenin yeni yollarını bularak hata 

yapmaktan korkmamaktadırlar (Doğan ve Kılıç, 2007: 19). Bu 

tanımlardan da yola çıkılarak personel güçlendirme, uygun bir 

örgütsel ortamda çalışanın işine dair sorumluluklarını tam anlamıyla 

yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı otorite ve esneklikle 

donatılması, işin ve yetkinin asıl sahibi yapılma süreci olarak 

açıklanmaktadır (Demirbilek ve Türkan, 2008: 56). 

Güçlendirmenin başarılı olabilmesi için kendi doğası içinde personel 

güçlendirmeyi yaratması ve tanımlanması gerekmektedir ve personel 

güçlendirilirken örgütün gereksinimleri ve kültürü de göz önüne 

alınmalıdır (Honold, 1997: 202). Böylece çalışanlar, örgütün kendisini 
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sömürmediğini, kendisine değer verildiğini düşündüklerinde, mal ve 

hizmet kalitesine inandıklarında örgütüne karşı olumlu şekilde cevap 

vermektedirler (Yüksel ve Erkutlu, 2003: 135). Örneğin; bir işyerinde 

çalışanların daha verimli çalışabilmesi için üst yönetimin koşullarını 

iyileştirme çabaları güçlendirmenin davranışsal boyutunu 

açıklamaktadır. Ancak çalışanların oluşturulan bu koşulları nasıl 

anladıklarını nasıl hissettiklerinin araştırılması ise güçlendirmenin 

psikolojik boyutu olarak değerlendirilmektedir. Örgütler de bu 

araştırmalarının sonucunda örgüt yararına daha etkili kararlar 

alabilmektedirler. 

1.1.2.Psikolojik Güçlendirme Kavramı 

Gelişime ve değişime duyarsız kalmanın olanaksız olduğu 

günümüzde, örgütler kendi yapıları içerisinde mümkün olan 

destekleyici ortamları sağlamaya özen göstermeye başlamaktadırlar. 

Koşulların zorlayıcı olması çalışanların psikolojik anlamda 

desteklenme ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. Psikolojik güçlendirme, 

zorlukların hangi alanlarda güçsüzleştirdiğini belirlenmesi ve bu alanda 

destek sağlanarak çalışanların öz- yeterlilik duygularının artırılması 

sürecini ifade etmektedir (Oktuğ, 2014: 123). Birçok yönetici sahip 

olduğu gücü elde etmek için zorluklarla savaşıp fedakârlıklarda 

bulunmaktadır. Yönetici, astlarını güçlendirmek için sahip olduğu bir 

takım güçlerden vazgeçmeyi bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Bu 

yüzden davranışsal bir bakış açısıyla ortaya çıktığında güçlendirmenin 

başarılı olmadığı, yöneticilerin göstermelik güçlendirme atılımlarıyla 

gerçekleştiği düşüncesi oluşmaktadır (Tandoğan, 2002: 21). 
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Dolayısıyla, personel güçlendirmenin önemli bir dönüm noktası olan 

psikolojik güçlendirme hareketlerine ivme kazandırılma düşüncesi 

ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda bazı araştırmacılar, örgütlerde etkin 

bir güçlendirmenin ortaya çıkabilmesi için yönetim tarafından 

yapılanların çalışanlar açısından nasıl algılandığı hususuna değinen 

güçlendirmenin bilişsel ya da psikolojik boyutu üzerinde 

yoğunlaşmaktadır (Pelit ve Öztürk, 2011: 4). Güçlendirme kavramı, 

sosyo-yapısal ve psikolojik olarak ele alınmaktadır. Örneğin; üretim 

hattında çalışanlar şirketin stratejisi hakkında karar veremezler fakat 

bunun yerine işlerini nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında karar 

verebilmektedirler. Böylece sosyo-yapısal güçlendirme, örgütsel emir 

komuta zinciri boyunca çalışanların katılımı yoluyla kaynaklara, 

desteğe, bilgiye ve fırsata erişimin artması ve ayrıca işyerinde artan 

güçsüzlüğü, örgütsel, kurumsal, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel 

güçlerle yok etme ile ilgilidir (Spreitzer, 2008: 54-55; Bolat, 2003: 

201; Giderler, 2015: 65-66; Psoinos vd., 2000: 212). Yapısal 

güçlendirme, yöneticinin gücünü çalışanlarıyla ne derece paylaştığı, 

yöneticinin güç paylaşımındaki istekliliği, çabası ve bunun örgütteki 

hiyerarşiye yansımalarını ön planda tutarken; psikolojik güçlendirme 

ise çalışanın kendini ne derece güçlendirilmiş hissetmesini ve 

güçlendirmeyle algılarını dikkate almaktadır (Oktuğ, 2014: 55). Bu 

bağlamda bir örgütte sadece yapısal güçlendirme ön koşul olarak 

görülmemeli, çalışanın psikolojik açıdan da kendini iyi ve güçlü 

hissetmesi gerekmektedir bu nedenle bu iki değişkenin birbirini 

tamamladığı ifade edilebilir. Conger ve Kanungo (1988: 472-474) , 

psikolojik güçlendirmeyle ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde 
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güçlendirmenin davranışsal boyutu ve psikolojik boyutu arasındaki 

farklılığa dikkat çekmişlerdir. Davranışsal boyut, güçlendirme öncesi 

ve sonrası yönetici ve çalışan arasındaki ilişkileri incelemekte iken 

psikolojik boyut ise çalışanların motive olmalarına katkıda bulunmak 

için inisiyatifin çalışanlara geçirilmesini sağlayan bir süreç olarak 

değerlendirilmektedir. Son yirmi yılda, örgütlerde uygulanan 

güçlendirmeyi anlamada bu kavramların birlikte ele alınması, işyerinde 

uygulanan güçlendirme sürecinin daha kapsamlı bir şekilde 

geliştirmeye ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır (Spreitzer, 2008: 

68). Güçlendirmenin bilişsel olarak değerlendirildiği psikolojik 

güçlendirme yaklaşımında, güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için, 

yapılanların çalışanlar tarafından nasıl algılandığı üzerinde 

durulmaktadır (Spreitzer, 1995: 1444-1447). Psikolojik açıdan 

güçlendirme, güçsüzlüğü artıran koşulların tanımlanarak bunların 

biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt uygulamaları yoluyla çalışanların 

öz yeterlilik hislerini artırma süreci olarak bahsedilmektedir (Conger 

ve Kanungo, 1988: 472-474). Öz yeterlilik ise, çalışanların belirli 

görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebilecekleri konusunda 

kendilerine olan güven düzeylerini ifade etmektedir (Collins, 2007: 

23). Conger ve Kanungo (1988: 472-474) güçlendirmeyi, motivasyon 

kavramıyla birlikte psikolojik yanının da ele alınması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Psikolojik güçlendirmenin ortaya çıkmasında önemli 

bir rolü olan Spreitzer (2008: 56), psikolojik güçlendirmeyi bireylerin 

işleriyle ilgili olarak bir kontrol hissi duyması için gerekli olan bir dizi 

psikolojik durum olarak ifade etmektedir. Güçlendirilmiş örgütler, 

çalışanlarına şiddet kullanmadan çatışmaları çözme becerileri 
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kazandırmaktadır. Bu durum çalışanların, hem resmi hem de resmi 

olmayan alanlarda seslerini duyurmaları açısından bir bakıma kendi öz 

yeterliliklerini oluşturabilmektedir (Spreitzer, 2007: 1085). 

Çalışanlara problem çözmede güven duygusu verildiğinde ve 

çalışanlar güçlendirildiklerinde işlerinden gurur duymakta ve daha 

kaliteli hizmet vermek için çaba göstermektedirler. Böylece 

güçlendirilmiş çalışanlar, müşteri taleplerini karşılayabilmekte ve en 

yüksek hizmet kalite standartlarını ulaşabilmektedirler (Chow, Sha ve 

Hong, 2006: 483). İşletmelerde çalışanlar kendilerini yetkili 

hissetmesi için eğitilmekteler ve böylece müşteri ile iletişime 

girdiğinde kendine güvenen bir tutum içerisine girmektedirler 

(Wilkinson, 1998: 48). Psikolojik güçlendirmede amaç, içselleştirme, 

yetkinlik ve algılanan kontrol hissinin bireyin bilişsel durumu olarak 

işlevselleştirmektir. Böylece psikolojik olarak geçerli kılınmış farklı 

boyutlarının çok yönde etkisi olduğu dikkate alınmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından başarıya ulaşmada güçlendirme aşağıdaki 

gibi algılanmaktadır (Oladipo, 2009: 121): 

1. Karar sonuçlarını etkilemek için, maddi ve maddi olmayan 

kaynaklara erişme ve bunları etkin bir şekilde harekete 

geçirme becerisi geliştirilmesi, 

2. Birinin çıkarlarının doğru bir şekilde temsil edilmesini 

sağlamak için (farklı bir "ses" olarak tanımlanan) çeşitli 

düzeylerde (ev veya aile, toplum, ulusal, evrensel) karar verme 

süreçlerine erişme ve bunları etkileme becerisinin 

geliştirilmesi, 
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3. Bireyin kimliğini keşfetmesine ilişkin bir farkındalık 

kazanılması ve sonuçta kendi tercihlerini bağımsız olarak 

belirlemesi ve hareket etme yeteneğinin geliştirilmesi, 

4. Bireyin güvenle hareket edebilmesi için kişisel yeteneklerine 

güvenme becerisinin geliştirilmesi olarak sıralanmaktadır. 

1.1.3.Psikolojik Güçlendirmenin Önemi 

 

Oladipo (2009: 122), toplumların ekonomik ve/veya toplumsal güce 

sahip olmasının, psikolojik güçlendirme olmadan mümkün 

olamayacağına dikkat çekmektedir. İnsanlar psikolojik olarak 

güçlendirildiğinde, tutumlarında, algılamalarında, davranışlarında ve 

değer yöneliminde olumlu bir değişikliğin aynı zamanda da bireyin 

kendine duyduğu saygı, bireysel farkındalık ve barışçıl bir toplumda 

yaşamanın önemini vurgulamaktadır. Bununla birlikte geleceğe yatırım 

olarak görülen psikolojik güçlendirmenin, hem örgütler için hem de 

çalışanlar açısından birçok faydası olduğu söylenebilmektedir. 

Psikolojik olarak güçlendirilmiş çalışanlar, işlerini daha verimli ortaya 

koyabilmektedirler. Ayrıca diğer arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde 

çalışmalarım sürdürmekte bu sinerjiyi de örgüte yansıtabilmektedirler. 

Böylece sağlıklı yapıya kavuşan örgütlerin başarılı, değişime, yeniliğe 

ve gelişmeye hevesli olduğu ifade edilebilmektedir. Güçlendirme, 

örgütlerde sürekli değişen dış çevre koşullarına hızla uyum 

sağlayabilmekte bununla birlikte toplam kalite anlayışının etkisiyle 

koçluk ve danışmanlık fonksiyonları artırmaktadır. Bunun sebebi 

örgütlerde karar veren ile işi yapan arasındaki farkın giderek azalması, 

yani çalışanların güçlendirilmesi anlamına gelmektedir (Çöl, 2008: 
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35). Çalışanlar zorlu işleri başarmada kendilerini güçsüz 

hissettiklerinde uzmanlaşmaları için yöneticiler onları motive ederek 

güçlendirme sayesinde özgüvenlerini arttırmaktadır (Yücel ve 

Demirel, 2012: 21). Oladipo (2009: 122), araştırmasında örgütlerde 

psikolojik güçlendirmenin önemini şu şekilde dile getirmektedir: 

1. Muhtemelen güçlendirilmiş bireylerin psikolojik durumları 

dikkate alınmadığı için beklenen sonuçları vermeyen farklı 

ekonomik ve sosyal güçlendirme programları yapılmaktadır. 

2. İnsanlar psikolojik varlıktır, kendileri ile ilgili doğrudan veya 

dolaylı olarak ilişkili olan politikaların oluşturulmasında, 

olumsuz sonuçlar doğurmaması için dikkat edilmektedir. 

3. Psikolojik güçlendirme olmaksızın, uygulanabilir politikaları 

engelleyen yanlış tutum ve davranışlar kitleler tarafından 

sergilenebilmektedir. 

4. Çoğu bireyler, vatanseverlik ve ulusal gelişime bağlılık 

ihtiyacını göreceğinden kalkınma gelişmektedir. 

Çalışanların faaliyette bulunurken kişisel olarak girişimde 

bulunabilmesi ve sorumluluk almayı öğrenmesi gerekmektedir. Başka 

bir ifadeyle örgütlerde, onların “güçlendirilmesine” ihtiyaç 

duymaktadır (Doğan, 2006: 165). Güçlendirilen çalışanların kendi 

işinde daha iyi etkinliğe sahip olabilmektedirler. Çünkü yeteneklerini 

daha çok geliştirmeye istekli olmalarını ve kendi işine saygı 

duymalarını ortaya çıkarmaktadır. Doğru motive olmuş ve yüksek 

yaşam doyumuna ulaşmış çalışanlar, pozitif bir değişime ortak 

olmaktadırlar (Oladipo, 2009: 124). Psikolojik olarak güçlendirme daha 
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tatmin edici iş çevresi oluşturmada yarar sağlamakla birlikte, üretim 

düzeyinde de artışı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu da verimliliğin 

yükselmesini sağlamaktadır (Akçakaya, 2010: 158). 

1.1.4.Psikolojik Güçlendirme Süreci 

Spreitzer (1995:1445), önerdiği modelde (Şekil 1.1) psikolojik 

güçlendirmenin dört temel boyutunu, bazı önemli girdilerini ve 

çıktılarını ortaya koymuştur. Girdiler; kontrol alanı, kendine saygı, 

bilgiye ulaşım ve ödül sisteminden oluşmakta iken; çıktılar ise yönetsel 

verimlilik ve yenilik kavramlarından oluşmaktadır. Modelde yer alan 

girdi unsurları çalışanların anlam, yetkinlik, özerklik ve etki 

boyutlarını etkileyerek örgütte verimlilik ve yenilikçilik gibi çıktılarla 

sonuçlanmaktadır. Ulaşılan bu davranışlarla birlikte sosyal çekicilik 

ile zaman içinde istikrar kavramları da psikolojik güçlendirmeyi 

etkileyen ve etkilenen değişkenler olduğunu varsayan bir model 

önermektedir. Spreitzer’ın güçlendirmeyi kolaylaştırma modelinde; 

girdiler, kişisel özellikler ve işyeri bağlamında olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadırlar. İlk iki unsur olan kontrol alanı ve kendine saygı 

kişisel özellikler ayrımına girerken bilgiye ulaşım ve ödül sistemi ise 

işyeri bağlamında ele alınması gereken hususlar olmaktadır. 



PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ | 13 
 

 
 

Kontrol odağı 

   Kendine Saygı  

    Bilgiye ulaşım 

Ödüller 

Zaman İçinde 

 İstikrar 

Psikolojik 

Güçlendirme

*Anlam 

*Yetkinlik 

*Özerklik 

*Etki 

 

Şekil 1.1: İşyerinde Psikolojik Güçlendirmenin Kısmi Nomolojik Ağı 

Kaynak: Spreitzer, 1995:1445. 

 

Psikolojik güçlendirmenin girdileri tek tek alındığında kişisel 

özellikleri içeren kontrol odağı, iç ve dış kontrol odağı olarak 

ayrılmaktadır. Bireyin kendisini etkileyen iyi ya da kötü gerçekleştiğini 

düşündüğü olayların, kendi yetenek, özellik ve davranışları sonucu iç 

kontrol odağı; şans, kader, talih ve başka güçlü bireyler gibi bireyin 

kendisi dışındaki güçlerin belirlediğini düşünmesi ise dış kontrol 

odağı olarak tanımlanmaktadır (Dönmez, 1986: 259). Thomas ve 

Velthouse (1990: 674), iç kontrol odağının güçlendirme ile ilişkili 

olacağını öne sürmektedir. İç kontrol odağı olan bireyler, kendilerini 

dış örgütsel güçler tarafından denetlenmediğinde kendini 

güçlendirilmiş hissetmekte bu durum işlerinde ve iş çevresinde 

kendilerini daha başarılı hissetmelerine sebep olmaktadır (Spreitzer, 

1995: 1146). İç kontrole sahip bireylerde, genel olarak başarılı, mutlu 

bir yaşam sürdükleri görüşü hâkim olmaktadır ve bu bireyler 
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sorunlarını kolayca kabul edip bunların çözümünde etkili yollar 

denemektedirler (Dönmez, 1983: 39). 

Kişisel özelliklerin ikincisi olan kendine saygı kavramı, bireylerin 

kendilerini işinde katkı sağlayan değerli bir kaynak olarak görmeleri 

anlamına gelmektedir. Bu sayede birey çalıştıkları örgütlere aktif 

olarak yönelmekte ve onlara uyum sağlamaktadır (Spreitzer, 1995: 

1446). Mutlulukla ilişkili olan kendine saygının artması ya da 

azalması genellikle duygusal tepkilerle sonuçlanmaktadır. Bu artış ve 

azalışlar hayatta başarı ya da başarısızlıkla çakışmaktadır (Baumeister, 

Campbell ve Krueger, 2003: 1).  

Psikolojik güçlendirmenin işyeri bağlamının ilki olan bilgiye ulaşım 

süreci, bireylerin büyük resmi görmesini ve örgütteki rollerini 

anlamasında alternatif bir çerçeve sağlamaktadır (Spreitzer, 1996: 

488). Çalışanlar üstlendikleri işler hakkında bilgilendirildiklerinde 

işlerini daha benimsemiş ve kendilerini güçlendirilmiş hissedebilirler. 

Böylece işleri hakkında yeni fikirler de ortaya atmaktan 

kaçınmayabilirler.  

Psikolojik güçlendirmenin işyeri bağlamının ikinci başlığının altında 

ise ödül konusu gelmektedir. Bireyler sergiledikleri performans 

hakkında geri bildirim almak ister ve bu geri bildirimin olumlu olması 

durumunda da ödüllendirilmek istemektedirler. Ödüllendirilen bireyler 

güçlendirme sürecine olumlu şekilde etki etmektedir (Öztuna, 2010: 

25). Psikolojik güçlendirmenin çıktılarından olan yönetsel verimlilik, 

bir yöneticinin iş rolü beklentilerini ne derece yerine getirdiğini veya 
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aştığını göstermektedir. Güçlendirilmiş yöneticiler kendilerini işlerini 

yapmada yetenekli görmektedirler. Bireyler proaktif olarak kendi 

sorumluluklarını yerine getirmekte ve böylece yönetsel etkinlik arttığı 

belirtilmektedir (Spreitzer, 1995: 1448). Diğer bir çıktı olan yenilik ise 

örgüt içindeki yaratıcı fikirlerin başarılı bir uygulanması olarak 

tanımlanmaktadır. Güçlendirilmiş bireyler, örgütte verimliliğin ve 

etkinliğin artmasına sebep olurken, aynı zaman örgütler pazardaki 

yaşanan değişimlere hızlı cevap verebilecek boyuta gelmektedir 

(Doğan, 2006: 175). 

1.1.5.Psikolojik Güçlendirme Boyutları 

Örgüt içinde güç paylaşımı, çalışanlar tarafından olumlu 

anlaşılmakla birlikte, güçlendirilmiş olma hissini her çalışan farklı 

boyutlarda deneyimlemektedir. Kişisel özelliklerin de etkili 

olabileceği gibi çalışanın yaptığı işin sonuçları üzerinde kendi 

etkisini hissetmesi, kendini yetkin görmesi, var oluşunu besleyecek 

anlamlar taşıması, üstünün yönlendirmesine bağımlı olmadan kendi 

davranış biçimlerini geliştirebilmesi çalışanın psikolojik anlamda 

güçlenmesine imkân sağlamaktadır (Oktuğ, 2014: 53-54). Conger ve 

Kanungo (1988) güçlendirmeyi öz yeterliliğin motivasyonel bir 

yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. Thomas ve Velthouse (1990) ise 

güçlendirmenin çok yönlü olduğunu ve tek bir kavramla 

anlatılamayacağını savunmaktadır. Spreitzer ise, psikolojik 

güçlendirmeyi Thomas ve Velthose gibi çalışanın iş rolüne yönelik 

motivasyonunu etkileyen anlam, yetkinlik (Conger ve 

Kanungo’nun öz yeterliliği ile eş anlamlı olan), özerklik ve etki 
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unsurları olmak üzere dört bilişsel boyut olarak tanımlamaktadır 

(Spreitzer, 1995: 1443) . 

1.1.5.1.Anlam 

 

Anlam, bireyin kendi idealleri ve standartlarıyla iş amaç ve 

hedeflerinin değeri arasındaki ilişkiyle bağlantılı olarak 

değerlendirilmesi, bunun yanında bireyin işine olan sevgisi olarak 

tanımlanmaktadır (Greasley vd., 2005: 356; Saif ve Saleh, 2013: 252). 

Güçlendirmenin oluşturulmasında lokomotif vazifesi gören anlamlılık 

boyutu, çalışanların işlerini anlamlı bulması olarak ifade edilmektedir 

(Tekiner, 2014:178). Anlamlılık boyutu, çalışanın işteki rolünün 

inanç, değer ve davranışlarıyla uyumunu içermekte ve bu boyut 

bireylere göre farklılık göstermektedir (Hemedoğulları vd., 2012: 91). 

Bireyler yaptıkları işleri ne kadar uyumlu, değerli ve anlamlı görürse 

güçlendirme mekanizması da o kadar etkin çalışmaktadır (Doğan ve 

Demiral, 2009: 50). Uyumu hisseden bireylere verilen işler kişisel 

olarak bir ödül duygusu sunmakta, aynı zamanda bireylere enerji 

kazandıran, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive eden kişisel 

bir kimlik ve bütünlük hissi veren bir anlam katmaktadır (O’Brien, 

2010: 16). Hartman (2003: 37), çalışanların açık bir şekilde anlam hissi 

ihtiyacını gidermek için örgütlerin nereye gittiklerini anlamada, 

çalışanların güçlerini hissedip canlı bir resme sahip olmaları gerektiğini 

vurgulamaktadır. Çalışanların işe yüksek şekilde anlam yüklemesi 

adanmışlık ve bağlılık hissi gibi olumlu sonuçlar doğurmakta tam tersi 

olduğunda ise birey işine karşı ilgisiz, işe yabancılaşma ve kendini 

işinden kopuk hissetmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir 
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(Aktouf, 1992: 415; Çalışkan, 2011: 79). Psikolojik olarak 

güçlendirilmiş çalışanlar, örgütü etkileyebilecek anlamlı işler 

yapabilme yeteneğine sahip olmakta ve çalışanlar motive olarak daha 

yüksek performans göstermektedirler (Chen vd., 2007: 332). 

1.1.5.2.Yetkinlik 

Spreitzer (1995:1443) araştırmasında yetkinliği, bir çalışma rolüne 

özgü etkililik olarak ifade etmektedir. Bir örgüt güçlendirmeyi 

kolaylaştıracak şekilde mimari bir yapı oluşturmalıdır. Bu mimarinin 

oluşturulmasında bireylerin beceri ve yetkinlik profilleri, 

güçlendirmenin desteklenmesindeki araçlardan bazılarıdır 

(Houtzagers, 1999: 27). Yetkinlik, bireyin işine özgü kendi kendine 

yeterliliğine olan inancı veya bireyin iş faaliyetindeki performans 

becerisine olan inancını kastetmektedir (Spreitzer, 1995: 1443). Başka 

bir ifadeyle yetkinlik, bireylerin bir görevi yerine getirmede 

denedikleri ustalık derecesi olarak tanımlanmaktadır (Thomas ve 

Velthose, 1990: 672). Bireyin, işini ve iş ortamını şekillendirmek 

istemesi, belli bir işle ile ilgili yetkinliğini ifade etmektedir (Ceylan, 

Çöl ve Gül, 2005: 37). Yetkinliklerine güven duymayan bireyler 

kendilerini yetersiz hissetmekte ve güçlendirme duygusundan yoksun 

olmaktadırlar (Spreitzer, Kizilos ve Nason, 1997:682). 

Çalışanın yetkinlik hissini geliştirebilecek yönetim şekli 

güçlendirmeyi etkilemekte ve çalışanlar işleri üzerinde sahiplenme 

hissettiklerinde güçlendirme kavramının oluşmasını sağlamaktadırlar. 

Güçlendirilmiş bireyler, yaptıkları işleri benimserler ve bunu böyle 

hissettiklerinden ötürü de daha fazla sorumluluk üstlenmek isterler. 
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Bunun sonucunda da örgüt içindeki etkinliklerinde artış 

gözlemlenebilmektedir (Çuhadar, 2005: 3).Bireyler işleri hakkında 

gerekli donanıma, beceri ve yetkinliğe kavuşma duygusunu 

hissetmelerinin yanında bireylerin işlerine daha iyi odaklanması ve 

daha yüksek performans sergileme inancı çalışanın psikolojik olarak 

güçlendirilme algısını ortaya çıkarabilir. 

1.1.5.3.Özerklik (Otonomi) 

 

Özerklik, bireylerin yaptıkları eylemlerin kaynağı olarak kendilerini 

görüp görmedikleri olarak ifade edilmektedir (Spreitzer, Kizilos ve 

Nason, 1997: 682). İşin başlatılmasında, düzenlenmesinde, iş 

yöntemlerinde ve işin nasıl başarıldığı hakkında bireyin kontrol sahibi 

olma algısı bir özerklik hissini yansıtmaktadır (Spreitzer, 1995: 1443; 

Sreeenivas, 2014: 2). Bireylerin işle ilgili karar alırken hür irade 

duygusunu ifade etmektedir (Avolio vd., 2004: 153). Otonom sahibi 

çalışanlar daha fazla bu duyguyu hissederler çünkü bağımsız kararlar 

almada özgür olduklarını hissetmektedirler. Örgütün baskısı olmadan 

inisiyatif almaktadırlar sonuçta da daha fazla hesap verebilirlik ve 

sorumluluk hissi elde etmektedirler (O’Brien, 2010: 16). Özerklik, 

çalışanlar iş ile ilgili kararlar üzerinde kişisel yetki ve kontrol hakkı 

vermekte bu durum da çalışanların sorumluluk duygusunun 

oluşmasına katkı sağlamaktadır (Bolat, 2003: 210). Böylece çalışanlar 

örgütte önemli bir rol üstlendiğini ve işin tamamından sorumlu 

olduğunu algıladığından dolayı içsel motivasyon düzeyi artarak 

yenilikçi davranış gösterme de hevesli olabileceği beklenmektedir 

(Yeşiltaş vd.,2013: 131). Yüksek güçlendirme, çalışanların hizmet 
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sunumu görevini üstlenme biçiminde yüksek derecede özerklik ve 

takdir yetkisine sahip oldukları durumları tanımlamak için 

kullanılmaktadır (Rafiq ve Ahmed, 1998: 689). Çalışanlara takdir 

yetkisinin verilmesi, yenilikçiliğin başlatılması için özellikle 

önemlidir, çünkü standart işletim prosedürlerinden uzak yeni ve 

yaratıcı yollarla hareket etme serbestliği sağlamaktadır ( Fernandez ve 

Moldogaziev, 2011: 9). Çalışanlar, hiyerarşinin üstünde birinin 

emirlerini izlediklerini düşünürlerse, az özerklik hissederek 

güçlendirme duygusundan yoksun olmaktadırlar (Spreitzer, Kizilos ve 

Nason, 1997: 682). 

1.1.5.4.Etki 

 

Etki, bireyin, iş ile ilgili stratejik, yönetsel ve çalışma çıktılarını 

etkileyebilme derecesi olarak ifade edilmektedir (Spreitzer, 1995: 

1443-1444). Özerklik, bireylerin işi üzerindeki kontrol duygusuna olan 

inançları iken; etki bireylerin örgütsel çıktılar üzerindeki kontrol 

duygusunu ifade etmektedir. Böylece özerklik, işe katılmayı 

kastederken; etki örgütsel olarak katılmayı gerektirmektedir (Spreitzer, 

Kizilos ve Nason, 1997: 681). Diğer bir tanımda ise etki, çalışanın 

eylemlerinin amaç veya hedefe başarıyla ulaşma açısından bir fark 

yarattığına inanması olarak ifade edilmektedir (Drake, Won ve Salter, 

2007: 75). Hem işlerinin kontrolünü hem de örgütsel çıktıları 

etkileyebilen bireyler, işine ve örgüte daha çok bağlanma hissine 

kapılmaktadırlar. Böylece işlerinde etkili olduğuna inanan bireyler, 

farklılık ve değer yarattığı düşüncesiyle psikolojik olarak kendilerini 

güçlendirilmiş sayılabilmektedirler.  
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Güçlendirme, bir bireyin işine karşı yönelimini yansıtan dört bilişten 

oluşan çok boyutlu bir yapı olarak anlaşılmaktadır (Alam, 2016: 33). 

Psikolojik güçlendirmenin oluşumunda biliş setini oluşturan dört 

boyuttan herhangi birinin eksikliği güçlendirmeyi tamamen ortadan 

kaldırmamakta fakat etki derecesini azaltmaktadır (Spreitzer, 1995: 

1444). Psikolojik güçlendirmenin boyutları, çalışanların etkililiğini ve 

yenilikçiliğini de etkilemekte ve ayrıca motivasyon içinde bir ön koşul 

olduğu ileri sürülmektedir (Fernandez ve Moldogaziev, 2011: 6; 

Abadi ve Mehrdad, 2013: 81). Spreitzer (1995)’ın öne sürdüğü 

modelde de yenilik ve verimlilik değişkenleri psikolojik 

güçlendirmenin çıktıları olarak gösterilmektedir. 

Sonuç olarak, bu boyutlar güçlendirici davranışları tamamlayan bir 

bütün olarak görülmektedir. Çalışanlar öncelikle işini hevesle yaparak 

anlamlı bulmalıdır. Sonrada işiyle ilgili yetkinliklerinin yeterli olduğu 

ve işini yürütürken aldığı kararlarda özgür olduğu hissine sahip 

olmalıdır. Sergilediği bu davranışlarının örgüt üzerinde de etki 

yarattığı inancıyla psikolojik güçlendirme tam anlamıyla 

gerçekleşebilmektedir. 

1.2.YENİLİKÇİ DAVRANIŞ 

 

İş dünyasının ağır rekabet koşullarında örgüt faaliyetlerini başarıyla 

devam ettirebilmek için örgütlerin müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 

doğru tespit etmeleri, anlamaları, bu yönde ürün ve hizmetler geliştirip 

sunmaları gerekmektedir (Tekin ve Durna, 2012: 95). Hızlı değişen 

çalışma ortamında bir örgütün rekabet avantajı kazanma yeteneğine 

sahip olması yeniliğe açık olmasına ve yenilik yapma potansiyeline 
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bağlı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla örgütler sektörde kalıcılığını 

sağlamak ve başarısını en üst seviyeye getirmek için yenilikçi 

davranmayı özendirmeli ve yenilik yapmak için çalışanlarına 

güvenmelidirler. 

1.2.1.Yenilik, Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kavramsal 

Çerçevesi 

 

Sürekli değişen ve farklılaşan dışsal koşullarda faaliyetlerine devam 

eden modern dünyanın yapı taşı olan örgütler, yaşanan büyük değişim 

ve oluşumlara cevap vermek amacıyla ürün, yapı, sistem, süreç ve 

stratejilerini sürekli yenileme ve değiştirme zorunluluğu ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Örgütler, bu duruma cevap verebilmesi için 

yaratıcı ve yenilikçi olmaları gerekmektedir (Naktiyok, 2007: 212; 

Üstün ve Kılınç, 2007:229). Bu nedenle günümüzde farklılığı 

yakalamak isteyen örgütlerin gündeminde yenilik, yenilikçilik ve 

yaratıcılık kavramları yer teşkil etmektedir. 

Yenilik, bütün sektörlerdeki tüm alanlarda kalite ve rekabetin ana 

unsuru olarak görülmektedir (Bozkurt, 2015: 89). Yenilik kavramını 

ilk geliştiren bireylerden olan Schumpeter, yenilikleri bir şeyler 

yapmanın yeni yolları ya da üretim faktörlerinin daha iyi ve benzersiz 

kombinasyonları olduğunu ve bunları bir girişimcinin çalışmasının 

çekirdeğini oluşturduğunu ifade etmektedir (Ottenbacher ve Gnoth, 

2005: 206). Yenilik, iş yaşam kalitesini, sürdürülebilirliğini ve rekabet 

gücünü artırmaya hizmet eden etkili unsurlardan biri olarak 

görülmektedir (Yu, Yu ve Yu, 2013: 144; Jain, 2015: 2). Yenilik, 

algılanan iş talepleriyle bir çalışanın kaynakları arasındaki 
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uyumunun ve iş tatminin artmasını sağlamaktadır. Ayrıca yenilik, 

bireyler arası iletişim gibi bireysel veya gruplar için örgütün daha iyi 

işleyişini sağlayan sosyo-psikolojik temelleri içermektedir 

(Janssen,2000: 288). Dolayısıyla yenilik, geniş anlamda, yeni ürünler 

veya hizmetler, yeni süreç teknolojileri, yeni örgütsel yapılar, idari 

sistemler, örgüt üyelerine ilişkin yeni planlar veya programlar da 

dâhil olmak üzere bir dizi çeşitliliği kapsayacak şekilde 

tanımlanmaktadır (Damanpour, 1996: 694). Aynı zamanda yenilik, 

bireyin yaratıcılığı yoluyla üretilen yeni ve uygulanabilir fikirlerin 

keşfedilmesi, tanınması, filtrelenmesi, açıklanması, değiştirilmesi, 

geliştirilmesi ve nihayetinde ticarileştirilmesinin yanında aynı 

zamanda çeşitli engellerin üstesinden gelmeyi de içermektedir (Jain, 

2015: 2). Kanter (1988: 93) araştırmasında, bütün ulusu yeni fikirlere 

uyandırmada kullanılan yenilik kavramı için çiçek metaforunu 

sunmaktadır. Çiçekler gibi yenilikler de küçük tohumlardan 

başlamaktadır. Çiçeği gelene kadar özenle beslenmesi sonra da 

çiçeklerin yayılması içinde başka yere taşınması gerekmektedir. Daha 

çok çiçeğin üretilmesinde için de bazı şartlara bağlı olmasından 

(toprak, iklim, gübre, bahçe düzeni gibi) bahsetmektedir. Bu 

bağlamda günümüzde örgütler, yatay iletişimi destekleyen, çalışanları 

önemli süreçlere dâhil eden, katı kuralların olmadığı bir yönetim 

anlayışına sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla örgütler, yeniliklerin tohum 

vermesine zemin hazırlamakta ve aynı zamanda da kalıcılığı ve 

sürekliliği de gerçekleştirebilmektedirler. Çalışanların yeniliği 

benimsemesi ise, yeni fikirlerin veya davranışların üretilmesi, 

geliştirilmesi ve uygulanmasını içeren bir süreç olarak 
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düşünülmektedir (Damanpour, 1996: 694). Bu yenilikçilik sürecinin 

kanallarını besleyen yaratıcılıktır (Jain, 2015: 2). Yaratıcılık yeni bir 

şey düşünmek, yenilik ise yeni bir şey yapmaktır. Bu görüşe göre 

kullanılmayan bir fikrin değeri yoktur. Çünkü uygulanana kadar bütün 

fikirler zindandadır (Peters ve Waterman, 1982: 206). Yaratıcı olmak, 

herkesin gördüğünü görmeyi, fakat herkesin düşündüğünden farklı 

düşünebilmeyi gerektirmektedir (Korkmaz, 2004: 37). Örgütlerin 

yenilik sürecini başlatabilmesi için yaratıcı olması gerekmektedir. Bu 

nedenle yaratıcılık yeniliğin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri 

olarak görülmektedir. Bir örgütün yaratıcı olması o örgütte yeni mal 

veya hizmetlerin oluşumunda çalışanların yenilik yapma yeteneğini 

harekete geçirmekte ve böylece yenilikçilik ortaya çıkmaktadır. Bilgi 

ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, en güçlü örgütleri bile yenilikçi 

olmaya iter hale getirmektedir (Demirel ve Seçkin, 2008: 190). 

Örgütlerin yenilikçilikte kararlı olabilmeleri için izlemeleri gereken 

yollar şunlardır (Korkmaz, 2004: 14): 

- Performansı artırmak için gerekli olan her şeyi sağlamak, 

bunun için de uygun ortamının yaratılması ve sürdürülmesi, 

- Örgütün yenilikçi fikirlerinin, örgüt faaliyetlerinin 

yürütülmesi ihtiyacından daha üstün tutulmasına imkân 

verecek şekilde yapılandırılması, 

- Örgütün elindeki bütün kaynakları seferber ederek, ilk 

olarak iyi fikirlerin peşine düşmesi gerekmektedir. 
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1.2.2. Yenilikçi Davranış Kavramı 
 

Çeşitli çevresel zorlamalar yöneticileri yenilikçi olmaya 

yöneltmektedir. Yaratıcı ortamların doğmasına olanak tanıyarak örgüt 

içindeki insanın yaratıcı fikirlerinin açığa çıkmasını destekleyen bir 

yapıya sahip bulunan örgütler yenilikçi olarak adlandırılmaktadır 

(Budak, 1998: 80). Yaratıcılık, yeni fikirler üretmek veya geliştirmek, 

yenilikçi davranış ise yaratıcı düşüncelere ivme kazandırarak fikirleri 

harekete geçirmektir. Yenilikçiliğin temelleri yeni ve uygulanabilir 

fikirlerdir, ancak bu fikirlerin benimsenmesi ve iş veya sosyal 

amaçlara ulaşmak için uygulanması yenilikçi davranışlar olarak ifade 

edilmektedir (Jain, 2015: 2). Yenilikçi davranış, çalışanların yenilikçi 

düşünce biçimlerini kullanmalarını, müşteri taleplerindeki değişimlere 

hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmelerini sağlayan, kişisel veya 

örgütsel performans amacıyla örgütte yenilikçi düşüncenin 

oluşturulması, tanıtılması ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır  

(Li ve Zheng, 2014: 447). Örgütte rutin olan işleri değiştirmek veya 

yeni çözümlerden yararlanmak, işi kolaylaştırmak, son kullanıcıya 

sunulan hizmeti iyileştirmek veya son kullanıcılara yeni teklifler 

verebilmek gibi her şey yenilikçi davranış kapsamına dâhil olarak 

kabul edilmektedir (Amo, 2006: 231). Ayrıca yenilikçi davranış, hem 

fırsatların araştırılması, yeni ve faydalı fikirlerin, süreçlerin, 

prosedürlerin başlatılması (yaratıcılıkla ilgili davranış), hem de kişisel 

ve/ veya örgüt performansını arttırmak için (uygulamaya yönelik 

davranış) yeni, yaratıcı bilgilerin uygulanması veya süreçlerin 

geliştirilmesi ile ilgili davranışları içermektedir (De Jong ve Den 

Hartog, 2008: 5-8).  
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Yenilikçi davranış, bireyin yeni (yeni ya da benimsenmiş) fikir ve 

çözümler ürettiği bir problemi tanımladığı çok aşamalı bir süreç 

olarak ifade edilmektedir. Ayrıca yenilikçi davranış, örgüt içindeki 

ürünlerin, hizmetlerin kullanımı ve yararı için geçerli bir model 

üretmektedir (Taştan, 2013: 409). Bu tür davranışlara örnek olarak, 

yeni teknolojiler aramak, hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler 

önermek, yeni çalışma yöntemleri uygulamak ve yenilik fikirlerini 

uygulamak için destek ve kaynak temin etmek sayılabilmektedir 

(Kheng, June ve Mahmood, 2013: 93). Tablo 1.1’ de yenilikçi 

davranış kavramına yönelik tanımlar ele alınmıştır. 

    Tablo 1.1: Yenilikçi Davranış Tanımları 

Yazar(lar) Yenilikçi Davranış 

 

West An Farr (1990) 

Birey, grup, örgüt veya daha geniş bir topluma önemli 

ölçüde fayda sağlayacak şekilde tasarlanan yeni bir fikir, 

süreç, ürün veya prosedür rolü giriş ve uygulamalarıdır. 

 

Spreitzer (1995) 

Yenilikçi davranışlar, yeni bir ürün, hizmet, fikir, 

prosedür veya süreç oluşturulmasını içerdiğinden, 
tanımlamaya göre değişiklik odaklıdır. 

 

Janssen (2000) 

Bireye, gruba ya da örgüte fayda sağlamak amacıyla bir iş 

rolü, grup ya da örgüt içinde yeni fikirlerin yaratılması, 
tanıtılması ve uygulanması olarak tanımlanır. 

 

Dorenbosh, Van Engen En 

Verhagen (2005) 

Bireysel çalışanların işte çalışma konusundaki isteklilikleri 

ile çalışma yöntemlerinin yükseltilmesi, doğrudan 

meslektaşlarla iletişim, bilgisayar kullanımı veya yeni 

hizmetlerin veya ürünlerin geliştirilmesi gibi örnekleri 
içerir. 

 

Carmeli, Meitar En 

Weisberg (2006) 

Bireyin yeni (yeni veya benimsenmiş) fikir ve çözümler 
ürettiği bir problemi tanımladığı, onlara destek için 

çalıştığı ve uygulanabilir bir prototip veya model ürettiği 

çok aşamalı bir süreç olarak tanımlanır. 

 

Tuominen En Toivonen 
(2011) 

 

Bir örgütteki yararlı yeniliklerin yaratılmasına ve 
kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan yenilik ve 

değişim faaliyetleridir. 

Kaynak: Spiegelaere, 2014: 49. 
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Yenilikçi davranış yaklaşımı ilgili ele alınan tanımlar doğrultusunda, 

örgüte ve topluma fayda sağlamak amacıyla, yeni fikirlerin doğuşuyla 

tasarlanan yeni hizmet ve ürünlerin uygulanması yenilikçi davranış 

olarak açıklanabilmektedir. Yenilikçi davranışla ilişkilendirilen 

birden çok değişken bulunmaktadır. Örneğin; yenilikçi 

davranışlarla ilgili hipotezler, iklim, liderlik, çalışma grubu ve problem 

çözme stili olmak üzere dört kategoriye ayrılmaktadır (Scott ve Bruce, 

1994: 583; Monteiro, vd, 2016: 2): 

➢ İklim ve Yenilikçi Davranış: İklim, bireysel davranışların 

belirleyicisi olarak algılanmaktadır. Örgütler de yeniliği 

desteklemesiyle bireyler yenilikçi davranış 

sergilemeyebilmektedir. 

➢ Liderlik ve Yenilikçi Davranış: Yöneticiler astlarından 

yenilikçi olmalarını umdukları zaman, astlar yöneticilerini, 

yenilikçi çabalarını teşvik edici ve kolaylaştırıcı olarak 

algılamaktadırlar. Çalışanlar, yöneticilerinin davranışlarını, 

kendi örgütlerine genelleştirmekte ve örgütlerini yeniliğin 

destekleyicisi olarak görmektedirler. 

➢ Çalışma Grupları ve Yenilikçi Davranış: Çalışma üyesi 

değişimi olumlu bir iklimin yaratılmasıyla çalışanların yenilikçi 

davranışlar sergilemesinde kolaylaştırıcı olarak 

görülmemektedir. 

➢ Problem Çözme Stili ve Yenilikçi Davranış: Sistematik bir 

problem çözme stiliyle yenilikçi davranış arasında olumsuz 

ilişki olduğu ve bireylerin daha sonraki kariyerlerinde yenilikçi 
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davranma olasılıklarının az olduğu belirtilmektedir. 

1.2.3.Yenilikçi Davranış Boyutları 

  

Lukes ve Stephan (2017: 137) yenilikçi davranışları, çalışanların yeni 

fikirler ürettikleri veya benimsedikleri davranışlar ve daha sonra 

bunları uygulamak için gösterilen çabalar olarak ifade etmektedirler. 

Li ve Zheng (2014: 447), yenilikçi davranışı boyutlarıyla birlikte iş 

sürecinde çalışanların yeni fikirler ya da problemlere çözüm üretmesi 

ve bunların uygulanıp dikkate alınması olarak tanımlamaktadır. Jong 

ve Hartog (2010: 24) ise yenilikçi davranışı, fikir araştırma, fikir 

üretme, fikri destekleme ve fikri uygulama olarak dört boyuta 

ayırmaktadır. Bu boyutlar farklı bir araştırmada evre olarak ele 

alınmıştır. Hem yaratıcılık hem de uygulama, yeniliğin bileşenleri 

olarak görülmektedir. Şekil 1.2’de yenilikçi davranışın evreleri 

görüldüğü üzere ilk iki madde bireyin işle ilgili sorunları tanıması 

anlamasıyla başlamaktadır. Daha sonra bireyin kendi çalışma 

bağlamında yeni ve yararlı fikirlerin üretilmesi evresine geçiş yaparak 

yaratıcılığa yönelik iş davranışını geliştirmektedir. Diğer iki madde 

ise yeni bir fikir tanıtılarak son evre olan iş rolü, grup ya da toplam 

örgüt içinde uygulanabilecek gerçek fikirlerin hayata geçirilmesi 

bireyin uygulamaya yönelik davranışı içermektedir (Dorenbosch, 

2005: 130).  
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Yaratıcılığa Yönelik İş 

Davranışı 

Uygulamaya 

Yönelik İş Davranışı 

Fikir 

Gerçekleştirme 

Fikir 

Tanıtımı 

Fikir 

Üretm

e 

Problem 

Tanıma 

Şekil 1.2: Yenilikçi Davranış Dört Evresi 

Kaynak: Dorenbach, 2005:1. 

Liu, Liao ve Loi (2012:1194) ise bu süreci, yaratıcı yolları bulmaya 

teşvik etmek için yararlı fikir üretme, üretilen fikirlerin nasıl 

geliştirileceği, sorunların çözülmesi ve geri bildirimin sağlanması 

olarak tanımlamaktadır. Örgütler, yenilik süreci yol haritalarını 

oluştururken küreselleşme ve artık hiper rekabet olarak 

adlandırabilecek gerçekler karşısında, yenilik gelişim döngüsüne de 

yeni ve farklı fırsatları ekleyerek başarı grafiklerini arttırma şansı 

elde etmektedirler (Aygen, 2006: 52).  

Kleysen ve Street (2001: 285), yaratıcılık ve yenilikçilik davranış 

kavramlarını inceledikleri araştırmalarında, yenilikçi ve yaratıcı 

davranış ile ilgili 289 davranış şekli tanımlamış, birbirine yakın ve 

aynı olan tanımları teker teker birleştirmek suretiyle 24 davranış kodu 

belirlemişlerdir. Daha sonra ise 17 davranış şekli kodlanarak ortaya 

atılmıştır. Bu 17 davranış kodu ise Tablo1.2’de ele alınmıştır. 
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Tablo 1.2: Kleysen ve Street’in Sınıflandırdığı Davranış Kodu 

1.Fırsatların 

Keşfedilmesi 

*Fırsat yaratan kaynaklara önem verme 

*Yenilik için fırsat arama 

*Fırsatların farkına varma 

*Fırsatlar hakkında bilgi toplama 

 
2.Üretkenlik 

*Fırsatlara fikir ve çözüm üretme 

*Fırsatlara göre kategoriler ve sunumlar 

üretme 

*Fikirler ile bilgileri kombine etme 

 

3.Biçimlendirmeye Yönelik 

Araştırma 

*Fikir ve çözümleri formüle etme 

*Fikir ve çözümleri uygulama 

*Fikir ve çözümleri değerlendirme 

 
4.Destekleme 

*Kaynakları mobilize etme 

*İkna etme ve etkileme 

*Zorlama ve müzakere etme 

*Meydan okuma ve risk alma 

5.Uygulama *Uygulama 

*Biçimlendirme 

*Rutine bağlamak 

 

Kaynak: Kleysen ve Street, 2001: 285-287. 

 

 

1.2.3.1.Fırsatların Keşfedilmesi 

 

Yönetim gurusu Drucker’a göre yenilik, bir örgütün hem içinden hem 

dışından hem de sektörden kaynaklanabilmektedir. Örgüt içi yenilik 

fırsatları; beklenmeyen olaylar, süreçteki uyumsuzluklar veya 

beklentilerle sonuçlar arasındaki uyumsuzluklar ve pazar yapısındaki 

değişimlerden ortaya çıkmaktadır. Örgüt dışı yenilik fırsatları ise, 

demografik değişimler, algı değişimleri ve yeni bilgilerin ortaya 

çıkmasından kaynaklanabilmektedir (Deniz, 2003: 148). Kleysen ve 

Street (2001: 285-286), fırsat kaynaklarına dikkat etmek, yenileme 

fırsatını aramak, fırsatları tanımak ve bilgi paylaşmak gibi fırsat 
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araştırmasına ilişkin dört temel davranış olduğunu ileri 

sürmektedirler. Bu boyut, bireyin düşüncelerine, bilgilerine ve 

öğrendiklerine dayanarak keşfedici yeteneğini kullanmasına 

dayanmaktadır (Yurtseven, 2001: 74). 

Örgütlerin girişimde bulunma kararları genellikle, başka kimsenin 

tanımadığı bir fırsatı tespit ettikleri ve bu nedenle pazara ilk 

girilmesinin fayda sağlayabileceği inancından kaynaklanmaktadır. Bu 

faydanın oluşabilmesi, girişimcinin fırsatları araması ve keşfetmesi 

hakkında yeterli olmasını gerektirmektedir (Baron, 2004: 226-227). 

Çalışanlar eğer bilgiye erişmede sıkıntı yaşamıyorlarsa kuruluşun en 

uzak bölümlerinde bile yenilenme için yeni fırsatlar 

yakalayabilmektedir. Örgütün hayatta kalması için çalışanların, örgüt 

dışındaki ortamı gözlemleyecek kaynaklara sahip olmalarının yanında 

zihinlerini yeni fikirlere açık tutmaları ve üzerinde düşünülmüş 

değişimlere kucak açmaları gerekmektedir (Gryskiewicz, 2000: 42-

43). 

Sonuç olarak, yeniliğin bir dizi fırsatın tanımlanması ve tüm düşünce 

kombinasyonlarının toplanmasıyla ortaya çıkan bir sorun veya 

çözülmesi gereken bir bulmaca olarak görülmektedir. Gerekli 

koşullar sağlandıktan sonra karşılaşılan belirsizlikleri, sorunları fark 

etmek yeni fırsatların keşfedebilmesinde önemli bir adım olduğu 

ifade edilebilir. İşletmelerin fırsatları fark edebilme, gerekli 

kaynaklara önem verme, karşısına çıkan fırsatlar hakkında bilgi 

sahibi olmaları gibi yenilik sürecindeki bu adımlara başkalarından 
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daha çok avantaja sahip olmaları için önem vermesi gerekmektedir. 

1.2.3.2.Üretkenlik 

 

İş yaşamında yenilik zorunlu olmakta ve bir bireyin bir öneride 

bulunmasıyla başlamaktadır (Levitt, 2003: 173). Diğer boyutların 

gelişimini besleyen fikirlerin üretilmesi, yenilikte kritik bir rol 

oynamaktadır. Başarılı bir fikrin üretilmesi ise en iyi tanımlanan 

fırsatların kalitesi ile ilgili olmaktadır (Girotro, Terwiesch ve Ulrich, 

2010: 591). Yeniliğe sadece teknik bir çerçeveden bakılmaması 

sosyal bir açıdan da bakılması gerekmektedir. Bunlar örgüt 

yapısındaki, süreçteki ve davranışlardaki değişiklikler olarak ifade 

edilmektedir. Yenilik yalnız ürün ve hizmetler değil, herhangi bir 

olay, olgu ve durum sonucunda da oluşmaktadır. Dolayısıyla 

yeniliğin, sadece icat etmekten ibaret olmadığı, fikir üretiminden ve 

uygulama aşamasından geçerek somutlaşması olarak da 

açıklanmaktadır. Yenilikle ilgili bu açıklamalar doğrultusunda 

rakipler tarafından ortaya atılan yeni kavram ve fikirlerin ortaya 

çıkmasıyla eskiyebilen bir kavram olduğu şeklinde de ifadeler yer 

almaktadır (Özdaşlı, 2006: 2; Deniz, 2003:146-147; Awamleh, 1994: 

52). 

Üretkenlik boyutu, örgütlerin geliştirdiği en değerli ürün 

düşüncelerdir  varsayımından yola çıkılarak geliştirilmiştir (Yurtseven, 

2001: 27). Mevcut fikir üretme genellikle beyin fırtınası olarak da 

adlandırılmaktadır. Yenilik yönetiminde fikir üretme konusu üç farklı 

varsayım ile değerlendirilmektedir. Birincisi, birçok araştırma, daha 
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fazla fikrin daha iyi fikirlere yol açacağı şeklindeki varsayımla, 

kalitelerinin aksine, üretilen fikirlerin sayısına odaklanmaktadır. 

İkincisi, fikirlerin kalitesine bakan az sayıdaki araştırma, en iyi 

fikirlerin kalitesinin aksine, ortalama fikirlerin kalitesine bakmaktadır. 

Üçüncü olarak, mevcut literatürün odak noktası, fikirlerin 

oluşturulması süreciyle ilgili olurken, örgütler daha fazla araştırmaya 

ulaşmak ve en umut verici fikirleri seçmek için kullandıkları seçim 

süreçlerini göz ardı etmektedirler (Girotro, Terwiesch ve Ulrich, 2010: 

592; Bumin ve Erkutlu, 2004: 238). Kısaca yeni bilgiler olmadan yeni 

fikirler ortaya çıkamamakta ve örgütler de yenilikçiliği 

uygulayamamaktadırlar. Yenilik bilgi temelli bir süreç olmasından 

ötürü örgütlerin, bu dönemdeki pazardan ve gelecek pazardan da pay 

alabilmek, yerini sağlamlaştırabilmek, fark yaratabilmek için çığır 

açıcı,  parlak fikirlere hep ihtiyaç duyacağı söylenebilir. 

1.2.3.3.Biçimlendirmeye Yönelik Araştırma 

 

Yenilik belli bir amaca odaklanılarak başlatılmaktadır. Yeniliğe 

başlamadan önce gerekli olan kaynak, ya örgütün içindeki herhangi 

bir problemi çözmeye dair bir problem olmaksızın gelişime odaklı bir 

şekilde bilgilerden elde edilmektedir (Timurcanday vd., 2010: 33). 

Yenilikçi davranışın bu boyutu fikirleri, çözümleri ve fikirleri ortaya 

koymak, ortaya çıkarmak ve bunları soruşturma yoluyla problemleri 

çözmeye çalışmakla ilgili unsurları kapsamaktadır (Kleysen ve Street, 

2001: 286).  
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Bu boyutta fikirler farklılıklarına göre ayrılmakta, problemlere çözüm 

bulmanın yanı sıra fikirlerin değerlendirilmesi, seçilmesi ve tek bir 

noktada birleştirilmesi istenmektedir. Elenen her bir fikir, seçilen 

fikre mümkün olduğunca katkı sağlayacak şekilde kullanım alanı 

dışına itilmektedir. Bu bağlamda; pratik çözümler ve planlar, soyut 

fikirlerden ve alternatiflerden geliştirilmektedir (Duran ve Saraçoğlu, 

2009: 69).  

Bu boyutta; üretkenlik boyutundaki fikir sayısının, örgütün amacına, 

kaynaklarının uygunluğuna göre azaltılması ve fikirlerin 

kavramsallaştırılması yer almaktadır. Yeniliğin sunulacağı hedef kitle 

ve bu kitleye sağlayacağı fayda üzerine odaklanılmaktadır. Bir araya 

getirilen yeni fikirlerle ilgili, bireylerin içsel yargıları keşfedilmekte 

ve problemlere farklı bakış açıları geliştirme olanağı yaratılmaktadır 

(Kıroğlu ve Albayrak, 2017: 110). Ayrıca bu boyut fikirlerin üretimi 

aşamasına benzetilmektedir. Fikirler ayrıştırılarak düşüncelerin 

anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bunun sonucunda yeni fikirler bir 

araya getirilerek problemlerin tanımlanmasını ve oluşturulan teorik 

modeldeki konuların açıklanmasını sağlamaktadır (Duran ve 

Saraçoğlu, 2009: 66). 

1.2.3.4.Destekleme 

 

Örgütlerde çalışanların oluşturulmuş fikirlerin önemi konusunda ikna 

edilmesi, onları uygulamaya geçirme şansını artırmakta dikkate değer 

bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve 

onay alınması, çalışanların yenilik süreçlerine katılımlarını arttırırken, 
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örgüt içinde yenilikçi davranışları yayma süreçlerinde önemli rol 

oynamaktadırlar (Kör, 2016: 4). Örgütlerin yenilikçi olabilmesinde 

nitelikli ve girişimci insan gücünün yanı sıra, yeni fikirlerin üretilmesi 

ve yayılmasını sağlayan elverişli bir ortam olmalıdır. Ayrıca 

örgütlerin yeniliği destekleyen mekanizmalara da sahip olmak 

gerekmektedir (Eren ve Kılıç, 2014: 51). Yenilikçiliği desteklemeyen 

örgütlerde, üst yönetimin riskten korkması, çalışanların homojenlik 

yaratma ve statükoyu sorgulamaktan rahatsız olması, bütünden çok 

parçalara odaklanma, kısa zaman bakış açısı, aşırı rasyonel düşünerek 

yaratıcılığı sistematik bir süreç yapmaya çalışma, uygun olmayan 

motivasyon faktörleri ve aşırı bürokrasi gibi unsurlar dikkat 

çekmektedir (Naktiyok, 2007: 215). Diğer bir ifadeyle yenilikçiliği 

destekleyen örgütlerde, açık iletişim, iş birliği, uygun ödül sistemleri 

ve bilgi paylaşımı gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Örgütün yenilik 

yapabilmesi ve çalışanların da yenilikçi davranış sergilemesi için 

yenilikçi düşüncelerin de desteklenmesi gerekir.  

Sonuç olarak destekleme boyutu, yöneticilerin farklı fikir 

geliştirmeye, risk almaya teşvik etmelerinin ve yeni fikirlerin 

destekleyici bir şekilde değerlendirilmesinin yanı sıra bireylerin 

ulaşacakları hedefin net bir biçimde belirlenmesinin yenilikçiliği 

arttırdığını da ifade etmektedir. Bununla birlikte örgütlerde ortak bir 

işbirliğine dayalı fikir akışının sağlanmasının, açık bir iletişim 

oluşturulmasının, bireylere ve takıma işleri konusunda destek 

verilmesinin çalışanların hem yaratıcılıklarını geliştirmesine hem de 

yenilikçilik üzerinde olumlu etkisi olmaktadır (Eren ve Kılıç, 2014: 
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59). 

1.2.3.5.Uygulama 

 

Son boyutta ise desteklenen fikrin uygulanması ve hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Uygulama, mevcut ürünleri veya prosedürleri 

iyileştirmek, yeni olanları geliştirmek anlamına gelebilmektedir. 

Örgütler, çalışanlardan fikir üretmeleri için önemli çabalar ve sonuç 

odaklı bir tutum beklemektedir. Kısaca uygulama davranışı, 

bireylerin, uygulama için seçilen bir fikri, pratik bir öneri haline 

getirmek için ortaya koymaları gereken bir dizi çabalarla ilgili 

olmaktadır (De Jong ve Den Hartog, 2008: 7). Yenilikçi bir fikir 

keşfedilmiş, üretilmiş ve desteklenmiş olabilir ama bu fikir örgütün 

herhangi bir alanında kullanılmıyorsa işe yaramıyor demektir. 

Dolayısıyla yenilikçi fikirler uygulamaya geçirildiğinde değer 

bulmaktadır. Uygulamaya geçirilmeyen her fikir bir dağ başında 

bekletiliyor şeklinde ifade edilmektedir (Levitt, 2003: 174). Ayrıca bu 

boyutta soyut düşünceler, somut ürün ve hizmetlere dönüşmektedir. 

Hedef pazarda denemesi yapılan ve geri bildirimlere göre yeniden 

şekillendirilen ürün, belli miktar üretilerek pazara sunulmaktadır. 

Böylece, üretici örgüt ürünün olası satışlarını ölçmek, alternatif pazar 

planları geliştirmek ve gözden kaçan hata ve eksikliklerinin tespitini 

yapmak, gibi fırsatları değerlendirebilmektedir (Kıroğlu ve Albayrak, 

2017: 111).  

Uygulama boyutunda yenilik süreci tamamlanmaktadır. 

Biçimlendirme ve destekleme boyutunda olduğu gibi fikirler belirli 
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bir tarafa doğru birleştirilir, fakat farklı olarak soyut düşünceden 

ziyade direkt tecrübelerden yararlanılmaktadır. Dolayısıyla bireylere 

fikirlerini gerçekte uygulama şansı verilerek onlara deneme imkânı 

verilmektedir (Basadur ve Gelade, 2006: 52-53). Böylece çalışanlar da 

çalıştıkları örgüte, fikrini uygulama aşamasında işbirliği içinde sinerji 

yaratarak yeniliğe dair en değerli katkıyı sağlayabilmektedirler. 

Örgütlerin ekonomik olarak büyüme isteği, sürekli dinamik ve 

gelişme eğiliminde olması birçok örgütte yenilik çalışmalarını 

etkilemektedir (Demir ve Demir, 2015: 117-118).  

Şekil 1.3’te sürekli değişme ve gelişme eğiliminde olan otel 

işletmelerinde uygulanan yenilik süreci anlatılmaktadır. Bu yenilik 

sürecinde, bilgi ve teknolojik gelişmeler ışığında gerekli kaynaklardan 

bilgiler toplanmaktadır. Bu yenilik süreci, bilgilerin içinden en iyi 

fikirler seçilerek yenilik süreci başlamaktadır. Seçilen fikrin, örgütün 

hedef kitlesinin özelliklerini ve isteklerini göz önünde bulundurarak 

örgütün ürün ya da hizmet anlayışına uygun olması beklenmektedir. 

Bu anlayış çerçevesinde ön hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Çalışmalar sayesinde ürün ve hizmetler, bir bakıma teste tabi tutularak 

geribildirimi sağlanmaktadır. Böylece aksaklık gibi durumların ortaya 

çıkması engellenebilmekte ya da düzeltilebilmektedir. Sonuç olarak 

örgütler bütün bu aşamaları gerçekleştirerek ve doğru stratejiler 

uygulayarak turizm pazarında yenilik adına başarı sağlayabilmek-

tedirler. 
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Tüketici ve 

Turizm 

Sektörünün 

İhtiyacı 

Yeni 

Fikirler 

Turizm 

Pazarına

Sunma 

Bilgi ve 

Teknoloji 

Ön 

Hazırlık 

Turizm 

Ürün ve  

Hizmet 

Konsepti 

Şekil 1.3: Turizm Ürün/Hizmetinde Yenilik Süreci 

Kaynak: Demir ve Demir, 2015: 116. 

 

1.3.KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

 

Örgütlerin amaçlarına ulaşıp başarıyı yakalamalarında önemli 

kaynaklarından biri insan unsurudur. İnsanlar birbirlerinden farklı 

düşünme stilleri kullanırlar. Bu stillere bağlı olarak bireylerin 

düşüncelerinin içerikleri, duyguları ve davranışları farklılık 

göstermektedir (Cervone ve Pervin, 2016: 32). Davranışlar, insanın 

bireysel olarak gereksinimlerinin, güdülerinin, öğrenme süreci 

algılamalarının, tutum ve inançlarının etkisiyle başlamaktadır. Daha 

sonra bireyin üyesi olarak bulunduğu toplumda kültür, sosyal sınıf ve 
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aile gibi sosyal faktörlerin etkileri ile davranışlar gelişimini 

sürdürmektedir. İnsan davranışını biçimlendiren başlıca psikolojik 

faktörlerin başında kişilik gelmektedir (Zel, 2001: 66). Kişilik, bireyin 

yaşantı ve eylemlerinin tutarlı örüntülerini açıklayan özellikler bütünü 

olarak tanımlanırken; özellik kavramı bir bireyin dayanıklı psikolojik 

özellikleri ya da bu tür özelliklere işaret eden psikolojik yapıyı ifade 

etmektedir (Cervone ve Pervin, 2016: 32). 

Bireylerin diğer bireylerden nasıl farklılaştığını belirlemek 

psikolojinin önemli ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bireyleri 

diğer bireylerden farklı kılan ayırıcı özelliği onun kişiliğini 

oluşturmaktadır (Horzum, Ayas ve Padır, 2017: 398). Bireyler benzer 

durumlarda birbirlerinden ayrılmaktadır. Aynı tepkileri 

vermemelerinin sebebi her birinin faklı özelliklere sahip olmalarıdır. 

Eğer bireylerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olunursa, bireylerin 

sergiledikleri davranışları hakkında bir algı oluşabilmektedir. Bu 

bölümde kişilik ve kişiliğe ilişkin kuramlara yer verilmiştir. Bu 

kuramlar çerçevesinde geliştirilen beş faktör kişilik modeli detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır. 

1.3.1.Kişilik Kavramının Kavramsal Çerçevesi 

 

Kişilik kavramı Türkçe’de bir birey olarak bireyin kendi bütünlüğü 

içindeki varoluşunu dile getirirken (Yıldırım, 2017: 328); Latince de 

ise “kişilik” terimi “persona” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Romalı 

aktörlerin Yunan dramalarındaki rollerini yansıtmak için kullandıkları 

tiyatral maskeleri ifade etmektedir (Feist ve Feist, 2009: 9). Kişilik, 
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tutarlı hisler, düşünme ve davranış kalıplarını açıklayan bireyin kişisel 

özelliklerini ifade eden bir parça sistemi olarak adlandırılmaktadır. 

Parça sistemi, motifler, duygular, zihinsel modeller ve benlik gibi 

bileşenleri içermektedir (Mayer, 2007: 1). Costa, McCrae ve Kay, 

(1995: 124), kişilik kavramını, bir bireyi karakterize eden, düşünme, 

hissetme ve hareket etme gibi davranışlarının sürekliliği olarak ifade 

etmektedir. James ve Mazerolle (2002)’e göre kişilik, bireylerin 

çevrelerine karşı duygusal ve davranışsal tepkilerini şekillendiren, 

dinamik zihinsel yapılanmalar ve koordineli zihinsel süreçler 

olmaktadır (Jia, 2008: 26). Kişiliğin oluşumu ise mizaç ve karakterin 

toplumsal ve kültürel faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Mizaç, bireyin doğuştan getirdiği özellikler; karakter ise 

kişinin hem yaratılıştan var olan hem de sonradan ailesi ve çevresi 

tarafından kendisine kazandırılan tutum ve alışkanlıklar olmaktadır 

(Uzunoğlu, 2006: 43-44). 

Tablo 1.3: Kişilik Tanımları 

Kaynak: Allport, 1937: 48-50 

 

 

Allport(1937)’e göre;  

Dinamik Örgüt Sürekli değişen, gelişen ve motivasyonel 

dinamik bir kavramdır. 

Psiko-fiziksel Sistem Hem bedenin hem de zihnin işleyişinin 

birleşimi olan bir kavramdır. 

Belirleyici Duyguları belirleme ve uyandırma 
eğilimlerini belirleyen sistemlerdir. 

Çevreye Özgü Uyum Bireyin çevresiyle uyumunu kapsayacak şekilde 
yorumlanan hayatta kalma biçimidir. 
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Johnson (1997), insanları birbirinden ayıran düşüncelerin, duyguların 

veya eylemlerin tutarlı kalıplarını kişilik özellikleri olarak 

tanımlamaktadır (Dyrenforth, 2010: 2). Ayrıca kişilik yapısı ve bunu 

etkileyen unsurların ortaya konması, bireyin sahip olduğu kişilik 

özelliğine göre yaşantısı boyunca tercihlerinde, davranışlarını 

sergilerken ve kararlarını alırken ona yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla 

birey bu şekilde hem kendisini daha iyi tanımakta hem de çevresiyle de 

ilişkisini daha sağlamlaştırmaktadır (Durna, 2005: 274). 

1.3.2.Kişiliğin Gelişim Kuramları 

 

Psikologlar, yirminci yüzyılın başlarından itibaren çeşitli kişilik 

kuramlar geliştirmişlerdir. Her kuram insan kişiliği hakkında farklı 

varsayımlar ortaya atmaktadır (Champoux, 2010: 108). Kuramcılar, 

bu varsayımları birbirleriyle ilişkili olarak farklı bakış açılarıyla 

ifade etmişlerdir. (Özdemir vd., 2012: 569). Literatürde kişilik ile 

ilgili açıklayıcı kuramları, genel olarak psikoanalitik kuramlar, 

sosyo-psikolojik kuramlar ve özellik kuramları olarak saymak 

olanaklıdır. 

Freud’un öncülüğünü yaptığı psikoanalitik kuram, zihni bir enerji 

sistemi olarak görmekte ve bu kuram zihinsel eylemlerin çoğunun 

bireyin bilinçli farkındalık düzeyi dışında gerçekleştiğini 

savunmaktadır (Cervone ve Pervin, 2013: 28). Freud, tüm insanların 

bir dizi gelişim dönemlerinden geçerek geliştiğini ileri sürmüştür. 

Erken dönem yaşantılar özellikle ilk beş yılsonunda belirlenen 

psikoanalitik duruş kişilik üzerinde güçlü kalıcı etkilerinin olacağını 
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ileri sürmektedir (Cervone ve Pervin, 2013: 99). 

1920’li yılların başlarında çoğunlukla hem Avrupa hem de 

Amerika’da bulunan okullarda Freud’un psikonalitik yaklaşımına karşı 

karşıt düşüncelerle ortaya çıkmaya başlamıştır (Baumeister, 2003: 

122).  

Bireyin temel kişilik özellikleri sadece yaşamın ilk yıllarına bağlı 

olmadığı gelişimin bütün yaşam boyunca devam ettiği ileri 

sürülmektedir. Bireyin gelişiminde hem sosyal çevrenin hem de 

biyolojik temelli doğuştan gelen bazı özelliklerin rolü olduğu 

vurgulanmaktadır (Gürses ve Kılavuz, 2011: 155). Yaşamı boyunca 

birey, gelişim dönemlerinin her birinde farklı bir çatışma ya da 

karmaşa durumuyla karşılaşmaktadır. Yaşanılan bu karmaşalar 

bireyin yaşamındaki dönemeç noktaları olarak görülmektedir 

(Çiftçioğlu, Polat ve Eren, 2016: 169). Kişilik üzerine bir diğer temel 

bakış açısı olan özellik kuramı, insanların birbirlerinden ayrıldığı yani 

diğer insanlarla karşılaştırıldığında bireyi diğerlerinden farklı kılan 

özelliklere sahip olduklarını açıklamaktadır. Bu kuramın öncülerinden 

olan Allport, Cattell ve Eysenck’in mesajında, bireylerin hayatındaki 

değişikliklerin, yüklendikleri birden çok rollerin olduğu ve bu 

değişimlere rağmen bireyin içerisinde tutarlı bir kişiliği bulunduğunu 

belirtmektedir (Cervone ve Pervin, 2013: 233). Cattel kaç tane temel 

kişilik özelliğinin bulunduğunu keşfetmeyi amaçlamıştır. Psikologlar 

tarafından belirlenen özelliklerin bir kısmı benzeşirken bazıları 

farklılaşmaktadır. Cattel, benzeşen özellikleri gruplayarak, bağımsız 

olanları ise ayırarak kişilik özelliklerinin temel yapısının ortaya 
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konulabileceğini ileri sürmüştür (Burger, 2006: 248). Allport ve 

Odbert (1936: 13-14) özellikleri, genellenmiş ve kişiselleştirilmiş 

belirleyici eğilimleri olan bireyin çevresine uyumunda gerekli tutarlı 

ve dengeli kodlar olarak ifade etmektedirler. Ayrıca özellik kuramı, 

ölçüm kolaylığının olması ve farklı değişkenlerle de karşılaştırma 

imkânın olması nedeniyle örgütsel çalışmalarda avantaj sağlamaktadır 

(Şimşek ve Aktaş, 2014: 125). Kişiliğin değerlendirilmesinde, 

bireylerin kendilerini ve diğerlerini tanımlamada kullandıkları 

sıfatlardan oluşan sık kullanılan yaklaşım ise beş faktör kişilik modeli 

olarak        adlandırılmaktadır (Doğan, 2013: 57). 

1.3.2.1.Beş Faktör Kişilik Özellikleri Kuramı ve Boyutları 

Özellik kuramından olan beş faktör modelinin ortaya çıkmasında ve 

gelişmesinde birçok sınıflandırma yapılmış fakat güvenilirliğinin, 

geçerliliğinin yüksek olması ve özellikle de çalışan psikolojisi 

alanında da önemli etkilere sahip olması sebebiyle en çok tercih edilen 

kuram olmuştur (Barrick ve Mount, 1991: 2-5, Şimşek ve Aktaş, 

2014: 125). Kişiliğin açıklanmasında, boyutsal modellerin en önemli 

iki temsilcisi, Cloninger'in “Psikobiyolojik Kişilik Modeli” ile Costa ve 

McCrae'nin “Beş Faktör Kişilik Kuramı”dır. Beş Faktör Kişilik 

Kuramı, insanların gösterdikleri bireysel farklılıkların dünyadaki 

bütün dillerde kodlanacağı, konuşma diline sözcükler halinde 

yansıyacağı ve bu sözcüklerden yola çıkarak insanın kişilik yapısını 

kapsayacak bir sınıflamanın olabileceği temel varsayımına 

dayanmaktadır (Tatlılıoğlu, 2014: 943).  

 



PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ | 43 
 

 
 

Beş faktör kişilik modeli beş temel boyutta kişilik özelliklerinin 

hiyerarşik bir organizasyonu olarak ifade edilmektedir (McCrae ve 

John, 1992: 175). Yirminci yüzyılın sonlarında özellik kuramcıları 

büyük beşli veya beş faktör kişilik özellikleri modeli etrafında 

hemfikir olmuşlardır. Beş faktör kişilik modelinin araştırmacılar 

tarafından ilgi görmesinin ve araştırmalarda yaygın bir şekilde 

kullanılması dört temel nedene dayanmaktadır. Bunlar; (a) modeldeki 

faktörlerin her biri davranış kalıplarında ortaya çıkaran kalıcı 

eğilimler olması, (b) özelliklerle ilişkili olan her bir faktör, çeşitli 

kişilik sistemleri ve özellik tanımlamanın doğal dil üzerine kurulmuş 

olması, (c) farklı kültürlerde farklı şekilde ifade edilebilir olması, (d) 

kalıtımsal kanıtlar, hepsinin bazı biyolojik temelleri olduğunu 

gösterebilir (McCrae ve Costa, 1992: 653). Tablo 1.4 incelendiğinde 

1930’lardan itibaren beş faktör kişilik modeli araştırmalarının yapıldığı 

ve 1990’larda da devam ettiği söylenebilir. 

Tablo 1.4: Beş Faktör Kişilik Modelinin Tarihsel Gelişimindeki İsimler 

Süre İsimler 

1900’lerin başları Freud ve Jung 

1930’lar Thurstone (1934); Allport and Odbert (1936) 

1940’lar Cattell (1943b, 1945); Eysenck (1947); Guilford (1948); Fiske (1949) 

1950’ler Cronbach ve Meehl (1955); Cattell (1957); Loevinger (1957); Guilford 

(1959) 

1960’lar Tupes ve Christal (1961); Tupes ve Kaplan (1961); Norman (1963, 1967); 

Borgatta (1964) 

1970’ler Adcock (1972); Eysenck (1972); Cattell (1973); Hofstee (1976); Howarth 

(1976); Goldberg (1977); Tomas (1977); Brokken (1978); Digman (1979) 

1980’ler Goldberg (1980, 1981, 1982); Digman ve Takemoto‐Chock (1981); 

John, Goldberg, ve Angleitner (1984); Conley (1985); Costa ve McCrae 
(1985); Hogan (1986); Borkenau (1988); Botwin ve Buss (1989); 

Peabody ve Goldberg 

(1989) 

1990’lar Goldberg (1990); Trapnell ve Wiggins (1990); Costa ve McCrae 

(1992a,1992b); Judge ve Cable (1997); McCrae ve Costa (1999) 

Kaynak: Jia, 2008: 31. 
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Beş faktör kuramı, özellik kuramcılarının uzlaştıkları ve insan 

kişiliğini açıklayan beş temel faktörü kapsamaktadır. Bunlar; dışa 

dönüklük (enerjik ve girişken), sorumluluk (çalışkan ve düzenli), 

uyumluluk (düşünceli ve kibar), duygusal denge (sakin ve rahat), 

gelişime açıklık (sanatsal ve yaratıcı) gibi özellik alanlarından 

oluşmaktadır (Cervone ve Pervin, 2016: 300; Dyrenforth, 2010:2). 

1.3.2.1.1.Dışa Dönüklük Boyutu 

 

Dışa dönüklük temel olarak sosyallik, girişkenlik, cana yakınlık, 

konuşkanlık, uyumluluk, canlılık, liderlik ve aktiflik gibi özelliklerle 

karakterize edilmektedir (Yazgan, İnanç ve Yerlikaya, 2012: 276). 

Dışa dönük bireyler, grup içindeki diğer bireylerle kolay iletişim 

kurarlar, kaynakların bulunması ve kullanılmasında öncülük 

etmektedir. Kısaca dış dünyaya açık bireyler olarak ifade 

edilmektedir. Bu boyutun tam karşıtı içe dönüklüktür (Zel, 2001: 31). 

Dışa dönük bireyler, yeni ve denenmemiş maceralara atılmayı 

sevmekte, içe dönükler ise maceralara girişmekte tereddütlü 

davranmaktadırlar (Gürcan, 2015: 46). Dışa dönük sosyal bireyler 

aynı zamanda atak, etkin, riske giren, kendini ifade edebilirler. 

Dışa dönüklük terimi, iki ucu ifade eder ve insanların çoğu bu uçların 

ortasına yakın bir yerde olmak üzere her yerde bulunabilmektedir 

(Eysenck, 1975: 11). Jung’a göre, içe ve dışa dönük tipler kişiliğin 

duyum, duygu, sezgi ve düşünme gibi temel işlevlerine göre biçim 

almaktadır. Bireyin içinde bulunduğu ortama, kültür ve zihinsel 

gelişme düzeylerine göre biçim almaktadır. Böylece ağırlık kazanan 
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işlev diğerlerini örtmekte, geri planda, gölgede bırakmaktadır (Zel, 

2001: 40). Öğrenme ve çalışma durumlarında içe dönük ve dışa 

dönük bireylerin gösterdikleri karakteristik özellikler Tablo 1.5’de 

belirtilmiştir (Gürcan, 2015: 44-45). 

Tablo 1.5: İçe Dönüklük ve Dışa Dönüklük İle İlgili Özellikler 

Kaynak: Gürcan, 2015: 44-45. 

1.3.2.1.2.Duygusal Denge Boyutu 

 

Bireyin sinirli olup olmaması, kendine güven derecesi, iyimser veya 

kötümser olması, sıkılgan olması, duygusal olması ve endişeli olması 

gibi özellikler bu boyutun kapsamındadır (Zel, 2001: 31). Duygusal 

denge, sakin, rahat ve duygusal olarak kararlı olan bireylerin 

özelliklerini ifade ederken; duygusal dengeliğin karşıtı olan 

İÇE DÖNÜKLÜK DIŞA DÖNÜKLÜK 

Tamamen motive olmayı sever Değişiklik ve hareketi sever. 

Yalnız çalışmaktan hoşlanır. Başkalarıyla çalışmaktan hoşlanır. 

Susmayı meziyet olarak görür. Konuşmayı meziyet olarak görür. 

Tanıması zor kişidir. Rahatlıkla bilinebilir, tanınabilir. 

Harekete geçmeden önce tasarıları 

kapsamlı  olarak düşünür. 

Yeni problemlere veya 

durumlara karşı çabuk harekete 

geçer. 

Uzun zamanlı bir proje üzerinde 

çalışmama  eğilimindedir. 

Uzun süreli görevler 

için sabırsızlık  

eğilimindedir. 

Yarıda kesilmekten hoşlanmaz. Yarıda kesilmeye aldırmamış 
görünür. 

Kendisi için bir şeyler yapmaktan hoşlanır. Diğerleri için bir şeyler yapmayı 
sever. 

Detaylar konusunda dikkatlidir. Karmaşık süreçlerden hoşlanmaz. 

Dinlemeyi tercih eder. Birileriyle konuşurken etkileşimi 

tercih eder. 
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nevrotiklik ise, duygusal kararsızlık, utangaçlık, kolay sinirlenen, 

suçluluk, kötümserlik ve düşük öz- saygı gibi negatif duyguları taşıyan 

bireylerin özelliklerini karşılamaktadır (Zhang, 2008: 41). Nevrotik 

bireyler, sıkıntı ve tatminsizliğe eğilimli olan, her ne iş yapıyorlarsa 

mutsuz olma olasılıkları yüksek bireyler olarak ifade edilmektedir 

(Costa, McCrae ve Costa, 1995: 130). Bu bireyler tipik olarak 

duygusal açıdan reaktif ve strese karşı savunmasızdırlar. Ayrıca 

durumları tehdit edici olarak yorumlama ve zorluklarla 

karşılaştıklarında pes etme eğiliminde olmaktadırlar. Aksine 

nevrotizmi düşük olan bir birey, sakin, rahat, duygusal olarak kararlı 

ve kolay kolay öfkeye kapılmamaktadır (Puher, 2009: 12-13). 

Nevrotik bireyler, kendilerine güven derecesi düşük olması sebebiyle 

iş hayatında çatışmaya girebilir, depresyon yaşayabilir ve işinde 

başarısızlığa sürüklenebilirler. Çalışma arkadaşlarıyla ilişki kurmada 

da sıkıntı yaşayabilirler. Duygusal dengeyi sağlayan bireyler ise 

işinde huzurlu, sakin, öfke kontrolüne sahip olabilir ve stresle baş 

edebilirler. 

1.3.2.1.3.Uyumluluk Boyutu 

Uyumlu bireyler arkadaşça davranan, birlikte çalışmayı seven, 

hoşgörü sınırları geniş, güven verici ve yumuşak kalpli bireyler olarak 

tanımlanmaktadır (Zel, 2001: 31). Bu özelliklerin yanında sempatik, 

nazik, düşünceli, anlayışlı bireyler uyumlu olarak ifade edilirken; 

soğuk, kaba, düşüncesiz, güven duygusundan uzak, şüpheci, problem 

odaklı, kavgacı ve duyarsız bireyler uyumsuz olarak 

nitelendirilmektedir (Beamont, 2003: 12- 13; Ahmetoğulları ve 
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Güneş, 2017: 129). Uyumluluk faktörü yüksek olan bireyler, 

genellikle diğerlerine göre daha girişken özelliklere sahip olduğundan 

ilişkilerinde de uyumlu ve uzlaşmacıdırlar. Diğerlerinin refahını 

düşünmeyen ve agresif tepkilerini daha az önleme yeteneğine sahip 

olan bireylerde ise uyumluluk faktörü düşük olmaktadır (Camps, 

Stouten ve Euwema, 2016: 2). Ayrıca iş hayatında ve aile hayatında 

çatışmaya girmekten kaçınan, bağışlayıcı, sosyal, iletişimi güçlü olan 

bireyler ilişkilerinde destek görebilir ve bu bireylerin uyumluluk 

özelliğine sahip olduğu söylenebilir. 

1.3.2.1.4.Sorumluluk Boyutu 

 

Azimli olma, güvenilir olma, başarı kazanma güdüsü kuvvetli, 

dikkatli, temkinli sorumluluğunun bilincinde, planlı ve programlı olma 

gibi özellikler bu boyutun içinde incelenmektedir. Hem otonom hem 

de hiyerarşik yapı içerisinde her türlü görevde başarı kazanma 

olasılıkları kuvvetli olarak ifade edilmektedir (Zel, 2001: 31). Barrick 

ve Mount (1991)’e göre sorumluluk boyutu, duyarlılık, güvenilirlik ve 

başarı unsuru boyutlarından oluşan, iş performansının pozitif 

yordayıcısı olarak da ifade edilen sezgisel bir anlam taşımaktadır 

(Reisert ve Conte, 2004: 69-70). Sorumluluk faktörüne sahip olan 

bireyler, amaçlı, kararlı, düzenli, mükemmeliyetçilik ve çok 

çalışkanlık gibi özelliklere sahip olmaktadırlar (Sudak ve Zehir, 2013: 

144). Hırslı, dakik, titiz, çalışma odaklı, öz disipline ve başarma 

duygusuna sahip bireyler sorumluluk duygusu yüksek bireyler iken; 

düşük sorumluluk duygusuna sahip bireyler ise dikkatsiz, güvenilir 

olmayan, dikkati kolay dağılan, çalışmaya ve başarma konusunda 
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isteksiz, umursamaz özellikler göstermektedirler (Costa vd., 1986, 

:641). Çalışma hayatında ise bireyler sorumluluk alarak işlerin 

yürütülmesinde fonksiyonel değişime etki edebilmekte, gelişmeyi 

destekleyici, gönüllü ve yapıcı çabalarını gerektiren ekstra rol 

davranışı sergilemektedirler (Yolcu ve Çakmak, 2017: 428). 

1.3.2.1.5.Gelişime Açıklık Boyutu 

Açıklık faktörü, analitik, meraklı, yaratıcı, bağımsız, geleneksel 

olmayan, kendine özgü, ilgileri geniş, cesur, değişikliği seven, doğal, 

açık fikirli, hareketli, estetik bakış açısına sahip, hür düşünceli ve 

kültürlü olarak tanımlanmaktadır (Tatar vd., 2014: 186). Kültürlü 

olma, meraklı olma, orijinal fikirlere sahip olma, zeki olma, sanatsal 

düşünme ve hayal gücü kuvvetli olma gibi genellikle entelektüel 

özellikleri bünyesinde toplamaktadır. Bu özelliklere sahip bireyler 

özellikle değişim yaşayan örgütlerde yaratıcılıklarıyla oldukça 

fonksiyonel fayda sağlamaktadırlar (Zel, 2001: 31). Bu boyut yeni 

deneyimlere açık olmaya eğilimli olmayı anlatmaktadır. Gelişime 

açık bireyler, iddialı, girişken, yeniliği her durumda tercih eden, tüm 

fikirlere karşı işbirliğine ve nezakete açık olmayı tercih eden bireyler 

iken; gelişime açıklığı düşük olan bireyler ise dağınık, geleneksel, 

hayal gücü zayıf ve estetik bakış açısına sahip olmayan özellikler 

sergilemektedirler (Kardaş ve Şencan, 2018: 290-291). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİ 

2.1.DEĞİŞKENLER İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu bölümde araştırma konusuna özgünlük kazandırmak amacıyla 

psikolojik güçlendirme, yenilikçi davranış ve kişilik özellikleri 

değişkenlerine ilişkin kavramların birbirleriyle olan ilişkisi ve ilgili 

literatürde yapılan araştırmalar incelenmiştir. 

2.1.1.Psikolojik Güçlendirme Algısı ve Yenilikçi Davranış 

Arasındaki İlişki 

Örgütlerde üretilen ürün ve verilen hizmetin kalitesi, çalışanların 

önemli bir kaynak olarak görülmesi ile başlamaktadır. Bu nedenle 

çalışanın psikolojik durumuna bağlı olarak iş görmesi örgütün 

başarısında önemli olmaktadır. Küresel rekabet koşullarında örgütler, 

en kıymetli sermayesi olan insan unsurunun sahip olduğu fikirler gibi 

somut olmayan yeteneklerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu, özellikle 

“en azıyla daha çok şey yapmanın” önemli rol oynadığı bilgi temelli 

bir ekonomide açıkça görülmektedir (Carmeli ve Spreitzer, 2009: 171). 

Güçlendirme, örgütteki herkesin yaratıcı, entelektüel çabalarını ortaya 

koyması ve herkese kaynaklarını kullanma sorumluluğunun verilmesi 

olarak ifade edilmektedir (Durna, 2002: 201-203). Örgütlerin, gücün 

ve yetkinin tek elde toplandığı hiyerarşik emir-komuta zinciri yerine, 

inisiyatif almaları gerekmektedir (Bordin, Bartram ve Casimir, 2007: 

35). Bununla birlikte örgütler, görev ve sorumlulukları yerine 

getirmenin, karar vermenin, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik 
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edildiği çalışma şekillerini de tercih etmektedirler. Dolayısıyla 

gelenekselci yaklaşımdan uzaklaşan örgütler, örgütü başarıya 

götürecek yaklaşımlardan olan psikolojik güçlendirme kavramını ön 

plana çıkarmakta ve bu kavrama daha fazla ilgi göstermektedirler. 

Bireylerin yenilikler yapma konusunda özendirilmesi ve yeniliğin 

örgütün bütününe yayılması sadece büyük hamlelerde değil, küçük 

yeniliklerin de büyük bir şevkle kutlanacağı anlamına gelmektedir. Bu 

kutlamanın yaşanabilmesinde, eğer insanlar yeterince güçlendirilmezse 

ve özendirilmezse, örgütler ilk engelde başarısızlıkla başetmek 

durumunda kalabilmektedirler (Durna, 2002: 201-203). 

Güçlendirilmiş çalışanlar, yenilikçi, üretken, işinde etkili oldukları 

hissine sahip olmalarından dolayı zorlukları kolayca aşmaktadırlar. 

Ayrıca yeni bir şeyi denerken de korkak davranmamaktadırlar 

(Henkin ve Marchiori, 2003: 276). Örgütler, çalışanlarına yetkinlik 

kazandırarak, insiyatif vererek, ödüller vererek çalışanların 

psikolojik olarak güçlendirilmesini ve yenilikçi davranış sergilemesini 

kolaylaştırmaktadır (Conger ve Kanungo, 1988:478). Conger ve 

Kanungo (1988), örgütlerde yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve 

yönetilmesi için psikolojik güçlendirmenin önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Örgütsel ve çevresel engellere rağmen, güçlendirilen 

bireyler, yaratıcılıklarının sonucu olarak yenilikçi davranış 

sergilemektedirler. Spreitzer (1995), Fortune 50 listesinde yer alan 

sanayi işletmelerinde çalışan 393 yöneticiyi ve 128 çalışanı kapsayan 

araştırmasında yenilik; kontrol odağı, kendine saygı, bilgiye ulaşım ve 

ödüllendirmeyi içerdiği psikolojik güçlendirme modelinin en önemli 

sonucu olduğunu ve psikolojik güçlendirmenin yönetsel etkinlik ve 
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yenilikçi davranış ile olumlu yönde ilişkili olduğunu tespit etmiştir. 

Carmeli ve Spreitzer (2009), İsrail’de farklı sektörlerde çalışan 

yöneticiler, mühendisler, programcılar, analistler, fizikçiler, pazarlama 

çalışanları, doktorlar, danışmanlar ve televizyon içerik uzmanlarından 

oluşan araştırmasında, psikolojik koşulların, çalışanlara yenilikçi 

davranış sergilemelerini göstermede teşvik etmenin anahtarı olduğunu 

ortaya koymuştur. Hewlett-Packard, General Electric, Polaroid, 

General Motors, Wang Laboratories ve Honeywell gibi girişimci 

örgütlerde inceleme yapan Kanter (1983), güçlendirme ve yenilikçi 

davranışların birbiriyle ayrılamaz şekilde ilişkili olduğunu 

araştırmasında ileri sürmüştür. Spreitzer, De Janasz ve Quinn (1999: 

513), Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerde çalışan 393 orta 

düzey yöneticiden oluşan araştırmasında ise, yüksek bir psikolojik 

güçlenme hissine sahip olan yöneticiler, astları tarafından daha 

yenilikçi ve ilham verici olarak görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Öğüt, 

Aygen ve Demirsel (2007), Antalya il sınırları içerisinde Alanya, 

Manavgat, Belek, Kundu, Beldibi, Kemer ve Tekirova turizm 

bölgelerinde 5 yıldızlı otel ve 1. sınıf tatil köyü olarak hizmet veren 74 

işletmedeki üst düzey çalışanlarla yaptığı araştırmasında yeniliklerin 

gerçekleşebilmesi için çalışanların güçlendirilmesine gösterdiği önem 

açısından anlamlı olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca araştırmada 

güçlendirme çabalarının örgütlerde yaratıcı düşünceyi harekete geçirip 

yeniliği tetiklediği hipotezi doğrulanmıştır. Güçlendirme, yenilik 

oluşturma sürecini hızlandırmak amacıyla iç ve dış müşteri 

beklentilerinin karşılanması için önemli bir alt yapı unsuru olarak 

görülmüştür. Seibert, Wang ve Courtrıght (2011), psikolojik 
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güçlendirme kavramını açıklamak için 142 araştırma üzerinden meta 

analizi yöntemiyle psikolojik güçlendirmenin, örgütsel davranış 

alanında birçok konunun olumlu öncülü olduğunu ve yenilikçi 

davranışla pozitif yönlü ilişki olduğunu ifade etmektedir. Durmaz 

(2011), Denizli Organize Sanayi bölgesinde değişik sektörlerde 

yönetici ve işçi statüsünde çalışanlar üzerine yaptığı araştırmasında, 

psikolojik güçlendirmenin ve boyutlarının yenilikçilik üzerine pozitif 

etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ghani, Raja Hussin ve Jusoff 

(2009), Malezya’da özel yükseköğretim kurumlarında görev yapan 

312 öğretim elemanı üzerine yaptıkları araştırmada yenilikçi fikirlerin 

ortaya çıkmasında psikolojik güçlendirmenin rolü olduğu kanısına 

ulaşmışlardır. Tsai, Chen ve Shen (2015), Tayvan'da teknoloji, 

taşımacılık, finans ve perakende sektöründe özel ve kamu şirketlerinde 

hizmet veren çalışan ve yöneticilere uyguladıkları araştırmada 

psikolojik güçlendirme ile yenilikçi davranış arasında önemli bir 

ilişkiye olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Berraies, Chaher ve Benyahia 

(2014), Tunus’ta bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ait 248 

çalışan üzerine yaptıkları araştırmada çalışanların güçlendirilmesi ile 

yenilik arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Knol 

ve Linge (2009), Hollanda’da iki tane hastanede çalışan toplam 847 

hemşireden oluşan araştırmasında psikolojik güçlendirme ile yenilikçi 

davranış arasında önemli bir ilişki tespit etmişlerdir. Bireylerin 

psikolojik olarak güçlendirilmesinde, örgüt içinde yeni uygulamalar 

ve yeni fikirlerin ortaya atılması, yenilikçi bir örgüt atmosferinin 

oluşturulmasında önemli bir adım olmaktadır (Öğüt, Aygen ve 

Demirsel, 2007: 164). Sonuç olarak örgütün yeterli desteğini alarak 
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güçlendirilen bireyler, işini anlamlı bulduğunda, işinde yetkin, 

bağımsız olduğunda, işine değer kattığını hissettiğinde cesaretlenip 

sadece kendine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle 

kalmaz; özverili çalışarak yeni bir şeyler arama çabası içerisine 

girerek yenilikçi davranışlar sergileme konusunda istekli oldukları 

söylenebilmektedir. 

2.1.2.Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Psikolojik 

Güçlendirme Arasındaki İlişki 

Kişilik, mizaç ve karakterin toplumsal ve kültürel faktörlerle 

etkileşimi sonucunda ortaya çıkan üründür (Uzunoğlu, 2006: 44). 

Bireyin kişiliğinin temel yapısı beş temel özelliğe dayandırılarak 

açıklanabilir. Bunlar; dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, gelişime 

açıklık ve duygusal denge olarak sıralanmaktadır (Zel, 2001: 30- 31). 

Kişilik özellikleri, bireylerin iş koşullarını nasıl algıladıklarını, 

duygusal ve davranışsal olarak verdikleri tepkileri etkilemektedir. Bu 

noktada, çalışanın bireysel algısı ile doğrudan ilişkili olan psikolojik 

güçlendirme olgusu devreye girmektedir. Psikolojik güçlendirme, 

çalışanların örgüt içinde güçlendirme adına yapılan tüm uygulamalarda 

kendilerini psikolojik olarak güçlendirildiğini algılayıp algılamama 

süreci olup anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere dört bilişsel 

boyuttan oluşmaktadır (Yolcu ve Çakmak, 2017: 427). Kişilik 

farklılıklarını tanımlayan ve birçok kıtada elliden fazla topluma 

uygulanabilirliğinin kanıtlanması, yaygın olarak kabul edilen bir araç 

olarak kullanılması beş faktör kişilik özelliklerinin psikolojik 

güçlendirmenin öncülü olmasına dayanmaktadır (Khan vd.,2017:39). 
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Aydoğmuş, Ergeneli ve Camgöz (2015), eğitim ve bilişim sektöründe 

çalışmakta olan eğitim düzeyi yüksek olan bireyler üzerinde yaptığı 

araştırmada kişilik özellikleri içerisinden dışa dönüklük ve sorumluluk 

ile psikolojik güçlendirme arasında pozitif ilişki; gelişime açıklık, 

duygusal denge ve uyumluluk ile psikolojik güçlendirme arasında 

herhangi bir ilişki tespit etmemiştir. Yazdi ve Mustamil (2015) sağlık, 

ulaşım ve yiyecek gibi hizmet sektöründe çalışanlar üzerine yaptığı 

araştırmada, gelişime açıklık ve duygusal denge ile psikolojik 

güçlendirme arasında herhangi ilişki bulunmazken; sorumluluk ile 

yetenek ve yetkinlik, dışa dönüklük ile anlam ve yetkinlik; uyumluluk 

ile anlam, etki ve yetkinlik arasında ilişki tespit etmiştir. Khan vd., 

(2017) ise ilaç sektöründe çalışan satış görevlileri üzerine yaptığı 

araştırmalarında uyumluluk, gelişime açıklık, duygusal denge ve 

sorumluluk ile psikolojik güçlendirme arasında pozitif ilişki bulunmuş 

olup; dışadönüklük ile psikolojik güçlendirme arasında herhangi bir 

ilişkiye rastlamamışlardır. Wat ve Shaffer (2005) Hong Kong’ta 

faaliyet gösteren yatırım bankalarında hizmet veren müdürler ve 

çalışanlar üzerine yaptığı araştırmada, sorumluluk ile özellikle 

psikolojik güçlendirmenin yetkinlik ve etki boyutlarının pozitif ilişkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Shirsavar ve Mansorikhah (2015) 

kamuda hizmet veren okullarda çalışan müdürlerin beş faktör kişilik 

özelliklerinden sadece uyumluluk boyutunun öğretmenlerin 

güçlendirilmesi arasında bir ilişki tespit etmiştir. Spreitzer (2007), 

araştırmasında güçlendirme literatürüne dikkat çekerek beş faktör 

kişilik değişkenleri ile güçlendirmenin incelenmesi gerektiğini ve beş 

faktör kişilik özelliklerinin, sosyal-yapısal güçlendirme koşullarında 
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kimin psikolojik güçlenme yaşayabileceğini açıklayan bir düzenleyici 

rolü olabileceğini ifade etmiştir. Örneğin, sorumluluk özelliği yüksek 

olan bireyler, belirsizliğe sahip durumlarda dahi görevlerini başarıyla 

yerine getirdikleri için yetkinlik boyutunu daha fazla hissedebileceğini; 

nevrotik bireylerin ise, yüksek duygusal tutarsızlıklar yaşadıklarından 

dolayı işlerini anlamlı görme fırsatlarını kaçırabileceklerini ve 

kendilerini yetkin olandan daha beceriksiz olarak görebileceklerini 

belirtmiştir. 

2.1.3.Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yenilikçi Davranış 

Arasındaki İlişki 

Örgütler, içinde bulundukları sektörle ilgili tehditleri farkedip fırsata 

dönüştürebilen, belirsizlik karşısında riski göze alabilen, yenilik 

yapma eğilimi olan ve yenilikçi davranış sergileyebilen çalışanlara 

ihtiyaç duymaktadırlar (Kanbur ve Özyer, 2016: 265). Herkes farklı 

ölçülerde yenilik yapma ve uygulama kapasitesine sahip olmakta, 

ancak kişilik ve deneyim farklılıklarından dolayı bazıları yeni fikir 

üretmede başarı sağlarken, bazıları da fikirleri başarılı ürünlere ya da 

süreçlere dönüştürmekte daha iyi olabilmektedirler (Gryskiewicz, 

2000: 136). 

Sutton (2006: 77) araştırmasında, yenilikçilik kültürünü destekler 

nitelikte yöneticilere, işe alınacak bireylerde bazı beceriler hakkında 

beyin fırtınası yapmalarını ve sonra da bu becerilere sahip insanları 

mülakata almalarını tavsiye etmiştir. Bozkurt, Meriç ve Bozkurt 

(2017) araştırmasında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren öğretmen 

evi yöneticilerinin kişilik özelliklerinin yenilikçilik eğilimleri 
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gösterdiğini tespit etmiştir. Çetin ve Şahin (2018) Bursa’daki dört ve 

beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan aşçılar üzerinde yaptıkları 

araştırmada; aşçıların beş faktör kişilik özelliklerinin bireysel yenilik 

algısı üzerinde etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Ayrıca gelişime açıklık alt boyutu ile bireysel yenilik 

alt boyutlarından olumlu bireysel yenilik algısı ve olumsuz bireysel 

yenilik algısı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu tespit etmişlerdir. 

Olakitan (2011) Nijeryadaki moda tasarımcıları, kuaför gibi 

girişimciler üzerine yaptığı bir araştırmada dışa dönük ve gelişime 

açıklık kişilik özelliği ile yenilikçi davranışları arasında anlamlı pozitif 

bir ilişki olduğunu ispat etmiştir. Amo ve Kolvereid (2005), yaptıkları 

araştırmada Norveç’teki bir üniversiteden mezun olup farklı 

işletmelerde çalışan beyaz ve mavi yakalı çalışanların girişimci 

kişiliğinin yenilikçi davranış üzerinde önemli bir etkisi olduğu 

sonucuna varmıştır. Ling Hsieh, Ru Hsieh ve Ling Wang (2011) 

Tayvan’daki gıda ve özel kimya endüstrisinde hizmet veren 

biyoteknoloji şirketlerinde çalışanlar üzerine yaptıkları araştırmada 

sorumluluk, gelişime açıklık, dışa dönüklük, duygusal dengenin 

çalışanların yenilikçi performansları ile pozitif ilişkili olduğu 

sonucuna varmışlardır. Woods vd., (2017) araştırmasında, İngiltere’de 

hizmet veren büyük bir finans kurumunda çalışan yüksek lisans 

mezunlarından oluşan katılımcıların vicdanlılık ve açıklık boyutunun 

yenilikçi davranış ile arasında herhangi bir ilişki tespit etmemişlerdir. 

Abdullah vd., (2016: 177) ise gelecekte araştırmacılar için, göz ardı 

edilen beş faktör kişilik ve yenilikçi davranış araştırmalarının 

eksikliğine dikkat çekmektedirler. 
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2.2.PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE YENİLİKÇİ 

DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ 

Son yıllarda turizm sektöründe ürün ya da hizmet yeniliği hızla 

ilerlediği ve daha karmaşık hale geldiği için mevcut ürün ve 

hizmetlerin ömürleri de kısalmaktadır. Bu nedenle örgütlerin 

yeniliklere yetişebilmeleri için yenilik uygulamalarına önem verip, 

örgüt içinde tüm birim ve çalışanlar, dış paydaşlar ve işbirliği içinde 

olan tüm tarafların geniş bir yelpazede yenilik süreçlerine katılımını 

sağlamak oldukça önemli konuma gelmektedir (Durna ve Babür, 

2012: 94; Demir ve Şen Demir, 2015:195). Dolayısıyla güçlendirme, 

yenilikçi davranışı öngörmede giderek önemli bir faktör haline 

gelmektedir (Knol ve Linge, 2009: 359). Beşeri ilişkiler temelde, 

çalışanların sosyo-psikolojik alandaki tutum düzeylerini 

yükseltmelerine ve işbaşında yakın ilişkiler geliştirmelerine fırsat 

tanımayı amaçlamaktadır (Maviş, 1985: 46). Bu yaklaşımla birlikte 

psikolojik olarak güçlendirilmiş çalışanların, hizmet sunumunda 

stratejik olarak daha iyi düşünebileceğini ve kendi geleceğini 

belirlemede etkiye sahip olabileceğini ve ayrıca problem çözmede de 

yeni ve faydalı çözümler üreterek yenilikçi davranış gösterebileceği 

ifade edilmektedir (Luoh, 2014: 1104). Sonuç olarak güçlendirilmiş 

bireyler, sinerji içerisinde yeniliklere kapı açarak yenilikçi davranış 

sergileyebilirler. Böylece bireyler hem kendilerini hem de örgütü 

iyileştirebilir, geliştirebilir ve başarılı kılabilirler. Bu doğrultuda hem 

ulusal ve hem de uluslararası literatürde psikolojik güçlendirme ve 

yenilikçi davranış konularına olan ilginin arttığı görülmektedir. 



58 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

Yapılan araştırmalara bakıldığında hastaneler, yükseköğretim 

kurumları, sanayi işletmeleri, girişimci işletmeler ve teknoloji, 

taşımacılık, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi sektörlerde çalışan alt ve 

üst kademe çalışanlar ve otel işletmelerinde çalışan yöneticiler 

üzerine analizler yapılarak psikolojik güçlendirme ile yenilikçi 

davranış arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Spreitzer, 1995; 

Carmeli ve Spreitzer, 2009; Spreitzer vd., 1999; Seibert vd.,2011; 

Durmaz, 2011; Ghani, Raja Hussin ve Jusoff, 2009; Tsai, Chen ve 

Shen, 2015; Berraies, Chaher ve Benyahia 2014; Knol ve Linge, 2009; 

Luoh vd.,2014; Öğüt, Aygen ve Demirsel, 2007).  

Emek yoğun hizmet işletmelerinden olan otel işletmelerinde, sahip 

olunan kişilik özellikleri, tutum ve davranışlar müşteri memnuniyeti 

ile doğrudan ilişkili bir faktör olmakla birlikte sektörde de başarılı 

olmalarında kilit bir rol oynamaktadır (Çetinsöz ve Akdağ, 2015: 2). 

Spreitzer ve Quinn (1997: 41) araştırmasında en çok güçlenen 

bireylerin aynı kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirlemişlerdir. Bu 

özellikler, işlerini nasıl yapacaklarını seçmekte özgür olan, 

çalışmalarının kendileri için önemli olduğunu düşünen, işlerini iyi 

yapabilme yeteneklerinden emin olan, diğerlerinin fikirlerini dinleyen 

ve iş birimlerini etkileyebileceklerine inanan bireylerden 

oluşmaktadır. 

Beş faktör kişilik özellikleri ve psikolojik güçlendirme farklı 

değişkenlerle gerek ulusal (Yıldırım, 2017; Uzunoğlu, 2006; Durna, 

2005; Özdemir vd.,2012; Gürses ve Kılavuz, 2011; Şimşek ve 

Aktaş, 2014; Doğan, 2013; Tatlılıoğlu, 2014; Yazgan İnanç ve 
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Yerlikaya, 2012; Gürcan, 2015; Yolcu ve Çakmak, 2017; Kardaş ve 

Şencan, 2018; Tatar, Bildik, Saltukoğlu ve Dinçel, 2014; Zel, 2001), 

gerekse de uluslararası literatürde (Feist ve Feist, 2009; Mayer, 

2007, Costa vd.,1995; James ve Mazerolle, 2002; Jia, 2008; 

Dyrenforth, 2010; Champoux, 2010; Millon vd., 2003; Allport ve 

Odbert, 1936; Barrick ve Mount, 1991; Costa ve John, 1992; Mc Crae 

ve Costa, 1992; Dyrenforth, 2010; Beamont, 2003) çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Fakat beş faktör kişilik özellikleri ve psikolojik 

güçlendirme arasındaki ilişki ile ilgili olarak araştırmaların (Yazdi ve 

Mustamil, 2015; Khan vd., 2017; Wat ve Shaffer, 2005; Shirsavar ve 

Mansorikhah, 2015; Aydoğmus, 2011) fazla olmaması elde edilcek 

bulguların ilişkiler boyutunda önem arz etmektedir. Bireyler sahip 

oldukları dışa dönüklük, duygusal denge, uyumluluk, sorumluluk ve 

gelişime açıklık özellikleri bakımından yenilik boyutunda 

farklılaşmaktadır. Bundan dolayı bireyler yeniliği oluşturma veya 

yeniliği benimsemede daha çok ya da daha az risk alabilmektedirler 

(Çetin ve Şahin, 2018: 426). Kişilik özellikleri ile yenilikçi davranış 

arasındaki ilişkileri konu alan araştırmalar incelendiğinde; (Bozkurt, 

Meriç ve Bozkurt, 2017; Çetin ve Şahin, 2018; Olakitan, 2011; Amo 

ve Kolvereid, 2005; Ling Hsieh, Ru Hsieh ve Ling Wang, 2011) 

anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Woods vd., 2017 ise 

araştırmalarında kişilik özellikleri ile yenilikçi davranış arasında bir 

ilişki tespit etmemişlerdir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞA 

ETKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ 

ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

3.1.UYGULAMA ALANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 

Araştırmanın uygulama alanı, wellness işletmelerinde hizmet veren 

çalışanlardan oluşmaktadır. Afyonkarahisar ili spa, termal, sağlık gibi 

wellness turizmi alanlarında son yıllarda gösterdiği performans ile 

Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir gelişme düzeyine ulaşmaya 

çalışmaktadır. Bu sebeple araştırmanın, hem wellness turizminin 

önemini ortaya çıkarması bakımından alan yazına katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

Wellness kelimesi “Well Being ve fitness” kelimelerinden ortaya 

çıkmış ve genel bir iyilik hissi ile sonuçlanan sağlıklı bir zihin, beden 

ve ruh dengesini belirtmek için kullanılmaktadır (Rančić vd., 2013: 

45). Başka bir ifadeyle wellness, akıl, vücut, ruh ve ilişkilerde zindeliği 

ifade etmektedir. Bireylerin kendisini iyi hissetmesini sağlayan her 

türlü masaj, cilt bakımı, çamur banyoları ve terapi gibi sağlıklı yaşam 

yöntemleri wellness kapsamında değerlendirilmektedir (Özsarı ve 

Karatana, 2013: 140). 1880-1918 tarihlerinde görev yapan Alman 

imparator Kral Wilhelm zamanında, doğa ve uyumun birlikte 

yükseldiği banyo ve kaplıcalar, bugünkü wellness kültürünün öncüsü 

olarak görülmekteydi. Günümüzde de wellness için doğallık ve uyum 

kavramları önemli olmaktadır (Horx, 2001: 6). Bir yaşam tarzı olarak 

wellness kavramı, hem ruhen hem de fiziken iyi olma hali ya da iyi 
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hissetme olarak tanımlanmaktadır. Aşağıda belirtilen faktörler 

wellness turizminin gelişiminde önemli rol oynamaktadır (Polat, 

2010:120): 

• Medeniyet hastalıkları olarak ifade edilen hareket eksikliği, 

yemek alışkanlıklarındaki düzensizlikler, biyolojik 

dengelerdeki bozukluklar ve stres durumları, 

• Artan sağlık bilinci ve sağlıklı yaşama dönük artan ilgi, 

• İş yaşamında artan yoğunluk ve özellikle hizmet sektöründe 

yeni pozisyonlara geçme isteği, 

• Hedonizme dönük eğilimler olarak sıralanmaktadır. 
 

Bireylerin, sağlıklarını geliştirmek veya korumaya teşvik etmek 

amacıyla kendilerini motive edecek yerlere yapılan seyahatler 

wellness turizmi olarak adlandırılmaktadır (Mueller ve Lanz 

Kaufmenn, 2001: 3). Günümüzde wellness, yeni tarz yaşam, yeni tarz 

tatil ve yeni tarz beslenme gibi ifadelerle ortaya çıkmaktadır 

(Ergüven, 2010: 87). Wellness işletmeleri, bireylerin sağlıklarını 

destekleyen konaklama sağlayabilen ve bir takım uzmanlığa sahip 

aktiviteler konusunda bireye özgü hizmet sunabilen özellikli oteller 

olarak ifade edilmektedir (Mueller ve Lanz Kaufmann, 2001: 3). 

Wellness turizminin hızlı gelişimi, turistlerin daha iyi görünme ve 

hissetme, yaşlanma süreçlerini yavaşlatma, stresle başa çıkma, 

fiziksel ve psikolojik durumlarını iyileştirme arzusu ile belirlenen bu 

kavram uluslararası bir trend olarak ortaya çıkmaktadır (Kadieva, 

2015: 2). 
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3.1.1.Türkiye’deki ve Dünya’daki Uygulamalar 

 

Wellness ve wellness turizmi ile ilgili hem Türkiye’de hem de 

dünyada yapılan araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Antalya’da 

faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinin spa ve wellness 

birimlerinde çalışan 141 işgörenin profili incelenen araştırmada, 

katılımcıların spa ve wellness biriminde çalışmaktan memnun 

oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların ağırlıklı olarak lisans ve 

lise mezunu olduğu, yaklaşık üçte birinin herhangi bir seviyede örgün 

turizm eğitimi almadığı, yaklaşık her iki işgörenden birinin faaliyet 

alanına ilişkin olarak örgüt dışı eğitim aldığı ve önemli bir bölümünün 

35 yaş ve altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Erdem, Gülcan ve 

Chykynov, 2015: 238). Nitel araştırma metotları kullanılan başka bir 

araştırmada ise, Afyonkarahisar bölgesindeki wellness işletmelerin 

sürdürülebilir wellness modeli geliştirilmiş ve wellness kavramının 

oteller tarafından benimsenip genel kabul gördüğü sonucuna 

ulaşılmıştır (Polat, 2010: 253). 

İsviçre’deki wellness otel müşterileri ve yöneticileri üzerine yapılan 

araştırmada, performans analizi ile wellness otellerinin güçlü ve zayıf 

yönlerini belirlenmiştir. Otelin atmosferi, çevresi ve konumu güçlü 

yönleri olurken, sağlık konuları hakkında bilgi ve kültürel alanlar ile 

ilgili eksiklikler olduğunu saptamışlardır (Mueller ve Lanz Kaufmann, 

2001: 9-10). Rančić ve arkadaşları araştırmalarında, turistlerin 

Sırbistan’daki otel tercihleri ve otellerin en önemli parçası olan 

wellness hizmetleri değerlendirilmiştir. Ayrıca planlanma aşamasında 

wellness bölümünün önemine dikkat çekmişlerdir. Söz konusu 
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araştırmada Sırbistan'da wellness turizmi ve sağlıklı yaşam 

merkezlerinin ekipmanlarının ilgili mevcut duruma uygun düzeyde 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Rančić vd., 2013: 45). Başka bir 

araştırmada ise wellness merkezlerinde çalışanların stres seviyesi ve 

yaşam kalitesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Stres seviyesi yüksek 

olanların düşük yaşam kalitesine sahip olduğu ve sağlık durumlarının 

kötüleştiği tespit edilmiştir (Clark vd., 2011: 21). 

3.2.ARAŞTIRMA DESENİ 

 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın önemi, amacı, modeli, 

hipotezleri, evreni, örneklemi, veri toplamada kullanılması planlanan 

araçlar ve yöntem, veri analiz teknikleri, değişkenler arasındaki 

ilişkiler ve değişkenlerin birbirlerine etkileri incelenmiştir. Sonuç 

kısmında ise elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve önerilere 

ilişkin başlıklar ele alınmıştır. 

3.2.1.Araştırmanın Önemi ve Amacı 

 

Birçok bireyle temas halinde olan örgütlerin kaliteli hizmet sunmak 

ve memnuniyet sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır. Bu amaçların 

gerçekleşmesinde çalışanların işbirliği, yardımlaşma içerisinde 

hareket etmeleri ve örgütleri dinamik tutmaları gerekmektedir. Bu 

dinamikliğin sağlanmasında örgütlerin, içsel bir durum olan 

güçlendirmenin doğasını, çalışanların kendilerini güçlendirilmiş 

hissetmelerine neden olabilecek durumları ve güçlendirilmiş 

çalışanların ortaya çıkardığı sonuçları irdelemesi önemli olmaktadır 

(Akgündüz, Kale ve Pazarbaşı, 2014: 2; Yücel ve Demirel, 2012: 21). 
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Dolayısıyla güçlendirilmiş çalışanlardan, yaratıcı fikirlerini dile 

getirebilmek ve yenilikçi davranış sergileyebilmek gibi olası sonuçlar 

beklenmektedir. Bu noktada çalışanların, yenilikle ilgili fikirlerini 

ortaya çıkarmada birbirlerinden farklı kişiliklere sahip olmasından 

ötürü kişilik özellikleri yeniliğin oluşmasında önemli bir dinamo 

olarak görülmektedir (Tekin vd., 2012: 4612). Son zamanlarda 

üzerinde çeşitli araştırmalar yapılan psikolojik güçlendirme ve 

yenilikçi davranış konuları merak uyandırarak araştırmacıların ilgisini 

çekmeye başlamıştır. Özellikle yenilikçi davranış değişkeni hem yurt 

içi hem de yurtdışı literatürde fazla incelenmemiştir. Beş faktör kişilik 

özellikleri farklı değişkenlerle birlikte pek çok araştırmada ele 

alınmıştır. Ancak beş faktör kişilik özellikleri ile psikolojik 

güçlendirme algısı ve yenilikçi davranışı birlikte inceleyen 

araştırmanın olmaması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu 

nedenle elde edilen bulguların hem uygulayıcılara hem de literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu kapsamda, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren wellness 

işletmelerinde çalışan, psikolojik olarak güçlendirilmiş bireylerin 

yenilikçi davranış sergilemesinde kişilik özelliklerinin düzenleyici bir 

etkisi olup olmadığı araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Çalışanların psikolojik güçlendirme algılarının, yenilikçi davranış 

sergilemelerinin ve beş faktör kişilik özelliklerinin demografik 

unsurlara göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenecek olması 

araştırmanın alt amacını oluşturmaktadır. 
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BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN 

PSİKOLOJİK 

GÜÇLENDİRME 

-Anlam 

-Yetkinlik 

-Özerklik 

-Etki 

BAĞIMLI 

DEĞİŞKEN 

YENİLİKÇİ 

DAVRANIŞ 

DÜZENLEYİCİ 

DEĞİŞKEN  

BEŞ FAKTÖR 

KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ 

Dışa Dönüklük 

       Uyumluluk 

       Sorumluluk 

       Duygusal Denge 

       Gelişime Açıklık 

3.2.2.Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmada, psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranış üzerindeki 

etkisi ve bu etkide beş faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü 

incelenmiştir. İlgili literatür incelendikten sonra psikolojik 

güçlendirme ve boyutları, yenilikçi davranış ve beş faktör kişilik 

özellikleri ile ilgili bir araştırma modeli oluşturulmuştur. Şekil 3.1’de 

gösterilen bu araştırma modeline göre yenilikçi davranış bağımlı 

değişken çünkü psikolojik güçlendirme düzeyine göre değişiklik 

gösterdiği varsayılmaktadır. Yenilikçi davranış bağımlı değişken ve 

kişilik özellikleri de düzenleyici değişken olarak incelenmiştir. 

Şekil 3.1: Araştırma Modeli 
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Bu model doğrultusunda araştırma hipotezlerine temel oluşturan 

sorular ve temel hipotezler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

- Psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi davranış üzerinde 

etkisi var mıdır? 
 

- Kişilik özelliklerinin, psikolojik güçlendirme algısı ve 

yenilikçi davranış ile arasındaki ilişkide düzenleyici rolü var 

mıdır? 

Hipotez 1: Psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi davranış üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 2: Beş faktör kişilik özelliklerinin psikolojik güçlendirme 

algısının üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 3: Beş faktör kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. 

Hipotez 4: Psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi davranışa 

etkisinde beş faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi vardır. 

Hipotez 5: Katılımcıların cinsiyetleri ile psikolojik güçlendirme 

algıları arasında farklılık vardır. 

Hipotez 6: Katılımcıların yaşları ile psikolojik güçlendirme algıları 

arasında farklılık vardır. 

Hipotez 7: Katılımcıların eğitim durumları ile psikolojik 

güçlendirme algıları arasında farklılık vardır. 

Hipotez 8: Katılımcıların çalıştıkları departman ile psikolojik 

güçlendirme algıları arasında farklılık vardır. 

Hipotez 9: Katılımcıların cinsiyetleri ile yenilikçi davranış arasında 

farklılık vardır.  

Hipotez 10: Katılımcıların yaşları ile yenilikçi davranış arasında 
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farklılık vardır. 

Hipotez 11: Katılımcıların eğitim durumları ile yenilikçi davranış 

arasında farklılık vardır. 

Hipotez 12: Katılımcıların çalıştıkları departman ile yenilikçi davranış 

arasında farklılık vardır. 

Hipotez 13: Katılımcıların cinsiyetleri ile kişilik özellikleri arasında 

farklılık vardır. 

Hipotez 14: Katılımcıların yaşları ile kişilik özellikleri arasında 

farklılık vardır. 

Hipotez 15: Katılımcıların eğitim durumları ile kişilik özellikleri 

arasında farklılık vardır. 

Hipotez 16: Katılımcıların çalıştıkları departman ile kişilik 

özellikleri arasında farklılık vardır. 

3.2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Bu araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ilinde hizmet veren wellness 

işletmelerinde çalışanlar oluşturmuştur. Bu işletmelerin çalışan 

sayıları yaklaşık olarak 1500 olarak ifade edilmiştir. Buna göre 

Altunışık vd.’nin (2010: 135) araştırmalarında, %95 güvenilirlik 

sınırları içinde evren büyüklüklerine karşılık kabul edilen örneklem 

büyüklükleri dikkate alınmıştır. Evren büyüklüğü 1500 olan 

araştırmalar için minimum 306 örneklem hacmi olması evreni temsil 

yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

araştırmanın konusu gereği değişken sayısının fazla olması ve tüm 

çalışanlara yönelik bir ölçek uygulanacağından, toplam örneklem 

büyüklüğü 850 katılımcı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, toplamda 
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850 anket çoğaltılıp dağıtılmış ve wellness işletmelerinden toplam 785 

adet anket geri dönmüş, bazı anketlerin hatalı, eksik vb. 

işaretlendiğinden değerlendirmeye alınmamıştır. Analize tabi tutulan 

anket sayısı 708 olmuştur. Araştırma Afyonkarahisar ilinde yer alan 

hizmet ağırlıklı faaliyet gösteren 2019 Mart ve Mayıs tarihleri arasında 

wellness işletmesinde çalışanlar ile sınırlı kalmıştır. 

Günümüzde seyahat etmek isteyen kişilerin tercihlerinin 

farklılaşması, seyahat amaçlarının değişmesi farklı alternatif turizm 

çeşitlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun yansıması olarak 

da sadece çeşitli bölgelerde hizmet veren wellness işletmeleri, 

Türkiye’de oldukça yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Bu 

bağlamda Afyonkarahisar’ın özellikle sağlık ve termal turizm 

alanında marka bir şehir haline gelmesi ve bunun sonucu olarak da 

Afyonkarahisar’da wellness işletmelerinin sayısının artması şehri 

turizm alanında önemli bir konuma getirmiştir. 

Araştırmanın bu alanda seçilmiş olmasının sebebi; Afyonkarahisar’ın 

Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin kesiştiği noktada sağlık ve 

termal turizmde önemli bir cazibe şehri haline gelmiştir. Dolayısıyla 

söz konusu wellness işletmelerinin başarısında büyük öneme sahip 

olan çalışanların kişilikleri, çalışma şartları, iş yapma biçimleri, 

işletmeye karşı tutumları hakkında bilgi sahibi olunması işletmelerin 

gelişiminde ve yenilik faaliyetlerinde etkili olabileceği ifade 

edilebilir. 
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3.2.4.Veri Toplama Yöntemi ve Araçları 

 

Araştırmada ilk olarak psikolojik güçlendirme, yenilikçi davranış ve 

beş faktör kişilik özellikleri ile ilgili literatür taraması yapılmış olup 

ve bu doğrultuda veri toplama yöntemi olarak da anket tekniğinden 

faydalanılmıştır. Uygulanan ankette demografik bilgiler dışında üç 

bölüm ve 70 ifade yer almaktadır. Anketin birinci bölümünde 

çalışanların psikolojik güçlendirme algılarının tespiti için Spreitzer 

(1995) tarafından oluşturulan ve Sürgevil, Tolay ve Topoyan 

tarafından da kullanılan ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekte “Anlam” 

alt boyutu üç ifade, “Yetkinlik” alt boyutu üç ifade, “Özerklik” alt 

boyutu üç ifade ve “Etki” alt boyutu ise üç ifade şeklinde toplam on 

iki ifade yer almaktadır. Araştırmada uygulanan anket 5’li Likert 

ölçeğine göre hazırlanmıştır. Spreitzer (1995) geliştirdiği psikolojik 

güçlendirme ölçeğinin, yönetici ve yönetici olmayan çalışanlar 

grubunda geçerli olduğunu belirtmektedir (Laschinger vd., 2004: 

533). İkinci bölümde çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin 

tespiti için Benet- Martinez ve John (1998) tarafından “Beş Faktör 

Envanteri” (The Big Five Inventory) ismiyle geliştirilen, Basım, Çetin 

ve Tabak (2009) tarafından da kullanılan ölçekten yararlanılmıştır. 

Ölçekte “duygusal denge” ve “dışadönüklük” faktörleri 8’er ifadeden, 

“uyumluluk” ve “sorumluluk” faktörleri 9’ar ifadeden, “gelişime 

açıklık” faktörü ise 10 ifadeden oluşmaktadır. Araştırma uygulanan 

anket 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Üçüncü bölümde ise 

çalışanların yenilikçi davranışlarının tespiti için Kleysen ve Street 

(2001) tarafından geliştirilen ve Biçer (2017) tarafından da kullanılan 
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ölçekten faydalanılmıştır. Ölçek fırsatların belirlenmesi, üretkenlik, 

biçimlendirmeye yönelik araştırma, destekleme ve uygulama alt 

boyutlarının yer aldığı 14 ifadeden oluşmaktadır. Kleysen ve Street 

tarafından geliştirilen 14 maddelik ölçek yenilikçi davranış 

faktörlerinin beş boyutunu temsil eden maddelere dayanan tek 

faktörlü bir ölçüttür. Araştırmada uygulanan anket 6’lı Likert ölçeğine 

göre hazırlanmıştır. 

3.3.ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ, BULGULAR VE 

TARTIŞMA 

Bu kısımda araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi, 

tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon 

analizi, düzenleyicilik analizi ve farklılık analizleri ele alınmıştır. 

3.3.1.Verilerin Analizi 

 

Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS 22 programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan wellness 

işletmelerinde çalışanların bireysel özellikleri frekans ve yüzde 

analizleri ile gösterilmiştir. Ölçeklere ait güvenilirlik, geçerlilik 

analizi ve ölçeklere ait betimsel istatistiklerin sonuçlarına yer 

verilmiştir. Merkezi limit teoremine göre örnek hacimleri n≥30 ve 

verilerin aralıklı ya da oransal olmaları normal dağılım varsayımını 

kapsadığından araştırmada parametrik testler kullanılmıştır (Kalaycı, 

2014: 73). 

 

Araştırmanın konusu olan psikolojik güçlendirmenin yenilikçi 

davranışa etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan hipotezlerin test 
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edilmesi için korelasyon ve regresyon analizlerine yer verilmiştir. Bu 

ilişkide kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünün olup olmadığını 

belirlemek için Andrew Hayes’in geliştirdiği ve SPSS programında 

çalışan PROCESS isimli bir makro kullanılmıştır. Son olarak da 

psikolojik güçlendirmenin, yenilikçi davranışın ve kişilik özelliklerin 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ölçmek 

için T-testi ve Anova analizinden faydalanılmıştır. 

3.3.1.1.Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi 

 

Güvenilirliğin analizinde en sık kullanılan yöntemlerden biri 

Cronbach Alfa katsayısıdır. Cronbach Alpha katsayısı, ölçeğin genel 

güvenilirliğini değerlendiren ve ölçekte bulunan ifadeleri sorgulamak 

ya da açıklamak üzere bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını 

değerlendiren bir yöntemdir (Özdamar, 2013:554-555). 

Tablo 3.1’de yer alan güvenilirlik analizlerine bakıldığında 60 

ifadeden oluşan ölçeğin genel güvenilirlik oranının 0.909 olduğu 

bulunmuştur. Anketin ilk bölümünde yer alan 12 ifadeden oluşan 

psikolojik güçlendirme ölçeğinin alfa değeri 0.873; ikinci bölümünde 

yer alan 44 ifadeden oluşan beş faktör kişilik özellikleri ölçeğinin alfa 

değeri 0.822; üçüncü bölümünde 14 ifadeden oluşan yenilikçi davranış 

ölçeğinin alfa değeri ise 0.945 olarak tespit edilmiştir. Alpha 

katsayısı, 0 ile 1 arasında değişir ve 1’e yaklaştıkça ölçeğin 

güvenilirliğinin ve iç tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir 

(Lorcu, 2015: 207). Bu doğrultuda Tablo 3.3’te araştırmanın amacına 

uygun bir şekilde hazırlanan ölçeğin alfa katsayı değerlerinin 0.60 ile 
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0.95 aralığında olması ölçeğin oldukça güvenilirliğinin olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 3.1: Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonucu 

 

3.3.1.2.Demografik Özelliklere Yönelik Tanımlayıcı 

İstatistikler 

 

Afyonkarahisar’da hizmet veren wellness işletmelerinde çalışan 708 

kişi araştırmaya katılmıştır. Katılanların %56,5’i erkek, %43,5 ’i 

kadındır. Araştırmada yaş dağılımı 20-25 yaş aralığında olanlar 

%10,3; 26-30 yaş aralığında olanlar %26,8; 31-35 yaş aralığında 

olanlar %18,8; 36-40 yaş aralığında olanlar %24,4; 41-45 yaş 

aralığında olanlar %12,3; 46 ve üzeri yaşında olanlar ise %7,3 

Ölçekler Madde Sayısı Alfa Değeri 

Psikolojik 
Güçlendirme 

12 0.873 

Anlam Boyutu 3 0.865 

Yetkinlik Boyutu 3 0.841 

Özerklik Boyutu 3 0.675 

Etki Boyutu 3 0.826 

Kişilik Özellikleri 44 0.822 

Dışa Dönüklük Boyutu 8 0.670 

Uyumluluk Boyutu 9 0.649 

Sorumluluk 9 0.645 

Duygusal Denge Boyutu 8 0.600 

Gelişime Açıklık Boyutu 10 0.618 

Yenilikçi Davranış 14 0.945 

Genel Güvenilirlik 70 0.909 
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oranında olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların eğitim durumu incelendiğinde ilköğretim 

mezunu olanlar %13,23; lise mezunu olanlar %43,5; önlisans mezunu 

olanlar %20,2; lisans mezunu olanlar %20,1; yüksek lisans veya 

doktora mezunu olanlar ise %3 olarak dağılım göstermektedir. Anket 

uygulanan çalışanların departmanlardaki dağılımı; ön büro %18,6; kat 

hizmetleri %14,7; yiyecek-içecek %28,7; mutfak 13,1; insan 

kaynakları, satış-pazarlama, muhasebe-finans, halkla ilişkiler %11,4; 

diğer departmanlar (spa, güvenlik, bilgi işlem, teknik servis, eğlence 

vb.) %13,4 oranındadır. Dağılıma bakıldığında en fazla yoğunluğun, 

wellness işletmelerinin ana bölümlerinden biri olan yiyecek ve içecek 

departmanındaki çalışanlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin frekans analiz sonuçlarına 

Tablo 3.2’de yer verilmiştir. 
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Tablo 3.2: Katılımcıların Bireysel Özelliklerini Tanıtan Bulgular 

Cinsiyet f % 

Kadın 308 43,5 

Erkek 400 56,5 

Toplam 708 100 

Yaş   

20-25 73 10,3 

26-30 190 26,8 

31-35 133 18,8 

36-40 173 24,4 

41-45 87 12,3 

46 ve üzeri 52 7,3 

Toplam 708 100 

Eğitim   

İlköğretim 94 13,3 

Lise 308 43,5 

Önlisans 143 20,2 

Lisans 142 20,1 

Lisansüstü 21 3,0 

Toplam 708 100 

Departman   

Ön büro 132 18,6 

Kat hizmetleri 104 14,7 

Yiyecek-İçecek 203 28,7 

Mutfak 93 13,1 

İnsan Kaynakları-Satış Pazarlama-

Muhasebe-Halkla 
İlişkiler 

81 11,4 

Diğer(Spa, Güvenlik, Bilgi İşlem, 
Teknik Servis, Eğlence) 

95 13,4 

Toplam 708 100 

 

3.3.1.3.Ölçeklere Yönelik Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular 

Bu kısımda psikolojik güçlendirme boyutları, beş faktör kişilik 

özellikleri ve yenilikçi davranış ölçeklerinde yer alan ifadelerle ilgili 

frekans dağılımları incelenmiştir. Veri setine ilişkin dağılımlar Tablo 

3.3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3.3: Çalışanların Temel Değişkenlerle İlgili Değerlendirmeleri 

 N Ortalama Standart 
Sapma 

Psikolojik Güçlendirme 708 4,1205 ,59794 

Anlam Boyutu 708 4,1398 ,80471 

1.Yaptığım iş benim için çok önemlidir. 
708 4,2062 1,01467 

2. İşimle ilgili faaliyetler bireysel bazda benim 

için anlamlıdır. 708 4,1398 ,78634 

3.Yaptığım iş benim için çok anlamlıdır. 
708 4,0734 ,90588 

Yetkinlik Boyutu 708 4,2759 ,70705 

4. İşimi başarmak için gerekli yeteneğe sahip 
olduğumdan eminim. 708 4,3347 ,75186 

5. İşteki faaliyetleri başarmak için gerekli 
kapasiteye sahip olduğumdan eminim. 708 4,2839 ,84761 

6. İşim için gerekli olan yetenekleri zaman 

içinde geliştirdim. 708 4,2090 ,83171 

Özerklik Boyutu 708 3,9859 ,80122 

7. İşimi nasıl yapacağım konusunda karar  
verme yetkisi büyük ölçüde bana aittir. 

 
708 3,9492 ,96778 

8.İşimi nasıl yürüteceğime kendim karar 
veririm. 

708 
4,0537 ,86905 

9.İşimi bağımsız olarak ve serbestçe yapmam 
konusunda önemli ölçüde fırsat verilmektedir. 

708 
3,9181 1,04309 

Etki Boyutu 
708 

3,9929 ,88638 

10. Çalıştığım birimde olup bitenler konusunda 
etkim çoktur. 

708 3,9746 1,02414 

11. Çalıştığım birimde olup bitenleri 
büyük ölçüde control edebilirim. 

708 
4,0113 ,91034 

12. Çalıştığım birimde   olup   biten her   
şeyi,   önemli   ölçüde etkileyebilirim. 

 
708 4,0777 ,94900 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri 708 3,8335 ,34942 

Dışa Dönüklük 708 4,2530 ,50529 

1.Konuşkan biriyim. 708 
4,5071 ,81096 

2. Başkalarının hatasını bulmaya yatkınım. 708 3,9237 1,11305 

3. Bir işi tam yaparım. 708 4,4802 ,66931 

4. Karamsar, hüzünlü biriyim. 708 3,8136 1,35360 

5. Orijinal biriyim, yeni fikirler üretirim. 708 4,4703 ,70798 

6.İçine kapanık biriyim. 708 
3,5650 1,45367 
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Tablo 3.3: “(Devam)” 

7. Yardımseverim. 708 4,5791 ,69405 

8.Bazen dikkatsiz davranabiliyorum. 708 4,2458 ,74389 

Uyumluluk 708 3,9833 ,52907 

9. Rahatım, strese girmem. 708 3,4266 1,13276 

10.Pek çok şeyi merak ederim. 708 3,9901 ,99712 

11.Enerji doluyum. 708 4,1398 ,90038 

12. Başkaları ile ağız dalaşı (münakaşa) 
başlatırım. 

708 1,8630 ,69927 

13.Bir görevin (çalışma, ödev, iş) verilmesi için 
güvenilir biriyim. 

708 4,3644 ,86907 

14.Gergin olabilirim. 708 3,7768 1,01526 

15. Zeki, derin düşünebilen biriyim. 708 4,1554 ,82817 

16.Diğer insanları heveslendiririm. 708 4,1186 ,91354 

17.Bağışlayıcıyım. 708 
4,0664 ,90877 

Sorumluluk 708 4,0350 ,72215 

18.Dağınık biriyim, çok derli toplu biri değilim. 708 2,2910 1,17136 

19.Endişeli biriyim. 708 3,2105 1,30479 

20.Hayal gücüm kuvvetlidir. 708 3,9845 1,11618 

21.Sessizim. 708 3,2458 1,34408 

22.Başka insanların güvendiği biriyim. 708 4,1441 ,91761 

24.Duygusal olarak dengeliyim, kolay kolay 
mutsuz olmam. 

708 3,8418 1,20012 

25.Yaratıcıyım. 708 4,0395 ,95950 

26.Çekingen değilim, girişkenim. 708 4,1144 ,90240 

Duygusal Denge 708 3,6188 ,47945 

27.Başka insanlara karşı soğuk ve ilgisizim. 708 1,3503 ,54647 

28.Bir işi bitirmeden, yarıda bırakmam. 708 4,3291 ,86281 

29.Duygu durumum (modum) değişkendir. 708 3,7133 1,10470 

30.Sanatsal ve estetik şeyler benim için 
önemlidir. 

708 3,9082 ,95960 

31.Bazen utangaç ve çekingenim. 708 2,4167 ,75601 

32.Herkese karşı düşünceli ve saygılıyım. 
 

708 4,3121 ,78351 
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Tablo 3.3: “(Devam)” 

 33.Yaptığım şeyleri hakkını vererek iyi yaparım. 708 4,2585 ,80986 

34.Gergin durumlarda, ortamlarda sakin 

kalabilirim. 

708 3,9209 1,07799 

Gelişime Açıklık 708 3,5263 ,479808 

35.Rutin, tek düze şeyleri yapmayı tercih ederim. 708 3,6356 1,13575 

36.Dışa dönük, sosyal biriyim. 708 4,0621 ,99309 

37.Bazen diğer insanlara kaba davranırım. 708 1,9379 ,86522 

38.Plan yapar ve bu planları uygularım. 708 4,0438 ,86225 

39.Çabuk heyecanlanırım. 708 3,6540 1,11580 

40.Fikirlerle oynamayı, benim için ne anlama 

geldikleri üzerinde, düşünmeyi severim. 

708 3,9703 ,94874 

41.Sanata karşı pek ilgili değilim. 708 2,8799 1,36163 

42.Başkaları ile yardımlaşmayı severim. 708 4,3206 ,84282 

43.Dikkatim çabuk dağılır. 708 3,2090 1,28039 

44.Sanat, müzik ve edebiyatla ilgiliyimdir. 708 4,2458 ,75895 

Yenilikçi Davranış 708 4,8496 ,86042 

1.Mevcut bir işlem, teknoloji, ürün, hizmet 
veya iş ilişkisini iyileştirmek için fırsatlar 
ararım. 

708 4,9322 1,25905 

2.Çalışmalarımda, departmanımda 

kuruluşumuzda veya müşterilerimizde olumlu 
bir fark yaratabilecek fırsatları fark ederim. 

708 
4,8121 1,15062 

3.İşimde, departmanımda, kuruluşumda veya 

pazarda alışılmışın dışındaki konulara dikkat 
ederim. 

708 
4,7175 1,12921 

4.Sorunları çözmek için fikirler veya çözümler 
üretirim. 

708 4,9379 1,00019 

5.Sorunların iç yüzünü daha çok anlamak için 
sorunları açık bir şekilde tanımlarım. 

708 4,9718 1,12666 

6.Yeni fikirler ve çözümler denerim. 708 4,9379 ,95386 

7.Karşılanmamış ihtiyaçları gidermek için 
çözümleri ya da fikirleri test ederim. 

708 4,7952 1,17090 

8.Yeni fikirlerim güçlü ve zayıf yönlerini 

değerlendiririm. 

708 4,8870 1,04696 

9.Yeni fikirlerin önemini anlamaları için 

başkalarını ikna etmeye çalışırım. 

708 4,7571 1,22342 

10.Fikirleri uygulamaya geçirme şansına dikkat 
çekerim. 

708 4,7910 1,10359 
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Tablo 3.3: “(Devam)” 

11.Yeni fikirleri destekleme riskine girerim. 708 4,7839 1,15425 

12.Yararlı olacak gibi görünen değişiklikleri 

uygularım. 

708 4,9167 1,08746 

13.Mevcut   bir   işlemi,   teknolojiyi,   ürünü   

ya   da  hizmetleri uygularken yeni yaklaşımlara 
etki eden küçük problemleri çözerim. 

708 4,8107 1,20033 

14.Mevcut bir işlemi teknolojiyi, ürünü veya 
hizmeti günlük rutin işler içinde geliştirmek 
için yeni fikirler geliştiririm. 

708 4,8432 1,11287 

Araştırmada kullanılan psikolojik güçlendirme ve beş faktör kişilik 

özellikleri ölçekleri 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış olup; 

“1:Kesinlikle Katılmıyorum” aralığından “5:Kesinlikle Katılıyorum” 

yönündedir. Yenilikçi davranış ölçeği ise 6’lı Likert ölçeğine göre 

hazırlanmış olup; “1.Hiçbir zaman” aralığından “Her zaman” 

yönündedir. Tablo 3.3’e göre katılımcıların (4,1205) yüksek bir 

ortalama ile psikolojik olarak güçlendirme algısına sahip olduğu 

söylenebilir. Psikolojik güçlendirme ölçeğinde yer alan ifadelere 

bakıldığında ise en çok yetkinlik boyutunun (4,2759) ve anlam 

boyutunun (4,1398) ortalamasının diğer boyutlara göre yüksek 

olduğunu; özerklik boyutunun (3,9859) ve etki boyutunun (3,9929) 

ise en düşük birbirine yakın ortalamaya sahiptir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda çalışanlar, yaptıkları işlerde gerekli yeteneğe ve 

kapasiteye sahip olduklarını ve yeteneklerini geliştirmek için çaba 

harcadıklarını düşünmekte ve amaçları doğrultusunda kendi değerleri 

ile işin gerektirdiği standartların uyum içerisinde olarak yaptıkları 

işleri anlamlı buldukları söylenebilir. Ayrıca verilen cevaplara göre 

karar verme yetkisinde, çalışanlara işlerini bağımsız olarak yürütmesi 

için ve yaptıkları işlerde bir etkiye sahip olmaları konusunda daha çok 
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fırsat verilebilir. Çalışanların beş faktör kişilik ölçeğindeki ifadelere 

verdikleri cevapların ortalamasına bakacak olursak en yüksek 

ortalamanın dışa dönüklük boyutu (4,2530) iken en düşük birbirine 

yakın ortalama ise gelişime açıklık (3,5263) ve duygusal denge 

(3,6188) boyutlarıdır. Bu sonuçlara göre çalışanların ifadelerde yer 

alan yardımsever olma, sosyalleşmeye yatkın olma, iletişim kurmayı 

sevme, girişken olma ve bazen de dikkatsiz olabilme gibi kişilik 

özelliklerini diğer kişilik özelliklerinden daha çok taşıdıkları ifade 

edilebilir. Bulgulara göre gelişime açıklık özelliğinin ortalamasındaki 

düşüklük, söz konusu işletmelerde çalışanların sabit fikirli olma, 

merak duygusundan yoksun olma, yeniliklere çok fazla açık olmama, 

değişimlere karşı direnç gösterme ve eleştiriye kapalı olma gibi 

özelliklere sahip kişilerin olabileceğine işaret edebilir. Buna ek olarak 

duygusal denge boyutuna verilen cevapların ortalamasındaki düşüklük 

ise çalışanların kaygılı, öfkeli, uyumsuz, alıngan ve strese dayanıklılık 

seviyesinin düşük ve karamsar olma özelliğine yatkın kişiler 

olabileceğini söylenebilir. Anketin son bölümünde yer alan yenilikçi 

davranış ile ilgili ifadelere “oldukça sık” olarak verilen cevapların 

ortalamasının (4,8496) yüksek olması çalışanların yeniliğe açık, 

yenilik arayışına girebilme, fırsatları fark edebilme, yeni fikirler 

geliştirebilme arzusunun olduğunu ve yenilikçi davranış göstermede 

istekli oldukları sonucuna ulaşılabilir. Çalışanların verdikleri 

cevaplardan da anlaşıldığı üzere en yüksek ortalaması (4,9379) olan 

“sorunları çözmek için fikirler ve çözümler üretirim” ifadesi 

çalışanların yenilikçiliğe ilişkin davranış sergileme eğiliminde 

oldukları söylenebilir. Turizm işletmelerinin rekabet baskısından 
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kurtulma yöntemleriyle, yönetici ve çalışanların düşünce becerilerini 

geliştirerek girişimciliği, yaratıcılığı, yenilikçiliği sürdürülebilir örgüt 

kültürü ile birleştirebilmesi yenilik yaklaşımı kapsamında 

gösterilmektedir (Demir ve Demir, 2015: 10). 

3.3.1.4.Ölçeklere Yönelik Faktör Analizi 

 

Araştırmada uygulanan veri seti üzerinde, psikolojik güçlendirme, beş 

faktör kişilik özellikleri ve yenilikçi davranış ölçeklerinin yapı 

geçerliliğini incelemek için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Faktör analizinin etkin ve verimli olabilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) değerinin 0.5-1.0 arası değerlerde olması kabul edilebilir 

olarak değerlendirilmektedir (Altunışık, vd., 2010: 266). Tablo 3.4’te 

psikolojik güçlendirme ölçeğinin faktör analizi sonucu verilmiştir. 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test değeri 0,824; Barlett küresellik 

testinin anlamlılık düzeyi 0,000 çıkmıştır. Kaiser-Meyer- Olkin 

(KMO) testinin anlamlılık düzeyinin 0,5'ten büyük olması ve 

anlamlılık düzeyinin 0,000 çıkması verilerin faktör analizine uygun 

olduğunu göstermektedir. 7. İfade (0,545 ve 0,580) ve 12. İfade ( 

0,421 ve 0,454) farklı faktör sütunlarında yakın değerler alması söz 

konusu olduğundan iki ifade analiz dışı bırakılarak Tablo 3.4’teki 

sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 3.4: Psikolojik Güçlendirme Ölçeği Faktör Analizi 

 Psikolojik Güçlendirmeye İlişkin ifadeler Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans % 

 A
n

la
m

 

1.Yaptığım iş benim için çok önemlidir. ,878  

41, 266 2. İşimle ilgili faaliyetler bireysel bazda 
benim için anlamlıdır. 

,865 

3.Yaptığım iş benim için çok anlamlıdır. ,883 

 Y
et

k
in

li
k

 

4. İşimi başarmak için gerekli yeteneğe 
sahip olduğumdan eminim. 

,717  
 

17, 950 5. İşteki faaliyetleri başarmak için 

gerekli kapasiteye sahip 
olduğumdan eminim. 

,714 

6. İşim için gerekli olan yetenekleri zaman 
içinde geliştirdim. 

,619 

 Ö
ze

rk
li

k
 

8.İşimi nasıl yürüteceğime kendim karar 
veririm. 

,651  
 

10,757 9.İşimi bağımsız olarak ve serbestçe 

yapmam konusunda önemli ölçüde fırsat 

verilmektedir. 

,671 

 E
tk

i 

10. Çalıştığım birimde olup bitenler 
konusunda etkim çoktur. 

,602  

10, 678 
11. Çalıştığım birimde olup bitenleri büyük 

ölçüde kontrol edebilirim. 

,626 

                   Toplam  
Varyans 

80,651 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği ,824 

 Bartlett Küresellik Testi Ki kare 3941,838 

Sd ,45 

p değeri ,000 

 

 

Tablo 3.4’te yapılan faktör analizi sonucunda psikolojik güçlendirme 

ölçeği dört boyutta ve 10 ifade ile incelenmiş ve açıklanan toplam 

varyans ise % 80,651’tir. Anlam boyutu % 41,266; yetkinlik boyutu, 

% 17,950; özerklik boyutu, % 10,757 ve etki boyutu ise % 10,678 

olarak toplam varyansı açıkladığı tespit edilmiştir. 

 

 

 



82 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

Tablo 3.5: Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği Faktör Analizi 

 Beş Faktör Kişilik Özelliklere İlişkin İfadeler Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans % 

 D
ış

a
 D

ö
n

ü
k

lü
k

 
1.Konuşkan biriyim. ,719  

 

17,115 

2. Başkalarının hatasını bulmaya yatkınım. ,488 

3. Bir işi tam yaparım. ,587 

5. Orijinal biriyim, yeni fikirler üretirim. ,593 

6.İçine kapanık biriyim. ,588 

7. Yardımseverim. ,623 

8.Bazen dikkatsiz davranabiliyorum. ,524 

 
U

y
u

m
lu

lu
k

 

9. Rahatım, strese girmem. ,391  

 

 

 

10,740 

10.Pek çok şeyi merak ederim. ,452 

11.Enerji doluyum. ,421 

13.Bir görevin (çalışma, ödev, iş) verilmesi 

için güvenilir 
biriyim. 

,581 

14.Gergin olabilirim. ,489 

16.Diğer insanları heveslendiririm. ,625 

17.Bağışlayıcıyım. ,640 

 S
o
ru

m
lu

lu
k

 

22.Başka insanların güvendiği biriyim. ,432  

 

 

8,288 

24.Duygusal olarak dengeliyim, kolay kolay 
mutsuz olmam. 

,496 

25.Yaratıcıyım. 707 

26.Çekingen değilim, girişkenim. ,749 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 D

u
y
g
u

sa
l 

D
en

g
e 

27.Başka insanlara karşı soğuk ve ilgisizim. ,510  

 

 

7,522 

28.Bir işi bitirmeden, yarıda bırakmam. ,615 

29.Duygu durumum (modum) değişkendir. ,486 

30.Sanatsal ve estetik şeyler benim için 
önemlidir. 

,545 

31.Bazen utangaç ve çekingenim. ,524 

32.Herkese karşı düşünceli ve saygılıyım. ,690 

33.Yaptığım şeyleri etkin, hakkını vererek iyi 
yaparım. 

,735 

34.Gergin durumlarda, ortamlarda sakin 
kalabilirim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,539 
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Tablo 3.5: “(Devam)” 

 
G

el
iş

im
e 

A
çı

k
lı

k
 

35.Rutin, tek düze şeyleri yapmayı tercih ederim. ,654  

 

    

   6,571 

36.Dışa dönük, sosyal biriyim. ,664 

37.Bazen diğer insanlara kaba davranırım. ,405 

38.Plan yapar ve bu planları uygularım. ,672 

39.Çabuk heyecanlanırım. ,464 

40.Fikirlerle oynamayı, benim için ne anlama 
geldikleri 
üzerinde düşünmeyi severim. 

,489 

41.Sanata karşı pek ilgili değilim. ,665 

42.Başkaları ile yardımlaşmayı severim. ,458 

43.Dikkatim çabuk dağılır. ,503 
44.Sanat, müzik ve edebiyatla ilgiliyimdir. ,510 

                  Toplam Varyans          43, 
058 

 Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği ,706 

1017

8,871 

666 

,000 

 Bartlett Küresellik Testi Ki kare 
 Sd 
 p 

değeri 

 

Tablo 3.5’te ise beş faktör kişilik ölçeğinin faktör analizi sonucu 

verilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test değeri 0,708; Barlett 

küresellik testinin anlamlılık düzeyi 0,000 çıkmıştır. Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testinin anlamlılık düzeyinin 0,5'ten büyük olması ve 

anlamlılık düzeyinin 0,000 çıkması verilerin faktör analizine uygun 

olduğunu göstermektedir. 4. İfadenin (0,489 ve 0,486), 12. İfadenin 

(0,412 ve 0,435) 15. İfadenin (0,502 ve 0,535), 18. İfadenin (0,413 

ve 0,442), 19. İfadenin (0,354 ve 0,383), 20. İfadenin (0,402 ve 

0,402), 21. İfadenin (0,516 ve 0,489) ve 23. İfadenin (,510 ve 0,523) 

farklı faktör sütunlarında yakın değerler alması söz konusu olduğundan 

sekiz ifade analiz dışı bırakılmışıtr. Faktör analizi sonucunda beş 

faktör kişilik özellikleri ölçeği beş boyutta ve 36 ifade ile incelenmiş 

ve açıklanan toplam varyans ise % 43,058’dir. Dışa dönüklük boyutu 
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% 17,115; uyumluluk, % 10,740; sorumluluk, % 8,288, duygusal 

denge % 7,522 ve gelişime açıklık boyutu ise 6,571 olarak toplam 

varyansı açıkladığı tespit edilmiştir. Tablo 3.6’da yenilikçi davranış 

ölçeğinin faktör analizi sonucu verilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) test değeri 0,898; Barlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi 

0,000 çıkmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin anlamlılık 

düzeyinin 0,5'ten büyük olması ve anlamlılık düzeyinin 0,000 çıkması 

verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Yapılan 

faktör analizi sonucunda yenilikçi davranış ölçeği tek boyutta ve 14 

ifade ile incelenmiş ve açıklanan toplam varyans ise % 58,764’tür. 
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Tablo 3.6: Yenilikçi Davranış Ölçeği Faktör Analizi 

 
        Yenilikçi Davranışa ilişkin İfadeler 

Faktör 
Yükleri 

Toplam 
Varyans 

% 

1.Mevcut bir işlem, teknoloji, ürün, hizmet veya 
iş ilişkisini iyileştirmek için fırsatlar ararım. 

,747  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,764 

2.Çalışmalarımda, departmanımda kuruluşumuzda 

veya müşterilerimizde olumlu bir fark yaratabilecek 
fırsatları fark ederim. 

,785 

3.İşimde, departmanımda, kuruluşumda veya 
pazarda alışılmışın dışındaki konulara dikkat ederim. 

,737 

4.Sorunları çözmek için fikirler veya çözümler 
üretirim. 

,765 

5.Sorunların iç yüzünü daha çok anlamak için 

sorunları açık bir şekilde tanımlarım. 

,811 

6.Yeni fikirler ve çözümler denerim. ,738 

7.Karşılanmamış ihtiyaçları gidermek için çözümleri 

ya da fikirleri test ederim. 

,800 

8.Yeni fikirlerim güçlü ve zayıf yönlerini 
değerlendiririm. 

,787 

9.Yeni fikirlerin önemini anlamaları için başkalarını 

ikna etmeye çalışırım. 

,778 

10.Fikirleri uygulamaya geçirme şansına dikkat 
çekerim. 

,788 

11.Yeni fikirleri destekleme riskine girerim. ,701 

12.Yararlı olacak gibi görünen değişiklikleri 
uygularım. 

,731 
 

13.Mevcut bir işlemi, teknolojiyi, ürünü ya da 
hizmetleri uygularken yeni yaklaşımlara etki eden 
küçük problemleri çözerim. 

,769 

14.Mevcut bir işlemi teknolojiyi, ürünü veya hizmeti 
günlük rutin işler içinde geliştirmek için yeni fikirler 
geliştiririm. 

,789 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği ,898 

7444,1

29 

91 

,000 

Bartlett Küresellik Testi Ki kare 

Sd 

p değeri 
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3.3.1.5.Psikolojik Güçlendirme Algısı, Yenilikçi Davranış 

ve Kişilik Özellikleri Arasındaki Korelasyon Analizi 

Analiz kapsamında psikolojik güçlendirme, beş faktör kişilik 

özellikleri ve yenilikçi davranış ölçekleri arasında Korelasyon Analizi 

uygulanmıştır. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değerler 

almaktadır. Bu değerler +1 değerine yakın ise iki değer arasında 

pozitif yönlü bir ilişki, -1 değerine yakın ise iki değişken arasında 

negatif yönlü bir ilişki söz konusu olmaktadır. Korelasyon katsayısı 

pozitif veya değişkenler birlikte artıyor ise ilişkinin pozitif olduğunu, 

negatif işaret alması veya değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyor 

ise ilişkinin negatif olduğunu göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016: 

264). Değişkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo 3.7, 

3.8 ve  3.9’da verilmiştir. 

Tablo 3.7: Psikolojik Güçlendirme Algısı ile Yenilikçi Davranış Arasındaki 

Korelasyon Analizi 

 

 1 2 3 4 5 6 

Psikolojik Güçlendirme(1)  ,833** 

,000 

,854** 

,000 

,680** 

,000 

,603** 

,000 

,234** 

,000 

Anlam 
Boyutu(2) 

  ,786** 
,000 

,323** 
,000 

,215** 
,000 

,089* 
,017 

Yetkinlik Boyutu(3)    ,393** 

,000 

,258** 

,000 

,095* 

,011 

Özerklik Boyutu(4)     ,478** 

,000 

,220** 

,000 

Etki Boyutu(5)      ,354** 

,000 

Yenilikçi Davranış(6)       

Not: *=p<0,05,**=p<0,01 

 

Pearson korelasyon analizi sonucunda psikolojik güçlendirme ile 
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yenilikçi davranış arasında istatistiksel olarak 0,05 anlamlılık 

düzeyinde ilişki vardır (r = ,234, p=,000). Araştırmaya katılan 

çalışanların, psikolojik güçlendirilme algısı yükseldikçe yenilikçi 

davranış gösterme eğilimleri artmaktadır. Benzer şekilde psikolojik 

güçlendirmenin alt boyutlarından olan sırasıyla anlam, yetkinlik, 

özerklik ve etki boyutu ile yenilikçi davranış arasında (r = ,089, p = 

,017; r= ,095, p= ,011, r = ,220, p = ,000; r = ,354, p = ,000) pozitif 

yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Pearson korelasyon 

analizine göre, katılımcıların kişilik özellikleri ile psikolojik 

güçlendirmeleri arasında pozitif yönde ve anlamlı (r= ,264, p= ,000) 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Beş faktör kişilik özelliklerinin alt 

boyutları ile psikolojik güçlendirmenin alt boyutları arasındaki ilişkiye 

ait analiz sonuçlarına bakıldığında katılımcıların dışa dönüklük, 

uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık boyutları 

ile anlam boyutu arasında pozitif yönde ve anlamlı (r= ,189, p=,000; r= 

,143, p= ,000; r= ,283, p= ,000; r= 085, p= ,024; r=,050, p=,035) bir 

ilişki olduğu saptanmıştır. Katılımcıların dışa dönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk ve duygusal denge ve gelişime açıklık boyutları ile 

yetkinlik boyutu arasında pozitif yönde ve anlamlı (r= ,125, p= ,002; r= 

,114, p= ,002; r= ,382, p= ,000; r= ,124, p= ,001, r= ,114, p= ,004) bir 

ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların dışa dönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık boyutları ile özerklik 

boyutu arasında pozitif yönde ve istatiksel açıdan anlamlı (r= ,092, p= 

,014; r= ,275, p= ,000; r= 231, p= ,000; r= ,221, p= ,000; r= 141; p= 

,000) bir ilişki olduğu saptanmıştır. Dışa dönüklük, uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık boyutları ile etki 
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boyutu arasında ise pozitif yönde ve anlamlı (r= ,080, p= ,032; r= 

,297, p= ,000; r= 229, p= ,000; r= ,067, p= ,044, r= ,111; p= ,023) 

ilişki olduğu bulunmuştur. 

 

Tablo 3.8: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yenilikçi Davranış Arasındaki 

Korelasyon Analizi 

 

Not: *=p<0,05,**=p<0,01. 
 

Yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda kişilik özellikleri 

ile yenilikçi davranış arasında (r= ,450, p= ,000) pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Tablo 3.9 incelendiğinde 

katılımcıların beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutları ile 

yenilikçi davranış arasında sırasıyla pozitif yönde ve anlamlı (r= 

,168, p= ,000; r=,489, p=,000; r= ,359, p=,000; r=269, p=,000; 

r=,248, p=,000) bir ilişki bulunmuştur. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Beş Faktör 

Kişilik 

Özellikleri (1) 

 ,381** 

,000 

,639** 

,000 

,753** 

,000 

,799** 

,000 

,759** 

,000 

,450** 

,000 

Dışa 
Dönüklük(2) 

  ,173** 
,000 

,127** 
,001 

,018* 
,047 

,037* 
,030 

,168** 
,000 

Uyumluluk 
(3) 

   ,399** 
,000 

,367** 
,000 

,243** 
,000 

,489** 
,000 

Sorumluluk(4)     ,631** 
,000 

,468** 
,000 

,359** 
,000 

Duygusal 
Denge (5) 

     ,620** 
,000 

,269** 
,000 

Gelişime 

Açıklık(6) 
      ,248** 

,000 

Yenilikçi 
Davranış(7) 
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3.3.1.6.Psikolojik Güçlendirme Algısı, Yenilikçi Davranış 

ve Kişilik Özelliklerine Yönelik Regresyon Analizi 

Bu aşamada araştırma modeli doğrultusunda belirlenen psikolojik 

güçlendirme algısı bağımsız değişkenin (X1), yenilikçi davranış 

bağımlı değişkenini (Y1) hangi oranda açıklayabildiği incelenmiştir. 

Bununla birlikte kişilik özellikleri bağımsız değişkeni (X2), psikolojik 

güçlendirme (Y2) ve yenilikçi davranış bağımlı değişkenini (Y1) hangi 

oranda açıklayabildiğine ilişkin hipotezler test edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma bulgularının sonuçlarına aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. 

3.3.1.6.1.Psikolojik Güçlendirme Algısının Yenilikçi 

Davranışa Etkisi 
 

Tablo 3.9’a göre modeldeki bağımsız değişken olan psikolojik 

güçlendirme, bağımlı değişken olan yenilikçi davranıştaki varyansın % 

5,5’ini açıklamakta ve sonucun istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (p= ,005). Kurulan yukarıdaki modele göre, psikolojik 

güçlendirmedeki bir birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde 

,337’lik bir artış sağladığı gözlenmektedir. Bu bulgular doğrultusunda 

psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranış üzerinde istatiksel açıdan 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak bu bulgular 

H1 hipotezini desteklemektedir. 

 

 

 

 



90 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

Tablo 3.9: Psikolojik Güçlendirme Algısı ile Yenilikçi Davranışa Yönelik 

Regresyon Analizi 

 

3.3.1.6.2. Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt 

Boyutlarının Yenilikçi Davranışa Etkisi 

Tablo 3.10’a göre modeldeki bağımsız değişken olan psikolojik 

güçlendirmenin alt boyutlarının, bağımlı değişken olan yenilikçi 

davranıştaki varyansın %13’ünü açıklamakta ve sonucun istatiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 

 
Model Özeti Standartlaştırılmamış Standartla

ştırılmış 

t p 

R2 F   Beta Standart

Hata 

Beta 

Sabit - -   3,462 ,219 -  15,792 ,000 

Model ,055 40,900      - - - 
 

,000 

Psikol

ojik 
Güçlen
dirme 

- -    ,337 ,053 ,234 6,395 ,000 
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Tablo 3.10: Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt Boyutları ile Yenilikçi Davranışa 

Yönelik Regresyon Analizi 

 

 
Model Özeti Standartlaştırılmam

ış 

Standart

laştırılm

ış 

t p 

R2 F 
Beta Stan

dart 
Hata 

Beta 

Sabit - - 3,365 ,214 
 

15,714 ,000 

Model ,130 26,177 - - - - ,000 

1.Anlam 
Boyutu 

- - ,027 ,061 ,025 ,444 ,657 

2.Yetkinli
k Boyutu 

- - ,044 ,071 ,036 ,618 ,537 

3. 
Özerklik 
Boyutu 

- - ,076 ,045 ,070 1,668 ,096 

4. Etki 
Boyutu 

- - ,316 ,039 ,325 8,081 ,000 

 
Kurulan yukarıdaki modele göre, anlam boyutundaki bir birimlik 

artışın yenilikçi davranış üzerinde ,027’lik bir artış sağladığı ve 

istatiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p= ,657). Yetkinlik 

boyutundaki bir birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde ,044’lük 

bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit 

edilmiştir (p= ,537). Özerklik boyutundaki bir birimlik artışın yenilikçi 

davranış üzerinde ,076’lık bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan 

anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p= ,096). Etki boyutundaki bir 

birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde, 316’lık bir artış sağladığı 

ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 
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3.3.1.6.3.Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Güçlendirme 

Algısına Etkisi 
 

Tablo 3.11’e göre modeldeki bağımsız değişken olan kişilik 

özelliklerinin, bağımlı değişken olan psikolojik güçlendirmedeki 

varyansın %7’sini açıklamakta ve sonucun istatiksel açıdan anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 

 

Tablo 3.11: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Güçlendirme 

Algısına Yönelik Regresyon Analizi 

 

 
Model Özeti Standartlaştırılmamış Standar

tlaştırıl
mış 

t p 

R2 F 
Beta Standart 

Hata Beta 

Sabit 
  

2,386    ,239 - 9,980 ,000 

Model 0,070 53,048 
    

,000 

Kişilik 

Özellikleri 

  
,452   ,062 ,264 7,283 ,000 

Dışa 

Dönüklük 

  
,116   ,041 ,098 2,859 ,004 

Uyumluluk   
,152   ,042 ,134 3,574 ,000 

Sorumluluk   
,360   ,037 ,435 9,631 ,000 

Duygusal 

Denge 

  
,156   ,062 ,045 2,904 ,007 

Gelişime 

Açıklık 

  
,248   ,054 ,198 4,595 ,000 

Kurulan yukarıdaki modele göre, kişilik özelliklerindeki bir birimlik 

artışın psikolojik güçlendirme üzerinde ,452’lik bir artış sağladığı 

gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda kurulan modelin genel olarak 

kişilik özelliklerinin psikolojik güçlendirme üzerinde istatiksel açıdan 

anlamlı bir etki tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu bulgular H2 

hipotezini desteklemektedir. Kişilik özelliklerinin boyutlarına 
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bakıldığında ise, dışa dönüklük (,452), uyumluluk (,116), sorumluluk 

(,152), duygusal denge (,156) ve gelişime açıklık (,248) özelliği 

psikolojik güçlendirme üzerinde artış sağladığı ve istatiksel olarak 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p< ,000). 

3.3.1.6.4.Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Güçlendirme 

Algısının Alt Boyutlarına Etkisi 

Tablo 3.12’ye göre modeldeki bağımsız değişken olan beş faktör 

kişilik özelliklerinin alt boyutlarının, bağımlı değişken olan anlam 

boyutundaki varyansın % 14,6’ını açıklamakta ve sonucun istatiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 

 

Tablo 3.12: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Anlam Boyutuna Yönelik 

Regresyon Analizi 

 

Model Özeti Standartlaştırılmamış Standartla

ştırılmış 

t p 

R2 F 
Beta Standart 

Hata 
Beta 

Sabit - - 2,763 ,346  7,989 ,000 

Model ,146 23,979 - - - - ,000 

1.Dışa 

Dönüklük 

- - ,229 ,057 ,144 4,037 ,000 

2.Uyumluluk - - ,051 ,059 ,034 ,867 ,386 

3.Sorumluluk - - ,415 ,052 ,372 7,940 ,000 

4.Duygusal 

Denge 

- - ,049 ,087 ,029 ,562 ,574 

5.Gelişime 

Açıklık 

  
,369 ,075 ,219 4,886 ,000 

 

 
Kurulan yukarıdaki modele göre, dışa dönüklük boyutundaki bir 

birimlik artışın anlam boyutu üzerinde ,229’luk bir artış sağladığı ve 
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istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). Uyumluluk 

boyutundaki bir birimlik artışın anlam boyutu üzerinde ,051’lik bir 

artış sağladığı ve anlamlı olmadığı gözlemlenmiştir (p= ,386). 

Sorumluluk boyutundaki bir birimlik artışın anlam boyutu üzerinde 

,415’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (p= ,000). Duygusal denge boyutundaki bir birimlik artışın 

anlam boyutu üzerinde ,049’luk bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan 

anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p= ,574). Gelişime açıklık 

boyutundaki bir birimlik artışın anlam boyutu üzerinde ,369’luk bir 

artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= 

,000). Bu bulgular doğrultusunda kurulan modelin genel olarak beş 

faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlarının anlam boyutu üzerinde 

istatiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 3.13: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yetkinlik Boyutuna Yönelik 

Regresyon Analizi 

 

 
Model Özeti Standartlaştırılmam

ış 

Standartlaştır

ılmış 

t P 

R2 F 
Beta Standart 

Hata Beta 

Sabit - - 3,376 ,294  11,465 ,000 

Model ,198 34,620 - - - - ,000 

1.Dışa Dönüklük - - ,101 ,048 ,072 2,079 ,038 

2.Uyumluluk - - ,044 ,051 ,033 ,871 ,384 

3. Sorumluluk - - ,515 ,044 ,526 11,573 ,000 

4.Duygus
al Denge 

- - ,109 ,074 ,074 1,474 ,141 

5.Gel.  
Açıklık 

  ,293 ,064 ,198 4,566 ,000 

 
 
Tablo 3.13’e göre modeldeki bağımsız değişken olan beş faktör kişilik 

özelliklerinin alt boyutlarının, bağımlı değişken olan yetkinlik 
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boyutundaki varyansın % 19,8’ini açıklamakta ve sonucun istatiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). Kurulan yukarıdaki 

modele göre, dışa dönüklük boyutundaki bir birimlik artışın yetkinlik 

boyutu üzerinde ,101’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p= ,038). Uyumluluk boyutundaki bir 

birimlik artışın yetkinlik boyutu üzerinde ,044’lük bir artış sağladığı 

ve istatiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p= ,384). 

Sorumluluk boyutundaki bir birimlik artışın yetkinlik boyutu üzerinde 

,515’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir (p= ,000). Duygusal denge boyutundaki bir birimlik 

artışın yetkinlik boyutu üzerinde ,109’luk bir artış sağladığı ve 

istatiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p= ,141). 

Gelişime açıklık boyutundaki bir birimlik artışın yetkinlik 

boyutu üzerinde ,293’lük bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan 

anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p= ,000). Bu bulgular 

doğrultusunda kurulan modelin genel olarak beş faktör kişilik 

özelliklerinin alt boyutlarının yetkinlik boyutu üzerinde istatiksel 

açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 3.14: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Özerklik Boyutuna Yönelik 

Regresyon Analizi 

 

 
Model Özeti Standartlaştırılmamış Stand

artlaşt

ırılmış 

t p 

R2 F 
Beta Stan

dart 

Hata 

Beta 

Sabit - - 1,561 ,354 
 

4,414 ,000 

Model ,100 15,514 - - - - ,000 

1.Dışa Dönüklük - - ,071 ,058 ,045 1,221 ,223 

2.Uyumluluk - - ,301 ,061 ,199 4,969 ,000 

3. Sorumluluk - - ,099 053 ,090 1,862 ,063 

4. Duy. 

Denge - - 163 ,089 ,097 1,826 ,068 

5.Geliş.Açı

klık 

  
,019 ,077 ,011 ,243 ,808 

 
 

Tablo 3.14’e göre modeldeki bağımsız değişken olan beş faktör kişilik 

özelliklerinin alt boyutlarının, bağımlı değişken olan özerklik 

boyutundaki varyansın % 10’unu açıklamakta ve sonucun istatiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p=,000). Kurulan yukarıdaki 

modele göre, dışa dönüklük boyutundaki bir birimlik artışın özerklik 

boyutu üzerinde ,071’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir (p= ,223). Uyumluluk boyutundaki bir 

birimlik artışın özerklik boyutu üzerinde ,301’lik bir artış sağladığı ve 

istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). Sorumluluk 

boyutundaki bir birimlik artışın özerklik boyutu üzerinde ,099’luk bir 

artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir 

(p= ,063). Duygusal denge boyutundaki bir birimlik artışın özerklik 
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boyutu üzerinde ,163’lük bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan 

anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p= ,068). Gelişime açıklık 

boyutundaki bir birimlik artışın özerklik boyutu üzerinde ,019’luk bir 

artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir 

(p= ,808). Bu bulgular doğrultusunda kurulan modelin genel olarak 

beş faktör kişilik özelliklerinin alt boyutlarının özerklik boyutu 

üzerinde istatiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 3.15: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Etki Boyutuna Yönelik Regresyon 

Analizi 

 
 

Model Özeti Standartlaştırılmam

ış 

Standart

laştırılm

ış 

t p 

R2 F 
Beta Standart 

Hat

a 

Beta 

Sabit - - 2,465 ,384 

 

6,417 ,000 

Model ,131 21,172 - - - - ,000 

1.Dışa Dönüklük - - ,016 ,063 ,009 ,249 ,804 

2.Uyumluluk - - ,446 ,066 ,266 6,774 ,000 

3. Sorumluluk - - ,307 ,058 ,250 5,293 ,000 

4. Duy. 

Denge 

- - ,207 ,097 ,112 2,137 ,033 

5.Geliş. 

Açıklık 

  
,229 ,084 ,124 2,735 ,006 

 
 
Tablo 3.15’e göre modeldeki bağımsız değişken olan beş faktör kişilik 

özelliklerinin alt boyutlarının, bağımlı değişken olan etki boyutundaki 

varyansın % 13,1’ini açıklamakta ve sonucun istatiksel açıdan 
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anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). Kurulan yukarıdaki 

modele göre, dışa dönüklük boyutundaki bir birimlik artışın etki 

boyutu üzerinde ,016’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir (p= ,804). Uyumluluk boyutundaki bir 

birimlik artışın etki boyutu üzerinde ,446’lık bir artış sağladığı ve 

istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 

Sorumluluk boyutundaki bir birimlik artışın etki boyutu üzerinde 

,307’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (p= ,000). Duygusal denge boyutundaki bir birimlik artışın 

etki boyutu üzerinde ,207’lik bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,033). Gelişime açıklık 

boyutundaki bir birimlik artışın etki boyutu üzerinde ,229’luk bir artış 

sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= 

,006). Bu bulgular doğrultusunda kurulan modelin genel olarak beş 

faktör kişilik özelliklerinin etki boyutu üzerinde istatiksel açıdan 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

3.3.1.6.5.Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi Davranışa Etkisi 

Tablo 3.16’ya göre modeldeki bağımsız değişken olan kişilik 

özelliklerinin, bağımlı değişken olan yenilikçi davranıştaki varyansın 

%20,2’sini açıklamakta ve sonucun istatiksel açıdan anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir (p= ,000). 
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Tablo 3.16: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yenilikçi Davranışa Yönelik 

Regresyon Analizi 

 
Model Özeti Standartlaştırılmamış Standar

tlaştırıl

mış 

t p 

R2 F Beta 
Standart 

Hata Beta 

Sabit - - ,604 ,319 - 1,895 ,000 

Model ,202 179,049 
    

,000 

Yenilikçi 

Davranış - - 1,108 ,083 ,450 13,381 ,000 

 

Kurulan yukarıdaki modele göre, kişilik özelliklerindeki bir birimlik 

artışın yenilikçi davranış üzerinde 1,108’lik bir artış sağladığı 

gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda kurulan modelin genel olarak 

kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış üzerinde istatiksel açıdan 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak bu bulgular 

H3 hipotezini desteklemektedir. 

3.3.1.6.6.Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi 

Davranışa Etkisi 

Tablo 3.17’ye göre modeldeki bağımsız değişken olan beş faktör 

kişilik özelliklerinin alt boyutlarının, bağımlı değişken olan yenilikçi 

davranıştaki varyansın % 28,2’sini açıklamakta ve sonucun istatiksel 

açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 
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Tablo 3.17: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Yenilikçi Davranışa Yönelik 

Regresyon Analizi 

 
Model Özeti Standartlaştırılmamış Standart

laştırılm

ış 

t p 

R2 F 
Beta Standa

rt 

Hata 

Beta 

Sabit - - ,588 ,339 

 

1,734 ,083 

Model ,282 55,040 - - - - ,000 

1.Dışa 

Dönüklük 

- - ,126 ,056 ,074 2,254 ,024 

2.Uyumluluk - - ,651 ,058 ,400 11,195 ,000 

3.Sorumluluk - - ,210 ,051 ,176 4,093 ,000 

4.Duygusal 

Denge 

- - ,089 ,085 ,049 1,037 ,300 

5.Gelişime 

Açıklık 

  

,173 ,074 ,096 2,332 ,020 

 
Kurulan yukarıdaki modele göre, dışa dönüklük boyutundaki bir 

birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde ,126’lık bir artış sağladığı 

ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,024). Uyumluluk boyutundaki 

bir birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde ,651’lik bir artış 

sağladığı ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). Sorumluluk 

boyutundaki bir birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde ,210’luk 

bir artış sağladığı ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,000). 

Duygusal denge boyutundaki bir birimlik artışın yenilikçi davranış 

üzerinde ,089’luk bir artış sağladığı ve istatiksel açıdan anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir (p= ,300). Gelişime açıklık boyutundaki bir 

birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde ,173’lük bir artış sağladığı 
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ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p= ,020). Bu 

bulgular doğrultusunda kurulan modelin genel olarak beş faktör kişilik 

özelliklerinin alt boyutlarının yenilikçi davranış üzerinde istatiksel 

açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

3.3.1.7.Psikolojik Güçlendirme Algısının Yenilikçi 

Davranışa Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici 

Rolüne İlişkin Analizler 

Araştırmanın bu kısmında psikolojik güçlendirmenin ve psikolojik 

güçlendirme boyutlarının yenilikçi davranış üzerindeki etkisinde beş 

faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi analiz edilmiştir. Bu 

analizde SPSS paket programında çalışan Hayes’in (2013) geliştirdiği 

Process model 1 makro ile test edilmiştir. Düzenleyici (moderator) 

etki analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin hangi durumlarda 

değiştiğini anlamak için kullanılmaktadır. Düzenleyici değişkenin ya 

da etkileşim değişkenin (W) farklı değerler aldıkça, bağımsız değişken 

(X) ile bağımlı değişken (Y) arasındaki ilişkiler de farklılık 

göstereceği ileri sürülmektedir (Gürbüz, 2019: 19). Bu araştırmada yer 

alan wellness işletmesinde çalışanların, psikolojik güçlendirme algıları 

arttıkça yenilikçi davranışlarının artması, beş faktör kişilik 

özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle 

araştırmada beş faktör kişilik özelliklerinin moderatör rolünün ortaya 

çıkarılmasında düzenleyicilik etki analiz yöntemine başvurulmuştur. 

Düzenleyici değişkenin etkisine yönelik bulgulara Tablo 3.18’de yer 

verilmiştir. 

 



102 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

Tablo 3.18: Kişilik Özelliklerinin Düzenleyicilik Analizi 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen psikolojik güçlendirmenin, kişilik özelliklerinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık %28’ini (R2= ,2805) açıkladığı görülmektedir. Psikolojik 

güçlendirme X Kişilik özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi 

davranış değişkeninde toplam % 6,4 R2’ lik bir değişime sebep olduğu 

ve değişimin istatiksel olarak (p= ,0000) anlamlı olduğu görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

R R2 F df1 df2 p 

,5296 ,2805 91,4700 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

     F df1 df2 p 

Psikolojik 

Güçlendirme 

x Kişilik 

Özellikleri 

 

,0639 

 

62,5366 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0000 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,9137 ,0287 171,4514 ,0000 4,8574 4,9700 

Psik. 

Güçlendirme 

,1106 ,0485 2,2822 ,0228 ,0155 ,2057 

Kişilik 

Özellikleri 

1,3877 ,0935 14,8406 ,0000 1,2041 1,5712 

Psik.Güçle

ndirme x 

Kişilik 

Özellikleri 

(Etkileşims

el 

Terim) 

 

 

1,1629 

 

 

,1471 

 

 

7,9080 

 

 

,0000 

 

 

1,4516 

 

 

,8742 
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değerlerin 0 (sıfır ) değerini içermemesi, kişilik özelliklerinin 

psikolojik güçlendirme ve yenilikçi davranış üzerinde anlamlı etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (β= 1,1629, %95 LLCI= 1,4516, 

ULCI= ,8742, t= 7,9080, p< ,05). Detaylı bakılacak olursa, 

düzenleyici değişken olan kişilik özelliklerinin orta (,0000) olduğu 

durumda pozitif yönde ve anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (β= 

1,3877, %95, LLCI= 1,2041, ULCI= 1,5712, t= 14,8406, p= ,0000). 

Bu bulgular ışığında, psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa 

etkisinde beş faktör kişilik özelliklerinin orta düzeyde düzenleyici 

etkisi olduğu söylenebilir. Bu sonuçlara göre araştırmanın H4 hipotezi 

olan psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde kişilik 

özelliklerinin düzenleyici etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 3.19: Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Düzenleyicilik Analizi 
 
 

D.Dönüklük 

R R2 F df1 df2 p 

,2701 ,0729 18,4624 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2 p 

Psik.Güçl

endirme x 

Dışa 

Dönüklük 

 

,0011 
,8611  

1,0000 

 

704,0000 

 

,3538 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8453 ,0315 153,6211 ,0000 4,7834 4,9072 

Psik. 

Güçlendirme 

,3120 ,0536 5,8223 ,0000 ,2068 ,4172 

Dışa Dönüklük ,2292 ,0628 3,6488 ,0003 ,1059 ,3525 

Psik.Güç x 
D.Dönüklük 

(Etkileşimsel 

Terim) 

 

 

,0840 

 

 

,0905 

 

 

,9279 

 

 

,3538 

 

 

-,0937 

 

 

,2618 
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Tablo 3.19: “(Devam)” 

 

 

Uyumluluk 

R R2 F df1 df2 p 

,5055 ,2555 80,5263 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşi

m 

Değişke

ni 

R2 

değişimi 

F df1 df2 p 

Psikolojik 

Güçlendir

me x 

Uyumluluk 

 

,0045 

 

4,2728 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0391 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8649 ,0289 168,2028 ,0000 4,8081 4,9216 

Psik. 

Güçlendirm
e 

,1624 ,0485 3,3496 ,0009 ,0672 ,2576 

Uyumluluk ,7487 ,0548 13,6655 ,0000 ,6411 ,8563 

Psik.Güçlen

dirme x 

Uyumluluk 

(Etkileşimsel 

Terim) 

 

 

,1860 

 

 

,0900 

 

 

2,0671 

 

 

,0391 

 

 

,3626 

 

 

,0093 

 
 

Sorumluluk 

R R2 F df1 df2 p 

,3801 ,1445 39,6216 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2 p 

Psik. 

Güçlendirme 

x 

Sorumluluk 

 

,0045 

 

3,6894 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0552 

Model Katsayı St 

Ha. 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8433 ,0324 150,3347 ,0000 4,8096 4,9369 

Psikolojik 

Güçlendirme 

,1107 ,0610 1,8156 ,0699 -,0090 ,2304 

Sorumluluk ,4133 ,0489 8,4471 ,0000 ,3173 ,5094 

Psik.Güçlendir

me 

x Sor. (Etk. 

Terim) 

 

,1448 

 

,0754 

 

1,9208 

 

,0552 

 

,2927 

 

,0032 

 
 

 

 



PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ | 105 
 

 
 

Tablo 3.19: “(Devam)” 

 

Duygusal 

Denge 

R R2 F df1 df2 p 

,3933 ,1547 42,9405 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni R2 değişimi F df1 df2 p 

Psikolojik 

Güçlendirm

e 

x Duygusal 

Denge 

 

,0445 
 

37,0435 
 

1,0000 
 

704,0000 
 

,0000 

Model Katsayı St.Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8802 ,0302 161,5127 ,0000 4,8209 4,9395 

Psikolojik 

Güçlendirme 

,2947 ,0505 5,8324 ,0000 ,1955 ,3939 

Duygusal 
Denge 

,6202 ,0705 8,8032 ,0000 ,4819 ,7586 

Psik.Güçlend

irme x 
D.Denge 

(Etk. Terim) 

 

,6798 
 

,1117 
 

6,0863 
 

,0000 
 

,8991 
 

,4605 

 

Gelişime 

Açıklık 

R R2 F df1 df2 p 

,3515 ,1236 33,0900 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni R2 değişimi F df1 df2 p 

Psik.Güç. x 

Geliş. 
Açıklık 

 

,0090 
 

7,2687 
 

1,0000 
 

704,0000 
 

,0072 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8506 ,0303 159,8789 ,0000 4,7911 4,9102 

Psik.Güçle
ndirme 

,3577 ,0517 6,9245 ,0000 ,2563 ,4591 

Geliş.e 
Açıklık 

,5012 ,0674 7,4323 ,0000 ,1059 ,6335 

Psik.Güç. 

x Gel. 

Açıklık 

(Etk.Terim) 

 

,2753 
 

,1021 
 

2,6960 
 

,0072 
 

,4757 
 

,0748 
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Tablo 3.19’ da kişilik özelliklerinin alt boyutlarının psikolojik 

güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde düzenleyici rolü 

incelenmiştir. Uyumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık 

özelliklerinin, psikolojik güçlendirme algılarının yenilikçi davranışa 

olan etkisini arttırmıştır. Modele bakıldığında genel olarak bu etkide, 

kişilik özelliklerinin düzenleyici değişken olduğu tespit edilmiştir (p< 

0,05). 

3.3.1.7.1.Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt 

Boyutlarının Yenilikçi Davranışa Etkisi: Dışa 

Dönüklük Özelliğinin Düzenleyici Rolü 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen anlam boyutunun, dışa dönüklük özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık %3,2’sini (R2= ,0320) açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 3.20: Anlam Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Dışa Dönüklük 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 P 

,1789 ,0320 7,7560 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim Değişkeni R2 değişimi F df1 df2 P 

Anlam X Dışa 

Dönüklük 

,0003 ,1837 1,0000 704,0000 ,6683 

 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8471 ,0324 149,5745 ,0000 4,7835 4,9107 

Anlam ,0686 ,0418 1,9404 ,1014 -,0135 ,1506 

Dışa 
Dönüklük 

,2675 ,0643 4,3303 ,0000 ,1413 ,3938 

Anlamx 

D.D 

,0324 ,0756 ,4286 ,6683 -,1161 ,1809 

Anlam X dışa dönüklük etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 
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değişkeninde toplam % ,03 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,6683) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler dışa dönüklük özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0324, %95, LLCI= -,1161, ULCI= ,1809, 

t= ,4286, p> ,05). 

Tablo 3.21: Yetkinlik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Dışa Dönüklük  

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen yetkinlik boyutunun, dışa dönüklük özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık %3,6’sını (R2= ,0360) açıkladığı görülmektedir. Yetkinlik X 

dışa dönüklük etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

R R2 F df1 df2 p 
,1897 ,0360 8,7647 3,0000 704,0000 ,0000 

Et. Değiş R2 

değişimi 

     F df1 df2 p 

Yetkinlik X D. 
Dönüklük 

,0021 1,5413 1,0000 704,0000 ,2148 

Model Kats

ayı 

Stan

dart 

Hata 

t P LLCI ULCI 

Sabit 4,8452 ,0320 151,3807 ,0000 4,7824 4,9081 

Yetkinlik ,1003 ,0459 2,1855 ,0292 ,0102 ,1904 

Dışa 
Dönüklük 

,2756 ,0636 4,3303 ,0000 ,1506 ,4005 

Yetkinlik 

x D.D. 

,0974 ,0784 1,2415 ,2148 -,0566 ,2513 
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toplam % 0,21 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin 

istatiksel olarak (p= ,2148) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler dışa dönüklük özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0974, %95, LLCI= -,0566, ULCI= ,2513, 

t= 1,2415, p> ,05). 

 

Tablo 3.22: Özerklik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Dışa Dönüklük  

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen özerklik boyutunun, dışa dönüklük özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 7,05’ini (R2= ,0705) açıkladığı görülmektedir. Özerklik X 

dışa dönüklük etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

R R2 F df1 df2 p 

,2655 ,0705 17,7990 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi       F df1 df2 p 

Özerklik x 

Dışa Dönüklük 

 

,0001 

 

,0454 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,8313 

Model Katsayı St. Ha. T P LLCI ULCI 

Sabit 4,8501 ,0314 154,6974 ,0000 4,7886 4,9117 

Özerklik ,2211 ,0392 5,6395 ,0000 ,1441 ,2981 

Dışa 

Dönüklük 

,2545 ,0622 4,0939 ,0000 ,1324 ,3765 

Özerklik x 
Dışa 

Dönüklük 

,0151 ,0707 ,2131 ,8313 -,1539 ,1237 
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toplam % 0,01 R2’ lik bir değişime sebep olduğu, değişimin istatiksel 

olarak (p= ,8313) anlamlı olmadığı görülmektedir. Etkileşimsel terim 

değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık düzeyine, güven 

aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerler dışa 

dönüklük özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (β= ,0151, %95, LLCI= -,1539, ULCI= ,1237,  t= ,2131, 

p> ,05). 

Tablo 3.23: Etki Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Dışa Dönüklük 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

Model Katsayı St.Ha. t p LL

CI 

ULCI 

Sabit 4,8526 ,0300 161,7917 ,0000 4,7937 4,9115 
Etki ,3369 ,0340 9,9172 ,0000 ,2702 ,4036 

Dışa 
Dönüklük 

,2268 ,0601 3,7725 ,0002 ,1088 ,3448 

Etki x Dışa 
Dönüklük 

,0840 ,0605 1,3883 ,1655 -,2029 ,0348 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen etki boyutunun, dışa dönüklük özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık %15’ini (R2= ,1479) açıkladığı görülmektedir. Etki X dışa 

dönüklük etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde toplam 

% 0,23 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin istatiksel 

R R2 F df1 df2 P 

,3845 ,1479 40,7195 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

    F df1 df2     P 

Etki x 

Dışa D. 

 

,0023 

 

1,9274 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,1655 
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olarak (p= ,1655) anlamlı olmadığı görülmektedir. Etkileşimsel terim 

değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık düzeyine, güven 

aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerler ışığında 

dışa dönüklük özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (β= ,0840, %95, LLCI= -,2029, ULCI= ,0348, t= 1,3883, 

p> ,05). 

3.3.1.7.2.Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt 

Boyutlarının Yenilikçi Davranışa Etkisi: Sorumluluk 

Özelliğinin Düzenleyici Rolü 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen anlam boyutunun, sorumluluk özelliğinin ve etkileşimsel terimin 

sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde yaklaşık 

% 13’ünü (R2= ,1306) açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 3.24: Anlam Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Sorumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 
 

R R2 F df1 df2 P 

,3613 ,1306 35,2363 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni R2 

değişimi 

     F df1 df2    P 

Anlam x 
Sorumluluk 

 
,0016 

 
1,2691 

 
1,0000 

 
704,0000 

 
,2603 

 

Model Katsayı St.Ha. t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8602 ,0317 153,5367 ,0000 4,7981 4,9224 

Anlam ,0284 ,0412 ,6904 ,4901 ,1092 ,0524 

Sorumluluk ,4509 ,0467 9,6480 ,0000 ,3592 ,5427 

Anlam x 

Sorumluluk 

,0647 ,0574 1,1266 ,2603 -,1774 ,0480 

 

Anlam X sorumluluk etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 
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değişkeninde toplam % 0,16 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,2603) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler ışığında sorumluluk özelliğinin düzenleyici etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0647, %95, LLCI= -,1774, ULCI= 

,0480, t= 1,1266, p> ,05). 

 

Tablo 3.25: Yetkinlik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Sorumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 
 

R R2 F df1 df2 p 

,3658 ,1338 36,2587 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

     F df1 df2 P 

Yetkinlik x 

Sorumluluk 

 

,0029 

 

2,3942 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,1222 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen yetkinlik boyutunun, sorumluluk özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 13’ünü (R2= ,1338) açıkladığı görülmektedir. Yetkinlik X 

sorumluluk etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

toplam % 2,9 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin istatiksel 

Model Katsa

yı 

Standa

rt Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,871
0 

,0332 146,778
2 

,0000 4,8058 4,9362 

Yetkinlik -,0945 ,0513 -1,8410 ,0660 -,1953 ,0063 

Sorumluluk ,4673 ,0466 10,0313 ,0000 ,3759 ,5588 

Yetkinlik x 

Sorumluluk 

,1099 ,0710 1,5473 ,1222 -,2494 ,0296 
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olarak (p= ,1222) anlamlı olmadığı görülmektedir. Etkileşimsel terim 

değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık düzeyine, güven 

aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerler ışığında 

sorumluluk özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (β= ,1099, %95, LLCI= -,2494, ULCI= ,0296, t= 1,5473, 

p> ,05). 

 

Tablo 3.26: Özerklik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Sorumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 p 
,4083 ,1667 46,9492 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni R2 

değişimi 

    F df1 df2       p 

Özerklik x 
Sorumluluk 

 
,0181 

 
15,2623 

 
1,0000 

 
704,0000 

 
,0001 

 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8749 ,0303 160,9853 ,0000 4,8154 4,9343 
Özerklik ,1183 ,0391 3,0219 ,0026 ,0414 ,1951 
Sorumluluk ,4377 ,0440 9,9426 ,0000 ,3513 ,5241 

Özerklik x 

Sorumluluk 

,1896 ,0485 3,9067 ,0001 ,2849 ,0943 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen özerklik boyutunun, sorumluluk özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 17’sini (R2= ,1667) açıkladığı görülmektedir. Özerklik X 

sorumluluk özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % 1,81 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,0001) anlamlı olduğu görülmektedir. 
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Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin, güven 

aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerlerin 0 (sıfır) 

içermemesi sorumluluk özelliğinin, özerklik boyutu ve yenilikçi 

davranış üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğunu sonucuna 

ulaşılmıştır ( β= ,1896, %95 LLCI= ,2849, ULCI= ,0943, t= 3,9067 

p< ,05). Buna göre özerklik boyutunun, yenilikçi davranışa etkisinde 

sorumluluk boyutunun düzenleyici bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Düzenleyici değişken olan sorumluluk özelliğinin orta 

(,0000) olduğu durumda arasındaki ilişki anlamlıdır (β= ,1183, %95, 

LLCI= ,0414, ULCI= ,1951, t= 3,0219, p= ,0026). Bu bulgular 

ışığında, özerklik boyutunun yenilikçi davranışa etkisinde sorumluluk 

özelliğinin orta düzeyde düzenleyici etkisi olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 3.27: Etki Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Sorumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

R R2 F df1 df2 p 

,4555 ,2074 61,4186 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

F df1 df2      p 

Etki x 

Sorumluluk 

 

,0002 

 

,2085 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,6481 

Model Katsayı St. Ha. t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8521 ,0294 165,1381 ,0000 4,7944 4,9098 

Etki ,2736 ,0356 7,6830 ,0000 ,2037 ,3436 

Sorumluluk ,3524 ,0417 8,4438 ,0000 ,2705 ,4344 

Etki x 

Sorumluluk 

,0174 ,0380 ,4566 ,6481 -,0920 ,0573 
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edilen etki boyutunun, sorumluluk özelliğinin ve etkileşimsel terimin 

sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde yaklaşık 

% 21’ini (R2= ,2074) açıkladığı görülmektedir. Etki X sorumluluk 

etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde toplam % ,02 R2’ 

lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin istatiksel olarak (p= ,6481) 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Etkileşimsel terim değişkenine ait 

katsayı değerinin anlamlılık düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst 

limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerler ışığında sorumluluk özelliğinin 

düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0174 , %95, 

LLCI= -,0920, ULCI= ,0573, t= ,4566, p> ,05). 

 

3.3.1.7.3.Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt 

Boyutlarının Yenilikçi Davranışa Etkisi: Uyumluluk 

Özelliğinin Düzenleyici Rolü 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen anlam boyutunun, uyumluluk özelliğinin ve etkileşimsel terimin 

sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde yaklaşık 

% 24’ünü (R2= ,2392) açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 3.28: Anlam Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Uyumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 p 

,4891 ,2392 73,7765 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2        p 

Anlam x 

Uyumluluk 

 

,0001 

 

,0890 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,7656 

 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 
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Sabit 4,8509 ,0286 169,4850 ,0000 4,7947 4,9071 

Anlam ,0224 ,0358 ,6261 ,5315 -,0479 ,0927 

Uyumluluk ,7927 ,0548 14,4665 ,0000 ,6851 ,9003 

Anlam x 

Uyumluluk 

,0220 ,0738 ,2983 ,7656 -,1669 ,1229 

 

Anlam X uyumluluk etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % ,01 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,7656) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler ışığında uyumluluk özelliğinin düzenleyici etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0220 , %95, LLCI= -,1669, 

ULCI= ,1229, t= ,2983, p> ,05). 

Tablo 3.29: Yetkinlik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Uyumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

R R2 F df1 df2 p 

,4927 ,2427 75,2161 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2        p 

Yetkinlik x 

Uyumluluk 

 

,0024 

 

2,2628 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,1330 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8545 ,0284 170,9965 ,0000 4,7988 4,9102 

Yetkinlik ,0485 ,0402 1,2065 ,2280 -,0304 ,1273 

Uyumluluk ,7964 ,0540 14,7374 ,0000 ,6903 ,9025 

Yetkinlik x 

Uyumluluk 

,1157 ,0769 1,5042 ,1330 -,2668 ,0353 



116 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

edilen yetkinlik boyutunun, uyumluluk özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 24’ünü (R2= ,2427) açıkladığı görülmektedir. Yetkinlik X 

uyumluluk etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

toplam % ,024 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin 

istatiksel olarak (p= ,1330) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler ışığında uyumluluk özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (β= ,1157 , %95, LLCI= -,2668, ULCI= ,0353, 

t= 1,5042, p> ,05). 

 

Tablo 3.30: Özerklik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Uyumluluk 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8615 ,0288 168,8105 ,0000 4,8050 4,9181 

Özerklik ,0897 ,0368 2,4380 ,0150 ,0175 ,1620 

Uyumluluk ,7466 ,0553 13,4956 ,0000 ,6380 ,8552 

Özerklik x 

Uyumluluk 

,1025 ,0566 1,8442 ,0656 -,2117 ,0066 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

R R2 F df1 df2 p 

,5002 ,2502 78,3108 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

F df1 df2       p 

Özerklik x 

Uyumluluk 

 

,0036 

 

3,4012 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0656 
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edilen özerklik boyutunun, uyumluluk özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 25’ini (R2= ,2502) açıkladığı görülmektedir. Özerklik X 

uyumluluk etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

toplam % ,036 R2’ lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin 

istatiksel olarak (p= ,0656) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler ışığında uyumluluk özelliğinin düzenleyici etkisinin olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır (β= ,1025 , %95, LLCI= -,2117, ULCI= ,0066, 

t= 1,8442, p> ,05). 

Tablo 3.31: Etki Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Uyumluluk Özelliğinin 

Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 p 

,5362 ,2875 94,7011 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi         F df1 df2 p 

Etki x 

Uyumluluk 

 

,0005 

 

,5378 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,4636 

 

Model Katsayı St.Ha. t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8548 ,0283 171,7129 ,0000 4,7993 4,9103 

Etki ,2176 ,0333 6,5378 ,0000 ,1522 ,2829 

Uyumluluk ,6799 ,0544 12,4977 ,0000 ,5731 ,7867 

Etki x 

Uyumluluk 

,0377 ,0515 7,7334 ,4636 -,1388 ,0633 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 



118 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

edilen etki boyutunun, uyumluluk özelliğinin ve etkileşimsel terimin 

sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde yaklaşık 

% 29’unu (R2= ,2875) açıkladığı görülmektedir. Etki X uyumluluk 

etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde toplam % ,05 R2’ 

lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin istatiksel olarak (p= ,4636) 

anlamlı olmadığı görülmektedir. Etkileşimsel terim değişkenine ait 

katsayı değerinin anlamlılık düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst 

limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerler ışığında uyumluluk özelliğinin 

düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0377 , %95, 

LLCI= -,1388, ULCI= ,0633, t= 7,7334, p> ,05). 

3.3.1.7.4.Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt 

Boyutlarının Yenilikçi Davranışa Etkisi: Duygusal 

Denge Özelliğinin Düzenleyici Rolü 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen anlam boyutunun, duygusal denge özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 10’unu (R2= ,0985) açıkladığı görülmektedir. 



PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, YENİLİKÇİ DAVRANIŞ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ | 119 
 

 
 

 Tablo 3.32: Anlam Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Duygusal 

Denge Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

 
 

Anlam X duygusal denge özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi 

davranış değişkeninde toplam % 2,15 R2’lik bir değişime sebep 

olduğu ve değişimin istatiksel olarak (p= ,0000) anlamlı olduğu 

görülmektedir. Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin, 

güven aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerlerin 0 

(sıfır) içermemesi duygusal denge özelliğinin, anlam boyutu ve 

yenilikçi davranış üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu 

sonucunu ortaya çıkarmıştır (β= ,3983, %95 LLCI= ,5890, ULCI= 

,2076, t= 4,1001, p< ,05). Buna göre anlam boyutunun, yenilikçi 

davranışa etkisinde duygusal denge özelliğinin düzenleyici bir etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. Detaylı bakılacak olursa düzenleyici 

değişken olan duygusal denge özelliğinin orta (,0000) olduğu durumda 

arasındaki ilişki anlamlıdır (β= ,0961, %95, LLCI= ,0198, ULCI= 

,1724, t= 2,4726, p= ,0136). Bu bulgular ışığında, anlam boyutunun 

R R2 F df1 df2 p 

,3139 ,0985 25,6505 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

       F df1 df2 p 

Anlam x 

Du.De 

 

,0215 

 

16,8112 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0000 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8626 ,0309 157,2087 ,0000 4,8019 4,9233 

Anlam ,0961 ,0389 2,4726 ,0136 ,0198 ,1724 

Duygusal Denge ,6202 ,0738 8,4087 ,0000 ,4754 ,7650 

Anlam x Duygusal 

Denge 
,3983 ,0971 4,1001 ,0000 ,5890 ,2076 
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yenilikçi davranışa etkisinde duygusal denge özelliğinin orta düzeyde 

düzenleyici etkisi olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 3.33: Yetkinlik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Duygusal 

Denge Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 p 

,3307 ,1094 28,8207 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

     F df1 df2       p 

Yetkinlik x 

Duygusal 

Denge 

 

,0330 

 

26,0474 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0000 

 

 
Model Katsayı StHa t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8755 ,0310 157,2668 ,0000 4,8147 4,9364 

Yetkinlik ,0929 ,0437 2,1244 ,0340 ,0102 ,1788 

Duygusal 

denge 

,6083 ,0698 8,7090 ,0000 ,1506 ,7454 

Yetkinlik x 

Duygusal 

Denge 

,6186 ,1212 5,1037 ,0000 ,8566 ,3806 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen yetkinlik boyutunun, duygusal denge özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 11’ini (R2= ,1094) açıkladığı görülmektedir. Yetkinlik X 

duygusal denge özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % 3,3 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,0000) anlamlı olduğu görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin, güven aralıklarının 

alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerlerin 0 (sıfır) içermemesi 

duygusal denge özelliğinin, anlam boyutu ve yenilikçi davranış 

üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucunu ortaya 
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çıkarmıştır (β= ,6186, %95, LLCI= ,8566, ULCI= ,3806, t= 5,1037, 

p< ,05). Buna göre yetkinlik boyutunun, yenilikçi davranışa etkisinde 

duygusal denge özelliğinin düzenleyici bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Detaylı bakılacak olursa düzenleyici değişken olan 

duygusal denge özelliğinin orta (,0000) olduğu durumda arasındaki 

ilişki anlamlıdır (β= ,6083, %95, LLCI= ,1506, ULCI= ,7454, t= 

8,7090, p= ,0000). Bu bulgular ışığında, yetkinlik boyutunun yenilikçi 

davranışa etkisinde duygusal denge özelliğinin orta düzeyde 

düzenleyici etkisi olduğu söylenebilir. 

Tablo 3.34: Özerklik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Duygusal 

Denge Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 p 

,3394 ,1152 30,5599 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 

değişimi 

F df1 df2     p 

Özerklik x 
Duygusal 

Denge 

 

,0156 

 

12,4226 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0005 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen özerklik boyutunun, duygusal denge özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 12’sini (R2= ,1152) açıkladığı görülmektedir. Özerklik X 

Model Katsayı St.Ha. t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8743 ,0313 155,8457 ,0000 4,8129 4,9357 

Özerklik ,1540 ,0398 3,8707 ,0001 ,0759 ,2321 

Duygusal 

Denge 

,5250 ,0721 7,2795 ,0000 ,3834 ,6666 

Özerklik x 

Duygusal 

Denge 

,2917 ,0828 3,5246 ,0005 ,4542 ,1292 



122 | Dr. Sevcan FIRIN 
 

duygusal denge özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % 1,56 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,0005) anlamlı olduğu görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin, güven aralıklarının 

alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerlerin 0 (sıfır) içermemesi 

duygusal denge özelliğinin, özerklik boyutu ve yenilikçi davranış 

üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucunu ortaya 

çıkarmıştır (β= ,2917, %95 LLCI= ,4542, ULCI= ,1292, t= 3,5246, p< 

,05). Buna göre özerklik boyutunun, yenilikçi davranışa etkisinde 

duygusal denge özelliğinin düzenleyici bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Detaylı bakılacak olursa düzenleyici değişken olan 

duygusal denge özelliğinin orta (,0000) olduğu durumda arasındaki 

ilişki anlamlıdır (β= ,5250, %95, LLCI= ,3834, ULCI= ,6666, t= 

7,2795, p= ,0000). Bu bulgular ışığında, özerklik boyutunun yenilikçi 

davranışa etkisinde duygusal denge özelliğinin orta düzeyde 

düzenleyici etkisi olduğu söylenebilir. 

Tablo 3.35: Etki Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Duygusal Denge 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 P 

,4551 ,2071 61,3050 3,0000 704,0000 ,00
00 

Etkile

şim 

Değiş

keni 

R2 

değiş

imi 

     F df1 df2 p 

Etki x 

Duygus

al 

Denge 

 

,0207 
 

18,3828 
 

1,0000 
 

704,0000 
 

,00

00 
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Model Katsay

ı 

St.Ha t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8568 ,0289 168,0319 ,0000 4,8001 4,9136 
Etki ,3186 ,0327 9,7341 ,0000 ,2543 ,3828 

Duygusal 
Denge 

,4905 ,0614 7,9893 ,0000 ,3699 ,6110 

Etki 

x 

Duyg

usal 
Denge 

,2540 ,0592 4,2875 ,0000 ,3703 ,1377 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen etki boyutunun, duygusal denge özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 21’ini (R2= ,2071) açıkladığı görülmektedir. Etki X 

duygusal denge özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % 2,07’ R2’lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,0000) anlamlı olduğu görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin, güven 

aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerlerin 0 (sıfır) 

içermemesi duygusal denge özelliğinin, etki boyutu ve yenilikçi 

davranış üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmıştır (β= ,2540, %95 LLCI= ,3703, ULCI= ,1377, t= 

4,2875, p< ,05). Buna göre etki boyutunun, yenilikçi davranışa 

etkisinde duygusal denge özelliğinin düzenleyici bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Detaylı bakılacak olursa düzenleyici değişken 

olan duygusal denge özelliğinin orta (,0000) olduğu durumda 

arasındaki ilişki anlamlıdır (β= ,4905, %95, LLCI= ,3699, ULCI= 

,6110, t= 7,9893, p= ,0000). Bu bulgular ışığında, etki boyutunun 

yenilikçi davranışa etkisinde duygusal denge özelliğinin orta düzeyde 
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düzenleyici etkisi olduğu söylenebilir. 

3.3.1.7.5.Psikolojik Güçlendirme Algısının Alt 

Boyutlarının Yenilikçi Davranışa Etkisi: Gelişime 

Açıklık Özelliğinin Düzenleyici Rolü 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen anlam boyutunun, gelişime açıklık özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 7’sini (R2= ,0728) açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 3.36: Anlam Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Gelişime Açıklık 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

R R2 F df1 df2 P 

,2698 ,0728 18,4252 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi          F df1 df2     P 

Anlam x 

Gelişime Açıklık 

 

,0011 

 

 

,8711 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,3510 

 

 

Anlam X gelişime açıklık etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % 0,11 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,3510) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

Model Katsayı Standart Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8480 ,0312 155,1514 ,0000 4,7867 4,9094 

Anlam ,1185 ,0402 2,9504 ,0033 ,0397 ,1974 

Gelişime 

Açıklık 

,4747 ,0688 6,8954 ,0000 ,3396 ,6099 

Anlam x 

Gelişime 

Açıklık 

,0811 ,0869 ,9333 ,3510 -,2516 ,0895 
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düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler ışığında gelişime açıklık özelliğinin düzenleyici etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (β= ,0811 , %95, LLCI= -,2516, 

ULCI= ,0895, t= ,9333, p> ,05). 

 

Tablo 3.37: Yetkinlik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Gelişime Açıklık 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

R R2 F df1 df2 P 

,2716 ,0737 18,6819 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2     p 

Yetkinlik x 

Gelişime Açıklık 

 

,0032 

 

2,4366 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,1190 

 
 

 
 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen yetkinlik boyutunun, gelişime açıklık özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 7’sini (R2= ,0737) açıkladığı görülmektedir. Yetkinlik X 

gelişime açıklık etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

toplam % 0,32 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin 

istatiksel olarak (p= ,1190) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

Model Katsayı Standart Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8494 ,0312 155,4896 ,0000 4,7882 4,9106 

Yetkinlik ,1301 ,0449 2,8949 ,0039 ,0418 ,2183 

Gelişime 

Açıklık 

,4716 ,0673 7,0097 ,0000 ,3395 ,6037 

Yetkinlik x 

Gelişime 

Açıklık 

,1525 ,0977 1,5610 ,1190 -,3442 ,0393 
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düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

değerler ışığında gelişime açıklık özelliğinin düzenleyici etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (β= ,1525 , %95, LLCI= -,3442, 

ULCI= ,0393, t= 1,5610, p> ,05). 

Tablo 3.38: Özerklik Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Gelişime Açıklık 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 

 

 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen özerklik boyutunun, gelişime açıklık özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 10’unu (R2= ,0975) açıkladığı görülmektedir. Özerklik X 

gelişime açıklık etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış değişkeninde 

toplam % 0,13 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve değişimin 

istatiksel olarak (p= ,3116) anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin anlamlılık 

düzeyine, güven aralıklarına, alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait 

R R2 F df1 df2 P 

,3123 ,0975 25,3545 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2 p 

Özerklik x 

Gelişime 

Açıklık 

 

,0013 

 

1,0254 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,3116 

Model Katsayı Standart 

Hata 

t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8451 ,0311 155,7968 ,0000 4,7841 4,9062 

Özerklik   ,2110 ,0397 5,3146 ,0000 ,1331 ,2890 

Gelişime 

Açıklık 

   ,3592 ,0754 4,7663 ,0000 ,2112 ,5071 

Özerklik x 

Gelişime 

Açıklık 

,0827 ,0817 1,0126 ,3116 -,0777 ,2431 
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değerler ışığında gelişime açıklık özelliğinin düzenleyici etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır ( β= ,0827 , %95, LLCI= -,0777, 

ULCI= ,2431, t= 1,0126, p> ,05). 

Tablo 3.39: Etki Boyutunun Yenilikçi Davranışa Etkisinde Gelişime Açıklık 

Özelliğinin Düzenleyicilik Analizi 
 

R R2 F df1 df2 P 

,4432 ,1964 57,3529 3,0000 704,0000 ,0000 

Etkileşim 

Değişkeni 
R2 değişimi F df1 df2       P 

Etki x 

Gelişime Açıklık 

 

,0073 

 

6,3713 

 

1,0000 

 

704,0000 

 

,0118 

 

 
Model Katsayı Standart Hata t p LLCI ULCI 

Sabit 4,8489 ,0291 166,9119 ,0000 4,7918 4,9059 

Etki ,3414 ,0329 10,3862 ,0000 ,2769 ,4060 

Gelişime 

Açıklık 

,4636 ,0610 7,5973 ,0000 ,3434 ,5827 

Etki x 

Gelişime 

Açıklık 

,1502 ,0595 2,5241 ,0118 ,2670 ,0334 

 

Yapılan Process model özeti bölümünde regresyon analizine dâhil 

edilen etki boyutunun, gelişime açıklık özelliğinin ve etkileşimsel 

terimin sonuç değişkeni olan yenilikçi davranış üzerindeki değişimde 

yaklaşık % 20’sini (R2= ,1964) açıkladığı görülmektedir. Etki X 

gelişime açıklık özellikleri etkileşimsel terimin, yenilikçi davranış 

değişkeninde toplam % 0,73 R2’lik bir değişime sebep olduğu ve 

değişimin istatiksel olarak (p= ,0118) anlamlı olduğu görülmektedir. 

Etkileşimsel terim değişkenine ait katsayı değerinin, güven 

aralıklarının alt ve üst limitlere (LLCI ve ULCI) ait değerlerin 0 (sıfır ) 
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içermemesi gelişime açıklık özelliğinin, etki boyutu ve yenilikçi 

davranış üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkisi olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmıştır ( β= ,1502, %95 LLCI= ,2670, ULCI= ,0334, t= 

2,5241, p< ,05). Buna göre etki boyutunun, yenilikçi davranışa 

etkisinde gelişime açıklık özelliğinin düzenleyici bir etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Detaylı bakılacak olursa düzenleyici değişken 

olan duygusal denge özelliğinin orta (,0000) olduğu durumda 

arasındaki ilişki anlamlıdır (β= ,4636, %95, LLCI= ,3434, ULCI= 

,5827, t= 7,5973, p= ,0000). Bu bulgular ışığında, etki boyutunun 

yenilikçi davranışa etkisinde gelişime açıklık özelliğinin orta düzeyde 

düzenleyici etkisi olduğu söylenebilir. 

 

3.3.1.8.Katılımcıların Demografik Unsurlarının Psikolojik 

Güçlendirme, Yenilikçi Davranış ve Kişilik Özellikleri 

Değişkenlerine Yönelik Farklılıkların Analizi 

Anketin ilk bölümünde yer alan çalışanların demografik unsurlarının, 

psikolojik güçlendirme, kişilik özellikleri ve yenilikçi davranış 

üzerinde anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için T-Testi ve 

One Way Anova analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına ait 

veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo 3.40: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Psikolojik Güçlendirme, 

Yenilikçi Davranış ile Kişilik Özelliklerinin T-Testi Sonuçları 

 
 Cinsiyet N Ort        S T         P 

Psikolojik 

Güçlendirme 

Kadın 308 4,1912 ,47142 2,903 ,004 

Erkek 400 4,0660 ,67504 

Anlam Kadın 308 4,1613 ,63637 ,650 ,516 

Erkek 400 4,1233 ,91390 

Yetkinlik Kadın 308 4,3885 ,58283 3,894 ,000 

Erkek 400 4,1892 ,77918 

Özerklik Kadın 308 4,0471 ,72881 1,822 ,069 

Erkek 400 3,9388 ,85070 

Etki Kadın 308 4,0844 ,73268 2,510 ,012 

Erkek 400 3,9225 ,98370 

Yenilikçi 

Davranış 

Kadın 308 4,8590 ,77125 ,262 ,794 

Erkek 400 4,8423 ,92412 

Kişilik 

Özellikleri 

Kadın 308 3,8954 ,32111 4,181 ,000 

Erkek 400 3,7859 ,36301 

D.D. Kadın 308 4,3511 ,49718 4,597 ,000 

Erkek 400 4,1775 ,49906 

Uyumluluk Kadın 308 3,9847 ,53845 ,064 ,949 

Erkek 400 3,9821 ,52241 

Sorumluluk Kadın 308 4,1250 ,59944 3,035 ,002 

Erkek 400 3,9656 ,79781 

Duygusal 

Denge 

Kadın 308 ,3,6303 ,38169 ,583 ,560 

Erkek 400 3,6100 ,54318 

Gelişime 

Açıklık 

Kadın 308 3,6341 ,47220 5,368 ,000 

Erkek 400 3,4432 ,46642 

 

 

Tablo 3.40 incelendiğinde genel olarak psikolojik güçlendirme 

algısının, kadın çalışanların ortalamalarının (4,1912), erkek çalışanlara 

göre (4,0660) daha yüksek olduğu görülmektedir. Anlamlılık 

düzeyinde değerlendirildiğinde ise psikolojik güçlendirme algısının iki 

grup arasında belirgin bir farklılığa sebep olduğu görülmektedir 

(p<0,05). Bu sonuçlara göre H5 hipotezi desteklenmektedir. 

Psikolojik güçlendirme algısının yetkinlik ve etki boyutlarına göre 
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anlamlılık düzeyinde farklılığa sebep olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Yetkinlik boyutuna bakıldığında kadın çalışanların 

ortalamasının (4,3885), erkek çalışanların ortalamasından (4,0844) 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yenilikçi davranış gösterme eğilimine 

bakıldığında, kadın çalışanların ortalamalarının (4,8590), erkek 

çalışanlara göre (4,8425) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde ise yenilikçi davranışın iki 

grup arasında belirgin bir farklılığa sebep olmadığı görülmektedir 

(p>0,05). Bu sonuçlara göre H6 hipotezi desteklenmemektedir. 

Çalışanların genel olarak kişilik özelliklerinin, kadın çalışanların 

ortalamalarının (3,8954), erkek çalışanlara göre (3,7859) daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde ise 

kişilik özelliklerinin iki grup arasında belirgin bir farklılığa sebep 

olduğu görülmektedir (p<0,05). Bu sonuçlara göre H7 hipotezi 

desteklenmektedir. Kişilik özelliklerinin alt boyutlarına bakıldığında 

ise dışa dönüklük özelliğinin (4,3511), sorumluluk özelliğinin 

(4,1250) ve gelişime açıklık özelliğinin (3,6341) kadın çalışanların 

ortalamalarının, erkek çalışanların ortalamalarına kıyasla daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Anlamlılık düzeyinde değerlendirildiğinde 

dışa dönüklük, sorumluluk ve gelişime açıklık özelliğinin cinsiyete göre 

farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir (p< 0,05). Uyumluluk ve duygusal 

denge özelliklerinin ise cinsiyete göre herhangi bir farklılığa sebep 

olmadığı görülmektedir (p>0.05). 
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Tablo 3.41: Psikolojik Güçlendirmenin, Yenilikçi Davranışın ve Kişilik 

Özelliklerinin Yaşa İlişkin Farklılıklarla İlgili Anova Analizi Sonuçları 

 

 
 

Y
aş

 

N
 

O
rt

. 

S
s 

V
ar

y
an

s 

K
ay

n
ağ

ı 

 
K

T
 

S
d

 

K
O

 

F
 

p
 

 A
n
la

m
lı

lı
k

 

P
si

k
o
lo

ji
k

 G
ü

çl
en

d
ir

m
e 

A.20-
25 

73 4,17 ,955 Gr. 
Ar. 

4,83 5 ,97  
 

2,73 

 
 

,019 

 C
 >

 B
;D

 

B.26-
30 

190 4,07 ,483 

C.31-
35 

133 4,28 ,453 Gr. 
İçi 

247,95 702 
,35 

D.36-
40 

173 4,05 ,554 

E.41-
45 

87 4,12 ,456 Top 252,77 707 
- 

F.46 + 52 4,09 ,891 

A
n
la

m
 

A.20-
25 

73 4,39 1,152 Gr. 

Ar. 
 

13,33 
 

5 
 

2,66 
 

 

 

4,21 

 

 

 

,001 

 F
 >

 A
;D

 

B.26-
30 

190 4,15 ,609 

C.31-
35 

133 4,07 ,581 Gr. İçi  

444,5 

 

  702 

 

5,63 

D.36-
40 

173 3,98 ,937 

E.41-
45 

87 4,21 ,486  

Top 

 

457,82 

 

  707 

- 

F.46+ 52 4,37 1,112 

Y
et

k
in

li
k

 

A.20-
25 

73 4,32 1,008 Gr. 
Ar. 

6,81 5 1,36  

 

2,76 

 

 

,018 

    
  
  

E
 >

 B
;D

 

B.26-
30 

190 4,23 ,592 

C.31-
35 

133 4,33 ,424 Gr. İçi 346,63 702 ,49 

D.36-
40 

173 4,18 ,760 

E.41-
45 

87 4,49 ,520 Top 353,44 707 - 

F.46 + 52 4,21 1,091 
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Tablo 3.41: “(Devam)” 
Ö

ze
rk

li
k

 

A.20-
25 

73 4,00 ,907 Gr. 

Ar. 

28,85 5 5,77  

 

9,53 

 

 

,000 

C
 >

 F
;A

;D
;E

 

B.26-
30 

190 3,86 ,860 

C.31-
35 

133 4,36 ,721 Gr. 

İçi 

425,01 702 ,61 

D.36-
40 

173 3,89 ,711 

E.41-
45 

87 3,77 ,694 Top 453,86 707 - 

F.46 + 52 4,16 ,752 

E
tk

i 

A.20-
25 

73 3,77 ,979 Gr. 
Ar. 

54,15 5 10,83  
 

15,17 

 
 

,000 

C
>

D
;B

;A
 

B.26-
30 

190 3,92 ,887 

C.31-
35 

133 4,43 ,772 Gr. 
İçi 

501,31 702 ,71 

D.36-
40 

173 4,12 ,638 

E.41-
45 

87 3,77 ,898 Top 555,47 707 - 

F.46 + 52 3,42 1,135 

Y
en

il
ik

çi
  D

a
v
ra

n
ış

 

A.20-
25 

73 4,94 1,248 Gr. 

Ar. 

8,93 5 1,79  
 

2,43 

 
 

,033 

D
 >

 E
 

B.26-
30 

190 4,76 ,846 

C.31-
35 

133 4,83 ,761 Gr. 
İçi 

514,48 702 ,73 

D.36-
40 

173 4,98 ,674 

E.41-
45 

87 4,66 ,898 Top 523,40 707 - 

F.46 + 52 4,98 ,919 

K
iş

il
ik

 Ö
ze

ll
ik

le
ri

 

A.20-
25 

73 3,76 ,505 Gr. 
Ar. 

2,34 5 ,47  
 

3,91 

 
 

,002 

D
 >

E
;C

 

B.26-
30 

190 3,82 ,287 

C.31-
35 

133 3,78 ,324 Gr. 
İçi 

83,98 702 ,12 

D.36-
40 

173 3,91 ,353 

E.41-
45 

87 3,79 ,248 Top 86,32 707 - 

F.46 + 52 3,94 ,431 
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Tablo 3.41: “(Devam)” 
D

ış
a 

D
ö

n
ü

k
lü

k
 

A.20-
25 

73 4,14 ,532 Gr. 
Ar. 

2,44 5 ,49  

 

 
 

1,92 

0,88 

- 

B.26-
30 

190 4,30 ,515 

C.31-
35 

133 4,21 ,513 Gr. 
İçi 

178,07 702 ,25 

D.36-
40 

173 4,31 ,475 

E.41-
45 

87 4,21 ,493 Top 180,51 707 - 

F.46 + 52 4,20 ,506 

U
y
u
m

lu
lu

k
 

A.20-
25 

73 4,05 ,372 Gr. 
Ar. 

6,06 5 1,21  
 

4,44 

 
 

,001 

E
 >

D
;A

 

B.26-
30 

190 3,87 ,566 

C.31-
35 

133 3,91 ,449 Gr. 
İçi 

191,8
4 

702 ,27 

D.36-
40 

173 4,06 ,546 

E.41-
45 

87 4,08 ,538 Top 197,9
0 

707 - 

F.46 + 52 4,11 ,603 

S
o
ru

m
lu

lu
k
 

A.20-
25 

73 4,06 1,181 Gr. 
Ar. 

5,09 5 1,01  
 

1,97 

 
 

,082 

- 

B.26-
30 

190 4,10 ,629 

C.31-
35 

133 3,87 ,658 Gr. 
İçi 

363,6
0 

702 ,52 

D.36-
40 

173 4,05 ,611 

E.41-
45 

87 4,11 ,528 Top 368,6
9 

707 - 

F.46 + 52 3,99 ,917 

D
u
y
g
u
sa

l D
en

g
e
 

A.20-
25 

73 3,57 ,911 Gr. 
Ar. 

3,62 5 ,72  
 

3,20 

 
 

,007 

F
 >

D
;B

;E
 

B.26-
30 

190 3,58 ,368 

C.31-
35 

133 3,64 ,405 Gr. 

İçi 

158,9
0 

702 ,23 

D.36-
40 

173 3,67 ,429 

E.41-
45 

87 3,51 ,372 Top 162,5
2 

707 - 

F.46 + 
 
 
 

52 3,80 ,409 
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Tablo 3.41: “(Devam)” 
G

el
iş

im
e 

A
çı

k
lı

k
 

A.20-
25 

73 3,33 ,618 Gr. 

Ar. 

9,16 5 ,83  
 

8,44 

 
 

,000 

F
 >

D
;B

;E
;A

 

B.26-
30 

190 3,52 ,286 

C.31-
35 

133 3,48 ,592 Gr. 
İçi 

152,4
3 

702 ,22 

D.36-
40 

173 3,66 ,498 

E.41-
45 

87 3,41 ,287 Top 161,5
9 

707 - 

F.46 + 52 3,72 ,515 

 

Psikolojik güçlendirme ve alt boyutlarına verilen cevaplar, yaş 

verilerine göre değerlendirildiğinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir (p< 0,05). Buna göre H8 hipotezi desteklenmektedir. 31-35 

yaş aralığında olan çalışanlar, 20-25 ve 26-30 yaş aralığında olanlara 

kıyasla daha çok psikolojik güçlendirme algısına sahip oldukları 

bulgusu ortaya çıkmıştır. Anlam boyutundaki farklılıkta en yüksek 

ortalama 46 ve üzeri yaş aralığında olanlar, yetkinlik boyutundaki 

farklılıkta en yüksek ortalama 41-45 yaş aralığında olanlar, özerklik 

ve etki boyutundaki farklılıkta en yüksek ortalama 31-35 yaş 

aralığındaki çalışanlar olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çalışanların 

yenilikçi davranışa verdikleri cevaplar doğrultusunda anlamlı farklılık 

gösterdiği ve yaş bazında değerlendirildiğinde ise 36-40 yaş grubu 

ortalamasının diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (p< 0,05). Buna göre H9 hipotezi 

desteklenmektedir. Verilen cevaplar doğrultusunda yaş grubu dikkate 

alındığında kişilik özelliklerinin, 36- 40 yaş grubu ortalamasında 

yüksek ve 31-35 ile 41-45 yaş aralığında olanlara kıyasla anlamlı bir 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p< 0,05). Buna göre H10 hipotezi 
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desteklenmektedir. Kişilik özelliklerinin boyutlarının yaş grubu 

dikkate alınarak bakıldığında dışa dönüklük ve sorumluluk boyutu 

hariç uyumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık boyutunun 

anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). 

Uyumluluk özelliğindeki farklılıkta en yüksek ortlama 41-45 yaş 

aralığında çalışanlar olduğu, duygusal denge ve gelişime açıklık 

özelliklerindeki farklılıkta 46 ve üzeri yaş aralığında olan çalışanların 

diğer gruplara göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3.42: Psikolojik Güçlendirmenin, Yenilikçi Davranışın ve Kişilik 

Özelliklerinin Eğitime İlişkin Farklılıklarla İlgili Anova Analizi Sonuçları 
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G
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A.İlköğr
. 

94 4,04 ,689 Gr. 

Ar. 

48,06 4 2,01  
 

5,79 

 
 

,000 

E
 >

C
;B

;D
 B.Lise 308 4,16 ,609 

C.Önlis. 143 4,22 ,516 Gr. 
İçi 

244,71 703 
,35 

D.Lisans 142 3,95 ,536 

E.Lis.üst 21 4,35 ,647 To
p 

252,77 707 - 

A
n
la

m
 

A.İlköğr
. 

94 4,08 ,886 Gr. 

Ar. 
 

29,27 
 

4 
 
7,32 

 
 

12 

 
 

,000 

E
>

B
;C

;D
 B.Lise 308 4,33 ,771 

C.Önlis. 143 4,04 ,743 Gr. 
İçi 

428,55 703 ,61 

D.Lisans 142 3,82 ,765 

E.Lis.üst 21 4,41 ,767 To
p 

457,82 707 - 

Y
et

k
in

li
k

 

A.İlköğr
. 

94 4,24 ,907 Gr. 

Ar. 

11,06 4 2,

76 
 

 

5,67 

 

 

,000 

E
>

B
;C

;D
 

B.Lise 308 4,39 ,701 

C.Önlis. 143 4,20 ,622 Gr. 
İçi 

342,39 703 ,4
9 D.Lisans 142 4,09 ,609 

E.Lis.üst 21 4,52 ,620 To
p 

353,45 707 - 
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Tablo 3.42: “(Devam)” 
Ö

ze
rk

li
k

 

A.İlköğr
. 

94 3,87 1,049 Gr. 
Ar. 

35,26 4 8,81  

 

14,80 

 

 

,000 

C
>

B
;A

;D
 

B.Lise 308 3,89 ,799 

C.Önlis. 143 4,41 ,566 Gr. 
İçi 

418,60 703 ,59 

D.Lisans 142 3,80 ,681 

E.Lis.üst 21 4,24 
 
 
 

,682 To
p 

453,86 707 - 

E
tk

i 

A.İlköğr
. 

94 3,81 ,948 Gr. 
Ar. 

30,32 4 7,58  
 

10,1

5 

 
 

,000 

C
>

D
;B

;A
 B.Lise 308 3,84 ,990 

C.Önlis. 143 4,35 ,746 Gr. 
İçi 

525,14 703 ,75 

D.Lisans 142 4,08 ,547 

E.Lis.üst 21 4,12 ,999 To
p 

555,46 707 - 

Y
en

il
ik

çi
 D

a
v
 A.İlköğr

. 
94 4,91 ,767 Gr. 

Ar. 
11,13 4 2,78  

 

3,82 

 
 

,004 

C
>

D
;B

 B.Lise 308 4,72 1,075 

C.Önlis. 143 5,05 ,392 Gr. 
İçi 

512,27 703 ,72 

D.Lisans 142 4,86 ,711 

E.Lis.üst 21 4,91 ,679 To
p 

523,40 707 - 

K
iş

il
ik

 Ö
z.

 

A.İlköğr
. 

94 3,76 ,403 Gr. 
Ar. 

5,22 4 1,30  
 

11,3

1 

 
 

,000 

C
>

D
;B

;A
 B.Lise 308 3,78 ,359 

C.Önlis. 143 3,99 ,345 Gr. 
İçi 

81,10 703 ,12 

D.Lisans 142 3,82 ,195 

E.Lis.üst 21 3,89 ,457 To
p 

86,32 707 - 

D
ış

a 
D

ö
n
ü
k
lü

k
 A.İlköğr

. 
94 4,20 ,512 Gr. 

Ar. 
1,39 4 ,35  

 

1,36 

 
 

,247 

 
 

- B.Lise 308 4,25 ,524 

C.Önlis. 143 4,33 ,537 Gr. 

İçi 

179,12 703 ,26 

D.Lisans 142 4,21 ,426 

E.Lis.üst 21 4,31 ,427 To
p 

180,51 707 - 

U
y
u
m

lu
lu

k
 

A.İlköğr
. 

94 3,87 ,688 Gr. 
Ar. 

5,41 4 1,35  
 

4,94 

 
 

,001 

D
>

B
;A

 

B.Lise 308 3,92 ,505 

C.Önlis. 143 4,05 ,570 Gr

.İç

i 

192,49 703 ,27 

D.Lisans 142 4,09 ,358 

E.Lis.üst 21 4,20 ,539 Top 197,90 707 - 
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Tablo 3.42: “(Devam)” 
S

o
ru

m
lu

lu
k
 

A.İlk
öğr. 

94 3,82 ,751 Gr. 
Ar. 

13,19 4 3,30  
 

6,52 

 
 

,000 

C
>

D
;A

 

B.Lis
e 

308 4,06 ,829 

C.Ön
lis. 

143 4,22 ,658 Gr. 
İçi 

355,50 703 ,50 

D.Lis
ans 

142 3,89 ,349 

E.Lis
.üst 

21 4,26 ,800 To
p 

368,69 707 - 

D
u
y
g
u
sa

l D
en

g
e
 

A.İlk
öğr. 

94 3,62 ,453 Gr. 
Ar. 

9,70 4 2,43  
 

11,15 

 
 

,000 

C
>

A
;D

;B
 

B.Lis
e 

308 3,54 ,548 

C.Ön
lis. 

143 3,85 ,360 Gr

. 

İçi 

152,82 703 ,22 

D.Lis

ans 

142 3,56 ,362 

E.Lis
.üst 

21 3,53 ,486 Top 162,52 707 - 

G
el

iş
im

e A
çı

k
lı

k
 

A.İlk
öğr. 

94 3,46 ,508 Gr. 
Ar. 

10,90 4 3,30  
 

12,71 

 
 

,000 

C
>

D
;A

;B
 

B.Lis
e 

308 3,43 ,482 

C.Ön
lis. 

143 3,76 ,452 Gr. 
İçi 

150,69 703 ,50 

D.Lis
ans 

142 3,54 ,335 

E.Lis
.üst 

21 3,52 ,725 Top 161,59 707 - 

 

Tablo 3.42 incelendiğinde Anova analizi sonuçlarına bakılarak 

psikolojik güçlendirme ve alt boyutlarına verilen cevaplar, eğitim 

verilerine göre değerlendirildiğinde anlamlı farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir (p< 0,05). Bu nedenle H11 hipotezi desteklenmektedir. 

Psikolojik güçlendirme algısının anlam ve yetkinlik boyutları 

lisansüstü mezun çalışanlarda, daha yüksek ortalama bulunmuştur. 

Özerklik ve etki boyutlarında ise önlisans mezunu çalışanların, diğer 

eğitim gruplarına göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 
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gözlemlenmiştir. Çalışanların yenilikçi davranışlarında eğitim 

durumlarına göre değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmıştır (p< 0,05). Önlisans mezunu çalışanlardan, diğer eğitim 

gruplarına kıyasla yenilikçi davranış sergilemelerinde en yüksek 

ortalama elde edilmiştir. Bu nedenle H12 hipotezi desteklenmektedir. 

Çalışanların eğitim durumları ile kişilik özellikleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu ve önlisans mezunu çalışanların ortalamasının diğer 

eğitim gruplarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Buna göre H13 hipotezi desteklenmektedir. Dışa dönüklük boyutu 

hariç uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık 

boyutunun çalışanların eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05). Bu anlamlı farklılıkta lisans 

mezunlarının uyumluluk özelliği yüksek ortalamaya sahip olduğu ve 

önlisans mezunlarının da sorumluluk, duygusal denge ve gelişime 

açıklık özelliklerinin yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 3.43: Psikolojik Güçlendirmenin, Yenilikçi Davranışın ve Kişilik 

Özelliklerinin Departmanlara İlişkin Farklılıklarla İlgili Anova Testi Sonuçları 

 
D

ep
ar

tm
an

 

N
 

O
rt

. 

S
s 

V
ar

y
an

s 

K
ay

n
ağ

ı 

 
K

T
 

S
d

 

K
O

 

F
 

p
 

A
n
la

m
lı

lı
k

 

P
si

k
o
lo

ji
k

G
ü

çl
en

d
ir

m
e 

A.Ön
bü. 

132 4,06 ,476 Gr. 

Ar. 

6,09 5 1,22  
 

3,47 

 
 

,004 

C
 >

 A
;D

 

B.Ka
t.H. 

104 4,17 ,532 

C.Yi
y.İç. 

203 4,23 ,400 Gr. 

İçi 

246,68 702 
,35 

D.M
utf. 

93 3,95 ,893 

E.İK,
Sat. 

81 4,09 ,598 Top 252,77 707  

F.Di
ğer 

95 4,10 ,755 

A
n
la

m
 

A.Ön
bü. 

132 3,95 ,676 Gr. 
Ar. 

 

20,32 
 

5 
 

4,06 
 

 

 

6,52 

 

 

 

,000 

C
>

B
;E

;F
;A

 

B.Ka
t.H. 

104 4,28 ,749 

C.Yi

y.İç. 

203 4,34 ,653 Gr. 

İçi 

437,50 702 ,62 

D.M

utf. 

93 4,11 1,052 

E.İK,

Sat. 

81 4,02 ,761  

Top 

 

457,82 

 

707 

- 

F.Di

ğer 

95 3,94 ,953 

Y
et

k
in

li
k

 

A.Ön
bü. 

132 4,01 ,496 Gr. 

Ar. 

25,06 5 5,01  

 

10,7

1 

 

 

,000 

C
>

B
;E

;D
;A

 

B.Ka
t.H. 

104 4,40 ,669 

C.Yi
y.İç. 

203 4,49 ,519 Gr. 

İçi 

328,38 702 ,47 

D.M
utf. 

93 4,06 1,009 

E.İK,

Sat. 

81 4,33 ,690 Top 353,44 707 - 

F.Di

ğer 

95 4,20 ,823 
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Tablo 3.43: “(Devam)” 
Ö

ze
rk

li
k

 

A.Ön
bü. 

132 4,11 ,658 Gr. 

Ar. 

16,35 5 3,27  

 

5,25 

 

 

,000 

F
>

A
;C

;D
 

B.Ka
t.H. 

104 3,98 ,886 

C.Yi

y.İç. 

203 3,99 ,776 Gr. 

İçi 

437,51 702 ,62 

D.M
utf. 

93 3,65 ,905 

E.İK,
Sat. 

81 3,92 ,768 Top 453,85 707 - 

F.Di
ğer 

95 4,17 ,767 

E
tk

i 

A.Ön
bü. 

132 3,77 ,979 Gr. 

Ar. 

16,41 5 3,27  

 

4,27 

 

 

,001 

A
>

C
;B

;D
 

B.Ka
t.H. 

104 4,25 ,683 

C.Yi
y.İç. 

203 3,86 ,735 Gr. 

İçi 

539,05 702 ,62 

D.M
utf. 

93 3,90 ,893 

E.İK,
Sat. 

81 3,82 1,054 Top 555,46 
 
 
 

707 - 

F.Di
ğer 

95 3,99 ,709 

Y
en

il
ik

çi
 D

a
v
ra

n
ış

 

A.Ön
bü. 

132 5,11 ,681 Gr. 
Ar. 

80,02 5 1
6 

 

25,3

4 

 

,000 
F

>
A

;E
;B

;C
;D

 
B.Ka
t.H. 

104 5,03 ,627 

C.Yi
y.İç. 

203 4,71 ,896 Gr. 

İçi 

443,38 702 ,63 

D.M

utf. 

93 4,09 1,168 

E.İK,
Sat. 

81 5,07 ,663 Top 523,40 707 - 

F.Di
ğer 

95 5,11 ,454 
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Tablo 3.43: “(Devam)” 
K

iş
il

ik
  

Ö
z.

 

A.Önbü. 132 3,91 ,288 Gr. 
Ar. 

5,26 5 1,05  
 

9,10 

 
 

,000 

B
>

A
;F

;D
;C

 

B.Kat.H. 104 3,93 ,391 

C.Yiy.İç. 203 3,73 ,386 Gr. 
İçi 

81,06 70
2 

,12 

D.Mutf. 93 3,74 ,346 

E.İK,Sat. 81 3,87 ,269 Top 86,32 70
7 

- 

F.Diğer 95 3,88 ,279 

D
ış

a 
D

ö
n

ü
k

lü
k
 A.Önbü. 132 4,33 ,486 Gr. 

Ar. 
4,82 5 ,96  

 

3,85 

 
 

,002 

B
>

A
;E

;D
 B.Kat.H. 104 4,33 ,501 

C.Yiy.İç. 203 4,22 ,533 Gr. 
İçi 

175,69 70
2 

,25 

D.Mutf. 93 4,12 ,502 

E.İK,Sat. 81 4,13 ,363 Top 180,51 70
7 

- 

F.Diğer 95 4,33 ,539 

U
y
u
m

lu
lu

k
 

A.Önbü. 132 4,03 ,472 Gr. 

Ar. 

 

12,27 
 

5 
 

2,45 
 

 

9,28 

 

 

,000 

E
>

B
;F

;A
;C

;D
 

B.Kat.H. 104 4,11 ,616 

C.Yiy.İç
. 

203 3,83 ,484 G. 

İçi 

185,63 702 ,26 

D.Mutf. 93 3,83 ,537 

E.İK,Sat
. 

81 4,17 ,476 Top  

197,90 
 

707 

- 

F.Diğer 95 4,07 ,515 

S
o
ru

m
lu

lu
k
 

A.Önbü. 132 4,24 ,652 Gr. 
Ar. 

17,46 5 3,49  
 

6,98 

 
 

,000 

A
>

B
;F

;E
;C

;D
 

B.Kat.H. 104 4,17 ,610 

C.Yiy.İç
. 

203 3,91 ,893 Gr. 
İçi 

351,23 702 ,50 

D.Mutf. 93 3,76 ,678 

E.İK,Sat
. 

81 4,04 ,525 To

p 

368,69 707 - 

F.Diğer 95 4,09 ,578 

D
u
y
g
u
sa

l 
  

D
en

g
e 

A.Önbü. 132 3,68 ,404 Gr. 
Ar. 

3,49 5 ,69  
 

3,08 

 
 

,009 

C
>

A
 

B.Kat.H. 104 3,69 ,455 

C.Yiy.İç
. 

203 3,52 ,627 Gr. 
İçi 

159,03 702 ,22 

D.Mutf. 93 3,57 ,378 

E.İK,Sat
. 

81 3,66 ,421 Top 162,52 707 - 

F.Diğer 95 3,65 ,315 

G
el

iş
im

e 

A
çı

. 

A.Önbü. 132 3,58 ,565 Gr. 
Ar. 

4,98 5 ,99  
 

4,46 

 
 

,001 

B
>

E
;A

;C
 B.Kat.H. 104 3,61 ,481 

C.Yiy.İç 203 3,39 ,476 Gr. 
İçi 

156,61 702 ,22 

D.Mutf. 93 3,53 ,438 

E.İK,Sat 81 3,59 ,350 Top 161,59 707 - 

F.Diğer 95 3,55 ,430 
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Tablo 3.43 incelendiğinde, çalışanların psikolojik güçlendirme 

algısına verdikleri cevaplar doğrultusunda, çalışanlar çalıştıklara 

departmanlara göre anlamlı farklılık göstermiştir (p< 0,05). Bu 

farklılık, diğer departmanlara göre en yüksek ortalamaya sahip olan 

yiyecek içecek departmanında çalışanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle 

H14 hipotezi desteklenmektedir. Anlam ve yetkinlik boyutunda en 

yüksek ortalama, yiyecek ve içecek departmanında çalışanlar olarak 

tespit edilmiştir. Özerklik boyutunda en yüksek ortalama spa, 

güvenlik,  bilgi işlem, teknik servis ve eğlence departmanlarında 

çalışanlardan oluştuğu ve etki boyutunda ise en yüksek ortalama ön 

büro departmanında çalışanlardan oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Yenilikçi davranış değişkenine verilen cevaplar doğrultusunda spa, 

güvenlik, bilgi işlem, teknik servis ve eğlence departmanlarında 

çalışanların en yüksek ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiştir 

(p<0,05). H15 hipotezi desteklenmektedir. Çalışanların kişilik 

özellikleri, bulundukları departmanlara göre anlamlı farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. H16 hipotezi desteklenmektedir. Bu 

farklılıkta kat hizmetlerinde çalışanların diğer departmanlara göre en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Dışa 

dönüklük ve gelişime açıklık özelliklerinin kat hizmetleri 

departmanında çalışanlarda en yüksek ortalamaya sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Uyumluluk özelliği, insan kaynakları, satış 

pazarlama, muhasebe ve halkla ilişkiler departmanında çalışanlarda en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sorumluluk 

özelliği, ön büro departmanında çalışanlarda en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu ve duygusal denge özelliği ise yiyecek ve içecek 
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departmanlarında çalışanlarda en yüksek ortalamaya sahip olduğu 

tespit edilmiştir (p<0,05). 

Tablo 3.44: Araştırma Hipotezlerine İlişkin Sonuçlar 

HİPOTEZLER Kabul
/Red 

H1: Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranış üzerinde anlamlı 
ve pozitif etkisi 
vardır. 

Kabul 

H2:Kişilik özelliklerinin psikolojik güçlendirme üzerinde anlamlı ve 
pozitif etkisi vardır. 

Kabul 

H3: Kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış üzerinde anlamlı ve pozitif 
etkisi vardır. 

Kabul 

H4:Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde 
kişilik özelliklerinin 
düzenleyici rolü vardır. 

Kabul 

H5: Katılımcıların cinsiyetleri ile psikolojik güçlendirme algıları 

arasında farklılık 
vardır. 

Kabul 

H6: Katılımcıların cinsiyetleri ile  yenilikçi davranış sergilemeleri 
arasında farklılık 
vardır. 

Red 

H7: Katılımcıların cinsiyetleri ile kişilik özellikleri arasında farklılık 
vardır. 

Kabul 

H8: Katılımcıların yaşları ile psikolojik güçlendirme algıları arasında 
farklılık vardır. 

Kabul 

H9: Katılımcıların yaşları ile yenilikçi davranışı sergilemeleri arasında 
farklılık vardır. 

Kabul 

H10: Katılımcıların yaşları ile kişilik özellikleri arasında farklılık 
vardır. 

Kabul 

H11: Katılımcıların eğitim durumu ile psikolojik güçlendirme algıları 
arasında farklılık 
vardır. 

Kabul 

H12: Katılımcıların eğitim durumu ile yenilikçi davranış sergilemeleri 
arasında farklılık 
vardır. 

Kabul 

H13: Katılımcıların eğitim durumu ile kişilik özellikleri arasında 
farklılık vardır. 

Kabul 

H14: Katılımcıların çalıştıkları departman ile psikolojik güçlendirme 

algıları arasında 
farklılık vardır. 

Kabul 

H15: Katılımcıların çalıştıkları departman ile yenilikçi davranış 
sergilemeleri arasında 
farklılık vardır. 

Kabul 

H16: Katılımcıların çalıştıkları departman ile kişilik özellikleri 
arasında farklılık vardır. 

Kabul 
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Tablo 3.44’te araştırmanın modeli çerçevesinde uygulanan analizler 

neticesinde hipotezler ile ilgili kabul/red tablosu hazırlanmıştır. 

Psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranış üzerinde anlamlı ve 

pozitif etkisi sonucunda H1 hipotezi kabul edilmiştir. Kişilik 

özelliklerinin hem psikolojik güçlendirmeye hem de yenilikçi 

davranışa etkisinin anlamlı ve pozitif olduğu dolayısıyla H2 ve H3 

hipotezleri de kabul edilmiştir. Araştırmanın özgünlüğünü ve 

orijinalliğini oluşturan iki değişken arasındaki etkileşime kişilik 

özellikleri de dâhil edilerek düzenleyici rolü tespit edilerek H4 

hipotezi kabul edilmiştir. Değişkenlerin çalışanların cinsiyetlerine göre 

farklılık ölçülmüş kişilik özelliklerinde ve psikolojik güçlendirme 

algılarında farklılık belirlenerek H5 ve H7 hipotezi kabul edilirken; 

çalışanların cinsiyetleri ile yenilikçi davranış sergilemeleri arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu nedenle H6 hipotezi kabul 

edilmemiştir. Çalışanların yaş faktörüne göre bakıldığında ise üç 

değişkeninde farklılık gösterdiği saptanarak H8, H9 ve H10 hipotezleri 

kabul edilmiştir. Çalışanların eğitim faktörüne göre ise psikolojik 

güçlendirme, yenilikçi davranış ve kişilik özellikler değişkeninin 

farklılık gösterdiği tespit edilerek H11, H12 ve H13 hipotezleri kabul 

edilmiştir. Çalışanların faaliyette bulundukları departmanlara göre 

bakıldığında ise psikolojik güçlendirme, yenilikçi davranış ve kişilik 

özellikleri değişkenin farklılık gösterdiği belirlenerek H14, H15 ve 

H16 hipotezleri kabul edilmiştir. Böylece araştırma kapsamında öne 

sürülen araştırma modelinin, hipotez sonuçları neticesinde uygun 

olduğu söylenebilir. 
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3.3.2.Bulgular ve Tartışma 

 

Bu araştırmada amaç wellness işletmelerinde çalışanların, psikolojik 

güçlendirme algılarının yenilikçi davranış göstermelerindeki etkisini 

tespit etmek ve bu etkide beş faktör kişilik özelliklerinin düzenleyici 

rolünü belirlemektir. Bu doğrultuda 708 katılımcıya araştırma 

kapsamında anket formları uygulanmıştır. Anket formuna katılım 

gösteren çalışanların %56,5’i erkek, %%43,5’ini kadın çalışanlardan 

oluşmaktadır. Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde %26,8 ile 

%24,4 büyük bir çoğunluğun 26-30 ve 36-40 yaş aralığında 

bulunduğu, eğitim seviyelerine bakıldığında ise %43,5 gibi bir oran ile 

lise düzeyinde olduğu, çalıştıkları departmanlar incelendiğinde ise 

%28,7 ile %18,6 çoğunluğun yiyecek içecek ve ön büro 

departmanında çalıştıkları görülmektedir. Kadın çalışanların azlığının 

sebebi faaliyet alanından ötürü zorlu çalışma saatleri örnek 

gösterilebilir. Eğitim seviyesi ağırlıklı olarak lise mezunlarından 

oluşmaktadır. Ülkemizdeki liselerde turizm eğitimi veren birçok lise 

olmasının yanında üniversitelerde de lisans ve önlisans düzeyinde pek 

çok turizm bölümleri olmasına karşın wellness işletmelerinde bu tür 

mezunların çalışmıyor olması wellness işletmelerinin gelişimi 

açısından olumsuz olarak algılanabilir. 

Araştırma kapsamında katılımcıların verdikleri cevaplar 

doğrultusunda psikolojik güçlendirme, yenilikçi davranış ve kişilik 

özellikleri çerçevesinde elde edilen verilerin özetlenmesinde 

tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır. Katılımcılar, ölçekte yer alan 

ifadelere çoğunlukla yüksek oranda puanlama yapmışlardır. 
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Çalışanların psikolojik güçlendirme algılamalarında, anlam ve 

yetkinlik boyutunun diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Beş faktör kişilik özellikleri ile ilgili sorulara da yüksek 

puanlama yapılarak daha çok dışa dönüklük ve sorumluluk 

özelliklerinin diğer özelliklere göre yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Çalışanların bu üç değişkeni olumlu algıladıkları böylece çalışanların 

psikolojik güçlendirildiklerini düşünmeleri, yenilikçi davranış 

göstermeye istekli olduklarına dair bir hükme varılabilir. Hipotezler 

test edilmeden önce korelasyon analizi yapılarak psikolojik 

güçlendirme algısı ve alt boyutları, yenilikçi davranış ve beş faktör 

kişilik özellikleri değişkenler arasında anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkmıştır. Çalışanların psikolojik güçlendirme algıları ile yenilikçi 

davranış sergilemeleriarasında düşük derecede bir ilişki sonucuna 

ulaşılırken, çalışanların beş faktör kişilik özellikleri ile psikolojik 

güçlendirme algıları ve yenilikçi davranış sergilemeleri arasında bu 

ilişki derecesinin arttığı gözlemlenmiştir. Literatür tarandığında 

çalışanların psikolojik güçlendirme algıları, yenilikçi davranış 

sergilemeleri ve sahip oldukları beş faktör kişilik özellikleri ile 

arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalarda, değişkenler arasında 

pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir (Ghani vd., 2009; 

Çevik Tekin ve Akgemci, 2019; Chen vd., 2010; Aydoğmuş, Ergeneli 

ve Camgöz, 2015; Balfakıh, 2019; Yazdi ve Mustamil, 2015; Khan 

vd., 2017; Wat ve Shaffer, 2005; Shirsavar ve Mansorikhah, 2015).  

Araştırmanın ilk hipotezi olan psikolojik güçlendirmenin yenilikçi 

davranışa etkisi incelenmiştir. Psikolojik güçlendirme ve alt boyutlar 
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bağımsız değişken olarak, yenilikçi davranış bağımlı değişken olarak 

ele alınmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda genel olarak 

modelde psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa anlamlı ve 

pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik 

güçlendirmenin alt boyutları olarak değerlendirildiğinde anlam, 

yetkinlik ve özerklik boyutu hariç sadece etki boyutunun yenilikçi 

davranış değişkenine anlamlı ve pozitif etki etmiştir. Söz konusu 

örgütlerde çalışanların, örgüt yönetimindeki süreçler üzerinde bir etki 

bıraktığı algısında oldukları ve bunun sonucunda yenilikçi davranış 

göstermeye eğilimli oldukları anlamına gelebilir. 

Psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi davranışa etkisini inceleyen 

araştırma, 5 üniversitede çalışan 393 akademisyen ile yapılarak 

anlamlı ve pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır (Abdul Rahman, 

Panatik ve Alias, 2014: 110). Türkiye’de otomotiv sektöründe çalışan 

beyaz yakalılar üzerine yapılan araştırmada psikolojik güçlendirmenin 

yenilikçi iş davranışını önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir 

(Çevik Tekin ve Akgemci, 2019:1674). Hollanda’da bir kamu 

kurumunda çalışan 230 kişi ile transformasyonel ve transaksiyonel 

liderliğin yenilikçi davranışa etkisini ve psikolojik güçlendirmenin 

düzenleyici rolünü inceleyen bir araştırmada psikolojik 

güçlendirmenin yenilikçi davranışa pozitif etkisi olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır (Pieterse vd., 2010: 616). Arslan (2019:132) doktora 

tezinde, yiyecek-içecek bölümünde çalışan 700 kişi ile dönüşümcü 

liderlik ve yenilikçi iş davranışı ilişkisinde psikolojik güçlendirmenin 

aracılık etkisi incelemiş ve psikolojik güçlendirmenin yenilikçi iş 
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davranışa pozitif etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Luoh, Tsaur ve 

Tang (2014:1109), Tayvan’daki otellerin ön büro, kat hizmetleri ve 

yiyecek ve içecek bölümlerinde çalışanlardan oluşan araştırmasında 

psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranış üzerinde pozitif etkisi 

olduğunu tespit etmişlerdir. Hollanda’da 519 hemşire ile yapılan 

araştırmada, yapısal ve psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa 

pozitif etki ettğini bulunmuş ve psikolojik güçlendirmenin anlam, 

yetkinlik, özerklik, yetkinlik ve etki olan alt boyutlarından etki 

boyutunun yenilikçi davranışa etkisinin daha güçlü olduğu tespit 

edilmiştir. (Knol ve Van Linger, 2009: 366). 

Araştırmanın ikinci hipotez olan çalışanların beş faktör kişilik 

özelliklerinin psikolojik güçlendirme algısına etkisi incelenmiştir. 

Bağımsız değişken kişilik özellikleri, psikolojik güçlendirme ise 

bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların kişilik 

özelliklerinin psikolojik güçlendirme algıları üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Kişilik özelliklerinin alt 

boyutları ile psikolojik güçlendirmenin alt boyutlarıyla birlikte 

incelendiğinde ise, dışa dönüklük, sorumluluk ve gelişime açıklık 

özelliklerinin, anlam ve yetkinlik boyutları üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu örgütlerde, 

sosyal iletişimde güçlü, işinde düzenli, hayal dünyası geniş gibi 

özelliklere sahip çalışanlar, işlerine daha çok anlam yüklemek ve 

işinde yetkin olmak gibi güçlendirme algısı taşımaktadır. Araştırmada, 

çalışanların uyumluluk özelliğine sahip olması özerklik boyutu 

üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir. İşletmedeki 
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değerlere bağlı kalan çalışanların, kendi işi ile ilgili kararlarını 

kendileri vererek güçlendirilme algısına sahip olmuşlardır. 

Uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık 

özelliklerine sahip olan çalışanların sadece etki boyutu üzerinde 

anlamlı ve pozitif etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. İş birliği yönü 

kuvvetli, düzenli, sakin ve meraklı gibi özelliklere sahip olan 

çalışanlar, örgütte iz bırakabilme ve farklılık yaratabilme gücüne sahip 

olarak güçlendirilmişlerdir. 

Literatür incelendiğinde beş faktör kişilik özellikleri ile psikolojik 

güçlendirme ve boyutlarının etkisini inceleyen çok fazla araştırmaya 

rastlanmamıştır. O.D.T.Ü teknokentte bulunan bilişim sektöründe 

çalışanların kişilik özellikleri ile iş tatmini ilişkisi üzerinde psikolojik 

güçlendirme ve dönüşümcü liderlik algısının etkilerini inceleyen 

doktora tezinde dışa dönüklük ve sorumluluk özelliğinin psikolojik 

güçlendirmeye olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir (Aydoğmuş, 

2011: 218-225). Pakistan’ın Mardan ilçesinde ilaç firmalarında çalışan 

60 kişinin kişilik boyutlarının psikolojik güçlendirme algısına etkisi 

incelenen araştırmada uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve 

gelişime açıklık ile psikolojik güçlendirme algısına pozitif etki ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır (Khan vd., 2017:45). 

Araştırmanın üçüncü hipotezi olan kişilik özelliklerinin yenilikçi 

davranışa üzerinde pozitif etkisi olduğu bulunmuştur. Dışa dönüklük, 

uyumluluk, sorumluluk ve gelişime açıklık özelliklerinin yenilikçi 

davranış değişkenini pozitif ve anlamlı etkilediği ortaya çıkmıştır. Söz 

konusu olan örgütlerde, girişken olma, geçimli olma, planlı olma ve 
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yeniliklere açık olma gibi özelliklere sahip olan çalışanların yenilikçi 

davranış göstermeye eğilimli oldukları tespit edilmiştir. Abdullah vd., 

(2016:180) kişilik, yaratıcılık ve yenilikçi davranış üzerine literatür 

taraması yaptığı araştırmasında, beş faktör kişilik özelliklerin yenilikçi 

davranış üzerindeki etkisini araştıran özgün araştırmaların olmadığını 

ifade etmektedir. Yapılan araştırmaların, tüketicinin yenilikçi satın 

alma davranışının odaklandığı girişimcilik ve pazarlama etrafında 

dönmekte olduğunu bu nedenle kişilik özellikleri ve yenilikçi davranış 

değişkenlerine ait bulguların merak uyandıracağı belirtilmektedir. 

Literatür incelemesi yapıldığında bu değişkenler arasındaki etkileşimi 

inceleyen kısıtlı sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Bozkurt vd., (2017: 

66-67), Türkiye’de il merkezlerinde faaliyet gösteren öğretmen 

evlerinde görev yapan 52 yönetici üzerinde yaptıkları araştırmada 

sorumluluk ve gelişime açıklık özelliğinin bireysel yenilikçilik 

üzerinde pozitif etkisi olduğunu tespit etmiştir. Penghu’da deniz 

turizminde hizmet veren 215 çalışanın, kişilik özellikleri, iş 

motivasyonu ve yenilikçi davranışlar arasındaki etkileşimi inceleyen 

araştırmada, dışa dönüklük, uyumluluk ve gelişime açıklık özelliklerin 

yenilikçi davranışı etkilediği sonucuna varılmıştır (Chen vd., 2010 

:200). 

Araştırmanın özgünlüğünü oluşturan ve dördüncü hipotezi olan 

psikolojik güçlendirmenin yenilikçi davranışa etkisinde, beş faktör 

kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi analiz edilmiştir. Kişilik 

özellikleri modele girdiği zaman etkileşimi arttırdığı dolayısıyla 

kurulan modelin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışanların 
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psikolojik güçlendirilme algılarının yenilikçi davranış göstermesine 

etkisinde uyumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık özelliklerinin 

düzenleyici role sahip olduğu belirlenmiştir. Dışa dönüklük ve 

sorumluluk özelliklerinin bu etkileşimde düzenleyici etkisi olmadığı 

tespit edilmiştir. Araştırmada, işine ve örgütüne karşı sorumluluk 

alabilen, duygusal uyumu ve kontrolü yakalayabilen, cesur, açık fikirli, 

kendine has özellikleri olan çalışanların psikolojik güçlendirme 

algısının yüksek olmasını etkilerken yenilikçi davranış 

sergilemesindeki istekliliğinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Beş faktör kişlik özelliklerinin düzenleyici rolüne yönelik ilgili 

literatür incelendiğinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileri 

üzerinde yapılan araştırmada dışa dönüklük ve açıklık kişilik 

özelliklerinin, internetten ürün satın almaya ilişkin tutumun alt 

boyutlardan, zamandan tasarruf ile niyet arasındaki ilişkinin gücü 

üzerinde moderatör rolü olduğu tespit edilmiştir (Torlak ve Özkara, 

2017: 90). Finlandiya’da bir okulda yapılan araştırmada, uyumluluk ve 

dışa dönüklük özelliklerinin brüt aylık gelir ile duygusal refah ilişkisini 

olumsuz yönde etkilerken, gelişime açıklık özelliği bu ilişkiyi pozitif 

olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dışa dönüklük özelliği, brüt 

aylık gelir ile genel zihinsel refah arasındaki ilişkiyi olumsuz olarak 

etki ettiği ve duygusal denge özelliği ise brüt aylık gelir ve sosyal 

refah arasındaki ilişkiyi negatif olarak etkilediği ortaya çıkmıştır 

(Syrén, vd., 2019: 10-15). Savunma sanayindeki bir kurumda çalışan 

390 kişi üzerinde yapılan askeri liderlikle astların liderden tatmini 

arasındaki ilişkisinde beş faktör kişilik özelliklerinnin düzenleyici 
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rolünü analiz eden araştırmada, gelişime açıklık özelliğinin bu 

ilişkide düzenleyici rolü bulunduğu tespit edilmiştir (Kahya ve Şahin, 

2016: 101). Farklı sektörlerde çalışan 358 kişi ile yapılan araştırmada, 

yalan söyleme eğilimi ile üretkenlik karşıtı davranış arasında pozitif 

ve anlamlı bir ilişki olduğunu, bu ilişkide sorumluluk değişkenin 

düzenleyici role sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Çolak, Yıldırım 

ve Esen, 2018: 89). İstanbul’da bir hastanede 558 sağlık çalışanıyla 

yapılan araştırmada, uyumluluk, sorumluluk ve gelişime açıklık 

boyutlarının örgütsel adalet ile örgütsel güven ilişkisinde düzenleyici 

bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Sakallı ve Örücü, 2017: 225-

228). 

Araştırmanın diğer hipotezi olan üç değişkenin (psikolojik 

güçlendirme, yenilikçi davranış ve beş faktör kişilik özellikleri) 

çalışanların demografik unsurlarına göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Çalışanların psikolojik güçlendirme algısının kadın ve 

erkek çalışanları arasında belirgin bir farklılığa sebep olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Kadın çalışanların daha çok psikolojik 

güçlendirme algısına sahip işinde daha çok yetkin olduğu sonucu 

ulaşılmıştır. Ayrıca kadın çalışanların daha çok aktif, girişken, 

yaratıcı, kendine özgü olduğu, dışa dönüklük, sorumluluk ve gelişime 

açıklık boyutlarının ortalamalarının yüksek olmasıyla anlaşılmıştır. 

Cinsiyet unsurunun yenilikçi davranışa göre farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. 

Literatür incelemesi yapıldığında çalışanların kişilik özellikleri ve 

psikolojik güçlendirmenin iş motivasyonu üzerindeki etkisini 
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inceleyen Yemenli ve Türk sivil toplum kuruluşlarında 165 kişi 

üzerinde yapılan araştırmada, yetkinlik boyutu algısı kadınlarda, 

erkeklere göre daha yüksek farklılıkla sonuçlanmıştır (Balfakıh, 2019: 

109). Bankalarda çalışan 404 kişi ile yenilikçi iş davranışı, örgütlerin 

girişimcilik yönelimi ve öz liderlik kavramları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen araştırmada yenilikçi iş davranışının cinsiyete göre farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (Kör, 2015: 223). Manavgatta görev 

yapan 331 öğretmen ile örgüt kültürü, psikolojik güçlendirme ve 

örgütsel bağlılık ilişkisini analiz edilen araştırmada, cinsiyet ile 

psikolojik güçlendirme arasında farklılık göstermediği sonucuna 

varılmıştır (Balçık, 2018: 63). 

Çalışanların psikolojik güçlendirme algıları, yenilikçi davranış ve beş 

faktör kişilik özelliklerinin yaş faktörüne göre farklılık göstermiştir. 

Psikolojik güçlendirme algıları 31-35 yaş aralığında olan çalışanların, 

diğer yaş aralığında olanlara kıyasla yüksek ortalamayla farklılık 

göstermiştir. Çalışanların anlam boyutunu algılamaları 46 ve üzeri, 

yetkinlik boyutunu algılamaları 41-45, özerklik ve etki boyutunu 

algılamaları 31-35 yaş aralığında olanlar diğerlerine göre en yüksek 

ortalama elde edilmiştir. Çalışanların yenilikçi davranış sergilemeleri, 

36-40 yaş aralığında olanlar diğerlerine göre farklılık göstermiş ve en 

yüksek ortalamaya sahip olmuştur. Beş faktör kişilik özelliklerinden 

uyumluluk özelliği 41-45 yaş aralığında olan çalışanlara göre farklılık 

göstermiş ve en yüksek ortalamaya ulaşılmıştır. Duygusal denge ve 

gelişime açıklık özellikleri 46 ve üzeri yaş aralığında olan çalışanlardan 

en yüksek ortalama elde edilmiştir. 
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Literatür incelendiğinde, İzmir’de konaklama işletmelerinde 434 

çalışanla yapılan araştırmada, psikolojik güçlendirme ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide demografik unsurlara bakarak 

psikolojik güçlendirme ve alt boyutları ile çalışanların yaşlarıyla 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Çavuşoğlu ve Güler, 2017: 

58-59). Dönüşümcü liderlik ve örgüt iklimin yenilikçi davranışa 

etkisini inceleyen araştırma ilaç firmasında çalışan beyaz yakalı 102 

çalışan ile incelenmiş ve yenilikçi davranışın yaşa göre farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir (Duvacı, 2017: 84). Alanya’da beş yıldızlı 

otelde 372 çalışan ile beş faktör kişilik özellikleri ve iş performansı 

arasındaki ilişkileri inceyen araştırmada, sadece sorumluluk boyutu ile 

yaş arasında anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

çalışanların yaşlarının 20-25 yaş aralığında diğer aralıkta olanlardan en 

yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (Keskin ve Gündoğan, 2019: 

1472). 

Çalışanların psikolojik güçlendirme algıları, yenilikçi davranış 

göstermeleri ve beş faktör kişilik özellikleri eğitim durumlarına göre 

farklılık göstermiştir. Anlam ve yetkinlik boyutları lisansüstü mezun 

çalışanlarda en yüksek ortalama elde edilmiştir. Anlam ve yetkinlik 

boyutu lisansüstü mezunu çalışanlarda en yüksek ortalamaya sahip 

olmuştur. Özerklik ve etki boyutları ise önlisans mezunu çalışanlarda 

en yüksek ortalama bulunmuştur. Çalışanların yenilikçi davranış 

sergilemeleri, eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermiştir. Önlisans mezunu çalışanlar, diğer eğitim gruplarına 

kıyasla yenilikçi davranış sergilemelerinde en yüksek ortalamaya 
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sahip olmuştur. Çalışanların eğitim durumları ile kişilik özellikleri 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve önlisans mezunu olan 

çalışanların ortalamasının diğer eğitim gruplarına göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Dışa dönüklük boyutu hariç uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık özelliklerinin 

çalışanların eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamlı farklılıkta çalışanların uyumluluk 

özelliği lisans mezunu çalışanlarda en yüksek ortalamaya sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların sorumluluk, duygusal denge ve 

gelişime açıklık özellikleri önlisans mezunu çalışanlardan en yüksek 

ortalama elde edilmiştir. 

Literatür incelendiğinde Aksaray Ortaköy belediyesi 118 kişi ile 

yapılan araştırmada, hizmet kalitesi psikolojik güçlendirme ve iş 

tatmini ilişkisi incelenmiş, çalışanların psikolojik güçlendirme algıları 

eğitim düzeylerine göre farklılık gösterdiği ve en yüksek ortalamanın 

ise yüksek lisans mezunlarından oluştuğunu sonucuna varmışlardır 

(Karadal ve Merdan, 2018: 313). Akgül ve Yavuz (2019: 65) 

araştırmalarında İstanbulda bilişim teknolojilerinde çalışan 488 kişi ile 

yenilikçi davranış ve demografik özellikler açısından incelemiş 

çalışanların yenilikçi davranışları eğitim düzeyine göre farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Alanya’da beş yıldızlı otelde 372 

çalışanlar ile beş faktör kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki 

ilişkileri inceyen araştırmada beş faktör kişilik özelliklerinin bütün 

boyutları ile eğitim düzeyi arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Keskin ve Gündoğan, 2019: 1472). 
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Çalışanların psikolojik güçlendirme algıları, yenilikçi davranış 

göstermeleri ve beş faktör kişilik özellikleri çalıştıkları departmana 

göre farklılık göstermiştir. Anlam ve yetkinlik boyutları, çalışanların 

bulundukları departmanlara göre farklılık gösterirken yiyecek ve 

içecek departmanında çalışanların ortalamaları yüksek olduğu 

saptanmıştır. Özerklik ve etki boyutları, çalışanların bulundukları 

departmanlara göre farklılık gösterirken diğer (spa, güvenlik, bilgi 

işlem, teknik servis, eğlence) departmanda çalışanların ortalamalarının 

en yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışanların yenilikçi davranış 

sergilemeleri departmanlarına göre farklılık gösterirken diğer (spa, 

güvenlik, bilgi işlem, teknik servis, eğlence) departmanının en yüksek 

ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların kişilik 

özellikleri kat hizmetleri departmanında çalışanlarda en yüksek 

ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Dışa dönüklük ve gelişime 

açıklık özellikleri kat hizmetleri departmanında çalışanlarda en yüksek 

ortalama bulunmuştur. Uyumluluk özelliği, insan kaynakları, satış 

pazarlama, muhasebe ve halkla ilişkiler departmanında çalışanlarda en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sorumluluk 

özelliği, ön büro departmanında çalışanlarda en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu ve duygusal denge özelliği ise yiyecek ve içecek 

departmanlarında çalışanlarda en yüksek ortalamaya sahip olduğu 

tespit edilmiştir. 

Literatür incelendiğinde beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar 

üzerine psikolojik güçlendirmenin örgütsel özdeşlemeye etkisini 

inceleyen araştırmada çalışanların psikolojik güçlendirme algısının 
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çalıştıkları departmanlara göre farklılık göstermemiştir (Yarmacı, 

2012: 87). Alanya’daki beş yıldızlı otellerde çalışanlar üzerine 

incelenen araştırmada, beş faktör kişilik özellikleri ile iş performansı 

arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmada kişiliğin bütün boyutları ile 

çalışanların departmanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Dışadönüklük boyutunda önbüro, sorumluluk boyutunda önbüro, 

gelişime açıklık boyutunda önbüro, uyumluluk boyutunda kat 

hizmetleri, duygusal denge boyutunda önbüro departmanında 

çalışanların diğer departmanlarda görevli çalışanlara göre daha yüksek 

olduğu görülmüştür (Keskin ve Gündoğan 2019: 1473). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde çalışanların başarıları canlı bir organizma olan örgütlerin 

de başarısı olarak değerlendirilmekte bu nedenle çalışanların psikolojik 

olarak güçlendirilmesi, yeni fikir ve davranışların ortaya çıkması 

örgütlerde hayati öneme sahip olmaktadır. Dolayısıyla faaliyetlerinin 

yoğunluğu insan emeğine dayanan örgütlerdeki çalışanların, kendini 

psikolojik olarak güçlü hissetmesi önemli bir yaklaşım olarak 

görülmektedir. Ancak bu yaklaşımın ortaya çıkmasında çalışanların 

sahip olduğu kişilik özellikleri, işini ve çevresini algılamasında 

bağlayıcı faktör olmaktadır. Kısacası kişilik özellikleri bireylerin algı, 

tutum ve davranışlarının şekillenmesinde etkin bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Örgütlerde birbirine bağımlı fazla departman ve 

çalışan sayılarının fazla olması farklı kişilik özelliklerine sahip 

kişilerin bir arada çalışması anlamına gelmektedir. Bu çeşitlilik ve 

birliktelik hem örgütlere hem de çalışanlara büyük sorumluluklar 

yüklemiştir. Dolayısıyla örgütlerin hem insan kaynağı ile ilgili 

olabileceği düşüncesi hem de dinamik bir yapıya sahip olması, yapılan 

araştırmada üç önemli faktör olan psikolojik güçlendirme, yenilikçi 

davranış ve kişilik özellikleri kavramlarını önemli kılmıştır. Örgütsel 

davranış alanında güncelliğini koruyan konuların başında gelen ve 

personel güçlendirme kapsamında incelenen bireyin kendini bilişsel 

ve duyuşsal olarak güçlenmiş hissetmesi psikolojik güçlendirme 

yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada psikolojik bir 

durum olarak ele alınan psikolojik güçlendirme algısı anlam, 

yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere dört boyut altında 

incelenmiştir. İkinci faktör ise bireyin, çalıştığı örgütün yararını 
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gözeterek yeni fikirler bulabilmesi, farklı perspektiften bakabilmesi ve 

bunları uygulayabilmesi yenilikçi davranış olarak tanımlanmaktadır. 

Üçüncü faktör olan kişilik özellikleri ise, kişileri birbirlerinden farklı 

kılan, hem sosyal hem de çalıştığı iş alanında kişinin kim olduğunu 

yansıtan bütün özellikler toplamı şeklinde değerlendirilmektedir. Dışa 

dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve gelişime açıklık 

özellikleri, beş faktör kişilik modeli olarak incelenmektedir (Somer ve 

Goldberg, 1999: 431-450). 

Bu araştırma, Türk turizminde önemli bir destinasyon olan 

Afyonkarahisar ilinde yer alan wellness işletmelerinde çalışanların 

psikolojik güçlendirme algılarının yenilikçi davranış sergilemeleri 

üzerinde etkisini ve bu etkide kişilik özelliklerinin düzenleyici rolünü 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Yapılan analizler sonucunda 

çalışanların, psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi davranış 

sergilemesine etkisinde kişilik özelliklerinin düzenleyici rolü olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, söz konusu değişkenler 

arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Çalışanların 

psikolojik güçlendirmeye sahip olduğunu algılamaları arttıkça 

yenilikçi davranış sergileme düzeyleri artmaktadır. Psikolojik 

güçlendirme boyutlarının yenilikçi davranış üzerindeki etkisi 

değerlendirildiğinde pozitif etkiye sahip olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Boyutlardan sadece etki boyutunun yenilikçi davranış 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. İşinde etkili 

olduğunu düşünen çalışanlar daha çok yenilikçi davranış 

sergilemektedir. Beş faktör kişilik özelliklerinin psikolojik 
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güçlendirme algısı üzerindeki etkisi incelendiğinde pozitif etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dışa dönüklük, sorumluluk ve 

gelişime açıklık özelliklerine sahip çalışanlar işlerini anlamlı bulmakta 

ve işlerinde yetkin olmaktadırlar. Uyumluluk özelliğine sahip 

çalışanlar, işlerinde kendi kararlarını kendi verip bağımsız hareket 

etmektedirler. Ayrıca uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve 

gelişime açıklık özelliklerine sahip çalışanlar, işlerine etki edebildiğine 

inanmaktadırlar. Beş faktör kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Dışa dönüklük, 

uyumluluk, sorumluluk ve gelişime açıklık özelliğine sahip olan 

çalışanlar, yeni fikirler üretip bu fikirleri uygulamaya koymada istekli 

olmaktadırlar. Psikolojik güçlendirme algısının yenilikçi davranışa 

olan etkisini beş faktör kişilik özellikleri anlamlı ve pozitif bir şekilde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Uyumluluk, duygusal denge ve 

gelişime açıklık özelliklerine sahip çalışanların yenilikçi davranış 

sergilemeleri artmaktadır. Çalışanların uyumlu, sakin, rahat, 

yeniliklere açık ve yaratıcı olmak gibi özelliklere sahip olması, 

çalışanların psikolojik güçlendirme algısını artırması ve daha çok 

yenilikçi davranış sergilemesi anlamına gelmektedir. 

Araştırmada, psikolojik güçlendirme algısı, yenilikçi davranış ve beş 

faktör kişilik özellikleri değişkenlerinin demografik özelliklere göre 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışanların psikolojik 

güçlendirme algısı ve beş faktör kişilik özellikleri cinsiyet, yaş, eğitim 

ve bulundukları departmanlara göre farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Çalışanların yenilikçi davranış sergilemesinin yaş, eğitim 
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ve bulundukları departmanlara göre farklılık gösterdiği, cinsiyetine 

göre ise farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında örgüt yönetiminin, çalışanların psikolojik 

olarak güçlendirilmesine destek olma, kişilik özelliklerinin farkında 

olma ve uygun koşulları sağlama örgütlerde sürdürülebilir 

yeniliklerin ortaya çıkmasında farklı yolları arama gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Yapılan araştırmaların otomotiv sektöründe, eğitim 

sektöründe, bilişim sektöründe, ilaç sektöründe, bazı kamu 

kurumlarında ve daha çok beyaz yakalı çalışanlar üzerinde analiz 

edildiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle yapılan bu araştırmanın, hem 

literatürdeki boşluğu doldurmasına hem de uygulayıcılara katkı 

sağlayacağı beklenmektedir. Araştırmanın sonuçları 

değerlendirildiğinde hem uygulamaya hem de ileride yapılacak 

araştırmalara yararlı olabileceği düşünülen bazı öneriler 

sunulmaktadır. 

Uygulamaya Yönelik Öneriler 
 

• İşletme yönetimi, çalışanın psikolojik bir varlık olduğunu 

unutmamalıdırlar. Araştırmadaki wellness işletmelerinde 

çalışanların verdikleri cevaplar doğrultusunda kadın çalışanların 

psikolojik güçlendirme algılarının yüksek olduğu 

gözlemlenmektedir. Ayrıca, hem 35 yaş üstü çalışanlarını hem de 

erkek çalışanlarını biraz daha destekleyip güçlendirirlerse örgüt 

için pozitif sonuçlar doğurabilir. Güçlendirmenin en çok 

yaşandığı yiyecek içecek, spa, bilgi işlem, güvenlik ve teknik 

servis departmanlarının dışında olan departmanlarda 
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güçlendirme algılarının düşüklüğü araştırılmalı ve çalışanlarla 

iletişim halinde olarak güçlendirilmeleri için uygun koşullar 

sağlanmalıdır. Çalışanların eğitim seviyesi yüksek olanların 

daha çok güçlendirme algısına sahip oldukları gözlenmiştir. Bu 

nedenle örgüt yönetimi, eğitim seviyesi yüksek olmayan 

çalışanlarıyla irtibat halinde olup çalışanların güçlendirilmeyen 

yönlerini tespit etmelidir. Çalışanlara gerekli eğitimler 

düzenlenerek eksik görülen yönler desteklenmelidir. 

• İnsan kaynakları departmanı hem mevcut çalışanların hem 

de yeni işe alımlardaki adayların kişilik özellikleri ile 

departmanlarını değerlendirmelidirler. Bununla birlikte işe 

alımlarda adayların işinde yetkin olması, işlerini nasıl 

yürüteceklerini biliyor olması ve işini önemsemesi örgüte olumlu 

çıktılar sağlayacağından yöneticilerin dikkat etmesi gereken 

faktörlerdendir. 

• Katılımcıların yenilikçi davranış ile ilgili ifadelere verdikleri 

cevaplar doğrultusunda yenilikçi davranış göstermeye istekli 

oldukları özellikle ön büroda çalışanların daha fazla istekli 

oldukları dikkat çekmektedir. Yenilikçi davranışın ortaya 

çıkmasında örgüt ortamı, aynı zamanda yöneticilerin tutum ve 

davranışları önemli rol oynamaktadır. Örgüt yönetimi, hem 35 

yaş üstü hem de ön büro, kat hizmetleri, yiyecek içecek, mutfak, 

insan kaynakları, satış pazarlama, muhasebe ve halkla ilişkiler 

departmanında çalışanlara, daha çok söz hakkı vererek daha fazla fikir 

üretmeleri için destek vermeli ve çalışanlarda yenilik yaratma isteği 

uyandırmalıdırlar. Bununla birlikte statüsü yükselmesi gereken kişilere 
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uygun pozisyonu vererek kendilerini işlerinde yeterli görmeleri 

sağlanmalıdır. İşletmeler yenilikçi davranış sergileyen çalışan profilini 

oluşturabilirler. Böylece işletmeye misafir olacak müşteriler aldığı 

hizmetten memnun kalacak ve işletme tercih sebebi haline gelecektir. 

• Wellness işletmelerinin başarısında, misafirlerine verilen hizmet 

kalitesinin önemli olması misafirlerden alınan geri dönüşün 

önemini de artırmaktadır. Dolayısıyla işletme yöneticileri, 

çalışanların güçlendirilmesinde eksiklik ve yenilikçi davranış 

sergilemelerindeki isteksizlik gibi konuları gündeminde tutmalı 

ve çalışanlarla olası problemlerin çözümü için birebir veya toplu 

görüşmeler yapılmalıdır. 

Araştırmacılara Yönelik Öneriler 
 

• Wellness turizmin ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve 

bu konuda yapılan araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla, 

turizmin sürdürebilirlik kazanması için bu alanla ilgili daha çok 

araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Araştırma wellness işletmelerindeki çalışanlarla yapılmıştır. 

Farklı sektörleri ve farklı bölgeleri kapsayan araştırmalar 

yapılarak literatürdeki boşluğun doldurulması önem 

taşımaktadır. Hatta farklı bölgelerde yapılıp bu değişkenleri 

karşılaştıran araştırmaların olması araştırmaya farklı bir 

perspektif kazandıracak literatüre daha büyük bir katkı 

sağlayacaktır. 

• Ülkemizde wellness turizmi konusunda ve psikolojik 

güçlendirme, yenilikçi davranış alanında yapılan araştırmaların 

az olması daha fazla araştırmaya ihtiyacı ortaya koymaktadır. 
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Özellikle Türk literatüründe kaynak azlığı bu araştırmanın 

zorluklarını oluşturmaktadır. Gelecek araştırmalarda Dünya’daki 

ve Türkiye’deki wellness turizmi altında farklı kişilik tipleri, 

örgüt kültürü, motivasyon gibi değişkenlerle ele alınarak 

yenilikçi davranışa olan etkisi incelenebilir. Psikolojik 

güçlendirme, çalışma yaşam kalitesi, örgütsel bağlılık, iş 

doyumu gibi farklı örgütsel davranış konuları ile 

ilişkilendirilerek düzenleyici ya da aracılık rolü analiz edilebilir. 
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