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ÖNSÖZ 

Çağlar boyunca grupların, örgütlerin ve çeşitli toplulukların belirli bir 

amaca ulaşması için bir araya getirilmesi, onların cesaretlendirilmesi, motive 

edilmesi ve bir sinerji içerisinde hareket etmelerinin sağlanması için onlara 

önderlik edecek kişiler belirlenmiştir. Bu kişilerin lider olmalarında etkili olan 

faktörler olarak zekâsı, görünüşü, dürüstlüğü, güvenilir olması gibi iyi, olumlu 

ve diğer insanları kendi özgür iradeleriyle arkalarından sürükleyebilecek 

doğuştan getirmiş oldukları bazı özelliklerinden bahsedilmiştir. Zamanla bu 

görüşte değişiklik olmuş ve sadece doğuştan getirilen bazı özelliklerle lider 

olunamayacağından, sonradan öğrenilen ve geliştirilen davranışlarla da en iyi 

liderlik şeklinin uygulanabileceğinden bahsedilmiştir. Daha sonra bu düşünce 

ise değişen durumlara göre farklı liderlik şekillerinin uygulanabileceği, tek ve 

en iyi diye bir liderlik tarzının olmayacağı görüşüyle değişime uğramıştır. 

Liderlik ve liderle ilgili değişen düşünce zamanla liderliğin sadece olumlu 

yönlerinin olmayacağı, bazı liderlerin örgütlere, astlarına ve diğer kişilere zarar 

verebilecekleri şekline dönüşmüştür. Temelde liderlerin öncelikli amacı 

örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesi olmakla birlikte bazı liderlerin kasıtlı 

olarak zarar verici davranışlarının olduğu yapılan araştırmalarla ortaya 

konulmuştur. Bu liderlik tarzı literatüre toksik yani zehirli liderlik olarak 

girmiştir.  

Toksik lidelik tarzında bilerek ve isteyerek hem astlarına hem örgüte 

hem de diğer çalışanlara zarar verme söz konusudur. Bu zarar herkes için 

elbette yıkıcıdır. Ancak bu yıkıcı etki sağlık hizmetlerinde diğer alanlardan 

daha önemlidir. Çünkü sağlık hizmetleri insan sağlığıyla ilgilidir ve ortaya 

çıkan bu yıkıcı etkilerin ne yazık ki bazen telafisi mümkün olmamaktadır. Bu 

çalışmada sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları üzerine çok yönlü bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın toksik liderliğin tanınmasına, 

sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanları üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasına 

ve toksik liderlik literatürüne katkı sağlaması arzu edilmiştir.  

Bu çalışmanın hazırlanmasına görüşleriyle destek olan sağlık 

çalışanlarına, sizlerle buluşturulmasına aracılık eden yayınevine ve bu eserin 

oluşma sürecinde desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim.

       Saygılarımla… 

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan GÖK   



SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ | ii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

İÇİNDEKİLER 
 

ÖNSÖZ....................................................................................................i 

İÇİNDEKİLER ................................................................................... iii 

TABLOLAR LİSTESİ.......................................................................... v 

ŞEKİLLER LİSTESİ...........................................................................vi 

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

1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK 

LİDERLİK LİTERATÜRÜ ................................................................. 5 

1.1.Sağlık Hizmetlerinde Liderlik ............................................................... 5 

1.1.1.Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Liderlik ......................................... 6 

1.1.2.Sağlık Hizmetlerinde Değişim ve Liderlik ..................................... 7 

1.1.3.Sağlık Hizmetlerinde Rekabet ve Liderlik ...................................... 8 

1.1.4.Sağlık Hizmetlerinde Takım Çalışması ve Liderlik ...................... 10 

1.2.Toksik Liderlik Kavramı ..................................................................... 11 

1.2.1.Toksik Liderliğin Nedenleri.......................................................... 19 

1.2.2.Toksik Liderin Etkileri ................................................................. 20 

1.2.2.1.Toksik liderlik ve iş tatmini ..................................................... 24 

1.2.2.2.Toksik liderlik ve işgören performansı ................................... 26 

1.2.2.3.Toksik liderlik ve iş stresi ....................................................... 27 

1.2.3.Toksik Liderlik Tarzları ................................................................ 29 

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ.................................................. 35 

2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi ............................................................ 35 

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezleri ........................................................ 35 

2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi ...................................................... 37 

2.4.Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Veri Toplama Araçları ......... 38 

2.5.Araştırma Verilerinin Analizi .............................................................. 39 

2.6.Araştırmanın Etik Yönü....................................................................... 42 

 



SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ | iv 

 

 
 

3.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE TOKSİK LİDERLİK ALGISI, İŞ 

TATMİNİ, İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ ................................................................................ 43 

3.1.Literatür Taraması ............................................................................... 43 

3.2.Bulgular ............................................................................................... 45 

3.2.1.Tanımlayıcı Analizler ................................................................... 45 

3.2.2.Normallik Analizleri ..................................................................... 46 

3.3.3.Hipotez Testleri ............................................................................ 48 

3.3.Tartışma............................................................................................... 58 

3.4.Sonuç ve Öneriler ................................................................................ 64 

4. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK 

ALGISININ İŞ TATMİNİ, İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ 

DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ...... 67 

4.1.Literatür Taraması ............................................................................... 67 

4.2.Bulgular ............................................................................................... 70 

4.2.1.Hipotez Testleri ............................................................................ 70 

4.3.Tartışma............................................................................................... 76 

4.4.Sonuç ve Öneriler ................................................................................ 79 

KAYNAKLAR .................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 



v | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1.1: Davranışsal Liderlik Araştırmaları .............................................. 12 
Tablo 1.2: Toksik Liderliğin Sınıflandırılması ............................................. 16 
Tablo 2.1: Cronbach Alpfa Katsayı Değerleri ve Güvenirlik Düzeyleri ....... 40 
Tablo 2.2: Ölçeklerin Cronbach Alpfa Katsayı Değerleri ve Güvenirlik 

Düzeyleri ....................................................................................................... 40 
Tablo 2.3: β Değerleri ve Yorumlaması ....................................................... 41 
Tablo 2.4: Ölçek Ortalamalarının Yorumlanmasında Kullanılan Değerler ... 42 
Tablo 3.1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı..................... 45 

Tablo 3.2: Demografik Değişkenlerin Dağılım Özelliğinin Belirlenmesi ..... 47 
Tablo 3.3: Ölçek Önermelerine Verilen Cevapların Dağılım Özelliğinin 

Belirlenmesi .................................................................................................. 48 
Tablo 3.4: Cinsiyete Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi .................................................................... 49 
Tablo 3.5: Yaşa Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören Performansı 

ve İş Stresi Düzeyi......................................................................................... 49 
Tablo 3.6: Hastane Türüne Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi .................................................................... 51 
Tablo 3.7: Meslek Türüne Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi .................................................................... 52 
Tablo 3.8: Mesleki Deneyim Süresine Göre Toksik Liderlik Algısı, İş 

Tatmini, İşgören Performansı ve İş Stresi Düzeyi ......................................... 54 
Tablo 3.9: Gelir Düzeyine Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi .................................................................... 55 
Tablo 3.10: Mesleğini İsteyerek Tercih Etme Durumuna Göre Toksik 

Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören Performansı ve İş Stresi Düzeyi ............ 57 
Tablo 4.1: Katılımcıların Toksik Liderlik Algı Düzeyleri ............................ 70 
Tablo 4.2: Katılımcıların Toksik Liderlik Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve 

İş Performansları Düzeyine Etkisi ................................................................. 71 

Tablo 4.3: Katılımcıların Değer Bilmezlik Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve 

İş Performansları Düzeyine Etkisi ................................................................. 72 
Tablo 4.4: Katılımcıların Çıkarcılık Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve İş 

Performansları Düzeyine Etkisi ..................................................................... 73 

Tablo 4.5: Katılımcıların Bencillik Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve İş 

Performansları Düzeyine Etkisi ..................................................................... 74 
Tablo 4.6: Katılımcıların Olumsuz Ruhsal Durum Algılarının İş Tatmini, İş 

Stresi ve İş Performansları Düzeyine Etkisi .................................................. 75 

 



SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ | vi 

 

 
 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1.1: Örgütsel Etkililiğin Bileşenleri ..................................................... 21 
Şekil 1.2: Toksik Liderlik Tarzlarının Kavramsal Gelişimi .......................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

GİRİŞ 

Liderlik, onlarca yıldır bilimsel araştırmaların odak noktası olmuş olup 

bu süreçte birçok araştırma makalesi üretilmiştir. Bu araştırmaların birçoğu 

başarılı liderlikle ilişkili belirli özellikleri, davranışları ve stilleri keşfetmeye 

çalışırken, çok azı işlevsiz liderliğin doğasını ve sonuçlarını anlamaya 

çalışmıştır. Ancak gerek işletmelerde gerekse diğer örgütlerde görülen 

liderlerin taciz edici davranışlarının yakın tarihli ve ayrıntılı belgeleri, sosyal 

bilimcilerin liderliği farklı bir bakış açısıyla -liderliğin karanlık tarafı- 

incelemeye başlamasına yol açmıştır (Green, 2014: 19). Günümüzde liderliğin 

karanlık tarafına artan bir ilgi vardır. Bu ilgi artışı, iki ana nedenle açıklanabilir. 

Birinci neden, karanlık liderlerin yaygınlığı ve bunun bir sonucu olarak ortaya 

çıkan maliyet sorunları iken ikinci neden, bu liderlik tarzının bireysel takipçiler 

üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz sonuçlardır (Schyns ve Schilling, 2013: 

138-139). Karanlık diğer bir ifade ile toksik liderliğin çalışan motivasyonunu 

düşürdüğü, iş taminini olumsuz yönde etkilediği (Dobbs, 2014: 15), duygusal 

bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve algılanan iş performansını azalttığı (Kara, 

2022: 8) örgütler için maliyet-fayda ilişkisinin olumsuz etkilenmesine, yüksek 

devamsızlık oranına, personel devir hızının artmasına, grup düşüncesinin 

azalmasına neden olduğu iddia edilmektedir (Yavaş, 2016: 268). Ayrıca toksik 

liderlik davranışı deneyimleyen çalışanların; çaresizlik, azalan özerklik, azalan 

yenilikçilik, kaygı, depresyon, hayal kırıklığı gibi duygusal sorunlar yaşamakla 

birlikte mide-bağırsak sorunları, baş ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, cilt 

problemleri gibi psikosomatik sorunlar da yaşayabildiği belirtilmektedir 

(Afacan Fındıklı, Okan ve Sığrı, 2019: 95; Başkan, 2020: 98; Fowlie ve Wood, 

2009: 568).  

Sağlık profesyonellerinden stresli bir ortamda uzun saatler boyunca 

zihinsel ve fiziksel açıdan zorlu birçok görevi yerine getirmeleri 

beklenmektedir. Bu uzayan çalışma saatleri ve işle ilgili talepler, iş tatminsizliği 

ve performansta düşüş gibi arzu edilmeyen sonuçlarla ilişkilendirilmiştir 

(Barker ve Nussbaum, 2011: 815). Sağlık profesyonelleri arasındaki 

performans düşüklüğü, iş tatminsizliği ve yaşanılan yoğun stresin bireysel 

etkileri olduğu gibi hastaların sağlığı ve güvenliği üzerinde de etkilerinin 

olduğu belirlenmiştir (Markon, Chiocchio ve Fleury, 2017: 1). Diğer taraftan 

sağlık organizasyonlarının sürdürülebilirliği için ulusal ve/veya uluslararası 
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çapta rekabet avantajı elde etmesi ve bunun koruması gerekmektedir. Sağlık 

hizmetleri gibi emek yoğun hizmetlerde çalışanlar, rekabet edebilirlik ve 

sürdürülebilirlik için önemli bir faktördür. Rekabet edebilirliğin 

sürdürülmesinde çalışanlar, örgütlerin en önemli varlıkları olarak görülür. Bu 

nedenle de çalışanların iş stresini azaltmak, iş tatminini ve iş performansını 

artırmak ile ilgili faktörler önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir (Yang, 

Chen, Lee ve Liu, 2021: 605).  

Sağlık hizmetleri ekip çalışmasına dayalı bir hizmet alanı olması 

nedeniyle ekip liderinin özelliklerinin ekibin başarısı üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu söylenilebilir. Çünkü liderler, belirli bir hedefe ulaşılması için 

insanları etkili ve verimli bir şekilde çalışmaya istekli hale getirirler (Chandra, 

2016: 135). Liderler, bu hedeflere iletişim süreçleri aracılığıyla ulaşırlar ve 

hedeflerin başarılması için kasıtlı bir sosyal etki oluştururlar (Bastari, Eliyana 

ve Wijayanti, 2020: 2883). Hizmet sunum sürecindeki işbirlikçi çalışmanın 

performansın artırılmasında, ekip üyeleri arasındaki olumlu davranışların, 

algıların ve duyguların teşvik edilmesinde çok önemli olduğu belirtilmektedir 

(Markon, Chiocchio ve Fleury, 2017: 7). Çalışanlar arasındaki nezaketsiz 

davranışların iş performansını düşürdüğü bulgulanmıştır (Wang ve Chen, 2020: 

415). Diğer taraftan yüksek kaliteli ilişkilerin daha yüksek bağlılık, daha düşük 

iş stresi düzeyi gibi olumlu etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Özellikle liderler 

ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin, işyeri ilişkilerinin kalitesine ve çalışanların 

performansına önemli bir katkı sağladığı da gösterilmiştir (Tampu ve Cochina, 

2015: 820; Tran, Nguyen, Dang ve Ton, 2018: 1). Bunun dışında sağlık 

hizmetlerindeki lider-takipçi ilişkisinin hizmet verilen kişilerin sağlığı ve sağlık 

bakım kalitesi üzerinde de etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Örneğin Labrague 

(2020: 855) tarafından yürütülen araştırmada yıkıcı liderlik tarzının advers 

olayların (enfeksiyonlar, ilaç uygulama hataları, hasta düşmesi gibi) sıklığını 

artırdığı ve hasta bakım kalitesini düşürdüğü belirlenmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin ekip çalışmasına dayanıyor olması ve ekip başarısı 

için etkili bir liderliğin gerekmesi nedeniyle liderin özelliklerinin belirlenmesi, 

sağlık personeli üzerindeki etkisinin ortaya konulması ve olumsuz durumlar 

için çözüm üretilmesi daha nitelikli ve verimli bir sağlık hizmeti için gereklidir. 

Bu araştırma bu düşünceyle planlanmış olup araştırma ile sağlık hizmetlerinde 

liderliğin karanlık tarafına bakılarak toksik liderliğin sağlık çalışanlarının iş 
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doyumu, iş gören performansı ve iş stresi üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre toksik liderlik 

algılarında iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeylerinde bir farklılık olup 

olmadığının belirlenmesi ise araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. 

Ulusal literatürde sağlık personelinin toksik liderlik algılarına ilişkin 

sınırlı araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle araştırma, sağlık personelinin 

liderlerinin karanlık taraflarıyla ilgili algılarını; iş doyumu, performans ve stres 

düzeylerini; iş doyumu, performans ve stres düzeyleri üzerinde toksik liderlik 

algılarının ne derece etkili olduğunu ortaya çıkarması bakımından önemlidir.  
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BÖLÜM 1 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK 

LİDERLİK LİTERATÜRÜ 

1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK 

LİDERLİK LİTERATÜRÜ 

1.1.Sağlık Hizmetlerinde Liderlik  

Sağlık hizmetlerinde liderliğin değerlendirilmesi, liderlik teorilerinin 

genellikle farklı iş ortamlarındaki liderlere yönelik olarak geliştirilmiş olması 

ve daha sonra sağlık hizmetlerine uygulanmış olması bakımından daha zordur 

(Al-Sawai, 2013: 285; Chatterjee, Suy, Yen ve Chhay, 2018: 39). Diğer taraftan 

sağlık hizmetlerinde liderlik pekçok açıdan diğer sektörlerden daha önemlidir. 

Çünkü sağlık hizmetleri insan hayatıyla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle sağlık 

hizmetlerindeki liderler, her daim güvenli, kaliteli, hatalardan uzak ve 

hastaların beklentilerinin karşılandığı bir bakım için uygun ortamın 

sağlanmasının en önemli öncelikler arasında yer aldığını vurgularlar. Bu 

önceliklerin başarılı bir şekilde sağlanabilmesi içinse hastaların isteklerinin 

dinlenmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, endişelerinin giderilmesine ve 

sürekli geri bildirimde bulunulmasına dikkat edilmelidir. Bu bağlamda sağlık 

hizmetlerinde destekleyici, erişilebilir, empatik, adil, saygılı, şefkatli ve 

güçlendirici bir liderlik benimsenmelidir. Temel liderlik stratejileri olarak 

katılım teşvik edilmelidir. Herkesin yapması gerekenler konusunda net 

olunmalıdır ve bu konuda yararlı, olumlu geri bildirimler verilmelidir (West, 

Armit, Eckert, West ve Lee, 2015: 2). Sağlık hizmeti sunan organizasyonların 

liderleri daha ulaşılabilir olmalı, sadece hastaların değil çalışanların da 

beklentilerini karşılamalıdır. Çalışanların performanslarına ilişkin zamanında 

ve etkili geri bildirim sağlamalı, çalışanlarla ilişkilerini güçlendirmelidir. 

Sağlık çalışanlarının refahını artırarak (Tawfik vd., 2022: 3), daha iyi 

performans göstermelerine katkı sağlayabilmelidir (Kang vd., 2019: 1). 

Sağlık hizmetlerinde her düzeyden liderlerin daha iyi liderlik 

yapabilmesi için ekibiyle ve diğer kişilerle dayanışma içerisinde olması 

gerekmektedir. Ekip üyelerinin ve ekibin dışında kalan kişilerin ihtiyaçlarını 

tanıması ve karşılaması, ekibine güvenmesi, gelecek için güven oluşturması ve 

uzun vadeli hedefler belirleyerek bir kurum vizyonu oluşturması önemlidir. 
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Ayrıca oluşturmuş olduğu kurum vizyonunu paylaşması, herkesin bu vizyon 

için işbirliği içerisinde ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlaması, yaratıcı 

düşünmeyi teşvik etmesi, kişisel riskler alabilmesi ve hizmetin yararına cesurca 

mücadelelerde bulunabilmesi gereklidir. Diğer taraftan sağlık hizmetleri 

sistemini, sistemin parçalarıyla olan ilişkilerini anlaması, personelin kendisini 

ve yeteneklerini geliştirmesine destek olması, değişim için fırsatlar oluşturması 

(Kumar ve Khiljee, 2015: 64) ve mevcut kaynakların kalitesini artırarak 

çalışma koşullarını iyileştirmesi son derece önemlidir (Alilyyani, Wong ve 

Cummings, 2018: 6). Liderlerin bu koşulları sağlayabilmesi durumunda sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin artırılması, meydana gelen değişime ayak 

uydurulabilmesi, daha iyi rekabet edilebilmesi, çalışanların ortak bir vizyonda 

birleştirilebilmesi gibi kurumsal hedeflerin başarılması daha da kolaylaşacaktır. 

Liderliğin sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri aşağıdaki başlıklar altında daha 

detaylı incelenecektir. 

 

1.1.1.Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Liderlik 

Modern sağlık hizmetlerinin temel amacı yüksek kalitede hasta 

bakımının sağlanmasıdır. Bu temel amaç için tüm sağlık personeli ve 

yöneticiler hem hiyerarşik hem de fonksiyonel şekilde örgütlenmişlerdir. 

Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hasta bakımı örgütlenme içerisindeki liderlikten 

güçlü bir şekilde etkilenir (Tahir, Amiruddin, Palutturi, Rivai ve Saleh, 2020: 

40). Etkili liderlik, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlarken istenmeyen 

olayların meydana gelme sıklığını azaltır, meydana gelen hataların 

bildirilebilmesi için destekleyici bir ortam yaratır ve çalışan refahının 

artırılmasına katkı sağlar (Tawfik vd., 2022: 3).  

Sağlık hizmetleri, hizmet sektörü içerisindeki belki de en karmaşık ve 

yönetilmesi zor sektördür. Bununla birlikte sunulan hizmet, diğer hizmet 

sektörlerinden farklı olarak insan sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle etkin 

bir liderliğin hasta bakım kalitesi ve sağlığı için önemli bir faktör olduğu ifade 

edilir. Hatta etkili liderliğin sağlık organizasyonlarının başarısı için önemli 

olmaktan öte kritik bir unsur olduğu belirtilmektedir (Schyve, 2017: 1). 

Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ortak bir amaca ulaşmak üzere 

birbiri ile bağlantılı birçok birimden, süreçten, insandan ve kaynaktan oluşur. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde sağlık hizmeti sunan organizasyonların bir 
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sistem olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu sistemin bileşenleri birbiriyle 

koordinasyon halinde ve etkili bir şekilde çalışmazsa arzu edilen amaca 

ulaşılamaz. Sağlık hizmeti sunan organizasyonların birincil amacı, sağlık 

hizmeti talep eden kişilerin ihtiyaçlarının yüksek kalitede ve güvenli bir şekilde 

sağlanmasıdır. Bir sağlık hizmeti sunan organizasyonun finansal 

sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, etik ilkelere uygun hizmet sunumu gibi 

farklı amaçları olsa da temel amacı, hastalara yüksek kaliteli, güvenli bakım 

sağlamaktır (Schyve, 2017: 1). Bu bağlamda sağlık hizmeti sunan 

organizasyonlardaki liderlerin başta sağlık bakım kalitesini yükseltmeleri 

beklenilir. 

 

1.1.2.Sağlık Hizmetlerinde Değişim ve Liderlik 

Değişim, bir şeyin mevcut durumundan faklı bir duruma 

dönüşmesi/dönüştürülmesidir. Günümüzde çevre hızlı bir şekilde 

değişmektedir ve organizasyonların da hayatta kalabilmesi için bu değişime 

uyum sağlaması beklenmektedir. Bu bağlamda değişim hem kişisel hem de 

organizasyonel yaşamın en gerekli unsurlarından biridir (Koçel, 2011: 667). 

Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar da sürdürülebilirlik için değişen koşullara 

uyum sağlamak ve sürekli olarak değişmek zorundadır. Teknolojik gelişmeler, 

küreselleşme, hasta ve hasta yakınlarının bilinçlenmesi ve beklentilerinin 

artması, rekabet, artan maliyetler, kaynakların kısıtlılığı, nüfusun yaşlanması, 

politik ve yasal düzenlemeler gibi unsurlar sağlık hizmetlerinin sunum 

süreçlerini etkileyen temel değişim nedenlerinden sadece bazılarıdır (Figueroa 

vd., 2019: 2; Guo, 2009: 21; Huston, 2018). Sağlık hizmeti sunan 

organizasyonlar bu değişim nedenlerine bağlı olarak organizasyonel açıdan 

yeniden yapılanmakta, hizmet kalitesini artırmakta, nitelikli işgücünü elde 

tutmaya çalışmaktadır.  Bugünün sağlık hizmeti liderleri de bunun için yeni 

şekillerde düşünmeye, değişime ayak uydurmaya ve bu değişime öncülük 

etmeye zorlanmaktadır. Bu zorluğun üstesinden gelmek, liderlik yeterliliğinin 

ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir (Huston, 2018). 

Günümüzde liderlik, sürekli değişimin hâkim olduğu sağlık 

hizmetlerinde hedeflere ulaşılabilmesi için gereken değişikliklerin yapılması ile 

ilgilidir. Sağlık hizmetleri gibi çevreyle sürekli etkileşim halinde olan dinamik 

yapıdaki bir sistemde hiçbir şey değişimden daha sabit değildir. Özellikle 
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teknolojide görülen değişimler sağlık hizmetlerindeki pekçok süreç ve sistemi 

değiştirmektedir ve bu da personelin yeni çalışma yöntemlerini öğrenmesi için 

artan bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlıkta değişim yönetimi son 

derece önemlidir. Sağlık hizmetlerinde etkili liderler, değişim yönetiminin 

önemini anlar ve yaptıkları her şeye değişim yönetimiyle ilgili en iyi 

uygulamaları dahil ederler (UTS Online, 2022).  

Sağlık hizmetlerinde değişimin sağlanması, personelle sürekli iletişim 

kurmayı, eğitimi ve yeni sistemleri ve süreçleri benimsemede örnek teşkil 

etmeyi içerir (UTS Online, 2022). Ayrıca liderler de zorlu ve değişen bir sağlık 

sisteminde yeni beceriler edinmelidir. Bunlardan en önemlisi çalışanlar için 

yeni bir bağlam yaratmaktır (Graham ve Melnyk, 2014: 56). Hasta bakımının, 

güvenliğinin ve hasta deneyiminin kalitesini iyileştirmek için sağlık hizmeti 

sunan organizasyonlardaki liderlerin çalışanın bilgi, beceri ve yeteneklerinin 

sürekli gelişimini teşvik etmesi, yeniliğe açık olması, çalışanları motive etmesi, 

ödüllendirmesi, yeni ve iyileştirilmiş çalışma koşullarını sağlaması gerekir 

(West vd., 2015: 2). Geleceğin liderleri vizyon odaklı, yenilikçi ve günümüzün 

dinamik sağlık hizmeti ortamında misyonlarını sürdürmek ve vizyonlarını 

gerçekleştirmek için tutkulu olmalıdır. Ayrıca kanıta dayalı uygulamaları 

destekleyen ve sürdüren ortamlar yaratacak şekilde donanımlı olmalıdırlar 

(Guo, 2009: 20). Bu sayede sağlık hizmetlerinin kalitesi yükselecek ve sağlık 

bakım maliyetlerinin azalmasına da katkı sağlanacaktır (Graham ve Melnyk, 

2014: 56).  

 

1.1.3.Sağlık Hizmetlerinde Rekabet ve Liderlik 

Rekabet, birçok sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de yoğun bir 

şekilde görülür. Bu durum üzerinde toplumun, hasta ve hasta yakınlarının 

bilinçlenmesi, talep ve beklentilerinin artması, tercih edilebilecek sağlık 

kuruluşu alternatiflerinin çoğalması ve sağlık hizmeti maliyetlerinin artması 

gibi pekçok durumun etkisi vardır. Diğer taraftan sağlık hizmeti talebinin etkin 

bir şekilde karşılanabilmesi için de hizmet sağlayıcılar arasındaki rekabetin 

artırılması amaçlanır (The Health Foundation, 2011: 4). Bu bağlamda hastaların 

beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması için sağlık 

hizmetlerinin sunumunda sürekli iyileştirmeye odaklanılır. Müşteri 

memnuniyeti, sağlık hizmeti sağlayıcısının müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini 
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karşılama yeteneğine bağlıdır ve hizmetler ne kadar iyi olursa olsun, müşteriler 

sürekli olarak daha iyi hizmet almayı talep ederler. Pazarda rekabet edebilmek 

için kuruluşların müşteri gereksinimlerine dayalı olarak üstün kalitede 

hizmetler sunması gerekir. Sağlık hizmeti sunan organizasyonların liderleri 

hem ulusal düzeydeki hem de uluslararası ve küresel düzeydeki sağlık 

kuruluşlarıyla rekabet edebilmek için sağlık kurumunun en önemli 

kaynaklardan biri olarak kabul edilir (Baloch ve Siddiq, 2016: 86).  

Sağlık hizmetlerinde rekabet, sağlık hizmeti kullanıcılarının 

gereksinimlerinin karşılanması, beklentilerine uygun hizmet sunulması ve 

onlar için değer yaratılmasıyla yakından ilgilidir. Kullanıcılar için değer 

yaratılması, kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli veya diğer hizmet/mal 

üreticilerine göre hizmette/malda bir farklılık oluşturulmasıdır. Temelde 

işletmeler bu iki durum üzerine yoğunlaşarak rekabet etmektedirler. Buna göre 

işletmelerin rekabet edebilmek için ya ürünü diğer üreticilerden daha düşük 

maliyetle üretmeleri ya da ürüne müşterilerin yüksek maliyete katlanmasını 

sağlayacak nitelikler kazandırmaları gerekmektedir (Ülgen ve Mirze, 2018: 

241). Diğer taraftan sağlık hizmetlerinde maliyetlerin sürekli artması nedeniyle 

kaliteden ödün vermeden maliyetlerin kontrol altında tutulmak istenmesi temel 

bir konu haline gelmiş durumdadır. Sağlık hizmetlerinde rekabet ortamının 

oluşması hem maliyetlerin kontrolünün hem de kalitesizliğin çözümlenmesinin 

bir yolu olarak görülmektedir. Sağlık hizmetlerinde rekabetin genellikle 

büyümeyi teşvik ettiği, tüketicilerin beklentilerinin karşılanmasına katkı 

sağladığı, kaliteyi ve üretkenliği artırdığı ileri sürülmektedir (Propper, 2018: 

492). Ayrıca sağlık organizasyonlarının sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri 

için kârlılıklarını korumaları ve maliyetlerini mümkün olduğunca düşük 

tutmaları gerekmektedir. Birçok kurum bu tür maliyetleri azaltmanın yollarını 

bulmaya çalışmaktadır (Kılıç ve Günsel, 2019: 51). Ancak sağlık hizmetlerinde 

sadece maliyetlerin düşürülmesi rekabet edebilmek için yeterli değildir. Sağlık 

hizmetlerinin sunumunda nitelikli sağlık profesyonellerine, iyi ekipmanlara ve 

modern teknolojilere ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde en son teknolojilerin 

kullanılması ve modern tıbbi uygulamaların gerçekleştirilmesi hem nitelikli 

işgücünü hem de hastaları çekmede önemli bir etken olarak kabul edilmektedir 

(Rivers ve Glover, 2008: 629). Bu bağlamda günümüzde sağlık sektöründe 

değişen çevre koşullarına bağlı olarak giderek daha fazla rekabet unsuruyla 
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mücadele edilmesi gerektiği ifade edilebilir ve sağlık hizmeti sunan 

organizasyonların liderleri, bu mücadelede motivasyon ve ilham kaynağı olarak 

görülmektedir (Chatterjee vd., 2018: 39). 

1.1.4.Sağlık Hizmetlerinde Takım Çalışması ve Liderlik 

Günümüzde örgütlerde katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmektedir. 

Örgütsel kararlar alınırken her kademeden çalışanın bu kararlara katılımının 

sağlanması, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, 

işbirliğinin arttırılması, çalışanların ihtiyaçlarının, taleplerinin ve 

beklentilerinin karşılanması giderek daha önemli hale gelmektedir. Çünkü 

örgütlerin en önemli sermayeleri arasında işgücü yer almaktadır (Bostan ve 

Köse, 2011: 178-179; Demir ve Tatar, 2000: 84) ve çalışanlar örgütler için 

stratejik bir öneme sahiptir (Akın ve Erdost Çolak, 2012: 86). Özellikle sağlık 

hizmeti sunan organizasyonlar gibi emek yoğun örgütler için çalışanların hayati 

öneme sahip olduğu söylenilebilir (Bostan ve Köse, 2011: 178-179; Demir ve 

Tatar, 2000: 84).  

Lider kavramıyla geleneksel olarak bir organizasyonun en üst 

basamaklarındaki kişilere atıfta bulunulsa da ön saflarda çalışanlar ve onların 

doğrudan amirlerinin de değişim ajanları olarak hareket etmede ve hasta 

merkezli bakımı teşvik etmede çok önemli liderlik rollerinin bulunduğu ileri 

sürülmektedir. Liderlerin, tüm paydaşların ortak misyonunu ve vizyonunu 

içeren ekipler oluşturması kurumsal hedeflere ulaşması için kritik öneme 

sahiptir. Bu ekibi oluşturmada liderin rolü esastır. Alt kademelerden en üst 

kademelere kadar tüm hiyerarşik basamaklarda misyonun ve vizyonun 

başarılması için ekiplerin oluşturulmasında liderler, tüm ekip üyelerinin 

becerilerini ve yeteneklerini tanımalı ve onların tüm potansiyellerini ortaya 

çıkaracak şekilde ekip üyelerini güçlendirmelidir. Liderler ekip üyelerine 

güvenmeli ve onlara yeni öğrenme fırsatları sunmalıdır. Aynı zamanda ekip 

üyelerini, birlikte iyi çalışabilmeleri ve birbirlerinden bir şeyler öğrenebilmeleri 

için işbirliği içinde iletişim kurmaya teşvik etmelidir (Alsaqqa, 2020: 236; 

Huston, 2018). 

Sağlık hizmetlerinin sunumu; aralarında karmaşık, doğrusal olmayan 

etkileşimler bulunan çok sayıda profesyonel grup, departman ve uzmanlık 

alanlarının birlikte eşgüdüm halinde çalışmasına dayalıdır. Ancak sağlık 

hizmetleri farklı alanlar, çok yönlü hedefler ve çok disiplinli personel ile ilgili 
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kısıtlamaların bir sonucu olarak benzersiz bir özellik gösterirken bazen 

çatışmalar da ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte hastalar, iyi organize 

edilmiş ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş kaliteli tedaviye giderek daha 

fazla ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu eğilimler, birden fazla disiplinin hastalar 

için bakım yollarını organize ettiği ve optimize ettiği entegre bir yaklaşım 

gerektirmektedir (Alsaqqa, 2020: 239). Bu bağlamda sağlık hizmetlerinde 

liderler, bir bütün olarak organizasyon içindeki çeşitlilikten yararlanmalı ve 

yönetim süreçlerini tasarlarken kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmeli, 

personeli ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya teşvik edebilmelidir (Al-

Sawai, 2013: 285). Başarılı ekip çalışması, liderlerin çalışanlar arasında 

birlikteliği sağlamasını ve çalışanların kendi işleriyle ilgili kararlara katılımının 

sağlanmasını gerektirmektedir. Personeli güçlendiren liderler, güçlü 

kişilerarası becerilere sahiptir, kapsayıcıdır, koçtur ve sürekli geri bildirim 

sağlarlar. Ekibin bireysel ve toplu olarak güçlü yönlerinden yararlanırlar. 

Sorumlulukları ve karar vermeyi devredebilirler. Personelin tüm süreçlere 

katılımını teşvik ederler. Çalışan bağlılığını ve nihayetinde hasta deneyimini 

olumlu yönde etkileyen duyguları güçlendirirler (Kang vd., 2019: 3).  

 

1.2.Toksik Liderlik Kavramı  

Liderlik üzerine birçok teori geliştirilmiştir ve bu teorilerde liderle ilgili 

olumsuz yönlere değinilse de genel olarak başarılı liderliğin temelini oluşturan 

unsurlar ele alınmaya çalışmıştır. Bu teoriler Özellikler Teorisi, Davranışsal 

Liderlik Teorisi, Durumsallık Teorisi, Çağdaş Liderlik Teorileri (Etkileşimci, 

Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Teorisi) şeklindedir (Bozkurt ve Göral, 

2013: 6; Demir, Yılmaz ve Çevirgen, 2010: 132). Bu teorilerde liderlerin sahip 

olması gereken niteliklere ilişkin farklı görüşler ortaya konulmuştur. Bu 

teorilerden Özellikler Teorisi’ne göre lider, kişilik olarak ve fiziksel açıdan 

örgütün diğer üyelerinden farklı özelliklere sahiptir. Örgüt üyeleri çeşitli 

özellikler (yaş, boy, zekâ, bilgi, dürüstlük, samimiyet, kararlılık, 

yakışıklılık/güzellik, güzel konuşma, kendine güven gibi) bakımından birbiri 

ile kıyaslandığında lider olacak kişi bu özellikler bakımından diğer üyelerden 

daha iyi düzeydedir (Koçel, 2011: 576). Davranışsal Liderlik Teorisi’ne göre 

lider, sahip olduğu özelliklere göre değil sergilemiş olduğu davranışlara göre 

belirlenir. Bu teoriye göre tek ve en iyi liderlik tarzı vardır. Başarılı liderlik 
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stilleri ve davranışları, etkisiz olanlardan ayırt edilebilir (Kumar ve Khiljee, 

2015: 64). Davranışsal liderliğin belirlenmesinde birçok uygulamalı araştırma 

sonucundan faydalanılmıştır ve bu araştırmalar sonucunda liderin sergileyeceği 

davranış şekilleri Tablo 1.1’de verilmiştir (Koçel, 2011: 577-582). 

Tablo 1.1: Davranışsal Liderlik Araştırmaları 

Araştırma Liderlik 

Tarzları 

Özellikler 

Ohio State 

Üniversitesi 

Liderlik 

Çalışmaları- 

 

-Kişiyi 

dikkate 

alma 

-İşe ağırlık 

verme 

Liderlik tarzı, liderin davranışlarına göre iki gruba 

ayrılmıştır. İlk liderlik tarzına sahip olan -kişiyi 

dikkate alan- liderler takipçileri ile dostluk ve 

arkadaşlık geliştirirler, takipçileri bu liderlere güven 

ve saygı duyarlar. İkinci liderlik tarzına sahip olan -

işe ağırlık veren- liderler ise işin yapılması için 

gerekli düzenlemeleri, yönlendirmeleri, 

organizasyonu yaparlar. 

Michigan 

Üniversitesi 

Liderlik 

Çalışmaları- 

-Kişiye 

yönelik 

davranış 

-İşe yönelik 

davranış 

Kişiye yönelik liderlik tarzına sahip olan liderler, 

yetkilerini devrederler. Takipçilerinin kendilerini 

geliştirmeleri için destek sağlarlar. Takipçilerin 

tatminlerini artırmak için çalışma şartlarını 

iyileştirmeye yönelik davranışlar gösterirler. 

İşe yönelik liderlik tarzına sahip liderler, işlerin 

belirlenen şekillerde yapılması için takipçilerini 

sürekli olarak kontrol ederler ve işlerin istenildiği 

gibi yapılması için bulundukları mevkiyi kullanarak 

cezalandırıcı bir davranış gösterirler. 

Blake ve 

Mouton’un 

Yönetim 

Tarzı Matrisi 

-Üretime 

yönelik 

olma 

-Kişilerarası 

ilişkilere 

yönelik 

olma 

Üretime yönelik liderler, kişilere önem vermezken 

işin yapılmasına çok fazla önem verirler. Diğer 

taraftan kişiler arası ilişkilere yönelik liderler ise 

takipçilerinin memnuniyetine ve duygularına önem 

verirler. Bu liderlik tarzında liderler tamamen 

üretime yönelik veya tamamen kişiler arası ilişkilere 

yönelik liderlik özelliği göstermezler. Her iki 

özellikten çeşitli düzeylerde davranış sergilerler. 

McGregor’un 

X ve Y 

Teorileri- 

-X Teorisi 

-Y Teorisi 

Liderin davranışlarında takipçilerin davranışlarına 

ilişkin varsayımlar belirleyicidir. Buna göre insanlar 

iki gruba ayrılır. Birinci gruptakiler (X Teorisi) 

çalışmayı sevmeyen, işten kaçan, sorumluluk 

almayan, istekli olmayan kişilerdir ve bu özellikteki 

takipçilerin çalışması için zorlanmalı, gerekirse 

cezalandırılmalıdırlar. Bu özellikteki takipçilere 

karşı liderler otoriter ve müdahaleci davranışlar 

sergilerler. İkinci gruptaki kişiler (Y Teorisi) 

çalışırken otokontrol sağlayabilirler. Sahip oldukları 

potansiyeli uygun koşullar sağlandığında 

geliştirebilirler ve daha fazla sorumluluk almayı 
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öğrenirler. Bu özellikteki takipçilere karşı ise 

liderler demokratik ve katılımcı bir davranış 

sergilerler. 

Likert’in 

Sistem 

Modeli 

 

-Sistem 1 

-Sistem 2 

-Sistem 3 

-Sistem 4 

 

Sistem 1 tarzındaki liderler istismarcıdır. 

Takipçilerine güven duymazlar, onlarla ilgili 

konularda tartışmak istemezler ve sorunların 

çözümünde takipçlerinin düşüncelerine nadiren 

önem verirler. 

Sistem 2 tarzındaki liderler yardımsever olmakla 

birlikte takipçileri kendilerini yeterince serbest 

hissetmezler. Bu liderler takipçilerinin bazı 

durumlarda fikrini alırlar. 

Sistem 3 tarzındaki liderler katılımcılığı esas alırlar. 

Genel olarak takipçilerinin fikrini alırlar. 

Sistem 4 tarzındaki liderler ise demokratiktirler ve 

takipçilerine tam olarak güvenirler. Her zaman 

takipçilerinin fikrini alırlar.  

 

Kaynak: Koçel’in (2011) “İşletme Yöneticiliği.” kitabından yararlanılarak yazar 

tarafından oluşturulmuştur. 

 

Daha sonraki süreçlerde Davranışsal Liderlik Teorisi’nde ifade edildiği 

gibi tek ve en iyi diye ifade edilen liderlik tarzının olmayacağı, liderin 

davranışlarının duruma ve koşullara göre farklılık gösterebileceği ifade 

edilmiştir.  Bu görüş Durumsallık Teorisi olarak kavramsallaşan yeni bir 

liderlik teorisinin gelişimine katkı sağlamıştır. Durumsallık Teorisi’ne göre 

farklı koşullarda farklı liderlik tarzı sergilenmektedir. Liderlik tarzlarına 

yönelik ortaya atılan bir diğer teori ise Etkileşimci, Dönüşümcü ve Karizmatik 

Liderlik Yaklaşımı’dır. Etkileşimci, Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik 

Yaklaşımı’na göre, etkileşimci/işlevsel liderlik tarzına sahip liderler 

takipçilerini ödül veya ceza ile motive ederler (Koçel, 2011: 593). Êtkileşimci 

liderler, takipçilerinin beklentilerinin ve ihtiyaçlarınınn farkında olup bunları 

karşılayarak kendi isteklerini yaptırırlar. Diğer bir ifade ile bu liderlik tarzında 

örgütsel hedeflerin başarılması hususunda yüksek performans gösteren 

çalışanların beklentileri ve ihtiyaçları karşılanarak motivasyon sağlanır. 

Gelenekselci bir anlayışa sahip olmakla birlikte çalışanlarla çok yönlü ilişkiler 

kurarlar. Diğer taraftan çalışanların değişim ve yenilik beklentilerini 

önemsemezler. Bu liderler süreçler içerisinde risk almaktan kaçınırlar (Kurt ve 

Yiğit, 2017: 111). Dönüşümcü liderlik tarzına sahip liderler ise vizyon sahibi 

olarak görülürler ve takipçileri onları tutku ve şevkle takip ederler (Kumar ve 
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Khiljee, 2015: 64). Bu liderler çalışanlarda değişim ve gelişim duygusu 

yaratırlar. Dönüşümcü liderler çalışanları motive eder, onlara değer verir ve 

onların ihtiyaçlarını dikkate alırlar. Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için bu 

liderler; takipçilerin inançlarında, beklentilerinde ve davranışlarında değişim 

meydana getirirler (Akyurt, Alparslan ve Oktar, 2016: 51). Karizmatik liderlik 

tarzı ise özellikler teorisine de atıfta bulunur ve lider olacak kişilerin karizmatik 

olmaları gerektiğini belirtir. Her karizmatik liderin kendisini diğerlerinden 

ayıran ve karizmatik yapan farklı bir özelliği olabilir (Koçel, 2011: 593). 

Karizmatik liderler, misyonlarının olağanüstü ve vizyonlarının ilham verici 

olduğu izlenimini uyandıran davranış ve eylemleriyle diğer liderlerden farklılık 

gösterirler. Bu nedenle takipçiler, lideri sadece resmi otoritesinden dolayı değil 

liderlerin olağanüstü karakterine ilişkin algılarından dolayı takip etmeyi 

seçerler (Conger ve diğerleri, 2000: 748). Bu bağlamda karizmanın ve 

karizmatik liderliğin meşruiyeti, liderin kalitesinden çok sosyolojik ve 

psikolojik olarak takipçilerinde ortaya çıkardığı bir inanç ve algıya bağlıdır 

(Takala, 1997: 10). 

Liderlik üzerine geliştirilen teorilerin bazılarında çalışanların 

performanslarının artırılması ve örgüt amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için 

çalışanlara karşı zorlayıcı ve cezalandırıcı bir şekilde davranıldığı, çalışanlara 

ve çalışanların görüşlerine önem vermeyen davranışlar sergilendiği 

belirtilmiştir. Ancak bu teorilerin temelinde bilerek ve isteyerek örgüte veya 

çalışana zarar vermeye yönelik yaklaşımların olmadığı, örgüt hedeflerinin 

başarılması için bu tarz liderlik stillerinin ortaya çıktığı ifade edilebilir. Ancak 

daha sonraki yapılan araştırmalarda bazı liderlerin kasıtlı olarak zarar verici bir 

tutum içerisinde oldukları görülmüştür. Bu liderlik tarzlarından birisi olan 

toksik liderlik hem örgüte hem takipçilerine hem de diğer çalışanlara kasıtlı 

olarak zarar verilmesiyle ilgilidir. Toksik liderler kuruluşun amaçlarını, 

kaynaklarını, etkinliğini baltalayarak kuruluşun meşru çıkarlarını ihlal eden; 

sistematik ve tekrarlanan davranışlarıyla astlarının motivasyonunu, refahını ve 

iş tatminini düşüren liderlerdir. Toksik liderlik narsisizm, otoriterlik, kendini 

terfi ettirme ve istismarcı denetim unsurlarını içeren çok boyutlu bir yapıdır 

(Dobbs, 2014: 15). Toksik lider, çalışanların motivasyonunu düşürür; haklarını 

dikkate almaz; çalışanlara değer vermez; eşit davranmaz ve çalışanların 

kendilerini kötü hissetmelerine neden olur (Yavaş ve Tepebaşı, 2020: 517). 
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Toksik liderlerin hem takipçilerinde hem de diğer çalışanlarda yarattığı korku, 

onların temel kontrol silahlarından biridir. Eylemleri, başkalarını aşağılamak 

ve dengelerini bozmak, insanların güvenini veya özgüvenini baltalamak için 

tasarlanmıştır. Böylece toksik liderlerin otoritelerine çalışanlar tarafından 

önemli bir meydan okuma olmamaktadır (Frost, 2004: 112). 

Toksik liderlerin hem örgütlere hem de örgüt çalışanlarına dolaylı ya da 

doğrudan vermiş oldukları zararların farkedilmeye başlanmasıyla toksik 

liderlik üzerine yapılan çalışmalarda da bir artış meydana geldiği ifade 

edilebilir.  Toksik liderlik kavramından ve toksisitenin liderlikle ilişkisinden ilk 

bahseden kişi Whicker olmuştur. Whicker (1996) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada güvenilir lider, geçici lider ve toksik lider şeklinde örgütlerde 

görülen üç tip liderlikten bahsedilmiştir (Akt. Singh, Sengupta ve Dev, 2018: 

149). Amerika Birleşik Devletleri Kara Harp Okulunda toksik liderlerin yıkıcı 

etkilerini ortadan kaldırmak için “toksik liderlik tarzına” sahip olabilecek 

kişilerin nasıl tespit edilebileceği üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın 

yapıldığı 2003 yılından günümüze kadar geçen sürede ise toksik lider, toksik 

yönetici, toksik kültür ve toksik organizasyon terimleri iş, liderlik ve yönetim 

literatüründe giderek artan bir sıklıkta karşımıza çıkar olmuştur (Reed, 2004: 

67). Yapılan bu araştırmlarda toksik liderler şu şekilde tanımlanmışlardır: 

Schmidt’e göre toksik liderler, astlarının refahını bozucu ve zarar verici 

bir tutum sergilerler. Hatta bazen taciz edici olabilirler. Toksik liderlikle ilgili 

literatürün çoğunda toksik liderlerin astlarını azarlayan, küçümseyen ve 

zorbalık yapan, kontrolleri dışındaki durumlardan veya iş tanımlarının 

ötesindeki görevlerden astlarını sorumlu tutan ve astlarının daha fazla 

çalışmasını ve makul olandan daha fazla fedakârlık yapmasını isteyen bir 

liderlik özelliği gösterdikleri vurgulanmıştır (Schmidt, 2008: 4-5). Tavanti’nin 

çalışmasında toksik liderin diğer liderlik tarzlarıyla ve zor insanlarla 

karıştırılmaması gerektiği ifade edilmiştir. Talepkar, zorlayıcı ve farklı 

kişiliklerdeki liderler her zaman toksik lider olmayabilirlerken çekici ve neşeli 

liderlerin toksik/zehirli olabilecekleri belirtilmiştir. Bir lideri toksik yapan şey, 

tavırları ve iletişim tarzı değildir. Genellikle toksik dinamikleri gösteren 

sistemik caydırıcı etkileridir. Toksik liderler işlerinde son derece yetkin ve 

etkili olabilir ancak sağlıksız bir örgüt iklimi oluşmasına neden olurlar 

(Tavanti, 2011: 129).  
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Toksik liderler, bencil ve çıkarcı olup kurumsal başarıları kendisine 

atfederken başarısızlıkları çalışanlara atfederler ve çalışanların sürekli 

fedakârlık etmelerini beklerler. Bu özelliklerinden dolayı ise çalışanlara, örgüte 

ve diğer pek çok kişiye zarar verirler (Canbolat, Çelik ve Ulukapı, 2020: 29). 

Herkes kötü patronla veya zorba liderle iş hayatında karşılaşabilir ancak toksik 

liderler bu liderlerin tarzlarından daha fazla zarar vericidirler.  Toksik liderler, 

yıkıcı davranışları ve işlevsiz kişisel nitelikleri nedeniyle ciddi ve kalıcı zehirli 

etkiler yaratırlar (Aubrey, 2012). Hogan ve Hogan, (2001) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada liderliğin karanlık tarafına ilişkin bir sınıflama 

yapılarak toksik liderlerin karakterleri ve ayırt edici özellikleri belirtilmiştir. 

Çalışmada toksik liderlerin ayırt edici özellikleri hem iyi hem de kötü özellikler 

şeklinde iki grupta incelenmiştir. Bu özellikler Tablo 1.2’de verilmiştir. 

Tablo 1.2: Toksik Liderliğin Sınıflandırılması 
Karakterler Ayırt Edici Özellikleri  

Heyecanlı Başkalarının kendisine kötü davrandığını ya da davranacağını düşündükleri 

için reddedilmeyi, eleştirilmeyi veya haksızlığa uğramayı beklerler. Bu 

beklentilerine yönelik bir davranışla karşılaştıklarını düşündüklerinde 

duygusal patlamalar (bağırma, bir şeyleri fırlatma, kapıları çarpma vb.) 

yaşarlar. Sahip oldukları iyi özellik olarak empati yeteneklerinin yüksek 

olduğu söylenilebilir. Ancak memnun edilmeleri zordur. Sonuç olarak, sık 

sık iş değiştirirler ve çok sayıda başarısız ilişkileri vardır; çünkü çok kolay 
hayal kırıklığına uğrarlar ve hayal kırıklığına uğradıkları zaman ilk 

içgüdüleri geri çekilip gitmek olur. 

Tartışmacı Komplo teorilerinde uzmanlaşmışlardır. Kötü muameleye karşı sürekli 

tetiktedirler ve bunun olduğunu düşündüklerinde, fiziksel şiddet, suçlama 

veya dava etme gibi misillemede bulunurlar. Vizyoner ve karizmatik 

olabilirler. Bu özellikleri nedeniyle insanları etraflarında toplayabilirler. Çok 
ısrarcıdırlar ve savaşmadan pes etmezler. Zamanla düşman biriktirme 

eğilimindedirler. Bu nedenle yaşam tarzlarında kendi kendini tatmin eden bir 

kalite vardır. 

Temkinli Eleştirilmekten, suçlanmaktan ve herhangi bir şekilde rezil edilmekten 

korkarlar. Bu nedenle hata yapmamak için sürekli tetiktedirler. Sürekli tetikte 

oldukları için başkaları görmese bile tehlikeleri ve tehditleri her yerde 
görürler. Ayrıca, personelinde hata yapıp kendisini utandırabileceğinden 

korktukları için personeli sürekli takip ederler. Bu insanlar çok temkinli, 

kararsız ve kontrolcü oldukları için popüler olmayan yöneticilerdir. Diğer 

taraftan risklerin değerlendirilmesinde dikkatli ve titizdirler. 

Bağımsız Bencildirler. Özellikle çalışanlarının olmak üzere başkalarının duygu ve 

düşüncelerine kayıtsızdırlar. Reddedilmeye veya eleştiriye kayıtsız 
görünürler. Yalnız çalışmayı tercih ederler ve insanlardan çok veri ve 

nesnelerle ilgilenirler. Başkalarının ihtiyaçlarını, ruh hallerini veya 

duygularını görmezden gelirler ve kaba, düşüncesiz, duyarsız olabilirler. 

Baskı gerçekten arttığında, bu insanlar ofislerine çekilirler, meseleleri kendi 
başlarına halletmeye başlarlar ve iletişim kurmayı bırakırlar. 
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Sakin Kendi beceri ve yeteneklerine güvenirler, başkalarının, özellikle üstlerinin 
yetenek ve niyetleri hakkında alaycıdırlar. Kötü muameleye maruz 

kaldıklarını, takdir edilmediklerini ve hor görüldüklerini hissetme 

eğilimindedirler ve saygısızlık belirtilerine karşı son derece hassastırlar. 

Kibirli Beğenilmeyi, saygı duyulmayı, ilgilenilmeyi, övülmeyi, iltifat edilmeyi ve 

şımartılmayı beklerler. Yaptıkları her işte başarılı olma gibi bir beklentileri 

vardır. Bu beklentileri boşa çıktığında “narsist bir öfke” ile patlarlar. 
Başarısızlığı ve/veya hataları kabul etmeyi reddederler. İşler yolunda 

gittiğinde, bu onların çabaları sayesindedir; işler ters gittiğinde, bu başkasının 

hatasıdır. İnisiyatif almaya isteklidirler. Çok renkli ve ilgi çekici 

olduklarından, genellikle takipçileri çekerler ancak değişken ve taciz edici 
olduklarından, aynı zamanda kısa sürede takipçileri yabancılaştırırlar. 

Zarar Verici Başkalarının onları sevmesini ve çekici bulmasını beklerler. Başkalarını 
sömürülecek faydalar olarak görürler ve bu nedenle taahhütlerini yerine 

getirmekte sorun yaşarlar ve beklentileri ihlal etme konusunda 

umursamazdırlar. Çekici, eğlenceli, ilgi çekici, cesur ve biraz baştan çıkarıcı 

olabilirlerken aymı zamanda fevri, pervasız, inançsız, vicdansız ve sömürücü 
de olabilirler. 

Renkli Dikkatleri kendilerine çekmekte iyi olmalarına ragmen dışa dönük kişiler 
olmayabilirler. Parlak, renkli, eğlenceli olabilecekleri gibi plan yapmayan, 

kendilerini terfi ettiren ve olumsuz geri bildirimleri görmezden gelen bir 

özellik de gösterebilirler. 

Yaratıcı Bu kişiler yaratıcı, ilginç ve başkalarının güdüleri hakkında anlayışlı 

olabildikleri gibi bencil, başkalarının tepkilerine karşı duyarsız ve kendi 

gündemlerine odaklı olup sosyal ve politik sonuçlara kayıtsız da olabilirler. 

Gayretli Bu kişiler kurallara göre yaşarlar, başkalarının da aynısını yapmasını 

beklerler ve başkaları onların kurallarına uymadığında sinirlenirler. 

Saygılı Personelini savunmak veya otoriteye meydan okumak konusunda 

isteksizdirler ve bu, lider olarak meşruiyetlerini kaçınılmaz olarak aşındırır. 
Çok uyumlu oldukları için nadiren birini eleştirir veya şikâyet ederler ve 

kimseyi tehdit etmedikleri için örgütlerde yükselme eğilimindedirler. Ancak 

karar vermede, inisiyatif almada veya tavır almada sorunlar yaşarlar. Sonuç 

olarak sorumlu oldukları birimler sürüklenme eğilimindedir ve çalışanlar 
desteklenmediklerini hissederler.  

Kaynak: Hogan ve Hogan’ın (2001) “Assessing Leadership: A View from the 

Dark Side.”, isimli çalışmasına göre yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Hogan ve Hogan (2001: 50) tarafından sorunlu liderliğe yönelik 11 temel 

özellik belirlenmiştir ve bu liderlerin sosyal becerilerinin güçlü olduğu bu 

sayede de normal hayat içerisinde kolaylıkla farkedilemeyecekleri ifade 

edilmiştir. Bu liderlerin ancak uzun süreli ilişki halinde olunması durumunda 

farkedilebileceği belirtilmiştir (Hogan ve Hogan, 2001: 50). Lipman-

Blumen’ın (2010: 215) çalışmasında ise toksik liderlerin özellik olarak 

başlangıçta cezbedici olduğu ama nihayetinde takipçilerini (ve bazen takipçi 

olmayanları) manipüle ettiği, onlara kötü davrandığı ve çok çeşitli yıkıcı 

davranışlarda bulunduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan bir veya daha 
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fazlasına sahip olan kişiler “toksik/zehirli liderler” olarak kabul edilmişir. Buna 

göre; 

• Toksik liderler hem çalışanlara hem örgüte zarar verirken kasıtlı 

bir davranış gösterirler. Kasıtlı olarak takipçilerini (ve bazen 

takipçi olmayanları) aşağılarlar, korkuturlar, haklarından 

mahrum bırakırlar, fiziksel şiddet uygulayabilirler, aciz 

bırakabilirler, işkence edebilirler, terörize edebilirler veya 

öldürebilirler, 

• Çalışanların temel insan haklarını ihlal ederler,  

• Etik dışı faaliyetlerde bulunurlar,  

• Liderin gücünü artıran ve takipçilerinin bağımsız hareket etme 

kapasitelerini zayıflatan davranışlar sergilerler, 

• Takipçilerinin en temel korkularını besleyecek ve ihtiyaçlarını 

karşılamayacak eylemlerde bulunurlar, 

• Destekçilerine (bazen tehditler ve otoriterlik yoluyla) liderin 

yargılarını ve eylemlerini sorgulamak yerine bunlara uymayı 

öğretirler,  

• Sorunları ve soruları yalan söyleyerek ve yanlış tespitlerde 

bulunarak takipçilerini kasten yanıltırlar,  

• Sistemin gerçeği, adaleti ve mükemmelliği üretmeyi amaçlayan 

yapılarını ve süreçlerini yıkarak suç eylemlerine girişirler,  

• Yeni liderleri seçmek ve desteklemek için yasal süreçlerin altını 

oymak da dahil olmak üzere totaliter veya dar anlamda hanedan 

rejimleri inşa ederler, 

• Kendi halefleri de dahil olmak üzere (bazen kan akrabaları hariç) 

diğer liderleri desteklemezler, 

• Kişileri birbirine karşı kötü niyetle kışkırtırlar,  

• Kendi takipçilerine iyi davranabilirler ancak onları 

başkalarından nefret etmeye ve/veya başkalarına zarar vermeye 

ikna ederler,  

• Olumsuz durumlar için günah keçileri belirlerler ve başkalarını 

da onları kınamaya teşvik ederler,  
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• Önderlik ettikleri sistemin çöküşü için bir tetikleyicidirler ve 

hem takipçilerini hem de takipçileri olmayan çalışanları daha 

fazla tehlikeye atarlar,  

• Yetersizliği, kayırmacılığı ve yolsuzluğu tanımazlar veya 

görmezden gelirler ve/veya teşvik ederler,  

• Sorunlara yanlış teşhis koyarak ve bilinen sorunlara çözüm 

getirmede başarısız olarak beceriksizce davranırlar (Lipman-

Blumen, 2010: 215). 

 

1.2.1.Toksik Liderliğin Nedenleri 

Bazı liderlerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde isteyerek hem örgüte 

hem çalışanlara hem de çevrelerindeki diğer kişilere neden zarar verdiklerinin, 

kendilerinin dışındaki herkesin işini niçin zorlaştırdıklarının, bir lideri nelerin 

toksik/zehirli yaptığının bilinmesi bu liderlik tarzının dinamiklerinin 

tanımlanması, baş etme mekanizamalarının geliştirilmesi, bu liderlerin etkisiz 

hale getirilmesi için önemli bir konudur. Toksik liderlerin geçmişine 

bakıldığında onların bir günde toksik eğilimler geliştirmedikleri, aslında 

tarzlarının belirli bir süre içerisinde geliştiği belirtilmektedir. Bu liderlik tarzına 

sahip kişilerin sergilemiş olduğu tutum ve davranışların ilk başlarda üstleri veya 

meslektaşları tarafından sorgulanmaması nedeniyle zamanla oldukça zehirli 

hale geldikleri ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu liderlerin 

organizasyonlarda daha üst düzey pozisyonlara yükseltilmeleri toksik 

davranışlarının etkisini de artırmaktadır (Mehta ve Maheshwari, 2014: 20).  

Conger’a (1990: 50) göre liderler, çoğu zaman hareket tarzlarının 

olumsuz sonuçlar doğurduğunu algılamaktadır ancak yine de bu hareket 

tarzında ısrarcı olmaktadırlar. Bu ısrarcılık, liderin hareket tarzını değiştirmesi 

durumunda bilişsel bir uyumsuzluk yaşayabileceğiyle açıklanmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle liderler, verdikleri taahhütleri yerine getirmek için hareket 

etmektedirler. Çünkü bunu yapmamak kendilerine ilişkin olumlu algılarına 

zarar vermektedir. Diğer taraftan bir kuruluşta vizyoner bir lidere bağımlı olma 

eğiliminde olan takipçilerin hareket tarzları da bu sorunu devam 

ettirebilmektedir. Bu takipçiler liderlerini aşırı derecede idealize ederek 

olumsuz yönlerini görmezden gelebilmekte ve iyi niteliklerini 

abartabilmektedirler. Sonuç olarak liderlerinin emirlerini sorgusuz sualsiz 
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yerine getirebilmektedirler. Hükmetme ve beğenilme ihtiyaçları nedeniyle bazı 

durumlarda liderlerin bu tür davranışları teşvik edilebilmektedir. 

Wilson-Starks’a (2003: 3 ) göre ise bir kişinin toksik bir lider olmasının 

nedenleri arasında liderlik rolü zayıf bir kişinin toksik bir lider tarafından 

yönlendirilmesi, lider pozisyonundaki kişi tarafından liderin her şeyi kontrol 

etmesi gerektiğinin düşünülmesi ve aşırı kontrolün toksik etkiler yarattığının 

fark edilmemesi, aşırı kontrolden belirli bir düzeyde ego tatmini sağlanması ve 

son olarak ise bu kişilerin toksik liderlik uygulayarak kaçındıkları çözülmemiş 

psikolojik sorunlarının (bilinmeyen korkusu, başarısızlık korkusu, insanlara 

güvensizlik, yetersizlik duyguları, güven eksikliği veya aşırı özgüven gibi) 

bulunması gibi faktörler yer almaktadır. Hogan (2007), önemli bir baskı ve stres 

hisseden lider veya yöneticinin de toksik davranışlarda bulunabileceğini 

belirtmiştir (Akt. Maxwell, 2015: 24). Unur ve Pekerşen (2017) tarafından da 

yaşanılan iş stresinin toksik davranışları artırdığı ifade edilmiştir. McKee, 

Waples ve Tullis’in (2017) çalışmasında toksik liderlik ya da liderliğin karanlık 

tarafı, liderin kişilik özellikleriyle açıklanmıştır. Çalışmada liderliğin karanlık 

tarafıyla ilgili dinamiklerin tanımlanmasında birçok karanlık liderlik 

durumuyla tutarlılık gösteren bir grup özellik olarak ifade edilen “karanlık 

üçlü”den bahsedilmiştir. Bu karanlık üçlü psikopati, narsisizm ve makyavelizm 

şeklindeki üç ayrı ama birbiriyle ilişkili kişilik özelliklerini içermektedir. Bu 

özelliklere sahip liderlerin nasıl başarılı oldukları anlaşılmamakla birlikte bazı 

durumlarda ise bu özellikleri nedeniyle üst pozisyonlara getirildiklerine 

değinilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalardan toksik liderliğin birçok 

nedeninin olduğu anlaşılmaktadır. Örgüte ve çalışanlara verdikleri zararlar 

gözönüne alındığında toksik liderleri ortaya çıkaran bu nedenlerin ortadan 

kaldırılması gerektiği açıktır. 

 

1.2.2.Toksik Liderin Etkileri 

Örgütsel tüm başarılar, insanların birleştirilmesini, aynı amaca kanalize 

edilmesini ve kolektif girişimin hedeflerine yönelik katkılarının teşvik 

edilmesini gerektirir. Bu ise etkili bir liderlikle sağlanabilir. Liderin etkinliği, 

bir grubun amacını ne kadar iyi gerçekleştirebildiği ile ilgilidir (Padilla, Hogan 

ve Kaiser, 2007: 178).  Diğer taraftan liderin performansı genel olarak mali 

açıdan değerlendirilmektedir ancak bir liderin performansının yalnızca mali 
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açıdan değil aynı zamanda işteki tutum ve davranışlarına göre de 

değerlendirilmesi gerekir. Liderin tutum ve davranışlarının paydaşlar üzerinde 

uzun vadeli etkileri söz konusudur. Bu etkilere ilişkin değerlendirmeler de 

yapılarak kurumsal öncelikler yeniden gözden geçirilmelidir. Bu bağlamda 

liderin etkinliğinin değerlendirilmesinde mali sonuçlardan ziyade örgütsel 

etkililik dikkate alınmalıdır. Örgütsel etkililik beş bileşen (Şekil 1.1) açısından 

kavramsallaştırılabilir. 

 

 

Şekil 1.1: Örgütsel Etkililiğin Bileşenleri  

Kaynak: Hogan ve Kaiser ‘in (2005) “What we know about leadership.” isimli 

çalışmasına göre yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1.1’de yer alan örgütsel etkinliğin ilk bileşeni yetenekli personele 

sahip olmaktır. Tüm koşullar eşit olduğunda daha yetenekli personele sahip 

olan örgütler diğer örgütlerden daha iyi performans gösterecektir. Yetenekli 

personel ise etkin liderlik sayesinde elde edilebilir.  

Örgütsel etkinliğin ikinci bileşeni, motive olmuş personeldir. Tüm 

koşullar eşit olduğunda motive olmuş personel morali bozuk personelden daha 

iyi performans gösterecektir.  

Örgütsel etkililiğin üçüncü bileşeni, yetenekli bir yönetim ekibidir. 

Örgütsel 
Etkililik

Yetenekli 
Personel

Motive 
Olmuş 

Personel

Yetenekli 
Yönetim 

Ekibi
Etkili Strateji

Diğer 
Bileşenlerin 

Takibi
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Dördüncü bileşen, rekabette öne geçmek için etkili bir stratejidir. 

Örgütsel stratejiler de genellikle üst yönetim ekipleri tarafından geliştirilir. 

Örgütsel etkinliğin son bileşeni ise üst düzey liderliğin personelin 

yetenek düzeyini, personelin motivasyon düzeyini, yönetim grubunun 

performansını ve örgütsel stratejilerin etkinliğini takip etmesini sağlayacak bir 

dizi izleme sistemidir. Bu beş bileşeni yerine oturtmak bir organizasyondaki üst 

düzey liderliğin sorumluluğundadır. Sonuç olarak, iyi liderlik örgütsel 

etkinliğin anahtarıdır (Hogan ve Kaiser, 2005: 178).  

Yönetim literatüründeki liderlikle ilgili çalışmaların büyük bir kısmı 

liderlerin ne kadar etkili ve başarılı olması gerektiğiyle ilgilidir. Çünkü 

çalışanların hayatını her alanda etkileyen kararlar alan yöneticiler, toplumsal 

hayatın bir gerçeğidir ve çoğu zaman bu yöneticiler takipçiler tarafından 

seçilmemektedirler. Liderin davranışları, bireysel çalışanların tutumlarını 

(örneğin bağlılık, memnuniyet), davranışlarını (örneğin performans), ekip 

dinamiklerini ve örgüt iklimini doğrudan etkiler (örneğin, iletişimi ve 

koordinasyonu kolaylaştırarak, grup içi çatışmaları çözerek, belirli davranışları 

ödüllendirerek veya onaylayarak). Liderin kararları ayrıca hedeflerin 

belirlenmesinde, bu hedefler için çalışanların organize edilmesinde ve 

kaynakların hedefler doğrultusunda dağıtılmasında da etkilidir. Bu bağlamda 

liderin kararlarının stratejik bir yönünün olduğu da ifade edilir (Kaiser ve 

Hogan, 2006: 9). Bu bağlamda liderlik genel olarak örgütün amaç ve hedefleri 

doğrultusunda örgüt çalışanlarını etkileme ve yönlendirme davranışı olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak son araştırmalar liderliğin olumsuz yönünü ve 

türlerini de ele almıştır (Kılıç ve Günsel, 2019: 51). Liderliğin olumsuz yönü 

ile ilgili olarak toksik liderler, örgüt hedeflerini kendi önemsedikleri doğrultuda 

yeniden tanımlayarak kurumsal değerlerin altını oyarlar. Diğer çalışanların 

görüşleri ve değerleri liderin ortaya koyduğu hedeflerden etkilenir. Başarıya 

değer veren sonuç odaklı çalışanlar, toksik liderlerin etkilerine karşı daha 

duyarlı olabilmektedir. Toksik liderler ilerledikçe ve başarıları için 

ödüllendirildikçe astlar, güç ve terfi elde etmenin bir yolu olarak toksik liderin 

değerlerini benimseme eğiliminde olurlar. Bununla birlikte, toksik liderler 

kendi kendine hizmet etme ve narsist olma eğilimindedir. Toksik liderliğin 

hâkim olduğu örgütlerde bu liderlik tarzına bağlı uzun vadeli sonuçlara 

bakıldığında çalışanların ve süreçlerin önemsenmediği, sadece sonuçların 
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önemsendiği bir örgüt kültürünün oluştuğu görülür. Daha da kötüsü ise bu 

örgütlerdeki üyeler, performanslarını düşürseler bile kurumun sorunları kökten 

çözme isteğinden veya yeteneğinden yoksun olduğu yönünde görüş 

geliştirirler. Toksik bir lider kendi değerlerini kuruluşun temel değerlerinin 

yerine koyduğunda, zehirlilik kültürü oluşur. Bazı üyeler toksik liderliği normal 

görmeye başlayabilir ve isteyerek uyum sağlayabilir. Bu üyeler, yeni nesil 

zehirli liderler olarak daha sonra karşımıza çıkabilir. Zehirli liderler, tanımları 

gereği ceza ve ödül uygulamalarında keyfidir ve çalışanlar arasında adaletsizlik 

duygularının artmasına katkıda bulunurlar (Aubrey, 2012).   

Toksik liderler genellikle yüksek personel devir hızına, verimlilikte 

düşüşe, daha az yenilikçiliğe ve departmanlar arası çatışmalara neden olurlar. 

Toksik liderliğin hâkim olduğu örgütlerde çalışanlar, yönetici ile aynı fikirde 

oldukları için ödüllendirilir ve farklı düşündükleri için cezalandırılır. Bu 

örgütlerdeki liderlik rolü yüklenen kişiler de zihinsel kaynaklarını, eleştirel 

düşünmeyi ve sorgulama becerilerini kullanmayan kişilerdir (Wilson-Starks, 

2003: 2-3). Bu tür ortamlarda insanların şevki, yaratıcılığı, özerkliği ve 

yenilikçiliği kısıtlanır ve liderin ilgisini çekmek büyük önem kazanır. Bu tür 

yıkıcı liderler otoritelerini ve kararlarını sorgulayan astlarını incitme ve ortadan 

kaldırma yeteneğine sahip sessiz bir katil olarak değerlendirilirler (Mehta ve 

Maheshwari, 2014: 19). Zehirlerini aşırı kontrol yoluyla yayarlar (Padilla, 

Hogan ve Kaiser, 2007: 178). Başar, Sığrı ve Basım’ın (2016) çalışmasında 

toksik liderlerin çalışanlar üzerindeki etkileri psikolojik ve fizyolojik olmak 

üzere iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Buna göre; kızgınlık, kaygı, stres, 

umutsuzluk, yalnızlık, özgüven kaybı, yalnızlaşma, korku, çaresizlik, dikkat 

dağınıklığı, işten soğuma gibi etkiler psikolojik etkiler arasında yer alırken 

uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, cilt problemleri ise 

fizyolojik etkiler arasında yer almaktadır. Bunlar dışında toksik liderler 

izleyicilerinde hayal kırıklığı, düşük iş tatmini, yöneticiye karşı güven kaybı ve 

işe yabancılaşma gibi sosyal etkiler oluşturdukları gibi personelin işten 

ayrılması gibi maddi zararlar ortaya çıkarabilecek etkiler de oluşturabilirler 

(Afacan Fındıklı, Okan ve Sığrı, 2019: 95).  

Toksik liderler, taciz edici davranışlarıyla astların örgütsel adalet 

algılarını etkileyerek onların işten ayrılma kararlarını güçlendirir, iş doyumunu, 

yaşam doyumunu ve örgütsel bağlılıklarını azaltırlar. Ayrıca takipçilerinin iş 
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ve aile yaşamı arasındaki çatışmalarını ve psikolojik sıkıntılarını artırırlar 

(Tepper, 2000: 179). Snow ve diğerlerinin (2021: 54) çalışmasında da 

literatürdeki birçok çalışmada görülen olumsuz sonuçlara benzer sonuçların 

elde edildiği görülmektedir. Bu çalışmaya göre toksik liderliğin çalışanların iş 

tatminini, iş performansını ve özgüvenini azalttığı; çalışanların yıpranmasına, 

tükenmesine, kariyer gelişiminin engellenmesine ve olumsuz davranışlar 

sergilemesine neden olduğu; depresyon, stres, kaygı, korku ve kızgınlık gibi 

duygularını artırdığı; migren, kilo almak, maddenin kötüye kullanımı, intihar 

düşünceleri gibi sağlık sorunlarına yol açtığı; ayrıca çalışanların kişisel/ev 

yaşamı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

1.2.2.1.Toksik liderlik ve iş tatmini 

İş tatmini, çalışanların işlerinden ne kadar memnun olduklarını ifade 

eden bir kavram olarak tanımlanır. Bireyin iş yerinde kendisini motive eden bir 

faktör ve koşul olduğu zaman bu durum kişinin işten tatmin olduğu şeklinde 

değerlendirilmektedir (Eliyana, Ma’arif ve Muzakki, 2019: 145; Mwesigwa, 

Tusiime ve Ssekiziyivu, 2020: 255). Diğer bir ifade ile iş tatmini, çalışanların 

işleriyle ilgili hissettikleri zevk veya rahatsızlık duygusu olup işlerinden elde 

ettikleri faydalara ilişkin algıları tarafından belirlenir. Dolayısıyla iş tatmini, 

çalışanların duygularına veya algılarına göre yaptıkları iş aracılığıyla 

beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanma düzeyine bağlıdır. Çalışanın 

beklentileri ile gerçekteki duruma ilişkin algıları arasında fark yoksa kişi tatmin 

olacaktır (Berliana, Siregar ve Gustian, 2018: 43).  

Çalışanların iş tatmininin sağlanması örgütler için oldukça önemli bir 

konudur. Bunun iki temel nedeni vardır. Bunlardan ilki işe devamsızlık ve örgüt 

gelirleri ile iş tatmini arasındaki güçlü ilişkilerdir. Buna göre iş tatmini, 

devamsızlık ve işten ayrılmayı azaltmak isteyen örgütlerin önemli bir odak 

noktasıdır. İş tatmini yüksek olan çalışanların işten ayrılma ve işe devamsızlık 

düzeylerinin düşük olacağı tahmin edilmektedir. Çünkü iş tatmini olan birey, 

önemli ihtiyaçlarının karşılandığı yere -işe- gitmek için motive olur. İkinci 

neden ise iş tatmini yüksek olan bireylerin performaslarının da bundan olumlu 

etkileneceğidir (Lawler ve Porter, 1967: 22). İş tatmini, çalışanlarda olumlu 

tutumlar oluşturmakta, çalışanların morallerini yükseltmekte, performanslarını 

artırmakta ve iş arkadaşlarıyla keyifli ilişkiler kurmalarına destek olmaktadır. 
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İşlerinden memnun olan çalışanlar, daha yaratıcı ve yenilikçi olma 

eğilimindedir (Mwesigwa, Tusiime ve Ssekiziyivu, 2020: 255). Tüm bu 

nedenler örgüt yönetiminin çalışanlarının iş tatmini düzeyini değerlendirmesi 

için önem arz etmektedir. Çünkü çalışanların iş tatmini olmadığında 

motivasyonlarının düşüceğinden ve performanslarının optimal olmayacağından 

korkulmaktadır (Jufrizen, 2017: 38; Saputra ve Mahaputra, 2022: 765). 

Örgütlerde çalışanların iş tatmini düzeyinin belirlenmesi gerektiği gibi iş 

tatmini üzerinde etkili olan unsurların da belirlenerek iş tatminini artıracak 

girişimlerde bulunulmalıdır. 

Çalışanşların iş tatmini üzerinde etkili olan birçok faktör bulunur. Bu 

faktörler geçmişten günümüze kadar yapılmış olan birçok çalışma ile ortaya 

konulmuştur. Vroom’a (1962: 160) göre iş tatmini, bireyin işteki rolünün öz 

değerlendirmesini ne ölçüde azalttığı veya artırdığı ile kısmen belirlenebilirken 

Locke’a (1970) göre bireyin, o görevdeki başarı düzeyine, yeterlilik derecesine 

veya ondan elde edilen herhangi bir dışsal ödüle bakılmaksızın sadece çalışıyor 

olmasıyla veya belirli bir faaliyet türüne katılmaya verdiği değerle 

belirlenebilir. Frederick Herzberg’in iki faktörlü teorisine göre ise kişinin iş 

tatmini içsel ve dışsal faktörlere bağlıdır. Bu teoriye göre içsel faktörler iş 

tatminini artırırken dış faktörler iş tatminsizliğine neden olur. Dış faktörler 

hijyen faktörleri olarak da ifade edilir ve Herzberg’e (1959) göre en önemli 

memnuniyetsizlik nedenleri arasında işin kendisi, şirket politikası ve yönetimi, 

denetim, üstler, meslektaşlar ve astlarla ilişkiler, çalışma koşulları, iş 

güvencesi, maaş ve terfi imkanları yer alır (Berliana, Siregar ve Gustian, 2018: 

43; Saeed, Lodhi, Iqbal, Nayyab, Mussawar ve Yaseen, 2013: 1476). Bu 

faktörlere ilişkin çalışanın olumsuz algıları düzeltildikten sonra, çoğu çalışanın 

işini bırakmayacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu faktörlere ilişkin gerekli 

iyileştirmeler yapılsa da bu durum çalışanda iş tatmini sağlanması için yeterli 

görülmemektedir (Schroder, 2008: 227). Çünkü iş tatmini çalışanın iş ile ilgili 

algıları ve değerlendirmeleriyle ilgilidir ve her çalışanın kişisel özelliklerine 

bağlı olarak bu algıları ve değerlendirmeleri farklılık gösterecektir. Dolayısıyla 

çalışanın örgütsel unsurlardan nasıl etkileneceği ve hangi yönde tutum 

geliştireceği kişisel özelliklerine bağlıdır. Kişinin yaşı, zekâsı, cinsiyeti, iş 

tecrübesi, aldığı eğitim, duyguları, istekleri, sosyal çevresi gibi faktörler işe ve 

iş koşullarına ilişkin algılarını etkilemekte ve işe yönelik geliştireceği tutum 
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üzerinde belirleyici olmaktadır (Bayrak Kök, 2010: 293; Eğinli, 2009: 38). Bu 

bağlamda bireyin iş tatmini kişisel durumuyla da ilgilidir (Bayrak Kök, 2010: 

293).  

Mishra’ın (2013: 45-46) çalışmasında ise iş tatminini etkileyen faktörler; 

çalışandan kaynaklı (yaş, cinsiyet, eğitim ve işte geçirilen zaman), işten 

kaynaklı (işin türü, beceri gerekliliği, işin prestiji ve sorumluluk) ve yönetim 

tarafından kontrol edilen fakörler (ücret, çalışma koşulları, iş güvenliği, terfi 

imkânı ve diğer yararlar) olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Bu 

değişkenlerin yönetim tarafından kontrol edilen faktörleri arasında ücretin iş 

tatmini üzerinde en önemli unsur olduğu, ücretler ne kadar yüksekse iş 

tatmininin de o kadar yüksek olacağı ifade edilmiştir. İşte geçen yıllardan sonra 

insanların ilerlemeye ücretten daha fazla önem verdiği, kariyer gelişimi için 

geniş fırsatların olduğu yerlerde iş tatmininin de daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Liderlik tarzı ve iş tatmini arasındaki ilişki de bazı çalışmalarda 

incelenmiştir. Bu çalışmalardan Musinguzi, Namale, Rutebemberwa, Dahal, 

Nahirya-Ntege ve Kekitiinwa’nın (2018: 21) çalışmasında dönüşümcü liderlik 

ve işlemsel liderlik ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu 

bulunmuştur. Eliyana, Ma’arif, Muzakki (2019: 148) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada ise dönüşümcü liderliğin iş tatmini üzerinde etkili bir 

faktör olduğu ortaya konulmuştur. Specchia, Cozzolino, Carini, Di Pilla, 

Galletti, Ricciardi ve Damiani’ın (2021: 1) sistematik derleme niteliğindeki 

araştırmasının sonucunda da değerlendirilen çalışmaların %88’inde liderlik 

stilleri ile iş tatmini arasında bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

1.2.2.2.Toksik liderlik ve işgören performansı  

Performans terimi, bir bireyin (çalışanın) bilgi ve becerilerini verimli ve 

etkili bir şekilde kullanma konusundaki nihai yeteneği olarak açıklanırken 

(Khan ve Nawaz, 2016: 146) iş performansı, çalışan davranışlarının örgütsel 

hedeflere nasıl katkıda bulunduğuyla açıklanmaktadır. Bu katkı endüstriyel ve 

örgütsel psikolojide merkezi bir unsur olup çalışanların örgüt içinde dahil 

olduğu eylemlerinin ve davranışlarının ölçülebilir sonuçlarını yansıtmaktadır 

(Davidescu, Apostu, Paul ve Casuneanu, 2020: 10). 
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Örgütlerin sürekli değişen çevrede hayatta kalabilmek için rekabet 

avantajlarını güçlendiren benzersiz dinamik özellikler geliştirmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle, bir stratejik avantaj kaynağı olarak insan 

kaynaklarının, özellikle çalışan performansının, artırılmasına odaklanılır 

(Diamantidis ve Chatzoglou, 2018: 172). Örgütlerin hayatta kalabilmesi ve 

sürdürülebilirliği için işgören performansının artırılmasına yönelik çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan Haryono, Supardi ve Udin’in (2020: 41) 

215 katılımcıyla gerçekleştirmiş olduğu araştırmada eğitim, terfi ve iş 

motivasyonunun işgören performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu ve terfinin çalışanların iş performansını artırmada eğitimden daha 

baskın bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yunus, Mansor, Hassan, 

Zainuddin ve Demong’ın (2018: 1969) araştırmasında çalışanların iş stresi 

düzeyi arttıkça iş performanslarının düşeceği belirlenmiştir. Diamantidis ve 

Chatzoglou (2018: 172) tarafından yürütülen çalışmada ise iş ortamı ve uyum 

yeteneğinin işgören performansı üzerinde en güçlü doğrudan etkiye sahip olan 

değişkenler, yönetim desteği ve içsel motivasyonun ise daha zayıf olmakla 

birlikte işgören performansı üzerinde yine de önemli bir etkisiye sahip 

değişkenler olduğu saptanmıştır. Yarim (2021: 31) tarafından 320 öğretmenle 

gerçekleştirilen araştırmada ise işgören performansının büyük ölçüde iş 

tatminine bağlı olduğu tespit edilmiştir.  

Bazı araştırmalarda ise liderlik ile işgören performansı 

ilişkinlendirilmiştir.  Etkili bir lider, tatmin edici bir performans elde etmek için 

takipçilerini motive etme gücüne sahip olan kişi olarak tanımlanmaktadır ve 

yapılan araştırmalarda liderlik tarzının doğrudan ve dolaylı olarak çalışanın 

performansı üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur (Wen, Ho, Kelana, 

Othman ve Syed, 2019: 56). Bu çalışmalardan Chandra (2016: 135) tarafından 

yürütülen çalışmada liderlik tarzının işgören performansını önemli ölçüde 

etkilediği belirlenmiştir. Khan ve Nawaz (2016: 149) tarafından Pakistan’da 

yürütülen çalışmada ise dönüşümcü ve işlemsel liderliğin bireylerin 

performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır.  

 

1.2.2.3.Toksik liderlik ve iş stresi  

Stres, bireyin istekleriyle ilgili bir fırsat, talep veya kaynakla karşı 

karşıya kaldığı ve sonucun hem belirsiz hem de hayati olarak algılandığı güçlü 
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bir durumdur. Stres ilk defa Selye tarafından 1936 yılında tanımlanmıştır ve bu 

tanımda stresin, güçlüklere direnen ve gerçek durumunu korumaya çalışan bir 

bireyin maruz kaldığı güç, baskı veya gerilim olduğu ifade edilmiştir. Stres, 

insanların üzerlerine konulan muazzam baskılara veya diğer türdeki taleplere 

karşı verdikleri istenmeyen bir tepkidir. Diğer taraftan bazı stresler iyi 

olabilirken bazıları ise kötü olabilmektedir. Bu noktada stres ve baskı 

arasındaki ayrımdan bahsedilmektedir. Baskı olumlu ve aslında 

performansımızı iyileştirmeye yardımcı olan bir şey olarak görülmektedir. 

Herkesin iyi performans sergilemek için belirli bir miktarda baskıya ihtiyacı 

olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte, baskı kaynakları çok sıklaştığında 

ve toparlanacak zaman olmadığında ya da sadece bir baskı kaynağı kişi için 

başa çıkılamayacak kadar büyük olduğunda sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu 

durum stresle açıklanır (Ahmed ve Ramzan, 2013: 61). Kişinin beceri ve 

yeteneklerinin işin talep ve gereklilikleriyle örtüşme düzeyi bir tür uyumu 

temsil eder. Kişinin ihtiyaçlarının iş ortamında karşılanma derecesi de bir diğer 

uyum türüdür. İş stresi ise çalışan ve iş ortamı arasındaki bu ilişkilerin herhangi 

birinin uyumsuzluğu olarak kavramsallaştırılır. Ayrıca uyumsuzluklardan 

herhangi biri bireyin esenliğini tehdit ettiğinde gerginlikler ortaya çıkacaktır 

(Beehr ve Newman, 1978: 668).  

Stres, bireyin üretkenliğini, etkililiğini, kişisel sağlığını ve iş kalitesini 

etkileyen zihinsel ve fiziksel bir durumdur. İş stresi yaşayan kişiler, düşük iş 

yaşam kalitesi ve iş tatmini yaşarlar. Stresin zararlı ve maliyetli sonuçları, örgüt 

içindeki stres faktörlerini sınırlamak için stratejilere ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir (Savery ve Luks, 2001: 99). İş stresi performansla negatif 

ilişkilidir. Başka bir deyişle, stres arttıkça performans düşer. İşyeri stresi birçok 

unsurdan kaynaklanır. Talepkâr bir yönetici, uyumsuz iş arkadaşları, kızgın 

müşteriler, ailevi ilişkiler, mali sorunlar, tehlikeli koşullar ve hiç bitmeyen bir 

iş yükü stres kaynağı olabilir (Kotteeswari ve Sharief, 2014: 18). Stres 

kaynakları çok çeşitli olmakla birlikte stresin neden olduğu sorunlar da çok 

çeşitlidir. Aydin’ın (2018: 804) çalışmasında iş yerindeki stresin çalışan 

devamsızlığı, işten ayrılma niyeti, kişilerarası ilişkilerde problemler ve düşük 

performans gibi örgütsel sorunlara neden olabileceği belirtilmiştir. Stres iş 

tatminsizliğinin yaygın bir nedeni olarak kabul edilirken çalışan tükenmişliği 

ve işten ayrılma niyeti ile pozitif, çalışan performansı ve üretkenliği ile negatif 
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korelasyon gösterdiği ifade edilmiştir. Yüksek düzeyde iş stresinin, çalışanlar 

için hem işyerinde hem de özel yaşamlarında, fiziksel hastalıklar ve hatta aşırı 

durumlarda zihinsel bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli olumsuz sonuçlarla 

ilişkili olduğu gösterilmiştir.  

Modern araştırmalar, stresin işyerindeki işin ayrılmaz bir parçası 

olduğunu ve bundan kaçınılamayacağını ancak yönetilebileceğini, kontrol 

edilebileceğini veya kabul edilebilir bir düzeye indirilebileceğini kabul 

etmektedir (Jalagat, 2017: 2). Roozbehani, Tarkhan, Alipour ve Saffarinia 

(2020: 79) tarafından aile desteğinin iş stresini azaltacağı belirtilmiştir. Hoert, 

Herd ve Hambrick (2018) örgütsel liderlik desteğine ilişkin algıların, algılanan 

iş stresi düzeyi ve sağlık davranışları ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Naseem 

(2018: 7) duygusal zekâsı yüksek çalışanların daha az stres, daha yüksek 

düzeyde mutluluk ve yaşam doyumu algılayacağını ifade etmiştir. İş stresi ve 

liderlik üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında ise Gill, Flaschner ve Bhutani 

(2010: 6) tarafından yürütülen çalışmada dönüşümsel liderlik davranışlarının iş 

stresini azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır. Salem’in (2015: 1) beş yıldızlı 113 

otelde yürütmüş olduğu araştırma sonucunda da dönüşümcü liderlik ile iş stresi 

arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Pishgooie, 

Atashzadeh-Shoorideh, Falcó-Pegueroles ve Lotfi (2018) ise dönüşümcü ve 

etkileşimci liderlik stillerinin, hemşirelerin iş stresini ve işten ayrılma niyetini 

azaltabileceğini ifade etmiştir. Schwepker ve Dimitriou (2021: 7) tarafından 

konaklama sektöründe yürütülen çalışmada etik liderliğin hem iş stresinin hem 

de etik olmayan davranışların azaltılmasında ve hizmet sunucularının 

performansının artırılarak müşteriler, çalışanlar ve işletme için bir kazan-

kazan-kazan durumu yaratılmasında etkili olabileceği belirtilmiştir.  

 

1.2.3.Toksik Liderlik Tarzları 

Toksik lider kavramı ilk defa Whicker tarafından 1996 yılında 

kullanılmakla birlikte bu çalışmanın öncesinde de liderin zarar verici 

özellikleriyle ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan Conger’in 1990 

yılında yapmış olduğu çalışmada karizmatik liderlerin taşımış oldukları bazı 

özelliklerle örgüte ve çalışanlara zarar verdiklerine değinilmiştir. Toksik 

liderlik literatürüne Conger’in çalışmasından sonra 1994 yılında Ashforth 

tarafından yürütülen ve küçük tiranlık olarak kavramsallaşan başka bir toksik 
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liderlik tarzı ile katkı sağlanmıştır. Bu çalışmaları istismarcı denetim, narsist 

liderlik ve otoriter liderlikle ilgili yapılan çalışmalar takip etmiştir. Bu 

çalışmaların her biri toksik liderin tanımlanmasında bizi biraz daha ileriye 

taşımıştır. Toksik liderlik tarzlarının kavramsal gelişimi Şekil 1.2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.2: Toksik Liderlik Tarzlarının Kavramsal Gelişimi 

Kaynak: Schmidt, A. A. (2008). Development and Validation of The Toxic 

Leadership Scale” isimli çalışmadan yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Şekil 1.2’de ifade edilen toksik liderlik tarzlarının kavramsal gelişimine 

ilişkin detaylı açıklama aşağıda sunulmuştur. 

Karizmanın Karanlık Tarafı: Hemen hemen her organizasyonda yıkıcı 

davranışlar sergileyen ve işlevsiz özellikleri nedeniyle hem çalışanlara hem de 

Karizmanın Karanlık Tarafı: Birçok toksik liderin karizmatik bir yanı
vardır. Karizmatik liderler genellikle daha az resmi ve daha
yaklaşılabilirdirler. Ancak bu özellikler, uygun iletişim ve hiyerarşi
kanallarını atlatmaları ve böylece organizasyon içindeki güç yapısını
baltalamaları anlamına gelebilir.

Otoriter Liderlik:Astları üzerinde

mutlak otorite ve kontrol sağlayan
ve astlardan sorgusuz sualsiz itaat

talep eden lider davranışıdır.

İstismarcı Yönetim: Fiziksel temas dışında sözlü ve
sözlü olmayan düşmanca davranışların sürekli olarak
sergilenmesini içerir.

Narsist Liderlik: Toksik liderlik
paradigmasının kritik ve büyük bir parçasıdır.
Bilinçli veya bilinçsiz olarak tüm odak
noktaları kendileri, başarıları, kariyerleri ve
egolarıdır. Empati yetenekleri zayıftır ve
başkalarının duygularını önemsemezler.

Küçük Tiranlık: Keyfilik, kendini büyütme, başkalarını
küçümseme, düşüncesizlik, zorlayıcı bir çatışma çözme tarzı,
cesaret kırıcı girişim ve koşulsuz ceza" gibi davranışları
içerir. Toksik liderlik kavramı, bu liderlerin çalışanlara karşı
sergiledikleri kasıtlı kötülüğü içermektedir.

Toksik Liderlik: Zehirli liderlik, ilk olarak astlar üzerinde kasıtlı yıkıcı 

davranışlar sergilenmesiyle ilgilidir. İkinci olarak toksik liderlik, kötü niyetli 
denetim, narsisizm ve otoriterlik unsurlarını içeren çok boyutlu bir yapıdır. Son 

olarak sadece astları değil bu kişilerden daha fazla insanı etkileyebilir.  
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örgüte zararlar veren liderleri olmuştur. Astları bu liderlerden genellikle nefret 

edetmektedirler ancak bu liderlik tarzı daha yüksek performans ve üretkenlik 

için örgütlerde kabul edilebilmektedir. Bu liderlerin tanınma, güç elde etme ve 

kendini gösterme ihtiyacına yönelik dürtüleri başlangıçta örgütsel çıktıyı 

artırmaktadır ve hızlı büyüme sağlamaktadır. Başlarda performasta artış 

olmakla birlikte zamanla bu liderlere katlanamayan nitelikli astların örgütü 

terketmeye başlamasıyla yıkıcı etkiler farkedilmeye başlanmaktadır. Takipçiler 

genellikle toksik liderleri tanımaktadır ancak yine de onları kabul etmektedirler. 

Hatta bazı takipçiler onları desteklemektedir. Takipçiler, yüksek düzeyde enerji 

sergileyen karizmatik liderler tarafından cezbedilmekte ve birçok toksik liderin 

karizmatik oldukları, zor işleri hallettikleri ve yoldaki engelleri zahmetsizce 

ortadan kaldırabildikleri görülmektedir (Mehta ve Maheshwari, 2014: 22). 

Karizmatik liderler genellikle daha az resmi ve daha yaklaşılabilirdirler. Ancak 

bu özellikler, uygun iletişim yollarını ve hiyerarşik katmanları atlatmaları 

nedeniyle organizasyon içindeki güç yapısını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu 

liderler kontrolün kendilerinde olduğu hissi vermektedir. Diğer taraftan 

başarısızlıkları veya sorunları dış nedenlere atfedeci şekilde bilgileri organize 

ederek bir kontrol yanılsaması yaratabilmektedirler (Conger, 1990: 51-52). 

Karizmatik liderlerin bu şekildeki olumsuz etkileri karizmanın karanlık tarafı 

olarak literatüre girmiş durumdadır. Ancak bu liderlik tarzında örgüte verilen 

zararların kasıtlı olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle toksik liderliğin 

temellerine tam uyum sağlamasa da karizmanın “karanlık tarafı” hakkındaki 

yayınlar, araştırmacıların liderliğin olumsuz tarafını araştırmaları gerektiğini 

öne sürmektedir (Schmidt, 2008: 6). 

Küçük Tiranlık: Bu liderlik tarzında, keyfi kararlar verme, astlarına 

yönelik saygısız ve/veya düşüncesiz davranma, astlarını kendi düşüncelerini 

kabul etmeye zorlama, onların cesaretini kırma ve onları gereksiz yere 

cezalandırma söz konusudur (Afacan Fındıklı, Okan ve Sığrı, 2019: 101). 

Toksik liderliğin açıklanmasında kullanılan kavramlardan biri olan “Küçük 

Tiranlık” kavramı Ashforth tarafından liderlik literatürene kazandırılmıştır.  

Ashforth’a (1994) göre küçük tiranlık tarzında bir liderlik anlayışına sahip olan 

kişiler, kendi çıkarları için örgütteki yetkilerini ve konumlarını kullanırlar. 

Başkalarının önünde astlarına bağırarak, onları eleştirerek küçük düşürürler 

veya utandırırlar. Her şeyin kendi istedikleri gibi olmasını sağlamak için 
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astlarını zorlarlar. Olumsuz yanıtları kabul etmezler. Çatışmaları çözme 

şekilleri zorlayıcıdır. Astlarının cesaretlerini kırıcı şekilde davranırlar. 

Görünürde bir sebep olmamasına rağmen astlarını cezalandırırlar. Bu liderlik 

tarzında astların hissettikleri lider desteği düşük düzeyde iken astlar, daha fazla 

hayal kırıklığı, stres ve çaresizlik yaşarlar. İşlerine yabancılaşırlar. Benlik 

saygıları ve performansları düşer. Schmidt’a (2008: 7) göre küçük tiranlık tarzı, 

karizmanın “karanlık tarafı”ndan daha büyük ölçüde toksik liderlikle 

örtüşmekle birlikte yine de toksik liderliğin birçok unsurundan yoksundur 

(Schmidt, 2008: 7). 

İstismarcı Denetim: İstismarcı denetimde Ashforth’un ileri sürdüğü 

küçük tiranlık kavramına atıf yapılarak toksik liderin özelliklerini daha ileriye 

taşınmıştır. Bu liderlik tarzı, liderin fiziksel temas dışında, sürekli olarak 

sergilediği sözlü ve sözsüz düşmanca davranışların ne yoğunlukta 

sergilediğinin astlar tarafından algılanmasıyla ilgilidir (Tepper, 2000: 178). 

İstismarcı denetimde de Ashforth’un (1994) “küçük tiranlık”la nitelediği 

liderlerde görülen -astların diğer kişilerin önünde aşağılanması, onlara 

bağırılması, eleştirilmesi, küçük düşürülmesi, gereksiz yere cezalandırılması 

gibi- davranışlara benzer davranışlar görülür. Bununla birlikte, istismarcı 

denetim küçük tiranlıkla bazı hususlarda kavramsal olarak örtüşse de ayrı bir 

yapı olarak ele alınmasını gerektiren farklı yönleri söz konusudur (Tepper, 

2000: 179).  

İstismarcı denetimin birkaç önemli özelliği vardır. İlk olarak astların 

liderlerinin davranışlarına ilişkin gözlemlerine dayanarak öznel bir 

değerlendirme yapmasıdır. Bu değerlendirme, gözlemcinin ve/veya astın 

özelliği (örn. kişilik, demografik profil) ve değerlendirmenin yapıldığı bağlama 

(örn. çalışma ortamı, iş arkadaşlarının algıları) göre farklılık gösterebilir. İkinci 

olarak, fiziksel olmayan düşmanlığın sürekli olarak sergilenmesini ifade eder. 

İstismarcı denetim, hiyerarşik kötü muameleye sürekli olarak maruz kalmayı 

içerir (Tepper, 2007: 265). Tepper’ın (2000) kavramsallaştırmasına ilişkin son 

bir önemli özellik ise istismarcı denetimin kasıtlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesidir. İstismarcı denetim, sözel olmayan ve kasıtlı yıkıcı 

davranışları içerdiğinden toksik liderlikle daha yakından ilişkilidir. İstismarcı 

denetim kesinlikle toksik bir liderlik tarzı olmakla birlikte narsisizm veya 
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otoriterlik kavramlarını içermediği için toksik liderliği açıklamada yeterli 

değildir (Schmidt, 2008: 7, 9). 

Narsist Liderlik: Narsisizm, toksik liderlik paradigmasının kritik ve 

büyük bir parçasıdır. Bu nedenle örgütlerde narsist liderlerin artıları ve 

eksilerine bakılması, olumlu niteliklerinin geliştirilmesi ve olumsuz 

nitelikleriyle ilgili bir farkındalık oluşturulması gereklidir. Tanım gereği, 

narsist liderler “abartılı bir öz-önem duygusuna ve kendileriyle aşırı 

meşguliyete” sahiptirler. Bilinçli veya bilinçsiz olarak tüm odak noktaları 

kendileri, başarıları, kariyerleri ve egolarıdır. Her şey kendileri ile ilgilidir. 

Etraflarındaki herkesin ve her şeyin ağırlık merkezine kendilerini koyarlar. İyi 

bir dinleyici değildirler. Eleştirilmekten hoşlanmazlar. Eleştirilmeleri 

durumunda öfke, utanç veya aşağılama ile tepki gösterirler. Bireysel amaçları 

için başkalarından yararlanırlar. Empati yetenekleri zayıftır ve başkalarının 

duygularını önemsemezler (Doty ve Fenlason, 2013: 56).  

Liderlerdeki narsisizm, çarpık bir benlik görüşünü yansıtır. Narsistlerin 

güce, prestije ve dramaya ihtiyacı vardır ve başkalarını manipüle etmekten 

hoşlanırlar. Bu nitelikler onları liderlik pozisyonlarına çeker ancak bu 

davranışların ileri düzeyde olması felaketle sonuçlanır. Eleştiriye tahammülsüz 

hale gelebilirler, taviz vermek istemezler ve etraflarını sık sık dalkavuklarla 

çevrelerler. Bu kişiler liderlik pozisyonları için ideal seçimler gibi görünseler 

de pozisyonlarının pekiştirdiği narsist eğilimlerinin çarpıtmalarına kurban 

gidebilirler (Takala, 2010: 60). Bu bağlamda narsist liderlik birçok yöneticinin 

bir hastalığı olarak görülür. Narsisizm toksik liderliğin önemli bir bileşenidir. 

Toksik liderliğin aşırı kontrol ve mikro yönetim unsurları istismarcı denetim ve 

narsist liderlik tarafından açıklanmayan bazı unsurlardır. Bu unsurlar ise 

otoriter liderlik kavramıyla açıklanabilir (Schmidt, 2008: 10-11). 

Otoriter Liderlik: Otoriter liderler, kişisel hakimiyeti sağlamak ve 

kontrolü merkezileştirmek için liderler ve takipçiler arasındaki güç asimetrisini 

kullanır (Schuh, Zhang ve Tian, 2013: 632). Spesifik olarak otoriter liderlik, 

“astları üzerinde mutlak otorite ve kontrol sağlayan ve astlardan sorgulanamaz 

itaat talep eden liderin davranışı” olarak tanımlanmıştır (Cheng ve diğerleri, 

2004: 91). Otoriter liderler astlarından ulaşılması zor hedeflere ulaşmalarını 

talep ederler ve bunun için astlarını zorlarlar. İlk bakışta bu liderlik tarzı olumlu 

gibi değerlendirilse de takipçilerde performans düşüklüğü, lider-takipçi 
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ilişkilerinde bozulma, işten ayrılma niyetinde artış (Pizzolitto, Verna ve 

Venditti, 2022: 2), çalışanların yaratcılığının baskılanması (Guo ve diğerleri, 

2018: 228), duygusal tükenmişlik yaşanması ve duyguların bastırılması 

(Chiang ve diğerleri, 2021: 1082) gibi olumsuz sonuçlarla ilişkilidir.  



35 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

BÖLÜM 2 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
 

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Sağlık çalışanlarının vermiş olduğu hizmet insan sağlığıyla ilgilidir ve 

çalışma ortamı da verilen hizmetin kalitesini ve etkinliğini çoğu zaman 

etkilemektedir. Sakin, huzurlu bir çalışma ortamının olmadığı örgütlerde sağlık 

çalışanlarının iş tatmini ve performans düzeylerinin azalması stres düzeylerinin 

ise artması beklenilmektedir. Sağlık organizasyonlarında huzurlu bir çalışma 

ortamının sağlanmasında liderlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu 

bağlamda liderlerin örgüt hedeflerinin başarılması için çalışanları desteklemesi, 

motivasyonlarını, yaratıcılıklarını ve iş tatamini düzeylerini artırması, huzurlu 

bir çalışma ortamı oluşturması ve çalışanların stres düzeyinin azaltılmasına 

yardımcı olması gereklidir (Yiğit, Güven ve Alaoğlu, 2019: 2663). Diğer 

taraftan toksik liderler, sergilemiş oldukları tutum ve davranışlarla hem astlarını 

hem de örgüt çıktılarını olumsuz etkilerler. Liderlerin yıkıcı davranışları 

ve/veya işlevsel olmayan kişisel özellikleri bireyler, aileler, kuruluşlar ve 

topluluklar üzerinde ciddi ve kalıcı zehirli bir etki yaratmaktadır. Bu bağlamda 

toksik liderliğin örgütler ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin 

belirlenerek gereken önlemlerin alınmasının sağlık hizmetlerinin çıktılarının 

iyileştirilmesi bakımından da son derece önemli olduğu söylenilebilir. Bu 

araştırma ile sağlık çalışanları tarafından algılanan toksik liderlik 

davranışlarının çalışanların iş tatmini, işgören performansı ve iş stresleri 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın toksik liderlik ve 

sağlık çalışanlarının üzerindeki etkilerine ilişkin literatüre katkı sağlaması 

beklenmektedir. Ayrıca araştırma, sağlık çalışanlarının liderlerinin karanlık 

taraflarıyla ilgili algılarını; iş tatmini, işgören performansı ve iş stresi 

düzeylerini; iş tatmini, işgören performansı ve iş stresi düzeyleri üzerinde 

toksik liderlik algılarının ne derece etkili olduğunu ortaya çıkarması 

bakımından önemlidir.  

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 

Araştırma, sağlık çalışanlarının toksik liderlik algısı, iş tatmini, iş 

performansı ve iş stresi düzeylerini ortaya çıkarması bakımından durum 
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tespitine yönelik; katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi 

bakımından tanımlayıcı ve bu özelliklere göre toksik liderlik algılarında iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri arasındaki farklılıkların ve toksik 

liderlik algısının iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri üzerindeki 

etkisini ortaya çıkarması bakımından ise yordayıcı bir modele sahiptir.  

Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler ise aşağıdaki 

gibidir: 

H2.1: Sağlık çalışanlarının cinsiyetine göre toksik liderlik algısı, iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H2.2: Sağlık çalışanlarının yaşına göre toksik liderlik algısı, iş tatmini, iş 

performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H2.3: Sağlık çalışanlarının çalıştığı hastane türüne göre toksik liderlik 

algısı, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H2.4: Sağlık çalışanlarının mesleğine göre toksik liderlik algısı, iş tatmini, 

iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H2.5: Sağlık çalışanlarının mesleki deneyim süresine göre toksik liderlik 

algısı, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H2.6: Sağlık çalışanlarının gelir düzeyine göre toksik liderlik algısı, iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

H2.7: Sağlık çalışanlarının mesleğini isteyerek seçmiş olma durumuna 

göre toksik liderlik algısı, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri 

farklılaşmaktadır. 

H2.8: Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.9: Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.10: Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.11: Sağlık çalışanlarının değer bilmezlik algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.12: Sağlık çalışanlarının değer bilmezlik algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.13: Sağlık çalışanlarının değer bilmezlik algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 
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H2.14: Sağlık çalışanlarının çıkarcılık algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.15: Sağlık çalışanlarının çıkarcılık algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.16: Sağlık çalışanlarının çıkarcılık algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.17: Sağlık çalışanlarının bencillik algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.18: Sağlık çalışanlarının bencillik algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.19: Sağlık çalışanlarının bencillik algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.20: Sağlık çalışanlarının olumsuz ruhsal durum algıları iş tatmini 

düzeylerini etkilemektedir. 

H2.21: Sağlık çalışanlarının olumsuz ruhsal durum algıları iş 

performanslarını etkilemektedir. 

H2.22: Sağlık çalışanlarının olumsuz ruhsal durum algıları iş stresi 

düzeylerini etkilemektedir. 

2.3.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma evrenini Türkiye’deki sağlık çalışanları oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında evreni temsil etme yeterliliğine sahip olacak sayıda 

örneklem belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının tüm sektörlerde görev yapan 

sağlık personelinin tamamına ilişkin en son yayınlamış olduğu (2020 yılı) 

verilere göre Türkiye’de 1.142.469 sağlık çalışanı bulunmaktadır (Bora Başara 

ve diğerleri, 2022: 2010). Bu evreni temsil edebilecek örneklem sayısının 

belirlenmesi amacıyla aşağıdaki formülden yararlanılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 

2017: 127): 

𝑛 =
𝑛𝑜

1+𝑛𝑜/𝑁
    

 

𝑛𝑜 =
𝑡2 𝑥𝑠2

𝑑2
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N: Evren büyüklüğü 

n: Örneklem büyüklüğü 

t: Güven düzeyine karşılık gelen tablo z değeri (0,05 için 1,96) 

s: Evren için tahmin edilen standart sapma 

d: Kabul edilebilir sapma toleransı şeklinde ifade edilir.  

Formülde yer alan değişkenler yerine konulduğunda yeterli örneklem 

sayısı 384 kişi olarak hesaplanmıştır. Araştırma verileri 1 Kasım-15 Aralık 

2022 tarihleri arasında sosyal medya platformu olan Whatsapp uygulaması 

üzerinden toplanmıştır. Veri toplama sürecinde 320 sağlık çalışanından geri 

dönüş alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma örneklemini 320 sağlık çalışanı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırma sonuçları evrene genellenemez. 

2.4.Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplamada 

kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıları tanımlayıcı nitelikteki yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek ve 

deneyim süresi gibi sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise araştırma amacı 

doğrultusunda belirlenmiş ölçeklere ait önerme ifadelerine yer verilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçekler beşli likert tipinde olup ölçek formlarından 

Toksik Liderlik Ölçeği dört alt boyut ve 30 önermeden (11 önerme-Değer 

Bilmezlik Boyutu, 9 önerme- Çıkarcılık Boyutu, 5 önerme-Bencillik Boyutu, 5 

önerme-Olumsuz Ruhsal Durum Boyutu) oluşmaktadır. Ölçek, 2015 yılında 

Çelebi, Güner ve Yıldız tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin “Değerbilmezlik 

Boyutu” liderin çalışanlarla sadece iş ortamında emredici şekilde iletişim 

kurarak iş dışında görüşmemesi ve çalışanları değersiz görmesi, çeşitli 

söylemlerle ve çalışanları küçük düşürerek onlar üzerinde otorite kurmasıyla 

açıklanmaktadır. Ölçeğin “Çıkarcılık Boyutu” liderin kendi menfaati için 

sergilemiş olduğu davranışlarla ilgili olup, bu boyuta göre lider, kendisine 

fayda sağlayan çalışanlara ayrıcalıklı davranır, çalışanların başarısını 

sahiplenirken başarısızlığını ve başarısızlık sonuçlarını çalışanlarına yükler. 

Bununla birlikte çalışanlar da liderle iyi geçinmek için yapmacık davranışlar 

sergiler. Ölçeğin “Bencillik Boyutu” liderin narsistik özelliklerini 

yansıtmaktadır. Buna göre lider diğerlerinden üstün niteliklere sahiptir. Bu 

nedenle örgüt için vazgeçilmezdir. Bulunduğu pozisyon ve daha yüksek 

pozisyonlar için en uygun kişi kendisidir. Ölçeğin dördüncü ve son boyutu olan 
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“Olumsuz Ruh Hali Boyutu”na göre ise örgüt çalışanları liderin o anki ruh 

haline göre davranmalıdır. Lider, sahip olduğu ruhsal durumu diğer çalışanlara 

yansıtır ve çalışanlar da buna uygun hareket etmek durumundadır. (Güzelyurt, 

2020: 21). Ölçek önermeleri “1-Kesinlikle Katılmıyorum”dan, “5-Kesinlikle 

Katılıyorum”a doğru derecelendirilmiştir. 

Sağlık çalışanlarının iş tatmininin belirlenmesinde Dawis, Weiss, 

England ve Lofquist, tarafından 1967 yılında geliştirilen Minnesota İş Tatmini 

Ölçeği’nden yararlanılmıştır. 20 önermeden ve iki alt boyuttan (12 önerme-İç 

Doyum Boyutu ve 8 önerme-Dış Doyum Boyutu) oluşan ölçeğin Türkçe’ye 

uyarlaması Baycan (1985) tarafından yapılmıştır. Bu ölçeğe ait önermeler “1-

Hiç Memnun Değilim”den, “5-Çok Memnunum”a doğru derecelendirilmiştir. 

İşgören perfermansı ve iş stresi ölçekleri ise tek boyuttan oluşmaktadır. 

İşgören performansı ölçeği dört önerme içermekte olup Kirkman ve Rosen 

(1999) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Çöl (2008) 

tarafından yapılmıştır. İş Stresi Ölçeği yedi önermeden oluşmakta olup House 

ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilmiştir ve Efeoğlu (2006) tarafından 

Türkçeye uyarlanmıştır. Bu ölçeklere ait önermeler ise “1-Kesinlikle 

Katılmıyorum”dan, “5-Kesinlikle Katılıyorum”a doğru derecelendirilmiştir. 

2.5.Araştırma Verilerinin Analizi 

Toplanan veriler bir paket program aracılığıyla analiz edilmiştir. 

Öncelikli olarak veri toplama araçlarının güvenirliği değerlendirilmiştir. Ölçek 

güvenirliğinin belirlenmesinde Cronbach Alpfa Katsayı Değeri dikkate 

alınmıştır. Cronbach Alpfa Katsayısı, değişkenlerin sürekli değişken özelliği 

göstermediği algı, tutum, özgüven, öz yeterlilik, kaygı, stres gibi derecelenmiş 

ölçeklerin güvenirliğinin belirlenmesinde kullanılabilen, 0,00-1,00 aralığında 

değer alan bir katsayıdır (Sönmez ve Alacapınar, 2019: 143). “α” simgesi ile 

gösterilir. Cronbach Alpfa Değerleri ve bu değerlere ilişkin güvenilirlik 

düzeyleri ise Tablo 2.1’deki gibidir (Özdamar, 2017: 73);  
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Tablo 2.1: Cronbach Alpfa Katsayı Değerleri ve Güvenirlik Düzeyleri  

Cronbach Alpfa Katsayısı Güvenirlik Düzeyi 

 α < 0,50 Güvenilir Değil. 

0,50 ≤ α < 0,60 Düşük Düzeyde Güvenilir. 

0,60 ≤ α< 0,70 Orta Düzeyde Güvenilir. 

0,70 ≤ α< 0,80 Kabul Görür Düzeyde Güvenilir. 

0,80 ≤ α< 0,90 Yüksek Düzeyde Güvenilir. 

α≥0,90 Mükemmel Düzeyde Güvenilir. 

 

Yapılan analiz sonucunda ölçeklere ve ölçek alt boyutlarına ilişkin 

Cronbach Alpfa Katsayılarına göre güvenilirlik durumları ise Tablo 2.2’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 2.2: Ölçeklerin Cronbach Alpfa Katsayı Değerleri ve Güvenirlik Düzeyleri  

Ölçekler ve Alt Boyutları Cronbach Alpfa 

Katsayı Değeri 

Güvenirlik Düzeyi 

Toksik Liderlik Ölçeği 0,982 Mükemmel Güvenilirlikte 

Değer Bilmezlik Boyutu 0,955 Mükemmel Güvenilirlikte 

Çıkarcılık Boyutu 0,967 Mükemmel Güvenilirlikte 

Bencillik Boyutu 0,940 Mükemmel Güvenilirlikte 

Olumsuz Ruhsal Durum Boyutu 0,944 Mükemmel Güvenilirlikte 

İş Doyumu Ölçeği 0,932 Mükemmel Güvenilirlikte 

İç Tatmin Boyutu 0,887 Yüksek Güvenilirlikte 

Dış Tatmin Boyutu 0,886 Yüksek Güvenilirlikte 

İşgören Performansı Ölçeği 0,902 Mükemmel Güvenilirlikte 

İş Stresi Ölçeği 0,877 Yüksek Güvenilirlikte 

 

Bu sonuçlara göre araştırmada kullanılan tüm ölçekler ve alt boyutları 

mükemmel ve yüksek düzeyde güvenirliğe sahiptir. 

Araştırma kapsamında demografik değişkenlere göre araştırmaya katılan 

sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi 

düzeyleri arasında herhangi bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediği belirlenmiştir. Araştırma verilerinin normal 

dağılım gösterme durumları çarpıklık ve basıklık değerleri dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Normal dağılım gösteren veri grupları arasında anlamlı bir 
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farklılık olup olmadığının belirlenmesinde parametrik testlerden 

yararlanılırken normal dağılım göstermeyen veri grupları için ise 

nonparametrik testlerden yararlanılmıştır.  

Toksik liderliğin iş doyumu, işgören performansı ve iş stresi üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

Basit doğrusal regresyon analiziyle bir bağımlı ve bir bağımsız değişken 

arasındaki ilişki doğrusal fonksiyonla ifade edilir. Analiz bulgularının 

değerlendirilmesinde kullanılan terimlerin ifadesi şu şekildedir: 

R2 değeri, belirtilen regresyon modeline ait tahmin düzeyinin ne 

derecede güçlü olduğunu gösterir. 

Düzeltilmiş R2, her zaman R2 değerinden düşük çıkar. Bu değer, R2 

değerinin hatalardan arındırılmış şeklidir ve tahmin düzeyini daha gerçekçi bir 

şekilde gösterir. 

β (Beta) değeri, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki düzeyini 

ve ilişkinin yönünü gösterir. Korelasyon katsayısında olduğu gibi yorumlama 

yapılır. Beta değeri doğrultusunda yapılacak yorumlamaya ilişkin değerler 

Tablo 2.3’teki gibidir (Gürbüz ve Şahin, 2017: 260, 268-269): 

 

Tablo 2.3: β Değerleri ve Yorumlaması 

β Değerleri İlişkinin Yönü ve Düzeyi 

-1 ≤ β < -0,7 Negatif Yönlü Kuvvetli İlişki 

-0,7 ≤ β < -0,3 Negatif Yönlü Orta İlişki 

-0,3 ≤ β < 0 Negatif Yönlü Zayıf İlişki 

0 < β ≤ 0,3 Pozitif Yönlü Zayıf İlişki 

0,3 < β ≤ 0,7 Pozitif Yönlü Orta İlişki 

0,7 < β ≤ 1 Pozitif Yönlü Kuvvetli İlişki 

 

F değeri, regresyon modelinin anlamlılığına ilişkin yorumlamada 

kullanılır. 

Ayrıca araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algılarının, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeylerinin belirlenmesinde 

ölçek önermelerine verilen cevapların ortalama değerlerinden yaralanılmıştır. 
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Ortalama değerlerine göre yorumlamalarda ise Tablo 2.4’te verilen aralıklar 

dikkate alınmıştır (Gök, 2022: 123).  

 

Tablo 2.4: Ölçek Ortalamalarının Yorumlanmasında Kullanılan Değerler 

Ölçek Ortalama Puanı Puanın Yorumlanması 

1,00-1,80 puan aralığı Çok Düşük 

1,81-2,60 puan aralığı Düşük 

2,61-3,40 puan aralığı Orta 

3,41-4,20 puan aralığı Yüksek 

4,21-5,00 puan aralığı Çok Yüksek 

 

2.6.Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırma verileri gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Araştırmada 

kullanılan ölçekler için ölçekleri Türkçe’ye uyarlayarak güvenirlik ve geçerlilik 

çalışmalarını yapan araştırmacılardan kullanım izni alınmıştır. Ayrıca araştırma 

verileri toplanmadan önce araştırmanın etik açıdan uygun olduğuna Amasya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulunun 01.11.2022 Tarih ve 99191 Sayılı 

yazısı ile karar verilmiştir. 
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BÖLÜM 3 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE TOKSİK LİDERLİK ALGISI, İŞ 

TATMİNİ, İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

3.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE TOKSİK LİDERLİK ALGISI, İŞ TATMİNİ, 

İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

3.1.Literatür Taraması 

Sağlık sektöründeki ve diğer sektörlerdeki çalışanların demografik 

özelliklerine göre toksk liderlik algıları, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi 

düzeylerine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan Eriş (2019) 

tarafından banka sektöründe yürütülen araştırma sonucunda banka 

çalışanlarının demografik değişkenlere (cinsiyet, eğitim durumu, mesleki 

tecrübe, kurumda çalışma süresi) göre toksik liderlik algıları arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Kahveci, Bahadır ve Karagül Kandemir 

(2019), öğretmenlerin toksik liderlik algısının demografik değişkenlere göre 

farklılaşma durumuna yönelik bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada 

öğretmenlerin toksik liderlik algıları 20-30 yaş grubunda bulunan 

öğretmenlerde diğer yaş gruplarındaki katılımcılara göre daha yüksek düzeyde 

bulunmuştur. Öğretmenlerin yaşları ile toksik liderlik algıları arasında negatif 

yönlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiş olup öğretmenlerin yaşı arttıkça 

toksik liderlik algılarının ise azaldığı ifade edilmiştir. Eriş ve Arun (2020) 

tarafından ise banka çalışanlarının toksik liderliğe ilişkin algıları ile “cinsiyet, 

medeni durum, eğitim durumu ve kurumda çalışma süresi” değişkenlerine göre 

anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Chua ve Murray (2015: 

292) tarafından cinsiyete göre toksik liderlik davranışlarının tanınmasında bir 

farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda kadınların toksik 

lideri erkeklerden daha olumsuz algıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Carrington 

(2012) ise kadın liderlerin sadece erkeksi özellikler göstermesi nedeniyle 

erkeklere göre daha toksik oldukları şeklinde değerlendirildiğini ifade etmiştir. 

Fahie (2020: 341) İrlanda’da yüksek öğrenim alanında çalışmakta olan veya 

daha önce çalışmış olan 11 kişi (dört erkek ve yedi kadın) için toksik liderliğin 
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yaşanmış deneyimlerini belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda toksik 

liderlik tarzını deneyimleyen kişilerin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan 

olumsuz şekilde etkilendiği belirlenmiştir.   

Ergeneli ve Eryiğit (2001: 171) kamu ve özel üniversitelerde görev 

yapan öğretim elemanlarının iş tatmini düzeylerini incelemişlerdir. Yapılan 

araştırma sonucunda kamu üniversitesinde çalışanların özel üniversitede 

çalışanlara göre daha yüksek iş tatminine sahip oldukları belirlenmiştir. 

Özaydın ve Özdemir’in (2014) Bursa’da bulunan bir kamu bankasında çalışan 

kişilerle gerçekleştirmiş olduğu araştırmada araştırmaya katılan banka 

personelinin medeni durum, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik 

değişkenlere göre iş tatmini düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığı 

araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yaş, çalışma süresi, unvan, eğitim ve 

beklenti değişkenlerine göre çalışanların iş tatmini düzeylerinin farklılaştığı 

belirlenmiştir. Arslan ve Demir (2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmada 

ise hekimlerin ve hemşirelerin iş tatmini düzeyleri arasındaki farklılığa 

değinilmiştir.  

Yelboğa (2006), finans sektöründe çalışan kişilerin kişilik özellikleri ile 

iş performansı arasında bir ilişkinin varlığını değerlendirmiştir. Yelboğa’nın 

çalışmasında çalışanların kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet, kıdem ve eğitim 

düzeyi değişkenleri ile iş performansları arasında düşük düzeyde anlamlı bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Günbayı ve Tokel (2012), öğretmenlerin iş 

performansları üzerinde etkili olan faktörleri araştırmışlardır. Araştırmada 

öğretmenlerin performanslarını etkileyen en önemli faktörlerin iş doyumu ve iş 

stresi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin iş tatmini ve iş stresi arasında 

negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre 

öğretmenlerin iş doyumu azaldıkça iş streslerinin arttığı ifade edilmiştir. 

Türkoğlu ve Yurdakul (2017) tarafınan mobilya sektöründe yürütülen 

araştırmada çalışanların demografik özelliklerine göre iş performanslarında bir 

farklılık olup olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların 

cinsiyete, eğitim düzeyine ve çalışma süresine göre iş performansının farklı 

olduğu belirlenirken medini durum ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılığın olmadığı saptanmıştır.  

Tuna (2013), onkoloji hemşirelerinin iş stresi düzeyi ve iş stresi 

düzeylerini etkileyen faktörleri araştırmıştır. Araştırmasında onkoloji 
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hemşirelerinin iş stresi düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve sosyo-demografik 

özelliklerinin ve çalışma koşullarının hemşirelerin iş stresi düzeylerini 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Camci ve Kavuran’ın (2021) araştırmasında 
36 yaş ve üzerindeki hemşirelerin iş stresi düzeyinin diğer yaş gruplarındaki 

hemşirelerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin eğitim durumları 

ile iş stresi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiş olup 

katılımcıların iş tatminleri arttıkça iş stresi düzeylerinin azaldığı tespit 

edilmiştir.  

Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgulara ve bu bulgularla 

literatürdeki diğer ilgili araştırmaların karşılaştırılarak tartışılmasına ilişkin 

başlıklara aşığıda yer verilmiştir. 

 

3.2.Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde katılımcılara ait demografik değişkenlerin 

dağılımlarına ve araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla gerçekleştirilen 

parametrik ve nonparametrik testlerin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

3.2.1.Tanımlayıcı Analizler 

Araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarına ait tanımlayıcı (yaş, 

cinsiyet, çalışılan hastane türü gibi) değişkenlerin frekans ve yüzdelik 

dağılımlarına Tablo 3.1’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 3.1: Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Değişkenler Gruplar n % 

Yaş 

18-30  183 57,2 

31-40 81 25,3 

41 ve üzeri 56 17,5 

Toplam 320 100 

Cinsiyet 
Kadın 198 61,9 

Erkek 122 38,1 

Toplam 320 100 

Çalışılan Hastane Türü 

Devlet Hastanesi 187 58,4 

Özel Hastane 69 21,6 

Üniversite Hastanesi 10 3,1 

Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
54 16,9 

Diğer 0 0 

Toplam 320 100 
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Meslek Türü 

Hekim 25 7,8 

Hemşire-Ebe 117 36,6 

Tekniker 106 33,1 

Teknisyen 34 10,6 

Diğer 38 11,9 

Toplam 320 100 

Mesleki Deneyim Süresi 

0-5 yıl 154 48,1 

6-10 yıl 52 16,3 

11-15 yıl 43 13,4 

16-20 yıl 71 22,2 

Toplam 320 100 

Gelir Düzeyi 

5000-10000 TL 106 33,1 

10001-15000 TL 165 51,6 

15001-20000 TL 23 7,2 

20001 ve üzeri  26 8,1 

Toplam 320 100 

Mesleği İsteyerek Seçme 

Durumu 

Evet 279 87,2 

Hayır 41 12,8 

Toplam 320 100 

 

Araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının demografik 

özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde 18-30 yaş aralığındaki kişi 

sayısının tüm katılımcıların yarısından daha fazla (%57,2) olduğu 

görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre ise kadın katılımcı sayısı (n=198) 

erkek katılımcı sayısından (n=122) daha fazladır. Çalışılan hastane türüne göre 

katılımcı oranlarına bakıldığında büyük çoğunluğun devlet hastanelerinde 

çalıştığı (%58,4) en az katılımın ise üniversite hastanelerinde çalışan kişilerden 

(%3,1) oluştuğu anlaşılmaktadır. Meslek türü değişkenine göre en az katılım 

sağlayan meslek mensupları hekim (%7,8) iken en fazla katılım sağlayan grup 

hemşire/ebelerdir (%36,6). Katılımcıların yarısına yakınının (%48,1) 0-5 yıl 

arasında bir deneyime sahip iken %51,6’sının 10001-15000 TL arasında bir 

gelire sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca bu araştırmaya katılım sağlayan 

sağlık çalışanlarının %87,2’si, mesleğini isteyerek seçtiğini belirtmiştir. 

 

3.2.2.Normallik Analizleri 

Araştırma kapsamında yapılacak olan analizlere karar vermek için 

öncelikle normallik testi yapılması gerekmektedir. Veri setinin normal dağılım 

göstermesi durumunda parametrik testler tercih edilirken normal dağılım 

göstermemesi durumunda nonparametrik testlerin yapılması gerekir. Veri 



47 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

setinin normallik özelliğinin belirlenmesinde birçok kriter bulunur. Bunlardan 

yaygın olarak kullanılanı çarpıklık ve basıklık değerleridir. Buna göre veri 

setine ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 aralığında olması 

durumunda veri setinin normal dağılım gösterdiği kabul edilir (Tabachnick ve 

Fidell, 2001). 

 

Tablo 3.2: Demografik Değişkenlerin Dağılım Özelliğinin Belirlenmesi 

 
Cinsiyet Yaş 

Çalışılan 

Hastane 

Türü 

Meslek 

Mesleki 

Deneyim 

Süresi 

Meslek 

Tercih 

Durumu 

Gelir 

Düzeyi 

n Geçerli Veri 320 320 320 320 320 320 320 

Kayıp Veri 0 0 0 0 0 0 0 

Ort. 1,3813 1,6031 1,7844 2,8219 2,0969 1,1281 1,9031 

Ortanca 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 

Std. Sapma 0,48645 0,76890 1,11715 1,10973 1,22410 0,33475 0,84911 

Skewness 

(Çarpıklık) 

0,491 0,816 1,167 0,537 0,547 2,236 0,990 

Std. Error of 

Skewness 

0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 

Kurtosis 

(Basıklık) 

-1,770 -0,840 -0,169 -0,396 -1,346 3,017 0,698 

Std. Error of 

Kurtosis 

0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 

 

Katılımcıların demografik dağılımının normal dağılım gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla veri setinin çarpıklık ve basıklık 

değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet ve mesleğini 

isteyerek tercih etme durumu değişkenlerine ait çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin +1,5 ve -1,5 aralığının dışında kaldığı için normal dağılım 

göstermedikleri diğer değişkenlerin ise normal dağılım özelliği gösterdikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca standart sapma değeri, veri setinin normal dağılım 

gösterip göstermediğinin belirlenmesinde kullanılan bir diğer kriterdir. Bu 

kritere göre standart sapma değerinin 1’e yaklaşması durumunda veri setinin 

normal dağılım özelliği gösterdiği yönünde değerlendirme yapılmaktadır 

(Erbay ve Beydoğan, 2017: 250). Tablo 3.2’de yer alan değişkenlerden cinsiyet 

ve mesleğini isteyerek tercih etme durumuna ait standart sapma değerlerinin 
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1’den uzak ve sıfıra daha yakın değerler aldıkları görülmektedir. Bu kritere göre 

de bu iki değişkenin normal dağılım göstermediği ifade edilebilir. 

 

Tablo 3.3: Ölçek Önermelerine Verilen Cevapların Dağılım Özelliğinin Belirlenmesi 

 
Toksik Liderlik İş Tatmini İş Stresi 

İşgören 

Performansı 

n Geçerli Veri 320 320 320 320 

Kayıp Veri 0 0 0 0 

Ort. 2,6116 3,2748 3,2786 3,9359 

Ortanca 2,5500 3,3000 3,2857 4,0000 

Std. Sapma 1,11063 0,90980 1,01751 0,99203 

Skewness (Çarpıklık)  0,325 -0,362 -0,338 -1,148 

Std. Error of Skewness 0,136 0,136 0,136 0,136 

Kurtosis (Basıklık) -0,793 0,080 -0,379 1,255 

Std. Error of Kurtosis 0,272 0,272 0,272 0,272 

 

Araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının ölçek önermelerine 

vermiş oldukları cevapların dağılım özellikleri incelenmiştir. Yapılan 

incelemede tüm ölçek önermelerine verilen yanıtların dağılımlarının çarpıklık 

ve basıklık değerlerinin +1,5 ve -1,5 aralığında yer aldığı ve standart sapma 

değerlerinin 1’e yakın değerler aldıkları saptanmıştır. Elde edilen bu değerlere 

istinaden Tablo 3.3’te yer alan değişkenlerin normal dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir. 

 

3.3.3.Hipotez Testleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algısının, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyinin demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla 

oluşturulan hipotezlerin test edilmesinde nonparemetrik testlerden Mann 

Whitney U Testi ve parametrik testlerden T-Testi ve One Way Anova Testi 

yapılmıştır. Yapılan analizlere ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir: 

H2.1: Sağlık çalışanlarının cinsiyetine göre toksik liderlik algısı, iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 
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Tablo 3.4: Cinsiyete Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören Performansı ve 

İş Stresi Düzeyi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n 

Sıralama 

Ortalamaları 

Mann 

Whitney U 

Değeri 

p 

Toksik Liderlik 

Algısı 
Cinsiyet 

Kadın 198 157,84 
11551,000 0,512 

Erkek 122 164,82 

İş Tatmini Düzeyi Cinsiyet 
Kadın 198 160,98 

11982,000 0,905 

Erkek 122 159,71 

İşgören 

Performansı 

Düzeyi 

Cinsiyet 
Kadın 198 162,42 

11698,000 0,633 

Erkek 122 157,39 

İş Stresi Düzeyi Cinsiyet 
Kadın 198 163,29 

11526,000 0,492 

Erkek 122 155,98 

 

Cinsiyet değişkenine göre veri seti normal dağılım göstermediği için 

nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi yapılmıştır. Gerçekleştirlen 

analiz sonucunda sağlık çalışanlarının cinsiyete göre toksik liderlik algılarında, 

iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir (p değerleri >0,05). Bu bulgular doğrultusunda H2.1 hipotezi 

reddedilmiştir. 

H2.2: Sağlık çalışanlarının yaşına göre toksik liderlik algısı, iş tatmini, iş 

performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 3.5: Yaşa Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören Performansı ve İş 

Stresi Düzeyi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n % Ort. 

Std. 

Sapma 
F p 

Toksik 

Liderlik 

Algısı 

Yaş 

18-30 183 57,2 2,547 1,1089 

0,786 0,457 
31-40 81 25,3 2,727 1,1476 

41 ve üzeri 56 17,5 2,655 1,0649 

Toplam 320 100 2,612 0,0621 
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İş Tatmini 

Düzeyi 
Yaş 

18-30 183 57,2 3,283 0,942 

0,630 0,533 
31-40 81 25,3 3,192 0,835 

41 ve üzeri 56 17,5 3,367 0,914 

Toplam 320 100 4,2081 0,909 

İşgören 
Performan

sı Düzeyi 
Yaş 

18-30 183 57,2 3,885 0,999 

2,912 0,056 
31-40 81 25,3 3,852 1,058 

41 ve üzeri 56 17,5 4,223 0,820 

Toplam 320 100 3,936 0,992 

İş Stresi 

Düzeyi 
Yaş 

18-30 183 57,2 3,209 1,013 

1,385 0,252 
31-40 81 25,3 3,310 1,044 

41 ve üzeri 56 17,5 3,462 0,985 

Toplam 320 100 3,279 1,017 

 

Tablo 3.5‘te yaş değişkenine göre sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algılarının, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla gerçekleştirilen ve parametrik testlerden biri olan One-Way Anova 

Testi sonuçlarına yer verilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda 0,05 

anlamlılık düzeyinde katılımcıların toksik liderlik algılarının, iş tatmini, iş 

performansı ve iş stresi düzeylerinin yaş gruplarına göre farklılaşmadığı 

belirlenmiştir (p değerleri >0,05). Bu bulgulara dayanılarak H2.2 hipotezi 

reddedilmiştir. Bununla birlikte ortalama değerlerinden yararlanılarak bazı 

yorumlamalar yapılabilmektedir. Buna göre 18-30 yaş aralığındaki 

katılımcıların toksik liderlik algısının diğer yaş gruplarında yer alan sağlık 

çalışanlarına göre daha düşük olduğu söylenilebilir. Diğer taraftan 41 ve üzeri 

yaştaki katılımcıların iş tatmini, iş stresi ve iş performansı düzeyinin diğer 

katılımcı gruplarından daha yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. 

H2.3: Sağlık çalışanlarının çalıştığı hastane türüne göre toksik liderlik 

algısı, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 
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Tablo 3.6: Hastane Türüne Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n % Ort. 

Std. 

Sapma 
F p 

Toksik 

Liderlik 

Algısı 

Düzeyi 

Hastane 

Türü 

Devlet Hastanesi 187 58,4 2,513 1,153 

1,864 0,136 

Özel Hastane 69 21,6 2,877 1,024 

Üniversite Hastanesi 10 3,1 2,497 0,765 

Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
54 16,9 2,634 1,090 

Toplam 320 100 2,612 1,111 

İş Tatmini 

Düzeyi 

Hastane 

Türü 

Devlet Hastanesi 187 58,4 3,232 0,972 

0,951 0,416 

Özel Hastane 69 21,6 3,241 0,821 

Üniversite Hastanesi 10 3,1 3,595 0,644 

Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
54 16,9 3,406 0,831 

Toplam 320 100 3,274 0,910 

İşgören 

Performansı 

Düzeyi 

Hastane 

Türü 

Devlet Hastanesi 187 58,4 3,873 1,045 

0,688 0,560 

Özel Hastane 69 21,6 4,011 0,945 

Üniversite Hastanesi 10 3,1 3,900 1,081 

Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
54 16,9 4,065 0,840 

Toplam 320 100 3,936 ,55020 

İş Stresi 

Düzeyi 

Hastane 

Türü 

Devlet Hastanesi 187 58,4 3,218 1,082 

0,729 0,535 

Özel Hastane 69 21,6 3,302 0,937 

Üniversite Hastanesi 10 3,1 3,500 1,017 

Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 
54 16,9 3,418 0,880 

Toplam 320 100 3,279 100 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda hastane türüne göre sağlık 

çalışanlarının toksik liderlik algılarının, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla One-Way Anova Testi yapılmıştır. Yapılan 

analiz sonucunda değişken grupları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

bir fark oluşmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Bu bağlamda H2.3 hipotezi 

reddedilmiştir. Bununla birlikte toksik liderlik algısının hastane türüne göre 

grup değişkenlerinin ortalamalarına bakıldığında özel hastanelerde çalışan 

sağlık personelinin toksik liderlik algısının diğer hastanelerde çalışan personele 

göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Üniversite hastanelerinde çalışan 

sağlık personelinin ise iş tatmini ve iş stresi düzeyleri diğer hastanelerde çalışan 

sağlık personeline göre daha yüksektir. Hastaneler arasında anlamlı bir farklılık 

olmamakla birlikte grup değişkenlerinin ortalamalarına bakıldığında iş 

performansı düzeyinin eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan sağlık 

personelinde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

H2.4: Sağlık çalışanlarının mesleğine göre toksik liderlik algısı, iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 3.7: Meslek Türüne Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n % Ort. 

Std. 

Sapma 
F p 

Toksik 

Liderlik 

Algısı 

Düzeyi 

Meslek Türü 

Hekim 25 7,8 2,195 0,714 

1,768 0,135 

Hemşire/Ebe 117 36,6 2,720 1,160 

Tekniker 106 33,1 2,688 1,122 

Teknisyen 34 10,6 2,354 1,080 

Diğer 38 11,9 2,571 1,115 

Toplam 320 100 2,612 1,111 

İş Tatmini 

Düzeyi 
Meslek Türü 

Hekim 25 7,8 3,514 0,947 

1,915 0,108 

Hemşire/Ebe 117 36,6 3,165 0,876 

Tekniker 106 33,1 3,208 0,951 

Teknisyen 34 10,6 3,417 0,802 

Diğer 38 11,9 3,518 0,917 
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Toplam 320 100 3,275 0,910 

İşgören 

Performansı 

Düzeyi 

Meslek Türü 

Hekim 25 7,8 3,970 1,030 

0,366 0,833 

Hemşire/Ebe 117 36,6 3,996 1,016 

Tekniker 106 33,1 3,918 1,013 

Teknisyen 34 10,6 3,941 0,710 

Diğer 38 11,9 3,777 1,076 

Toplam 320 100 3,936 0,992 

İş Stresi 

Düzeyi 
Meslek Türü 

Hekim 25 7,8 3,017 0,922 

2,718 0,030 

Hemşire/Ebe 117 36,6 3,385 1,040 

Tekniker 106 33,1 3,302 1,012 

Teknisyen 34 10,6 3,492 0,944 

Diğer 38 11,9 2,868 0,992 

Toplam 320 100 3,279 1,018 

 

Hekim, hemşire/ebe, tekniker, teknisyen ve diğer sağlık çalışanlarının 

toksik liderlik algısının, iş tatmini ve iş performansı düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık olmadığı (p değerleri>0,05) ancak iş stresi düzeylerinin farklılaştığı 

(p<0,05) belirlenmiştir. Katılımcıların iş stresi düzeylerindeki farklılığın 

değerlendirilmesinde farklı meslek gruplarına dahil olan katılımcıların 

ifadelere vermiş oldukları yanıtların ortalama değerlerinden yararlanılmıştır. 

Buna göre hekim, hemşire/ebe, tekniker ve teknisyenlerin iş stresi düzeyleri 

diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksektir. Bu meslek grupları arasında ise 

en az iş stresi yaşayan grup hekimlerken (İş Stresiort.=3,017) en fazla stres 

yaşayan grup teknisyenlerdir (İş Stresiort.=3,492). Teknisyenleri ise 

hemşireler/ebeler takip etmektedir (İş Stresiort.=3,385). H2.4 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Meslek türüne göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algıları arasında anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte grup 

değişkenlerinin ortalamalarına bakılarak hemşirelerin/ebelerin toksik liderlik 

algısının diğer meslek gruplarındaki sağlık çalışanlarına göre daha yüksek 

olduğu söylenilebilir. İş tatmini düzeyinin ise hekimlerde diğer meslek 
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gruplarına göre daha yüksek hemşirelerde/ebelerde daha düşük olduğu ifade 

edilebilir.  

H2.5: Sağlık çalışanlarının mesleki deneyim süresine göre toksik liderlik 

algısı, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 3.8: Mesleki Deneyim Süresine Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, 

İşgören Performansı ve İş Stresi Düzeyi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n % Ort. 

Std. 

Sap

ma 

F p 

Toksik 

Liderlik 

Algısı 

Düzeyi 

Mesleki 

Deneyim 

Süresi 

0-5 yıl 154 7,8 2,608 1,110 

0,556 0,644 

6-10 yıl 52 36,6 2,738 1,127 

11-15 yıl 43 33,1 2,443 1,119 

16 ve üzeri 71 10,6 2,629 1,105 

Toplam 320 100 2,612 11,9 

İş Tatmini 

Düzeyi 

Mesleki 

Deneyim 

Süresi 

0-5 yıl 154 48,1 3,289 0,935 

0,028 0,994 

6-10 yıl 52 16,3 3,252 0,894 

11-15 yıl 43 13,4 3,271 0,934 

16 ve üzeri 71 22,2 3,263 0,869 

Toplam 320 100 3,275 0,910 

İşgören 

Performansı 

Düzeyi 

Mesleki 

Deneyim 

Süresi 

0-5 yıl 154 48,1 3,388 1,028 

3,898 0,009 

6-10 yıl 52 16,3 4,034 0,932 

11-15 yıl 43 13,4 3,581 1,119 

16 ve üzeri 71 22,2 4,197 0,794 

Toplam 320 100 3,936 0,992 

İş Stresi 

Düzeyi 

Mesleki 

Deneyim 

Süresi 

0-5 yıl 154 48,1 3,179 0,995 

3,820 0,010 

6-10 yıl 52 16,3 3,346 1,086 

11-15 yıl 43 13,4 3,030 1,069 

16 ve üzeri 71 22,2 3,596 0,920 

Toplam 320 100 3,279 1,018 
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Araştırma kapsamında katılımcıların mesleki deneyim süresine göre 

toksik liderlik algıları, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeylerinde 

farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. Yapılan One-Way Anova Testi 

sonucunda sağlık çalışanlarının deneyim süresine göre toksik liderlik algıları 

ve iş tatmini düzeylerinde bir farklılık olmadığı (p değerleri>0,05) diğer 

taraftan iş performansı ve iş stresi düzeylerinde ise anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). Bu bağlamda H2.5 hipotezi kabul edilmiştir. 

Aralarında farklılık bulunan grup değişkenlerinin belirlenmesinde 

değişken ortalamalarından yararlanılmıştır. Buna göre araştırmaya katılan 

sağlık çalışanlarından deneyim süresi 16 yıl ve daha fazla olan çalışanların iş 

performansı (İş Performansıort.=4,197) ve iş stresi (İş Stresiort.=3,596) 

düzeylerinin diğer grup değişkenlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

H2.6: Sağlık çalışanlarının gelir düzeyine göre toksik liderlik algısı, iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 3.9: Gelir Düzeyine Göre Toksik Liderlik Algısı, İş Tatmini, İşgören 

Performansı ve İş Stresi Düzeyi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n % Ort 

Std. 

Sapma 
F p 

Toksik 

Liderlik 

Algısı 

Düzeyi 

Gelir 

Düzeyi 

5000 TL-10000TL 106 33,1 2,659 1,170 

0,799 0,495 

10001 TL-15000 TL 165 51,6 2,634 1,098 

15001 TL-20000 TL 23 7,2 2,590 1,156 

20001 TL ve üzeri 26 8,1 2,294 0,888 

Toplam 320 100 2,612 1,111 

İş Tatmini 

Düzeyi 

Gelir 

Düzeyi 

5000 TL-10000TL 106 33,1 3,299 0,928 

2,425 0,066 

10001 TL-15000 TL 165 51,6 3,255 0,895 

15001 TL-20000 TL 23 7,2 2,924 1,043 

20001 TL ve üzeri 26 8,1 3,614 0,703 

Toplam 320 100 3,275 0,910 

Gelir 

Düzeyi 

5000 TL-10000TL 106 33,1 3,859 1,085 
0,388 0,761 

10001 TL-15000 TL 165 51,6 3,960 0,925 
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İşgören 

Performan

sı Düzeyi 

15001 TL-20000 TL 23 7,2 4,054 1,017 

20001 TL ve üzeri 26 8,1 4,000 1,020 

Toplam 320 100 3,936 0,992 

İş Stresi 

Düzeyi 

Gelir 

Düzeyi 

5000 TL-10000TL 106 33,1 3,158 1,076 

1,362 0,254 

10001 TL-15000 TL 165 51,6 3,352 1,007 

15001 TL-20000 TL 23 7,2 3,497 0,976 

20001 TL ve üzeri 26 8,1 3,115 0,833 

Toplam 320 100 3,279 1,018 

 

Gelir düzeyi değişkenine göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 

toksik liderlik, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p değerleri>0,05). Bu bulgular 

doğrultusunda H2.6 hipotezi reddedilmiştir. Bununla birlikte grup 

değişkenlerinin ortalamalarına bakıldığında gelir düzeyi arttıkça toksik liderlik 

algısının azaldığı yorumu yapılabilir. Diğer taraftan gelir gruplarına göre en 

yüksek tutarı ifade eden 20001 TL ve üzeri gelire sahip olan sağlık 

çalışanlarının diğer gelir düzeylerine sahip sağlık çalışanlarına göre iş tatmini 

düzeyinin daha yüksek olduğu, gelir düzeyi en düşük düzey olan sağlık 

çalışanlarının iş performansı düzeyinin de daha düşük olduğu görülmektedir. İş 

stresi düzeyinin ise en düşük ve en yüksek gelir grubunda yer alan sağlık 

çalışanlarında birbirine oldukça yakın olduğu ifade edilebilir.  

H2.7: Sağlık çalışanlarının mesleğini isteyerek seçmiş olma durumuna 

göre toksik liderlik algısı, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri 

farklılaşmaktadır. 
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Tablo 3.10: Mesleğini İsteyerek Seçme Durumuna Göre Toksik Liderlik Algısı, İş 

Tatmini, İşgören Performansı ve İş Stresi Düzeyi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
Gruplar n % 

Sıralama 

Ortalamaları 

Mann 

Whitney 

U Değeri 

p 

Toksik Liderlik 

Algısı 

Mesleğini 

İsteyerek 

Seçme 

Durumu 

Evet 279 87,19 155,69 

4378,000 0,015 

Hayır 41 12,81 193,22 

İş Tatmini 

Düzeyi 

Mesleğini 

İsteyerek 

Seçme 

Durumu 

Evet 279 87,19 162,10 

5274,000 0,420 
Hayır 41 12,81 149,63 

İşgören 

Performansı 

Düzeyi 

Mesleğini 

İsteyerek 

Seçme 

Durumu 

Evet 279 87,19 162,05 

5286,500 0,429 
Hayır 41 12,81 149,94 

İş Stresi Düzeyi 

Mesleğini 

İsteyerek 

Seçme 

Durumu 

Evet 279 87,19 154,76 

4118,000 0,004 

Hayır 41 12,81 199,56 

 

Sağlık çalışanlarının mesleklerini isteyerek seçme durumlarına ilişkin 

veri setinde yer alan değişkenler, normal dağılım göstermediği için grup 

değişkenlerine göre sağlık çalışanlarının toksik liderlik, iş tatmini, iş 

performansı ve iş stresi düzeylerinde farklılık olup olmadığı nonparametrik 

testlerden Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz 

sonucunda katılımcıların toksik liderlik ve iş stresi düzeylerinin mesleklerini 

isteyerek seçme durumuna göre farklılaştığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre mesleğini isteyerek seçmeyen çalışanların toksik liderlik algıları 

(Mesleğini İsteyerek Seçme Durumusıralama ort.=193,22) ve iş stresi düzeyleri 

(Mesleğini İsteyerek Seçme Durumusıralama ort.=199,56) mesleğini isteyerek 

seçen çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. H2.7 hipotezi kabul edilmiştir. 

Ayrıca anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte grup değişkenlerinin sıralı 

ortalamalarına bakılarak mesleğini isteyerek seçen sağlık çalışanlarının iş 

performansı ve iş tatmini düzeylerinin mesleğini isteyerek seçmeyenlere göre 

daha yüksek olduğu ifade edilebilir. 
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3.3.Tartışma 

Toksik liderliğin örgütlere ve takipçilerine zarar verici bir tarzının 

olduğu yapılan birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Sağlık hizmetlerinde ise 

toksik liderliğin etkileri ile ilgili çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 

görülmektedir (ulusal literatürde 2000-2022 yılları arasında yürütülmüş 8 

araştırma tespit edilmişken Akbulut ve Yavuz’un çalışmasında 2003-2020 

yılları arasında yürütülmüş 8 araştırma yapıldığı saptanmıştır). Araştırmanın bu 

kısmında hem toksik liderlikle ilgili literatüre katkı sağlanması hem de 

demografik değişkenler açısından sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algılarının, iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 

öncelikle katılımcılar demografik açıdan tanımlanmıştır. Araştırmaya katılım 

sağlayan sağlık çalışanlarının demografik özelliklerine göre dağılımları 

incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlasının 18-30 yaş aralığında 

(%57,2), devlet hastanesinde çalışan (%58,4) ve 10000-15000 TL arasında 

gelire sahip olan kişiler olduğu yarısına yakınının ise (%48,1) 0-5 yıl arasında 

deneyime sahip olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre kadın 

katılımcıların oranının (%61,9) erkek katılımcılardan (%38,1) daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. Meslek türü değişkenine göre en az katılım sağlayan 

meslek mensupları hekimler (%7,8) iken en fazla katılım sağlayan grup 

hemşireler/ebelerdir (%36,6). Ayrıca bu araştırmaya katılım sağlayan sağlık 

çalışanlarının büyük çoğunluğunun (%87,2) mesleğini isteyerek seçtiği 

belirlenmiştir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen analizler sonucunda 

demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş, çalışılan hastane türü, meslek türü, 

mesleki deneyim süresi ve gelir düzeyine göre sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algılarında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte grup 

ortalamaları incelenmiş ve bu ortalama değerlerine göre 18-30 yaş aralığındaki 

katılımcıların toksik liderlik algısının diğer yaş gruplarındakilere göre daha 

düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca özel hastanelerde çalışan sağlık 

personelinin toksik liderlik algısının diğer hastanelerde çalışan personele göre 

ve hemşirelerin/ebelerin diğer meslek gruplarındaki sağlık çalışanlarına göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kara (2022: 107) tarafından yürütülen 

araştırmada ise kamu sektörü çalışanlarına nazaran özel sektör çalışanlarının 



59 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

daha fazla toksik liderlik davranışı ile karşı karşıya kaldıkları ifade edilmiştir. 

Sezici (2016: 113, 117) tarafından bankacılık, sağlık ve eğitim sektörlerinde 

gerçekleştirlen araştırmada erkeklerin kadınlara göre, özel sektörde 

çalışanların, kamu sektöründe çalışanlara göre, mesleki deneyim süresi az 

olanların deneyim süresi daha fazla olanlara göre toksik liderlik algısının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca genç çalışanların daha fazla toksik liderlik 

davranışına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Özer ve diğerleri (2017) Ankara 

ilinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesindeki çalışanların toksik liderlik 

algısı düzeyini belirlemek istemişlerdir. Katılımcıların toksik liderlik algısının 

yaş değişkenine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada ise 39 yaş 

ve üzeri çalışanların toksik liderlik algısı en düşükken 28-38 yaş aralığındaki 

katılımcıların toksik liderlik algısı en yüksek bulunmuştur. Bu durum 

çalışanların deneyim süresi ile ilişkilendirilmiş olup deneyim süresi 16 yıl ve 

üzeri olan katılımcıların toksik liderlik algısının daha düşük olduğu ifade 

edilmiştir. Karakaya’nın (2021: 3802) sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algılarını belirlemek amacıyla bir özel hastanede yürütmüş olduğu araştırmada 

ise erkek katılımcıların kadınlara göre liderlerini daha yüksek düzeyde toksik 

lider olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların yaş ortalaması ve 

gelir düzeyi arttıkça toksik liderlik algılarının da arttığı tespit edilmiştir. Meslek 

gruplarına göre ise hekimlerin toksik liderlik algı düzeylerinin hemşire, tıbbi 

teknikerler ve diğer pozisyonlarda görev yapan çalışanlara göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır.  

Literatürde yer alan bu çalışmalarla araştırma sonuçlarının benzer olduğu 

anlaşılmaktadır. Özel sektörün çalışma şartlarının daha zorlu olması, 

çalışanlardan daha yüksek performans beklenmesi gibi nedenlerden dolayı özel 

hastanelerde görev yapan çalışanların daha yüksek toksik liderlik algısına sahip 

oldukları şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Ayrıca genç yaş grubundaki 

katılımcıların liderlik tarzlarına ilişkin deneyimlerinin daha az olması nedeniyle 

toksik liderliğin farkında olmayabilecekleri ve daha deneyimli çalışanların hem 

birçok liderlik tarzıyla karşılaşmış olmalarına bağlı toksik liderlerin daha kolay 

farkına vardıkları ifade edilebilir. Hekimlerin toksik liderlik algısının diğer 

sağlık çalışanlarından daha yüksek bulgulanması ise hekimlerin 

sorumluluklarının daha fazla olmasına bağlı kendilerini daha fazla baskı altında 

hissetmeleriyle, sunulan sağlık hizmetlerinden ve hastanın tedavisinden birinci 
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derecede sorumlu olmalarına bağlı olarak liderlerinin direktifleriyle daha fazla 

karşı karşıya kalıyor olmalarıyla ilişkili olabilir. Ayrıca katılımcılardan 

mesleğini isteyerek seçmeyenlerin toksik liderlik algısının mesleğini isteyerek 

seçen çalışanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Mesleğini sevmeyerek, 

isteyemerek belki de bu mesleği yapmaya kendilerini zorunlu hissederek 

çalışıyor olmaları nedeniyle bu çalışanlar hem yaptıkları işe hem diğer 

meslektaşlarına hem de liderlerine karşı olumsuz bir bakış açısı geliştirmiş 

olabilirler. 

Araştırma kapsamında sağlık çalışanlarının demografik değişkenlere 

göre iş tatmini düzeylerinde herhangi bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tanımlayıcı değişkenlerden cinsiyet, 

yaş, deneyim süresi, gelir düzeyi, mesleğini isteyerek seçme durumu, görev 

yapılan hastane ve meslek türüne göre değişken grupları arasında herhangi bir 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan grup ortalamalarına 

bakıldığında 41 ve üzeri yaştaki sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeyinin diğer 

katılımcı gruplarından, üniversite hastanelerinde çalışanların diğer hastanelerde 

çalışanlardan, hekimlerin ise diğer sağlık çalışanlarından daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca diğer gelir gruplarına göre de en yüksek tutarı 

ifade eden 20001 TL ve üzeri gelire sahip olan sağlık çalışanlarının diğerlerine 

göre iş tatmini düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Literatürde yer 

alan çalışmaların büyük çoğunluğunda da benzer sonuçların elde edildiği 

görülmektedir. Buna göre Keklik ve Coşkun Us (2013: 151) tarafından hastane 

çalışanlarıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda katılımcıların iş tatmini 

düzeyinin cinsiyete, yaşa ve mesleki deneyim süresine göre farklılaşmadığı 

ancak gelir düzeyi yüksek olanların iş tatmini düzeyinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Erşan ve arkadaşlarının (2013: 119) çalışmasında hekimlerin 

hemşire göre iş tatmini düzeylerinin oldukça yüsek olduğu tespit edilmiştir. 

Tekingündüz, Top ve Seçkin’in (2015: 11) Elazığ’da bir devlet hastanesinde 

yürütmüş oldukları araştırma sonucunda erkek personelin iş tatmini düzeyinin 

kadınlardan daha yüksek olduğu bulunurken yaş değişkeninin ve deneyim 

süresinin iş tatmini düzeyini etkilemediği belirlenmiştir. Tuzcu (2016: 185, 

187) tarafından yürütülen çalışmada ise yaşa göre iş tatmini düzeyinin 

farklılaşmadığı ancak deneyim süresi fazla olanların iş tatmini düzeyinin de 

yüksek olduğu saptanmıştır. Arslan ve Demir’in (2017) araştırmasında ise 
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hekimlerin iş tatmini düzeyinin hemşirelere göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Nal ve Nal (2018: 135) tarafından Kastamonu ilindeki bir kamu 

hastanesinde yürütülen çalışma sonucunda cinsiyet, deneyim süresi ve meslek 

grubu değişkenlerine göre sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeyleri arasında 

fark olmadığı ancak 36-50 yaş aralığındaki çalışanların iş tatmini düzeyinin 

diğer çalışanlardan yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eğinli (2009: 38) tarafından 

yürütülen çalışmada da yaşla birlikte iş tatmini düzeyinin arttığına ve genç 

çalışanların işten beklentilerinin daha fazla olması nedeniyle daha fazla iş 

tatminsizliği yaşadıklarına değinilmiştir. Araştırma sonuçları ile literatürde yer 

alan birçok çalışmanın sonucunun benzer olduğu görülmektedir. Hekimlerin iş 

tatmini düzeyi genel olarak diğer meslek gruplarına göre yüksek bulunmuştur. 

Ücret değişkeninin de genel olarak iş tatmini üzerinde önemli bir faktör olarak 

ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. İş tatmini üzerindeki bu iki değişkenle ilgili 

olarak hekimlerin hem gelir düzeyinin diğer meslek gruplarına göre daha 

yüksek olmasının hem de hastalara sunulan hizmetlerde daha ön planda 

olmalarının ve diğer personelin yardımcı sağlık personeli grubunda yer alıyor 

olmalarının etkisinin olabileceği fade edilebilir. Ayrıca yaş arttıça sunulan 

hizmetteki deneyimin de artmasına bağlı olarak hizmet sunum süreçlerindeki 

sorunlarla ve stresle daha kolay başedebilmelerinin iş tatmininin artmasına 

katkı sağlayabileceği şeklinde değerlendirme yapılabilir. 

Araştırmada incelenen bir diğer konu sağlık çalışanlarının demografik 

özelliklerine göre iş performansı düzeylerinde herhangi bir farklılık olup 

olmadığıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen analizler soınucunda araştırmaya 

katılım sağlayan sağlık çalışanlarının cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, çalışılan 

hastane türü, meslek türü ve mesleğini isteyerek seçme durumuna göre iş 

performansı düzeylerinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan 

grup ortalamalarına göre 41 ve üzeri yaştaki katılımcıların, eğitim ve araştırma 

hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarında ve meslek türü değişkenleri 

arasında ise hemşirelerde/ebelerde iş performansı düzeyi diğer grup 

değikinlerine göre daha yüksek bulunmuştur.  Yapılan One-Way Anova Testi 

sonucunda sağlık çalışanlarının deneyim süresine göre iş performansı 

düzeylerinde ise anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Aralarında farklılık 

bulunan grup değişkenlerinin belirlenmesinde değişken ortalamalarından 

yararlanılmıştır. Buna göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından deneyim 
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süresi 16 yıl ve daha fazla olan çalışanların iş performansı düzeylerinin diğer 

grup değişkenlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gelir düzeyi ile 

ilgili yapılan incelemede ise diğer gruplara göre gelir düzeyi en düşük düzeyde 

olan sağlık çalışanlarının iş performansı düzeyinin daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Konu ile ilgili literatürde yer alan Tekingündüz, Top ve 

Seçkin’in (2015: 11) yürütmüş oldukları araştırma sonucunda cinsiyete ve 

mesleki deneyim süresine göre sağlık çalışanlarının iş performansı düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan 45 yaş 

üzerindeki katılımcıların performans düzeyinin diğer yaş gruplarındaki 

katılımcıların performansından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kılınç ve 

Paksoy’un (2017: 157) özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarından elde 

etmiş olduğu verilerle gerçekleştirilen analizler sonucunda katılımcıların yaş, 

meslek, cinsiyet, deneyim süresi ve aylık gelir durumu değişkenlerine göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Doğan ve Bayraktar 

(2020: 62-63) tarafından özel sektörde çalışan sağlık personeliyle yürütülen 

çalışmanın sonucunda 33 yaşın üzerindeki katılımcıların ve beş yıldan daha 

uzun süreli deneyime sahip olanların iş performansı düzeylerinin diğer 

grupların üyelerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kınış ve 

Boztosun (2022: 385) tarafından Kayseri ilinde yürütülen araştırmada 

sonucunda ise sağlık çalışanlarının iş performansının cinsiyete ve deneyim 

süresine göre farklılaşmadığı diğer taraftan yaşa ve meslek türüne göre 

istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 

26 – 35 yaş gruplarındaki sağlık çalışanlarının diğer yaş gruplarında yer alan 

sağlık çalışanlarından ve hekimlerin diğer meslek mensuplarından iş 

performansı düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Kınış ve Boztosun’un çalışması 

dışında diğer birçok çalışma ile araştırma sonuçlarının benzer olduğu 

görülmektedir. Buna göre yaşı daha büyük olan katılımcıların iş 

performanslarına ilişkin değerlendirmelerinin de daha yüksek olduğu ifade 

edilebilir. Yaşla birlikte bazı işlerin rutine girmiş olmasına bağlı çalışanların bu 

işleri daha hızlı yapabiliyor olmasının, iş süreçlerini nasıl takip edeceklerine 

ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artmasının iş performanslarıyla ilgili olumlu 

değerlendirmelerine yansımış olabileceği söylenilebilir. 

Araştırmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen analizler sonucunda 

cinsiyete, yaşa, hastane türüne, gelir düzeyine iş stresi düzeylerinde bir farklılık 
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olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan 41 ve üzeri yaştaki katılımcıların iş stresi 

düzeyinin diğer katılımcı gruplarından daha yüksek düzeyde olduğu ifade 

edilebilir. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin iş stresi 

düzeyleri diğer hastanelerde çalışan sağlık personeline göre daha yüksektir. 

Hekim, hemşire/ebe, tekniker, teknisyen ve diğer sağlık çalışanlarının iş stresi 

düzeylerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Katılımcıların iş stresi düzeylerindeki 

farklılığın değerlendirilmesinde farklı meslek gruplarına dahil olan 

katılımcıların ifadelere vermiş oldukları yanıtların ortalama değerlerinden 

yararlanılmıştır. Buna göre hekim, hemşire/ebe, tekniker ve teknisyenlerin iş 

stresi düzeyleri diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksektir. Bu meslek 

grupları arasında ise en az iş stresi yaşayan grup hekimlerken en fazla stres 

yaşayan grup teknisyenlerdir. Teknisyenleri ise hemşireler/ebeler takip 

etmektedir. Yapılan One-Way Anova Testi sonucunda sağlık çalışanlarının 

deneyim süresine göre iş stresi düzeylerinde ise anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Aralarında farklılık bulunan grup değişkenlerinin 

belirlenmesinde değişken ortalamalarından yararlanılmıştır. Buna göre 

araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından deneyim süresi 16 yıl ve daha fazla 

olan çalışanların iş stresi düzeylerinin diğer grup değişkenlerinden daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  İş stresi düzeyinin ise en düşük ve en yüksek gelir 

grubunda yer alan sağlık çalışanlarında birbirine oldukça yakın olduğu ifade 

edilebilir.  

Sağlık çalışanlarının mesleklerini isteyerek seçme durumlarına göre 

sağlık çalışanlarının iş stresi düzeylerinde farklılık olup olmadığı 

nonparametrik testlerden Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda katılımcıların iş stresi düzeylerinin 

mesleklerini isteyerek seçme durumuna göre farklılaştığı saptanmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre mesleğini isteyerek seçmeyen çalışanların iş stresi 

düzeyleri mesleğini isteyerek seçen çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

Nur (2011: 230) tarafından üç farklı kamu hastanesinde yürütülen araştırmanın 

sonucunda kadın sağlık çalışanlarının erkeklere göre daha stresli olduğu ve 

hemşirelerin diğer meslek üyelerine göre daha yüksek iş stresi yaşadıkları 

belirlenmiştir. Erşan ve arkadaşlarının (2013: 118) yürütmüş olduğu çalışmada 

sağlık çalışanlarının iş stresi düzeyinin deneyim süresine, yaşa göre 

farklılaşmadığı ancak kadınların erkeklere göre ve hemşirelerin hem hekimlere 
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hem de diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksek iş stresi yaşadıları 

belirlenmiştir. Atasoy ve Yorgun (2013: 81), devlet hastanesinde görev yapan 

332 sağlık personeli ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda 30-39 yaş 

grubundaki personelin diğerlerine göre ve erkeklerin kadınlara göre yüksek 

stres değerlerine sahip olduğu bununla birlikte araştırmaya katılım sağlayan 

sağlık personelinin yaşa ve cinsiyete göre iş stresi düzeyinin farlılaşmadığı 

tespit edilmiştir. Deneyim süresi 6-10 yıl olanların ise diğer gruplara göre daha 

yüksek iş stresi düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. Özcan, Ünal ve Çakıcı’nın 

(2014: 130) Konya’da yürütmüş olduğu araştırmada kadın sağlık çalışanlarının 

iş stresi düzeyi erkek sağlık çalışanlarından daha yüksek bulunmuştur. 

Tekingündüz, Top ve Seçkin’in (2015: 11) Elazığ’da bir devlet hastanesinde 

yürütmüş oldukları araştırma sonucunda ise erkeklerin iş stresi düzeylerinin 

kadın personelden daha yüksek olmasına rağmen aralarında anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre ise katılımcıların iş stresi 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ayrıca 11 yıl ve üstü 

çalışma süresine sahip olan personelin iş stresi düzeyi 1 yıldan daha kısa süre 

çalışma süresine sahip olanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Araştırma sonuçları ile literatürdeki birçok araştırmanın sonucunun 

benzer olduğu ifade edilebilir. Cinsiyete göre iş stresi genel olarak 

farklılaşmazken ileri yaş grubundaki personelin iş stresi düzeyinin diğer yaş 

gruplarından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yaş ilerledikçe yapılan işin 

öneminin daha iyi kavrandığı, verilen hizmetin doğrudan insan sağlığıyla ilgili 

olması dolayısıyla daha fazla ciddiye alındığı ve mesleki çalışma sürecinde bazı 

olumsuz olayların tecrübe edilmiş olmasının çalışanlarda daha fazla iş stresi 

yarattığı söylenilebilir. Bazı çalışmalarda hekimlerin iş stresi daha yüksek 

bulunurken bazı çalışmalarda ise hemşirelerin iş stresi diğer meslek gruplarına 

göre daha yüksek bulunmuştur. Bu farklılık örneklem gruplarından, 

araştırmaların yürütüldüğü hastanelerin farklı türdeki hastaneler olmasından, 

çalışan hastanelere göre çalışanlara yüklenilen sorumlulukların da farklı 

olmasından kaynaklanmış olabileceği yönünde değerlendirme yapılabilir. 

 

3.4.Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma ile sağlık çalışanlarının toksik liderlik algısının, iş tatmini, 

iş performansı ve iş stresi düzeylerinin bazı tanımlayıcı değişkenlere göre 



65 | SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ 

 

 
 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan analizler sonucunda H2.1 hipotezi, H2.2 hipotezi, H2.3 

hipotezi ve H2.6 hipotezi reddedilmiş olup H2.4 hipotezi, H2.5 hipotezi ve H2.7 

hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre katılımcıların tanımlayıcı değişkenlerden 

cinsiyet, yaş, çalışılan hastane türü, meslek türü, mesleki deneyim süresi ve 

gelir düzeyine göre toksik liderlik algılarında bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Bununla birlikte bazı yorumlamalarda grup değişkenlerinin 

ortalamalarından yararlanılmıştır. Buna göre yaşın toksik liderlik algısı ile 

alakalı bir belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Genç sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algısının diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin diğer 

hastanelerde çalışan personele ve hemşirelerin/ebelerin diğer meslek 

gruplarındaki sağlık çalışanlarına göre toksik liderlik algısının daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Mesleğini isteyerek seçen sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algılarının ise daha düşük olduğu saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından 41 ve üzeri yaştaki sağlık 

çalışanlarının iş tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyinin diğer 

katılımcılardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Hekimlerin iş tatmini düzeyi 

diğer katılımcılardan daha yüksek iken iş stresi düzeylerinin daha düşük 

olduğu, hemşirelerin/ebelerin ve deneyim süresi 16 yıl ve daha fazla olan 

çalışanların ise iş performanslarının diğer katılımcılardan daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Gelir gruplarına göre de grup değişkenleri arasındaki en yüksek 

tutarı ifade eden 20001 TL ve üzeri gelire sahip olan sağlık çalışanlarının 

diğerlerine göre iş tatmini düzeyinin daha yüksek olduğu ve gelir düzeyi düşük 

olan sağlık çalışanlarının iş performansı düzeyinin de daha düşük olduğu 

saptanmıştır. Deneyim süresi 16 yıl ve daha fazla olan çalışanların iş stresi 

düzeylerinin diğer sağlık çalışanlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin diğer hastanelerde 

çalışan sağlık personelinden iş tatmini ve iş stresi düzeyinin daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda şunlar önerilebilir: 

Araştırmanın literatür taraması sürecinde sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algısını belirlemeye yönelik sınırlı sayıda araştırmanın yapıldığı 

görülmüştür. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde toksik liderlik algısı, sağlık 

çalışanlarının toksik liderlik algısını etkileyen faktörler, toksik liderliğin sağlık 
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hizmetleri üzerindeki etkileri gibi toksik liderlikle ilgili daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. Araştırmacıların bu doğrultuda çalışmalar 

yapması önerilebilir.  

Deneyim süresi az ve tecrübesiz sağlık çalışanlarının liderlik tarzlarına 

ilişkin farkındalığının artırılmasının faydalı olabileceği söylenilebilir. Çünkü 

toksik liderliğin sağlık kurumlarında deneyimlenmesi diğer sektörlerdekilerden 

daha yıkıcıdır. Bu nedenle sağlık organizasyonlarındaki toksik liderlerin 

tanınması, bu liderlik tarzının ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçların önlenmesi 

bakımından önemlidir.   

Bu araştırma sonucunda mesleğini isteyerek seçmiş olanların toksik 

liderlik algısı ve iş stresi düzeyleri daha yüksek bulunurken mesleğini isteyerek 

seçmeyenlere göre anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte iş performansı ve iş 

tatmini düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Eğitim hayatı boyunca kişilerin 

sevdikleri alanlara yönlendirilmesinin ve meslek seçiminde özgür 

bırakılmasının çalışanların performanslarının artırılmasında, liderlerine ve 

belki de işlerine ilişkin olumsuz algılarının ortadan kaldırılmasında, daha az 

stres yaşamalarında ve yaptıkları işten tatmin olmalarında etkili bir unsur 

olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda kişilerin iş seçimlerinde severek, isteyerek 

yapabilecekleri işlerde çalışmalarının sağlanması önemlidir.  

Araştırmada sağlık çalışanlarının performansının artırılmasında ve iş 

tatmininin sağlanmasında ücret politikasının gözden geçirilmesinin yararlı 

olabileceği ifade edilebilir. Politika yapıcıların ve hastane yöneticilerinin bu 

yönde gerekli düzenlemeler yapması önerilebilir. 

Sağlık kurumlarının liderlerinin çalışanların stres kaynaklarını 

belirlemesi ve bu stres kaynaklarının ortadan kaldırılması faydalı olacaktır. 

Ayrıca sağlık çalışanlarına genel olarak mevcut stresörlerle nasıl 

bahşedebileceklerini öğretecek şekilde eğitimler düzenlenmesi önerilebilir.  
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BÖLÜM 4 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK ALGISININ 

İŞ TATMİNİ, İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

4. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK ALGISININ 

İŞ TATMİNİ, İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ DÜZEYLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

4.1.Literatür Taraması 

Toksik liderliğin etkilerine yönelik ulusal ve uluslararası literatürde 

farklı sektörlerde yürütülmüş birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. 

Bunlardan bazıları şu şekildedir:  

Mehta ve Maheshwari’nin (2013) araştırmasında toksik liderlik 

davranışları ile örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yalçınsoy 

ve Işık (2018) tekstil sektöründe çalışan kişilerle bir araştırma 

gerçekleştirmiştir. Bu araştırmada katılımcılardan elde edilen verilerin analizi 

sonucunda toksik liderliğin örgütsel bağlılığı azalttığı, işten ayrılma niyetini 

artırdığı tespit edilmiştir. 

Ballı ve Çakıcı (2016) konaklama hizmeti sunan bir işletmede 

gerçekleştirmiş oldukları araştırmada toksik liderlik ile örgütsel bağlılık ve 

örgütsel sesizlik arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmanın sonucunda toksik 

liderlik arttıkça, örgütsel bağlılığın azaldığı ve örgütsel sessizliğin arttığı 

bulunmuştur. Demirtaş ve Küçük (2019) tarafından da toksik liderliğin örgütsel 

sessizlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elâzığ il merkezinde bulunan 18 

okulda görev yapan öğretmenlerden toplanılan verilerle gerçekleştirilen 

analizler sonucunda öğretmenlerin toksik liderlik algılarının düşük olmakla 

birlikte toksik liderlik algısının örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olduğu saptanmıştır. Bir kamu bankasında Eriş ve Arun (2020) tarafından 

yürütülen çalışmada toksik liderlik ve örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü 

bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre çalışanların toksik liderlik 

algısı arttıkça örgütsel bağlılık düzeyinin azaldığı yorumu yapılmıştır. Uysal’ın 

(2019). Zonguldak ilindeki kamu kurumlarında görev yapan kişilerle 

gerçekleştirmiş olduğu araştırmada iş stresinin iş tatmini düzeyini azalttığı ve 
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toksik liderlik algısı arttıkça iş tatmini düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bakan ve Yılmaz’ın (2019) farklı alanlarda faaliyet gösteren iki farklı işletmede 

yürütmüş olduğu çalışmada toksik liderliğin çalışanlarda tükenmişliğe neden 

olduğu bulunmuştur. Ordu ve Çetinkaya (2018) tarafından eğitim sektöründe 

yürütülen araştırmada da benzer bir sonuç elde edilmiştir. Araştırma sonucuna 

göre öğretmenlerin okul müdürlerinin toksik liderlik özelliği göstermesi 

durumunda duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinde 

azalma yaşamaktadırlar.  

Börü ve arkadaşlarının (2020) otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmada çalışan 160 kişiyle yürütmüş olduğu araştırmada katılımcıların toksik 

liderlik algısının ve örgütsel sinizm düzeyinin düşük olduğu bununla birlikte 

toksik liderliğin sinik davranışların daha çok ve şiddetli olarak ortaya çıkmasına 

neden olabileceği belirtilmiştir. Hattab ve diğerleri (2022) ise Endonezya’daki 

çeşitli kamu kuruluşlarından 457 kişinin katılımıyla bir araştırma 

yürütmüşlerdir. Bu araştırmada toksik liderliğin çalışanların üretkenlik karşıtı 

iş davranışı üzerindeki etkisine işten ayrılma niyetinin aracılık etme durumu 

incelenmiştir. 

Literatürde toksik liderlikle ilgili çok sayıda çalışmaya rastlanmakla 

birlikte sağlık kurum ve kuruluşlarındaki toksik liderlikle ilgili ulusal ve 

uluslararası literatürde fazla çalışma yapılmadığı söylenilebilir. Akbulut ve 

Yavuz (2022) tarafından toksik liderlikle ilgili ulusal ve uluslararası literatür 

2003-2020 yıllarını kapsayacak şekilde taranmıştır. Akbulut ve Yavuz’un 

toksik liderlik davranışına ilişkin yapmış oldukları betimsel içerik analizi 

çalışmasında sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sekiz çalışmanın (makale ve 

tez çalışması) literatürde yer aldığı belirtilmiştir. Ulusal literatürde de yapılan 

taramalar sonucunda (Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik, ResearchGate, 

Sobiad, DergiPark’ta tarama yapılmıştır.) toksik liderlikle ilgili sağlık 

kurumlarını kapsayan sekiz çalışmaya rastlanmıştır. Bu araştırmalardan 

Sezici’nin (2016) çalışmasında yıkıcı liderlik algısının; iş tatmini, savsaklama, 

örgütsel bağlılık, işten ayrılma eğilimi, iş stresi ve liderliğe duyulan ihtiyaç ile 

olan ilişkisi ve bunlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 

yıkıcı liderliğin en fazla iş tatmini düzeyini (%37) en az ise savsaklama (%4) 

düzeyini açıkladığı belirlenmiştir.  İzgüden, Eroymak ve Erdem (2016), sağlık 

kurumlarındaki toksik liderlik davranışlarını araştırmışlardır ve bu araştırmada 
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katılımcıların toksik liderlik algısı düşük bulunmakla birlikte sağlık 

kurumlarında en fazla narsist liderlik tarzının görüldüğü saptanmıştır. Örgev ve 

Demir (2019) tarafından sağlık çalışanların toksik liderlik algılarının düzeyi 

belirlenmek istenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların toksik lidelik algı 

düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Demir’in (2019) çalışmasında 

araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının toksik liderlik algısı arttıkça iş 

performası ve duygusal bağlılık düzeyinin azaldığı, örgütsel sessizlik düzeyinin 

ise arttığı belirlenmiştir. Çetin (2019) tarafından ise yıkıcı liderlik ve etik dışı 

davranışlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda kaynakların 

kötüye kullanılmasında yönetici ve liderlerin aşırı otoriter olmasının ve etik dışı 

davranmasının etkili olduğu tespit edilmiştir. Yolsuzluk yapılmasında ise 

yönetici ve liderlerin etik dışı davranmasının ve astlara karşı duyarsız olmasının 

etkili olduğu belirlenmiştir. Çankaya ve Çiftçi (2020) yine hastane 

çalışanlarının toksik liderlik ve örgütsel sinizm algılarının örgütsel bağlılıkları 

üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında toksik liderlik ve örgütsel 

sinizmin, örgütsel bağlılıktaki değişimin %16,4’ünü açıkladığını bulmuşlardır. 

Karakaya (2021) tarafından sağlık çalışanlarının toksik liderlik algılarının 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği üzerine yürütülen 

araştımanın sonucunda katılımcıların toksik liderlik algılarının cinsiyet, medeni 

durum, yaş, gelir düzeyi, meslek durumu ve çalışılan pozisyona göre 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Son olarak Budak ve Erdal (2022) tarafından 

tükenmişliğin toksik liderlik ve iş tatmini üzerindeki aracı etkisi incelenmiş 

olup bu araştırmanın sonucunda ise toksik liderliğin, kişisel başarı kaynaklı 

tükenmişlik yoluyla yönetsel temelli iş doyumunu önemli ölçüde etkilediği 

bulunmuştur. 

Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algılarına yönelik ulusal literatürde 

yürütülen araştırmalar incelendiğinde yapılan çalışmalar arasında en fazla (üç 

çalışma) toksik liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine 

yönelik araştırma yapıldığı anlaşılmıştır. Bu araştırmalardan ikisinde toksik 

liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisi incelenirken bir çalışmada ise iş stresi 

üzerindeki etkisine bakılmıştır. Bunun dışında toksik liderliğin iş performansı, 

tükenmişlik, işten ayrılma niyeti gibi farklı değişkenlerle arasındaki ilişkiler ve 

toksik liderliğin bu değişkenler üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yürütülen bu çalışmaların geçmişinin oldukça yeni olması (2016 yılından 



SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ | 70 

 

 
 

itibaren bu çalışmalara rastlanmaktadır.) ve 2016 yılından günümüze kadar 

sekiz çalışmaya rastlanmış olmasından dolayı toksik liderlikle ilgili sağlık 

sektöründe daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu ifade edilebilir. 

 

4.2.Bulgular 

Çalışmanın bu kısmında sağlık çalışanlarının toksik liderlik algısının iş 

tatmini, iş performansı ve iş stresi düzeyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

amacıyla gerçekleştirilen ve yordayıcı analizlerden olan regresyon analizi 

sonuçlarına yer verilmiştir. Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine ilişkin 

dağlımlar diğer bölümde sunulduğu için bu bölümde yer verilmemiştir. 

 

4.2.1.Hipotez Testleri 

Araştırma kapsamında öncelikle araştırmaya katılım sağlayan sağlık 

çalışanlarının toksik liderlik algıları belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.1: Katılımcıların Toksik Liderlik Algı Düzeyleri 
Ölçek Boyutları n Ort. Std. Sapma 

Değer Bilmezlik Algısı 320 2,380 1,087 

Çıkarcılık Algısı 320 2,623 1,274 

Bencillik Algısı 320 2,810 1,255 

Olumsuz Ruhsal Durum Algısı 320 2,904 1,255 

Toksik Liderlik Algısı 320 2,612 1,111 

 

Araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algılarına ilişkin bulgular Tablo 4.1’deki gibidir. Tabloda yer alan değerler 

doğrultusunda katılımcıların liderlerine ilişkin değer bilmezlik algı 

düzeylerinin düşük (Ort.=2,380) olduğu, çıkarcılık (Ort.=2,623), bencillik 

(Ort.=2,810), olumsuz ruhsal durum (Ort.=2,904) algı düzeylerinin ise orta 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Toksik liderlik algılarının da orta düzeyde 

(Ort.=2,612) olduğu görülmektedir.  

H2.8: Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.9: Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.10: Sağlık çalışanlarının toksik liderlik algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 
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Tablo 4.2: Katılımcıların Toksik Liderlik Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve İş 

Performansları Düzeyine Etkisi 

Değişkenler 

Ort. 
Std. 

Sapma 
ß R2 

Düzeltilmiş 

R2 Değeri 

F 

Değeri 
p Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişkenler 

Toksik 

Liderlik 

İç Tatmin 3,375 0,945 -0,370 0,137 0,134 50,544 0,001 

Dış Tatmin 3,124 0,982 -0,349 0,122 0,119 44,109 0,001 

Genel İş 

Tatmini 
3,275 0,910 -0,382 0,146 0,143 54,196 0,001 

İş Stresi 3,279 1,018 0,354 0,125 0,123 45,565 0,001 

İşgören 

Performansı 
3,936 0,992 0,046 0,002 0,001 0,678 0,411 

 

Tablo 4.2’de yer alan analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılım 

sağlayan sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeyleri ve iş stresi düzeylerinin orta 

düzeyde olduğu, iş performansı düzeylerine ilişkin algılarının ise yüksek 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla gerçekleştirilen regresyon 

analizi sonucunda araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algılarının iş tatmini düzeylerinin yaklaşık %14’ünü (Düzeltilmiş R2 

Değeri=0,143; p<0,05) ve iş stresi düzeyinin %12’sini (Düzeltilmiş R2 

Değeri=0,123; p<0,05) açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca sağlık çalışanlarının 

toksik liderlik algılarının iç tatmin düzeylerinin yaklaşık %13’ünü (Düzeltilmiş 

R2 Değeri=0,134; p<0,05) ve dış tatmin düzeylerinin yaklaşık %12’sini 

(Düzeltilmiş R2 Değeri=0,119; p<0,05) açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 

taraftan katılımcıların toksik liderlik algılarının iş performasları üzerinde bir 

etkiye sahip olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Bu bulgular doğrultusunda H2.8, 

H2.9, hipotezleri kabul edilmiş, H2.10 hipotezi ise reddedilmiştir. 

Tablo 4.2’de yer alan bulgular doğrultusunda toksik liderlik algısı ile iç 

tatmin, dış tatmin ve genel iş tatmini arasında negatif yönlü ve orta düzeyde bir 

ilişki olduğu (ßİç Tatmin=-0,370, p<0,005; ßDış Tatmin=-0,349, p<0,005; ßGenel İş 

Tatmini=-0,382; p<0,005), iş stresi düzeyiyle ise pozitif yönlü ve orta düzeyde bir 

ilişki olduğu anlaşılmaktadır (ßİş Stresi=0,354; p<0,005). Bu bağlamda 

katılımcıların toksik liderlik algısı arttıkça iç tatmin, dış tatmin ve genel iş 

tatmini düzeylerinin azaldığı diğer taraftan iş stresi düzeylerinin arttığı ifade 

edilebilir. 
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H2.11: Sağlık çalışanlarının değer bilmezlik algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.12: Sağlık çalışanlarının değer bilmezlik algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.13: Sağlık çalışanlarının değer bilmezlik algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 

 

Tablo 4.3: Katılımcıların Değer Bilmezlik Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve İş 

Performansları Düzeyine Etkisi 

Değişkenler 

Ort. 
Std. 

Sapma 
ß R2 

Düzeltilmiş 

R2 Değeri 

F 

Değeri 
p Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişkenler 

Değer 

Bilmezlik 

İç Tatmin 3,375 0,945 -0,399 0,159 0,156 60,133 0,001 

Dış Tatmin 3,124 0,982 -0,341 0,116 0,113 41,761 0,001 

Genel İş 

Tatmini 
3,275 0,910 -0,396 0,157 0,154 59,047 0,001 

İş Stresi 3,279 1,018 0,318 0,101 0,098 35,847 0,001 

İşgören 

Performansı 
3,936 0,992 -0,016 0,01 -0,003 0,086 0,770 

 

Toksik liderliğin belirlenmesinde kullanılan alt boyutlardan biri olan 

liderin değer bilmezlik özelliğine ilişkin algıların iş tatmini, iş stresi ve iş 

performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda araştırmaya 

katılan sağlık çalışanlarının liderlerine yönelik değer bilmezlik algılarının iş 

tatmini ve iş stresi düzeylerini etkilediği (p<0,05) ancak iş performansı 

düzeylerini etkilemediği (p>0,05) tespit edilmiştir. Bu bağlamda H2.11, H2.12, 

hipotezleri kabul edilirken H2.13 hipotezi reddedilmiştir. 

Katılımcıların değer bilmezlik algılarının iç tatmin (Düzeltilmiş R2 

Değeri=0,156; p<0,05) ve genel iş tatmini düzeylerinin yaklaşık %15’ini 

(Düzeltilmiş R2 Değeri=0,154; p<0,05), dış tatmin düzeylerinin yaklaşık 

%11’ini (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,116; p<0,05) ve iş stresi düzeylerinin ise 

yaklaşık %10’unu (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,098; p<0,05) açıkladığı 

belirlenmiştir. Ayrıca Tablo 4.3’te yer alan ß katsıyının aldığı değerler 

doğrultusunda lidere ilişkin değerbilmezlik algısının iç tatmin, dış tatmin ve 

genel iş tatmini düzeyini azaltırken (ßİç Tatmin=-0,399, p<0,005; ßDış Tatmin=-0,341, 
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p<0,005; ßGenel İş Tatmini=-0,369; p<0,005 ), iş stresi düzeyini artırdığı (ßİş 

Stresi=0,318; p<0,005) söylenilebilir.  

H2.14: Sağlık çalışanlarının çıkarcılık algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.15: Sağlık çalışanlarının çıkarcılık algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.16: Sağlık çalışanlarının çıkarcılık algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 

 

Tablo 4.4: Katılımcıların Çıkarcılık Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve İş 

Performansları Düzeyine Etkisi 

Değişkenler 

Ort. 
Std. 

Sapma 
ß R2 

Düzeltilmiş 

R2 Değeri 

F 

Değeri 
p Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişkenler 

Çıkarcılık 

İç Tatmin 3,375 0,945 -0,362 0,131 0,128 47,938 0,001 

Dış Tatmin 3,124 0,982 -0,332 0,110 0,108 39,470 0,001 

Genel İş 

Tatmini 
3,275 0,910 -0,369 0,136 0,134 50,166 0,001 

İş Stresi 3,279 1,018 0,357 0,127 0,125 46,414 0,001 

İşgören 

Performansı 
3,936 0,992 0,044 0,002 -0,001 0,621 0,431 

 

Liderin çıkarcı olarak algılanmasının sağlık çalışanlarının iş tatmini, iş 

stresi ve iş performansı düzeylerine etkisinin belirlenmesine yönelik 

gerçekleştirilen analiz sonucunda ß katsayısına göre liderin çıkarcı olarak 

algılanması ile iç tatmin, dış tatmin ve genel iş tatmini arasında negatif yönlü 

ve orta düzeyde (ßİç Tatmin=-0,362, p<0,005; ßDış Tatmin=-0,332, p<0,005; ßGenel İş 

Tatmini=-0,369; p<0,005), iş stresi ile pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin 

olduğu (ßİş Stresi=0,357; p<0,005), iş performansı ile ise anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre araştırmaya katılan sağlık 

çalışanlarının liderlerinin çıkarcı olduğuna yönelik algıları arttıkça iş tatmini 

düzeylerinin azaldığı, iş stresi düzeylerinin arttığı, iş performanslarının ise 

etkilenmediği söylenilebilir. Tablo 4.4’te yer alan regresyon analizi 

sonuçlarından liderin çıkarcılığının sağlık çalışanlarının iç tatmin (Düzeltilmiş 

R2 Değeri=0,128; p<0,05), genel iş tatmini (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,134; 

p<0,05) ve iş stresi (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,125; p<0,05) düzeylerinin 
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yaklaşık %13’ünü, dış tatmin düzeylerinin ise yaklaşık %10’unu (Düzeltilmiş 

R2 Değeri=0,108; p<0,05) açıkladığı görülmektedir. Ayrıca liderin çıkarcı 

olarak algılanmasının katılımcıların iş performansı üzerinde etkili olmadığı 

belirlenmiştir. Sonuç olarak H2.14, H2.15, hipotezleri kabul edilmiş, H2.16 

hipotezi ise reddedilmiştir. 

H2.17: Sağlık çalışanlarının bencillik algıları iş tatmini düzeylerini 

etkilemektedir. 

H2.18: Sağlık çalışanlarının bencillik algıları iş performanslarını 

etkilemektedir. 

H2.19: Sağlık çalışanlarının bencillik algıları iş stresi düzeylerini 

etkilemektedir. 

 

Tablo 4.5: Katılımcıların Bencillik Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve İş 

Performansları Düzeyine Etkisi 

Değişkenler 

Ort. 
Std. 

Sapma 
ß R2 

Düzeltilmiş 

R2 Değeri 

F 

Değeri 
p Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişkenler 

Bencillik 

İç Tatmin 3,375 0,945 -0,271 0,074 0,071 25,289 0,001 

Dış Tatmin 3,124 0,982 -0,313 0,098 0,095 34,469 0,001 

Genel İş 

Tatmini 
3,275 0,910 -0,304 0,093 0,090 32,441 0,001 

İş Stresi 3,279 1,018 0,302 0,091 0,088 31,943 0,001 

İşgören 

Performansı 
3,936 0,992 0,099 0,010 0,007 3,130 0,078 

 

Araştırma hipotezleri arasında yer alan lidere yönelik bencillik algısının 

iş tatmini, iş stresi ve iş performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla 

basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre 

katılımcıların liderlerinin bencilliğine ilişkin algıları ile iç tatmin düzeyleri 

arasında negatif yönlü ve zayıf düzeyde, dış tatmin ve genel iş tatmini düzeyleri 

arasında negatif yönlü ve orta düzeyde (ßİç Tatmin=-0,271, p<0,005; ßDış Tatmin=-

0,313, p<0,005; ßGenel İş Tatmini=-0,304; p<0,005), iş stresi arasında pozitif yönlü 

ve orta düzeyde bir ilişki vardır (ßİş Stresi=0,302; p<0,005). Ayrıca katılımcıların 

iş tatmini (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,090; p<0,05) düzeyleri ve iş stresi 

(Düzeltilmiş R2 Değeri=0,091; p<0,05) düzeylerinin yaklaşık %10’u liderin 

bencil olarak algılanmasıyla açıklanmaktadır. İş performansı ile liderin bencil 
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olarak değerlendirildirilmesi arasında ise bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu 

bulgular doğrultusunda H2.17, H2.18, hipotezleri kabul edilmiş, H2.19 hipotezi 

ise reddedilmiştir. 

H2.20: Sağlık çalışanlarının olumsuz ruhsal durum algıları iş tatmini 

düzeylerini etkilemektedir. 

H2.21: Sağlık çalışanlarının olumsuz ruhsal durum algıları iş 

performanslarını etkilemektedir. 

H2.22: Sağlık çalışanlarının olumsuz ruhsal durum algıları iş stresi 

düzeylerini etkilemektedir. 

 

Tablo 4.6: Katılımcıların Olumsuz Ruhsal Durum Algılarının İş Tatmini, İş Stresi ve 

İş Performansları Düzeyine Etkisi 

Değişkenler 

Ort. 
Std. 

Sapma 
ß R2 

Düzeltilmiş 

R2 Değeri 

F 

Değeri 
p Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişkenler 

Olumsuz 

Ruhsal 

Durum 

İç Tatmin 3,375 0,945 -0,274 0,075 0,072 25,745 0,001 

Dış Tatmin 3,124 0,982 -0,284 0,081 0,078 27,911 0,001 

Genel İş 

Tatmini 
3,275 0,910 -0,293 0,086 0,083 29,926 0,001 

İş Stresi 3,279 1,018 0,319 0,102 0,099 36,013 0,001 

İşgören 

Performansı 
3,936 0,992 0,097 0,009 0,006 3,012 0,084 

 

Araştırma kapsamında katılımcıların liderlerinin olumsuz ruhsal durum 

sergilediklerine yönelik algıları ile iç tatmin, dış tatmin ve genel iş tatmini 

düzeyleri arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişkinin, iş stresi düzeyiyle pozitif 

yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda 

lidere yönelik olumsuz ruhsal durum algısı arttıkça çalışanların iç tatmin, dış 

tatmin ve genel iş tatmini düzeyleri azalmaktadır (ßİç Tatmin=-0,274, p<0,005; ßDış 

Tatmin=-0,284, p<0,005; ßGenel İş Tatmini=-0,293; p<0,005). Diğer taraftan iş stresi 

düzeyleri ise artmaktadır (ßİş Stresi=0,319; p<0,005).  

Tablo 4.6 ‘da yer bulgulara göre liderin olumsuz ruhsal durumuna ilişkin 

algı ile iş performansı arasında bir ilişki olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenleri etkileme oranının belirlenmesi 

amacıyla gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda da lidere yönelik 

olumsuz ruhsal durum algısının iç tatmin (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,072; 
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p<0,05), dış tatmin (Düzeltilmiş R2 Değeri=0,078; p<0,05) ve genel iş tatmini 

(Düzeltilmiş R2 Değeri=0,083; p<0,05) düzeyinin yaklaşık %8’ini ve iş stresi 

(Düzeltilmiş R2 Değeri=0,099; p<0,05) düzeyinin yaklaşık %10’unu açıkladığı 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre H2.20, H2.21, hipotezleri kabul edilirken H2.22 

hipotezi reddedilmiştir. 

 

4.3.Tartışma  

Toksik lidelirliğin örgütler ve örgüt liderleri üzerinde olumsuz etkilerinin 

olduğu birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Ancak bu araştırmalar oldukça 

azdır ve toksik liderlerin etkileyle ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu 

anlaşılmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinde toksik liderliğin etkilerinin 

değerlendirilmesinin diğer sektörlere göre daha önemli olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü sağlık hizmetlerinin çıktıları insan sağlığı ve hayatı ile 

ilgilidir. Bu bağlamda çalışmanın bu kısmında araştırma amaçlarından “sağlık 

çalışanlarının toksik liderlik algılarının iş tatmini, iş performansı ve iş stresi 

üzerindeki etki düzeyinin belirlenmesi”ne ilişkin yapılan analizlerin 

sonuçlarının literatüdeki diğer çalışmalarla karşılaştırmasına yer verilmiştir.  

Katılımcıların toksik liderlik ölçeğinin alt boyutlarını oluşturan değer 

bilmezlik boyutuna ilişkin algı düzeylerinin düşük olduğu, çıkarcılık, bencillik, 

olumsuz ruhsal durum boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin ise orta düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algılarının da orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara 

göre araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının liderlerine ilişkin görüşleri 

hakkında şu değerlendirmelerde bulunulabilir: katılımcıların liderlerleri onlarla 

sadece iş ortamında emredici nitelikte iş ilişkileri kurmamakta, onlara küçük 

düşürücü şekilde davranmamakta, kendilerini değersiz hissetmelerine neden 

olacak davranışlarda bulunmamaktadır ya da çalışanlar düşük düzeyde bu tip 

davranışlara maruz kalmaktadır. Diğer taraftan katılımcıların liderlerine 

yönelik algıları, çalışanların başarılarını kendilerine atfettiği, kendisine menfaat 

sağlayan çalışanlara ayrıcaklıklı davrandığı ve başarısızlıklardan ve olumsuz 

sonuçlardan diğer çalışanları sorumlu tuttuğu yönündedir. Bu araştırmaya 

katılan sağlık çalışanları liderleri ile ilgili olarak liderlerinin kendilerini diğer 

sağlık çalışanlarından daha üstün gördüğü, bulundukları pozisyonları sadece 

kendilerinin hakettiği ve daha iyi pozisyonlara sadece kendilerinin layık olduğu 
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şeklinde bir algıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların 

liderlerinin o anki ruhsal durumunu çalışanlara yansıttığı ve liderin ruhsal 

durumuna uygun hareket etmek durumunda kaldıkları yönünde bir görüşe sahip 

oldukları ifade edilebilir. İzgüden, Eroymak ve Erdem (2016: 274) tarafından 

bir üniversite hastanesinde yürütülen araştırmada katılımcıların toksik liderlik 

algılarının düşük olduğu belirlenmiştir. Eriş (2019: 78-79, 85) tarafından başka 

bir hizmet sektörü olan banka sektöründe yürütülen araştırma sonucunda da 

banka çalışanlarının toksik liderlik algılarının düşük olduğu bulunmuştur. 

Çalışmada katılımcıların toksik liderlik alt boyutlarından olumsuz ruhsal durum 

ve bencillik boyutlarına ilişkin algılarının diğer boyutlara göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılım sağlayan sağlık 

çalışanlarının iş tatmini düzeyleri ve iş stresi düzeylerinin orta düzeyde olduğu, 

iş performansı düzeylerine ilişkin algılarının ise yüksek düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Karakuş (2011) tarafından Sivas’ta yürütülen araştırmada 

hemşirelerin iş tatmini düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada 

hemşirelerin 42,49’unun iş tatmini düzeyinin düşük olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Arslan ve Demir’in (2017) tarafından hemşireler ve hekimlerle 

yürütülen araştırmada sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeylerinin yüksek 

olduğu bulunmuştur. Şantaş ve diğerleri (2016) tarafından hekim, hemşire, ebe, 

diğer sağlık personeli ve idari personelin iş performansı düzeylerinin orta 

düzeyin üzerinde olduğu bulunmuştur. 

Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla gerçekleştirilen regresyon 

analizi sonucunda araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının toksik 

liderlik algılarının iş tatmini düzeylerinin yaklaşık %14’ünü ve iş stresi 

düzeyinin yaklaşık %12’sini açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca sağlık 

çalışanlarının toksik liderlik algılarının iç tatmin düzeylerinin yaklaşık 

%13’ünü ve dış tatmin düzeylerinin yaklaşık %12’sini açıkladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Diğer taraftan katılımcıların toksik liderlik algılarının iş 

performasları üzerinde bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. Araştırma 

bulguları doğrultusunda toksik liderlik algısı ile iç tatmin, dış tatmin ve genel 

iş tatmini arasında negatif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu, iş stresi 

düzeyiyle ise pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda katılımcıların toksik liderlik algısı arttıkça iç tatmin, dış tatmin ve 
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genel iş tatmini düzeylerinin azaldığı diğer taraftan iş stresi düzeylerinin arttığı 

ifade edilebilir. Sezici (2016: 113, 117) tarafından gerçekleştirlen araştırmada 

toksik liderlik ile iş tatmini arasında güçlü derecede negatif ve iş stresi arasında 

güçlü derecede pozitif bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.  Loke (2001: 191) 

tarafından yürütülen araştırma sonucunda liderin davranışının iş tatmininin 

%29’unu ve üretkenliğin ise %9’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Kasalak (2019: 

1283) tarafından araştırma görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirlen 

çalışmanın sonucunda toksik liderlik algısı ile iş tatmini arasında orta düzeyde 

ve negatif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Eriş (2019) tarafından banka 

sektöründe yürütülen araştırma sonucunda toksik liderlik algısı arttıkça iş 

tatmini düzeyinin azaldığı saptanmıştır. Hadadian ve Zarei (2016: 84) toksik 

liderlik ile çalışanların iş stresi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 

bulunmuştur. Buna göre çalışanlar tarafından algılanan toksik liderlik arttıkça 

daha fazla iş stresi yaşandığı belirtilmiştir. Yılmaz, Bakan ve Olucak’ın (2020: 

569) sanayi sektöründe gerçekleştirmiş oldukları araştırmanın ve Aktürk ve 

Demirbağ’ın (2022: 137) emniyet teşkilatında yürütmüş oldukları araştırmanın 

sonucunda toksik liderliğin çalışanlarda stres oluşumuna neden olduğu tespit 

edilmiştir. Özgenel ve Canuylasi’nin (2021: 1652) eğitim sektöründe yürütmüş 

oldukları çalışmada toksik liderlik ve örgütsel stres arasında orta düzeyde ve 

pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kesen ve Dincer (2021: 223) ise 

istifa eden jandarma personeline yönelik bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu 

araştırmanın sonucunda da aynı sonuca ulaşıldığı görülmekedir. Kılıç (2019: 

117) tarafından bankacılık sektöründe gerçekleştirilen araştırmada toksik 

liderliğin çalışan performansı üzerinde olumsuz etki oluşturduğu 

bulgulanmıştır. Şengüllendi, Şehitoğlu ve Enes’in (2020: 759) yine bankacılık 

sektöründe gerçekleştirmiş olduğu araştırmada toksik liderliğin üretkenlik 

karşıtı iş davranışını artırdığı tespit edilmiştir. Işık ve Kızıltuğ (2022: 308) 

akademisyenlere yönelik yürütmüş oldukları araştırmalarının sonucunda 

personelin toksik liderlik algıları arttıkça performanslarının ve iş tatminlerinin 

azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Demir (2019: 140) tarafından sağlık 

çalışanlarıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda da çalışanların toksik 

liderlik algısı arttıkça görev performansının azaldığı belirlenmiştir.  

Toksik liderliğin belirlenmesinde kullanılan alt boyutlardan liderin değer 

bilmezlik, çıkarcılık, bencillik ve olumsuz ruhsal durum özelliğine ilişkin 
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sağlık çalışanlarının algılarının iş tatmini, iş stresi ve iş performansı üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sonucunda katılımcıların değer bilmezlik algılarının iç tatmin ve genel iş 

tatmini düzeylerinin yaklaşık %15’ini, dış tatmin düzeylerinin yaklaşık %11’ini 

ve iş stresi düzeylerinin ise yaklaşık %10’unu açıkladığı ancak iş performansı 

düzeylerini etkilemediği tespit edilmiştir. Liderin çıkarcı olduğuna yönelik 

algının iç tatmin, genel iş tatmini ve iş stresi düzeylerinin yaklaşık %13’ünü, 

dış tatmin düzeylerinin ise yaklaşık %10’unu açıkladığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların iş tatmini düzeyleri ve iş stresi düzeylerinin yaklaşık %10’u 

liderin bencil olarak algılanmasıyla açıklanırken iş performansı ile liderin 

bencil olarak değerlendirildirilmesi arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. 

Lidere yönelik olumsuz ruhsal durum algısının iç tatmin ve dış tatmin 

düzeyinin yaklaşık %8’ini, genel iş tatmini düzeyinin yaklaşık %9’unu ve iş 

stresi düzeyinin yaklaşık %10’unu açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuçlar doğrultusunda katılımcıların iş tatmini üzerinde en fazla liderin değer 

bilmezlik özelliğinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık çalışanlarının iş 

stresi üzerinde ise en fazla liderin çıkarcı olmasının etkili olduğu ifade 

edilebilir.  

Araştırma sonucunda ayrıca lidere ilişkin değerbilmezlik, çıkarcılık, 

bencillik ve olumsuz ruhsal durum algısının iş tatmini düzeyini azaltırken iş 

stresi düzeyini artırdığı, iş performanslarını ise etkilemediği tespit edilmişir. 

Kara (2022: 107) tarafından yürütülen araştırmada da benzer sonuçların elde 

edildiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre yöneticinin değer bilmezlik ve 

çıkarcılık davranışları arttıkça çalışanların iş tatmininin ve iş performansının 

azaldığı saptanmıştır. Diğer taraftan yöneticinin bencil olduğuna ve olumsuz 

ruhsal duruma sahip olduğuna ilişkin algının iş tatmini ve iş performansı 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.   

 

4.4.Sonuç ve Öneriler 

Çalışmanın bu bölümünde sağlık çalışanlarının toksik liderlik algılarının 

iş tatmini, iş performansı ve iş stresleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen analiz sonuçlarında araştırmaya 

katılım sağlayan sağlık çalışanlarının liderlerine ilişkin değer bilmezlik algı 
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düzeylerinin düşük olduğu, çıkarcılık, bencillik, olumsuz ruhsal durum ve 

toksik liderlik algı düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeylerinin düşük olmamakla birlikte 

yüksek de olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle sağlık 

organizasyonlarının liderleri tarafından sağlık çalışanlarının iş tatmini düzeyini 

artıracak yönde çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için öncelikle liderlerin düzenli 

olarak çalışanlarının iş tatmini düzeylerini ölçmesi, iş tatminleri üzerinde etkili 

olan faktörleri tespit etmesi ve bu yönde çalışmalar yapması önerilebilir.  

Bu araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının iş stresi düzeylerinin orta 

düzeyde, iş performansı düzeylerine ilişkin değerlendirmelerinin ise yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının stres 

kaynakları belirlenmeli ve sağlık çalışanlarına stresle başetme yöntemleri 

öğretilmelidir. Hem iş stresi yaşamaları hem de iş tatmini düzeyleri yüksek 

olmamasına rağmen katılımcıların iş performanslarıyla ilgili değerlendirmeleri 

yüksek bulunmuştur. Bu sonuca göre katılımcıların işlerini oldukça 

önemsedikleri ve olumsuz algılarından performanslarının etkilenmediği 

anlaşılmaktadır. Ancak bu değerlendirme subjektif bir değerlendirme olduğu 

için sağlık organizasyonlarının liderlerine çalışanların performanslarını daha 

objektif verilerle değerlendirmeleri önerilebilir.  

Araştırmaya katılım sağlayan sağlık çalışanlarının toksik liderlik 

algılarının, liderlerine yönelik bencillik, değer bilmezlik, çıkarcılık ve olumsuz 

ruhsal durum algılarının iş tatmini ve iş stresi düzeyleri üzerinde etkili olduğu 

belirlenmiştir. Bu bağlamda H2.8, H2.9, H2.11, H2.12, H2.14, H2.15, H2.17 ve H2.18 

hipotezleri kabul edilmiştir. Diğer taraftan toksik liderlik algılarının ve toksik 

liderlik ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin algılarının iş performansları üzerinde 

herhengi bir etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre H2.10, H2.13, 

H2.16, H2.19 ve H2.22 hipotezleri ise reddedilmiştir. 

Katılımcıların toksik liderlik algısı ve toksik liderlerin özelliklerinden 

bencillik, çıkarcılık, değer bilmezlik ve olumsuz ruhsal durum özellikleriyle 

ilgili algıları arttıkça iç tatmin, dış tatmin ve genel iş tatmini düzeylerinin 

azaldığı diğer taraftan iş stresi düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir. Sağlık 

çalışanlarının iş tatmini düzeylerinin artırılabilmesi ve iş stresi düzeylerinin 

azaltılabilmesi için sağlık organizasyonlarındaki toksik liderliğin önlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca katılımcıların iş tatmini üzerinde en fazla liderin değer 
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bilmezlik özelliğinin etkili olduğu belirlenirken iş stresi üzerinde ise en fazla 

liderin çıkarcı olmasının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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