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ÖZ 

RUHSAL LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ  

ETKİSİNİ FARKLI KUŞAKLAR ÜZERİNDEN İNCELEME  
 

Alper Demirdağ 

Yüksek Tezi 

İşletme Anabilim Dalı  

İşletme Programı  

Danışman: Doç. Dr. Şafak Gündüz 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araştırmanın amacı ruhsal liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisini farklı 

kuşaklarla incelemektir. Ruhsal Liderlik Ölçeği ve İş Tatmininin sosyodemografik 

bilgilere göre farklılık gösterip göstermediğinin sınandığı bu araştırma, nicel verilere 

dayalı tarama modellerin ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Bulgulardan elde 

edilen verilere göre, ruhsal liderlik arttıkça iş tatmini de artmaktadır. Ruhsal liderliğin iş 

tatmini üzerindeki etkisini farklı kuşaklar üzerinden incelemesine atıfta bulunan bu tez, 

sosyodemografik değişkenlerin de etkili olabileceği ve ruhsal liderliğin iş tatminini 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Ruhsal Liderlik, İş Tatmini, Kuşaklar.  
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF SPIRITUAL LEADERSHIP ON WORK  

SATISFACTION ON DIFFERENT GENERATIONS 

 

Alper Demirdağ 

Master Thesis 

Department of Business Administration 

Business Programme 

Advisor: Doç. Dr. Şafak Gündüz 

Maltepe Üniversity Insitute of Social Sciences, 2019 

 

The aim of this study is to examine the effect of spiritual leadership on job 

satisfaction with different generations. This study was designed to investigate whether 

the Psychological Leadership Scale and Job Satisfaction differ according to 

sociodemographic information. According to the results of the findings, job satisfaction 

increases as spiritual leadership increases. This thesis, which refers to the study of the 

effect of spiritual leadership on job satisfaction through different generations, concluded 

that sociodemographic variables may also be effective and that spiritual leadership 

affects job satisfaction. 

Keywords: Spiritual Leadership, Job Satisfaction, Generations. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Liderlik, yerli ve küresel kurumların çoğuna öncülük eden bir kavramdır. Bu 

kavram, güncel olarak şahit olunan toplumsal ve ticari türbülansları düzeltmek için 

manevi çözümler aranmasına öncülük etmektedir. Liderlik, daha önce yönetim ve 

liderlik söylemlerinde yer alan manevi temelli temaları ortaya koymalarına yardımcı 

olmuştur, bu sebeple idari açıda önem teşkil etmektedir (Parameshwar, 2005). 

Diğer taraftan kuruluşların verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri 

insan kaynağıdır. Her topluluğun gelişmesi, insan kaynağının üretkenliği ve büyümesi 

ile ilgilidir; bu yüzden güncel hayatta yöneticiler çalışanlarının gelişimine katkı 

sağlamaktadır. İnsan kaynakları verimliliği hakkında tartışılan kavramlardan biri de iş 

tatminidir. İş tatmini, eski bir kavram değil aynı zamanda çalışanları motive etmenin en 

yeni yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Strack ve ark., 2000).  

Hızlı değişiklikler, teknolojik gelişme ve görünür ve gizli rekabet gücü, insan 

kaynağının önemini ve gerekliliğini öncekinden daha fazla ortaya koymaktadır. 

Maneviyat, bireysel ve insan odaklı bir kavramdır ve diğer taraftan, her insan, onu 

zihniyetinin temelinde tanımlayabilmektedir (Dent ve ark., 2005; Strack ve ark., 2002). 

Fry (2003), maneviyatın bir insanın hayatındaki iki temel faktörden oluştuğunu 

keşfetmiştir: (a) kendini aşma, çağrı ya da kader anlamında tezahür etme ve (b) bir 

kişinin faaliyetlerinin ekonomik faydaların ya da kendi kendini belgelendirmenin 

ötesinde anlam ve değerlere sahip olduğu inancıdır (Freeman, 2011). 

Kendini gerçekleştirme ve maneviyat, iş yerlerindeki gelişimi arttırmakta ve 

dolayısıyla iş doyumuna katkı sağlamaktadır (Dent ve ark., 2005). Bu çalışma hatları, 

ruhsal alanı liderliğin ayrılmaz bir parçası olarak ortaya koymakta ve ruhsallığı 

bütünleşik bir liderlik geliştirme modelinin değişkeni olarak kuşaklara göre analiziyle 

ortaya koymaktadır (Cook-Greuter, 2002; Sander ve ark., 2003).  
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         1.1. Liderlik Kavramı İle İş Dünyası Arasındaki İlişki 

 

Teknolojinin ilerlemesiyle iletişim de hızla gelişmektedir. Bilgisayar kullanan, 

mobil programlar yardımıyla iletişim kuran ve yapay zekâya sahip akıllı evlerde 

yaşayan insanlar, her gün yeni bir fikir ortaya atarak bu gelişimin daha da hızlanmasını 

sağlamaktadır, ancak teknolojideki bu gelişim, beraberinde sosyal problemleri de 

getirebilmektedir (Usta ve Aygün, 2019).   

Yapay zekânın kullanım alanın artması insanların yapmak istedikleri işleri 

hızlandırabilirken aynı zamanda bazı önemli sektörlerde insan gücüne ihtiyacın ortadan 

kalkmasına yol açabilmektedir. İnsanların bilgiye hızlı ulaşması, hız açısından olumlu 

gibi gözükürken aynı zamanda ulaşılan bilginin kontrolsüz şekilde çoğalmasına ve 

kişisel rekabetin artmasına sebep olmaktadır (Hawking, 2017). 

Global ekonominin birbirine bağımlı yapısı, uluslararası ticareti önemli bir 

konuma getirmektedir (Kotler, Jatusripitak ve Maesincee, 2005, s. 85). Rekabet 

edenlerin mücadelesi ancak birinin diğerinden üstün olmasıyla son bulur, bu nedenle 

önemli olan kişinin kazanan tarafta mı yoksa kaybeden tarafta mı olmak istediğidir ve 

insanların kazanmayı hevesli hali bu rekabetin devamlılığına işaret etmektedir (Boisot 

ve McKelvey, 2010, ss. 415-433). Bu nedenle de insanlar, başarılı ve geleceği takip 

eden kişilerin ya da kurumların yanında çalışma ve kazanan tarafta olma eğilimindedir.  

Liderler, kendisini izleyenlerinin, yani takipçilerinin, birlikte iş yaptıklarının ve 

kendisinden üst olanların çıkarına hareket eden, onların motivasyonunu arttıran, onların 

yaptıkları işe odaklanmasını sağlayan ve daha fazla fayda sağlayabilmek için uğraşan 

kişilerdir (Mumford ve Yitzhak, 2014). Bahsi geçen kişiler, ortamın yaratıcılığını 

arttırırlar. Örgüt içi iletişimi geliştirerek, işler tamamlanana kadar vazgeçmemeyi 

hedeflerler. Çalışanların, yapılan işleri aksatmadan sabırlı şekilde işleri yapmasını 

sağlarlar (Bono ve Judge, 2004, s. 903). Liderler, sıradan bir rehber değil, aynı zamanda 

yol gösterici birer kılavuz da olurlar (Bono ve Judge, 2004, s. 905).  

Liderlik, liderin kişisel özelliklerine, şahsi davranışlarına, liderlerin bulunduğu 

ortamın özelliklerine, yönetme tarzına ve çevresel faktörlerin etkisine göre 

gruplandırılarak açıklanır (Şimşek, 2006).  Liderin azminden ve çalışkanlığından 
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etkilenen takipçileri, ufkunu açarak, liderlerinin onların hem kişisel hem de örgütsel 

gelişimlerine yön vermesine izin verir (İraz ve Şimşek, 2004, s. 102). Günümüz iş 

dünyasında rekabetin çok güçlü şekilde artması, birçok ülkede oluşan nüfus artışı, 

teknolojinin çok hızlı değişimi ve gelişimi ile liderlik oldukça önemli hale gelmiştir 

(Avcı, 2015, s. 87).  

Lider, insanlara değer veren, onları dinleyen, onların sorun ve beklentileriyle 

ilgilenen, aynı zamanda sorunlara çözüm üretebilecek kapasitede olduğunu gösteren 

kişidir. Liderlik, bireylerin ortaklaşa yaratılan vizyona dönük olarak bir araya gelmesini, 

istekli ve çoşkulu olarak hedeflerin benimsenmesini ve bu hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasını sağlayan 

enerjik bir süreç olarak açıklanabilir (Doğaner, 2014, s.182).  

Tek bir liderlik çeşidi üzerinde uzlaşılamaması liderlik kavramı farklı teorilerin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır (Fry, Latham, Clinebell ve Krahnke, 2017). Maneviyat 

duygusunun liderlik ile bütünleşmesi fikrinden yola çıkan Ruhsal Liderlik de bu 

teorilerden biridir.  

Ruhsal liderlik, kişiye hayata neden geldiğini, niçin yaşadığını ve yaşamaya 

kaliteli bir şekilde devam etmesi için neleri yapması gerektiğini hatırlatarak 

(MacDonald, Kuentzel ve Friedman, 1999, s. 155) ölmeden önce mutlaka tamamlaması 

gereken bir görev ve misyonu olduğu (Baloğlu ve Karadağ, 2009, s. 165) duygusuyla 

bireyi motive eder (Eren, 2014). Bu ruhsal motivasyon da kişinin tatmin olma 

duygusunu arttırarak (Fry, 2003) kişiyi güçlendirir ve ruhunun özgürleşmesini sağlar 

(Fleischman,1990; Fry, 2003; Maddock ve Fulton, 1998).  

Ruhunu özgürleştirebilen kişi yaptığı işten keyif alır (Chan ve Lai, 2017) ve bu 

nedenle de yaptığı işten duyduğu tatmin düzeyi de oldukça yüksektir (Yeşilyurt ve 

Koçak, 2014) çünkü işini severek yapan insanlar, hangi işi yaparlarsa yapsınlar, hem 

bireysel olarak yaptıkları işte kendilerini geliştirme fırsatı bulur (Sergiovanni ve 

Starratt, 1988) ve kendileri de dâhil herkese karşı adil olurlar (Lim ve Loosemore, 2017, 

ss. 95-106) hem de bulundukları örgütü pozitif yönde etkiledikleri için örgütün daha 

verimli iş yapmasını sağlarlar (Baloğlu ve Karadağ, 2009, s. 172).  
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Liderin takipçileriyle birlikte hareket etmesi, takipçilerinin motivasyonunu 

olumlu yönde etkileyebilir; böylece liderler de takipçilerinin arasından seçtikleri iş 

tatmini duygusu yüksek ve iş motivasyonu güçlü kişilerle daha çok etkileşime geçerek 

(Dulebohn ve ark., 2012) onları birlikte yapılan her işte daha verimli sonuçlar elde 

edilmesi için kullanırlar (Robbins ve Judge, 2014). 

1.1.1. Liderlik kavramının gelişimi 

Liderlik kavramı, yüz yıllardır araştırılmakta ve lider özelliklerinin gelişimi de 

incelenmektedir (Slimane, 2015, s. 206). Warren Bennis (1989) liderliği “gerçek liderler 

kendilerini kanıtlamakla ilgilenmezler; öncelikle kendilerini tam olarak ifade 

edebilmeyi isterler, liderlik saf bir güzelliğin dışardan görüntüsüdür; kelimelere 

dökmesi zordur, ancak karşılaştığınızda anlayabileceğiniz bir özelliktir” şeklinde 

tanımlar (Bennis, 1989).  

Lider fark edilmekle uğraşmaz, lider olmak için özel bir çaba göstermez, asıl 

istediği aklından geçenleri takipçileri ile paylaşmak ve onlara yol göstermektir (Koçel, 

2015). Gary A. Yukl (2002), liderin sadece insanlara yol gösteren bir rehber ve kendini 

yaptığı işle motive eden bir yönetici olmadığını aynı zamanda da liderliği “hem bir 

yönetim çeşidi hem de diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile kişiler arası etkileşimdir” 

şeklinde açıklamıştır).  

Bireyler tek başlarına bazı işleri yapmakta zorlanabilirler. Yapmak istedikleri iş 

onlara karmaşık ya da güç gelebilir. Bu gibi sebepler, insanların işleri yaparken takım 

oluşturmasına ve iş bölümü yapmasına yol açar çünkü insanın tek başına gücü sınırlıdır 

(Demir, 2009, s.274). Böyle durumlarda, görevlerini başarabilmek için başkalarıyla iş 

birliğine girmek işin daha hızlı ve daha başarılı yapılmasını sağlar (Şimşek ve Çelik, 

2018, s. 11).  

Bir işi yaparken kişinin ruhunda oluşan sabır duygusunun derecesi, o işin 

sonunda alacağı hazzın ve başarının verdiği tatmin duygusunun ölçüsünü belirler 

(Sabrın sonu selamettir – Atasözü). Zor işlerin yapılması sırasında liderler ortaya çıkar 

ve çözüm yolları ararlar (Özkalp ve Kırel, 2016, ss. 168-174). Çünkü onların iş 

yaparken ve zorlukların üstesinden gelirken hissettikleri tatmin duygusu diğerlerinden 
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farklı ve daha yüksektir. Aynı zorluk karşısında bireylerin birbiriyle etkileşime geçerek, 

zor işler karşısında dayanışma içinde çalışması, yüksek derecede sabır sahibi liderleri, 

yaptığı işi başarana kadar asla durmayan, prensiplerinden hiçbir şekilde ödün vermeyen 

bireyler haline getirir (Odumero ve Ogbonna, 2013, ss. 355-361). Sıradan bireylerde 

olmayan, bu mücadeleci ve hırslı kişilik özelliği, sıradan olanları bu özel insanların 

çevresine toplayabilir (Rubin, Munz ve Bommer, 2005, ss. 845-858) ve mücadele 

etmeyi bilmeyen kişilerin çeşitli konularla ilgili bu özel kişilerden yardım istemesine 

sebep olabilir (Buldu, 2016). Bu özel kişiler, lider olarak isimlendirilirken (Chemers, 

1997), sahip oldukları karakteristik ve ruhsal özellikleri de kişinin liderlik özellikleri 

olarak ifade edilir (Bay ve Akpınar, 2017, s. 965).  

1.1.2. Liderlik teorilerinin gelişim süreci 

Şekil 1.1.’de ifade edildiği gibi Liderlik Kuramı, milattan önceki yıllarda 

“Özellik kuramı” ile başlayarak 1940’lı yıllara kadar devam etmiş, 1940-1960 arası 

“Davranışsal Kuram” ile lider davranışları konuya dahil edilmiş, 1960-1980 arası 

“Durumsal Kuram” ile liderlerin çevreleriyle etkileşimleri ve bunun sonuçları 

irdelenmiş, 1980 ve sonrası “Yeni Yaklaşımlar” olmak üzere (Koçel, 2005), çağımızın 

yeniliklerine adapte olabilen, Y ve Z kuşağının karakteristik özellikleri de gelişim 

göstermiştir (Serinkan, 2012).  

 

 

Şekil 1.1. Liderlik Teorilerinin Gelişim Süreci  

(Kaynak: Serinkan, 2012) 
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Liderliğin ilk defa ortaya atıldığı özellikler kuramında, kişilerin liderliği 

doğuştan itibaren bir kişilik özelliği olarak kazandıkları yönündedir (Huges, Ginnett ve 

Curphy, 1999). Liderler diğer kişilere göre daha enerjiktir ve bunu çevresine yansıtır. 

Ön plana çıkar (Mumford, 1906) ve kendilerini izleyen bir çevre oluştururlar (Erçetin, 

1998). Sosyal çevrelerinde yetenekleriyle ilgili odağı olurlar (Stogdill, 1948, s. 35). 

Liderin çalışkanlığını ve yetenekleri gören takipçiler (Cooley, 1922) kendilerini 

geliştirmek zorunda hissederler (Bogardus, 1934). Bu his onların daha iyi çalışmasını 

(Kilbourne, 1935) ve toplamda da örgütün veriminin artmasını sağlar (Erçetin, 1998, ss. 

5-10).  

Lider zekidir ve yeteneklerini pozitif anlamda kullanmayı bilir. Zekâları, ileri 

görüşlülükleri ve inisiyatif kullanma (Mann, 1959) özellikleri sayesinde problem çözme 

konusunda yeteneklidirler (Stogdill, 1974, s. 650). Lider aynı zamanda girişimci 

olmasından ötürü çevresiyle iletişimi yüksektir ve çevresinin ihtiyaçlarına göre planlar 

yaparak yapılan işlerin aksamasını önler (Knickerbocker, 1948). Konuşmasıyla 

kendisini dinleyenleri etkiler (Koontz ve O'Donnel, 1955), yaptıklarıyla izletir ve 

başarısıyla takdir toplar (Zel, 2006).  

Lider kişiler tüm pozitif özellikleri kendilerinde barındırır. Kendilerine ve 

karşılarındakine karşı dürüsttürler. Herkes için geçerli olan kuralların takipçisi olurlar. 

Kuralların çiğnenmesini ve işlerin aksatılmasını istemezler (Stogdill, 1974) çünkü 

başarıyı severler ve hedeflerine ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmezler (Tannenbaum, 

Weschler ve Massarik, 1961). Bu duyguya sahip olmaları her başarıdan sonra onları 

başarıya karşı daha istekli yapar, takipçilerini de lidere benzetir (Katz ve Kahn, 1978). 

Sorumluluk almayı severler, takipçileriyle iletişim içinde onlara da yardımcı olarak 

(Dubrin, 2012) bulundukları ortamın hedefledikleri yere gelmesi için çabalarlar (Rauch 

ve Behling, 1984). 

Liderler takipçilerini ve kendilerini izleyenleri etkilemeyi bilirler (Bennis ve 

Nanus, 1985). Zarif ve şık olmaları, empati kurarak kişiler arası ilişkilerinin kuvvetli 

olması (Pagonis ve Cruikshank, 1992), bakımlı olmaları, düzenli ve tertipli olmaları, bir 

konu hakkında konuşurken kendilerini net ifade etmeleri ve geleceği ön görme 

yetenekleri (Sullivan ve Harper, 1996) onları diğerlerinden farklı kılar. Bu özellikler 
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liderin kendine has bir çekim gücü olmasını ve insanların onun çevresinde toplanmasını 

sağlar (Davis, 1987; akt. Tosun, 1988).  

Özellikler kuramına göre lider benzersiz bir varlık olarak yaşamına devam 

etmektedir ancak bu kuram tüm insanları kapsamamaktadır (Eren, 2001). Sadece liderin 

benzersizliğine vurgu yapılması ve başka hiçbir değişken kullanılmaması teorinin 

1940’lı yıllarda değişmesine sebep olmuştur ve araştırmacılar liderin özel güçleri olan 

ve bunun doğuştan kazanan insanlar olmadıklarını ortaya koymuştur.  

 Liderlik vasfı taşıyan kişilerin iyi ya da kötü bir lider olmasına, yönetimleri 

boyunca aldıkları kararlar ve uyguladıkları politikalar ile çevreleriyle olan etkileşimleri 

yön verir (Koçel, 2005). 

 

Tablo 1.1. Liderlik Teorilerinin Gelişim Süreci Liderlik Tanımları 

(Kaynak: Zel, 2006, ss. 109-110) 
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Tablo 1.1’de liderlik tanımı zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Bazı liderler 

sahip oldukları yetkileri paylaşırken bazıları ise ellerindeki güçten faydalanarak otorite 

kurmayı başarının yolu olarak görmektedir. Araştırmacılar bu nedenle uygulamalı 

olarak araştırma yaparak, zamanın liderlerini mercek altına almış, liderlerin hem halkla 

hem de bulundukları kurum içi etkileşimleri inceleyerek davranışsal liderlik modelinin 

oluşmasına katkıda bulunmuştur (Koçel, 2015). Araştırmalar sonunda liderlerin halkla 

bütünleşmesinin daha gerçekçi olduğu ve bireylerin karşılıklı yönetiminin başarıya 

ulaştırdığı sonucuna varılmıştır.  

Bireysel liderlikten kurumsal liderliğe geçişler sırasında liderlerin o anki duruma 

göre hareket ederek daha başarılı olacağını öngören durumsal kuram ortaya çıkmıştır 

(Koçel, 2005). Liderler, kitlenin geneline göre sabit bir liderlik modeli uygulamak 

yerine, karşılaştıkları olaylara göre liderlik tarzlarını değiştirerek, uzman görüşlerini ve 

örgüt hakkındaki fikirlerini ön plana çıkararak yönetimi ellerinde tutar ve takipçilerini 

istedikleri işleri yaptırmaya yönelik olarak yetiştirirler (Koçel, 2015).  

Liderin takipçileri, birbirinden farklı olaylar karşısında farklı liderlik davranışları 

sergileyen liderleri karşısında kendilerini liderin istekleri ve vereceği görevlere karşı 

hazırlarlar (Eren, 2001). Takipçilerin kendini sürekli geliştirmesi, kurum içi, kurumlar 

arası ve ülkeler arası rekabetin artması 1980 yılında liderliğin yeni yaklaşımlar kuramını 

ortaya çıkarmıştır (Koçel, 2015).  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların istediği bilgiye kolayca ulaşması ve 

kendini sürekli yenilemesi, liderlerin de kendini yenilemesine ve tüm geleneksel liderlik 

kuramlarının üzerine yeni yaklaşımlar oluşturarak ortak amaçları kitlelerini başarıya 

ulaştırmak olan liderlerin yetenekleriyle ve beceriyle birbiri arasında yarıştığı bir 

dönemin oluşmasını sağlamıştır (Koçel, 2015). 

1.1.3. Liderlik özellikleri 

Liderlik vasfı taşıyan kişinin içgüdüleri ve sezgileri çok güçlüdür, bulundukları 

grupta, kitlede ya da örgütte ön plana çıkarak yani risk alarak, verdikleri kararların 
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arkasında dururlar ve başarıya odaklanırlar (Saylı ve Baytok, 2014, s. 19). Bu nedenle 

de bulundukları ortamların geleceğine yön verirken (Kıngır ve Okçu, 2011) aynı 

zamanda sorunlara yoğunlaşarak, ortamla birlikte hareket ederler ve lider olmayanların 

da saygısını kazanarak, lideri kendilerinden biri olarak görmelerini sağlarlar (Lim ve 

Loosemore, 2017). 

Bazı liderler ise bu şekilde yönetimin tam tersine beraberindeki kişilerin 

hareketlerini takip etmezler ve onlarla iletişim kurmayarak sorunlar büyüyene kadar 

hiçbir işe karışmazlar çünkü onlar sadece problem çok büyükse ortaya çıkarak problemi 

çözmek için liderlik yaparlar (Okçu, 2011, s. 447).  

Liderliğin tanımı ile ilgili araştırmalar halen devam etmekte olup, iş dünyası 

rekabet ortamının tüm sektörlere de sıçraması (Zengin ve Hatipoğlu, 2018, s. 401), yeni 

liderlerin doğmasına, her geçen gün yeni bir liderlik türünün ve prensiplerinin ortaya 

çıkmasını sağlamasına rağmen (Bay ve Akpınar, 2017), halen herkesin üzerinde 

uzlaştığı tek bir liderlik tanımı yoktur (Çelik, 2013, s. 232) çünkü liderlik, dünyada en 

çok görülen ama en az anlaşılan fenomenlerden biridir (Serinkan, 2012). 

1.2. Bakış Açılarına Göre Liderlik 

1.2.1. Ananevi liderlik 

Yönetim, başkalarının katkısıyla ve planlı programlı şekilde yapılması gereken 

işleri yapmaktır (Koçel, 2011, s. 62). Yönetici ise yönetimin yapması gerekenleri 

yaptırandır (Koçel, 2011). Ananevi (Geleneksel) liderlik yaklaşımlarına göre liderlik, 

aynı zamanda yöneticilik vasfı gerektirir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013). Liderler, 

çevresindeki kişilerden daha üstündürler, onları yönetirler ve onlarda olmayan birçok 

farklı ve iyi özelliğe sahiptirler (Koçel, 2015).  

Ananevi (Geleneksel) liderlik yaklaşımlarının alt grupları, Otokratik Liderlik, 

Demokratik Liderlik, Katılımcı (Serbestlik Tanıyan) Liderlik, Bürokratik Liderlik ve 

Hümanist Liderlik olarak ifade edilir (Özsalmanlı, 2005). 
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Tablo 1.2. Geleneksel Liderlik Yaklaşımları 

(Kaynak: Özsalmanlı, 2005, s. 139) 

Otokratik Lider, fikir almadan sadece emir veren kişidir. Tablo 1.2.'ye göre 

Lider eğer Otokratik Lider ise, bir konu ile ilgili karar alırken bunu kimseyle paylaşmaz 

ve kendi tercihleri ile sürece devam eder. Tüm sürece tek başına hâkim olur (Erdoğan, 

2012) ve hedefleri lider belirler (Özsalmanlı, 2005).  

Eren’e (2014) göre otokraside, tek kişinin egemenliğine dayalı bir yönetim 

biçimi ve lider tarafından verilen emirleri uygulayan lidere bağlı yöneticiler vardır. 

Lider, emirlerini uygulattığı yönetici vasfı taşıyan kişileri devamlı kontrol içinde 

tutarak, lider olduğu grubu onların üzerinden yönetebilmeyi hedefler.  

Takipçiler ya da işgörenler karar alma konusunda bir katılım göstermezler (Eren, 

2014). Bu yönetim şekli, kendilerine yapılması söylenen işleri yaparken içten içe 

kendinden emin olmayan ama motivasyonu yüksek bireyler üzerinde etkili olabilirken 

(Eren, 2014), kendinden emin bireylerde, kişilerin motivasyonunu ve yenilikler yaratma 

isteğini düşürür (Bakan ve Büyükbeşe, 2015, s. 74). İletişim mutlaka yukarıdan aşağıya 
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doğrudur ve aradaki kişilerin düşünceleri önemli değildir (Özsalmanlı, 2005). Tüm 

yönetim liderde olduğu için ve liderinde herhangi bir yetki devrinde bulunmamasından 

ötürü (Özsalmanlı, 2005), liderin verdiği bir yanlış karar tüm takipçilerini ve 

takipçilerinin bulunduğu örgütü etkiler (Bakan ve Büyükbeşe, 2015). Ayrıca lider karar 

mekanizması olmasından ötürü, zaman içinde kendisini diğerlerinden daha önemli 

görebilir.  

Otokratik Liderlik yönetimine alışmamış kişilerden oluşan örgütlerde, kişilerin 

özgürlüklerinin kısıtlanması, fikirlerinin alınmaması, kendilerine kimsenin danışmaması 

gibi sebeplerle, yönetim ve çalışanlar arasında problemler ortaya çıkarırken (Eren, 

2014), eğer yönetilenler, kurum içinde uzun süre boyunca otokratik yönetilip bireysel 

olarak otokrasiyi kabul ederse hem bireysel hem de kurumsal olarak başarıya 

ulaşılabilirler (Bakan ve Büyükbeşe, 2015).  

Bürokrasi, kurallar üzerine kurulu bir sistem olarak ifade edilir. Bürokratik 

liderlik, birtakım kurallar üzerine kurulu liderlik modelidir ve otokrasi benzeri mekanik 

bir yapısı vardır (Miner, 2005, s. 213). Gerçekleşmesi gereken her olay, kurallar ile 

yapılır ve kişilerin bağlı bulunduğu kurumun sınırları da kurallar tarafından belirlenir. 

Sonuçta bürokrasiyi devam ettiren ya da bürokratik liderliğin başarıya ulaşabilmesini 

sağlayacak olan da bürokratik kuralların kesinlikle değişime açık olmamasıdır.  

Liderler yasalara, yönergelere ve tüzüklere bağlı şekilde çalışırlar ve kitle içinde 

bulunan kişilere birbirinden farklı görevler vererek onları yanlışlarında uyaran amirleri 

olurlar (Canbolat, 2016). Bürokratik liderliğin yeniliklere açık olmaması, kurum içinde 

lider yapıya sahip bireylerin ve yöneticilerin arzu ettikleri çıkışları ve sıçramaları 

yapmasını engelleyerek, kurum içinde olaylara geniş açıyla bakabilen çalışanların sayısı 

azaltır (Hunt, Osborn ve Boal, 2009). 

Otokratik liderin zıttı olarak demokratik lider düşüncelere önem verir. 

Demokratik Lider, kurumsal politikaları ve hedefleri belirlerken (Eren, 1989), kitle 

içindekilere başvurarak onlardan bilgi alır (Eren, 2014) ve aldığı bilgilere göre 

kendisine bilgi verenlerle iletişimini arttırarak, aldığı bilgiler ışığında hareket eder 

(Kongar, 1981).  
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Demokratik liderlik, yönetim şekli olarak yüksek motivasyona sahip olmayan 

kitlelerde başarıya ulaşır (Keser, 2006, s. 119). Ziya yetki alan motivasyonu yetersiz 

kişiler motive olur ve diğer işgörenleri de etkiler. Kitlelerin düşünce ve isteklerinin lider 

tarafından karşılık görmesi, onların da fikrinin alınması, düşüncelerine değer verilmesi, 

yapılan işlerin başarılı olma yüzdesini yükseltir (Ünal, Uzun ve Karataş, 2015). 

Kişilerin uygulamaya katılmasıyla ve yetki almasıyla sürecin devamlılığı sağlanır.  

Kişilerin birbirine danışarak ortak vermesi gereken bir kararda hızlı karar 

verilmesi gerekirse, ortak kararlar bireysel kararlara göre, kişilerin birbirine danışma 

sürecinden dolayı daha yavaş olacağı için, istenilen hız verilecek kararın başarı oranını 

düşürebilir (Eren, 2014). Demokratik liderler nispeten daha yavaş karar almalarına 

rağmen danışarak ve problemleri en iyi bilenlerden öğrenerek çözme yoluna gittikleri 

için, yönetim şekilleri bakımından başarıların kalıcı olmasını sağlarlar (Bakan ve 

Büyükbeşe, 2010, s. 75). 

Serbesiyetçi yani değişim odaklı katılımcı liderler, kitleleri yönetmek için asla 

ön plana çıkmazlar. Arka planda hareket güçlerinin daha yüksek olduğunu düşünürler 

bu nedenle güçlerini harekete geçirmeyerek daha çok pasif kalırlar (Xirasagar, 2008, s. 

602). Değişim odaklı olmalarından dolayı, bulundukları yönetim ve kurumun geleceği 

adına tartışılması ya da üzerine düşünülmesi gereken birçok fikir olmasından dolayı 

oldukça yavaş karar alırken, büyük sorumluluklar almaktan kaçınırlar (Hoy ve Miskel, 

2012). Takipçilerinin kendilerini geliştirmesini sağlayacak önerilerle ileriye dönük 

hamleler yaparak ekibin kişisel gelişimine katkıda bulunmak isterler.  

Serbestlik tanıyan liderlik modelinde işgörenler ve lidere bağlı olan astlar ön 

plana çıkar (Şahin, Örselli ve Temizel, 2004, s. 660). Astlar takım ve grup çalışmaları 

yaparak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için uğraş verirler (Eren, 2014).  

Serbestlik tanıyan liderler, fikirlerini kitleye açıklamayarak sadece “sorulara 

cevap veren kişi” konumuna geçerler (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001). Önce işgörenler bir 

konuyu tartışır ve uzlaşma kısmına gelirken, tartışılan konu lidere anlatılır, konu 

hakkında lidere danışıldıktan sonra, lider eleştirilerini yaparak soruna çözüm 

önerilerinde bulunur.  



 

13 

 

Serbestlik tanıyan liderlik modelinde, kişisel gelişim ve başarı ön plandayken, 

kitlesel gelişim başarı kazanma oranı yavaşlar. Bununla birlikte özgür kararlar alabilen 

işgörenler, yeni fikirlere açık olunmasından dolayı sürekli yeni bir fikir ortaya 

çıkararak, hem kişilerin hem de örgütün fikir geliştirme yeteneğinin artmasını ve uzun 

vade de başarının hem kişisel hem de örgütsel açıdan yakalanabilmesini sağlarlar 

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013, s. 215).  

 

Şekil 1.2. Liderlik Davranış Biçimleri 

(Kaynak: Balçık, 2002, s. 157) 

Serbestlik tanıyan liderlik modeli, Şekil 1.2.’de görüldüğü gibi, özgür 

düşüncenin hâkim olduğu, özgür düşüncenin uzun vadede başarı getirebileceği, detaylı 

araştırmaların sıklıkla yapıldığı, araştırma bütçelerinin uzun vade için oluşturulduğu 

sektörlerde ve kapsamı geniş işlerde, uzmanlık, yetenek ve tam donanımlı bilgiye sahip 

bireylerin yenilikçi düşünceler oluşturmasında ve yeni buluşlar ortaya çıkarmasında 

öncü olarak rol alır (Eren, 1991, s. 376).  
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Hümanist Liderler, korumacı içgüdüye sahip serbesiyetçi bireylerdir. Genellikle 

şahsi düşüncelerini hayata geçirirler ancak işgörenler ile iletişimde olarak, alt kademede 

bulunan bireylerin konu hakkındaki fikirlerini öğrenerek ve onların fikirlerini de 

önemsediklerini göstererek, kitlesel düşünce ve karar sistemi oluştururlar.  

Hümanist Liderlik modelinin temelini oluşturan bu sistem, başarıya ulaşmak için 

işgörenleri teşvik eder ve liderin istediğini yapana ödül verilmesini sağlar. İşgörenin 

stresini azaltmayı, tatmin duygusunu arttırmayı ve işgören tarafından başarılan işlerin 

devamlılığını sağlamayı (Karabay, 2014), kendine özgü bir ödül sistemi yardımıyla 

başarılı bir şekilde pratiğe geçirmek isteyen Hümanist Lider için en önemli varlık 

insandır. İnsan, herkesten ve her kavramdan ön plandadır, bu nedenle de Hümanist 

Liderlik modelinde üretim ikinci plandadır (Değerli, 2014, s. 15). 

Şirketler kurumsallaşma süreçlerinde birçok evreden geçer ve bu farklı 

seviyelerle belirtilir. Hümanist liderlik modelinin, kurumsallaşma için başlangıç 

seviyesinde bulunan şirketlerde başarı oranı diğerlerine göre yüksek olarak tespit 

edilmiştir (Gronn, 2002). 

1.2.2. Modern liderlik  

Geleneksel liderlik yaklaşımlarının günümüze ve teknolojinin gelişimine ayak 

uyduramamasından ve işgörenlerin kuşak değişimleri sırasında karakteristik 

özelliklerinin eskiye göre değişmesinden ya da yenilenmesinden ötürü ortaya çıkmış bir 

felsefedir (Tekin ve Ehtiyar, 2011). Buna göre, insanlar zaman içinde kendilerini 

değiştiriyor, zamana ayak uydurmaya çalışıyor ve gelişiyorlarsa, insanların içinden 

çıkan liderlerin de aynı kurallara tabi olması, değişmesi ve kendini geliştirmesinin 

beklenmesi doğal bir sonuç olarak görülmektedir (Marx, 2006). Modern liderlik 

yaklaşımlarının alt grupları, Vizyoner Liderlik, Karizmatik Liderlik, Koç Stili Liderlik, 

Hizmetkâr Liderlik, Stratejik Liderlik, Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik ve 

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik olarak ifade edilir (Tekin ve Ehtiyar, 2011). 

Ruhsal Liderlik ise ayrı bir alt başlıkta açıklanacaktır. 

Vizyon, gelecekte olmak istenilen noktanın belirlenerek o noktaya yönelme ve 

hedefler oluşturma olarak tanımlanır (Johnson ve Scholes, 1999; akt. Bakoğlu, 2010, s. 



 

15 

 

30). Vizyoner liderlik modeli ise 1990’lı yıllarda ön plana çıkmış ve model 

geliştirilmeye başlanmıştır (Marx, 2006). Vizyoner lider, insanlara dokunabilen, onlarla 

rahatça iletişim kurabilen ve beklenti karşılama konusunda hassas, öngörüleri başarılı, 

geleceği iyi planlayan bireylerdir (Bulut ve Uygun, 2010).  

Lider geleceği planlayan kişi olmasından dolayı, liderin başarı göstermesi 

beklenen konu, belirsizlikleri ve sorunları yok etme kabiliyeti üzerinedir (Çakınberk ve 

Demirel, 2010). Liderler, bulundukları ortamı ortak payda altında toplayarak hedefe 

yönlendiren bireylerdir (Demircioğlu, 2015, s. 52). Beraberindekilerin düşüncelerine 

önem vererek onlara karşı olan davranışlarını belirlerler (Eren, 2014) bu nedenle 

vizyoner liderin seçimleri önemlidir ve ekibin tamamının kişisel gelişimini etkiler 

(Tekin ve Ehtiyar, 2011). Önce bir vizyon, sonra bu vizyona ulaşabilecek ekip 

arkadaşları ve en sonra vizyonun gerçekleşmesini sağlayacak ortamı oluşturmayı 

kendine görev edinen Vizyoner lider başarıları ile ekibe öncülük yapar ve çalışanlara 

yön vererek örgütün tamamına olan katkıyı arttırır (Çelik, 2013, ss. 179-180). 

Dünyaca ünlü Alman Sosyolog Max Weber (1922) karizmayı “karizma, özel bir 

güçtür ve bu özel güç kişinin mucize gerçekleştirme şansını arttırır, bir yandan da 

karizma sahibi kişinin geleceği görmesini sağlar” şeklinde tanımlamıştır (Saylı ve 

Baytok, 2014, s. 117). Bulunduğu kitleye göre kişisel olarak daha fazla niteliğe sahip 

bireylerde olan bir liderlik özelliğidir (Avcı, 2015).  

Günümüzde bilginin büyük bir güç olması ve teknolojinin her geçen gün hızla 

ilerlemesi nedeniyle radikal karar verebilen karizmatik liderler ön plana çıkmaktadır 

(Arıkan, Kılıç ve Becerikli, 2017, s. 3). Liderin nitelikleri arttıkça karizması artar, 

karizması arttıkça ortamdaki gücü artar. Bu kişiler güçlerini sahip oldukları karizmadan 

alırlar ve çevrelerindeki kişilerin motivasyonları düştüğünde (Çavuş ve Harbaloğlu, 

2016, ss. 117-121), liderle ortak iş yapanların motivasyonları tekrar yükselir. Liderlik 

özelliklerinin belirginleşmesi, kitle üzerindeki karizmalarını daha da arttırır ve onları 

işgörenlerin gözünde değerli kılar (Buldu, 2016, s. 47). Sıradan bireyler de lideri gibi 

karizmatik olmak ister (Weber, 1922; akt. Gerth, Mills ve Trans, 1948). Liderle 

iletişime geçtikçe, lideri daha çok beğenme ve onun gibi olma arzusundan dolayı lidere 

özenme hisleri ortaya çıkarır.  
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Karizma sahibi liderler kendilerinden beklenen yerine kendilerinden 

beklenmeyen ve takipçileri tarafından zor ve karmaşık gözüken işler yaparak 

(Çakınberk ve Demirel, 2010), kitlenin gözünde benzersiz olurlar (Robbins ve Judge, 

2014). Bireylerde, karizmatik lider gibi olma, onun gibi davranma isteği oluşması 

liderin astlarını kolayca etkilemesini ve istediklerini yaptırmasını sağlar (Koçel, 2015, s. 

653). 

Bireyler, bir koç önderliğinde, başarılı olabileceği özelliklerini ortaya çıkararak, 

yetkinliklerini geliştirip yanlışlarını daha kolay düzeltirler (Çakınberk ve Demirel, 

2010). Koçlar öncelikle ön araştırmalar yaparak problemi tespit ederler ve bu araştırma 

sırasında problemler büyümeden onları çözmeye çalışırlar (Baltaş, 2011). Aynı 

zamanda beraberindekilerin kişisel yeteneklerini inceleyerek tespit ederler ve 

problemleri çözerken ya da problem çözmesi için birine görev verirken onları tanıyarak 

karar vermelerinden ötürü, doğru tespitler yaparlar. Doğru karar vermek için 

işgörenlerin lider tarafından önemsendiğini, takip edildiğini, desteklendiğini, kişisel 

yeteneklerinin ortaya çıkması için fırsat verildiğini gören takipçiler, kendilerine 

gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı motive olarak, doğru kararlar vermek için çaba 

gösteren ve işgörenlerin kabiliyetlerinin gelişmesi için ortam hazırlayan liderlerinin 

devamlı takipçisi olma ve aynı zamanda da liderlerinin söylediklerini yapma eğilimi 

gösterirler (Çakınberk ve Demirel, 2010). 

Hizmetkâr Liderlik, insani değerlerin ön planda değerlendirildiği yeni ve etkili 

bir liderlik modelidir. Hizmetkâr liderlikte bireyler kendi üretimlerinden değerlidir. 

Lider, bir yol göstericidir ve bireylerin gelişimini izleyerek onlara bu konuda yol 

göstermekle görevlidir (Ferch, 2005). Böylece liderler, kısa vadeli planlar yapmazlar 

çünkü bireylerin kişisel gelişimini takip ederler. İkna etme yetenekleri yüksektir bu 

nedenle de başka bir güce başvurmazlar (Çakınberk ve Demirel, 2010). Çalışanların 

inançlı bireyler olmalarını, motivasyonlarını düşürmemelerini ve hayata umutla 

bakmalarını isterler.  

Hizmetkâr Lider, her zaman ekibinin yanındadır. Liderini yanında gören 

takipçiler, liderine daha çok güvenir ve onunla daha çok paylaşım yapar. Bu paylaşımlar 

neticesinde ekibin ihtiyaçlarını kolayca tespit ve temin ederek gelecekte oluşabilecek 

istenmeyen örgütsel problemleri, problem daha oluşmadan çözme yoluna giderek 
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örgütün verimliliğinin düşmesine engel olur (Çakınberk ve Demirel, 2010). Liderin 

devamlı olarak ekibinin yanında olmasından, empati kurarak sorunları 

değerlendirmesinden ve onların tüm sorunlarını takip etmesinden dolayı, hizmetkar 

lider, astlarının hangi psikolojiye sahip olduğunu, hangi sorunu nasıl çözmesi 

gerektiğini ve ekibindekilere daha iyi nasıl katkıda bulunabileceğini çok iyi bilir 

(Baltaş, 2011). Bunların ışığında gelecek planlaması yaparken, takipçilerinin 

düşüncelerini de ortaya koyarak kendi fikirleriyle harmanlar ve vizyonunu grubuyla 

paylaşır, onlara fikirlerini sunar. Böylece liderin takipçileri yapılan işe daha motive 

olarak dahil olurlar ya da olmak isterler. Hizmetkar liderlik modelinin ana fikri de 

Hizmetkar liderin, liderlik özelliklerini kullanarak ve örgüt içindeki herkesi sürece dahil 

ederek, onlardan maksimum fayda alması ve onların gelişimlerine katkıda bulunması 

üzerinedir (Ferch, 2005).  

Stratejik liderler, stratejik kararlar alan, stratejik kararlar alırken görüşmesi 

gerektiği kadar kişiyle görüşen profesyönel yöneticilerdir ve sadece sembolik işlerle 

ilgilenirler (Saylı ve Baytok, 2014, s. 132). İnsani değerleri vardır ve kişisel olarak da 

kuvvetlidir ancak sürekli olarak yönettikleri kitleden daha iyisini isteyerek mevcut stabil 

durumlardan asla memnun olmazlar (Kıngır ve Okçu, 2011). Kişisel gelişimlerine önem 

verdikleri için takipçilerinden de aynı tutumu beklerler. Daha fazlasını isteyen bir 

karaktere sahiptirler.  

Stratejik Liderlerin yaşam felsefesi, strateji oluşturma, oluşturulan stratejiyi 

uygulama ve tüm bunları bir vizyon alt yapısı üzerinde gerçekleştirmektir (Saylı, 

Baytok, 2014). Örgüt kültürünü benimseyen yapıları da kendi gelecekleri ya da örgütün 

geleceği hakkında verilecek kararları, bir örgüt stratejisi ile stratejik alt yapı üzerine 

planlayarak kurma yolunu tercih etmelerini sağlar (Kıngır ve Okçu, 2011, ss. 457-462). 

Örgütün verimi düştüğünde iş yaptırmaya yönelik eğilimde olurlar (Küçüközkan, 2015, 

ss. 86-115). 

Stratejik liderler, önsezileri kuvvetli, geleceğin nasıl şekillenebileceği konusunda 

kafa yoran, kavramsal düşünme, yönlendirme, karar verme gibi yetenekleri güçlü 

kişilerdir (Akan, Yıldırım ve Yalçın, 2014).  

Etkileşimci model, geçmişte yapılmış ve geleneksel bulunan başarılı işlerin 

devam etmesini sağlar (Tengilimoğlu, 2005, s. 6). Kitlenin davranışlarına göre 
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Transaksiyonel lider, beraberindeki kişilerin de sorumluluk almasını ve ön plana çıkarak 

ortaya sonuçlar koyabilmesini ister (Yavuz ve Tokmak, 2009, s. 18). Liderin 

beklentilerini karşılayan astlar başarılı olurken ve yapması gerekeni yaptıkları 

düşünülürken, beklentilerin altında kalanlar başarısız olurlar ve lider tarafından olumsuz 

değerlendirirler. (Akdemir, 1998, s. 58). Liderler eğer yönetici vasfı ile işyerinde yetki 

sahibi kişilerse, sahip oldukları yetkilerle, daha alt kademede çalışanlara statüler vererek 

onları motive ederler (Akan, Yıldırım ve Yalçın, 2014). 

Transaksiyonel Liderlik modelinde, yapılan işlerde sürekli en yüksek verim 

alınması için çaba harcanır (Bakan ve Büyükbeşe, 2010, s. 77). Liderler, içinde 

bulundukları gelenekçi yapıyı muhafaza ederler ve grup içindeki bireylerle etkileşim 

halindedirler. Onları düzenli olarak kontrol etme eğilimindedirler ve bu konuda 

başarılıdırlar (Osborn ve Marion, 2009). 

Transaksiyonel Liderlerin, yenilikçi olmamalarından dolayı yaratıcılıkları 

zayıftır (Sabuncuoğlu, 1998). Kişilerin ihtiyaçları lider tarafından takip edilir ve lider 

sadece yönetici vasıflı kişiler gibi davranır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2013). Kontrol ettiği 

noktalarda gördüğü noksan olayları düzeltmeyle uğraşır (Akan ve Yalçın, 2015, s. 126).  

Liderler, örgütsel hedefleri yakalamak için, çalışanların psikolojik durumlarını 

önemsemeyerek, sahip oldukları yasal, zorlayıcı ve ödül güçlerini kullanarak, 

çalışanlardan ve takipçilerinden sadece onlara söyleneni yapmalarını isterler (Güney, 

2009, s. 417). İstediklerini yapanlara ödül verirken, yapmayanları cezalandırırlar (Hoy 

ve Miskel, 2012). 

Dönüşümcü Liderler, yenilikçi, astların daha fazla katkı yapması için onları 

motive etmiş bireylerden oluşurlar (Çelik ve Eryılmaz, 2006, s. 211). Bu modelde 

vizyon oldukça önemlidir (Bass, 1985) çünkü vizyon sayesinde klasik liderlik olgusu 

yenilenebilir ve çağdaş yaşama ayak uydurabilir duruma gelir (Bass, 1998). 

Transformasyonel lider, ekibindeki bireylerin işleri gerçekleştirme isteklerini ve 

kişisel hedeflerini ekibin amaçları ile ortak paydada buluştururlar (Çelik ve Eryılmaz, 

2006, s. 218). Aktif ve atılgan bir yapıya sahiptirler. Birlikte çalıştıkları kişilere 

fikirlerini başarıyla empoze ederler ve fikirlerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar (Çelik, 

2013). 
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1.2.2.1. Ruhsal liderlik  

Günümüzde ruh kavramı aynı liderlik gibi, tek bir tanım üzerinden 

açıklanmamış ya da herkesin kabul ettiği bir tanıma ulaşılamamıştır. Bazı kişilere göre, 

beden insan için bir kılıf ya da bir elbisedir, ruhu o kılıfın içinde olan, en değerli olandır 

(Şahin, 2001).  

Ruhun üç temel fonksiyonu vardır, duyum, düşünce, sezgidir (Uludağ, 1996). Bu 

sezgi, hayattan ne beklendiği ve gelecekte ne istendiği hakkında fikir vermektedir 

(Sharivkhan, 2010). 

Tarih öncesi çağlarda hayatta kalmak ve varolmak için çalışan insanlar, 

günümüzde tüm enerjilerini organizasyonları ayakta tutmak ve geliştirmek için 

kullanırlar (Slimane, 2015, s. 207).  

Son yıllarda iş ortamlarında ekonomik krizlerle birlikte kendini gösteren aşırı 

stresli yaşam tarzı ve oluşan bu rutin hayattan zevk alamama durumu (Demircioğlu, 

2015), internet kullanımının hem masaüstü hem de mobil olarak çok hızlı oranda 

artmasıyla insanların hızla mekanikleşmesi, yapılan her aktiviteden hızlı sıkılma, hızlı 

tatmin olmama duygusu (Aslan-Yılmaz ve Dönmez, 2013, s.15) ile dışlanma duygusu, 

manevi liderliği ortaya çıkarmıştır (Baloğlu ve Karadağ, 2009, s. 170).  

Uzun zamandır ihmal edilmiş bir yön olan maneviyatın, liderlik teorilerine dahil 

edilmesi ile Tablo 1.3’de belirtildiği gibi liderin değerleri, tutumları ve davranışları 

yoluyla kendisinin ve başkalarının özünde motive edilmesi hedeflenmiştir (Fry, 2003). 
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Özellikler Transformasyonel 

Liderlik 

Ruhsal Liderlik 

Vizyonu 

oluşturmak ve 

misyon 

ve içsel 

motivasyon 

kaynağı 

- liderlerin karizması, vizyon 

ve misyon duygusu sağlar, 

gurur, saygı ve güven 

duygusu uyandırır 

- ilham almaya dayalı 

- yüksek beklentilerde iletişim 

ve istenileni basitçe ifade 

etme yolları 

- liderler ve takipçileri ile 

ilgilenir ve kendisi ve 

takipçileri için endişe duyar 

- aramaya dayalı  

- fark yapmaya dayalı  

- lider ve takipçilerini için 

hayatın bir anlamı var 

Çabaların 

uyarılması 

- zekâya dayalı, rasyonellik ve 

problem çözme 

- teşvik etmeye dayalı 

performans için güven ve 

eylem 

Bireye karşı grup 

Üyelik 

- bireyselleştirilmiş düşünce, 

kişisel ilgiyi teşvik eder ve 

çalışanlara birey gibi 

davranma 

- çalışanların takdirine vurgu 

yapılır  

Tablo 1.3. Ruhsal Liderlik ile Transformasyonel Liderlik Arasında Özellikler 

Karşılaştırması 

(Kaynak: Burns, 1978; Bass, 1998; akt. Boorom, 2009, s.32; Fry, Latham, Clinebell 

ve Krahnke, 2017) 

Kişisel özelliklerin, umudun, inancın ve maneviyatın, liderlik ile bütünleşmesi 

ile ortaya çıkan bu model de kişisel vizyon ile ruh birleşir (Fry, 2003). Ruhsal liderlik 

modelinde, vizyon, kişinin hayatında ulaşmak istediği hedeftir (Chen ve Yang, 2012, s. 

107). Böylece aynı vizyona sahip çalışanlar umut ve inanç duyguları ile hedeflerine 

ulaşacaklarına ve yaptıkları işleri başaracaklarına dair kendine olan güvenleri artar ve 

ortak duyguları ruhsal olarak temellenir (Fry, Latham, Clinebell ve Krahnke, 2017). 

Ruhsal olarak hedeflerine ulaşmaya hazır bireyler için, hedeflerine ulaşmak, ödül almak 

gibidir. Örgüt içinde kuşkusuz bu ortak duygu en büyük ödüldür ve örgütteki 

çalışanların sağlam bir inanca sahip olması sayesinde kişisel ve örgütsel vizyonlarının 

daha fazla güçlenmesine yol açar (Chen ve Yang, 2012).  

Ruhsal lideri olan kişilerin, ortak ve net vizyon nedeniyle daha iyi performans 

gösterme olasılığı daha yüksektir. Ruhsal liderlik, örgüt içinde uzun vadeli bir 

mücadeleyi ve farklı bir geleceği vadederek motivasyonu arttırır. Lider için bu noktada 

yapılması gereken yapılan vaatleri gerçekleştirerek takipçilerinin tatmin duygusunu 

yükseltmek ve yaptıkları işten keyif almalarını sağlamaktır. Motivasyon yükselmesi 
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sağlayan çalışanlar kendilerini zorlayacak hedefleri, kendi performanslarını geliştirmek 

için isterler (Locke, 1976). Basit işleri yapmayı tercih etmezler çünkü işlerini ve işyerini 

severler, görev ve sorumluluk alarak, kendilerine güvenerek, kendilerini ve yaşamayı 

severek (Allen, 1972), zor işlerin üstesinden inançları ve ruhsal özgürlükleri sayesinde 

baş edebileceklerini düşünerek kendileri işyerindeki işlerin kararlılıkla yapılmasına ve 

doğru işler başarılmasına adarlar.  

Ruhsal liderlik diğer liderlik türlerinde olduğu gibi tüm insanlarda farklı 

seviyelerde bulunur. Önemli olan bunu ortaya çıkarmaktır ve bireylerin ruhsal liderlik 

düzeyleri artıkça zoru başarmaktan daha çok keyif alırlar (Corgnet, Gomez ve Hernan, 

2015). Ruhsal liderlik modeli genel olarak, kendine güvenmeyi ön plana koyan ve zorlu 

görevlere karşı işini severek ve mükemmeliyetçi bir tutumla, yaptığı işin altından 

kalkan bireyleri motive etmek üzerinedir (Yang, Liu, Wang ve Zhang, 2017). 

Ruhsal liderliğin temelinde beden, akıl, kalp ve ruh vardır (Moxley, 2000). Bu 

dört ana nokta aynı zamanda insan varlığının da merkezini oluşturmaktadır ve kişilerden 

yüksek düzeyde verim alabilmek için kullanılır (Harvard Business School Publishing, 

2015). Kişi bu dört öğeyi bir araya getiremezse lider tarafından maneviyata ulaşması 

sağlanamaz bu da kişinin yaptığı işten keyif alamamasına ve yaptığı işte başarısız 

olmasına sebep olabilir (Vu ve Gill, 2018, s. 3). Eğer beden, akıl, kalp ve ruh birleşirse 

Ruhsal Lider, takipçilerini motive ederek onların maneviyata ulaşmasını sağlamak için 

çaba gösterir (Baloğlu ve Karadağ, 2009, s. 173). Bu noktada da takipçilerin ruhsal 

liderlik kavramını benimsemesi ve kendi hayatında başarı ile uygulaması gerekir çünkü 

sadece liderin etkisiyle Ruhsal liderlik, hem liderin hem de takipçilerinin psikolojik 

ihtiyaçlarını karşılamaz (Guillén ve Paciltini, 2015).  

Çalışanların işlerine motive olmalarını ve yaptıkları işten mutluluk duymalarını 

isteyen Ruhsal Liderler, çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, 

onların ailevi bağlarını düzene sokmalarını sağlarlar (Chan, Huang, Snape, Lam ve 

Catherine, 2013). İşyerinde maneviyatın ve ahlakın yüksek düzeyde tutulduğu bir bağ 

kurarlar (Walumbwa, Peterson, Avolio ve Hartnell, 2010).  

Her ne kadar ruhsal liderlik teorisi Batı kültüründe derinlemesine kök salmış ve 

araştırmalara konu olmuş olsada, Doğu kültüründen bazı bilim adamları da liderlik 

yapısının ve örgütsel uygulamanın Konfüçyüsel bağlama taşınabilirliğini 
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savunmaktadır. Örneğin, liderlerdeki yüksek maneviyat duygusu, Güney Kore'deki 

örgütsel hedeflerin başarılması ile olumlu yönde ilişkilidir (Wang ve Hou, 2015). 

Ayrıca, ruhsal liderlik, şirket kaynaklarını korumak ve astlarının Konfüçyüsçülük 

bağlamında yanlış yapmalarını azaltmak için benzersiz bir yaklaşım sunmaktadır (Wang 

ve Hou, 2015) 

Kişiye kazandırdığı psikolojik faydaların yanı sıra fiziksel anlamda da faydalar 

sağlarken ve kişinin özgüveni ile kendisine olan sevgisini arttırırken, aynı zamanda da 

kazandığı bu faydalardan dolayı örgüt açısından da tüm örgütün toplamda verimini 

arttırır ve çalışan kişilerin iş yerine olan bağlılığını arttırarak onların iş performansına da 

olumlu etkide bulunur (Polat ve Tülübaş, 2013, s. 44). Bu açıdan bakıldığında ruhsal 

liderlik hem işverenlerin hem de işgörenlerin hem kişisel olarak kendini geliştirmesi 

için hem de kişilerin bulunduğu örgütün başarıya yönelmesinde önemlidir. Yönetici ve 

liderlerinde incelemesi, öğrenmesi, takip etmesi gereken ve hayatlarına kazandırarak 

daha başarılı olmalarını sağlayabilecek bir öğretidir (Fry, 2003). 

 

Şekil 1.3. Ruhsal Liderin Beş Yeteneği 

(Kaynak: Kurtar, 2009) 
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Kişiler, bir grup ile takım çalışması içinde işlerini görürken kendilerini güvende 

hisseder ve farklarını ortaya çıkarabilirler. Günlük hayatımızın büyük bir çoğunluğunu 

geçirdiğimiz işyerlerinde, yapılan işlerden sonra takdir ve teşekkür edilmesi işgörene 

mutluluk verir, çünkü işgören için hayatının yarısından fazlasını geçirdiği yer, evi 

gibidir oradayken de huzurlu ve mutlu olmak ister (Eren, 1998). Bir insan nasıl ki 

evinde mutlu ve huzurlu olduğunda bunu çevresine yansıtır; ruhsal liderler de çalışanın 

kendini evindeki gibi mutlu ve huzurlu hissedebilmesi için çaba gösterirken bir yandan 

da takipçilerine umut ve inanç aşılamasından dolayı onların güvenini kazanır ve 

oluşturdukları ortak vizyona tüm örgütün hep beraber umutla ve inançla yürümesinin, 

omuz omuza mücadele etmesinin önünü açar. Şekil 1.3.'de belirtildiği gibi insanların 

fikirlerini özgürce ifade edebildikleri ve kendilerini evlerindeki kadar huzurlu 

hissedebilecekleri, güven ve sadakat duydukları ortamlarda birçok yaratıcı fikrin ortaya 

çıkması olasıdır çünkü yaratıcı ya da içinde bulunan kuşağa tamamen aykırı olabilecek 

yeni fikirlerin, uygulanması için gerekli olan içsel motivasyonun ruhsal liderlik 

öğretisiyle kişinin ruhunda ve fikrinde tamamlanmasından dolayı, işgörenin ruhunun 

derinlerinde oluşan bağlılık, liderine ve yaptığı işe olan inanç ve umut duyguları, hem 

kişisel hem de örgütsel başarının gerçekleşmesi için sağlam bir zemin oluşturur 

(Yoshida, Sendjaya, Hirst ve Cooper, 2014). 
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Şekil 1.4. Fry Ruhsal Liderlik Teorisi  

(Kaynak: Kurtar, 2009) 

 

Ruhsal liderlik teorisinden yola çıkarak, Ruhsal liderlik, çalışanlar tarafından 

arzulanan ortak bir vizyon oluşmasına (Hoppock, 1935) ilham vermesi nedeniyle (Fry, 

2003), çalışanların yaptıkları işten duydukları tatmini yükselterek işyerinde hayallerini 

gerçekleştirebilme umudu verir (Weng, Huang, Chen ve Chang, 2015). Şekil 1.4.’te 

belirtildiği gibi sevgi, öğrenme ve rehberlik etmenin ortak noktasından yola çıkmıştır. 

İş doyumu, işin özellikleri ile çalışanların beklenti ve isteklerinin kesiştiği 

noktada gerçekleşir. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde, örgütlerin ayakta 

kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, sahip oldukları kaynakları en etkili ve verimli 

biçimde kullanmalarına bağlıdır. Örgütün en önemli kaynağı çalışanlardır ve 
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çalışanların performansı ve verimi işletmelerin başarısını etkileyen faktörlerin başında 

gelmektedir. (Aşık, 2010, ss. 31-32) 

Ruhsal Liderlik teorisi, kişinin kendisine ve bulunduğu ortama bir şekilde ama 

her zaman katkı sağlamasını sağlar (Fry, 2003). İşyerine geldiğinde sevinen, kendini 

evinde gibi hisseden, işyerinde gördüğü saygıdan memnun olan ve bu duygularla her 

gün işine giden işgörenler, işyerinde karşılarına gelen karmaşık ya da zor problemleri 

çözme konusunda daha arzulu olurlar ve işleri bitirmekten kaçınmazlar (Rose, 

Merchant, Orth ve Horstmann, 2016). 

1.3. İşyerinde Ruhsal Liderlik  

Ruhsal liderlik teorileri ilk ortaya çıktığında, ABD iş dünyasında yayınlanan 

ruhsal liderlik çalışmaları, istenilen ve beklenilen ilgiyi görmemiş ve ruhsal liderlik 

teoremleri için sığ düşüncelere bağlı varsayımlar olduğu eleştirileri yapılmıştır. Ancak 

bir süre sonra Amerikan toplumundaki materyalist bakış açısına tepki olarak ortaya 

çıkan maneviyat olgusu (Hoppe, 2005, ss. 83-92) ABD toplumu tarafından kabul 

görmüş ve ruhsal liderlik teorileri üzerine yapılan araştırmalar desteklenerek daha geniş 

kapsamda incelemeler yapılmıştır (Pratt, 2000, ss. 35-53). 

21. yüzyılda, inanç, sabır, sezgi ve alçakgönüllülük gibi kavramlar liderler için 

ayırtedici özellikler haline gelmiştir (Thompson, 2005). Liderlerin toplumda her kesim 

tarafından olumlu karşılanan sosyal özellikleri ve psikolojik fayda sağlayan davranışları 

konu hakkındaki araştırmaların günden güne artmasına sebep olmuştur. Bunun 

günümüzde daha da önemli olacağını ifade ederek ruhsal liderliğin yapılan işin 

gerçekleşmesine katkısı belirtilmiştir (Pfeffer, 2003, ss. 29-45).  

Çalışan insanlar çoğunlukla kendini geliştirebileceği ve kişisel motivasyonunu 

arttırabileceği, maddi ve manevi duygularını tatmin ederek kendisine hitap eden bir iş 

ve yeteneklerini sergileyebileceği bir çalışma ortamı arar (Goleman, 2007, s. 143). 

Yaptığı işteki rolü ile iş yaşamı dışında sahip olduğu roller uyum içinde bulunabilir. Bu 

uyum, bireyin mutluluk duygusunu arttırırken aynı zamanda da işyerindeki üretimin de 

devamlılığını sağlayarak, çalışanların işten kopmalarını ve soğumalarını engeller 

(Giacalone ve Jurkiewicz, 2003). 
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Yapılan araştırmalara göre işyerinde ruhsal liderlik ya da literatür tanımlamasına 

göre işyeri ruhsallığı, bir dizi uygulamadan oluşur ve işyeri ruhsallığına sahip olabilmek 

için, hem liderler hem de liderin takipçileri tarafından yapılması gereken dört ana 

uygulama yöntemi bulunur (Kurth, 2003).  

Bunlardan ilki, kişinin kendini tanıyarak hangi konularda iyi olduğunu bilmesi 

ve bu konularda kendini geliştirmek arzusunda olmasıdır. Sonuçta kişiyi en iyi tanıyan 

kişi yine kendisidir (Kurth, 2003).  

İkinci ana uygulama ise kişinin beraber çalıştığı kişilere saygılı olması ve 

kendisinden istekte bulunan kişilere hoşgörülü olarak isteklerini gerçekleştirme 

konusunda yardımcı olarak işlerin devamlılığını sağlayabilmesidir (Giacalone ve 

Jurkiewicz, 2003).  

Ana uygulamalardan bir diğeride, kişinin insanların güvenilir olduğuna inanması 

ve onlara güvenebilmesi gerektiğidir. Son uygulama olarak da kişiler ruhsal anlamda 

kendilerini gevşetici uygulamalar yaparak hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendilerini 

rahatlatabilirler (Kurth, 2003). 

Çalışanlar iş yerinde bulundukları süre içinde hem işlerin ilerlemesi hem de 

kişisel olarak manevi haz duymak için zaman harcamak ve duydukları haz ile mutlu ve 

huzurlu olmak isterler (Fry, 2003). Çalışanın manevi hazzı arttıkça ve yaptığı işten 

mutlu oldukça, işyerindeki motivasyonları artarken, memnuniyet duygusunun aidiyet 

duygusunu tetiklemesinden dolayı, yeni bir iş bulmak ve orda çalışmak istemez çünkü 

mutluluğu bulduğu yerde aidiyet hissederek menfaatlerinin önemsendiği ve mutluluğu 

hissettiği yerde kalmak ister (Öztop, 2014, s. 299).  

Kişi aradığı mutluluğu ve hazzı bulunduğu yerde göremezse arayışları o zaman 

başlar ve hali hazırda yapmakta olduğu işler hızla yavaşlar (Kurth, 2003). Bu nedenle 

çalışanların ruhsal ihtiyaçlarıyla da ilgilenilmelidir, çünkü ruhsallık teoreminde içimizde 

hissettiğimiz ve bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen hislerle karşımızdaki arasında 

empati kurmak, karşımızdakine karşı alçak gönüllü bir şekilde onu kendisi kadar 

düşünen bir birey olmak ve yansıtmak yatmaktadır. Bu durum birlikte çalışanlardan 

müşterilere hatta iş yapılan kurumlara kadar kaliteli hizmet verilmesini sağlar (Levy, 

2000). 
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Hızlı bir şekilde işyerlerine ruhsallığı getirmek ve uygulamak, işyeri 

ruhsallığının dört ana uygulamanın gerçekleşmesi ve bireysel motivasyonun sağlanması 

sayesinde başarılı olabileceği için vakit alacağından, hem kişisel hem de kurumsal 

dönüşüm çalışmasına ihtiyaç vardır. Kuramın kavranması ve başarı ile uygulanması için 

önce kurumdaki bireyler, bireysel ruhsallığını keşfeder ve ruhlarının tatmin olduğu 

noktaya gelirlerse, bu bireylerin bulunduğu örgütlerin de örgütsel ruhsallıkları gelişmiş 

olur (Benefiel, 2005, s. 723). Ruhsal liderler, bulundukları örgütteki bireylerin güvenini 

kazanarak onların kuruma olan bağlılıklarını arttırmayı hedeflerler.  

Ruhsal liderlik başarısı ile kişilerin bireysel ruhsal değerleri arasında doğru 

orantı vardır. Bireylerin bütünlük anlayışı, kendileriyle ve diğer çalışanlarla kurduğu 

iletişimin kalitesi, dürüstlük ilkelerine bağlı kalması ve işleri yaparkenki alçakgönüllü 

duruşlarının tümü ruhsal değerleri oluşturur (Benefiel, 2005).  

Kitlesine iyi bir lider olmanın koşulu kişilerin bireysel ruhsal değerlerine katkıda 

bulunmaktan geçer. Lider kitlesine saygılı olmalı, kitlesinde çalışan herkesin hakkını 

korumaları ve hepsine eşit mesafede kalarak, adil olarak, kendilerine bilgi verenleri 

mutlaka dinlemeli, başarılı işler yapan kişileri takdir ederek bir yandan kendi ruhsal 

değerlerini de arttırarak hem kitlesine hem kendine maksimum faydayı sağlamalıdır 

(Reave, 2005, s. 655). 

1.3.1. İşyerinde ruhsal liderlik yaklaşımları: Araştırmalar ve tartışmalar 

İşyerinde ortaya çıkan ruhsallık derecesi olarak ifade edilen işyeri ruhsallığı ile 

ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır (Ashmos ve Duchon, 2000).  

İşyerinde ruhsal liderlik ile ilgili ortaya çıkan yaklaşımlardan biri, dini 

ruhsallıktan ayıran kesimindir ve onlar, ruhsallığın dine göre daha geniş açıdan bakan 

bir kavram olduğu hipotezini kabul etmişlerdir (Goertzen ve Barbuto, 2001). Bu 

yaklaşıma göre lider, kitle içindeki bireylerin düşüncelerine, bakış açılarına, inanışlarına 

ya da ibadetlerine saygı göstermezse, kitle için bu durum sonun başlangıcı olur çünkü 

önemli olan kitledeki bireylerin kendi ruhlarını doyuran ruhsal ihtiyaçlarını 

giderebilmesi ve özgür hissedebilmesidir (Duchon ve Plowman, 2005, ss. 807-812). 

Bulunduğu ortamda kendisini özgür hissetmeyen, fikirlerinin önemsenmediğini düşünen 
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ya da ruhsal ihtiyacını karşılayamayan çalışanlar bu durumu bulunduğu örgüte negatif 

olarak yansıtacak ve başarısız olma eğilimi artacaktır (Fry, 2003). Bunun sonucunda da 

yaptığı işi beğenmeme, işine konsantre olamama, işine devamsızlık yapma ya da işten 

ayrılarak yeni arayışlara girme gibi iş tatminsizliğinin sonuçları ortaya çıkacaktır (Ülker 

ve Özdemir, 2016).  

 

Tablo 1.4. Bilimsel Alanda Ruhsal Refahın Karşılaştırılması  

(Kaynak: Fry, 2003; akt. Kurtar, 2009) 

Tablo 1.4.'de yapılan karşılaştırmaların dışında dini ruhsallıktan kısmen 

ayırmayan kesim, ruhsallığın verimli olabilmesi için bir dini inanış ile bütünleşmesini 

gerektiği aksi halde ruhsallığın faydalı olmakla beraber verim oluşturmayacağı 

hipotezini savunmaktadır (Dent, Higgins ve Wharff, 2005). Dini ruhsallıktan tamamen 
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ayırmayan kesim ise ruhsallığın verim oluşturması için mutlaka bir dini inanışa tabi 

olması gerektiği hipotezini benimsemiştir (Hicks, 2002). 

Ruhsal liderliğin boyutunun ölçülebilir olduğu hipotezini savunanlar, ruhsallığın 

manevi duyguların bütünü olması ve gözle görülememesine rağmen boyutsal kavramda 

hesaplanabilmesinin olanaklarını üzerine araştırmalar yapmıştır (Higgins ve Wharff, 

2005). Farklı düşünen araştırmacılar ise, ruhsallığın manevi bir kavram olması, gözle 

görülememesi ve hesaplama yapılamaması, boyutun ölçülebilmesini imkânsızlaştığını 

ifade ederek ruhsal liderlik boyutunun ölçülebilir olması hipotezine karşı hipotez 

oluşturarak ruhsal liderlik boyutunun ölçülmesinin “imkânsız olduğu” savunmuştur 

(Baloğlu ve Karadağ, 2009, s. 177). 

Ruhsal liderliği ruh ve liderlik kavramları olarak bir bütünün ayrı parçaları 

şeklinde inceleyen araştırmacılar, ruhsal liderliğin kavramsallaşarak iş yaşamının içine 

girmesinin, çalışanlara mutlak faydalar barındırdığına dikkat çekmiştir (Baloğlu ve 

Karadağ, 2009, s. 171).  

İşletme çalışanları üzerinde yapılan araştırmalarda ruhsal liderliğin iş tatmine 

pozitif yönlü katkı verdiği ortaya konmuştur (Cinnioğlu, 2018, s. 113). İşletmelerin 

sıkça karşılaştığı problemlere çözüm yolu oluşturması ve uzun vadede yaygınlaşması ile 

bu problemleri tamamen ortadan kaldıracağı tahmin edilirken, yapılan başka bir 

araştırmada örgütsel sinizimi azaltacağı savunulmuştur (Gündüz, 2017, s. 117).  

Yöneticilerin liderlik davranışları üzerinde çalışmalar yapanlar ise, çalışanların 

yöneticilerine karşı algılarının orta düzeyde olduğunu ve liderlik düzeyi artan 

yöneticilerin çalışanların iş tatminini arttırdığını tespit etmiştir (Özmen, 2015, s.2). Fry 

(2003), Şekil 1.5'de de ifade edildiği gibi, kurumsal bağlılığı ve verimi arttırabilmek 

için, içsel motivasyonu güçlü, devamlı olarak yeni bilgiler öğrenerek kendini 

geliştirmek isteyen bireylerden oluşan bir organizasyon yaratılması gerektiğini 

savunmuştur (Fry, 2003). Lider bunu sağlamak adına çağın gerisinde kalmayarak 

(Comte, 1974), geleceğin daha iyi olacağını hissettirmek için çalışır (Fry, Latham, 

Clinebell ve Krahnke, 2017).  



 

30 

 

 

Şekil 1.5. Fry Ruhsal Liderlik Teorisi 

(Kaynak: Fry ve Cohen, 2008; akt. Korkut, 2012) 

Liderin ve takipçilerinin; birliktelik, kabul görme, başkaları tarafından 

beğenilme, kişisel olarak kendini beğenme duygularını yaşaması gerekir (Cinnioğlu, 

2018). Gönüllü takipçisi olanlar kendi yaşamlarına saygılı olarak çevreleriyle saygın ve 

düzeyli ilişkilere sahip olurlar (Fry, 2003). Ruhsal inanışlarını keşfetme ve tanıma 

yetileri artar (Cinnioğlu, 2018). Bu aynı zamanda bulundukları organizasyonun da 

avantajınadır çünkü bunun sonucunda bireysel tatmin duygusu, refah, sosyal 

sorumluluklar ve kurumsal dayanışma ve nihayetinde kurumsal performans artacaktır 

(Cinnioğlu, 2018). Bu yaklaşımlar neticesinde de ruhsal liderlik teorisi, vizyon, umut ve 

inanç üzerine oluşturulmuştur (Fry, 2003).   

Vizyon, bireylerin kendi kişisel isteklerine göre geleceği planlamasıdır. 

Organizasyonun gelecekte bulunacağı yeri gösterir (Kotter, 1996). Önceki vizyonunu 

çağın gereklerine göre yenileme fırsatı verir (Daft, 2001). Evreni ve kendimizi 
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okuyarak, kim olduğumuzu ve evrendeki amacımızı nasıl bulacağımızı vizyonumuz 

belirler.  

Vizyon sahibi kişiler kişisel gelişim yönlerini bilir. Hayatlarını ve hayattaki 

detayları basitleştirmeyi öğrenirler. Birbirinden tamamen farklı kişilerle ekip çalışması 

yapabilir ve yardımcı olabilirler (Fry, 2003). Karşılıksız yapılan yardımlar ve koşulsuz 

şekilde bir şeyi sevmek kişinin ruhuna birbirinden farklı duygular ile güç vermektedir.  

Kişi bir konuya karşılıksız sevgi ile yaklaşarak yapar ve o konuya gerçekten ilgi 

gösterirse, kişi hayatın zorlukları karşısında hissettiği negatif duygulardan da kendini 

arındırma ve ruhunu yenileme fırsatı bulur (Seligman, Steen, Park ve Peterson, 2005, ss. 

410-421). 

Çok yetenekli olmasa da karakteri sağlam olan bir kişiye iş vererek onun 

eğitimine katkıda bulunmak, çok yetenekli ama karakteri daha zayıf bir insanı işe 

almaktan iyidir, çünkü karakteri sağlam olmayan kişi çevresini de etkileyerek temas 

kurduğu kişilere ve kurumun kendisine zarar verecektir (Fry, 2003). 
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BÖLÜM 2. ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ İLE İŞ TATMİNİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

2.1. Çalışanların Beklentileri ile İş Tatmini Arasındaki İlişki 

İsteklerin gerçekleşmesi ile kişide oluşan mutluluk düzeyine ya da yeterli 

doygunluğa ulaşmaya tatmin denir. İş tatmini de işçinin çalışırken sahip olduğu 

mutluluk düzeyi ya da işine hissettiği doygunluk derecesi olarak ifade edilebilir 

(Yüksel, 2005). İş tatmini, çalışanın işinde devam edip etmeyeceğini belirler ve çalışma 

ortamını düzenleyerek yönetimin alacağı kararlarda çalışanlara karşı güç verir (Wnuk, 

2017, s. 31). 

Fiziksel iyileştirme yaparak üretimde verimlilik artışı olabileceği fikri üzerine 

1924 yılında başlanan ve 1934 yılına kadar devam eden Hawthorne deneyleri, tahmin 

edilenin aksine, fiziksel iyileştirme yapılmasının üretimde verimlilik artışına sebep 

olmadığını ortaya koyarak, araştırmacıların araştırma konularına etki etmiştir (Ataman, 

2009, s. 135.). Araştırmalar sosyal etkenlere kayarak, işgörenlerin çalışma hayatı 

sırasındaki psikolojilerinin, işyerindeki çalışmalarına yansıyabileceği varsayımı 

üzerinde yoğunlaşılmıştır (Mucuk, 2003).  

1935’te “Job Satisfaction” isimli makale Huppock tarafından yayınlanmış ve 

konu üzerinde önemli araştırmalar yapılmaya devam edilmiştir. İşçilerin motivasyonunu 

yüksek tutarak kurumun motivasyonunu arttırmayı hedefleyen işverenler, yapılan 

araştırmalarda, fabrika işçilerinin tatmin duygusunun diğerlerine göre daha yüksek 

olduğunu ve fabrika işçilerinin en az stres ve yoğunluk oluşturan bir yöntem yardımıyla 

çalışmak istediklerini, işlerinden duydukları tatmin duygusunun bu şekilde maksimize 

edilebileceğini ortaya koymuşlardır (Yazıcıoğlu ve Sökmen, 2007, s.2).  

Çalışanların yaptıkları işlerden elde ettikleri memnuniyet ve mutluluk düzeyine 

iş tatmini denir. İş tatmini, işçilerin işlerine karşı hissettikleri duygusallığın (Vroom, 

1964), iş yaparkenki aldıkları hazzın, mutluluğun ve iş yerinde edindikleri iş yerine olan 

aidiyet duygusunun bütünü olarak da betimlenebilir (Ülker ve Özdemir, 2016, s. 331).   
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İş tatmini, kişilerin istekleri, hedefleri, beklentileri ve ihtiyaç olarak gördükleri 

ile performansları hakkında bilgi verir (Özdemir, Yılmaz ve Ülker, 2016, ss. 323-337). 

Organizasyonlarda iş tatmini, sağlıklı iletişimin olduğu, verimliliğin yükseldiği ve 

yüksek performans hedeflenir (Sabuncuoğlu, 2007, s. 277). Locke (1976), Huppock’un 

araştırmalarına ek olarak geçen zaman içinde birçok araştırma ve makale incelemiştir. 

Huppock, “Job Satisfaction” makalesinde (1935) iş tatminini “bir kişinin gerçekten 

işinden tatmin olduğunu söylemesini sağlayacak tüm psikolojik, fizyolojik ve çevresel 

koşullar” olarak tanımlamaktadır (Huppock, 1935). Bu kurama göre, işçinin psikolojik 

durumu ve işinden haz alıp almaması kurumun çalışma koşullarına ve organizasyonun 

kendi kurallarına da bağlıdır.  

Yapılan araştırmalar sonucunda iş tatmininin oluşması için gerekli olan üç boyut 

tespit edilmiştir (Doğar, 2016, s. 4).  

Ortaya çıkan birinci boyutta, iş tatmini, kişinin bireysel olarak sahip olduğu işine 

duyduğu sevginin işyerine aksettirilerek, mutlu bir şekilde işini yapabilen işgörenlerin, 

işyerlerinin başarısının kendi başarıları olarak görmesidir. Bu nedenle işgörenler 

duygularıyla hareket ederek işyerindeki başarıyı önemserler ve örgütsel başarının 

sağlanmasına ve verimin artmasına dolaylı olarak katkıda bulunurlar (Doğar, 2016).  

İkinci boyut, işgörenlerin işyerinde sahip olmak istediklerinin ve hedeflerinin, 

işyeri yönetimi ve örgüt tarafından gerçekleştirilmesin oranıdır (Doğar, 2016). Eğer 

işgörenler, isteklerinin karşılandığını görürse, iş tatmin dereceleri artma eğilimi gösterir.  

Üçüncü boyutu ise sosyal etkenler oluşturur. Bunlar ücret, işin niteliği, çalışma 

koşulları ve çalışma arkadaşları, yönetim tarzı, yükselme olanaklarıdır (Doğar, 2016). 

İşyerinden talep ettiği ya da beklediği asgari ücreti alabilen, yaptığı işin niteliğini 

beğenen, çalışma koşullarının insan hayatının doğal yaşamına zarar vermediği, çalışma 

arkadaşları ile uyum içinde olan, yönetim tarzı ile çalışanların işlerini kolaylaştıran ve 

onlara destek olan, terfi ve yükselme olanakları bulunan işyerlerinde iş tatmin derecesi 

olmayanlara göre yüksektir (Doğar, 2016). 

Bireyin yaptığı işe karşı pozitif davranışları yüksek iş tatminini, negatif 

davranışları ise düşük iş tatminin göstergesi olabilir (Özkalp ve Kırel, 2016). 
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Şekil 2.1. Christen, Lyer ve Soberman İş Tatmini Modeli  

(Kaynak: Börk ve Adıgüzel, 2015, s. 258) 

Şekil 2.1.'deki Christen, Lyer ve Soberman İş Tatmini Modeli’ne (2006) göre iş 

faktörleri ve iş performansı, iş performansı ve işletme performansı, iş faktörleri ve iş 

tatmini, iş performansı ve iş tatmini, rol algısı problemleri ve iş performansı arasında 

pozitif ilişki vardır. Ancak rol algısı problemleri ve iş tatmini arasında negatif ilişki 

vardır. İşçi, yapacağı işin belli olmaması durumunda ya da yapması gereken bir iş 

sırasında başka bir işçi ile çatışma yaşıyorsa işçinin sahip olduğu işinden tatmin ve 

mutlu olma duygusu azalır (Börk ve Adıgüzel, 2015).  

Bir organizasyonda işlerin yolunda olmadığını gösteren en önemli etkenlerden 

bir diğeri iş tatmininin azalıyor olmasıdır. Böyle durumlarda yöneticinin tedbirler alarak 

iş tatmin seviyesini azami seviyeye yükseltmesi gerekmektedir. İşin işleyişinde bir 

bozulma olmadan yapılması gereken bu müdahale, bireylerin arzu ettikleri iş hayatına 

sahip olmalarını amaçlar. Çalışanlar yetenekleriyle örtüşen ve kendilerini iyi 

hissettikleri, işi yapmaktan dolayı mutlu oldukları işlerde daha verimli olurlar. Aksi 
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durumda iş tatmini olmayacağı için bireysel ve örgütsel problemler ortaya çıkar (Örücü, 

Yumuşak ve Bozkır, 2006). 

2.2. Çalışanların İş Tatmini Derecesinin Belirlenmesi 

Yöneticilerin görevlerinden biri çalışanların iş tatminlerini en az asgari düzeyde 

sağlayabilmektir (Ospina ve Foldy, 2010). İş tatmini bireylerin ihtiyaçlarından oluşur. 

Bu ihtiyaçlar psikolojik, fizyolojik, ekonomik, kişisel ya da sosyal ihtiyaçlar olabilir.  

Çalışanlar, kişisel ve ekonomik ihtiyaçlarını sosyal ihtiyaçlarına göre ön planda 

tutmalarına rağmen, sosyal ihtiyaçların en az kişisel ve ekonomik ihtiyaçlar kadar 

önemli olduğu, çalışanın işine olan ilgisini canlı tutabilmek ve motivasyonunu arttırmak 

için bu ihtiyaçların mutlaka zamanında giderilmesi gerektiği, iş tatmini azalan ve sosyal 

ihtiyaçlarının giderilmediğini hisseden çalışanın ise sonunda işten ayrılmasına kadar 

gidecek bir sürecin oluşmasına sebep olduğu ve nihayetinde iş tatmini daha yüksek 

olacak yeni bir iş bulmaya yönelttiği ortaya çıkmış bu nedenleer sebebiyle de liderlerin 

işgörenlerle sık sık toplu konuşmalar yaparak çalışanları motive etme arzusunda 

olmalarını sağlamıştır (Vine, Holmes, Marra, Pfeifer ve Jackson, 2008). 

Yöneticilerin görevlerinden biri de organizasyonun hedeflerine başarıyla 

ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle çalışanların motivasyonu her zaman yüksek 

olmalıdır ve lider tarafından motivasyonları düzenli olarak takip edilmelidir (Liden ve 

Antonakis, 2009). İş tatmini de motivasyonu olumlu yönde etkilediği için yöneticiler iş 

tatminine etki eden kavramları önemserler ve iş tatminini arttırıcı faaliyetlerde 

bulunarak örgüt motivasyonunu arttırırlar.  



 

36 

 

 

Şekil 2.2. İş Tatminini ya da İş Tatminsizliğini Tetikleyen Unsurlar ve Sonuçları 

(Kaynak: Özkalp ve Kırel, 2016, s. 76) 

Şekil 2.2.'de iş tatminsizliğini ve işten duyulan memnuniyeti tetikleyen unsurlar 

ile sonuçları karşılaştırılmıştır. 

2.2.1. Kişisel etkenler 

Kişinin “Ben kimim?” sorusuna verdiği cevap benzersizdir ve hiç kimsenin 

verdiği cevap aynı olmaz bu nedenle kişileri birbirinden ayıran bu sorunun cevabıdır 

(Tutar, 2014). Herkesin birbirine hiç benzemeyen kişiliklere sahip olduğu bu dünyada, 

bazı kişiler işlerini değiştirseler bile, yeni işlerinden bekledikleri tatmini alamayabilirler. 

Bu kişilerin iş tatmini iş değiştirerek artmaz (Sabuncuoğlu, 2007).  
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Bazı çalışanların birbirinden farklı işlerde beklentinin aksine daha istikrarlı 

olduğu görüşmüştür (Sabuncuoğlu, 2007, s. 613). Kişi, işi ile kendisi arasında bir bağ 

kurabildiği zaman yaptığı işten tatmin duygusu kazanmaktadır (Tutar, 2014). İşgören 

kişilerin yaptığı işi sevmemesi durumunda ya da işgörenin kişisel kabiliyetleri o işi 

yapmaya uygun değilse, bireyler işlerinden tatmin olmazlar ve örgütün genel toplamda 

tatminini de azaltırlar (Furnham ve Zacherl, 1986, ss. 453-459). 

2.2.2. Sosyal ve örgütsel etkenler 

Çalışanın örgüte bağlılığını sağlayan en önemli faktörlerden biri iş tatminidir bu 

nedenle iş tatmini ve örgütsel faktörler arasında anlamlı bir ilişki vardır (Luthans, 

1995). Bu ilişki örgütün yönetimine, organizasyona, örgüt meslektaşlarına, takım 

arkadaşlarına ve örgütün bulunduğu çevreye göre değişir çünkü işgörenin sosyal 

etkenleride önemsediği görülmektedir (Ay, Alper, Hüdaverdi ve Öncül, 2015).   

İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir iş sahibi olmak ya da 

işgören olmak ister. Kişinin çalışmasının birden fazla sebebi olabildiği gibi kişiye göre 

ihtiyaçları da değişir. Bu ihtiyaçlar sosyal, psikolojik ya da fiziksel olabilir. 

2.2.2.1. Ücret 

Çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için işyerinde çalışmaları ve emekleri 

karşılığında işyerinden aldıkları bedel ücret olarak tanımlanır. Kişinin ihtiyaçlarının 

oranına göre işyerinden aldığı ücretin kişiye hissettirdiği yeterlilik duygusu ise o kişinin 

iş tatmin duygusunun derecesini belirler. İşgörenlere periyodik şekilde ödenen ve örgüte 

negatif etkisi olan bir kalem olarak görülen ücretin, araştırmalar sonunda, çalışanların 

tatmin duygusunu arttırarak işe olan bağlılığını ve iş devamlılığını yükselttiği tespit 

edilmiştir (Eroğluer, 2011).  

Çalışan kişi bir işi yaparken aldığı ücret ile hayatını devam ettirebiliyor ve 

hayatından memnun olabiliyorsa, bu mutluluk işine yansır çünkü ücret kişinin yaptığı 

işin karşılığında harcadığı emeğin maddi boyutudur ve iş tatmini ile anlamlı bir ilişkiye 

sahiptir (Tutar, 2014). Çalışan kişi aldığı ücreti yeterli görüyorsa işinden memnun olma 
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olasılığı daha fazla olur (Eroğluer, 2011, ss. 121-136). Ayrıca verilen ücretin adil olması 

en az işyeri tarafından verilen ücretler kadar önemlidir çünkü çalışanlar mutlaka kendi 

aralarında ücret karşılaştırması yaparlar ve işyerinin adil olduğunu öğrendiklerinde 

işyerinin adil olma mesafesinin işyerindeki herkese eşit olmasından dolayı memnun 

olurlar. Bu karşılaştırma da denge ve adalet gören işçinin tatmin duygusu artacaktır 

(Bozkurt ve Bozkurt, 2008, s. 6). İşçinin tatmin duygusunun artması da örgüte olumlu 

yansıyacaktır.  

Ücret sisteminin açık ve anlaşılır olması, çalışanların bulundukları örgütteki 

yöneticilere güven duymasını, örgüt içinde daha verimli ilişkiler kurulmasını ve örgütün 

iş tatmininin artmasını sağlar (Ülker ve Özdemir, 2016). 

2.2.2.2. Yapılan işin kalitesi 

İşin niteliği, çalışanların çalışma kalitesini ve işe olan bağlılıkları arttıran ya da 

azaltan faktörlerden biridir (Ardıç ve Baş, 2001). İşin niteliği çalışanın motivasyonunu 

yükseltebilir ya da azaltabilir.  

Çalışanın iş yaptığı yerin çalışanın çevresi tarafından saygın bir işyeri olarak 

görülmesi, çalışanın işine ve işyerine duyduğu saygıyı arttırarak kendisini özel 

hissetmesini sağlar ve bu şekilde çalışanın içsel motivasyonunu da artması için ortam 

hazırlar çünkü kişiler yetenekleri ölçüsünde başardıkları güzel işlerden ve sahip 

oldukları saygın mesleklerden tatmin olurlar (Ardıç ve Baş, 2001, s. 5).  

Yapılması gereken işlerin boyutları ve ilgili işin çalışana verdiği sorumluluklar 

tatmin duygularının azalması halinde, çeşitli uygulama ve saat değişiklikleri ile 

düzeltilebilir ve iş yerinde her gün aynı şeyin yapılmasının doğal sonucu olan sıkıcılık 

ve benzerlik düzeni değiştirilip çalışanların arzuladığı bir ortam sağlanabilir (Tutar, 

2014). Bu noktada yöneticilerin çalışanların arzuladığı sistemi oluşturmaktaki azim ve 

kararlılığı çalışanları pozitif yönde etkilerken, çalışanlarını umursamaz tavırları ve 

onlarla ilgilenilmemesi de işyerine negatif yansımalar yapmaktadır (Aşık, 2010). 
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2.2.2.3. İşyerindeki çalışma koşulları 

İş tatmin düzeyleri ve çalışma koşullarını iyileştirme üzerine yapılan 

araştırmalarda çalışanların iş yerinde karşılaştıkları çalışma koşullarının iş tatminini 

etkileyen unsurlardan biri olduğu belirtilmiştir (Alsat, 2016).  

Psikolojik ve fiziksel olarak iyi bir ortama sahip çalışanlar işyerinde sadece 

çalışmaya odaklanma şansı bulduklarından, daha yüksek performans göstererek 

işlerinden tatmin olurlar. Ortamın düzenli olması, gürültünün olmaması, mevsimlere 

göre çalışma koşullarının ve güvenliğin sağlanması gibi insan sağlığı açısından 

çalışanların önemsediği ve kendi çalıştıkları örgütte olmasını istedikleri ortam 

şartlarının olduğundan daha iyi hale getirilmesi çalışanların motivasyonunu arttıran 

koşullardandır (Çiçek, 2006). Tersi durumlarda çalışanlar baskı hissederek stresli bir 

çalışma ortamında tatminsiz şekilde işlerini yapmaya çalışırlar (Aşık, 2010, s. 2).  

Çalışma koşulları günümüzde iş yerinin geleceğini belirleyen faktörlerden biri 

olmuş ve iyi çalışma koşulları yaratılması yöneticilerin görevi olarak dünyanın birçok 

yerinde kanunen asgari olarak korumaya alınmıştır. Çalışanların iş yerinde sahip 

oldukları iyi fiziksel şartlar da motivasyon düzeylerini arttırırken streslerini azaltır ve iş 

tatminlerini doğrudan etkiler (Alsat, 2016, s. 35).  

Çalışma koşullarına önem veren işletmeler çevre ve gürültü kirliliğine karşı 

duyarlı davranarak yaptıkları işlerde çevreyi koruyan sistemler kullanırlar ve uzun 

vadede başarı elde ederler (Bingöl, 2003, s. 454).  

2.2.2.4. Çalışma arkadaşları 

Çalışanın çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olarak güvenli bir iş ortamına sahip 

olması ve onlara güvenerek takım çalışması yapması motivasyonunu arttırır (Sias ve 

Cahill, 1998, s. 273). Sosyal kimlik kuramına göre, kişi tek başınayken 

başaramayacağını düşündüğü işleri uyumlu bir ekip çalışmasında kendini güvende 

hissederek yapar (Bozkurt, Aslan ve Göral, 2015, s. 430).  
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Hawthorne çalışmalarında, çalışanların kendi aralarında gruplar oluşturarak 

arkadaşlık seviyelerini ilerletme eğilimi oldukları gözlemlenmiştir (Mayo, 1998). 

Çalışanlar iş arkadaşlarıyla bir sosyal çevre oluşturmak isterler ve bu ortamın iyi 

olmasını önemserler. Bu nedenle ekip ruhunun olduğu işyeri çalışanlar açısından daha 

keyifli olacaktır (Somuncuoğlu, 2013, ss. 82-85). Ayrıca çalışanların örgütsel olarak 

işinden keyif almasının bulundukları işyerine daha çok güvenmelerini ve örgüt içi 

iletişimin de daha iyi olmasını sağladığı bilimsel kanıtlarla desteklenmektedir (Bozkurt, 

Aslan ve Göral, 2015). Araştırmalara göre, iş tatmini açısından işyerindeki arkadaşlık 

ortamının artmasının yapılan işin kalitesine önemi vurgulanmıştır (Erdil, Keskin, 

İmamoğlu ve Erat, 2004). 

2.2.2.5. Yönetim tarzı  

Yönetim tarzı, iş tatminini direk etkileyen faktörlerden biridir çünkü yöneticinin 

kişisel özellikleri ve yönetirken çalışanlara davranış tarzı onları kimin nasıl yönettiğini 

belirler. Yöneticiler ya da liderler, çalışanlarıyla ilgilenen, onların yaptıkları işten keyif 

almalarını sağlayan, onların nasıl daha fazla verimli çalışabileceklerini onlarla iletişim 

kurarak yapma yoluna giden, empati sahibi, küçük görmeyen, aşağılamayan, 

çalışanlarının da fikirlerini alan bireylerse, çalışanların yaptıkları işten duydukları 

tatminin artması oldukça kolay olacaktır (Bingöl, 1990, s. 92).  

Araştırmalar, yönetim tarzı iyi olan ama çalışana verilen ücretin düşük olduğu 

işletmelerin, yönetim tarzının iyi olmasından dolayı ücreti düşük olduğu halde tercih 

edildiğini ortaya koymuştur bu da yönetimin tarzının iş tatmini üzerindeki büyük 

etkisini ortaya koymaktadır (Bozkurt ve Bozkurt, 2008, s. 4). Ayrıca çalışanın 

önerilerine göre yeni planlar yapabilen, yaptıkları planları uygulayan ve onları 

önerilerinden dolayı takdir eden yöneticiler ya da liderler, çalışanlarını motive ederek 

tatmin duygularını arttırırlar (Çalışkan, 2005, s. 11). Bunun aksine yönetim tarzı var 

olan tatmin duygusunu da azaltacaktır. 
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2.2.2.6. Yükselme olanakları 

Yükselme olanakları çalışanın iş tatminini etkileyen faktörlerden biridir. 

Çalışanlar, performansa ya da kıdeme göre adil şekilde terfi ettiklerinde, sahip 

olduklarından daha geniş yetkiler aldıklarında, statüleri artığında ve daha fazla 

sorumluluk aldıklarında motivasyonları artar (Gürüz ve Gürel, 2006, s. 180). Bireysel 

olarak başarıyı hedefleyen kişiler (Lindstorm, 2018) de kendilerine tahsis edilen bu 

ortamı avantaja çevirerek daha da çok motive olurlar (Çalışkan, 2005, s. 12). Bu 

nedenle bulunduğu noktadan daha yükseğe çıkan çalışanların hem motivasyonu hem de 

iş tatmini artar (Robbins, 1998). Yapılması gereken sadece önemli değişiklikler 

yaparken adaletli olmak (Robbins ve Judge, 2014) ve çalışanlara daha fazla sorumluluk 

vererek kendilerini iyileştirebilecekleri şanslar vermektir (Robbin, Odendaal ve Roodt, 

2001).  

2.3. İş Tatminini Yükseltme 

2.3.1. Yapılan işi tekrar tasarlamak 

Çalışanların işlerine daha motive olmalarını sağlamak amacıyla, yaptıkları işin 

tekrar tasarlanarak çalışanın mutluluğu ve tatminine yönelik bir uygulamadır. 

Çalışanların alacakları rollerin ilk tasarımı ile ilgilidir (Ergül, 2005, s. 71). 

2.3.2. Yapılan işi yalınlaştırma 

 “Anlayış şekli, metot ve eylem” olmak üzere üç temel öğeden oluşmaktadır 

(Peker ve Aytürk, 2000). Anlayış şekli ile çalışanın yaptığı işin sayısı azaltılıp, metot ile 

mevcut yöntemler irdelenirken, eylem ile yöntemlerin ortaya çıkarılarak sonuçlarının 

kontrolü sağlanır (Peker ve Aytürk, 2000, s. 12).  

Yöneticiler, çalışanların yapacakları işi tam olarak anlatmış olmalı ve yaptıkları 

işe inanmaları sağlanmalıdır çünkü iş basitleştirme örgütün performansını arttırmak için 

bu konuya önem verilmesinden dolayı uygulanır (Marangoz ve Biber, 2007). 
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2.3.3. İş genişletme 

İş genişletmenin amacı, çalışanların işlerine daha çok bağlanmalarını sağlamak, 

daha arzulu ve istekli çalışmalarını sağlayarak iş tatminini ve iş verimini arttırmaktır 

(Tutar, 2014). İş genişletme yapan kişi tek bir alanda uzman olmaz ve birden fazla 

alanda kendini geliştirerek bilgi sahibi olması gerekir. Böylece çalışan birden fazla konu 

ile ilgilenerek yaratıcılığını arttırmakta ve monotonluktan uzaklaşmaktadır (Bingöl, 

2003, s. 96).  

2.3.4. İş rotasyonu 

Çalışana farklı sorumluluklar vererek çalışanın sahip olduğu görevleri arttırmaya 

denir. İkiye ayrılır. Sabit plan içinde birden fazla iş yaptırılarak, yapılan her işin 

motivasyon süresinin incelenmesi yatay rotasyondur (Ergül, 2005, s. 77).  Çalışanın 

bulunduğu pozisyondan daha iyi bir pozisyona geçirilmesi ise dikey rotasyondur (Ergül, 

2005).  

2.3.5. İş zenginleştirme 

İş zenginleştirme, çalışanların sahip oldukları yetki arttırılarak kendi 

otoritelerinin gelişmesinden duydukları hazzın onları motive etmesidir (Fourman ve 

Jones, 1997, s. 5), Herzberg’e (1968) göre iş zenginleştirme, çalışanların 

motivasyonlarını etkilememektedir (Eren, 2014) ve performans arttırmak için 

çalışanlara kendi becerilene göre çeşitli fırsatlar verilmelidir (Marangoz ve Biber, 

2007).  

Genel olarak, çalışandan daha çok verim alabilmek için, yaptıkları iş ile ilgili 

daha çok yetki verilmesi ve onların tatmin duygusunun arttırılmasıdır (Soysal, 2009, s. 

34). 
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2.4. İş Tatmininin Sonuçları 

2.4.1. İş tatmininin yüksek olmasının sonuçları 

İş tatminin sonuçları üzerine yapılan araştırmalar, işyerine sadık, işinde başarılı, 

özgüveni yüksek ve işyerinde mutlu olan çalışanların, iş tatminlerinin yüksek olduğu ve 

motivasyonları düzenli olarak arta bilen bireyler oldukları tezini desteklerken, 

çalışanlarına ve müşterilerine değer katan öğrenerek gelişme perspektifinde kendini 

yenileyerek iş tatminine önem veren örgütlerin, diğerlerinden daha başarılı olduğu 

hipotezini kabul ederek, çalışanın ve örgütün başarısının göstergesi olarak ifade eder 

(Pirtini, 2013, s. 54). Bu çalışanlar ve örgütler, bünyelerinde işe devamsızlık, stres, işten 

ayrılma niyeti gibi sorunları diğerlerine göre daha az yaşar ve örgüt tarafından sistemli 

şekilde iyileştirme çabalarının devamı halinde sorunlar tamamen ortadan kalkar (Örücü 

ve Esenkal, 2005, s. 145). Böylece çalışanlar daha istekli olarak bulundukları işyerinin 

başarısı için ekip ruhu ile çalışmaya başlarlar. Bu da onların örgüte daha bağlı olmasını 

ve zor durumlarda örgütle kenetlenebilmesini sağlar. Örgüt içi iletişimin artması, 

yapılacak işlerin birikmeden tamamlanması amacıyla, planlamayı ya da var olan 

planların gerçekleşme oranını arttırır.  

Lider vasıflı yöneticiler, iş ortamındaki belirsizlikleri kullanarak varolan 

modelleri bozar ve yenilikçi fikirlerin çıkışını sağlayacak özgür ortamı oluşturarak 

deneme yapılmasına kaynak sağlar. Böylece çalışma ortamındaki katılımı 

yaygınlaştırmak için işgörenlerin fikirlerini beyan etmesine izin verir ve onların 

kendilerini göstermelerine fırsat sunarlar (Lichtenstein ve Plowman, 2009).  

İş tatminini yüksek tutan işletmeler, çalışanlarına sağladıkları bu faydalardan 

dolayı çalışanların işyerine sadık olmasını sağlarlar (Çakınberk ve Demirel, 2010, s. 

107). Sadık çalışanlar hem işyerlerini beğenirler ve orda olmak isterler hem de 

çalıştıkları işyerine duygusal olarak bağlanırlar (Ülker ve Özdemir, 2016).  

İş tatmini, hem çalışanları motive ederek daha başarılı hale getirir hem de 

çalışanların işyerine olan güvenini ve sadakatini arttırır. Sonuçta yapılan işin başarısı ve 

başarılı kişilerin sayısı ile işyerinin verimi artarken, iş kazaları ve iş yerinde yapılan 

genel hatalar azalır (Çekmecelioğlu, 2006, s. 6).  
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2.4.2. İş tatmininin düşük olmasının sonuçları 

İşinden tatmin olunmaması durumunda kişilerin performansı düşerek yaptıkları 

işten keyif almadıkları bir ortamda bulunmaları halinde başarılı olmaları çok zorlaşır 

(Davis, 1988). İşe devamsızlık, işgücü devir oranının artması, stres ve işten ayrılma gibi 

sonuçlar ortaya çıkar. İşyeri bu gibi durumların olmaması için bu durumları 

engelleyecek önlemler almalıdır (Akıncı, 2010, s. 7). Genel olarak iş tatminsizliğinin 

işyerine olumlu bir sonucu yoktur. 

2.4.2.1. İşe devamsızlık 

Çalışanlar bulundukları işte yeteri kadar tatmin olmamalarından dolayı, 

bulundukları konumdan daha iyisini bulduklarında iş değiştirmek istemektedir (Kantar, 

2008, s. 77). Bunun sonucu olarak da işe devamsızlık ortaya çıkabilir (İnce ve ark., 

2015).  

2.4.2.2. İşten ayrılma 

İş tatmini düşük olunca çalışanların işten ayrılması artar (Ay, 2015). Çalışanların 

işten ayrılma isteğinin artması, işyerinin tecrübeli ya da yeni ve başarılı olabilecek 

çalışanlarını kaybetmesine yol açabilir (Kantar, 2008). Ayrıca çalışanların sirkülasyonu 

(Turn-Over), çalışanların ne kadar süre aynı işyerinde kalabildiğini ve ayrılan çalışan 

yerine yenisinin ne kadar süre içinde boşalan yere getirildiğini oranlaştırarak, iş verenin 

itibarının derecesini ve işyerlerinin kendi aralarındaki kalite farkını ortaya koyar 

(Palich, Horn ve Griffeth, 1995). İşten ayrılma niyetinin olması için çalışanın iş tatmin 

derecesinin düşük olması gerekir (İnce ve ark., 2015, s. 425).  

Çalışanlar her zaman işten ayrılmayı düşündükleri an işten ayrılmazlar 

(Çekmecelioğlu, 2006). Bu bir süreçtir ve yöneticiler bu süreç içinde çalışanlar ile 

iletişimlerini arttırarak istenmeyen bu durumlardan organizasyonu koruyabilirler (Arı ve 

ark.,  2010, s. 5). İşten ayrılma niyeti, çalışanın iş tatminsizliği ile gösterdiği bir tepki 

eylemidir ve iş tatmini kavramının önemini gözler önüne serer (Cüceloğlu, 2008). 
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2.4.2.3. İş hayatı stresi 

Hans Selve’in ortaya attığı stres kavramı genel olarak bir isteğe karşı verilen 

tepki olarak açıklanmıştır (Kondalkar, 2007, s. 176). Stres hayatımızın içinde ne kadar 

varsa, iş hayatımızda da o kadar olması öngörülebilir. Çalışanlar, iş hayatları boyunca 

birçok zorlu duruma karşı çabalamak zorunda kalabilir. Holmes’a (1991) göre özellikle 

stresli meslek gruplarına mensup kişiler duydukları gördükleri durumlardan, 

çevrelerinde yaşananlardan daha çabuk etkilenebilirler (Cüceloğlu, 2008).  

Çalışanlar eğer stresi yüksek bir organizasyon içinde bulunuyorsa (Cüceloğlu, 

2008, s. 319), bu çalışanların strese bağlı olarak, çeşitli davranış bozuklukları yaşayarak 

(Cüceloğlu, 2008, s. 321) işlerinden de tatmin olmalarını zorlaştırmaktadır ya da 

duygusal çöküntüler yaşayarak işlerine karşı soğumalarına sebep olabilmektedir 

(Cüceloğlu, 2008).  
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BÖLÜM 3. KUŞAK 

Kuşak kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun 2019 yılı güncel araştırmasına göre, 

“Yaklaşık yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, 

batın, jenerasyon” anlamına gelmektedir. (TDK, 2019).  

Kuşak kavramı, tarihsel temelleri eski uygarlıklardan itibaren atılmış (Özer, Eriş 

ve Özmen-Timurcanday, 2013, ss. 123-128), kişiler arası periyodik ve sistemli 

farklılıklardan ortaya çıkmış; tarih, sosyoloji, psikoloji ve yönetim bilimi gibi alanlara 

katkı sağlamıştır (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014, s. 166). 

Mannheim (1952), “kişilerin gelecekte verecekleri kararlar üzerinde geçmiş 

tecrübelerinin etkili olduğunu” belirtmektedir (Parry ve Urwin, 2011, s. 81). Geçmişte 

yapılanların önemini, sahip olunan ortak özellikleri (Strauss ve Howe, 1992) ve farklı 

kuşakları anlayarak gelecekte olabilecekleri tahmin edebilmeyi ifade etmektedir 

(Acılıoğlu, 2015, s. 19). Aynı zamanda da daha gerçekçi sonuçlara ulaşılabilmesini 

sağlar (Altuntuğ, 2012, s. 203). 

Kuşaklar birbirinden sadece kendilerinde olan özellikler ile ayrılırlar (Toruntay, 

2011, s. 131). Kuşakların arasında, kişilerin yaşadıkları ortama ve sosyal çevrelerine, 

aldıkları eğitime ve gelecekten beklentilerine göre değişimler gözlenebilir. Farklı 

kuşakların birbirinden farklı şahsi bakış açısı olmasıyla birlikte aynı zamanda şahsına 

münhasır davranışlarının, güçlü ya da zayıf yanlarını bulunur (Yüksekbilgili, 2013). 

Birbirine yakın yıllarda doğmuş ve benzer deneyimleri yaşamış kişiler 

kendilerini aynı dönemin insanları olarak görürken diğerleri farklı kuşak mensubu 

olarak adlandırılır (Yüksekbilgili, 2013). 

Kuşaklar, Sessiz Nesil (1925-1945), Bebek Patlaması (1946-1964), X Kuşağı 

(1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999) ve Z Kuşağı (2000 ve sonrası) olarak 

sınıflandırılarak incelenmiştir. 
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3.1. Sessiz Nesil 

Sessiz nesil mensupları, bilgili, muhafazakâr, disiplinli, sorumluluk duygusu 

yüksek olan keşfetme yeteneği gelişmiş bireylerdir (Tolbize 2008, akt. Kimsesiz ve 

Solmaz, 2015, s. 677). Bu kuşaktakiler, güç ve bilgi birikimine, hızlı ve etkili karar 

verme yeteneğine sahip olsalar da (Zempke, 2013, s. 45), risk almak istemezler (Lehto, 

Jang, Francis ve O’Leary, 2008) çünkü büyük ekonomik krizlerin yaşandığı, işsizliğin 

zirve yaptığı dönemde dünyaya gelenlerden oluşan en küçük kuşaktır (Acılıoğlu, 2015, 

s. 24). Kuşak, güven duygusunu önemsemektedir ve direktif beklemektedir (ERC 

Raporu, 2011). İş hayatında aktif oldukları dönem sınırı en son 2010 olarak 

gösterilmektedir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014, s. 171).  

3.2. Bebek Patlaması  

1946-1964 yılları arasında doğanlardan oluşan bebek patlaması kuşağının kendi 

kendilerini motive edebilen ve takdir edilmekten hoşlanmayan bir yapıya sahip 

oldukları söylenebilir. Maaş öncelikli tercihleridir. Takım çalışmaları ve takım 

toplantılarına önem verirler (Acılıoğlu, 2015, s. 32).  

3.3. X Kuşağı 

1965 ile 1979 yılları arasında doğanlardan oluşan X kuşağı aynı zamanda geçiş 

kuşağı olarak da adlandırılır (Alwin, 2002, s. 42), genellikle bağımsızlığına düşkün ve 

sonuç odaklıdır (Jianrui, 2011). Kendisini sıkacak işlerden uzak durarak zamanın 

koşullarına ayak uydurmaya çalışırlar (Dias, 2003, s. 78).  

Erkeklerin olduğu kadar kadınların da iş yaşamında aktif olmaya başladıkları 

gözlemlenmektedir. Birden fazla kariyer yapmayı tercih etmektedirler. İş yaşamında 

güvenlik ve maaş unsurlarını ön planda tutmaktadırlar.  
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3.4. Y Kuşağı  

Dörtte birinin ebeveynleri en az üniversite eğitimi almışken, üçte biri boşanmış 

anne ve babaya sahiptir (Zemke, 2013, s. 120). Teknolojiyi kendisinden önceki 

kuşaklara göre çok daha iyi kullanır ve teknoloji hayatlarının bir parçasıdır (Mengi, 

2018). 

 

Tablo 3.1. Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı ve Y Kuşağı Arasındaki Farkları 

“Güven Düzeyi, Kurumsal Bağlılık, İstek, Kariyer Hedefi, Ödül, Ebeveyn-çocuk 

İlişkisi, Çocuk Sahibi Olma, Aile Hayatı, Eğitim, Değerlendirme, Siyasi Eğilim, Büyük 

Soru Kriterleri Üzerinden Karşılaştırma 

(Kaynak: Zemke, 2013) 
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Tablo 3.2. Sessiz Kuşak, BB (Bebek Patlaması) Kuşağı, X Kuşağı ve Y Kuşağı’nı 

“Genel Mizaç, Aile, Öğrenme ve Teknoloji” Üzerinden Karşılaştırma 

(Kaynak: Zemke, 2013; Kuran, 2018) 

Tablo 3.1.'de ifade edildiği gibi, özgürlüklerine düşkün gençlerin oluşturduğu 

kuşaktır. Tablo 3.2.'de belirtilene göre de yöneticilik vasfı taşıyanları, küresel rekabette 

söz sahibi olabilir ve başarıya ulaşabilirler (Koçel, 2015, s. 572). Ülkemizdeki Y Kuşağı 

üyesi kişilerin sayısı dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazladır (Batur ve 

Ekşili, 2014, ss. 167-174). 

3.5. Z Kuşağı  

Z kuşağını çağımızın en genç çalışanları oluşturmaktadır (Kuran, 2018). Z 

kuşağının sosyal ve iş yaşamındaki davranışları yeni araştırmalar neticesinde 

belirlenmeye çalışılmaktadır çünkü şimdiye kadar yeterince bilgi kaynağına sahip 
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olunmamıştır. Tam anlamıyla teknolojinin hâkim olduğu süre içinde doğup büyüdükleri 

için teknolojiyi doğdukları andan itibaren kullanan kişilerden oluşur (Levickaite, 2010, 

s. 173).  

 

Tablo 3.3. X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı’nı “Teknoloji, Popüler Kültür, Satın 

Alma Motivasyonları, İdeal Lider Özelliği, Pazarlama Yöntemi ve Eğitim Yöntemleri” 

Kriterleri Üzerinden Karşılaştırma 

(Kaynak: McCrindle Research, 2014) 

Tablo 3.3’te belirtildiği gibi klasik yöntemleri kabul etmezler. Birden fazla iş ile 

aynı anda ilgilenerek dikkatleri dağılmadan ilgilendikleri işleri yapabilirler (Mengi, 

2018). 
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Tablo 3.4. X, Y ve Z Kuşakları Arasındaki Farkları “İş Etiği, İş Hakkındaki 

Görüşleri, Kişisel ve İş ile ilgili özellikleri” Kriterleri Üzerinden Karşılaştırma 

(Kaynak: Çetin ve Karalar, 2016) 

Tablo 3.4’e göre yeni bir çalışma stilini benimsedikleri düşünülmektedir 

(Acılıoğlu, 2015, s. 30).  
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Tablo 3.5. Kuşaklar Arasındaki Farkları “Özellikler ve Değerleri” Kriterine Göre 

İnceleme  

(Kaynak: Deneçli ve Deneçli, 2014) 

Tablo 3.5. incelendiğinde, Z kuşağı çocuklarının, kendilerinden önceki 

kuşakların gençlerden kesinlikle farklı olduğu görülür (Deneçli ve Deneçli, 2014, s. 3).  

Son dönemde araştırmacılar, Y ve Z kuşaklarının içinden çıkan yepyeni bir 

jenerasyon olarak tarif edilen K Kuşağı’da 1995 ve 2002 yılları arasında doğan kişileri 

temsil edenler olarak ifade etmekte, dijital çağdan öncesini bilmeyen tamamen teknoloji 

içinde büyüyen bu nesilin özelliklerini keşfetme isteğindedir (Arslan ve Nur, 2018, s. 

2). 
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BÖLÜM 4. ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNLERİ İLE RUHSAL 

LİDERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

4.1. Yöntem 

Araştırmanın yöntemi, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve 

araştırmanın amacı doğrultusunda kullanılan analiz tekniklerinin neler olduğuna dair 

bilgilerle verilmiştir. 

4.1.1. Araştırma modeli 

İş tatmininin iş yeri çalışanları üzerindeki etkilerini ruhsal liderlik algısı 

üzerinden araştırarak dönemsel açıdan farklı yönleri incelenmiştir. Bununla birlikte 

Ruhsal Liderlik Ölçeği ve İş Tatmininin sosyodemografik (cinsiyet, medeni durum, 

kuşak, eğitim durumu, sektördeki çalıştıkları süre, çalıştıkları sektör ve çalıştıkları 

sektördeki konumu) bilgilere göre farklılık gösterip göstermediğinin sınandığı bu 

araştırma nicel verilere dayalı tarama modellerin ilişkisel tarama modelinde 

tasarlanmıştır.  

Tarama modelleri genel tarama ve ilişkisel tarama modelleri olmak üzere iki 

farklı türde olan araştırma modelleridir. Genel tarama modelleri araştırmanın evreni 

hakkında bir yargıda bulunabilmek için evrenden seçilmiş örneklem gurubu üzerinde 

yapılan tanımlayıcı çalışmalardır. İlişkisel tarama modelleri ise araştırmada yer alan iki 

değişken arasında yer alan ilişkiyi tespit etmek amaçlı olabileceği gibi iki değişken 

arasında karşılaştırma yapmayı amaçlayan çalışmalar olabilir. Tüm tarama modellerinde 

araştırmacı her şeyi olduğu gibi gözlemler ve raporlar araştırmaya herhangi müdahalede 

bulunmaz tüm ilişkileri ve mevcut durumları olduğu gibi araştırmayı amaçlamaktadır 

(Karasar, 2015).  
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Şekil 4.1. Araştırmanın Modeli 

4.1.2. Araştırmanın evreni ve örneklemi 

Araştırma örneğinin seçilmesinden sonra, eldeki bilgi ve belge çerçevesinde 

araştırma ile ilgili fikirler oluşturulmaya, örnek grubu oluşturan çalışanlara uygulanacak 

testin ve soru formlarının düzenlenmesine kadar ayrıntılı çalışmalar yapmak 

gerekmiştir. 

Bilgi ve veri toplama yöntemi olarak, anket yöntemiyle İstanbul ilinde faaliyet 

gösteren BIST 500 içindeki farklı statüdeki iş görenlere uygulanmıştır. Soru sayısının 

en az beş katı kadar gönüllü kişiye anket gönderilmiştir. Anketin uygulandığı örneklem 

oluşturulurken örneklemi oluşturan bireyler, 322 kişi random olarak seçilmiştir.  

Kuşaklardan sessiz kuşak ve bebek patlaması kuşağına mensup olanlardan 

araştırmaya katılan olmadığı görülmüştür.  

1. Vizyon 

2. Umut/Çaba 

3. Özveri/Fedakârlık Sevgisi 

4. Anlam 

5. Üyelik/Ailtlik 

6. Ruhsal Yaşam 

7. Kurumsal Bağlılık 

8. Verimlilik 

9. Yaşamsal Memnuniyet 

Ruhsal liderlik ölçeği 

1. İçsel İş Tatmini 

2. Dışsal İş Tatmini 

3. Genel İş Tatmini  

İş tatmini ölçeği 

 

Y KUŞAĞI 

X KUŞAĞI 

Z KUŞAĞI 
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  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 4,3 4,3 4,3 

X Kuşağı (1965-1979) 50 15,5 15,5 19,9 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 77,3 77,3 97,2 

Z Kuşağı (2000 ve sonrası) 9 2,8 2,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.1.2.1. Katılımcıların Kuşak Dağılımı  

Ankete katılanların 249’u (Y) kuşağı olup bu sayı, örneklemin %77,3’ünü 

oluşturmuştur. %15,5’ini (X), %4,3’ünü ise Bebek Patlaması son olarak %2,8’ini de (Z) 

kuşağı oluşturmuştur. 

  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Kadın 139 43,2 43,2 43,2 

Erkek 183 56,8 56,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.1.2.2. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı  

Araştırmaya katılan çalışanların %43,2’u kadın iken, %56,8’i erkeklerden 

oluşmaktadır. 

4.1.3. Uygulama 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının uygulanması için 322 kişiye 

online anket yolu ile ulaşılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Ruhsal Liderlik ve İş Tatmini 

Ölçekleri uygulanmıştır. Online anket uygulamasının başında araştırmacını amacı 

hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma sonuçlarının geçerlik ve güvenirliği açısından içen 

bir şekilde cevaplandırmalarının önemli olduğu ve bireysel bilgilerin gizli tutulacağı 

belirtilmiştir. Ölçeklerin nasıl cevaplandıracağı hakkında bilgi verilmiş ve uygulama 

yapılmıştır.  
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4.1.4. Verilerin analizi ve yorumlanması 

Anket formu aracılığıyla elde edilen veriler “SPSS for Windows 22.0” 

programında analiz edilmiştir. Ölçme araçlarının güvenilirliği için güvenirlik analizi 

Cronbach Alfa katsayısından yararlanılmıştır. Araştırmada çalışanların demografik 

özelliklerine ilişkin yüzde frekans tabloları yapılmıştır. İki değişkenin sürekli olması ve 

değişkenlerin birlikte (ikili olarak) normal dağılım göstermesi durumunda Pearson 

korelasyon, ikili gurupların ortalamaları arasındaki farkı test etmek için bağımsız 

örneklem grupları için kullanılan t testi, çoklu grupların ortalamalarını test etmek için 

tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi soncunda elde edilen F 

değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptayabilmek için Post-Hoc 

LSD testi uygulanmıştır. Son olarak ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının 

birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip göstermediklerini test etmek amacı ile (normal 

dağılım olmama durumunda tek yönlü varyans analinize alternatif bir teknik olan 

Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır.   

4.1.5. Veri toplama araçları 

Araştırmada, Sosyo-demografik değişkenleri belirlemek üzere “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Ruhsal Liderlik Ölçeği” ve “İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır.  

 4.1.5.1. Kişisel bilgi formu 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, kuşak, eğitim durumu, sektördeki 

çalıştıkları süre, çalıştıkları sektör ve çalıştıkları sektördeki konumu olmak üzere 7 

sorudan oluşmaktadır. 
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 4.1.5.2. Ruhsal Liderlik Ölçeği  

Ruhsal Liderliğin ölçülebileceğini savunan Fry, bu ölçüm çalışmalarına 2001 

yılında başlamıştır. Kendisi tarafından geliştirilen anket Ruhsal Liderlik Ölçeği-2007 

(Spiritual Leadersip Survey) dokuz değişkenlidir ve kırk maddeden oluşmaktadır. Likert 

tarzındaki bu ölçekte, her madenin ifade ettiği nitelik düzeyi “kesinlikle katılıyorum” 

dan; “kesinlikle katılmıyorum” a kadar sıralanan beşli bir skala ile ölçülmektedir. 

Ölçeğin alt boyutları “Vizyon” (18-26-28-30), “Umut/Çaba” (8-15-16-36) “Özveri/ 

Fedakârlık Sevgisi” (1-10-12-22-31) “Anlam” (2-14-17-23) “Üyelik- Aitlik” (3-9-21-

32) “Ruhsal Yaşam” (5-13-25-34-38) “Kurumsal Bağlılık” (4-7-11-37-39-) 

“Verimlilik” (19-20-29-33) “Yaşamsal Memnuniyet” (6-24-27-35-40) şeklindedir. 

  4.1.5.3. Minnesota İş Tatmin Anketi 

Çalışanların iş tatmin düzeylerin ölçmeye yönelik Weiss ve arkadaşları (1967) 

tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmin Anketi uygulanmıştır. İş Tatmini ölçeğinde; 

1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20 nolu maddeler içsel iş tatmini faktörleridir. 

5,6,12,13,14,17,18,19 nolu maddeler ise dışsal iş tatmini faktörleridir. İçsel iş tatmini 

faktörleri, işin kendisinden duyulan memnuniyet duygusunu, dışsal iş tatmini faktörleri 

ise çalışılan örgüte yönelik tatmini ölçen faktörlerdir. Ek olarak genel iş tatmini puanı 

da elde edilmektedir. Ölçek toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipi olup 

‘’1 Hiç̧ Memnun Değilim’’ ve ‘’5 Çok Memnunum’’ arası puanlanabilmektedir. 

Dolayısıyla ölçekten alına bilinecek en düşük puan 20 ve en yüksek puan 100’dür. 

Alınana puan arttıkça iş tatminin de arttığı söylenebilmektedir. 

4.1.6. Araştırmanın sınırlılıkları  

Araştırma sınırı olarak İstanbul şehir sınırlarındaki çalışanlar olarak belirlenmiş 

olup araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu özel sektördeki çalışanlardır. Bu sebeple 

iki sektörden de eşit oranda katılım olmadığından ötürü araştırma kısıtı oluşmuştur. 

Örnek boyutu yani faktör analizi oluşturulurken hata payı ve güven seviyeleri de dikkate 

alınmıştır. Ölçeklerdeki ifadelerin araştırmaya katılanlar tarafından doğru anlaşıldığı, 

verilen cevapların gerçeği yansıttığı ve herhangi bir baskı altında kalmadan verildiği 

varsayılmaktadır. 
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4.1.7. Hipotezler 

 4.1.7.1. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın hipotezleri önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda tespit 

edilmiş ve belirlenen 3 ana hipotez çerçevesinde alt hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Ruhsal liderlik faktörleri ile İş Tatmini faktörleri arasında pozitif yönlü bir 

ilişki vardır. 

H2: Katılımcıların (Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı kuşağı 

bazında) ruhsal liderliği algılama düzeyleri sosyodemografik özelliklerine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır. 

HS2.1: Kadınların ruhsal liderliği algılama düzeyleri erkeklerden yüksektir. 

HS2.2:  Yaş arttıkça ruhsal liderliği algılama düzeyleri de artmaktadır. 

HS2.3: Eğitim düzeyi yükseldikçe ruhsal liderliği algılama düzeyi de 

artmaktadır. 

HS2.4: Evlilerin ruhsal liderliği algılama düzeyleri bekarlara göre daha 

yüksektir. 

HS2.5: Yönetici düzeyinde (müdür) olanların ruhsal liderliği algılama düzeyleri 

diğer statü düzeyinde (müdür yardımcısı, amir-şef, şef yardımcısı ve diğer) çalışanlara 

göre daha yüksektir. 

HS2.6: Sektörde çalışma yılı arttıkça ruhsal liderliği algılama düzeyleri de 

artmaktadır.  

H3: Katılımcıların (Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı kuşağı 

bazında) iş tatmin düzeyleri sosyodemografik özelliklerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır. 

HS3.1: Kadınların iş tatmin düzeyleri erkeklerden yüksektir. 



 

59 

 

HS3.2: Yaş arttıkça iş tatmin düzeyi de artmaktadır. 

HS3.3: Eğitim düzeyi yükseldikçe iş tatmin düzeyi de artmaktadır. 

HS3.4: Evlilerin iş tatmin düzeyleri bekârlara göre daha yüksektir. 

HS3.5: Yönetici düzeyinde (müdür) olanların iş tatmin düzeyleri diğer statü 

düzeyinde (müdür yardımcısı, amir-şef, şef yardımcısı ve diğer) çalışanlara göre daha 

yüksektir. 

HS3.6: Sektörde çalışma yılı arttıkça iş tatmin düzeyleri de artmaktadır. 

4.1.8. Ölçüm Araçlarının Güvenilirliği, Geçerliliği, Yapısal Güvenilirliği ve 

Oluşan Faktörlerin Analizi  

Bu tez çalışmasında kullanılan ve Fry’ın anketinin 40 maddelik soru ile 

hazırlanan Ruhsal Liderlik Ölçüm Aracı ile Minnesota İş Tatmini yapı geçerliliği için 

faktör analizi ve güvenirlik teknikleri ile sınanmıştır.  

Bu tez çalışmasında alışmada kullanılan Ruhsal Liderlik Ölçüm Aracı ve 

Minnesota İş Tatmini yapı geçerliliği için faktör analizi ve güvenirlik teknikleri ile 

sınanmıştır. 

20 ifadeden oluşan Minnesota İş Tatmini Ölçüm Aracı’nın, araştırmaya 

katılanlar tarafından bir veya birden fazla boyutlu algılanıp algılanmadığı ve faktör 

analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile incelenmiştir (Tablo 4.1.3.1.). 

  

 

  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklemin Uygunluğu Ölçümü ,916 

Bartlett's Test of Sphericity 

Yaklaşık Ki-Kar (x2) 2770,048 

Serbestlik derecesi (sd) 190 

p ,000 

Tablo 4.1.3.1. Minnesota İş Tatmini Ölçeği KMO ve Bartlett Testi (N=322) 
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Ölçüm aracı ile toplanan verilerin, faktör analizine uygunluğu için yapılan 

KaiserMeyer-Olkin (KMO) testi sonucu: KMO değeri, KMO=0,916 olarak 

bulunduğundan ölçüm aracının faktör analizi için uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu 

sonuçlar, ölçüm aracını oluşturan maddelerin faktör analizine uygun olduğunu ve 

ölçülen özelliğin, örneklemin seçildiği evrende çok boyutluluk özelliği taşıdığını ortaya 

koymaktadır. Bartlett Küresellik Testi ise, bize değişkenler arasında yeterli oranda ilişki 

olup olmadığını ve p<0,05’ten düşük olması halinde, değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Örneklemde p<0,001 olduğundan, değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

 
  1 2 

Faktör 1 İçsel İş Tatmini     

1.Sürekli bir şeylerle meşgul olabilme imkânı  0,704   

2.Tek başına çalışma imkânı 0,760   

3.Zaman zaman farklı şeyler yapabilme imkânı  0,733   

4.Toplumda bir yer edinme imkânı 0,705   

7.Vicdanıma ters düşmeyen şeyleri yapabilme imkânı 0,669   

8.Sürekli bir işe sahip olma imkânı  0,665   

9.Başkaları için bir şeyler yapabilme imkânı  0,646   

10.Başkalarına ne yapacaklarını söyleme imkânı  0,636   

11.Yeteneklerimi kullanabilme imkânı  0,626   

15.Kendi kararımı verme özgürlüğü 0,615   

16.İş yaparken kendi yöntemlerimi deneme imkânı  0,605   

Faktör 2 Dışsal İş Tatmini     

5.Yöneticimin elemanlarına karsı davranış tarzı    0,697 

6.Yöneticimin karar verme konusundaki yeterliliği    0,689 

12.Firma politikasını uygulama imkânı   0,617 

13.Aldığım ücret   0,608 
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14.Bu işte ilerleme imkânım   0,595 

17.Çalışma koşulları   0,594 

18.Çalışma arkadaşlarımın birbiriyle anlaşması    0,587 

Tablo 4.1.4.1. Minnesota İş Tatmini Ölçeği Faktörleri ve Faktör Yükleri                         

(Varimax Döndürülmüş Faktör Matrisi) 

KMO uygunluk testi sonrası, Varimax Rotasyon Tekniği kullanılarak yapılan 

birinci faktör analizi ile ölçüm aracının 20 maddesinin 2 alt boyutta toplandığı ve alt 

boyutların toplam varyansın %56,71’sini açıkladıkları bulunmuştur. Bu analizlerde Öz 

Değer 1 olarak tercih edilmiştir. Maddelerin hangi faktörlerin içinde yer aldığını 

belirlerken, minimum yük değeri olarak 0,30 kabul edilmiştir. Maddelerle ilgili olarak 

tanımlanan iki faktörün ortak varyanslarının (communalities) ise ,587 ile ,760 arasında 

değiştiği gözlenmektedir. Buna göre, analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan iki 

faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın 

çoğunluğunu açıkladığı görülmektedir. Ancak, ölçüm aracında yer alan 19 (Yaptığım 

iyi bir iş karşılığında aldığım övgü) ve 20 (İşimden elde ettiğim başarı duygusu) 

numaralı maddelerinin 2 faktörde (boyuttan) birden faktör yükü aldığı görülerek, bu 

maddenin anketten çıkarılmasına karar verilmiştir. Analiz sonucu içsel iş tatmini alt 

boyutunun toplam varyansın %37,85’ini, Dışsal iç tatmini alt boyutun toplam varyansın 

%18,85’sini açıkladığı bulunmuştur.  

Ölçekler ve Alt Ölçekler Skewness(Çarpıklık) Kurtosis 
(Basıklık) 

Minnesota İş Tatmin Anketi   

İçsel İş Tatmini 0,389 -0,439 

Dışsal İş Tatmini -0,369 0,042 

Genel İş Tatmini  0,457 -0,476 

Tablo 4.1.4.2. Minnesota İş Tatmini Anketi Faktörlerinin Skewness ve Kurtosis 

Değerleri 
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Minnesota İş Tatmini Ölçüm Aracı ile toplanan veriler için yapılan güvenirlik 

testinde tüm ölçüm aracı için “İçsel İş Tatmini” Cronbach Alpha katsayısı 0,589; 

“Dışsal İş Tatmini” Cronbach Alpha katsayısı 0,634; “Genel İş Tatmini” Cronbach 

Alpha katsayısı ise 0,678 olarak bulunmuştur. Minnesota İş Tatmini Ölçüm Aracı için 

oluşan faktörlerin alt boyut bazında Skewness ve Kurtosis değerleri ise Tablo 

4.1.4.3.’de özetlenmiştir.  

 Kaiser-Meyer-Olkin Örneklemin Uygunluğu Ölçümü 0,957 

Bartlett's Test of Sphericity 

Yaklaşık Ki-Kar (x2) 8265,078 

Serbestlik derecesi (sd) 780 

p ,000 

Tablo 4.1.4.3. Ruhsal Liderlik Ölçeği KMO ve Bartlett Testi (N=322) 

Ölçüm aracı ile toplanan verilerin, faktör analizine uygunluğu için yapılan 

KaiserMeyer-Olkin (KMO) testi sonucu: KMO değeri KMO=0,957 olarak 

bulunduğundan, ölçüm aracının faktör analizi için uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu 

sonuçlar, ölçüm aracını oluşturan maddelerin faktör analizine uygun olduğunu ve 

ölçülen özelliğin, örneklemin seçildiği evrende çok boyutluluk özelliği taşıdığını ortaya 

koymaktadır. Bartlett Küresellik Testi ise, bize değişkenler arasında yeterli oranda ilişki 

olup olmadığını ve p<0,05’ten düşük olması halinde, değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Örneklemde p<0,001 olduğundan, değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 Çalıştığım kurumun vizyonunu anlıyorum ve bu vizyona kendimi 

adadım

0,701

26 Kurumumun vivyonu, beni, içimdeki en iyiyi ortaya çıkarmaya sevk 

eder

0,638

28 Kurumumun vizyonu açık ve beni zorlayıcıdır. 0,620

30 Kurumumun vizyonu, benim en yüksek performansımı sergilememe 

neden olur

0,594

8 Kurumuma inanırım ve kurumumun misyonunu başarması için 

gereken “ne olursa olsun” yapmaya gönüllüyüm.

0,737

15 Kurumumun tüm ideallerine inanırım, bu nedenle kurumumun 

başarısına yardım etmek için azimliyim ve çok fazla çaba harcarım

0,706

16 Başarmamıza yardımcı olabilecek her şeyi yaparak

kurumuma ve onun misyonuna olan inancımı kanıtlıyorum

0,704

1 Kurumumdaki liderler konuştuğu gibi hareket ederler,liderlerimizin 

özü sözü birdir

0,764

10 Kurumumdaki liderler dürüst ve alçak gönüllüdür . 0,727

12 Kurumum güvenilir bir yerdir ve çalışanlarına karşı vefalıdır 0,716

22 Kurumumdaki liderler, çalışanlarının haklarını koruyacak cesarete 

sahiptir

0,683

2 Yaptığım iş insanların yaşamında farklar yaratır. 0,764

14 Yaptığım iş benim için anlamlıdır 0,708

17 Yaptığım iş benim için oldukça önemlidir. 0,703

3 Kurumumun beni ve işimi taktir ettiğini hissederim 0,757

9 Kurumumun bana ve işime saygı duyduğunu hissederim 0,730

21 İşimden dolayı önemsendiğimi hissederim. 0,695

32 Liderlerim tarafından son derece saygı gördüğümü hissederim 0,582

5 Yaşam için umut doluyum. 0,748

13 İş arkadaşlarımın ruhsal sağlıklarına dikkat ederim 0,713

25 Kendimi manevi değerleri olan bir kişi olarak görürüm. 0,646

34 Manevi bir uygulamayı sürdürürüm.( örneğin; ibadet etme, dua etme 

,doğada zaman geçirme, meditasyon, manevi yazılar okuma ,yoga, dini 

gelenekleri yerine getirme,günlük yazma)

0,559

38 Manevi değerlerim, yaptığım seçimleri etkiler 0,402

4 Bu kurumda kendimi aileden biri gibi hissederim 0,754

7 Kurumun sorunlarını, gerçekten kendi sorunummuş gibi 

hissederim.

0,740

11 Meslek hayatımın geri kalanını bu kurumda geçirirsem mutlu 

olurum

0,719

19 Çalıştığım bölümdeki herkes yapabileceği en iyi çabayı gösterir 0,701

20 Çalıştığım birimde iş kalitesi tüm çalışanlar için en önemli önceliktir 0,698

29 İş arkadaşlarım oldukça üretkendir. 0,600

33 İş arkadaşlarım kaynaklardan ( para,insan, ekip v.b.) maksimum çıktı 

elde etmede oldukça başarılıdır

0,580

6 Hayat şartlarım mükemmeldir. 0,745

24 Yaşantımdan hoşnutum 0,650

27 Pek çok açıdan ideal bir yaşamım var. 0,635

35 Hayata yeniden başlama şansım olsa, hayatımdaki hemen hemen 

hiçbir şeyi değiştirmezdim

0,540

Faktör 5 Üyelik/Aitlik

Faktör 6 Ruhsal Yaşam

Faktör 7 Kurumsal Bağlılık

Faktör 8 Verimlilik

Faktör 9 Yaşamsal Memnuniyet

Tablo 4.1.4.5. Ruhsal Liderlik Ölçeği Faktörleri ve Faktör Yükleri ( Varimax Döndürülmüş Faktör Matrisi)

Faktör 1 Vziyon

Faktör 2 Umut/Çaba

Faktör 3 Özveri/Fedakarlık Sevgisi 

Faktör 4  Anlam 
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Tablo 4.1.4.4. Ruhsal Liderlik Ölçeği Faktörleri ve Faktör Yükleri (Varimax 

Döndürülmüş Faktör Matrisi) 

KMO uygunluk testi sonrası, Varimax Rotasyon Tekniği kullanılarak yapılan 

birinci faktör analizi ile ölçüm aracının 40 maddesinin 9 alt boyutta toplandığı ve alt 

boyutların toplam varyansın %79,63’ünü açıkladıkları bulunmuştur. Bu analizlerde Öz 

Değer 1 olarak tercih edilmiştir. Maddelerin hangi faktörlerin içinde yer aldığını 

belirlerken minimum yük değeri olarak 0,30 kabul edilmiştir.  

Maddelerle ilgili olarak tanımlanan dokuz faktörün ortak varyanslarının 

(communalities) ise ,402 ile ,764 arasında değiştiği gözlenmektedir. Buna göre, analizde 

önemli faktör olarak ortaya çıkan dokuz faktörün birlikte, maddelerdeki toplam 

varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladığı görülmektedir. Ancak, 

ölçüm aracında yer alan 23 (İş etkinliklerimi kendimce anlamlı bulurum.); 31 

(Kurumum çalışanlarına karşı saygılı ve anlayışlıdır; çalışanlarının sıkıntılarında onlar 

için bir şeyler yapmak ister); 36 (Kurumuma inanırım ,başarılı olmamızı isterim bu 

nedenle işimde zorlayıcı hedefler belirlerim.); 37 (Kurumumun çalışmak için harika bir 

yer olduğunu övgüyle anlatıyorum); 39 (Kendimi bu kuruma tamamen ait hissederim); 

40 (Şimdiye kadar yaşantımda istediğim önemli şeylere sahip oldum) numaralı 

maddelerinin 9 faktörde (boyuttan) birden faktör yükü aldığı görülerek, bu maddenin 

anketten çıkarılmasına karar verilmiştir. Analiz sonucu “Vizyon” alt boyutunun toplam 

varyansın %43,21’ini;  “Umut/Çaba” alt boyutunun toplam varyansın %7,08’ini; 

“Özveri/Fedakârlık Sevgisi” alt boyutunun toplam varyansın %5,20’sini; “Anlam” alt 

boyutunun toplam varyansın %4,92’sini; “Üyelik/Aitlik” alt boyutunun toplam 

varyansın %4,43’ünü; “Ruhsal Yaşam” alt boyutunun toplam varyansın %4,34’ünü; 

“Kurumsal Bağlılık” alt boyutunun toplam varyansın %3,97’sini;  “Verimlilik” alt 

boyutunun toplam varyansın %3,25’ini; “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyutunun toplam 

varyansın %3,12’sini açıkladığı bulunmuştur.  
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Ölçekler ve Alt Ölçekler Skewness(Çarpıklık) Kurtosis (Basıklık) 

Ruhsal Liderlik Ölçeği      

“Vizyon”  0,887 1,118 

“Umut/Çaba”  0,876 1,44 

“Özveri/ Fedakârlık Sevgisi”  -0,431 -0,478 

“Anlam”  -0,485 -0,553 

“Üyelik- Aitlik”  0,955 1,223 

 “Ruhsal Yaşam”  -0,048 1,397 

“Kurumsal Bağlılık”  -0,709 1,498 

“Verimlilik”  0,867 1,295 

“Yaşamsal Memnuniyet” -0,025 0,633 

Tablo 4.1.4.5. Ruhsal Liderlik Ölçeği Faktörlerinin Skewness ve Kurtosis 

Değerleri 

Ruhsal Liderlik Ölçüm Aracı ile toplanan veriler için yapılan güvenirlik testinde 

tüm ölçüm aracı için “Vizyon” Cronbach Alpha katsayısı 0,619; “Umut/Çaba” 

Cronbach Alpha katsayısı 0,672;  “Özveri/Fedakârlık Sevgisi” Cronbach Alpha 

katsayısı ise 0,711; “Anlam” Cronbach Alpha katsayısı 0,769; “ Üyelik/ Aitlik” 

Cronbach Alpha katsayısı 0,680;  “Ruhsal Yaşam” Cronbach Alpha katsayısı ise 0,708;  

“Kurumsal Bağlılık” Cronbach Alpha katsayısı 0,869; “ Verimlilik” Cronbach Alpha 

katsayısı 0,778;  “Yaşamsal Memnuniyet” Cronbach Alpha katsayısı ise ,981 olarak 

bulunmuştur. Minnesota İş Tatmini Ölçüm Aracı için oluşan faktörlerin alt boyut 

bazında Skewness ve Kurtosis değerleri ise Tablo 4.1.4.5.’de özetlenmiştir.  
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4.2. Çalışmanın Bulguları 

 

 4.2.1. Çalışmanın Demografik Bulguları 

  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Kadın 139 43,2 43,2 43,2 

Erkek 183 56,8 56,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.2.1.1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

Ankete katılanların %43,2’sini kadınlar oluştururken, %56,8’ini ise erkekler 

oluşturmuştur. 

  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Evli  
198 61,5 61,5 61,5 

Bekar 124 38,5 38,5 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.2.1.2. Katılımcıların Medeni Durum Dağılımı 

Ankete katılanların %61,5’i evli, %38,5’i ise bekârdır. 

  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 4,3 4,3 4,3 

X Kuşağı (1965-1979) 50 15,5 15,5 19,9 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 77,3 77,3 97,2 

Z Kuşağı (2000 ve sonrası) 9 2,8 2,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.2.1.3. Katılımcıların Kuşak Dağılımı 

Ankete katılanların 249’u (Y) kuşağı olup örneklemin %77,3’ünü, %15,5’ini 

(X), %4,3’ünü ise (Bebek Patlaması) son olarak ise %2,8’ini de (Z) kuşağındandır. 
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  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 
Lise 11 3,4 3,4 3,4 

Yüksekokul 10 3,1 3,1 6,5 

Üniversite 204 63,4 63,4 69,9 

Yüksek Lisans 90 28,0 28,0 97,8 

Doktora 7 2,2 2,2 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.2.1.4. Katılımcıların Eğitim Düzeylerinin Dağılımı 

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun eğitim durumu üniversite ve üzeri 

düzeyindedir.  

  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Üretim 136 42,2 42,2 42,2 

Hizmet 186 57,8 57,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.2.1.5. Katılımcıların Sektör Dağılımı 

Ankete katılanların %42,2’si üretim sektöründe, %57,8’i ise hizmet sektöründe 

çalışmaktadır. 

  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 

Yüzde 

Bir yıldan az 9 2,80 2,80 2,80 

1-5 yıl arası 64 19,88 19,88 22,67 

6-10 yıl arası 94 29,19 29,19 51,86 

11-15 yıl arası 106 32,92 32,92 84,78 

16-20 yıl arası 49 15,22 15,22 100 

Total 322 100,0 100,0   

Tablo 4.2.1.6. Katılımcıların Hizmet Sürelerinin Dağılımı 
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  Sıklığı Yüzdesi 

Geçerli 

Yüzde 
Birikimli 

Yüzde 

Müdür 95 29,5 29,5 29,5 

Müdür Yardımcısı 29 9,0 9,0 38,5 

Amir-Sef 35 10,9 10,9 49,4 

Sef Yardımcısı 26 8,1 8,1 57,5 

Diğer 137 42,5 42,5 100,0 

Total 322 100,0 100,0   

 

Tablo 4.2.1.7. Katılımcıların Statü Dağılımı 

 4.2.2. Katılımcıların (Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı 

Bazında) İş Tatmini Düzeyleri Ruhsal Liderlik Ölçeği Arasındaki İlişkiye İlişkin 

Bulgular 

İş Tatmini Ölçeği "İçsel İş Tatmini"   r p 

Ruhsal Liderlik Ölçeği Alt Boyutları       

Vizyon   ,504 ,000* 

Umut/Çaba   ,587 ,000* 

Özveri/Fedakârlık Sevgisi   ,515 ,000* 

Anlam   ,533 ,000* 

Üyelik-Aitlik   ,590 ,000* 

Ruhsal Yaşam   ,507 ,000* 

Kurumsal Bağlılık   ,541 ,000* 

Verimlilik   ,441 ,000* 

Yaşamsal Memnuniyet   ,494 ,000* 

* p< ,000 

Tablo 4.2.2.1. İş Tatmini Ölçeği Puanları ile Ruhsal Liderlik Ölçeği Arasındaki 

İlişkiyi Belirlemek Üzere Uygulanan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi 

Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği "İçsel İş Tatmini" alt boyutu ile Ruhsal Liderlik 

Ölçeği tüm Alt Boyutları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir sırasıyla; r=,504; r=,587; r=,515; r=,533; r=,590; r=,507; r=,541; 

r=,441; r=,494; p<,000; başka bir deyişle, İş Tatmini Ölçeği "İçsel İş Tatmini” alt boyut 

puanı arttıkça Ruhsal Liderlik Ölçeği tüm Alt Boyutları “puanları da artmaktadır. 
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İş Tatmini Ölçeği "Dışsal İş Tatmini"   r p 

Ruhsal Liderlik Ölçeği Alt Boyutları       

Vizyon   ,643 ,000* 

Umut/Çaba   ,586 ,000* 

Özveri/Fedakârlık Sevgisi   ,756 ,000* 

Anlam   
,433 ,000* 

Üyelik-Aitlik   
,737 

,000* 

Ruhsal Yaşam 
  ,484 

,000* 

Kurumsal Bağlılık   ,718 ,000* 

Verimlilik   ,585 ,000* 

Yaşamsal Memnuniyet   ,685 ,000* 

*p< .000 * 

Tablo 4.2.2.2. İş Tatmini Ölçeği "Dışsal İş Tatmini" Alt Boyut Puanları ile 

Ruhsal Liderlik Ölçeği Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Uygulanan Pearson 

Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği "Dışsal İş Tatmini" alt boyutu ile Ruhsal 

Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarından “Özveri/Fedakârlık Sevgisi”; “Üyelik/Aitlik” ve 

“Kurumsal Bağlılık” alt boyutu arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmektedir sırasıyla; r=,756; r=,737;  r=,718 ;  p< ,000;   Başka bir 

deyişle, İş Tatmini Ölçeği "Dışsal  İş Tatmini"  alt boyut puanı arttıkça Ruhsal Liderlik 

Ölçeği Alt Boyutları  “Özveri/Fedakârlık Sevgisi”; “Üyelik/Aitlik” ve “Kurumsal 

Bağlılık” puanları  da artmaktadır. 

 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği "Dışsal İş Tatmini" alt boyutu ile Ruhsal 

Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarından “Vizyon”; “Umut/Çaba ”; “Anlam”; “Ruhsal 

Yaşam”; “Verimlilik” ve “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyutları arasında orta düzeyde, 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir sırasıyla; r=,643; r=,586;  

r=,433;  r=,484; r=,585; r=,685 p<,000;   başka bir deyişle, İş Tatmini Ölçeği "Dışsal  İş 

Tatmini"  alt boyut puanı arttıkça Ruhsal Liderlik Ölçeği Alt Boyutları “Vizyon”; 
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“Umut/Çaba ”; “Anlam”; “Ruhsal Yaşam”; “Verimlilik” ve “Yaşamsal Memnuniyet” 

puanları  da artmaktadır.  

 

 

 

İş Tatmini Ölçeği "Genel İş Tatmini"   r p 

Ruhsal Liderlik Ölçeği Alt Boyutları       

Vizyon   ,618 ,000* 

Umut/Çaba   ,639 ,000* 

Özveri/Fedakârlık Sevgisi   ,681 ,000* 

Anlam   ,530 ,000* 

Üyelik-Aitlik   ,715 ,000* 

Ruhsal Yaşam   ,540 ,000* 

Kurumsal Bağlılık   ,677 ,000* 

Verimlilik   ,552 ,000* 

Yaşamsal Memnuniyet   ,633 ,000* 

*p< .01 **p< ,05 

Tablo 4.2.2.3. İş Tatmini Ölçeği "Genel İş Tatmini" Alt Boyut Puanları ile 

Ruhsal Liderlik Ölçeği Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzere Uygulanan Pearson 

Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği "Genel İş Tatmini" alt boyutu ile Ruhsal 

Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarından “Üyelik/Aitlik” alt boyutu arasında yüksek düzeyde, 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir r=,715; p<,000; başka bir 

deyişle, İş Tatmini Ölçeği "Genel İş Tatmini” alt boyut puanı arttıkça Ruhsal Liderlik 

Ölçeği Alt Boyutları  “Üyelik/Aitlik” alt boyut puanı da artmaktadır. 

 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği "Genel İş Tatmini" alt boyutu ile Ruhsal 

Liderlik Ölçeği Alt Boyutlarından “Vizyon”; “Umut/Çaba ”; “Özveri/Fedakârlık 

Sevgisi”; “Anlam”; “Ruhsal Yaşam”;”Kurumsal Bağlılık”; “Verimlilik” ve “Yaşamsal 

Memnuniyet” alt boyutları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmektedir sırasıyla; r=,618; r=,639;  r=,681;  r=,530; r=,540;  r=,677; r= 

,552; r= ,633 p< ,000;   Başka bir deyişle, İş Tatmini Ölçeği "Dışsal  İş Tatmini"  alt 

boyut puanı arttıkça Ruhsal Liderlik Ölçeği Alt “Vizyon”; “Umut/Çaba ”; 
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“Özveri/Fedakârlık Sevgisi”; “Anlam”; “Ruhsal Yaşam”;”Kurumsal Bağlılık”; 

“Verimlilik” ve “Yaşamsal Memnuniyet”puanları  da artmaktadır.  

 

 4.2.3. Katılımcıların (Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı 

Bazında) Ruhsal Liderlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin 

Bulgular 

Ruhsal Liderliği Algılama 

Ölçeği- Alt Boyutları 
Gruplar N X SS 

 t testi 

     t                     Sd p 

Vizyon 
Kadın  139 15,42 3,069 

1,043 320 ,064 
Erkek 183 15,10 2,448 

Umut/Çaba 
Kadın  139 15,55 2,743 

,447 320 ,083 
Erkek 183 15,43 2,167 

Özveri/Fedakârlık Sevgisi 
Kadın  139 18,35 4,023 

,266 320 ,112 
Erkek 183 18,25 3,173 

Anlam 
Kadın  139 15,87 2,629 

1,202 320 ,221 
Erkek 183 15,56 2,048 

Üyelik-Aitlik 
Kadın  139 15,27 3,001 

,066 320 ,133 
Erkek 183 15,25 2,494 

Ruhsal Yaşam 
Kadın  139 19,97 3,010 

1,833 320 ,068 
Erkek 183 19,41 2,483 

Kurumsal Bağlılık 
Kadın  139 18,91 3,880 

,183 320 ,855 
Erkek 183 18,84 3,023 

Verimlilik 
Kadın  139 15,16 3,369 

,151 320 ,880 
Erkek 183 15,11 2,440 

Yaşamsal Memnuniyet 
Kadın  139 18,83 3,793 

1,038 320 ,313 
Erkek 183 18,43 3,135 

Tablo 4.2.3.1. Katılımcıların Ruhsal Liderliği Algılama Puanlarının Cinsiyete 

Göre Uygulanan İlişkisiz Grup T-Testi Sonuçları 

 Katılımcıların cinsiyetlerine göre ruhsal liderlik düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark tespit edilmemiştir. 
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Ruhsal Liderliği Algılama 

Ölçeği- Alt Boyutları 
Gruplar N X SS 

 t testi 

     t                     Sd p 

Vizyon 
Bekar 198 15,29 2,856 

0,378 320 ,706 
Evli 124 15,17 2,537 

Umut/Çaba 
Bekar 198 15,54 2,347 

0,521 320 ,610 
Evli 124 15,40 2,562 

Özveri/Fedakârlık 

Sevgisi 

Bekar 198 18,44 3,793 
0,972 320 ,332 

Evli 124 18,05 3,149 

Anlam 
Bekar 198 15,77 2,230 

0,734 320 ,463 
Evli 124 15,57 2,457 

Üyelik-Aitlik 
Bekar 198 15,34 2,752 

0,697 320 ,486 
Evli 124 15,12 2,674 

Ruhsal Yaşam 
Bekar 198 19,84 2,550 

1,548 320 ,122 
Evli 124 19,35 2,988 

Kurumsal Bağlılık 
Bekar 198 19,06 3,431 

1,257 320 ,210 
Evli 124 18,56 3,379 

Verimlilik 
Bekar 198 15,25 2,884 

0,923 320 ,357 
Evli 124 14,94 2,858 

Yaşamsal Memnuniyet 
Bekar 198 18,66 3,491 

0,410 320 ,679 
Evli 124 18,50 3,356 

Tablo 4.2.3.2. Katılımcıların Ruhsal Liderliği Algılama Puanlarının Medeni 

Durumlarına Göre Uygulanan İlişkisiz Grup T-Testi Sonuçları 

 Katılımcıların medeni durumlarına göre ruhsal liderlik düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 
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Ruhsal Liderlik 

Ölçeği Alt 

Boyutları 
Gruplar "Kuşak" N 

Sıralar 

Ortalaması 
Kaykare 

  

Sd p 

Vizyon 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 205,82 

8,600 2 ,014*** X Kuşağı (1965-1979) 50 131,78 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 159,32 

              

Umut/Çaba 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 203,61 

5,748 2 ,056 X Kuşağı (1965-1979) 50 140,08 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 157,78 

              

Özveri/Fedakârlık 

Sevgisi 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 157,46 

4,643 2 ,098 X Kuşağı (1965-1979) 50 132,20 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 161,95 

              

Anlam 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 230,00 

10,143 2 ,006* X Kuşağı (1965-1979) 50 147,48 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 154,81 

              

Üyelik-Aitlik 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 199,18 

10,315 2 ,006* X Kuşağı (1965-1979) 50 124,74 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 161,11 

              

Ruhsal Yaşam 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 193,86 

5,512 2 ,064 X Kuşağı (1965-1979) 50 135,22 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 159,30 

              

Kurumsal Bağlılık 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 185,25 

5,100 2 ,078 X Kuşağı (1965-1979) 50 133,68 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 160,09 

              

Verimlilik 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 182,04 

11,237 2 ,004* X Kuşağı (1965-1979) 50 119,73 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 163,08 

              

Yaşamsal 

Memnuniyet 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 179,11 

8,472 2 ,014*** X Kuşağı (1965-1979) 50 124,09 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 162,37 

*p< ,000 **p<,01  ***p<,05             
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Tablo 4.2.3.3. Katılımcıların Hangi Kuşağa Ait Olduğuna Göre Ruhsal Liderlik 

Puanlarının Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Uygulanan Kruskal Wallis 

Testi Sonuçları 

 Katılımcıların hangi kuşakta oldukları, Ruhsal Liderlik "Vizyon"; “Anlam”;” 

Üyelik/Aitlik”; “Verimlik” ve "Yaşamsal Memnuniyet" alt boyutlarından aldıkları 

puanlara göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir, puanlar sırasıyla; x2 (sd= 2, 

n= 313) = 8,600 p<.05; x2 (sd= 2, n= 313) = 10,143 p<.01; x2 (sd= 2, n= 313) = 10,315 

p<.01; x2 (sd= 2, n= 313) = 11,237p<.01; x2 (sd= 2, n= 313) = 8,472 p<.05; şeklindedir. 

Elde edilen bu bulgu, katılımcıların hangi kuşağa ait olduklarının Ruhsal Liderlik 

"Vizyon"; “Anlam”; ”Üyelik/Aitlik”; “Verimlik” ve "Yaşamsal Memnuniyet" alt 

boyutlarından aldıkları puanları arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir.  

 

 Katılımcıların "Vizyon"; “Anlam”; “Üyelik/Aitlik”; ”Verimlilik” ve “Yaşamsal 

Memnuniyet” alt boyutlarının gruplar sıralar ortalamaları dikkate alındığında; 1946-

1964 doğumlu katılımcılarının puanlarının en yüksek olduğu, ardından da 1980-1999 

doğumlu katılımcıların, son olarak da 1965-1979 doğumlu katılımcıların takip ettiği 

tespit edilmiştir. Son olarak ise Ruhsal Liderlik Ölçeği “Umut/Çaba”, 

“Özveri/Fedakârlık Sevgisi“, “Ruhsal Yaşam” ve “Kurumsal Bağlılık”  alt boyut 

puanlarından elde edilen puanların, katılımcıların hangi kuşağa ait olduklarına göre 

anlamlı bir farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir.   
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Ruhsal Liderlik 

Ölçeği Alt Boyutları 
Gruplar "Eğiitm Düzeyi" N 

Sıralar 

Ortalaması 
Kaykare Sd p 

Vizyon 

Lise 11 126,05 

4,226 4 ,376 
Önlisans 10 197,60 

Lisans 204 159,63 

Yüksek lisans 90 163,66 

Doktora 7 192,43 

Umut/Çaba 

Lise 11 145,82 

4,262 4 ,372 
Önlisans 10 210,45 

Lisans 204 157,07 

Yüksek lisans 90 166,65 

Doktora 7 179,14 

Özveri/Fedakârlık 

Sevgisi 

Lise 11 100,27 

6,672 4 ,154 

Önlisans 10 162,15 

Lisans 204 161,73 

Yüksek lisans 90 164,94 

Doktora 7 205,71 

Anlam 

Lise 11 113,45 

10,036 4 ,040* 

Önlisans 10 219,70 

Lisans 204 157,49 

Yüksek lisans 90 165,84 

Doktora 7 214,79 

Üyelik-Aitlik 

Lise 11 132,09 

4,801 4 ,308 

Önlisans 10 177,40 

Lisans 204 155,73 

Yüksek lisans 90 173,91 

Doktora 7 193,57 

Ruhsal Yaşam 

Lise 11 97,41 

7,802 4 ,099 
Önlisans 10 196,80 

Lisans 204 160,07 

Yüksek lisans 90 166,43 

Doktora 7 190,00 

Kurumsal Bağlılık 

Lise 11 106,00 

6,555 4 ,161 
Önlisans 10 175,55 

Lisans 204 159,77 

Yüksek lisans 90 166,88 

Doktora 7 209,86 

Verimlilik 

Lise 11 94,82 

10,078 4 ,039* 

Önlisans 10 192,90 

Lisans 204 157,77 

Yüksek lisans 90 171,27 

Doktora 7 204,57 

Yaşamsal 

Memnuniyet 

Lise 11 92,36 

8,925 4 ,063 
Önlisans 10 152,30 

Lisans 204 159,85 

Yüksek lisans 90 171,35 

Doktora 7 204,86 
* p<,05 
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Tablo 4.2.3.4. Katılımcıların Eğitimlerine Göre Ruhsal Liderlik Puanlarının 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Uygulanan Kruskal Wallis Testi 

Sonuçları 

 Katılımcıların eğitim düzeylerine göre Ruhsal Liderlik "Anlam” ve “Verimlik” 

alt boyutlarından aldıkları puanlara göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir, 

puanlar sırasıyla; x2 (sd= , n= 322) = 10,036 p<.05; x2 (sd= 4, n= 322) = 10,078 p<.05 

şeklindedir.  

 

 Elde edilen bu bulgu, katılımcıların eğitim düzeylerine göre Ruhsal Liderlik 

"Anlam” ve “Verimlik” alt boyutlarından aldıkları puanları arttırmada farklı etkilere 

sahip olduğunu göstermektedir.  

 

 Katılımcıların eğitim düzeylerine göre “Anlam” alt boyutu için gruplar sıralar 

ortalamaları dikkate alındığında; Önlisans mezunu katılımcılarının puanlarının en 

yüksek olduğu, ardından da doktora mezunu, Yüksek lisans mezunu, lisans mezunu ve 

son olarak da lise mezunu olan katılımcıların takip ettiği tespit edilmiştir. 

 

 Katılımcıların eğitim düzeylerine göre “Verimlilik” alt boyutu için gruplar 

sıralar ortalamaları dikkate alındığında; Doktora mezunu katılımcılarının puanlarının en 

yüksek olduğu, ardından Önlisans mezunlarının, yüksek lisans mezunlarının, lisans 

mezunlarının ve son olarak da lise mezunu olan katılımcıların takip ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

 Son olarak ise Ruhsal Liderlik Ölçeği “Vizyon”; “Umut/Çaba”, 

“Özveri/Fedakârlık Sevgisi“, “Üyelik/Aitlik”; “Ruhsal Yaşam”; “Kurumsal Bağlılık” ve 

“Yaşamsal Memnuniyet”  alt boyut puanlarından elde edilen puanların, katılımcıların 

hangi kuşağa ait olduklarına göre anlamlı bir farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir.   
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N, SS ve           Değerleri 

 

              
ANOVA Sonuçları 

  

  

Sektörde 

Çalıştıkları Süre 

 
N 

 
 

  Var. K. K.T.  Sd K.O. F p 

  
Bir yıldan az 9 15,00 

 

G.Arası 

 

 
156,374 

 
4 

 
39,093 

 
5,526 

 
,340 

Vizyon 
 

 

 

1-5 yıl arası 64 14,50  G. İçi 2242,732 317 7,075     

 
6-10 yıl arası 

 
94 

 
14,63 

  
Toplam 

 
2399,106 

 
321 

      

 
11-15 yıl arası 

 
106 

 
16,11             

 
16-20 yıl arası  

 
49 

 
15,55       

      

  

Sektörde 

Çalıştıkları 

Süre 

N 
 

  
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  
Bir yıldan az 9 14,78 

 

G.Arası 

 

 
101,464 

 
4 

 
25,366 

 
4,485 

 
,143 

Umut/Çaba 
 

 

 

1-5 yıl arası 64 14,81 
  
G. İçi 

 

 
1792,959 

 
317 

 
5,656 

    

6-10 yıl arası 94 15,06  Toplam 1894,422 321       

 
11-15 yıl arası 

 
106 

 
16,09             

 
16-20 yıl arası  

49 15,98 
      

      

  

Sektörde 

Çalıştıkları 

Süre 

N 
 

  
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  
Bir yıldan az 9 17,11 

 

G.Arası 

 

 
96,745 

 
4 

 
24,186 

 
1,931 

 
,105 

Özveri/Fedakârlık 

Sevgisi 
 

 

1-5 yıl arası 64 17,55  G. İçi 3969,814 317 12,523     

 
6-10 yıl arası 

 
94 

 
18,32 

  
Toplam 

 
4066,559 

 
321 

      

 
11-15 yıl arası 

 
106 

 
18,94             

 
16-20 yıl arası  

 
49 

 
18,02       

      

  

Sektörde 

Çalıştıkları 

Süre 

N 
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

 

Bir yıldan az 9 15,22 
 

G.Arası 

 

 
54,243 

 
4 

 
13,561 

 
2,574 

 
,238 

 1-5 yıl arası 64 15,20  G. İçi 1670,319 317 5,269     

x

x

x

x

x
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Anlam   

6-10 yıl arası 94 15,40  Toplam 1724,562 321       

 
11-15 yıl arası 

 
106 

 
15,99             

 
16-20 yıl arası  

 
49 

 
16,33       

      

  

Sektörde 

Çalıştıkları 

Süre 

N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  
 
Bir yıldan az 

 
9 

 
14,00 

 

G.Arası 
 
114,658 

 
4 

 
28,664 

 
4,020 

 
,934 

Üyelik-Aitlik 

 
1-5 yıl arası 

 
64 

 
14,28 

 
G. İçi 

 
2260,460 

 
317 

 
7,131 

    

 
6-10 yıl arası 

 
94 

 
15,28 

 
Toplam 

 
2375,118 

 
321 

      

 
11-15 yıl arası 

 
106 

 
15,86             

 
16-20 yıl arası  

 
49 

 
15,41       

      

 

Tablo 4.2.3.5. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Puanlarının Sektörde Çalıştıkları 

Süre Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

  N, SS ve           Değerleri 

 

                ANOVA Sonuçları 

  

Sektörde 

Çalıştıkları Süre 
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 18,78 
 

G.Arası 
190,694 4 47,673 6,850 ,193 

Ruhsal 

Yaşam 

1-5 yıl arası 64 18,75  G. İçi 2206,350 317 6,960     

6-10 yıl arası 94 19,09  Toplam 2397,043 321       

11-15 yıl arası 106 19,59             

16-20 yıl arası  49 19,04             

  

Sektörde 

Çalıştıkları Süre 
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 17,89 
 

G.Arası 
233,030 4 58,257 5,264 ,320 

Kurumsal 

Bağlılık 

1-5 yıl arası 64 18,00  G. İçi 3508,228 317 11,067     

6-10 yıl arası 94 18,55  Toplam 3741,258 321       

11-15 yıl arası 106 18,80             

16-20 yıl arası  49 18,12             

x

x

x

x
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Sektörde 

Çalıştıkları Süre 
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 14,92 
 

G.Arası 
101,824 4 25,456 3,166 ,114 

Verimlilik 

1-5 yıl arası 64 14,84  G. İçi 2548,698 317 8,040     

6-10 yıl arası 94 14,83  Toplam 2650,522 321       

11-15 yıl arası 106 15,15             

16-20 yıl arası  49 15,22             

  

Sektörde 

Çalıştıkları Süre 
N 

 

  
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 15,78 
 

G.Arası 
347,624 4 86,906 8,009 ,000* 

Yaşamsal 

Memnuniyet 

1-5 yıl arası 64 17,52  G. İçi 3439,695 317 10,851     

6-10 yıl arası 94 18,27  Toplam 3787,320 321       

11-15 yıl arası 106 19,92             

16-20 yıl arası  49 18,31             

*p< ,000  

 

   
    

            

Tablo 4.2.3.5. (DEVAMI) Katılımcıların Ruhsal Liderlik Puanlarının Sektörde 

Çalıştıkları Süre Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile 

sektördeki çalıştıkları süreye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F (4,321) = 

8,009*p<.000.  Başka bir deyişle “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile 

sektördeki çalıştıkları süreye bağlı olarak anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bu 

anlamlılığım hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analiz Tablo 

4.2.3.5.1’de detaylandırılmıştır.   

Ek olarak, katılımcıların Ruhsal Liderlik “Vizyon”, “Umut/Çaba”, “Özveri/Fedakârlık 

Sevgisi”; “Anlam”, “Üyelik-Aitlik“, “Ruhsal Yaşam “,” Kurumsal Bağlılık ” ve 

“Verimlilik” alt boyut puanları sektördeki konumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir.  

 

 

 

 

 

x

x
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Sektörde Çalıştıkları Süre (i) Sektörde Çalıştıkları Süre (i) Ort.Farkı (i-j) SHx p 

Bir yıldan az  

6-10 yıl arası -2,488 1,149 ,031** 

11-15 yıl arası -4,147 1,144 ,000* 

16-20 yıl arası -2,528 1,195 ,035** 

1- 5 yıl arası 11-15 yıl arası -2,409 0,521 ,000* 

*p< ,000 **p< ,05         

Tablo 4.2.3.5.1. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği "Yaşamsal Memnuniyet" 

Alt Boyut Puanlarının Sektörde Çalıştıkları Süreye Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

Farklılaştığını Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile 

sektördeki çalıştıkları süreye bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Bu anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Post-Hoc 

LSD Testi Sonuçlarına göre; 

Sektörde bir yıldan az çalışan katılımcıların, sektörde 6-10 yıl arası; 11-15 yıl arası ve 

16-20 yıl arası çalışan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut 

puanları ile arasındaki farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  Ek olarak; 

Sektörde 1-5 yıl arasında çalışan katılımcıların, sektörde 11-15 yıl arası çalışan 

katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile arasındaki 

farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir.   
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Ruhsal Liderlik Ölçeği- Alt 

Boyutları 
Gruplar N X SS 

 t testi 

     t                     Sd p 

Vizyon 
Üretim 136 16,31 1,84 

6,342 320 ,000* 
Hizmet 186 14,46 3,01 

Umut/Çaba 
Üretim 136 16,03 1,47 

3,502 320 ,001** 
Hizmet 186 15,09 2,88 

Özveri/Fedakârlık Sevgisi 
Üretim 136 19,40 2,01 

4,934 320 ,000* 
Hizmet 186 17,48 4,18 

Anlam 
Üretim 136 16,11 1,73 

2,795 320 ,006** 
Hizmet 186 15,39 2,63 

Üyelik-Aitlik 
Üretim 136 16,21 1,58 

5,615 320 ,000* 
Hizmet 186 14,56 3,14 

Ruhsal Yaşam 
Üretim 136 20,38 2,13 

4,205 320 ,000* 
Hizmet 186 19,12 2,99 

Kurumsal Bağlılık 
Üretim 136 20,07 2,08 

5,646 320 ,000* 
Hizmet 186 17,99 3,90 

Verimlilik 
Üretim 136 16,07 1,92 

5,195 320 ,000* 
Hizmet 186 14,45 3,24 

Yaşamsal Memnuniyet 
Üretim 136 19,73 2,50 

5,246 320 ,000* 
Hizmet 186 17,77 3,78 

*p< ,000 **p< ,05               

Tablo 4.2.3.6. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği Puanlarının Çalıştıkları 

Sektördeki Konumlarına Göre Uygulanan İlişkisiz Grup T-Testi Sonuçları 

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Vizyon” alt boyutu puanları sektördeki 

çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 6,342 *p< .000. 

Üretim sektöründeki katılımcıların “Vizyon” alt boyutu puanları (   = 16,31), Hizmet 

sektöründeki katılımcıların (   = 14,46) puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Vizyon” alt boyutu puanları ile kişinin çalıştığı 

kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Umut/Çaba” alt boyutu puanları 

sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 3,502 

**p< .01. Üretim sektöründeki katılımcıların “Umut/Çaba” alt boyutu puanları (   = 

16,03), Hizmet sektöründeki katılımcıların (   = 15,09) puanlarından anlamlı düzeyde 

x

x

x

x
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yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Umut/Çaba” alt boyutu puanları ile 

kişinin çalıştığı kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.   

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Özveri/Fedakârlık Sevgisi” alt boyutu 

puanları sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 

4,934 *p< .000.  Üretim sektöründeki katılımcıların “Özveri/Fedakârlık Sevgisi” alt 

boyutu puanlarının (  = 19,40), Hizmet sektöründeki katılımcıların (  = 17,48) 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile 

“Özveri/Fedakârlık Sevgisi” alt boyutu puanları ile kişinin çalıştığı kurumdaki birim 

arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Anlam” alt boyutu puanları sektördeki 

çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 2,795 **p< .01. 

Üretim sektöründeki katılımcıların “Anlam” alt boyutu puanları (   = 16,11), Hizmet 

sektöründeki katılımcıların (   = 15,39) puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bulgu ile “Anlam” alt boyutu puanları ile kişinin çalıştığı 

kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Üyelik/Aitlik” alt boyutu puanları 

sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 5,615 *p< 

.000. Üretim sektöründeki katılımcıların “Üyelik/Aitlik” alt boyutu puanları (   = 16,21), 

Hizmet sektöründeki katılımcıların (   = 14,56) puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Üyelik/Aitlik” alt boyutu puanları ile kişinin 

çalıştığı kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Ruhsal Yaşam” alt boyutu puanları 

sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 4,205 *p< 

.000. Üretim sektöründeki katılımcıların “Ruhsal Yaşam” alt boyutu puanları (   = 

20,38), Hizmet sektöründeki katılımcıların   (    = 19,12) puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Ruhsal Yaşam” alt boyutu puanları ile 

kişinin çalıştığı kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.   

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Kurumsal Bağlılık” alt boyutu puanları 

sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 5,646 *p< 

xx
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.000. Üretim sektöründeki katılımcıların “Kurumsal Bağlılık” alt boyutu puanları  

(   = 20,07), Hizmet sektöründeki katılımcıları (    = 17,99) puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Kurumsal Bağlılık” alt boyutu 

puanları ile kişinin çalıştığı kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.   

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Verimlilik” alt boyutu puanları 

sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 5,195 *p< 

.000. Üretim sektöründeki katılımcıların“Verimlilik” alt boyutu puanları (    = 16,07), 

Hizmet sektöründeki katılımcıların (  = 14,45) puanlarından anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Verimlilik” alt boyutu puanları ile kişinin 

çalıştığı kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.   

Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyutu puanları 

sektördeki çalıştıkları birime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 5,246 *p< 

.000. Üretim sektöründeki katılımcıların “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyutu puanları  

(  = 19,73), Hizmet sektöründeki katılımcıların (  = 17,77) puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Yaşamsal Memnuniyet” alt 

boyutu puanları ile kişinin çalıştığı kurumdaki birim arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu şeklinde yorumlanabilir.   
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  N, SS ve           Değerleri 

 

              ANOVA Sonuçları 

  

  
Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Vizyon 

Müdür 95 16,08  G.Arası 186,444 4 46,611 6,678 ,000* 

Müdür Yardımcısı 29 13,69  G. İçi 2212,661 317 6,980     

Amir-Şef 35 16,06  Toplam 2399,106 321       

Şef Yardımcısı 26 14,65             

  Diğer 137 14,89             

  
Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Umut/Çaba 

Müdür 95 15,04  G.Arası 89,604 4 22,401 3,935 ,223 

Müdür Yardımcısı 29 14,66  G. İçi 1804,819 317 5,693     

Amir-Şef 35 15,26  Toplam 1894,422 321       

Şef Yardımcısı 26 15,15             

  Diğer 137 15,14             

  
Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Özveri/Fedakarlık 

Sevgisi 

Müdür 95 18,86  G.Arası 62,720 4 15,680 1,241 ,293 

Müdür Yardımcısı 29 17,76  G. İçi 4003,839 317 12,630     

Amir-Şef 35 18,66  Toplam 4066,559 321       

Şef Yardımcısı 26 17,69             

  Diğer 137 18,03             

  
Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Anlam 

Müdür 95 15,96  G.Arası 62,771 4 15,693 2,994 ,119 

Müdür Yardımcısı 29 15,21  G. İçi 1661,791 317 5,242     

Amir-Şef 35 16,49  Toplam 1724,562 321       

Şef Yardımcısı 26 15,69             

  Diğer 137 15,60             

  

Sektördeki 

Konumları  
N 

 

  
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Üyelik-Aitlik 

Müdür 95 15,96  G.Arası 91,055 4 22,764 3,159 ,134 

Müdür Yardımcısı 29 14,55  G. İçi 2284,063 317 7,205     

Amir-Şef 35 15,69  Toplam 2375,118 321       

Şef Yardımcısı 26 14,85             

  Diğer 137 14,88             

 

Tablo 4.2.3.7. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği Puanlarının Sektördeki 

Konumlarına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

x
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  N, SS ve           Değerleri 

 

              ANOVA Sonuçları 

  

  Sektördeki Konumları  N 
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Ruhsal 

Yaşam 

Müdür 95 19,58  G.Arası 164,798 4 41,200 5,851 ,420 

Müdür Yardımcısı 29 18,86  G. İçi 2232,245 317 7,042     

Amir-Şef 35 19,06  Toplam 2397,043 321       

Şef Yardımcısı 26 18,35             

Diğer 137 19,32             

  Sektördeki Konumları  N 
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Kurumsal 

Bağlılık 

Müdür 95 20,04  G.Arası 238,349 4 59,587 5,392 ,000* 

Müdür Yardımcısı 29 17,48  G. İçi 3502,909 317 11,050     

Amir-Şef 35 19,26  Toplam 3741,258 321       

Şef Yardımcısı 26 18,12             

  Diğer 137 18,39             

  Sektördeki Konumları  N 
 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Verimlilik 

Müdür 95 15,93  G.Arası 113,480 4 28,370 3,545 ,098 

Müdür Yardımcısı 29 14,31  G. İçi 2537,042 317 8,003     

Amir-Şef 35 15,17  Toplam 2650,522 321       

Şef Yardımcısı 26 14,08             

  
Diğer 
 

137 
 

 
14,94 
 
 
 

      

      

  Sektördeki Konumları  N   Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Yaşamsal 

Memnuniyet 

Müdür 95 19,57  G.Arası 169,246 4 42,311 3,707 ,006** 

Müdür Yardımcısı 29 17,48  G. İçi 3618,074 317 11,413     

Amir-Şef 35 19,06  Toplam 3787,320 321       

Şef Yardımcısı 26 17,92             

Diğer 137 18,18             

*p< ,000 **p< ,01   
                

Tablo 4.2.3.7. (DEVAMI) Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği Puanlarının 

Sektördeki Konumlarına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Vizyon” alt boyut puanları ile sektördeki 

konumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F (4,321) = 6,678 *p<.000.  

Başka bir deyişle “Vizyon” alt boyut puanları ile sektördeki konumlarına bağlı olarak 

x

x

x

x
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anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bu anlamlılığım hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analiz Tablo 4.2.3.7.1’de detaylandırılmıştır.  

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Kurumsal Bağlılık” alt boyut puanları ile 

sektördeki konumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F (4,321) = 5,392 

*p<.000.  Başka bir deyişle “Kurumsal Bağlılık” alt boyut puanları ile sektördeki 

konumlarına bağlı olarak anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bu anlamlılığım 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analiz Tablo 4.2.3.7.2’de 

detaylandırılmıştır.   

 Ek olarak, katılımcıların Ruhsal Liderlik “Umut/Çaba”, “Anlam”, 

“Özveri/Fedakârlık Sevgisi”; “Üyelik-Aitlik“, “Ruhsal Yaşam “, “Verimlilik” ve alt 

boyut puanları sektördeki konumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile 

sektördeki konumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F (4,321) = 3,707 

**p<.01.  Başka bir deyişle “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile sektördeki 

konumlarına bağlı olarak anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bu anlamlılığım 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analiz Tablo 4.2.3.7.3’de 

detaylandırılmıştır.   

Sektördeki 

Konumları  (i) 

Sektördeki Konumları  

(j) 
Ort.Farkı (i-j) SHx p 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 2,395 0,561 ,000* 

Şef Yardımcısı 1,431 0,585 ,015*** 

Diğer 1,194 0,353 ,001** 

Müdür Yardımcısı 
Amir-Sef -2,367 0,663 ,000* 

Diğer -1,201 0,540 ,027*** 

Amir-Sef Diğer 1,194 0,353 ,001** 

*p< .000  **p<, 01 ***p< ,05       

Tablo 4.2.3.7.1. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Vizyon” Alt Boyut 

Puanlarının Sektördeki Konumlarına Göre Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını 

Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları  

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Vizyon” alt boyut puanları ile sektördeki 

konumlarına bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu anlamlılığın 
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hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Post-Hoc LSD Testi 

Sonuçlarına göre; Müdür statüsünde olan katılımcıların, müdür yardımcısı, Şef 

Yardımcısı ve diğer kategorisinde yer alan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Vizyon” alt 

boyut puanları ile arasındaki farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  Ek 

olarak; müdür yardımcısı statüsünde olan katılımcıların Amir-Şef ve diğer kategorisinde 

yer alan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Vizyon” alt boyut puanları ile arasındaki farkın 

anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  Son olarak; Amir-Şef statüsünde olan 

katılımcıların diğer kategorisinde yer alan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Vizyon” alt 

boyut puanları ile arasındaki farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir.   

Sektördeki 

Konumları  (i) 

Sektördeki Konumları  

(j) 
Ort.Farkı (i-j) SHx p 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 2,559 0,705 ,000* 

Şef Yardımcısı 1,927 0,736 ,009** 

Diğer 1,655 0,444 ,000* 

Amir-Sef Diğer -1,774 0,835 ,034*** 

*p< .000  **p<, 01 ***p< ,05       

Tablo 4.2.3.7.2. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Kurumsal Bağlılık” Alt 

Boyut Puanlarının Sektördeki Konumlarına Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

Farklılaştığını Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları  

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Kurumsal Bağlılık” alt boyut puanları ile 

sektördeki konumlarına bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu 

anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Post-Hoc LSD 

Testi Sonuçlarına göre; Müdür statüsünde olan katılımcıların, müdür yardımcısı, Şef 

Yardımcısı ve diğer kategorisinde yer alan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Kurumsal 

Bağlılık” alt boyut puanları ile arasındaki farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. Ek olarak; Amir-Şef statüsünde olan katılımcıların diğer kategorisinde yer 

alan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Kurumsal Bağlılık” alt boyut puanları ile arasındaki 

farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
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Sektördeki 

Konumları  (i) 

Sektördeki Konumları  

(j) 
Ort.Farkı (i-j) SHx p 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 2,086 0,717 ,004* 

Şef Yardımcısı 1,645 0,748 ,028** 

Diğer 1,393 0,451 ,002* 

*p<, 01 **p< ,05         

Tablo 4.2.3.7.3. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği “Yaşamsal Memnuniyet” 

Alt Boyut Puanlarının Sektördeki Konumlarına Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

Farklılaştığını Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları  

 Katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal Memnuniyet” alt boyut puanları ile 

sektördeki konumlarına bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu 

anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Post-Hoc LSD 

Testi Sonuçlarına göre; Müdür statüsünde olan katılımcıların, müdür yardımcısı, Şef 

Yardımcısı ve diğer kategorisinde yer alan katılımcıların Ruhsal Liderlik “Yaşamsal 

Memnuniyet” alt boyut puanları ile arasındaki farkın anlamlılığından kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. 

 4.2.4. Katılımcıların (Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı 

kuşağı bazında) İş Tatmini Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerine 

İlişkin Bulgular 

İş Tatmini Ölçeği Alt 

Boyutları 
Gruplar N X SS 

 t testi 

     t                     Sd p 

İçsel İş Tatmini 
Kadın  139 46,16 6,18 

2,131 320 ,034* 
Erkek 183 44,75 5,64 

Dışsal İş Tatmini 
Kadın  139 29,56 5,29 

-0,774 320 ,450 
Erkek 183 29,99 4,73 

Genel İş Tatmini 
Kadın  139 75,72 10,47 

0,867 320 ,392 
Erkek 183 74,74 9,64 

*p<,05               
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Tablo 4.2.4.1. Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre 

Uygulanan İlişkisiz Grup T-Testi Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “İçsel İş Tatmini” alt boyutu puanları cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 2,131 *p< .05.  Kadın katılımcıların 

“İçsel İş Tatmini” alt boyutu puanlarının (  = 46,16),  erkek katılımcıların  (   = 44,75) 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “İçsel İş 

Tatmini” alt boyutu puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 

İş Tatmini Ölçeğii- Alt 

Boyutları 
Gruplar N X SS 

 t testi 

     t                     Sd p 

İçsel İş Tatmini 
Evli 198 45,42 6,01 

0,257 320 ,797 
Bekar 124 45,25 5,77 

Dışsal İş Tatmini 
Evli 198 29,94 5,06 

0,624 320 ,529 
Bekar 124 29,59 4,85 

Genel İş Tatmini 
Evli 198 75,37 10,13 

0,462 320 ,644 
Bekar 124 74,84 9,83 

Tablo 4.2.4.2. Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği Puanlarının Medeni Durumlarına 

Göre Uygulanan İlişkisiz Grup T-Testi Sonuçları 

 Katılımcıların medeni durumlarına göre iş tatmini puanları arasında anlamlı bir 

fark tespit edilememiştir.  

 

 

 

 

 

x x
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İş 

Tatmini 

Ölçeği Alt 

Boyutları 

Gruplar "Kuşak" N 
Sıralar 

Ortalaması 
Kaykare 

  

Sd p 

İçsel İş 

Tatmini 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 224,46 

8,554 2 ,014* X Kuşağı (1965-1979) 50 160,93 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 152,42 

              

Dışsal 

İşTatmini 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 151,04 

1,797 2 ,407 X Kuşağı (1965-1979) 50 141,98 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 160,35 

              

Genel İş 

Tatmini 

Bebek Patlaması (1946-1964) 14 197,50 

2,988 2 ,224 X Kuşağı (1965-1979) 50 152,57 

Y Kuşağı (1980-1999) 249 155,61 

*p< ,05             

Tablo 4.2.4.3. Katılımcıların Hangi Kuşağa Ait Olduğuna Göre İş Tatmini 

Puanlarının Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Uygulanan Kruskal Wallis 

Testi Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini "İçsel İş Tatmini" Alt boyutlarından aldıkları puanların 

katılımcıların hangi kuşağa ait oldukları değişkenine göre anlamı bir şekilde 

farklılaştığını göstermektedir sırasıyla; x2 (sd= 2, n= 313) = 8,554 p<.05 şeklindedir. 

Elde edilen bu bulgu, katılımcıların hangi kuşağa ait olduklarının İş Tatmini "İçsel İş 

Tatmini" Alt boyutlarından aldıkları puanları arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir.  
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İş Tatmini Ölçeği Alt 

Boyutları 
Gruplar "Eğitim 

Düzeyi" 
N 

Sıralar 

Ortalaması 
Kaykare Sd p 

İçsel İş Tatmini 

Lise 11 147,73 

10,222 4 ,037** 

Önlisans 10 215,40 

Lisans 204 161,58 

Yüksek lisans 90 150,67 

Doktora 7 243,00 

Dışsal İş Tatmini 

Lise 11 88,00 

13,571 4 ,009* 

Önlisans 10 158,25 

Lisans 204 159,53 

Yüksek lisans 90 168,63 

Doktora 7 247,36 

Genel İş Tatmini 

Lise 11 125,82 

10,707 4 ,030** 

Önlisans 10 195,10 

Lisans 204 159,63 

Yüksek lisans 90 158,81 

Doktora 7 258,57 

*p<, 01 **p< ,05             

Tablo 4.2.4.4. Katılımcıların İş Tatmin Ölçeği Puanlarının Eğitim Düzeyi 

Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini "İçsel İş Tatmini" Alt boyutlarından aldıkları puanların 

katılımcıların eğitim düzeylerine göre anlamı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir 

sırasıyla; x2 (sd= 2, n= 322) = 10,222 **p<.05 şeklindedir. Elde edilen bu bulgu, 

katılımcıların eğitim düzeylerine göre İş Tatmini "İçsel İş Tatmini" Alt boyutlarından 

aldıkları puanları arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir.  

 Katılımcıların İş Tatmini "Dışsal İş Tatmini" Alt boyutlarından aldıkları 

puanların katılımcıların eğitim düzeylerine göre anlamı bir şekilde farklılaştığını 

göstermektedir sırasıyla; x2 (sd= 2, n= 322) = 13,571 *p<.01 şeklindedir. Elde edilen bu 

bulgu, katılımcıların eğitim düzeylerine göre İş Tatmini "Dışsal İş Tatmini" Alt 

boyutlarından aldıkları puanları arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir.  

 Katılımcıların İş Tatmini "Genel İş Tatmini" Alt boyutlarından aldıkları 

puanların katılımcıların eğitim düzeylerine göre anlamı bir şekilde farklılaştığını 
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göstermektedir sırasıyla; x2 (sd= 2, n= 322) = 10,707 *p<.01 şeklindedir. Elde edilen bu 

bulgu, katılımcıların eğitim düzeylerine göre İş Tatmini "Genel İş Tatmini" Alt 

boyutlarından aldıkları puanları arttırmada farklı etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir.  

 

Tablo 4.2.4.5. Katılımcıların İş Tatmin Ölçeği Puanlarının Sektörde Çalıştıkları 

Süre Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

   

  N, SS ve           Değerleri 

 

              
ANOVA Sonuçları 

  

  
Sektörde Çalıştıkları 

Süre 
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 43,67  G.Arası 81,708 4 20,427 0,581 ,676 

İçsel İş 

Tatmini 

1-5 yıl arası 64 44,98  G. İçi 11136,220 317 35,130     

6-10 yıl arası 94 45,81  Toplam 11217,929 321       

11-15 yıl arası 106 45,05 
            

16-20 yıl arası  49 45,96 
      

      

  
Sektörde Çalıştıkları 

Süre 
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 28,00  G.Arası 275,536 4 68,884 2,846 ,024* 

Dışsal İş 

Tatmini 

1-5 yıl arası 64 28,25  G. İçi 7672,526 317 24,204     

6-10 yıl arası 94 30,32  Toplam 7948,062 321       

11-15 yıl arası 106 30,58             

16-20 yıl arası  
49 29,53 

      
      

  
Sektörde Çalıştıkları 

Süre 
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

  Bir yıldan az 9 71,67  G.Arası 463,173 4 115,793 1,160 ,329 

Genel İş 

Tatmini 

1-5 yıl arası 64 73,23  G. İçi 31647,103 317 99,833     

6-10 yıl arası 94 76,13  Toplam 32110,276 321       

11-15 yıl arası 106 75,62 
            

16-20 yıl arası  
49 75,49 

      
      

*p< ,05 
      

      
      

x

x

x

x
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 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “ Dışsal İş tatmini” alt boyut puanları ile 

sektördeki konumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir F (4,321) = 2,846 

*p<.05.  Başka bir deyişle “ Dışsal İş tatmini” alt boyut puanları ile sektördeki 

konumlarına bağlı olarak anlamlı şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bu anlamlılığım 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan analiz Tablo 4.2.4.5.1’de 

detaylandırılmıştır.   

Sektörde Çalıştıkları 

Süre  (i) 

Sektörde Çalıştıkları Süre   

(j) 

Ort.Farkı 

(i-j) 
SHx p 

1-5 yıl arası 

6-10 yıl arası -2,069 0,797 ,010** 

11-15 yıl arası -2,325 0,779 ,003* 

*p<, 01 **p< ,05         

Tablo 4.2.4.5.1. Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “Dışsal İş Tatmini” Alt Boyut 

Puanlarının Sektörde Çalıştıkları Süreye Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

Farklılaştığını Belirlemek Üzere Uygulanan Post-Hoc LSD Testi Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “Dışsal İş Tatmini” alt boyut puanları ile 

sektörde çalıştıkları süreye bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu 

anlamlılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Post-Hoc LSD 

Testi Sonuçlarına göre; 1-5 yıl arasındaki katılımcıların, 6-10 yıl arası ve 11-15 yıl 

arasında yer alan katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “Dışsal İş Tatmini” alt boyut puanları 

ile arasındaki farkın anlamlılığından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
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İş Tatmini Ölçeği- Alt 

Boyutları 
Gruplar N X SS 

 t testi 

     t                     Sd p 

İçsel İş Tatmini 
Üretim 136 45,65 4,00 

0,771 320 ,441 
Hizmet 186 45,14 6,99 

Dışsal İş Tatmini 
Üretim 136 31,18 3,16 

4,337 320 ,000* 
Hizmet 186 28,81 5,77 

Genel İş Tatmini  
Üretim 136 76,83 6,26 

2,579 320 ,005** 
Hizmet 186 73,95 11,89 

*p<, 000 **p< ,01               

Tablo 4.2.4.6. Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği Puanlarının Çalıştıkları 

Sektördeki Birimlerine Göre Uygulanan İlişkisiz Grup T-Testi Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “Dışsal İş Tatmini” alt boyutu puanları 

çalıştıkları sektördeki birimlere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir t(320)= 4,337 

*p< .000.  Üretim biriminde olan katılımcıların “Dışsal İş Tatmini” alt boyutu 

puanlarının (    = 31,18),  Hizmet biriminde olan katılımcıların (    = 28,81) puanlarından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Dışsal İş Tatmini” alt 

boyutu puanları ile çalıştıkları sektördeki birimler arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

şeklinde yorumlanabilir.  

 Ek olarak; Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “Genel İş Tatmini” alt boyutu 

puanları çalıştıkları sektördeki birimlere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

t(320)= 2,579 **p< .01.  Üretim biriminde olan katılımcıların “Genel İş Tatmini” alt 

boyutu puanlarının (    = 76,83),  Hizmet biriminde olan katılımcıların  (    = 73,95) 

puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Bu bulgu ile “Genel İş 

Tatmini” alt boyutu puanları ile çalıştıkları sektördeki birimler arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 

 

 

x x

x x
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  N, SS ve           Değerleri 

 

               
ANOVA Sonuçları 

  

  

Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

İçsel İş 

Tatmini 

Müdür 95 45,45  G.Arası 22,711 4 5,678 0,161 ,958 

Müdür Yardımcısı 29 45,03  G. İçi 11195,218 317 35,316     

Amir-Şef 35 45,97  Toplam 11217,929 321       

Şef Yardımcısı 26 44,92 
  

          

  Diğer 137 45,28 
  

          

  

Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Dışsal İş 

Tatmini 

Müdür 95 30,92  G.Arası 179,073 4 44,768 1,827 ,123 

Müdür Yardımcısı 29 29,07  G. İçi 7768,990 317 24,508     

Amir-Şef 35 29,63  Toplam 7948,062 321       

Şef Yardımcısı 26 28,81 
      

      

  Diğer 137 29,43 
      

      

  

Sektördeki 

Konumları  
N 

 

Var. K. K.T. Sd K.O. F p 

Genel İş 

Tatmini 

Müdür 95 76,37  G.Arası 258,068 4 64,517 0,642 ,633 

Müdür Yardımcısı 29 74,10  G. İçi 31852,208 317 100,480     

Amir-Şef 35 75,60  Toplam 32110,276 321       

Şef Yardımcısı 26 73,73             

Diğer 137 74,72 
        

    

Tablo 4.2.4.7. Katılımcıların Ruhsal Liderlik Ölçeği Puanlarının Sektördeki 

Konumlarına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 Katılımcıların İş Tatmini ölçeği ile sektördeki konumlarına göre anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir.   
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BÖLÜM 5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Bulgulardan elde edilen verilere göre katılımcıların İş Tatmini Ölçeği "İçsel İş 

Tatmini" alt boyutu ile Ruhsal Liderlik Ölçeği tüm Alt Boyutları arasında orta düzeyde, 

pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Juhaizi ve İzah’ın (2011) 

Malezya’da yürüttükleri bir çalışmada, ruhsal liderlik teorileri ile ilgili bir çerçeve 

önerilmiştir. Çok boyutlu bir yaklaşımla iş tatmininin ruhsal liderlikle ilişkili olduğunu 

belirten bu çalışma, vizyon, özgecil aşk, umut / inanç, anlam, çağrı ve üyelik gibi alt 

boyutlarla iş tatmini arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. Ruhsal 

liderlik, bugünün kaotik iş ortamında hayatta kalmak için önem teşkil etmektedir. 

Vizyonlarını geliştirmeyi hedefleyen kuruluşlar için motivasyon kaynağı olan ruhsal 

liderlik, performansı arttırarak iş tatmini yükseltmektedir. Çalışanların iş tatmini, 

yüksek performansın çok önemli bir belirleyicisidir (Juhaizi ve İzah, 2011). 

Bulgular doğrultusunda katılımcıların cinsiyetlerine göre ruhsal liderlik 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Benzer bir çalışma yürüten Hina 

ve arkadaşları (2013), Pakistan’da bulunan firmalarda cinsiyet faktörünün önemli bir 

yere sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Liderler ve çalışanlar, herhangi bir kuruluşta 

büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle liderlik maneviyatı ve izleyicinin manevi yaşama 

gereksinimi ile ilgili cinsiyetin etkisi, yirmi birinci yüzyılda araştırmacılar arasında 

büyük dikkat çekmektedir. Cinsiyetin erkek ve kadın çalışanların ruhsal liderlik 

özellikleri üzerindeki etkisini test etmek için Independent Sample t-testinin kullanıldığı 

bu araştırmada, ortalama olarak kadın çalışanların liderlerinin kuruluşun gelecekteki 

yönüne daha fazla dikkat ettiğini saptarken erkek takipçiler liderlerinin davranışlarını 

vizyon sahibi bulamadılar. Analizden, erkek çalışanların, liderin istediği ve 

beklenenlerin yerine getirilebileceği konusunda lider davranışına yönelik kadın 

çalışanlardan daha az umutlu oldukları sergilenmiştir. Erkek çalışanların, liderlerinin 

manevi davranışlarına, kadın çalışanlara kıyasla daha az güvendikleri sonucuna 

varılmıştır (Hina ve ark., 2013). Bu bulgudan yola çıkarak Pakistan’daki erkeklerin 

kadınlara göre daha realist bir yaşam biçimini benimsediği söylenebilir. Ancak bu 

durum, bu teze ait bulgularda desteklenmemektedir. 
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Bulgularda katılımcıların medeni durumlarına göre ruhsal liderlik düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. İran’da yürütülen benzer bir çalışmada 

Dargahi ve arkadaşları (2017), T testi ve Anova testi uygulayarak ruhsal liderlik ile 

örgütsel boyutlar arasında cinsiyet, yaş ve personelin eğitim derecesi ile anlamlı bir 

ilişki bulamamışlardır. Ancak tez içinde anlamlı bir sonuç bulunamayan medeni durum 

değişkeni için, örgütsel üyelik ile personelin medeni statüsü arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu saptamışlardır. Tezin bulgular kısmında medeni durumla ruhsal liderlik 

arasında herhangi bir sorun bulunamasa da İran’da bulunması, ölümlerin bölge halkı 

için yıkıcı olduğu kanısını akıllara getirebilmektedir.  

Katılımcıların Ruhsal Liderlik "Vizyon" ve "Yaşamsal Memnuniyet" Alt 

boyutlarından aldıkları puanların katılımcıların hangi kuşağa ait oldukları değişkenine 

göre anlamı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmişti. Demirkaya ve arkadaşlarının (2017) 

yürüttüğü çalışma, göstermektedir ki “Türk toplum yapısı, bireylerinin kişilik özelliği 

ve çalışma hayatı üzerindeki yönetim algısı, literatürde yer alan kuşaklar arası 

farklılıklarla paralellik göstermemektedir. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse 

tüm kuşakların özelliklerinin çoğunun Y kuşağı nitelikleriyle özdeşleştiği söylenebilir. 

Bu bağlamda ülkemizde çalışma hayatının düzenlenmesinde ve yönetim politikalarının 

belirlenmesinde yurtdışı yayınlar temel alınarak vizyon oluşturulmasından çok, 

kuşakların yönetim algılarının ve liderlik tarzı beklentilerinin daha derinlemesine 

araştırılmasının ve analiz edilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir”.  

Bulgular doğrultusunda katılımcıların eğitim durumlarına göre ve sektörde 

çalıştıkları süreye göre ruhsal liderlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir. Polat’ın (2011) yürüttüğü bir çalışmada liderlik, organizasyonel hedefleri 

başarmada önemli bir etkendir. Son zamanlarda dikkat çeken liderlik araştırmalarından 

biri manevi liderliktir. Bu nedenle, çalışmanın örneklemi kasıtlı örnekleme yöntemi ile 

belirlenmekte ve Kocaeli Üniversitesi’nde son yılında okuyan 432 öğrenciyi 

içermektedir.  Elde edilen sonuçlarda, akademisyenler, öğrencilerden farklı olarak inanç 

ve vizyondan ziyade özgecil aşkla ilgili tutum göstermişlerdir. 

Katılımcıların İş Tatmini Ölçeği “İçsel İş Tatmini” ve “Genel İş Tatmini” alt 

boyutları puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Bender ve 

arkadaşlarına göre (2005), ABD’deki verileri kullanarak genel olarak iş tatmininin 
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belirleyicileri “memnun kadın işçinin paradoksunu” açıklamanın bir parçası olarak 

tahmin edilmektedir. Daha önce yapılan çalışmaları onaylayan kadınlar, kadın 

çalışanların egemen olduğu iş yerlerinde erkeklerden daha yüksek iş doyumu 

bildirmişlerdir. 

Katılımcıların İş Tatmini "İçsel İş Tatmini" alt boyutlarından aldıkları puanların 

katılımcıların hangi kuşağa ait oldukları değişkenine göre anlamı bir şekilde 

farklılaştığını göstermektedir Elde edilen bu bulgu, katılımcıların hangi kuşağa ait 

olduklarının İş Tatmini "İçsel İş Tatmini" alt boyutlarından aldıkları puanları arttırmada 

farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Marschke ve arkadaşlarının (2011) 

Amerika’da yürüttükleri bir araştırmada benzer olarak iş tatmini ve iş dünyasında 

maneviyat ilişkisi araştırılmıştı. Ayrıca, iş tatmini hem içsel hem de dışsal memnuniyet 

maneviyatı olarak incelenmişti. Araştırmadaki yaş ilişkisi ölçülmüş ve iş tatminin yaşa 

göre değiştiği tespit edilmiştir. Bu bulguya ek olarak katılımcıların çalıştıkları 

sektördeki birimlerine göre ve medeni durumlarına göre iş tatmini puanları arasında 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Al-Aameri’nin (2000) Suudi Arabistan’daki 

hemşireler üzerinde yaptığı bir çalışmada ise medeni durum ile iş tatmini arasındaki 

ilişki, memnuniyet ve bağlılık kullanılarak incelenmiştir. Çıkan sonuçlara göre en az 

memnun grup eşi vefat etmiş olanlarken en memnun olan boşanmış olanlardır.  
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