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Öz 
Pozitif psikolojik sermaye yeni ve önemi gittikçe artan bir 

paradigmadır. Pozitif psikolojik sermayenin başlıkları da şunlardır; (umut, 

iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlik) kavramlarıdır. Dönüştürücü liderlik 

kavramının boyutları ise Karizma-Davranış (KD), Karizma-Atfetme (KA), 

Telkin edici Liderlik (TEL), Bireysel Düzeyde İlgi (BDİ), Zihinsel Teşvik 

(ZT)   boyutlarıyla beraber incelenirken çalışanların yaratıcılığı kavramsal 

anlamıyla çalışmamızda ele alınmıştır.  

Daha önceden Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik ve 

Yaratıcılık üzerine kavramsal ve latent(boyutsal) olarak birçok çalışma 

yapılmıştır; ancak bu çalışmada YEM kullanılarak Psikolojik Sermayenin, 

Dönüştürücü Liderlik ve Çalışanların Yaratıcılığı üzerinde ki etkisi 

kavramların boyutları ile beraber ayrı ayrı incelenmiştir. 

                                                           
1 Bu makale, 01.08.2013 tarihinde sunulan ve kabul edilen Gümüşhane Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem CENGİZ danışmanlığında, Fetullah BATTAL 

tarafından hazırlanan Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik ve Çalışanların 

Yaratıcılığı başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 

 
 



  Araştırma 2013 yılında Gümüşhane Üniversitesinde (50) , Erzurum 

Atatürk Üniversitesinde (50) ,  Hakkâri Üniversitesinde (50), Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesinde (220) Faaliyet gösteren toplamda (301)  çalışan üzerinde 

uygulanmıştır. Çalışmada tümevarım metodu uygulanmış olup, teorik 

kısmının birinci bölümünde, kavramsal çerçeve verilmiş ve modeli oluşturan 
2Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik, Çalışanların Yaratıcılığı konusu 

hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise bu kavramlarla ilgili olan 

makaleler ve çalışmalar aktarılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dönüştürücü Liderlik, Psikolojik Sermaye, 

Çalışanların Yaratıcılığı, Yapısal Eşitlik Modeli, Lisrel. 

 

Abstract 
Positive psychological capital is a new and growing paradigm. 

Positions of positive psychological capital are as follows; expectancy, 

optimism, endurance and self-efficacy. While the concept of dimensions of the 

transformational leadership are examined together with the dimensions of 

Charisma-Behavior (CD), Charisma-Attribution (CA), Instinctive Leadership 

(IL), Interest at Individual Level (IIL), Mental Encouragement (ME), the 

creativity of employees, conceptually, has been addressed in our work.  

There have been many conceptual and dimensional studies on 

Psychological Capital, Transformational Leadership and Creativity. However, 

in this study, the effect of Psychological Capital on Transformational 

Leadership and Employee Creativity was examined separately with the 

dimensions of concepts by using SEM. The research was conducted on a total 

of 301 employees working at Gümüşhane University, Erzurum Atatürk 

University (50), Hakkâri University (50), Van Yüzüncü Yıl University (220) 

in 2013. In the study, the induction method is applied and the conceptual 

framework is given in the first part of the theoretical part and, information on 

the psychological capital, the transformative leadership, the creativity of the 

employees, which is the model, is provided. In the second part, articles and 

studies related to these concepts are cited. 

Keywords: Transformational Leadership, Psychological Capital and 

Creativity of Employees, Structural Equation Model, Lisrel. 

 

1. GİRİŞ 

Lider, örgüt kültürünü oluşturan en önemli unsurlardan biri 

olarak değerlendirilmektedir (Kalay,2016:97-106).  Liderliği grup 

faaliyetlerini etkileme süreci olarak ele alan (Werner,1993), liderlik 

davranışlarını; belirli bir durum, zaman ve koşullar altında örgütsel 

amaçları başarıyla gerçekleştirebilmek için mensubu olduğu grubun 

üyelerini, gönüllü olarak çaba göstermeye teşvik eden, onlara ortak 

amaçlara ulaşmalarında katkı sağlayan ve deneyimlerini aktaran, 

                                                           
 
 



takipçilerinin sergilenen liderlik tarzından memnun olmalarını sağlayan 

davranışlar bütünü olarak tanımlamaktadır (Öztürk,2016:26-38). 

Örgütlerde, insan kaynağının örgütün amaçlarına ulaşmasında 

ve bu doğrultuda harekete geçirebilme noktasında liderin davranış 

biçimi önem taşımaktadır (Eren, 2007) Literatür incelendiğinde liderlik 

davranışı ile ilgili olarak; çalışan odaklı liderlik, vizyon liderlik, ilişki 

odaklı liderlik, risk odaklı liderlik ve kontrol odaklı liderlik tanımlarının 

yapıldığı bilinmektedir (Yılmaz, Karahan, 2010). 

Gümüşlüoğlu ve İlsev (2009) çalışmalarında dönüşümsel 

liderliğin bireysel ve örgütsel düzeydeki yaratıcılık üzerinde önemli 

etkileri olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bireysel düzeyde, dönüştürücü 

liderlik ile çalışanlarının yaratıcılığı arasında olumlu yönde bir ilişki 

bulunmuş, liderliğin yaratıcılığı psikolojik güçlendirme aracılığı ile 

etkilediği görülmüştür. 

Yöneticilerin liderlik davranışları işletmelerde insan 

kaynaklarının örgüte bağlılıklarını artırmada etkilidir. Kendilerini 

çalıştıkları işletmenin bir parçası olarak hisseden yani örgütsel bağlılığı 

yüksek olan iş görenler işletmenin verimliliği ve çalışanların yaratıcılığı 

açısından oldukça önemlidir. 

Bu nedenle çalışanların yaratıcılığının, örgütsel başarı üzerinde 

önemli etkilerinin olduğu daha önceki araştırmalarda da ortaya 

koyulmuştur. Ayrıca örgütsel bağlılık, iş tatminini ve işten ayrılma 

niyetini direkt olarak etkilemektedir (Kaya ve Selçuk,2007:104). 

Bu alandaki literatürde, liderlik tarzının örgütsel bağlılık, iş 

tatminini ve verimliliği ve yaratıcılığı etkilediğini gösteren çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır. Örneğin; Singapur’da yapılan bir çalışmada 

liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık arasında çok güçlü bir 

korelasyon olduğu görülmüştür (Loke,2001: 191). 

Ekonomik, sosyal ve siyasal alanda hızlı gelişmelerin yaşandığı 

günümüzde, kurumlar nasıl bir yönetim tarzı belirleyeceklerini, kar 

hedeflerini ve kurum imajlarını düşünür hale gelmişlerdir. 

Son zamanlarda giderek önemi iyice artan psikolojik sermaye 

kavramı da kurumların ve kurumsallaşmaya önem verilen yerlerin 

olmazsa olmazı haline gelmiştir. Psikolojik sermayenin artan bu önemi 

nedeniyle çalışmada esas alınan ve çıkış noktasını sağlayan temel etken 

olarak seçilmiştir. Aynı zamanda dönüştürücü liderlik ve işyerindeki 

çalışanların yaratıcılığı da psikolojik sermaye kavramı boyutu ile ele 

alınmış ve karşılıklı ilişkileri incelenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı psikolojik sermaye, dönüştürücü lider ve 

iş yerindeki çalışanların yaratıcılığı üzerinde ne tür bir ilişkinin olduğu; 

eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin hangi yönde olduğu incelenmiştir. Bunu 

da yapısal eşitlik modellemesi Lisrel tekniği kullanarak yapmaya 



çalıştık. Çalışmayı önemli kılan bir diğer etken de bu konuların daha 

önceden ayrı ayrı ele alınmışken ilk defa ilişki boyutunda ve Lisrel 

tekniği ile kavramların boyutları ile beraber ayrı ayrı incelenmiş 

olmasıdır. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

İlk defa Burns tarafından 1978 yılında etkileşimsel liderlik 

kavramı ile birlikte ortaya atılan dönüştürücü liderlik kavramı, 

literatürde 1980’li yıllardan itibaren yer etmeye başlamıştır ( Bolat ve 

Seymen ,2003: 62). 

Dönüştürücü liderlik, çalışanların vizyon kazanmalarını 

sağlayan ve örgüt kültüründe değişimler yaratarak onlara 

yaptıklarından veya potansiyel olarak yapabileceklerini 

düşündüklerinden daha fazlasını yapabileceklerine inandıran liderlik 

tarzıdır (Eren,2001:191). 

Horner’e göre, dönüştürücü liderlikte liderin izleyicilerinin 

bireysel olarak gelişme, başarma, irade ve güven boyutundaki 

ihtiyaçlarının farkına varmaları önem taşımaktadır. Çalışanların 

başarma ve gelişme gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve onların bu açıl 

dönüştürücü ardan tatmin edilmesinin kariyer memnuniyetleri üzerinde 

olumlu etki yarattığı düşünülünce, dönüştürücü liderliğin kariyer 

memnuniyeti ile doğrusal bir ilişkisinden bahsedebilir 

(Horner,1997:270-274). Dönüştürücü liderlik, izleyicilerin amaçlara 

ulaşma konusunda kendilerine güven duymalarını da sağlamaktadır. Bu 

yönüyle de, çalışanların örgüte ve lidere ilişkin sübjektif algılamaları 

üzerinde etkiler yaratmakta ve onların kariyer memnuniyetleri üzerinde 

olumlu etki yaratmaktadır (Koçel,2003:46). 

Lider-Takipçi etkileşimi, geleneksel liderlik yaklaşımlarının 

açmazlarına bir alternatif olarak ortaya atılmıştır. Geleneksel modeller, 

liderlerin hangi durumlarda nasıl davranış sergilemesi gerektiği 

üzerinde durmaktadır. Liderin tüm astlarına aynı şekilde davranmak 

yerine her bir astıyla farklı düzey ve şekillerde ilişki kurması gerektiğini 

ve bu ilişkilerin genellikle karşılıklı saygı ve güvene dayalı şekilde, 

güçlü bir etkileşim sonucunda ortaya çıktığını varsaymaktadır. Lider ve 

astları arasındaki karşılıklı ilişkileri esas alması yönüyle geleneksel 

liderlik modellerinden farklılaşmakta, geleneksel liderlik modellerinde 

ihmal edilen Dönüştürücü liderlik birçok araştırmacıya göre, lider-

takipçi etkileşimi ile bağlantılıdır. Bu bağlamda Palmer (2001:6) Akt., 

Avcı ve Turunç’a göre dönüştürücü liderlik bir kişinin başkalarının 

hislerini yönetmesine, başkalarının faaliyetlerini takip etmesine olanak 

sağladığı için lider-takipçi etkileşimi ile bağlantılıdır. Ayrıca, liderlik 

ile ilgili her iki kavram da karşılıklı saygı, güven ve çalışma ilişkilerinin 



genel kalitesi açısından örtüşmektedir. Bu yönüyle, lider ve takipçi diye 

bahsedilen ve takipçi boyutunda yönetilenleri temsil eden psikolojik 

sermaye boyutlarını dönüştürücü liderlik belli şartlar altında ve belli 

zamanlarda birbirini tamamlayabilir (Palmer,2001:46). 

Krishnan vd.  ( 2005:14) Akt., Avcı ve Turunç tarafından sivil 

toplum kuruluşları üzerinde yapılan çalışmada, dönüştürücü liderlik ile 

psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi destekler bir sonuca ulaşılmış ve 

dönüştürücü liderlik ile psikolojik sermayenin birbirini tamamlayan 

etkileşiminin örgütler açısından güçlü sayılabilecek bir etkinlik alanı 

yaratacağı belirtilmektedir. (Krıshann,2004:58-72). 

Güven karmaşık bir kavramdır, oluşumuna etki eden çok sayıda faktör 

söz konusudur ve güvenin çok sayıda çıktısından bahsetmek 

mümkündür. Bu çerçevede, güvenin oluşumunda iyi niyet, güvenilirlik, 

dürüstlük ve açıklık gibi faktörler ön plana çıkmaktadır (Tschannen ve 

Moran,1998:336-337). 

Bu yönüyle güven, Schriesheim vd.,’ne göre, psikolojik 

sermayenin en temel parçasıdır. Çalışanların iş arkadaşlarına veya 

yöneticilerine karşılıklı duydukları güven, yüksek kaliteli bir iletişim 

inşa ederek psikolojik sermayenin gelişimine yönelik iletişim alt 

yapısını tamamlar. Han tarafından ABD’deki Fortune 500 listesinde yer 

alan şirketlerin 241 çalışanı üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları da 

çalışanlar arasındaki güveninin Lider takipçileri yani (psycap) üzerinde 

pozitif ve anlamlı etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (Schriesheim 

,1999:76). 

Örgütlerde güven ortamı çalışanların kendi aralarındaki ve 

yöneticileriyle olan karşılıklı iletişimin geliştirildiği bir ortamın 

yaratılmasına aracılık eder ve sonucunda onları başarılı kılacak bir 

kariyer başarısı için motive eder. Güven, psikolojik bir durumdur ve 

başkalarının davranışlarını veya niyetlerine ilişkin beklentileri olumlu 

yönde değerlendirmeye olanak tanımaktadır. Bu yönüyle güvenin 

kişilerin sübjektif kariyer başarısı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Çünkü sübjektif kariyer başarısı, büyük oranda iş ortamının yarattığı 

olumlu iklimden etkilenmektedir. Bu çerçevede, Judge ve Bretz’e göre, 

kariyer memnuniyeti bireyin işiyle ilgili olumlu psikolojik durumuna 

veya kişinin iş deneyimlerinin sonuçlarına dayanmaktadır (Han,2010: 

440). 

Maslyn ve Uhl-Bien tarafından Psy’nin boyutlarını inceleme 

üzerine kurgulanan çalışmada da, lider ile takipçiler arasındaki 

ilişkilerin düşük kalitede olmasının hem çalışanın işten sağlayacağı 

yararları hem de kariyer gelişimini olumsuz etkilediğine vurgu 

yapılmaktadır. Benzer şekilde, Deluga ve Perry’e göre, lider-takipçi 



etkileşimi örgütlere iki farklı yönde katkı sağlamaktadır (Maslyn ve 

Uhl-Bien,2001: 697). 

Bu kapsamda, bir yandan yöneticiler yüksek düzeyde lider-üye 

etkileşimi sayesinde istekli ve olağandan daha fazla çaba gösteren 

çalışanlara sahip olmaktadırlar. Diğer taraftan, çalışanlar yüksek 

düzeyde etkileşim sayesinde örgütün imkânlarından daha fazla 

yararlanabilmekte, kendi yöneticilerinden daha fazla destek 

alabilmekte ve kendileri kariyer geliştirme olanaklarından daha fazla 

yararlanabilmektedir. Seibert, Lider takipçi ve kariyer tatmini 

arasındaki ilişkiye sosyal sermayeyi oluşturan unsurlar açısından 

yaklaşmış ve yüksek düzeyde lider-üye etkileşiminin çıktısı olarak 

kabul edilen “daha fazla bilgiye sahip olma, kaynaklara ulaşım ve 

kariyer desteğinin” çalışanların kariyer tatminini arttırdığını 

belirtmiştir. Seibert tarafından büyük ölçekli kuruluş ve işletmelerin 

448 çalışanı üzerinde yürütülmüş olan bu çalışmada, -diğer 

çalışmalarda olduğu gibi- lider ile onun takipçileri arasında oluşan 

olumlu diyalogların çalışanı psikolojik açıdan tatmin ettiği ve onun 

kariyer memnuniyetini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir 

(Seibert,2001:219). 

Ayrıca yaratıcılık konusu üzerinde de birçok çalışma literatüre 

geçirilmiştir. Bunların bir kısmına konumuzla ilgili örnekler vermek 

gerekirse: 

Yaratıcılık kavramı eski dilde inşa ve ibda kavramları ile ifade 

ediliyordu. İnşa kavramı var olan şeylerden yeni bir şey oluşturma, yapı 

yapma, kurma anlamında, ibda kavramı ise yoktan var etme 

anlamındaki yaratma anlamında kullanılıyordu. Diğer yandan Kuranda 

insan için “Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi” ayeti yer 

almaktadır. İnsanda bu nedenle ilahi özellikler vardır. Yaratıcılık da bu 

özelliklerden biridir. Ama bu insana mahsus bir yaratıcılıktır. Allaha 

mahsus yaratıcılıkla karıştırılmamalıdır. 

Tennyson-Breuer ve Lee vd.’ne göre yaratıcılık, geleneksel 

olarak hem sosyo-bilişsel yeteneklerin bir ölçüsü, hem de aktif bir 

probleme uygun ve yeni çözümler getiren zihinsel bir süreçtir. Fisher-

Specht‘e göre ise yaratıcılık, her yaşta canlandırılabilecek ve 

geliştirilebilecek olan yaşam boyu devam eden bir süreç, başarılı ve 

uyum gösterici bir kişiliğin anahtarı olduğu gibi aynı zamanda da 

ikilemlerle ve meydan okumalarla baş edebilmenin formülüdür. Diğer 

bir tanıma göre ise yaratıcılık; yeni, alışılmamış, uygun fikir, çözüm ve 

iş süreçlerinin ürünüdür. Yaratıcılığın yalnızca orijinallik olarak 

düşünülmesi yanlıştır. Uygunluk, yararlılık ve yapılabilirlik de yaratıcı 

düşünceyi tanımlayan önemli kavramlardandır ( Tennyson ve Breuer 

,2002:100). 



Yaratıcılık yıllarca dâhilerin esrarengiz özelliklerine atfedilmiş 

ve onların olağanüstü kapasiteleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Oysa 

yaratıcılık doğuştan gelmez zamanla öğrenilir Rubinstein,2003: 696). 

Günümüzde inşa ve ibda kavramları kullanılmayarak, bu 

sözcüklerin yerine yaratıcılık kavramı kullanılır olmuştur. Durum böyle 

olunca inşa anlamındaki insana mahsus yaratıcılıkla, yoktan var etme 

anlamındaki Allaha mahsus yaratıcılık birbirine karışarak bir anlam 

bulanıklığına yol açmaktadır. 

Yanlış anlaşılma çekincesiyle yaratıcılık kavramı birçokları 

tarafından tereddütlü kullanılmakta ya da hiç kullanılmamaktadır. 

Günlük dilde yaratıcılığı yeni fikirler üreten yeni bir şeyler yapan 

kişilere yönelik;  deha, üstün yeteneklilik gibi bir kişilik özelliği olarak 

kullanmaktayız. Buna bir kanıt olarak da Feist-Barron'un yaptığı 

araştırmalarda; yüksek seviyede zekânın yüksek seviyede yaratıcılığı 

garanti etmediği, yaratıcılıkla zekâ arasında çok yüksek bir korelasyon 

olmadığı, daha zeki bir bireyin daha yaratıcı bir kişi anlamına 

gelmediğini bulmuşlardır (Feist-Barron,2003:100). Bu kapsamda 

değerlendirdiğimiz zaman yaratıcılık kavramının öğrenme ile de ilgisi 

bulunmaktadır. 

Özellikle örgütün nasıl öğrenileceğini öğrenmesi hedeflenir. 

Bir başka deyimle ‘‘öğrenmeyi öğrenmek’’ hedeflenir. Bu deyimle, 

örgüt üyelerinin öğrenme için gerekli şartları ve ortamı da öğrenmeleri 

anlatılmak istenmektedir. Öğrenen örgütler çift yönlü öğrenme 

metodunu uygulamaktadır (Öneren,2008:166). 

 Senge (1993: 23),  de bu bağlamda, ‘‘adapte edici’’ ve 

‘‘üretici’’ öğrenme ayırımını yapmaktadır. Örgütü çevreye adapte eden 

ilk öğrenme, öğrenen örgütlerin sadece ilk aşamasıdır. Bu tek başına 

yeterli değildir, bunun ötesinde asıl gerekli olan üretici öğrenmedir. 

Üretici öğrenmede, yaratıcılık, yenilik, başkalarından önce davranma, 

deneyimlerden yararlanma, örgütün kültür ve yapısını değiştirme gibi 

öğeler bir arada bulunur (Senge,1993:23). 

İşletmelerde yaratıcılık ve yenilik yönetimiyle ilgili faaliyetler 

iş, politika ve akademik çevrelerin en çok ilgi duyduğu konuların 

başında gelmektedir Bu ilgi haksız değil. Zira yaratıcılık günümüzde 

rekabetin temel dayanağıdır (Lynn,2015:744-769). 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada ki anket soruları sırasıyla, Fred Luthans ve 

arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen Psikolojik Sermaye Ölçeği 

(Psychological Capital Scale) Psikolojik Sermaye sorularını 

oluştururken Yaratıcılık ile ilgili soruları  (Greg. R. Oldham’ın) 

Çalışanların Yaratıcılığı üzerine yaptığı ölçek ile   Burns, J.M, (1978),  



dönüştürücü liderliği ölçmek üzere geliştirdiği ve faktör analizi 

yapılmış dönüştürücü liderlik ölçeğinin Türkçeleştirilmesi ile  elde 

edilmiştir. 

Uygulanan araştırmada anketler elden dağıtılmış ve geri 

dönüşler aynı şekilde sağlanmıştır. Çalışmada daha önce yapılan 

çalışmalar, yapılan açıklamalar dikkate alınarak yeni bir model 

oluşturulmuştur. Oluşturulan modele yapısal eşitlik analizleri 

yapılmıştır. Model açıklayıcı faktör analizi ile geçerlilik testine tabi 

tutulmuştur. Bu nicel araştırma çalışmasında birincil veri toplama 

metodu kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ile analizleri 

yapılmıştır. Ölçeğin geçerliliğinde ve güvenirliğinin belirlenmesinde de 

Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır. 

(YEM) kullanmamızın nedeni de Yapısal eşitlik modellemesi 

(YEM) istatistiksel bağımlılığa dayalı modellerle ilgili bütünleşik 

hipotezler içindeki değişkenlerin sebep sonuç ilişkisini açıklayabilen ve 

kuramsal modellerin bir bütün olarak test edilmesine olanak veren etkili 

bir model test etme ve geliştirme yöntemidir. YEM modeli 

araştırmacılara, değişkenler arasında doğrudan ve dolaylı etkileri 

belirleme olanağı sağlamaktadır.  

YEM; nedensel ilişkiler hakkında varsayılan modelleri 

göstermek için path diyagramlarını kullanmaktadır. Path diyagramı 

gözlenen değişkenler arasındaki daha karmaşık ilişkilerin 

modellenmesi için regresyon analizini ve korelasyon katsayılarını 

kullanır. Path analizi değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisine dayalı 

modelleri kurar. Path analizine ek olarak gizil değişken (latent variable) 

ve ölçüm modellerinin kavramsal sentezi çağdaş YEM’ in temelini 

oluşturmuştur. YEM modelleri, doğrulayıcı faktör modelleri ve path 

modellerini birleştirmektedir. YEM,  gizil ve gözlenen değişkenler 

arasındaki nedensel ve karşılıklı ilişkilerin bir arada bulunduğu 

modellerin test edilmesi için kullanılan yaklaşımdır.  

YEM; hem sosyal, davranış ve eğitim ile ilgili bilimsel 

araştırmalarda hem de biyoloji, pazarlama ve tıp araştırmalarında 

kullanılan istatistiksel yöntemdir. YEM,  bir konu ile ilgili yapısal 

kuramın çok değişkenli analizine hipotez testi yaklaşımı getiren 

istatistiksel yöntemler dizisidir.  

YEM, üzerinde çalışılan bir olgu hakkındaki hipotetik veya 

anlamlı bilginin bir model aracılığıyla betimlenmesi için kullanılabilir. 

Sosyal bilimlerdeki teorilerin birçoğu doğrudan gözlenip ölçülemeyen 

hipotetik yapılar şeklinde oluşturulduğundan, araştırmacıların, her bir 

yapının boyutlarını ortaya koyarak önce hipotetik yapıları belirlemeleri 

gerekmektedir. Dolayısıyla, hipotetik yapının ölçümü dolaylı yolla, bir 

veya daha fazla gözlenebilir gösterge aracılığıyla yapılmaktadır. Teorik 



yapılar gözlenebilir göstergelerle tanımlandıktan sonra teorik yapıların 

hipotezlerle nasıl karşılıklı olarak ilişkilendirildiği tanımlanır. 

3.1 Evren ve Örneklem 

Araştırma 2013 yılında Gümüşhane Üniversitesinde (50) ve 

Erzurum Atatürk Üniversitesinde (50) ,  Hakkâri Üniversitesinde (50), 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (220) faaliyet gösteren akademisyen 

(301) üzerinde uygulanmıştır. İçerik olarak; Arş. Gör, Okutman, 

Uzman, Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr. 

sınıflandırılmış ve bu alanlarda çalışma gerçekleştirilmiştir. Uygulanan 

bu anketin Ana kütle büyüklüğü 3000 kişidir. Ayrıca 0,7 önem seviyesi 

için Z testi değeri 1,96’ dır.  Örnek evrenin büyüklüğü de 291 kişiden 

oluşmaktadır. Yapılan anketler evren büyüklüğünü karşılamaktadır. 

 

3.2 Önerilen Model ve Hipotezler 

Çalışmada esas olarak Dönüştürücü Liderlik, Psikolojik 

Sermaye ve Yaratıcılık üzerine ilişki kurmak için model 

oluşturulmuştur. Modelin ikinci kısmında ise bu üç değişkenin latent 

(gizil) değişkenleri de yapısal eşitlik modelli kullanılarak aralarındaki 

ilişki incelenmiştir.  

 

Şekil 1. Psikolojik Sermaye, Yaratıcılık ve Dönüştürücü liderlik 

Yapısal Modeli(Temel Model)  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Psikolojik Sermaye, Yaratıcılık ve Dönüştürücü Liderlik 

Kuramsal Modeli 
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Yukarı da bu modeller şekil1 ve şekil2 olarak verilmiştir. İlk şekilde 

modelin temel olarak hangi değişkenler arasında inceleme yaptığını 

gösterirken şekil 2’ de  ’’Dönüştürücü Lideri ’’ Karizma-Davranış 

(KD), Karizma-Atfetme (KA), Telkin edici Liderlik (TEL), Bireysel 

Düzeyde İlgi (BDİ), Zihinsel Teşvik (ZT) latent (Boyut)  değişkenleri 

altında Yapısal Eşitlik Modeliyle inceledik.’’ Psikolojik Sermayeyi’’ 

Dayanıklılık, İyimserlik, Umut latent değişkenleriyle inceledik. 

 

3.3 Hipotezler 

Çalışmanın hipotezleri ve alt hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Dönüştürücü Liderlik ile Psikolojik Sermaye arasında pozitif bir 

ilişki vardır. 

H1a: :Dönüştürücü Liderlik ile Karizmatik Davranış arasında pozitif bir 

ilişki vardır. 

H1b:  Dönüştürücü Liderlik ile Karizma-Atfetme arasında pozitif bir 

ilişki vardır. 

H1c: Dönüştürücü Liderlik ile Telkin Edicilik arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

H1d: Dönüştürücü Liderlik ile Bireysel İlgi arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

H1e: Dönüştürücü Liderlik ile Zihinsel Teşvik arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

H2: Dönüştürücü Liderlik ile Çalışanların Yaratıcılığı arasında pozitif 

bir ilişki vardır. 

H3: Psikolojik Sermaye ile Çalışanların Yaratıcılığı arasında pozitif bir 

ilişki vardır. 

H3a: Psikolojik Sermaye ile Dayanıklılık arasında da pozitif bir ilişki 

vardır. 

H3b: Umut ve Psikolojik Sermaye arasında pozitif bir ilişki vardır. 

H3c: İyimserlik ve Psikolojik Sermaye ile arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

 

4. BULGULAR 

Anketimize katılanların % 64,8’i Erkek, %35,2’si bayandır. 

Çalışmanın çoğunluğunu, %27,6’sı Arş. Gör., %26.2’sı Yrd. Doç. Dr., 

çalışma süreleri açısından % 26.6’sı 6-10 yıl, % 28.6’sı 11-15 tecrübeye 

sahiptirler. Gelir düzeyi açısından % 61,8’i temsil edenler 1800-25000 

arası gelire sahiptirler.  

Çalışmada akademisyenlerin % 28,6’sı 31-35, % 26,6’sı 26-30 

arası yaştadırlar. Birim açısından % 19,3’ü İİB Fakültesinde, % 13,3’ü 

mühendislik ve mimarlık fakültelerinde faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Akademisyenlerin % 95,7’sinin hobilerinin 



olduğunu, % 95’i bilimsel dergilerle, % 97,7’si bilimsel araçlarla 

ilgilendiklerini ifade etmişlerdir.  

Katılımcıların akademik unvanları ve cinsiyeti dikkate 

alındığında ağırlıklı olarak Yard. Doç. Dr. (79)  ile Araş. Gör. (83) 

kişinin en çok katılım yaptığı görülmektedir. Fakülteler bazında 

bakıldığı zaman ise; İİBF (58) kişi ve Edebiyat Fakültesi (49) kişi ile 

en çok katılımın gerçekleştiği fakültelerdir. En az katılımın 

gerçekleştiği fakülteler ise; İlahiyat Fakültesi (4) kişi ve Hukuk 

Fakültesi (5) kişidir. 

 

Şekil 4.1. Dönüştürücü Liderliğin Alt Boyutları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 1 ’de ki modelden anlaşılacağı üzere Dönüştürücü 

Liderlik kavramının farklı boyutları bulunmaktadır. 

 

Tablo 4.1. Dönüştürücü Liderliğin Alt Boyutlarının Açıklayıcı 

Faktör Analizleri  
Faktör / 

Maddeler 
Ortalama 

Sdt. 

Sapma 

Std. 

Yükler 

t-

değeri 

Cronbach’s 

Alpha 

Karizmatik 

Davranış 

    0.890 

KD1 3,8272 ,92559 0.77 15.77  

KD2 3,8306 1,06827 0.82 17.09  

KD3 3,8671 1,03067 0.84 17.96  

KD4 3,8804 1,07656 0.84 17.86  

      

Karizma-

Atfetme 

    0.897 

KA1 3,7841 1,01483 0.79 16.29  

KD 

TEL 

KA 

BDİ 

ZT 

DL 



KA2 3,6279 1,08063 0.82 17.06  

KA3 3,8704 1,08620 0.84 17.99  

KA4 3,7674 1,04837 0.87 18.84  

      

Telkin 

Edicilik 

    0.917 

TEL1 3,7774 1,06472 0.86 18.65  

TEL2 3,7708 1,04751 0.85 18.08  

TEL3 3,7841 1,03757 0.85 18.30  

TEL4 3,8239 1,12793 0.87 18.86  

Bireysel 

İlgi 

    0.936 

BDİ1 3,7243 1,13154 0.89 19.62  

BDİ2 3,8073 1,10879 0.88 19.19  

BDİ3 3,6844 1,11806 0.86 18.60  

BDİ4 3,7575 1,10347 0.91 20.48  

      

Zihinsel 

Teşvik 

    0.897 

ZT1 3,8040 1,00902 0.75 15.09  

ZT2 3,7807 ,91566 0.84 17.88  

ZT3 3,7409 1,05165 0.89 19.68  

ZT4 3,7708 1,06643 0.92 20.83  

(Tablo 4.1.’in devamı) 

 

Şekil 4.1. incelendiğinde tüm maddelerin standartlaştırılmış 

yüklerine ilişkin t-değerlerinin 1,96’ dan büyük olduğu görülmektedir. 

Buda tüm maddelerin yüklerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. Modelin uyum ölçütleri incelendiğinde ise modelin 

kuramsal yapısının istatistiksel olarak doğrulandığı görülmüştür. 

Aşağıda Tablo 4.2. de modele ilişkin uyum kriterleri verilmiştir. Buna 

göre modelin istatistiksel uyumunun oldukça iyi olduğu görülmektedir. 

Ayrıca ölçeğin genel güvenirliliğine ilişkin hesaplanan Cronbach’ s 

Alpha değeri 0,978 ve bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir 

olduğunu göstermektedir. (Lynn,ve Kalay, 2015:473-499). Tek tek 

faktörlerin güvenirlikleri değerlendirildiğinde yine güvenirliliklerin 

(0,890 ile 0,950) arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Buda 

oldukça iyi bir sonuçtur. 

 

 

 

 

 



Tablo 4.2. Kuramsal Modelin Uyum Ölçütleri 
Uyum 

Ölçüsü 

Model Kriter Sonuç 

2

sd


 3,17 
2

2 4
sd

   

Kabul 

Edilebilir 

Uyum 

RMSEA 0,05 0 0.05RMSEA   İyi Uyum 

NFI 0,98 0,95 1,00NFI   İyi Uyum 

NNFI 0,99 0,97 1,00NNFI   İyi Uyum 

CFI 0,98 0,95 1,00CFI   İyi Uyum 

GFI 0,95 0,95 1,00GFI   İyi Uyum 

 

II. düzey faktör analizi sonuçları aşağıda yer alan Şekil 4,2.’ de 

verilmiştir. Dönüştürücü liderliği açıkladığı varsayılan 5 boyutun 

etkileri aşağıda gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.2. II.  Düzey Faktör Analizi 

 



 

Modelin eşitlikleri ve latent değişkenler arasındaki ilişkilerini 

yukarıda ki Tablo 4.1 de vermiştik. Şekil 4.3 de ise Dönüştürücü 

liderliğin boyutları ile ankette sorulan ilgili soruları çok yüksek 

seviyede karşıladığını görmekteyiz. Ayrıca yapısal katsayıların 

tümünün anlamlı olduğunu göstermektedir. Örneğin; Karizmatik 

davranış latent değişkeni ile dönüştürücü liderlik arasında pozitif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (0,99). Dönüştürücü 

liderlik alt boyutlarının tümünün istatistiksel olarak yüksek derecede bu 

kavramı açıkladığı belirlenmiştir.  

Aşağıda verilen kuramsal modelin alt boyutları yapısal eşitlik 

modellemesi ile test edilmeye çalışılmıştır. Burada yalnızca yaratıcılık 

kavramı alt boyutlarıyla incelenmemiştir. Yukarıda dönüştürücü 

liderliğin faktör analizini ve boyutlarıyla ilgili ilişkisini verdik; ancak 

Dönüştürücü Liderlik, Psikolojik Sermaye ve Çalışanların 

Yaratıcılığının birbiriyle ilişkisini Şekil 4.4 ‘de göstermeyi daha uygun 

gördük. Kuramsal Modelimizin YEM ile test edilmeden önceki hali 

aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 4.4. Psikolojik Sermaye, Yaratıcılık ve Dönüştürücü Liderlik 

Kuramsal Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Kuramsal Modelin Test Edilmesi  

Yapılan analiz sonucunda modelin kuramsal olarak 

doğrulandığı belirlenmiş ve modelin genel uyumuna ilişkin uyum 

ölçütleri Tablo ( 4.3 ve 4.4 )de verilmiştir.  
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Tablo 4.3. Kuramsal Modelin Uyum Ölçütleri 

Uyum 

Ölçüsü 

Model Kriter Sonuç 

2

sd


 2,84 
2

2 4
sd

   

Kabul 

Edilebilir 

Uyum 

RMSEA 0,076 0 0.08RMSEA   Kabul 

Edilebilir 

Uyum 

NFI 0,95 0,95 1,00NFI   İyi Uyum 

NNFI 0,96 0,97 1,00NNFI   İyi Uyum 

CFI 0,96 0,95 1,00CFI   İyi Uyum 

 

Tablo 4.4. Araştırma Hipotezleri, t değerleri, 
2R  

Hipotez Etkileşim Path 

Katsayısı 

t -değeri Sonuç 

H1 DLPS 0.37 5.83 Doğrulandı 

H2 DLYT 0.16 2.79 Doğrulandı 

H3 PSYT 0.60 8.40 Doğrulandı 

     

 

Yapısal Eşitlikler 2R  

0.16 0.60YT DL PS     0.46 

0.37PS DL   0.14 

 

Şekil 4.5. Boyutlarıyla Beraber Psikolojik Sermaye Dönüştürücü 

Liderlik ve Yaratıcılık ilişki Modeli 
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Araştırma hipotezlerinin tamamı model kapsamında 

doğrulanmıştır, ayrıca incelendiğinde yapısal katsayılara ilişkin elde 

edilen tüm t-değerlerinin 1,96 kritik değerinden daha büyük olduğu da 

görülmektedir. Buradan hareketle Hipotez, H(1) ve alt hipotezleri 

istatistiksel olarak doğrulanmıştır  0.37; 5.83t   . Psikolojik 

Sermaye ile dönüştürücü liderlik arasında pozitif bir ilişki olduğu ve 

dönüştürücü liderliğin psikolojik sermaye üzerinde pozitif bir etkiye 

sahip olduğu saptanmıştır.  Yaratıcılık ile dönüştürücü liderlik arasında 

pozitif bir ilişki olduğu istatistiksel olarak belirlenmiş ve araştırma 

hipotezi H(2) kabul edilmiştir  0.16; 2.79t   .  Psikolojik 

Sermayenin yaratıcılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunun ifade 

edildiği H(3) hipotezi ve alt hipotezleri istatistiksel olarak 

doğrulanmıştır  0.60; 8.40t   . 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hipotez, H(1) istatistiksel olarak doğrulanmıştır 

 0.37; 5.83t   . : Psikolojik Sermaye ile dönüştürücü liderlik 

arasında pozitif bir ilişki olduğu ve dönüştürücü liderliğin psikolojik 

sermaye üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.  

Yaratıcılık ile dönüştürücü liderlik arasında pozitif bir ilişki olduğu 

istatistiksel olarak belirlenmiş ve araştırma hipotezi H(2) kabul 

edilmiştir  0.16; 2.79t   .  

           Psikolojik Sermayenin yaratıcılık üzerinde pozitif bir etkiye 

sahip olduğunun ifade edildiği H(3) hipotezi de istatistiksel olarak 

doğrulanmıştır.  0.60; 8.40t   . Kısacası araştırmamıza konu 

olan temel hipotezler ve alt hipotezler YEM ile beraber test edildiğinde 

birbirleriyle pozitif ve anlamlı olarak ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur. Ayrıca yapılan analizler sonucunda bu bağıntıyı değiştiren 

ve psikolojik sermayenin boyutlarından birisi de olan öz-yeterliliğin 

şart olmadığını modele uygulandığı zaman negatif etkiyle modeli 

değiştirdiği de ortaya çıkarılmıştır. 

 Sonuç olarak Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik ve 

Yaratıcılık arasında aracı etkiye sahip olduğundan (0,37) ile (0,61)’i 

çarptığımızda psikolojik sermayenin aracı etkisini buluruz o da (0,22) 

değeridir. Dönüştürücü liderlik ile yaratıcılığın direk etkisi ise 0,15 tir. 

Bura dan hareketle şu söylenebilir eğer direk etki aracı etkiden küçük 

çıksaydı bu modelde psikolojik sermayenin olmasının hiçbir anlamı 

olmayacaktı. Dolaysıyla araştırmanın temel modeli olan psikolojik 



sermaye, dönüştürücü liderlik ile yaratıcılık ilişkisini ele alan model 

doğru ve anlamlı bir sonuç vermiştir. 

İleride yapılacak araştırmalar için temel modelimizde 

kurduğumuz psikolojik sermaye, çalışanların yaratıcılığı ve 

dönüştürücü liderlik konuları, moderatör ya da mediatör etkileri 

üzerinden de araştırılabilir. 
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