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Özet
Bu çal³mada hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³ki uygulamal bir çal³ma ile
ele alnm³tr. 1970 ylnda Greenleaf ile akademik hayata giren yeni nesil liderlik anlay³larndan
birisi olan hizmetkâr liderlik ile yönetimin önemli bir konusu olan örgütsel ba§llk arasndaki ili³ki
kamu kesiminde yönetici olarak çal³an 284 ki³i arasnda yaplan bir çal³mayla sunulmaktadr.
Çal³ma neticesinde hizmetkâr liderlik modelinin çal³anlarn örgütsel ba§l§n etkileyip etkilemedi§i; etkiliyorsa ne yönde etkiledi§i ara³trlmaktadr. Hizmetkâr liderlik konusuna ili³kin son
yllara kadar yaplan çal³malar genel itibariyle teorik olarak kar³mza çkmaktadr. Bu çal³mada
kullanlan uygulama bu konuyla ilgili son dönemde ortaya konulmu³ deneysel bir uygulamadr. Bu
sayede sonuçlarn daha somut olarak ortaya konulmas ve hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk
arasndaki ili³kinin farkl boyutlardaki ili³kisinin belirgin olarak ortaya çkarlmas hedeenmi³tir.
Hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³kiyi inceleyen ba³ka bir çal³mann olmamas
bu ara³trmann önemini daha da artrm³tr. Yaplan çal³ma neticesinde hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³kinin son derece önem arz etti§i tespit edilmi³tir. Çal³ma neticesinde
yöneticilerin çal³anlarnn ihtiyaç ve önceliklerine önem vermeleri gerekti§i; özellikle güçlendirme
konusunda onlara daha fazla frsat tanmalar gerekti§i sonucuna varlm³tr.
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1

Giri³

Bu çal³mann amac hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³kiyi incelemektir. Bunu yaparken öncelikle hizmetkâr lider ve hizmetkâr liderlik kavramlar ele alnacak daha sonra örgütsel ba§llkla
olan ili³kisi incelenecektir. 1970'lerin ba³ndan itibaren literatürde daha sk kar³la³lan hizmetkâr liderlik anlay³, yeni nesil liderlik anlay³larndan biridir. Hizmetkâr liderlik kavramn ortaya koyan ve
daha sonra yaplan çal³malarn ço§una temel te³kil eden isim Robert Greenleaf 'tir. Bu liderlik kavram
çal³anlarn ortaya koyabileceklerinin azami seviyede sa§lanmas için onlara hizmet ederek yönetme temeline dayanmaktadr. Örgütsel ba§llk kavram ise literatür açsndan çok yeni bir ba³lk de§ildir.
Bu konu üzerine de birçok çal³ma yaplm³ ve örgütsel ba§ll§n türleri birçok ara³trmac tarafndan
farkl ba³lklarda ele alnm³tr. Yaplan bu çal³mada Allen ve Meyer'in üç bile³enli olarak ortaya koydu§u görü³ temel alnm³tr. Bu kapsamda çal³mamzda kullanlan örgütsel ba§llk türleri duygusal
ba§llk, devam ba§ll§ ve normatif ba§llktr.

2

Hizmetkâr Lider Özellikleri

Robert Greenleaf hizmetkâr liderin tanmn ³öyle yapmaktadr: "Hizmetkâr lider her ³eyden önce bir
hizmetkârdr. Her insann içinde var olan hizmet etme hissiyle ba³lar. Daha sonra ki³iyi yönetme arzusuna götüren bilinçli bir tercihler silsilesi gelir. Burada püf noktas ³udur; evvela yönetilmek istenilen
insanlarn yüksek öncelikli arzu ve gereksinimlerinin giderilmi³ olmas. Hizmetkâr liderlik i³, ya³am
ve sosyal hayata olumlu de§i³iklikler getiren uzun vadeli bir pozitif yakla³mdr. Hizmetkâr liderlik
örgütteki insanlara bütünle³mi³ bir ³ekilde hizmet etme imkân sunar (Greenleaf, 1970, s. 27).
Hizmetkâr lider, kendisini, esas olarak ba³kalarna hizmet etmeye adama krini benimsemi³ ki³iye
denir. Toplumun, çal³anlarn, mü³terilerin vs. gereksinimlerini kar³lamak, onlarn ihtiyaçlarna cevap
vermek öncelikli gayedir. Yönetmek ve liderlik yapmak ise daha sonra gelir ki ihtiyaçlar kar³lanm³
insanlarn daha bilinçli hareket edece§i ve do§al bir liderlik sürecinin meydana gelece§i de§erlendirilir. Modern ça§da hizmetkâr liderlik kavram a§rlkl olarak Greenleaf 'in çal³malarna göre ³ekil
alm³tr (Spears, 2004, s. 7-11). Bu çal³mada yaplacak olan uygulamada kullanlacak hizmetkâr lider
alt ba³lklar Van Dierendonck and Nuijten'in Servant Leadership Survey (SLS) uygulamasnda yer
alan ve bugüne kadar ortaya konmu³ özelliklerden hareketle yeniden de§erlendirilen ba³lklardan olu³maktadr. Bu uygulamada belirlenen ve ölçümde kullanlan hizmetkâr lider özellikleri: Güçlendirme,
geri planda kalma, tevazu/alçakgönüllülük, gerçekçilik, cesaret, duyguda³lk ve kâhyalk (stewardship )
³eklinde olacaktr.

2.1

Güçlendirme

Güçlendirme, ba³kalarna güvenme süreci ve güç payla³mn içerir. Lider ve yöneticinin elinde bulundurdu§u güç ve otoriteyi belli konularda çal³anlarna devretmesidir. Daha da önemlisi bunu mecburiyetten ya da önceliklerinden dolay de§il; onlara güvendi§i için inanarak ve gönül rahatl§yla yapmasdr. Güçlendirme konusu iki yönlüdür. Birincisi lider ve yöneticinin yetki vermeye açk olmas, ikinci
olarak ise çal³anlarn yetkiyi alma ve gücü kullanma noktasnda hazr olmalardr. Hizmetkâr lider
çal³anlarna otoritesini belli alanlarda kullanma serbestîsi tanrken bunu nasl yapaca§na dair çal³anlarna güven veren ve ihtiyaçlar oldu§unda kaps çalnabilen liderdir (Van Dierendonck ve Nuijten,
2011, s. 249-267).

2.2

Güven

Güven; kayg, endi³e ve korku duymadan inanma ve ba§lanma duygusudur. Story'ye göre güven, hizmetkâr liderin olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesidir. Do§ru ve etkin bir liderlik için güven temel
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bir altyap unsurudur. Bununla birlikte güven, beraberinde belirsizlik ihtimallerini de ta³maktadr.
Zira birisine güvenme, sonunda hayal krkl§na u§rama ihtimalini de barndrr (Gautschi, 2000, s.
131). Güven önemli bir faktör olarak daima liderli§in merkezinde yer alr (Fairholm, 1997, s. 107).

2.3

Geri planda kalma

Geri planda kalma konusu öncelikli olarak lider ve yönetici ki³inin örgütteki çal³anlarn öncelikli ihtiyaçlar kar³lanacak ³ekilde onlara ihtiyaç duyduklar deste§i ve tolerans vermesidir. Di§er yandan,
verilen görev ba³aryla sonuçland§nda geri planda kalma çal³anlarn frsat bulmas ve özgüven geli³imi açsndan önemli bir davran³tr. Görülece§i üzere daima çal³anlara tannan öncelik ve frsat
söz konusudur. Bununla birlikte geri planda kalma konusu liderli§in di§er temel özelliklerinden olan
güçlendirme, gerçeklik, kâhyalk ve tevazu ile yakndan ili³kili olmaldr (Van Dierendonck ve Nuijten,
2011, s. 249-267).

2.4

Tevazu/Alçakgönüllülük

Tevazu, alçak gönüllülük demektir. Bu özelli§e sahip kimseye de mütevaz denir. Alçak gönüllülük,
ba³kasna kar³ gelecek ya da onun ho³una gidecek her tür davran³tan saknarak, onun önünde kendi
benli§imizi silme yönünde bir e§ilimdir. Mütevaz insan, neye sahip olursa olsun, di§er insanlardan
farkl ve üstün hangi meziyetler ta³rsa ta³sn, onlarla övünmez ve ba³kalarna yüksekten bakmaz.
Büyükle büyük, küçükle küçük olur. Herkesle uyumlu bir ileti³im ve dostluk kurar; güler yüzlü, tatl
dilli ve sevecen bir yakla³m vardr (Hökelekli, 2007, s. 114-119).

2.5

Gerçekçilik

Gerçekçilik kendini do§ru ifade etmeyle yakndan alakaldr; duygu ve dü³üncelerini bilinçaltnda yatan
gerçekli§iyle ifade etme davran³dr (Harter, 2002). Gerçekçilik her ³eyden evvel bir ba³kasna kendini
oldu§u gibi ifade etmektir. Olaylar kar³snda içsel dü³üncelerini, karar ve niyetlerini gerçek ve do§ru
³ekilde ifade etmedir. Bu davran³ özel ili³kilerde ya da genel ya³amda farkllk arz etmeyecek ³ekilde
bütünle³ik ve tutarl olmaldr (Peterson ve Seligman, 2004, s. 14- 19).

2.6

Cesaret

Greenleaf 'e göre cesaret eskiden beri var olan problemleri çözmek için yeni yakla³mlarn aray³na
girme çabasdr. Bunu yaparken alnmas gereken risklerden korkulmamaldr. Cesaret hizmetkâr lideri
di§er liderlerden ayran önemli bir karakter özelli§idir. Örgütsel yapda de§erlendirildi§inde cesaret,
geleneksel i³ ya³amndaki davran³ ³ekillerini zorlamadr (Hernandez, 2008, s. 121-128).

2.7

Duyguda³lk

Duyguda³lk; di§erlerinin konu³ulmayan duygularn anlayabilme ve cevap verebilme özelli§idir (Ceylan, 2011, s. 38). Duyguda³lk, bir insann, kendisini kar³sndaki insann yerine koyarak onun duygularn ve dü³üncelerini en do§ru ³ekilde anlayabilmesidir. Duyguda³lk insanlar aras ili³kileri geli³tiren
bir kavramdr. Bu dü³üncenin etkin olarak kullanlmasna ba§l olarak bireyler arasndaki tart³ma
ve kavgalar azalr ve ortadan kalkar. Organizasyon içi duyguda³lk ise örgüt bireylerinin kar³sndaki
insan kendi yerine koymasdr. Bu sayede bireyler di§er örgüt bireylerinin olaylar kar³snda nasl tepki
verece§ini bilir ve davran³larna ona göre belirler.
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2.8

Kâhyalk (stewardship)

Kâhyalk teorisi Greenleaf tarafndan ortaya atlm³tr. Bu teoriye göre lider, güven ve ahlaki de§erlere
ba§l kendi çkarlarndan önce takipçilerin ve örgütün çkarlarn gözeten ki³idir. Ayn ³ekilde kâhya
lider, örgüte ve takipçilerine uzun süreli ba§llk duyar; onlar samimi duygularla tek tara sever,
bencillikten çok vermeye ve kar³sndakine hizmet etme odakl bir anlay³a sahiptir (Pollard, 1997, s.
241-248).

3

Örgütsel ba§llk

Örgütsel ba§llkla ilgili bu zamana kadar birçok tanmlama yaplm³tr. Bunlardan en çok kabul görenler Porter, Mowday ve Steers'in yapt§ tanmlamalardr. Örgütsel ba§llk, ki³inin örgüt amaç ve
hedeerini tam olarak benimsemesi, bu hedeere varlabilmesi için gayret sarf etmesi ve örgütte kendi
varl§n sürdürebilme iste§idir. Burada anla³lmas gereken salt bir itaat de§il; örgüt ile birey arasnda
sk anlaml bir ba§dr. Bahsedilen bu ba§ ki³i ve örgüt arasnda sürekli aktii§ini korumaldr ve ki³iler
örgütün menfaatleri do§rultusunda fedakârlk yapmaya daima hazrdrlar (Vandenberg ve Scarpello,
1994, s. 536-543).
Konuyla ilgili birçok tanmlama yaplm³, Allen ve Meyer bu çal³malar neticesinde üç farkl alt
unsurdan olu³an bir tanm ortaya koymu³ ve örgütsel ba§ll§ üç bile³enli bir modelle ifade etmi³lerdir
(Allen ve Meyer, 1990, s.25-31).

3.1

Duygusal ba§llk

Duygusal ba§llk, bireyle örgüt arasnda profesyonel anlamda bir ili³ki de§il daha çok duygu ve hislerin
ön planda oldu§u bir ba§llk ³eklidir. Örgütlerine kar³ hissettikleri yo§un ba§llk hisleriyle örgüt
çal³anlar örgütleriyle özde³le³ir, dü³ünceleri örgütle mütevazdr. Kendini örgütün bir parças gibi
görmesi ki³inin aidiyet duygusunu peki³tirir (Allen ve Meyer, 1990, s.25-31).

3.2

Devam ba§ll§

Bu ba§llk türünde faydac bir yakla³m söz konusudur. Ki³i örgütteki devamll§n dü³ünürken ayrlmas veya kalmas durumlarndaki kazanç ve kayplarn hesaplar. çinde bulundu§u örgütten ayrlmas
durumunda farkl i³ seçenekleri bulunmuyorsa ki³inin e§ilimi devamll§n sürdürme yönünde olur.
Di§er taraftan ki³inin örgüt içerisinde yapt§ yatrmlar onu ayrlmaktan alkoyacak kadar büyük ölçüde ve uzun vadeli ise davran³ yine devam etmek ³eklinde olacaktr. Dolaysyla birey, örgüte sarf
ettikleriyle ve hâlihazrda elinde bulundurdu§u kdem kazanmlaryla bir mukayese yapar. Örgüt de§i³ikli§inin zorluk ve fayda derecelerini kyas eder ve bir karara varr. Bu durum ki³inin örgüte ba§ll§n
etkileyen bir husustur (Allen ve Meyer, 1990, s.25-31).

3.3

Normatif ba§llk

Bu ba§llk türünde ki³i örgütle olan ili³kisi konusunda bir karara varm³ bulunmaktadr. Ki³i örgütteki devamll§n sürdürmeye kendisini mecbur görür. Dü³ünce ve davran³larn bu duygu temelinde
belirler ve örgütte kalmaya gayret eder (Allen ve Meyer, 1990, s.25-31).

4

Ara³trma modeli

Çal³mann bu bölümünde öncelikli olarak ara³trmann amac, önemi, kapsam ve örneklem yaps
açklanm³tr. Daha sonra ise de§i³kenlere ait ölçekler ve elde edilen verilere ili³kin elde edilen analize
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de§inilmi³tir. En son olarak da elde edilen bulgular muvacehesinde sonuç ve önerilerde bulunulmu³tur.
Bu kapsamda olu³turulan ara³trma modeli a³a§daki ³ekilde oldu§u gibidir.

ekil 1: Etkile³imi incelenen ba§msz ve ba§ml de§i³kenler

4.1

Örneklem kitlesi

Ara³trmann örneklem kitlesi devletin belli bir sektöründe yönetici kademesinde görev yapmakta olan
kamu çal³anlardr. Uygulama maksadyla da§tlan 350 anketten 284'ü geri dönmü³tür. Soru kâ§tlarnn geri dönü³ oran % 81'dir. (Akgül, 1997) örneklem büyüklü§ü için 100 ile 200 arasndaki denek
saysnn yeterli olaca§n belirtmektedir Akgül (1997, s.570). Dolaysyla 284 denekten olu³an örneklem
kitlemizin bu tarz bir ara³trma için kabul edilebilir snrlar içinde oldu§u de§erlendirilmektedir.

4.2

Ara³trmada kullanlan de§i³kenler

Ara³trmada kullanlacak de§i³kenlerin tespitine ba³lamadan evvel hizmetkar lider özellikleri ile örgütsel ba§llk türleri arasndaki ili³kilere yönelik kapsaml bir literatür taramas yaplm³tr. Bu çal³ma
kapsamnda ara³trma modelini olu³turacak de§i³kenler tespit edilmi³tir. Modele ili³kin ba§ml ve
ba§msz de§i³kenler a³a§da belirtilmi³tir.

4.3

Ba§msz de§i³kenler

Ara³trma modeline belirtilen Dirk Van Dierendonck ve Nuijten tarafndan ileri sürülen hizmetkâr
liderlik özellikleri do§rultusunda dört kategoride ele alnm³tr. Bunlar, güçlendirme, güven, gerçekçilik
ve cesaret ba³lklar ile ele alnan de§i³kenlerdir (Van Dierendonck ve Nuijten, 2011, s. 249-267).

4.4

Ba§ml de§i³kenler

Ara³trmada ba§ml de§i³ken olarak Allen ve Meyer ikilisi tarafndan ileri sürülen örgütsel ba§llk
türleri kullanlm³tr. Bunlar; duygusal ba§llk, normatif ba§llk ve devam ba§ll§ ba³lklar altnda
ele alnan de§i³kenlerdir (Allen ve Meyer, 1990, s.25-31). Ara³trma kapsamnda a³a§daki tabloda
belirtilen hipotezler test edilmektedir.

4.5

statistiksel analizler ve bulgular

Bu bölümde model ve hipotez testlerinin sonuçlar sunulmu³tur. Analiz sonuçlarna göre 12 hipotezin
6's kabul edilmi³tir. Tümü 5 basamakl Likert tipinde olan ve daha önce geçerlili§i ve güvenirli§i farkl
çal³malarda kantlanm³ olan ölçeklerden faydalanlarak hazrlanan 56 sorudan elde edilen veriler SPSS
11.5 for Windows adl istatistik programyla de§erlendirilmi³tir.
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Tablo 1: Ara³trmada kullanlacak hipotezler
Hipotez

Hipotez

No

H1

Hizmetkâr liderin güçlendirmesi çal³anlarn duygusal ba§ll§n
artrr.

H2

Hizmetkâr liderin güçlendirmesi çal³anlarn devam ba§ll§n artrr.

H3

Hizmetkâr liderin güçlendirmesi çal³anlarn normatif ba§ll§n
artrr.

H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

Hizmetkâr liderin cesareti al³anlarn duygusal ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin cesareti çal³anlarn devam ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin cesareti çal³anlarn normatif ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin güveni çal³anlarn duygusal ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin güveni çal³anlarn devam ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin güveni çal³anlarn normatif ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin gerçekçili§i çal³anlarn duygusal ba§ll§n artrr.

H11
H12

Hizmetkâr liderin gerçekçili§i çal³anlarn devam ba§ll§n artrr.
Hizmetkâr liderin gerçekçili§i çal³anlarn normatif ba§ll§n artrr.

Verilerin analizinde srasyla, anketi cevaplayanlarn demograk özelliklerine ait frekans tablolar,
faktör analizi, güvenirlik testleri, de§i³kenlerin ortalamalar ve standart sapmalarn da içeren korelasyon analizi ve ara³trma hipotezlerinin test edilmesine yönelik regresyon analizlerinden olu³maktadr.

4.6

Demograk analizler

Ankete katlanlarn demograk özelliklerine ait bilgiler, frekans tablolar ve yüzdelik da§lm ³ekilleri
aracl§yla a³a§da Tablo 2.'de gösterilmi³tir. Tabloda, katlmclarn ya³, cinsiyet gibi demograk
özellikleri ile ilgili genel bilgilere ve da§tlan soru ka§d ve geri dönü³ oranna ili³kin bilgilere yer
verilmektedir. Görüldü§ü üzere 350 adet anketin 284'ü geri dönmü³ ve geri dönü³üm oran % 81 olarak
gerçekle³mi³tir.
A³a§da yer alan Tablo 3'te görüldü§ü üzere anketi cevaplayanlarn % 16.2'si, 20-24 ya³ aras, %
41.5'i 25-29 ya³ aras, % 33.1'i 30-34 ya³ aras ve %9.2'si, 35-40 ya³ arasnda bulunmaktadr.
Cinsiyetle ilgili frekans tablosunun gösterildi§i Tablo 4.'te belirtildi§i üzere anketi cevaplayanlarn
% 99.3'ü erkek ve % 0.7'si kadndr. Erkeklerin yüzdesinin bu kadar fazla olmasndaki sebep anketin
uyguland§ kamu kesiminin demograk yapsndan kaynaklanmaktadr
E§itim durumuna ili³kin olarak Tablo 5.'te görüldü§ü gibi ankete cevap veren katlmclarn %
39.4'ü önlisans seviyesinde, % 51.4'ü lisans seviyesinde, % 9.2'si lisansüstü seviyesinde e§itim düzeyine
sahiptir.
Ara³trmaya katlanlarn medeni durumlarna ili³kin bilgilerin yer ald§ Tablo 6.'da görüldü§ü üzere
ankete katlanlarn %47.2'si evli, % 52.1'i bekâr ve % 0.7'si bo³anm³ olarak ya³amaktadr.
Katlmclarn meslekteki çal³ma yllarna ili³kin bilgiler Tablo 7.'de belirtilmi³ olup, anketi cevaplayanlarn % 10.6's 1-3 yldr, % 28.2'si, 4-7 yldr, % 33.8'i 8-11 yldr, % 18.3'ü 12-15 yldr ve %
9.2'si 16-20 yldr bu meslekteki varlklarn sürdürmektedir.
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Tablo 2: Katlmclarn demograk özellikleri
Da§tlan Geri

Geri

Cinsiyet

Medeni

E§itim

Soru

Dö-

Dönü³

Ya³(%)

Ka-

Durum

Düzeyi

Meslek

Ka§d

nen

Oran

dn/Erkek(%) Evli/Bekar(%) sans/Lis.üstü

Soru

(%)

Li-

Yl(%)

(%)

Ka§d
20-

E. 99.3

Evli 47.2

Önlisans

24aras

1-3

yl

10.6

16.2
25-29

K. 0.7

Bekar

39.4

aras

4-7

yl

28.2

41.5
350

284

81

30-34

52.1

Lis. 51.4

aras

yl

33.1
35-40

8-11

33.8
Bo³. 0.7

Lis.ü. 9.2

12-15

aras

yl

9.2

18.3
16-20
yl 9.2

Tablo 3: Ya³la ilgili frekans tablosu
SIKLIK

YÜZDE

20-24 aras

46

16.2

25-29 aras

118

41.5

30-34 aras

94

33.1

35-40 aras

26

9.2

Toplam

284

100

Tablo 4: Cinsiyetle ilgili frekans tablosu
SIKLIK

YÜZDE

Erkek

282

99.3

Kadn

2

0.7

Toplam

284

100

Tablo 5: E§itim durumuyla ilgili frekans tablosu

4.7

SIKLIK

YÜZDE

Önlisans

112

39.4

Lisans

146

51.4

Lisansüstü

26

9.2

Toplam

284

100

Faktör Analizleri

Ortalama ve standart sapma de§erleri göz önüne alnd§nda katlmclarn yarglarnda daha homojen
olduklar ve daha az kararsz olduklar de§i³kenler tespit edilmeye çal³lm³tr. Böylece ankette yer
alan 56 sorudan (demograk özelliklerle ilgili sorular hariç) 17'si elenerek geriye kalan 39 soru ile
tekrar faktör analizi yaplm³tr. Bu analizle anlaml bir faktör yapsna ula³lm³tr.
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Tablo 6: Medeni durumla ilgili frekans tablosu
SIKLIK

YÜZDE

Evli

148

47.2

Bekar

134

52.1

Bo³anm³

2

0.7

Toplam

284

100

Tablo 7: Meslekteki çal³ma ylyla ilgili frekans tablosu
SIKLIK

YÜZDE

1-3 yl aras

30

10.6

4-7 yl aras

80

28.2

8-11 yl aras

96

33.8

12-15 yl aras

52

18.3

16-20 yl aras

26

9.2

Toplam

284

100

Hizmetkâr liderlikle ilgili ölçe§e Direct Oblimin rotasyonu ile faktör analizi uygulanm³ ve dörtlü
bir faktör yapsna ula³lm³tr. Elde edilen dörtlü faktörün Van Dierendonck ve Nuijten'in tanmlad§
ve ölçe§in dayandrld§ hizmetkâr lider özellikleri boyutlaryla tutarllk gösterdi§i görülmektedir.
Örgütsel ba§llkla ilgili ölçe§e Direct Oblimin rotasyonu ile faktör analizi uygulanm³ ve üçlü bir
faktör yapsna ula³lm³tr ve açklanan toplam varyans % 62.8 olarak elde edilmi³tir.

4.8

Güvenirlik analizleri

Bu ara³trmada, ölçeklerin güvenirli§inin saptanmasnda literatürdeki benzer çal³malarda dikkate al-

α de§eri kullanlm³tr. Cronbach
n sorunun varyanslar toplamnn genel varyansa oranlamas ile bulunan

narak en popüler güvenirlik ölçümü olarak kabul edilen Cronbach
Alfa Katsays, ölçekte yer alan

bir a§rlkl standart de§i³im ortalamasdr. Güvenirlik analizinde, faktör analizi sonucunda ölçeklerde
yaplan de§i³iklikler de dikkate alnarak, her bir de§i³kenin alfa katsaylarna baklm³tr. Buna göre
elde edilen Cronbach

α

katsaylar a³a§daki tabloda gösterilmi³tir.

Tablo 8: De§i³kenlerin güvenirlik göstergeleri
DEKENLER

SORU SAYISI

CRONBACH ALFA

GÜÇLENDRME

13

.9372

CESARET

6

.8728

GÜVEN

3

.7455

GERÇEKÇLK

3

.8424

DUYGUSAL

BA-

5

.8710

BALI-

6

.8550

3

.7282

KATSAYILARI (α)

LILIK
DEVAM
LII
NORMATF

BA-

LILIK

Tablo 8.'de görüldü§ü gibi hizmetkâr liderlikle ilgili de§i³kenlerin ve ba§llk türlerinin her birinin
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ayr ayr SPSS'de Cronbach Alpha güvenirlik analizleri yaplm³ ve güvenirlikleri 0.70 ile 0.95 arasnda
bulunmu³tur. Dolaysyla tüm de§i³kenlerin güvenirlikleri kabul edilebilir 0.70'lik Cronbach

α düzeyinin

üzerinde de§erlere sahiptir.

4.9

Korelasyon analizi

Yaplan korelasyon analizinde hizmetkar liderlik özelliklerinden yalnzca gerçekçilik ile devam ba§ll§
arasnda bir ili³ki yoktur.
Korelâsyon analizi neticesinde güçlendirme ile duygusal ba§llk arasnda 0.575 pozitif ili³ki, devam
ba§ll§ ile -0.251 ve normatif ba§llk ile -0.407 düzeyinde negatif ili³ki bulunmu³tur.

P < 0.01

an-

lamllk düzeyinde hizmetkâr liderin güçlendirme özellikleri ile duygusal ba§llk arasnda daha güçlü
bir ili³ki vardr.
Cesaret ile duygusal ba§llk arasnda 0.436 pozitif ili³ki, devam ba§ll§ ile -0.193 ve normatif
ba§llk ile -0.333 düzeyinde negatif ili³ki bulunmu³tur.P

< 0.01 anlamllk düzeyinde hizmetkâr liderin

güçlendirme özellikleri ile duygusal ba§llk arasnda daha güçlü bir ili³ki vardr.
Güven ile duygusal ba§llk arasnda -0.202 negatif ili³ki, devam ba§ll§ ile 0.248 ve normatif
ba§llk ile 0.138 düzeyinde pozitif ili³ki bulunmu³tur.

P < 0.01 anlamllk düzeyinde hizmetkâr liderin

güçlendirme özellikleri ile duygusal ba§llk arasnda daha güçlü bir ili³ki vardr.
Gerçekçilik ile duygusal ba§llk arasnda -0.240 negatif ili³ki ve normatif ba§llk ile 0.289 düzeyinde
pozitif ili³ki bulunmu³tur.

P < 0.01

anlamllk düzeyinde hizmetkâr liderin güçlendirme özellikleri ile

duygusal ba§llk arasnda daha güçlü bir ili³ki vardr.
Yaplan analiz neticesinde demograk özellikler ile örgütsel ba§llk arasnda anlaml bir ili³ki olmad§ tespit edilmi³tir.
Tablo 9.'dan anla³laca§ üzere hizmetkâr liderli§in tüm alt maddelerinin duygusal ba§llk ile anlaml bir ili³kisi vardr. Bunlardan en çok ili³kili olan güçlendirmedir. Sonra srasyla cesaret, gerçekçilik
ve güven gelmektedir. Ancak liderin güveni ve gerçekçili§i çal³ann duygusal ba§ll§ ile ters ili³kilidir.
Hizmetkâr liderli§in gerçekçilik (p

> 0, 05

oldu§undan) haricindeki tüm alt maddelerinin duygusal

ba§llk ile anlaml bir ili³kisi vardr. Bunlardan en çok ili³kili olan güçlendirmedir. Sonra srasyla güven
ve cesaret gelmektedir. Ancak liderin güveni ve cesareti çal³ann devam ba§ll§ ile ters ili³kilidir.
Hizmetkâr liderli§in tüm alt maddelerinin normatif ba§llk ile anlaml bir ili³kisi vardr. Bunlardan
en çok ili³kili olan güçlendirmedir. Sonra srasyla cesaret, gerçekçilik ve güven gelmektedir. Ancak
liderin cesareti çal³ann normatif ba§ll§ ile ters ili³kilidir. Ayrca güvenin normatif ba§llkla ili³kisi
ihmal edilebilir düzeydedir.
Korelâsyon tablolarndan anla³ld§ üzere liderin en çok güçlendirmesinin örgütsel ba§llklarla
ili³kisi vardr ve bunlarn en güçlüsü duygusal ba§llk ile olandr. Sadece liderin gerçekçili§i ile devam
ba§ll§ arasnda anlaml bir ili³ki olmayp, liderin cesareti ile normatif ba§llk arasnda ihmal edilecek
bir ili³ki vardr. Analizlerden görüldü§ü üzere liderin güçlendirmesinin örgütsel ba§llklarn hepsiyle ve
liderin cesaretinin duygusal ba§ll§ arasnda orta seviyede ili³ki olup, yukarda bahsedilen iki durum
hariç liderin di§er özelliklerinin örgütsel ba§llk ile arasnda zayf bir ili³ki vardr. Hizmetkâr liderlik
özellikleri ile örgütsel ba§llk türleri arasndaki korelasyona ili³kin analiz verileri a³a§daki tabloda
gösterilmi³tir.

4.10

Regresyon Analizleri ve Hipotezlerin Testi

Ara³trma kapsamndaki hipotezleri test etmek amacyla çoklu regresyon analizi kullanlm³tr. Çoklu
regresyon analizi iki veya daha fazla tahmin de§i³kenlerinin kullanld§ regresyon analizidir. Yukarda
sralanan regresyon modelleri SPSS 11.5 for Windows adl istatistik paket program ile analiz edilmi³
ve elde edilen sonuçlar ve hipotezlerin testi a³a§da sras ile açklanm³tr.
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Tablo 9: Hizmetkâr liderlik özellikleri ile örgütsel ba§llk türleri arasndaki korelâsyon
analizi
De§i³kenler

Güçlendirme Cesaret

Güven

Gerçekçilik Duygusal Devam Normatif
Ba§l-

Ba§-

lk

ll§

Ba§ll§

Güçlendirme 1,000
Cesaret

,621**

1,000

Güven

-,319**

-,307**

Gerçekçilik

-,429**

-,485**

,131*

Duygusal

,575**

,436**

-,202**

-,251**

-,193**

,248**

-,407**

-,333**

,138*

1,000
1,000
-,240**

1,000

-,092

-,360**

1,000

,289**

-,611**

,026

Ba§llk
Devam
Ba§ll§
Normatif

1,000

Ba§ll§
*P< 0.05 düzeyinde anlaml

4.10.1

*P< 0.001 düzeyinde anlaml

Duygusal Ba§llk ve Hizmetkâr Lider Özellikleri Arasndaki Regresyon Analizi

Tablo 10: Duygusal ba§llk ve hizmetkâr liderlik özellikleri arasndaki ili³kileri inceleyen
regresyon analizi
BAIMSIZ DEKENLER

B

T

P
(sig.)

GÜÇLENDRME

.543

7.541

.000**

CESARET

.049

.666

.506

GÜVEN

-.017

-.318

.751

GERÇEKÇLK

.019

.342

.732

R2

0.333

F

34,753
.000

Sig.

** De§er 0.01 düzeyinde anlamldr.

Tablo 10'da duygusal ba§llk üzerinde hizmetkâr lider özelliklerinin etkileri ile ilgili regresyon analizi
sonuçlarna yer verilmi³tir. Tablo'daki

F

de§eri, modelin anlamll§n gösteren bir de§erdir.

F

de§erinin

34,753 olmas modelin 0.01 düzeyinde anlaml oldu§unu göstermektedir. Duygusal ba§llk ile hizmetkâr
liderlik özellikleri arasndaki regresyon analizinde görüldü§ü gibi,

R2

de§eri 0.577'dir.R

2 de§eri ise

(belirlilik veya tanmlayclk) ba§ml de§i³kendeki de§i³imin, ba§msz de§i³kenler tarafndan ne kadar
tanmlanabildi§ini gösteren bir ölçüdür. Modelde

R2

de§eri 0.333 olarak bulunmu³tur. Buna göre,

duygusal ba§ll§, modeldeki hizmetkar lider özellikleri ile ilgili ba§msz de§i³kenlerin tümü ancak %
33.3'ünü açklayabilmektedir.
Modeldeki ba§msz de§i³kenlerden hizmetkâr liderlerin güçlendirmesi ile duygusal ba§llk arasnda
anlaml bir ili³ki bulunmaktadr. Bu özelliklerin

p de§eri srasyla. 000, .506, .751 ve .732 olarak bulun-

mu³tur. Bu dört özelli§in standardize edilmi³ Beta de§erleri ise srasyla. 543, .049, -.017 ve .019'dur.
A³a§da yer alan Tablo 11.'de yukardaki regresyon analizi ve ilgili sonuçlara göre hipotezlerin kabul
ve ret durumlar gösterilmektedir.
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Tablo 11: Hipotez analizleri sonuçlar

4.10.2

LER SÜRÜLEN HPOTEZLER

KABUL/RET

H1 .Liderin güçlendirmesi çal³anlarn duygusal ba§llklarn artrr.
H4 . Liderin cesareti çal³anlarn duygusal ba§llklarn artrr.
H7 . Liderin güveni çal³anlarn duygusal ba§llklarn artrr.
H10 . Liderin gerçekçili§i çal³anlarn duygusal ba§llklarn artrr.

KABUL
RET
RET
RET

Devam Ba§ll§ ve Hizmetkâr Lider Özellikleri Arasndaki Regresyon Analizi

Tablo 12.'de devam ba§ll§ üzerinde hizmetkâr lider özelliklerinin etkileri ile ilgili regresyon analizi
sonuçlarna yer verilmi³tir. Devam ba§ll§ ile hizmetkâr liderlik özellikleri arasndaki yaplan regresyon
analizinde, hizmetkâr liderin güçlendirme, güven ve gerçekçilik özellikleri ile devam ba§ll§ arasnda
0.01 düzeyinde anlaml bir ili³ki bulunmaktadr. Modelin anlamll§n gösteren
bulunmu³tur. Bu de§er

p < 0.01

F

de§eri 11.979 olarak

düzeyinde anlamldr.

Tablo 12: Devam ba§ll§ ve hizmetkâr liderlik özellikleri arasndaki ili³kileri inceleyen
regresyon analizi
BAIMSIZ DEKENLER

B

T

P

GÜÇLENDRME

.240

-2.943

.004**

CESARET

-.094

-1.127

.263

GÜVEN

.177

3.018

.003

GERÇEKÇLK

.264

-4.134

.000**

R2

.147

F

11,979

Sig.

.000

(sig.)

** De§er 0.01 düzeyinde anlamldr.

Tablo 13.'te yukardaki regresyon analizi ve ilgili sonuçlara göre hipotezlerin kabul ve ret durumlar
gösterilmektedir.

Tablo 13: Hipotez analizleri sonuçlar

4.10.3

LER SÜRÜLEN HPOTEZLER

KABUL/RET

H2 .Liderin güçlendirmesi çal³anlarn devam ba§llklarn artrr.
H5 . Liderin cesareti çal³anlarn devam ba§llklarn artrr.
H8 . Liderin güveni çal³anlarn devam ba§llklarn artrr.
H11 .Liderin gerçekçili§i çal³anlarn devam ba§llklarn artrr.

KABUL
RET
KABUL
KABUL

Normatif Ba§llk ve Hizmetkâr Lider Özellikleri Arasndaki Regresyon Analizi

Tablo 14.'te normatif ba§llk üzerinde hizmetkâr lider özelliklerinin etkileri ile ilgili regresyon analizi
sonuçlarna yer verilmi³tir. Kurulan regresyon modelinde
anlamldr. Belirlilik veya tanmlayclk katsays olan

R2

F

21,033 de§eri

p < 0.05

düzeyinde oldukça

ise, .232 olarak bulunmu³tur. Yani hizmet-

kâr lider özelliklerinin normatif ba§ll§ kar³lama oran % 23.2'dir. Normatif ba§llk ile hizmetkâr
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liderlik özellikleri arasndaki yaplan regresyon analizinde, hizmetkâr liderin güçlendirme ve gerçekçilik
özellikleri ile devam ba§ll§ arasnda 0.05 düzeyinde anlaml bir ili³ki bulunmaktadr.

Tablo 14: Normatif ba§llk ve hizmetkâr liderlik özellikleri arasndaki ili³kileri inceleyen
regresyon analizi
BAIMSIZ DEKENLER

β

T

P
(sig.)

GÜÇLENDRME

.461

-5.965

.000**

CESARET

.054

.685

.494

GÜVEN

-.007

-.130

.896

GERÇEKÇLK

.119

1.960

.049*

R2

.232

F

21,033

Sig.

.000

* De§er 0.05 düzeyinde anlamldr.

** De§er 0.01 düzeyinde anlamldr.

Tablo 15.'de yukardaki regresyon analizi ve ilgili sonuçlara göre hipotezlerin kabul ve ret durumlar
gösterilmektedir.

Tablo 15: Hipotez analizleri sonuçlar

5

LER SÜRÜLEN HPOTEZLER

KABUL/RED

H3 .Liderin güçlendirmesi çal³anlarn normatif ba§llklarn artrr.
H6 . Liderin cesareti çal³anlarn normatif ba§llklarn artrr.
H9 . Liderin güveni çal³anlarn normatif ba§llklarn artrr.
H12 . Liderin gerçekçili§i çal³anlarn normatif ba§llklarn artrr.

KABUL
RED
RED
KABUL

Sonuç

Bu çal³mada hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³ki uygulamal olarak ele alnm³tr.
Çal³anlarn örgüte olan ba§llklarn etkileyen birçok etken bulunmaktadr. Bunun yan sra bir takm
yönetim tarzlar da bu ba§ll§n olu³masnda ve idamesinde önemli etkiye sahiptir. Bu çal³mada
liderlik tarzlarndan bir tanesi olan hizmetkâr liderli§in ba§llk üzerindeki etkileri ara³trlm³tr.
Geli³en ve de§i³en teknoloji ve konjonktürle birlikte yeni nesil yönetim ³ekilleri ve liderlik tarzlar da
uygulamaya konulmu³tur. Bu anlamda yeni saylabilecek olan hizmetkâr liderlik kavramna, literatür
ve uygulama alan dikkate alnd§nda, son yllarda daha çok rastland§n söylemek mümkündür.
Bu çal³ma hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³kiyi inceleyen kavramsal bir çal³madr. Örgütsel ba§ll§a etki eden hizmetkâr lider özellikleri, bu konuya öncelik veren ve çal³anlarnn
performansn artrmay hedeeyen kurum ve yöneticiler için yol gösterici olacaktr.
Anket sonuçlarndan anla³laca§ üzere hizmetkâr liderli§in alt maddelerinden sadece güçlendirmenin duygusal ba§llk ile % 99 anlamllk düzeyinde bir ili³kisi vardr. Yöneticinin çal³anlarn güçlendirmesinin, çal³anlarn duygusal ba§ll§n ciddi miktarda arttrd§ tespit edilmi³tir.
Hizmetkâr liderlikle devam ba§ll§ incelendi§inde hizmetkâr liderli§in alt maddelerinin cesaret haricinde hepsinin devam ba§ll§ ile % 99 anlamllk düzeyinde bir ili³kisi vardr. Alt maddelerden en çok
gerçekçili§in, sonra güçlendirmenin ve en son da güvenin devam ba§ll§n etkiledi§i gözlemlenmi³tir.
Hizmetkâr liderlikle normatif ba§llk incelendi§inde hizmetkâr liderli§in alt maddelerinin güçlendirmenin normatif ba§llk ile % 99 ve gerçekçili§in normatif ba§ll§ ile % 95 anlamllk düzeyinde
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bir ili³kisi oldu§u görülmektedir. Liderin güçlendirmesi ve gerçekçili§i çal³anlarn normatif ba§ll§n
arttrmaktadr.
Bununla birlikte çal³may belli alanlarda kstlayan unsurlar olmu³tur. Yaplacak müteakip çal³malarda bu kstlarn ortadan kaldrlmas veya en aza indirilmesi için ara³trmaclara tavsiye edilen
hususlar a³a§da belirtilmi³tir.
Öncelikli olarak hizmetkâr liderlik kavramnn yeni saylabilecek bir kavram oldu§unu tekrar hatrlamak yerinde olacaktr. Bu çal³ma hazrlanrken istifade edilen kaynaklar genellikle yabanc men³elidir.
Konuyla ilgili snrl sayda çal³ma yaplm³tr. Her ³eyden evvel bu konuyla ilgili yaplan çal³malarn
saysnn artrlmasnn yerinde olaca§ de§erlendirilmektedir.
Di§er bir husus olarak çal³mann içeri§indeki uygulama ksmna ili³kin icra edilen anket içeri§idir. Hizmetkâr liderlik ile ilgili bu güne kadar snrl sayda anket uygulamas yaplm³ ve bunlarn
tamam yabanc kaynakl olarak gerçekle³mi³tir. Anketlere temel te³kil eden de§i³kenler genellikle yabanc ülkelerin bran³la³ma ve kültürlerine göre olu³turuldu§undan ülkemizde yaplan uygulamada baz
kavramlarn kar³l§ tam olarak örneklem kitlesi üzerinde kar³l§n bulamam³tr. Farkl kurum ve
kurum içi bran³ da§lmna paralel olarak kültüre dayal farkllklar da anket sorular içerisinde kendisini göstermektedir. Dolaysyla farkl organizasyon yaps ve kültür özellikleri ta³yan ülkelerde ortaya
konulan uygulama ülkemizde yapld§nda beklenen neticeleri olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu çal³ma sadece bir kurum çapnda uygulanm³tr. Bununla birlikte bu kurum kamu sektöründe
hizmet veren normatif yapda ve demograk özellikleri bir önceki bölümde ifade edilen snrl bir yapdadr. Farkl kurum, kurulu³ ve örgütlerin yaplar dikkate alnd§nda hizmetkâr liderlik ile ilgili
çal³malarn bu alanlarda da ayn ölçekler kullanlarak yaplmasnn faydal olaca§ de§erlendirilmektedir.
Hizmetkâr liderlik ile örgütsel ba§llk arasndaki ili³ki incelenirken bu çal³ma kapsamnda Van
Dierendonck ve Nuijten'in SLS (Servant Leadership Survey) uygulamasnda kullanlan hizmetkâr lider
alt ba³lklar kullanlm³tr. Yaplacak müteakip çal³malarda Greenleaf ve Spears gibi di§er uygulamaclarn hizmetkâr lider alt ba³lklar temel alnarak çal³ma yaplmasnn genel bir mukayese yaplmas
hususunda faydal olaca§ de§erlendirilmektedir.
Yaplan analizlerde genel itibariyle beklenen sonuçlar elde edilmi³ olup bu neticeler, çal³madan
önceki öngörülerimizle paralellik göstermektedir. Bahse konu kamu kurumunda yönetici kademesinde
bulunan ki³ilerin çal³anlarn ba§ll§n artrmak maksadyla hizmetkâr liderlik alt ba³lklarndan uygulanmas konusunda kendilerini tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. Özellikle alçakgönüllülük,
güçlendirme, güven ve geri planda kalma gibi davran³ ³ekilleri çal³anlarn ba§ll§ konusunda belirleyici veya yön verici olmaktadr. Bu konularda zayet ya³ayan yöneticilerle birlikte çal³an ki³iler
ba§llk konusunda olumsuz yönde tesir altnda kalmaktadrlar. Bu tarz davran³ sergileyen yöneticilerin çal³anlarna kar³ daha mütevaz, daha payla³mc, onlarn önceliklerine kymet veren ve her ³eyden
öte onlarn kurumun gerçek birer parças olu§unu kabul eden bir dü³ünce yapsnda olmas gerekmektedir. Normatif yaplardan olu³an kurumlar dikkate alnd§nda kendisine de§er verilen ve öncelikleri
dikkate alnan çal³anlar amirlerine veya yöneticilerine kar³ duygusal anlamda daha fazla ba§lanmaktadr. Bunun temel nedeni kültürümüzde var olan de§erlerdir. Toplumsal yapmz itibariyle ?'bindi§i
dal kesmeme ya da ?'ekmek yedi§i kapya ihanet etmeme gibi de§erler ön planda oldu§u için bu tarz
yöneticilerin toplumun bu hususiyetlerini dikkate almalar gerekmektedir. Zira yaplan analizlerde de
görüldü§ü üzere çal³anlara de§er verilmesi, onlarn ön plana çkarlmas, ki³isel geli³imleri konusunda
desteklenmeleri gibi çal³an merkezli dü³ünce yapsnn altn dolduran her türlü davran³ çal³anlarn
özellikle duygusal ve devam ba§llklarn artrmaktadr.
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A survey through the relationship between servant leadership and organizational
commitment
Celal Ylmaz and Adnan Ceylan

In this study it was held the relationship between servant leadership and organizational commitment in an empirical study. In this study, it's being oered the relationship between a new generation
leadership model studied by Greenleaf in 1970s with an another important subject like organizational commitment. The empiric research was conducted between 284 government ocials working as
managers. It is aimed to determine the existence of the relationship between servant leadership and
organizational commitment. What if there is a relation between them it is also important to determine
the manners and dimensions of it. Until recently, most of the studies about servant leadership were all
theorical. In this study, we executed an empiric research held by the executers in recent years. In such a
way, we tried to gure out the relationship between servant leadership and organizational commitment
clearly in a concrete manner. It makes this study more signicant that there is no research about the
relationship between servant leadership and organizational commitment. At the end of this study, it
has clearly seen that this relationship is so signicant. As a result, it is assessed that the leaders should
care about the needs and priorities of their sta especially from the aspect of empowerment.
Keywords: Leadersip, servant leadership, organizational commitment.
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