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ÖZ
Bireyler arası iliĢkilerde doğal ve kendiliğinden oluĢan informel iletiĢim iĢe yönelik
olduğu sürece örgüte fayda sağlayabilir. Duygusal anlamda, psikolojik olarak iĢyerinde iyi olma
hali olarak tanımlanan iĢyeri mutluluğu örgütte ki olumlu informel iletiĢim durumundan pozitif
etkilenebilmektedir. Diğer taraftan, bireylerin faaliyet gösterdikleri alan içinde bir baĢkasından
onay almaksızın karar verebilme, inisiyatif alabilme yetkisini ifade eden personel güçlendirme
de informel iletiĢim ortamında daha iyi uygulanabilmektedir. Bu savlar ıĢığında araĢtırmanın
temel amacı; informel iletiĢimin iĢyeri mutluluğu üzerindeki etkisini ve bu etkide personel
güçlendirmenin aracılığını ortaya koymaktır. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Mehmet Akif
Ersoy ve Akdeniz Üniversitelerinde çalıĢan 143 araĢtırma görevlisi üzerinde anket
uygulanmıĢtır. Verilerin SmartPLS analiz yaklaĢımı ile yol modeli kullanılmıĢtır. SmartPLS
programında yapısal eĢitlik modeli, varyans tabanlı yapısal model yaklaĢımı ile analiz
edilmektedir. ÇalıĢmanın amacı informel iletiĢim tarzının iĢyeri mutluluğu ve performans
güçlendirme üzerindeki etkisini görmektir. Ayrıca personel güçlendirmenin informel iletiĢim ile
iĢyeri mutluluğu arasındaki düzenleyici (aracı) etkisi de araĢtırmanın bir baĢka amacıdır. Analiz
sonuçlarına göre; informel iletiĢim tarzı personel güçlendirme ve iĢ yeri mutluluğu üzerinde
pozitif ve anlamlı etkiye sahiptir. Bunun yanında informel iletiĢim ile iĢ yeri mutluluğu arasındaki
iliĢkide personel güçlendirme aracılık etkisi göstermektedir. AraĢtırmaya göre informel iletiĢimde
bir birimlik artıĢ iĢyeri mutluluğunda %23 artıĢı sağlarken, personel güçlendirme aracı değiĢken
olarak modele dahil olduğunda toplam etki %58’e yükselmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ġnformel ĠletiĢim, Personel Güçlendirme, ĠĢ Yeri Mutluluğu,
AraĢtırma Görevlileri ve Smart PLS.
THE EFFECT OF INFORMAL COMMUNICATION ON EMPOWERMENT AND WORK
PLACE HAPPINESS: A RESEARCH ON RESEARCH ASSISTANTS
ABSTRACT
Natural and spontaneous informel communication in interpersonal relations can benefit
the organization as long as it is for work. Workplace happiness, defined as emotional well-being
in the workplace, can be positively influenced by the positive informel communication situation
in the organization. On the other hand, empowerment, which expresses the authority to decide
and take initiative without getting approval from another person within the area in which they
operate, can also be better implemented in an informel communication environment. In the light
of these arguments, the main purpose of the research; to demonstrate the impact of informel
communication on workplace happiness and the mediation of empowerment. A questionnaire
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was applied on 143 research assistants working in Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Mehmet
Akif Ersoy and Akdeniz Universities. Data were analyzed using the SmartPLS analysis
approach. The structural equation model in the SmartPLS program is analyzed with the
variance based structural model approach. The aim of this study is to see the effect of informel
communication style on workplace happiness and performance empowerment. In addition, the
regulatory effect of staff empowerment between informel communication and workplace
happiness is another aim of the study. According to the results of the analysis; The informel
communication style has a positive and significant effect on staff empowerment and workplace
happiness. In addition, the relationship between informel communication and workplace
happiness shows the effect of empowering personnel. According to the research, one-unit
increase in informel communication increases the happiness of the workplace.
Keywords: Informal Communication, Staff Empowerment, Workplace Happiness,
Research Assistants and Smart PLS.

GĠRĠġ
Örgüt içi ve örgüt dıĢı iliĢkilerin sağlıklı bir Ģekilde devam ettirilebilmesi için iyi
bir iletiĢim ağının kurulması zorunludur. Duygu ve düĢüncelerin aktarımı, bilgi paylaĢımı
ve alıĢ veriĢinde örgütsel iletiĢim bağlamında formal ve informel iletiĢim kavramları yer
almaktadır. Formal iletiĢime göre informel iletiĢim örgütlerde daha hızlı yayılım
sergileme özelliğine sahiptir. Ġnformel iletiĢim sayesinde çalıĢanlar arasında birlik ve
beraberlik sağlanabildiği gibi iĢyerinde iletiĢimin artmasıyla yapılan iĢten tatmin olma
duygusu geliĢebilir ve iĢyerinde huzurlu bir ortamı da tesis edebilirler (BektaĢ ve
Erdem, 2015:126).
Formal iletiĢim, örgütsel kurallar doğrultusunda gerçekleĢtirilen, örgüt üyelerinin
kiĢiliklerinden tamamen bağımsız, statüler arası bir iletiĢim türüdür. Formal iletiĢim
örgütün hiyerarĢik yetki yapısıyla ilgili olan bir iletiĢim türüdür. Bu haliyle örgütün
çevresiyle olan bilgi alıĢveriĢini sağlayan kanalları ifade etmektedir. (Karcıoğlu,
Timuroğlu, Çınar, 2009:66). Ġnformel iletiĢim ise, belirli bir plan ve amacı olmayan,
bireyler arası iliĢkilerin doğal sonucu olarak doğan ve kendiliğinden oluĢan bir iletiĢim
türüdür. Bu iletiĢim türü doğal iletiĢim olarak da ifade edilebilmektedir (Atak, 2005:62).
ĠĢyeri mutluluğu konusu literatürde üzerine çok fazla durulmayan bir konudur. Bunun
yerine daha çok iĢ tatmini ve motivasyon konusu ele alınmaktadır. Ancak iĢ tatmini ve
iĢyeri mutluluğu birbirinden bağımsız, önem verilmesi gereken konulardır. ĠĢyeri
mutluluğu duygusal anlamda psikolojik olarak iĢyerinde iyi olma halidir. ĠĢ tatmini ise, iĢ
ile ilgili unsurların değerlendirilmesi sonucunda oluĢan ve iĢe yönelik olan bir tutumdur.
ĠĢ tatmini iĢe yönelik bir duygu ve tutum içerirken, iĢyeri mutluluğu sadece iĢe yönelik
bir tutum değildir. Birey iĢinden tatmin olmazken iĢyerinde mutluluğu sağlayabileceği
gibi, iĢ tatminini gerçekleĢtirmiĢ bir kiĢi iĢyerinde mutlu olamayabilir (Alparslan,
2016:204).
Personel güçlendirme, yönetim biliminin önemle üzerinde durması gereken
kavramlardan bir tanesidir. Kavramın anlamı, yardımlaĢma, paylaĢma, yetiĢtirme, ekip
çalıĢması ile bireylerin karar verme yetkilerini artırma ve bireylerin geliĢimlerine katkıda
bulunma olarak ifade edilebilir. Bir baĢka ifadeyle personel güçlendirme, bireylerin
faaliyet gösterdikleri alan içinde bir baĢkasından onay almaksızın karar verebilme,
inisiyatif alabilme yetkisi olarak da tanımlanabilir (Akçakaya, 2010:147).
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Personel güçlendirme bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte personel
güçlendirme adına paylaĢılan bir örgüt kültürü yaratılmakta, vizyon, amaç ve hedefler
belirlenmekte, sınırlar dahilinde karar verme özgürlüğü ve bunun sonuçları
öngörülmekte, eğitim ve tecrübe bileĢenleri ile çalıĢanların yetenekleri geliĢtirilmekte ve
bu kiĢiler yöneticiler tarafından desteklenmektedir (Doğan, Demiral, 2007:284).
BaĢarılı bir örgüt oluĢturmak, çalıĢanların iĢyerine bağlılığını sağlamak, örgütsel
vatandaĢlığı gerçekleĢtirmek çalıĢanların iĢyerinde mutluluğunu tesis ederek, iletiĢimi
etkin bir Ģekilde kullanarak, çalıĢanlara kararlara katılım ve inisiyatif alma hakkı
tanıyarak gerçekleĢtirilebilir. ÇalıĢanların sorumluluk alması formal ve informel iletiĢim
kanallarını etkin bir Ģekilde kullanabilmesi örgüt içinde kendilerinin değerli bir çalıĢan
olduğu algısı oluĢturabilir ve böylece baĢarılı ve ideal bir örgüt yapısı sağlanabilir.
Örgütlerde informel iletiĢimin yoğunluğu iĢletme süreçlerine çalıĢanların daha
çok dâhil edildiği algısını oluĢturmaktadır. Ancak, informel iletiĢimin içeriğini de göz ardı
etmemek gerekmektedir. Ġnformel iletiĢimin iĢletmenin konularından çok yöneticilerin ve
çalıĢanların özel hayatlarına yönelmesi (dedikodu vb.) ihtimali de yüksektir. Ġnformel
iletiĢimin çalıĢanın iĢyeri mutluluğu üzerinde bir etkisinin olup olmadığı bu çalıĢmanın
temel sorusunu oluĢturmaktadır. Diğer taraftan çalıĢanların en azından iĢleri ile ilgili
olarak karar verme ve kararları uygulama noktasında özgürlüklerine vurgu yapan
personel güçlendirmenin de çalıĢan mutluluğu üzerinde ne tür bir etkiye sahip olduğu
merak edilmektedir. Kaldı ki, informel iletiĢimin personel güçlendirmeye zemin
hazırlayacak bir ortam oluĢturması söz konusudur.
Literatür
Nartgün ve Çakmak (2012), okul yöneticileri ve öğretmenler üzerinde yapmıĢ
oldukları bir araĢtırmanın sonucunda; yönetici ile öğretmenler arasındaki informel
iletiĢim ağının güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak sorunların paylaĢılması, statü
farklılıklarının hissettirilmemesi, öğretmenlerin yönetim sürecine katılımının sağlanması
ve yönetici ile öğretmenler arasında empati kurulması gibi uygulamaların öğretmen
baĢarısını artırdığını iddia etmiĢlerdir.
Formal iletiĢime yönelik bulgulardan bir tanesi Örücü vd. (2012)’ne aittir. Onlar,
biçimsel örgüt yapısının, örgütsel iletiĢime etkisini ölçmek amacıyla bir çalıĢma
gerçekleĢtirmiĢlerdir. MerkezileĢme boyutu açısından analiz sonuçlarına göre; kararlar
alınırken personel bilgilendirilmekte ancak karar alma süreçlerine personel dâhil
edilmemektedir. MerkezileĢme diğer boyutlara göre daha yüksek düzeyde bir katılım
oranına sahiptir. Ancak, örgüt içindeki merkezileĢme derecesi orta düzeydedir. Dikey
farklılaĢma boyutu açısından görev ile ilgili emir ve bilgiler üstler tarafından zamanında
iletildiği ve personel tarafından gönderilen bilgilerin ise farklı basamaklarda değiĢikliğe
uğramadığı ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırma alanının çapraz fonksiyonel iletiĢim yapısına
sahip olması dikey farklılaĢmada iletiĢim sorununu ortaya çıkaracağı beklentisi
yaratırken araĢtırma sonucunda bu durumun bir iletiĢim sorunu yaratmadığı ortaya
çıkmıĢtır. Ancak bölümlendirme boyutunun sonuçları düĢük düzeyde çıkması,
bölümlendirmenin iletiĢim sorununu ortaya çıkardığı ve bölümlendirmenin iĢe yönelik
olmadığından dolayı iletiĢim ve koordinasyon sorunları yarattığı ortaya çıkmıĢtır.
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ĠletiĢimi formal ve informel iletiĢim ayrımına göre inceleyen çalıĢmaların yanında
bir bütün olarak ele alan çalıĢmalar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi olan KamaĢak
ve Bulutlar (2008), iletiĢimi formal ve informel ayrımına tabi tutmadan örgütsel iletiĢim
iklimi olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada örgütsel iletiĢim iklimi ve iĢ tatminin çalıĢanların
kurumsal itibar algıları üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın
sonucunda araĢtırmacılar iĢ tatmininin, örgütsel iletiĢim iklimi ile algılanan dıĢ itibar
arasında bir ara değiĢken olarak ortaya çıktığını savunmuĢlardır. Onlara göre, örgütsel
iletiĢim ikliminin kurumsal itibar algısı üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Kurumsal
itibar algısı üzerinde, örgütsel iletiĢim iklimi iĢ tatmini aracılığıyla bir etkiye sahip
olmaktadır.
ĠletiĢimin iĢ tatmini ve iĢyeri mutluluğu üzerindeki etkilerini ortaya koymaya
çalıĢan araĢtırmaların dıĢında, iletiĢim tatmini ve iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi araĢtıran
çalıĢmalar da bulunmaktadır. Gülnar (2007:190), iletiĢim tatmini ve iĢ tatmini arasındaki
iliĢkiyi ortaya koymak amacıyla yaptığı çalıĢmada, araĢtırmaya katılan araĢtırma
görevlilerinin toplam iletiĢim tatmini oranı, onların ortalama iletiĢim tatminine sahip
olduklarını ifade etmiĢtir. AraĢtırmada en yüksek orana sahip iletiĢim tatmini faktörleri
sırayla yatay iletiĢim, ortam kalitesi ve örgütsel bütünleĢme olarak meydana gelirken
diğer taraftan, iletiĢim iklimi, bireysel geribildirim ve örgütsel bakıĢ açısı en düĢük
tatmin faktörleri olarak ortaya çıkmaktadır. ĠĢ tatmini konusunda en yüksek tatmini
sağlayan faktörler ise iĢin doğası, çalıĢma arkadaĢları ve denetim olarak ortaya
çıkarken diğer taraftan ödeme, yan faydalar ve koĢullu kazanımlar en az tatmin
sağlayan faktörler olarak gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢmada toplam iletiĢim tatmini oranı ile iĢ
tatmini arasında pozitif, güçlü ve anlamlı bir iliĢkinin varlığı saptanmıĢtır. AraĢtırma
görevlileri açısından en önemli olarak algılanan iletiĢim tatmini faktörleri sırasıyla
denetleyici iletiĢimi, ortam kalitesi ve örgütsel bakıĢ açısı olarak ifade edilmiĢtir. ĠĢ
tatmini açısından ise en önemli faktörler denetim, iletiĢim ve iĢ arkadaĢları Ģeklinde
ifade edilmiĢtir.
ĠĢ tatmini ve iĢ performansı her çalıĢan için aynı düzeyde gerçekleĢmeyebilir.
Bunun yanında farklı kademelerdeki çalıĢanlar da farklı düzeylerde iĢ tatminine ve iĢ
performansına sahip olabilirler. Giri ve Kumar (2010:137), yaptıkları çalıĢmada iĢ
tatmini ve iĢ performansı üzerinde örgütsel iletiĢimin etkisini araĢtırmıĢlardır.
ĠĢgörenlerin, iĢ tatmini ve iĢ performansları üzerinde örgütsel iletiĢimin önemli bir etkiye
sahip olduğunu ifade etmiĢleridir. Analiz sonucuna göre algılanan iĢ tatmini düzeyi
farklı kademelerdeki iĢgörenler için farklı seviyelerde gerçekleĢmiĢtir. ĠĢ tatmini ve
performansın, organizasyonun iletiĢim tarzına sıkı sıkıya bağlı olduğu sonucuna da
ulaĢılmıĢtır.
Bulutlar ve KamaĢak (2008) iĢ tatmini ve örgütsel iletiĢim arasındaki iliĢkiyi
incelemek amacıyla oluĢturdukları ve mavi yakalı çalıĢanları içeren bir çalıĢmada, iĢ
tatmini ile örgütsel iletiĢim arasında güçlü bir iliĢkinin varlığı ortaya koymuĢlardır.
ÇalıĢmaya göre amirler ile iliĢkiden doğan tatmin düzeyinin büyük oranda örgütsel
iletiĢim kaynaklı olduğu ifade edilmiĢtir. Yine çalıĢmada bayan ve erkek çalıĢanlar,
amirlerle iliĢki, iĢin kendisi, ödüller ve ödemeler boyutlarında farklılık göstermiĢlerdir.
Bayanlar bu boyutlara daha fazla değer atfetmiĢlerdir.
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Pincus (1986:395), iletiĢim tatmini, iĢ tatmini ve iĢ performansı isimli
çalıĢmasında örgütsel iletiĢim, iĢ tatmini ve iĢ performansı arasında algılanan tatmin
iliĢkisini ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Bu amaçla iletiĢim tatminin dokuz boyutunu dâhil
ederek iĢ tatmini ve iĢ performansı ile olan iliĢkisini araĢtırmıĢtır. Analizler sonucunda
iletiĢim tatmini ve iĢ tatmini ile iletiĢim tatmini ve iĢ performansı arasında önemli
derecede pozitif bir iliĢkinin varlığı ortaya konulmuĢtur. Ancak iletiĢim tatmini ile iĢ
tatmini arasındaki iliĢki daha kuvvetli olarak ortaya çıkmıĢtır. Amirle iletiĢim, iletiĢim
iklimi ve bireysel geribildirim, iĢ tatmini ve iĢ performansıyla iliĢkili olan en güçlü
faktörlerdir. Ast üst iletiĢiminin iĢ tatmini üzerindeki etkisi fazla iken, üst yönetimle
iletiĢimin iĢ tatmini ile iliĢkisi, iĢ performansı ile iliĢkisine göre daha az derecededir.
ĠletiĢim ve iĢ tatmini, iletiĢim ve iĢ performansı arasındaki iliĢkiyi ortaya koyan bu
çalıĢmaların yanında, iletiĢim ile iĢyeri mutluluğu arasındaki iliĢkiyi araĢtıran pek fazla
çalıĢmaya rastlanmamakla birlikte iĢyeri mutluluğu konusunda yapılan bir araĢtırmada
Saenghiran (2013:21), idari personelin öznel mutluluğu, iĢ tatmini ve iĢyerindeki
duyguları açısından organizasyon geliĢtirme müdahalesinin iĢyerindeki mutluluğu
artırma düzeyini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre, iĢ tatmini ve öznel mutluluk
açısından organizasyon geliĢtirme müdahalesi iĢyerinde mutluluğu artırmaktadır.
ĠĢyerindeki duygular açısından herhangi bir değiĢiklik saptanmamıĢtır.
Sudarmantı vd. (2015:153) kadın giriĢimcilerin güçlendirme konusundaki hayat
tecrübelerine dair söylemleri, astlarına uyguladıkları güçlendirme konusundaki liderlik
iletiĢim eylemlerini analiz etmiĢlerdir. Endonezya’da toplanan nitel veriler Amerika’da
kadın giriĢimciler konusunda yapılan benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Coğrafi ve
kültürel farklılıklara rağmen elde edilen bulgular benzer sonuçları vermiĢtir. Bulgulara
göre, liderlik iletiĢim eylemlerinde giriĢimcilerin büyük çoğunluğu, kendi öz değerlerine
toplumsal duyarlılığı aktarma ve becerileri aktarma yaklaĢımlarını benimsemiĢlerdir.
ÇalıĢmada ulaĢılan bir baĢka sonuç ise kadın giriĢimcilerin açık iletiĢim oluĢturma
eğiliminde oldukları, dinleme ve ikna etme süreçlerine odaklandıkları ve diğer bireyler
için özen göstermeleridir. Cadiz (2005: 157) etkin bir personel güçlendirme için
iletiĢimde yöneticinin bilgi vermesinden daha çok ikili diyaloğu güçlendirmesi ve
çalıĢanı dinlemesi ve çalıĢana öğretmekten çok birlikte öğrenme sürecini iĢletmesi
gerektiğini ifade etmektedir.
ARAġTIRMA
ÇalıĢmanın bu kısmında araĢtırmanın amacı, evreni ve örneklemi, araĢtırma
modeli, yöntem ve bulgular yer almaktadır.
AraĢtırmanın Amacı: AraĢtırmanın temel amacı olumlu informel iletiĢimin iĢyeri
mutluluğu üzerindeki etkisini araĢtırmaktadır. Diğer taraftan olumlu informel iletiĢimin
çalıĢanların güçlendirilmesi ile yakından iliĢkili olduğu düĢünüldüğü için personel
güçlendirmenin nasıl bir aracılık etkisinin olduğu da analiz edilecektir.
AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi: AraĢtırma evrenini, Bülent Ecevit,
Süleyman Demirel, Mehmet Akif Ersoy ve Akdeniz Üniversitelerinde çalıĢan 1936
araĢtırma görevlisi oluĢturmaktadır. Evrene internet anketi aracılığı ile ulaĢılmaya
çalıĢılmıĢtır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak araĢtırma görevlilerine anket
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gönderilmiĢtir. Anketi internet üzerinden yapmayı kabul eden 143 araĢtırma görevlisi
geri dönüĢ yapmıĢtır.
AraĢtırmanın Yöntemi: Bu çalıĢma, üniversitede araĢtırma görevlisi olarak
çalıĢanların iĢ yeri mutluluğunu etkileyen olumlu informel iletiĢim ve personel
güçlendirme dıĢsal değiĢkenlerinin etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır.
AraĢtırmaya konu olan veriler Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Mehmet Akif Ersoy ve
Akdeniz Üniversitelerinde çalıĢan araĢtırma görevlilerinden elde edilmiĢtir. AraĢtırmada
veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya yönelik anket
formu oluĢturulurken, araĢtırma modelini oluĢturan değiĢkenlere iliĢkin alan yazındaki
çalıĢmalar taranmıĢtır. Bu taramaya bağlı olarak değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi
belirleyen ölçekler ortaya konulmuĢtur. Anket soruları 5’li likert tipindedir (1= kesinlikle
katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum). Ankette, informel iletiĢim ölçeği, personel
güçlendirme ölçeği ve iĢyeri mutluluğu ölçeği olmak üzere üç adet ölçek kullanılmıĢtır.
Ġnformel iletiĢim ölçeği, Nartgün ve Çakmak (2012), BaĢaran (2004), Örücü vd.
(2012)’nin çalıĢmalarından olumlu olduğu öngörülen informal iletiĢim ifadeleri ile ölçek
oluĢturulmuĢtur, iĢyeri mutluluğu ölçeği Kıraç (2012)’nin çalıĢmasından ve personel
güçlendirme ölçeği Roller (1998)’in çalıĢmasından faydalanılarak oluĢturulmuĢtur.
Ankette kullanılan ölçeklerin listesi Tablo 1’de gösterilmektedir. Ölçme aracına
iliĢkin güvenilirliklerini ifade eden Cronbach Alpha değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2’de gösterildiği gibi ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri eĢik değer olan 0.70’in
üzerindedir.
AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezler: AraĢtırma modeli olumlu informel iletiĢim
biçiminin personel güçlendirmeyi ve iĢ yeri mutluluğunu etkilediği aynı zamanda
personel güçlendirmenin olumlu informel iletiĢim ile iĢ yeri mutluğu arasında aracılık
etkisi sahip olduğu varsayımı göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢtır.

ġekil 1: AraĢtırma Modeli

İşyeri
Mutluluğu
ğu

Olumlu
İnformel
İletişim

Personel
Güçlendirme
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AraĢtırma modelinde görüldüğü gibi, bağımsız değiĢken olan olumlu informel
iletiĢimin bağımlı değiĢken olan iĢyeri mutluluğu üzerinde doğrudan etkisinin varlığı
analiz edilmiĢtir. Bunun yanında olumlu informel iletiĢimin, personel güçlendirme
aracılığıyla iĢyeri mutluluğu üzerinde ne derecede bir etkiye sahip olduğu da analiz
edilen bir diğer konu olmuĢtur. Bu bağlamda oluĢturulan hipotezler aĢağıdaki gibidir.
H1: olumlu informel iletişimin personel güçlendirme üzerinde pozitif yönlü
anlamlı etkisi vardır.
H2: Olumlu informel iletişimin işyeri mutluluğu üzerinde pozitif yönlü anlamlı
etkisi vardır.
H3: Personel güçlendirmenin işyeri mutluluğu üzerinde pozitif yönlü anlamlı
etkisi vardır.
H4:Olumlu informel iletişimin işyeri mutluluğu üzerindeki etkisinde personel
güçlendirmenin aracılık etkisi vardır.
Bulgular
Veriler üzerinde gerçekleĢtirilen analizler neticesinde demografik, faktör ve
geçerlilik ve hipotez testi bulguları aĢağıda sunulmaktadır.
Demografik Bulgular: AraĢtırmaya katılan katılımcıların %52,4’ü kadınlardan,
%47,6’sı erkeklerden oluĢmaktadır. Katılımcıların yaĢ grupları açısından dağılımları
analiz edildiğinde 18-22 yaĢ grubunda olan katılımcı bulunmamakla birlikte, 23-27 yaĢ
grubundaki katılımcı oranı %42,7, 28 ve üzeri yaĢ grubundaki katılımcı oranı %57,3
olarak gerçekleĢmiĢtir. Katılımcıların kurumlara göre dağılımları %23,8 Bülent Ecevit
Üniversitesi, %11,9 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, %30,8 Süleyman Demirel
Üniversitesi ve %33,6 Akdeniz Üniversitesi Ģeklinde oluĢmuĢtur. Katılımcıların Ģu anki
kurumlarında çalıĢma süreleri açısından dağılımları %58 0-3 yıl aralığında, %36,4 4-7
yıl aralığında, %5,6 8 yıl ve üzeri olarak gerçekleĢmiĢtir. Katılımcıların çalıĢma alanları
bakımından ayrımları incelendiğinde %45,5 sosyal bilimler, %20,3 sağlık bilimleri,
%29,4 fen bilimleri, %3,5 eğitim bilimleri ve %1,4 diğer alan Ģeklinde kategorize
olmuĢtur.
Faktör Geçerlilik-Güvenirlik Bulguları: Yapısal eĢitlik modellemesi için SmartPLS 3 yazılımı kullanılarak analiz gerçekleĢtirilmiĢtir (Ringle vd., 2015). Yapısal EĢitlik
Modeli (YEM) için farklı yaklaĢımlar vardır. Ġlk kullanılan yaklaĢımlar AMOS, EQS,
LISREL ve MPlus gibi yazılım paketleri ile yapılan kovaryans tabanlı yapısal
modellerdir. Ġkinci yaklaĢım, varyans analizine odaklanan ve PLS-Graph, VisualPLS,
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SmartPLS ve WarpPLS yazılımları kullanılarak Kısmi En küçük Kareler (KEKK) ile
yapısal modeldir. Aynı zamanda “r” yazılım ile de bu analiz yapılabilir. Üçüncü yaklaĢım
ise GenelleĢtirilmiĢ YapılandırılmıĢ BileĢen Analizi (Generalized Structured Component
Analysis-GSCA) olarak bilinen bileĢen tabanlı yapısal eĢitlik modelidir (Wong, 2013:2;
Schumacker, Randall E., and Richard G. Lomax, 2004). Örneğin, varyansa dayalı YEM
yöntemlerinin, regresyon ağırlıklarının tahminini fazla tahmin etmeye eğilimlidir. Bu
özelliğin kaynağı, yöntemlerin içeriğindeki yapıların iĢleyiĢinde yattığı bilinmektedir.
PLS ve GSCA gibi varyansa dayalı YEM yöntemleri, temel yapıları yedek maddeleri
olarak gösterge değiĢkenlerin bileĢiklerini kullanmaktadır (Henseler, Ringle, and
Sarstedt, 2015:117).
Aslında iki farklı YEM vardır. Kovaryans tabanlı YEM çalıĢmaları bir hipotezi
veya teoriyi onaylamak, doğrulamak (veya reddetmek) için kullanılır. Bunu yaparken
önerilen modelin örnek veri kümesi için kovaryans matrisini ne kadar iyi tahmin
edebileceğini belirleyerek yapar. Buna karĢılık olarak ise KEKK-YEM araĢtırmacının
kuram geliĢtirmesi için kullanılmaktadır. Bunu, modeli incelerken bağımlı değiĢkenlerin
varyansını açıklamaya odaklanarak gerçekleĢtirmektedir (Hair vd., 2016:4).
Bu çalıĢmada değiĢkenler ve göstergeler arasındaki iliĢkiyi tanımlayan
SmartPLS analiz yaklaĢımı ile yol modeli kullanılmıĢtır. Bu yaklaĢım sonuçların doğru
anlaĢılması için çok önemlidir. Bu yaklaĢımdan elde edilen çıkarımlar %100 geçerli
değildir. Gerçek dünyanın karmaĢıklığını gidermek zor olduğundan bu yaklaĢımında
eksikleri bulunmaktadır. Yol modelleri hipotezi ifade eder ve modelden beklenen farklı
hipotezlerin birbirine etkisini açıklamaktır. AraĢtırmacılar bu yaklaĢımla doğrulanan ya
da doğrulanamayan hipotezleri ortaya koyarlar (Sender ve Pohey, 2014:348).
Tablo 1: Tanımlayıcı Ġstatistikler: Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik
ve Korelasyon

DeğiĢken

Soru

Güvenilirlik

Korelasyonlar

Sayısı

()

4

.735

7

.699

.490*

8

.895

.228*

1

2

1) Olumlu informel
ĠletiĢim

1.000

2) Personel
Güçlendirme

1.000

3) ĠĢ Yeri
Mutluluğu
1.000
*p.01
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Yapılan çalıĢmada bileĢik güvenilirlik yansıtıcı ölçekler kullanılmıĢ ve
güvenilirliğin hesaplanmasında (CR) ve hesaplanan ortalama varyans (AVE) katsayıları
uyum iyiliği kriteri olarak kullanılmıĢtır. Tablo 2’ye bakıldığında yapılan tüm ölçüm
analizleri için PLS tabanlı bileĢik güvenilirlik (CR; Composite Reliability) değerinin uyum
iyiliği eĢiği olan 0,70’in üzerinde olduğu ve AVE değerlerinin de uyum iyiliği eĢiği değeri
0,50’yi aĢtığı görülmektedir.
Bunun haricinde ölçümlerin ilgili kavramlar üzerindeki standardize edilmiĢ
yükleri hesaplanarak yakınsak geçerlilik analiz edilmiĢ ve iki değiĢken (ĠYM7= .543 ve
Ġnformel6= .507) haricinde ölçümler 0,60 değerini aĢan bir standardize yüklemeye
sahip olduğu görülmüĢtür.
Yansıtıcı ölçme modelinin geçerlik değerlendirmesi yakınsak ve ayırt edici
geçerlilik üzerine odaklanmaktadır. Yakınsak geçerlilik için araĢtırmacılar, elde edilen
ortalama varyansı (AVE) incelemek zorundadırlar. Fornell ve Larcker'e göre, 0.50 ve
daha yüksek bir AVE değeri, yeterince yakınsaklık geçerliliğini, yani gizli değiĢken
(yapılar) göstergelerdeki varyansların yarısından fazlasını açıkladığını gösterir. Ayrıca
gizli bir yapının, yapısal modelde baĢka bir gizli değiĢkenle kıyaslandığında, belirlenen
göstergelerle daha fazla varyans paylaĢtığını varsayarlar. Ayrımcılık geçerliliği için,
AVE'nin karekökü ve latent yapıların korelasyonu olan iki önlem alınmıĢtır. Her bir yapı
için korelasyon değerleri, ölçüm modelinin geçerliliğini elde etmek için AVE'nin
karekökünden düĢük olmalıdır (Afthanorhan, 2013:200), Ģartını sağlayan analizimiz
geçerlilik ve güvenilirlik uyum kriterini sağlamaktadır.

Tablo 2. Faktör Yükleri, BirleĢik Güvenilirlik, Hesaplanan Ortalama
Varyans
Faktör Yükleri, BirleĢik Güvenilirlik, Hesaplanan Ortalama Varyans
Ölçek/DeğiĢken
Hesaplanan

Ağırlık

BirleĢik

Değerleri

Güvenilirlik

Ortalama
(CR)
Varyans
(AVE)
Olumlu informel ĠletiĢim
.570

.836

Üstlerim fakülteyle ilgili kararlara
katılımımızı resmi toplantılarla sağlarlar.

.849

Üstlerim fakültede dedikodu yapılmasına
ciddi tepki veriyorlar.

.880

Üstlerim kiĢisel problemlerimizi iĢyerine
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Yansıtmamamızla ilgili bizi uyarırlar.

.507

ĠĢle ilgili talimatlar yazılı olarak
ulaĢtırılmaktadır.

.726

Personel Güçlendirme

.847

.584

.919

.622

Meslek hayatımın kalan kısmını
bu kurumda geçirmek beni mutlu eder.

.758

Kendimi kurumun bir parçası olarak
aileden biri gibi görüyorum.

.749

ĠĢ yaĢamına yeni baĢlıyor olsam yine bu
kurumda çalıĢmaktan mutluluk duyardım.

.661

BaĢka bir kurumda kadro bulsam
Ģu anki iĢimi bırakırım.

.738

ĠĢimi nasıl yapmam gerektiği konusunda
karar verme özgürlüğüne sahibim.

.745

DeğiĢimler planlanırken genellikle
süreçlere dâhil edilirim.

.844

Organizasyonel amaçların belirlenmesi
süreçlerine dahil edilirim.

.840

ĠĢ Yeri Mutluluğu
Üstlerim iĢ dıĢındaki özel sorunlarımda da
bana yardımcı olurlar.

.703

Üstlerim özel sorunlarımı onlarla
paylaĢmam konusunda beni cesaretlendirir..859
ĠĢlerin yolunda gitmesi için resmi kanallar
dıĢında kanallar da kullanırım.

.861

Sorunlara kiĢisel iliĢkiler ve arkadaĢlıklar
aracılığıyla çözüm bulunduğu olmaktadır.

.814

Kurum içinde personel için kutlamalar
yapılır.

.883

ÇalıĢma Ģartlarından memnunum.

.543

Sabah kalktığımda coĢkuyla iĢe gidiyorum. .843
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Hipotez Testi Bulguları: Ġçsel belirleme katsayısı R2
modelin tahmini
2
doğruluğunu ifade eden bir ölçüdür. R dıĢsal değiĢkenin içsel değer üzerindeki toplam
etkiyi temsil etmektedir. Bu etki 0 ile 1 arasında tahmini doğruluğu vermektedir. R2
değeri 0.75 güçlü, 0.50 orta, 0.25 ise zayıf seviyeyi ifade eder (Hair vd., 2014:113). Yol
katsayıları etkinin boyutunu gösterir, ancak modeller arasında etki boyutları
karĢılaĢtırmada çok fayda sağlamaz. Çünkü açıklayıcı değiĢken sayısı ve aralarındaki
korelasyonlar etkilenmektedir. Çözüm olarak Cohen etki boyutunu 0.35, 0.15 ve
0.02’nin üstünde sırasıyla güçlü, orta ve zayıf olarak kabul edilmektedir (Henseler,
2017:186). Bu değerlendirmeler göz önünde tutulduğunda, Tablo 3 ve ġekil 2’de
model genel olarak incelendiğinde, modeldeki içsel değiĢken belirleme katsayısı olan
R2 orta düzey değerler almıĢ ve bu değerler n 1’e çok yaklaĢmaması araĢtırmanın yol
modelinin tahmini olarak orta düzey performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.. Tablo
3 ve ġekil 2’deki sonuçlara göre olumlu informel iletiĢim, personel güçlendirmenin
%24’ünü (R2= .24), iĢ yeri mutluluğunun %52.3’ünü (R2= .523) açıklamaktadır. Burada
yer alan R2 değerleri orta düzey etkiye sahiptir. Ġfade edilen bu açıklamalara göre R2
değerleri genel olarak orta ve güçlü düzeydedir yani etki düzeyleri orta güçlü
değerlerdedir.
Bununla beraber Q2 değeri sıfır ile kıyaslanır. Modelin açıklayıcılık düzeyini
göstererek modelin tahmini açıklayıcılık özelliğini ifade eder (Hair vd., 2014:114).
Modele iliĢkin Q2 değerleri sıfırdan yüksek değerlere sahiptir ve buna göre araĢtırma
modelinin tahmini açıklayıcılık özelliği vardır denilebilir.
ġekil 2: AraĢtırma Modeli Sonuçları
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Tablo 3. Hipotez Sonuçları
 Yol Değeri

Hipotez Sonuçlar

T-

değeri

H1 (+) Olumlu informel
ĠletiĢim
Kabul

 Personel Güçlendirme

.490*

5.931

 ĠĢ Yeri Mutluluğu

.228*

2.435

H3 (+) Personel Güçlendirme ĠĢ Yeri Mutluluğu
Kabul

.583*

7.584

H2 (+) Olumlu informel
ĠletiĢim
Kabul

R2 (Personel Güçlendirme )= .240 R2 (ĠĢ Yeri Mutluluğu) = .523, Q2
(Personel Güçlendirme) = .437, Q2 (Olumlu informel ĠletiĢim) = .394, Q2 (ĠĢ Yeri
Mutluluğu) = .496, *p<.001
Hipotez test sonuçları ġekil 2 ve Tablo 3 Üzerinde gösterilmektedir. Gösterilen
değerler üzerinden araĢtırmaya iliĢkin tüm hipotezler kabul edilmiĢ ve desteklenmiĢtir.
AraĢtırma bulgularında olumlu informel iletiĢim biçimi ile personel güçlendirme arasında
(=.490, p<0.01), olumlu informel iletiĢim ile iĢ yeri mutluluğu arasında (=.228,
p<0.01), personel güçlendirme ile iĢ yeri mutluluğu arasında ise (=.583, p<0.01) pozitif
ve anlamlı iliĢkinin var olduğu ve H1, H2 ve H3 hipotezlerinin desteklendiği ifade
edilebilir. Bununla birlikte dördüncü hipotez olan olumlu informel iletiĢimin iĢyeri
mutluluğu üzerindeki etkisinde personel güçlendirmenin aracılık etkisi vardır
(0490*0,583+0,228) (=.51, p<0.01) hipotezi de desteklendiği görülmektedir.
SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
Analiz sonuçlarına göre, olumlu informel iletiĢim iĢyeri mutluluğu üzerinde pozitif
anlamlı bir etkiye sahiptir ve personel güçlendirme aracılığı ile olumlu informel iletiĢimin
iĢyeri mutluluğuna etkisi daha da artmaktadır. Diğer taraftan, gözlenen değiĢkenlerin,
örtük değiĢkenleri yordama katsayılarına (Tablo 2’ye) bakıldığında, “Üstlerim kiĢisel
problemlerimizi iĢyerine yansıtmamamızla ilgili bizi uyarırlar” ifadesi %51 gibi bir
yordama (açıklayıcılık) gücüne sahip iken, “Üstlerim fakültede dedikodu yapılmasına
ciddi tepki veriyorlar” ifadesi olumlu informel iletiĢimi %88 yordama gücüne sahiptir. O
halde olumlu informel iletiĢimi “Üstlerim fakültede dedikodu yapılmasına ciddi tepki
veriyorlar” ifadesi ile ölçmek var olan yapının keĢfedilmesine daha yakın bir biçimde
ulaĢılabileceğini göstermektedir. olumlu informel iletiĢimin dedikodu vb. durumlar yerine
iĢe yönelik olması önem kazanmaktadır. Yine, Tablo 2’ye göre “DeğiĢimler planlanırken
genellikle süreçlere dâhil edilirim” ifadesi personel güçlendirmeyi %84 yordama gücüne
sahipken “Kurum içinde personel için kutlamalar yapılır” ifadesi iĢ yeri mutluğunu %88
yordama gücüne sahiptir.

253

Öğr. Gör. Dr. Hamza KANDEMĠR - Prof. Dr. KürĢat ÖZDAġLI

ĠĢ yerinde personel güçlendirme düzeyi arttıkça iĢ yeri mutluluğunun düzeyi de
artıyor görünmektedir. Bu sonuçlar geçmiĢte iĢ tatmini, iĢ doyumu vb. gibi iĢyerinde
mutlulukla yakından ilgili tutumların personel güçlendirme ile arasında ki iliĢkileri
araĢtıran çalıĢmaların (Pekdemir vd., 2006; Tolay, 2012) bulgularını da destekler
niteliktedir. Benzer Ģekilde otelcilik sektöründe çalıĢanlar üzerinde yapılan bir
araĢtırmada personel güçlendirmenin iĢ tatminine etkisi olduğu saptanmıĢtır (Özer vd.,
2015).
Banka çalıĢanlarının iĢyerinde mutluluk ve mutsuzluk sebepleri üzerine yapılan
nitel bir çalıĢmada mutluluk kaynakları iĢyeri arkadaĢlığı, yönetici iletiĢimi, ödül, takdir,
müĢteri iliĢkileri gibi kavramlar saptanmıĢtır (Güner ve Bozkurt, 2017). Genel olarak
iletiĢimin iĢyerinde mutluluğu artırdığı görülmektedir. Bunun yanında Pozitif
arkadaĢlığın iĢyeri mutluluğu ve verimliliği artırıcı etkisi olduğu, arkadaĢ gruplarında yer
alan kiĢilerin iĢlerine bağlılıkları ve üretkenliklerinin daha yüksek olduğu, arkadaĢlık
gruplarında yer alanların yalnız olanlara göre daha mutlu oldukları (Bader vd., 2013;
Dotan, 2007; Snow, 2013) geçmiĢ çalıĢmalarla ortaya konulmuĢtur. KOBĠ’ler üzerinde
yapılan bir araĢtırmada ise, çalıĢanlarda iĢyeri mutluluğunu artıran faktörler olarak iliĢki,
çalıĢma yaĢamı kalitesi ve liderlik olduğu saptanmıĢtır (Chaiprasit ve Santidhirakul,
2011). ĠĢyeri arkadaĢlıkları arasındaki iletiĢimin çalıĢanların psikolojik güçlendirme
algılarını artırdığı bulgusu (ÇalıĢkan, 2011) çalıĢmamızdaki bulgularla benzerlik
göstermektedir.
Akademisyen eğitim veren, araĢtırma yapan, bilgi ve yeteneklerini toplumla
paylaĢan bir meslek erbabıdır. Akademisyenlik mesleğinin verimli bir Ģekilde icrası
bağımsızlık, özgür irade kullanımı, fikri özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi hususiyetlerin
varlığını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla akademisyenlerin akademik örgütler içerisinde
güçlendirilmiĢ olmaları beklenen bir durumdur. Benzer Ģekilde hem kendi örgütleri hem
de yurtdıĢı da dâhil olmak üzere diğer akademik örgütlerdeki akademisyenlerle olumlu
informel iletiĢim ortamlarına sahip olmaları da mesleğin icrası açısından çok önemlidir.
Örneklem dâhilinde araĢtırma görevlilerinin iĢyeri mutlulukları açısından olumlu
informel iletiĢim ortamlarının önemli olduğu ve personel güçlendirmenin de iĢyerinde
mutluluğun artmasında etki sahibi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Sonuç olarak, akademik ortamlarda dedikodu vb. gibi konulara yönlenmediği
sürece olumlu informel iletiĢimin iĢyeri konularıyla ilgili olarak canlı tutulması ve
personel güçlendirme uygulamalarının hayata geçirilmesi akademisyenlerin iĢyeri
mutluluğunu artıracağı ifade edilebilir. AraĢtırma görevlilerinin, eğitim-öğretim,
araĢtırma gibi konularda inisiyatif kullanabilmeleri, akademik ortamlarda alınan
kararlarda karar verme sürecine katılmaları, aynı alandaki öğretim üyelerinin eğitimöğretim ve araĢtırma konularında araĢtırma görevlilerine yetki ve sorumluluklar vermesi
iĢ yerinde mutlu olabilmeleri açısından önem arz etmektedir. AraĢtırma görevlilerinin
amiri pozisyonundaki öğretim üyelerinin yapılan iĢin daha etkin ve verimli yapılabilmesi
için uygun örgütsel iklimi oluĢturması araĢtırma görevlilerinin performansını artıracaktır.
Akademik örgütlerde de mutlaka formel iletiĢimin olduğu ve bu iletiĢiminde
özellikle yasa ve yönetmelikler çerçevesi çizilen bir Ģeklinin olduğu malumdur.
AraĢtırmanın bulgularına dayanarak formal iletiĢiminin akademisyenlerin iĢyeri
mutluluğunu azaltacağını söylemek doğru olmayacaktır. Formel iletiĢimi informel
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iletiĢimin zıddı ya da alternatifi olarak değil tamamlayıcısı olarak görmek de fayda
vardır. Bazı bürokratik iĢ ve iĢlemlerin formal iletiĢim kanallarıyla standart prosedürlerle
yürütülmesi ama diğer araĢtırma geliĢtirme, proje yürütme, eğitim süreçlerini yürütme
gibi iĢ ve iĢlemler yürütülürken olumlu informel iletiĢimin ve personel güçlendirmenin
önem kazandığı söylenebilir.
Akademik ortamlarda informel iletiĢimin personel güçlendirme ve iĢyeri
mutluluğu üzerindeki etkisi öğretim üyeleri ve akademik birim yöneticileri üzerinde de
araĢtırılması gereken bir konudur. Böylece her seviyede informel iletiĢimin pozitif ya da
negatif etkileri görülebilecektir. Akademik örgütler yaptıkları iĢin gereği özgürlük isteyen
ortamlar olduğu için olumlu informel iletiĢim ve personel güçlendirme gibi bireyin
özgürlüğünün artıran uygulamalar iĢyeri mutluluğunu artırır. Diğer taraftan farklı
sahalardaki kamu ve özel sektör örgütleri üzerinde de bu etki araĢtırılarak bu
çalıĢmanın bulgularının farklı sektörlere göre teyidi yapılmalıdır. Çünkü, farklı
sektörlerde iĢin türüne göre olumlu informel iletiĢimin bazen kendisinden beklenen
verimliliği ve etkinliği ortaya çıkaramayacağı örgütsel formlar da olabilir.
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