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Özet:: Bu çal��ma, i�lerin çok fazla otomasyona tabi tutulamad��� ve bu nedenle yo�un bir �ekilde i�gören 
çal��t�r�ld���, i�gören çal��malar�n�n hizmet kalitesini yak�ndan etkiledi�i otel i�letmelerine yöneliktir. Ara�t�rma 
bulgular�, bütünsel olarak ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve pozitif bir 
ili�kinin var oldu�unu göstermektedir [KSL�LÜE (r=.514**)]; [KSL�TKN (r=.117*)]; [LÜE-TKN (r=.-1143)]. 
Ayr�ca ki�ilik özellikleri ile lider-üye etkile�iminin alt boyutlar�n�n tümü aras�nda da anlaml� ve pozitif bir ili�ki 
mevcuttur [KSL�ETK (r=. 322**) BGL (r=.304**) MSS (r=497**)]. Ki�ilik özellikleri ile duygusal tükenme ve 
duyars�zla�ma aras�nda anlaml� fakat negatif ili�kinin var oldu�u [KSL�DUT (r=.-333**), DYS (r=.- 156**) 
ara�t�rma bulgular� ile ortaya ç�km��t�r. Ki�ilik özellikleri ile ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� aras�nda ise anlaml� 
ve pozitif bir ili�kinin var oldu�u belirlenmi�tir [KSL�KBD (r=.748)]. Lider-üye etkile�imi ile tükenmi�li�in alt 
boyutlar� aras�nda da anlaml� ili�kiler belirlenmi�tir. Lider-üye etkile�imi ile duygusal tükenme ve duyars�zla�ma 
aras�ndaki ili�ki anlaml� ve negatif yönlüdür [LÜE�DUT (r=.-366**) DYS (r=.-119*)]. Lider-üye etkile�imi ile 
ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� aras�nda ise anlaml� ve pozitif bir ili�ki bulunmaktad�r [LÜE-KBD (r=.520)].  
Lider-üye etkile�imi de�i�keni, bütünsel olarak tükenmi�li�in 0,096’s�n�, duygusal tükenme boyutunun 
0,2044***’ünü, ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� boyutunun 0,664’ ünü ve duyars�zla�ma boyutunun 0,178***’ini 
aç�klamaktad�r. Lider-üye etkile�iminin ki�ilik özellikleri ve tükenmi�lik ili�kisinde arac� rolü oynad��� ve ki�ilik 
özelliklerinin tükenmi�lik üzerindeki etkisini ortadan kald�rd��� ara�t�rma sonuçlar�ndan anla��lmaktad�r. Lider-üye 
etkile�imi modeli ayn� zamanda çal��ma süresi ve tükenmi�lik aras�ndaki ili�kiyi de etkilemektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi, tükenmi�lik, otel i�letmeleri.  
 

Personality Traits, Leader-Member Exchange And Exhaustion Relation 
  

Abstract: This study aims to find out personality traits, leader-member exchange, and exhaustion relation among the 
hotel management employees, where there is not much automation causing a large number of employees and 
affecting the quality of work closely. The findings show that there is a positive and meaningful correlation between 
personality traits, leader-member exchange, and exhaustion in total [PRS�LMX (r=.5145**)]; [PRS�EXH 
(r=.117*)]; [LMX-EXH (r=.-114*)]. In addition, there is a positive and meaningful correlation between personality 
traits and all the subdimensions of leader-member exchange [PRS�EFF (r=. 322**) LYT (r=.304**) PRP 
(r=497**)]. It was also found out that there is a meaningful but negative correlation between personality traits with 
exhaustion and depersonalization [PRS�DUT (r=.-333**), DYS (r=.- 156**). There is a positive and meaningful 
correlation between personality traits and personal accomplishment [PRS�PAC (r=.748)]. It was also found out that 
there are meaningful correlations between leader-member exchange and all the subdimensions of exhaustion. The 
correlation between leader-member exchange with exhaustion and depersonalization is meaningful and negative 
[LMX�EEH (r=.-366**) DPS (r=.-1196*)]. There is a positive and meaningful correlation between leader-member 
exchange and emotional exhaustion in personal accomplishment [LMX-PAC (r=.520)]. Leader-member exchange 
variable in total explains 0,096 of exhaustion, 0,204*** of emotional exhaustion, 0,664*** of personal 
accomplishment target, and 0,178*** of depersonalization.  It is understood from the findings that leader-member 
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exchange plays a role in the relation of personality traits and exhaustion, and leader-member exchange model also 
affects the correlation between work period and exhaustion. 
 
Key Words:Personlity taraits, leader-member Exchange, burnout, hotel managements. 
 
G�R�� 

Tüm örgütsel yap�larda yüksek ba�ar�ya ula�abilmek için i�görenlerin, örgütsel amaç ve hedeflere kilitlenmelerini 
sa�layacak ölçüde gönülden ve etkin destek sunmalar� beklenir. Fakat bu destek, tüm i�görenlerden ayn� �ekilde 
sa�lanamayabilir. Bu noktada, ki�isel özelliklerdeki farkl�l�klar ya da çal���lan örgütlerdeki güdülenme yetersizlikleri 
gibi nedenler rol oynar. Tüm i�görenlerin ayn� örgütsel hedeflere yönelmesini sa�layacak çabalar�n önem kazanmas�, 
ara�t�rmac�lar�n da bu alanda yo�un olarak çal��mas�na neden olmu�tur. Bu noktadan hareketle, öncelikle i�görenlerin 
do�u�tan veya sonradan kazan�lan özelliklerinin ortaya konulmas� gere�i üzerinde durulmu� ve bu konuda 
ara�t�rmalar yap�lm��t�r.  

Bu ara�t�rman�n sorunu, otel i�letmelerindeki i�görenlerin ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik 
ili�kilerinin belirlenmesidir. ��görenlerin ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik ili�kilerinin 
incelenmesi, temel olarak üç safhada gerçekle�tirilecektir. �lk olarak, incelenecek olan ili�kilerin üç boyutu (ki�ilik, 
lider-üye etkile�imi, tükenmi�lik) ile ilgili olarak ayr�nt�l� bir yaz�n ara�t�rmas� yap�lacak ve daha önce konu ile ilgili 
yap�lan ara�t�rmalar ve bulgular� özetlenecektir. Daha sonra ilgili alandaki yaz�n do�rultusunda, otel i�letmelerinde 
ki�ilik, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik ili�kisinin belirlenebilmesi amac�yla bir anket formu geli�tirilecektir. 
Geli�tirilecek anket formunun anla��l�r, geçerli ve güvenilir olup olmad���n� belirlemek amac�yla bir ön test yap�lacak 
ve anket formuna son �ekli verilecektir. Son olarak anket formuyla elde edilen veriler de�erlendirmeye al�nacak ve 
otel i�letmelerinde i�görenlerin ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik ili�kisi ortaya konulmaya 
çal���lacakt�r. 

Yaz�nda ki�ili�in olu�mas�n� etkileyen faktörler; biyolojik ve kal�t�msal faktörler, sosyo-kültürel faktörler, ailesel 
faktörler, sosyal yap� ve sosyal s�n�f faktörleri, co�rafi ve fiziki yap� faktörleri ve di�er faktörler olmak üzere alt� 
grupta toplanm��t�r (Zel, 1999:4; Is�r, 2006:39; Hazar, 2006:126; Çetin ve Beceren, 2007:113; Luthans, 1995:114). 
Ki�ili�i belirleyen faktörlerden sonra ki�ili�i ve ki�ili�in geli�imini aç�klayan kuramlar ortaya ç�km��t�r. Ki�ili�i 
psikolojik aç�dan inceleyen ve analitik bir yakla��mla aç�klamaya çal��an Freud, ki�ili�i olu�turan üç temel yap�n�n 
(id, ego, süper ego) bulundu�unu ve bu yap�lar�n bireylerin davran��lar�na yön verdi�ini ifade etmi�tir (Saavedra, 
1980:4). Freud’un öncüsü oldu�u bu yakla��ma, zaman içinde Jung, Adler, Fromm, Horney, Erikson, Berne, Murray 
gibi birçok ara�t�rmac� taraf�ndan katk�da bulunulmu� ve bu yakla��mlar yaz�nda psiko-analitik kuram olarak yerini 
alm��t�r. Daha sonra, ki�ili�in aç�klanmas�nda davran��ç� yakla��mlar geli�tirilmi� ve bu çal��malarda ara�t�rmac�lar, 
ki�ili�i olu�turan temel etmenlerin belirlenebilmesi için bireylerin çevreleri ile olan ili�kilerinin ve davran��lar�n�n 
dikkatli bir biçimde gözlemlenmesinin gereklili�ini savunmu�lard�r. Bu yakla��m� savunan ve katk�da bulunan en 
önemli ara�t�rmac�lar�, Skinner, Pavlov, Watson, Thorndike, Rotter ve Bandura, olarak belirtmek olanakl�d�r.  
Özellikle Skinner’�n “peki�tirme” ve Pavlov’un “klasik �artland�rma” olarak adland�r�lacak kuramlar�, bu alandaki en 
ilgi çeken yakla��mlar olmu�tur. Bireyin sosyal yönüne a��rl�k veren kuramlardan sonra, bireylerin de�i�ik etkilere 
kar�� gösterdi�i davran��lara bak�larak farkl� bir bak�� aç�s� elde edilmi�tir. “Özellik Yakla��m�”, olarak nitelendirilen 
bu kuram, toplum içinde bireyleri di�erlerinden ay�ran farkl�l�klar� ortaya koymay� amaçlam��t�r. Özellik 
yakla��m�n�n ortaya ç�kmad��� y�llarda, ki�ilik ölçümleri faktör analizinin d���ndaki çe�itli ölçeklerle yap�lm�� ve buna 
göre ki�ilik özelli�i boyutlar� belirlenmeye çal���lm��t�r. Bu alanda Cattel, Costa ve McCrae, Hogan, SHL Group, 
Myers-Briggs gibi ara�t�rmac�lar taraf�ndan birçok farkl� ki�ilik ölçüm arac� geli�tirilmi�tir. Costa ve McCrae 
taraf�ndan ki�ili�in be� temel özelli�i bulundu�undan hareket edilerek haz�rlanm�� “Be� Büyük Faktör Ki�ilik 
Ölçümü” son 20 y�lda birçok ara�t�rma taraf�ndan desteklendi�inden ön plana ç�km��t�r. Bunun yan�nda Cattel 
taraf�ndan geli�tirilen 16 “temel ki�ilik özelli�ini” ve 5 “genel ki�ilik e�ilimini” ölçen test, halen i� ya�am�nda en çok 
kullan�lan ki�ilik ölçüm araçlar�ndan biridir. 

Örgütlerde yöneticiler ve i�görenler aras�ndaki ili�kileri aç�klamaya çal��an çok say�da çal��ma bulunmaktad�r. 
Fiziksel olanaklar� benzer olmas�na ra�men verimlilik ve ba�ar� anlam�nda birçok örgütte farkl� sonuçlar�n ortaya 
ç�kmas�, liderli�in örgüt dü�üncesinde daha fazla anlam kazanmas�na ve irdelenmesine neden olmu�tur. Grup 
içerisindeki insanlar�n etkilenmesi, yönlendirilmesi ve örgütsel amaçlara odaklanmalar�n�n sa�lanmas�nda liderli�in 
etkisi oldukça önemlidir. Zaman içinde örgütsel dinamiklerdeki köklü de�i�iklikler, yönetici-ast ili�kilerinin sa�lam 
bir temel üzerinde yürümesini engellemi� ve bu alanda ara�t�rma yetersizlikleri ortaya ç�km��t�r. Daha sonraki 
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y�llarda ise yöneticilerin liderlik tarzlar�n� ortaya koymaya çal��an Danseeau, Graen ve Hage taraf�ndan alternatif bir 
yakla��m olarak geli�tirilen lider-üye etkile�im modeli (LÜE) ortaya ç�km��t�r. LÜE, yaz�nda ‘ikili dikey ba�lant� 
modeli ’olarak da isimlendirilmektedir. Kurama göre, bir çal��ma grubunda liderin her bir üye ile olan ili�kileri özgün 
bir niteli�e sahiptir. �lk temas ve ilk ili�kiler, birbirleri hakk�nda fikir edinmelerine olanak sa�lar. E�er ilk izlenim 
olumlu ise, lider üyeye daha iyi görevler verecek ve onu destekleyecektir.  LÜE kuram�nda ast–üst ili�kileri bir tür 
‘sosyal sözle�me’ olarak de�erlendirilir. �li�kiler resmi olmayan bir �ekilde geli�ir; üye ile lider aras�nda rol al��–
veri�leri olur. Yöneticinin etkinli�i, her bir ast�yla olan ili�kisinin kalitesine ba�l�d�r.  

LÜE Modeli, örgütlerde lider ile i�görenler aras�ndaki ili�kileri aç�klamaya ve bunun sonucunda örgüt performans�n�n 
ne �ekilde etkilendi�inden hareketle ara�t�r�lmaya ba�lanm�� bir konudur. Yakla��k 30 y�ll�k bir geçmi�e sahip olan bu 
konu, birçok ara�t�rmac� taraf�ndan dikkate al�nm�� ve üzerinde çok say�da ara�t�rma yap�lm��t�r. Yaz�nda bu konu ile 
ilgili olarak yap�lan ara�t�rmalar�, temel olarak lider-üye ili�kilerini aç�klay�c� bir model geli�tirme ve örgütlerde 
lider-üye ili�kilerinin bireysel ve örgütsel performans üzerindeki etkilerini belirleme çabalar� olarak de�erlendirmek 
olanakl�d�r. Lider-Üye ili�kilerini aç�klamaya yönelik olarak yap�lan ara�t�rmalar�n sonucunda, bu ili�kileri 
aç�klayabilecek dört boyutlu bir yakla��m benimsenmi�tir. Bu yakla��ma göre; örgütlerde lider-üye ili�kilerinin 
kalitesini belirleyen boyutlar “katk�”, “etki”, “ba�l�l�k” ve “mesleki sayg�” d�r (Davis ve Gardner, 2004:459). Bu 
boyutlar�n ayn� zamanda birbirlerinden etkilendi�i de ara�t�rma sonuçlar� ile ortaya konmu�tur. LÜE modeli; 
tan�mlay�c� bir model olmas�, liderin, i�görenleriyle kurdu�u ili�kide ayn� tarz� kullanmaktan ziyade farkl� rollere 
bürünerek yeni tarzlar geli�tirmesi ve her i�göreniyle etkile�im içinde olmas�n� ifade etmesi, örgüt içindeki bireylerin 
ikili ili�kilerini liderlik kavram� içinde de�erlendiren ve liderlik kavram�n� bu ili�kilerle aç�klamaya i�gören tek 
liderlik yakla��m� olmas�, bireyler aras� ili�kileri aç�klamaya i�gören dikey ba�lant� modelini de ileriye ta��yarak, 
adalet, e�itlik gibi alt boyutlarla liderlik kavram�n� zenginle�tirmesi, liderlik kavram�n� do�u�tan gelen veya sonradan 
kazan�lan özelliklerin yan�nda ileti�ime vurgu yaparak aç�klamaya çal��mas� ve örgüt içindeki bireylerin ileti�im 
kalitesinin liderli�in önemli bir parças�n� olu�turdu�unu ortaya koymu� olmas� vb. nedenlerle di�er liderlik 
yakla��mlar�ndan farkl�d�r.  Ayn� zamanda bu model ile ilgili uygulamalar�n örgütsel amaçlara ula�mada olumlu 
yönde katk� sa�lad��� ve örgütte lider-üye etkile�imlerinin ve üyelerin kendileri aras�ndaki ileti�imin kalitesinin, 
liderli�in önemli bir parças� olan amaçlara ula�may� kolayla�t�rd��� da birçok ara�t�rma taraf�ndan desteklenmi�tir. Bu 
ara�t�rmalarda LÜE modeli ile örgütsel vatanda�l�k, i�doyumu, i� performans�, örgütsel de�i�me gibi birçok ili�ki 
ara�t�r�lm�� ve etkile�imin olumlu yönde oldu�unu destekleyen çok say�da bulguya rastlanm��t�r (Cevrio�lu, 2007; 
Özutku, 2007; Börü ve Güne�er, 2006; Collins, 2007; Aryee ve Chen, 2006; Scandura, 1999; Truckenbrodt, 2000; 
Dionne, 2000; Hills, 2008; Gürp�nar ve Yahyagil, 2007, Özutku, A�ca ve Cevrio�lu, 2007; Beomcheol ve Thomas, 
2005; Hofmann, Morgeson ve Gerras, 2003; Lee, 2005; Asgari, ve di�erleri,  2008; Chen, Chang, Hu, 2007). 

Çal��maya konu olan bir di�er kavram tükenmi�liktir. Tükenmi�lik kavram�, ilk kez Freudenberger taraf�ndan 
kullan�lm��t�r. Freudenberger tükenmi�li�i; enerji, güç veya kaynaklar üzerindeki a��r� taleplerden dolay� ba�ar�s�z 
olma, enerjinin bitmesi, ba�kalar�n�n sorunlar�ndan bunalma ve bunun sonucunda duygusal yoksunluk ya�ama olarak 
tan�mlam��t�r (Freudenberger, 1974: 160). Freudenberger’e göre, tükenmenin bitkinlik ve yorgunluk hissi, ba� 
a�r�lar�ndan dolay� ac� çekme, mide ve ba��rsak rahats�zl�klar�, nefes alma güçlükleri gibi fiziksel belirtileri 
bulunmaktad�r. Çabuk öfkelenme, anl�k k�zg�nl�klar, engellenme duygusuna kap�lma vb. en belirgin davran��sal 
göstergeleridir. �lerleyen a�amalarda ise, güvensizlik, paranoya ve de�i�ime tahammül edememe durumlar� 
görülmektedir. Son yirmi y�l içindeki ara�t�rmalar göstermi�tir ki tükenmi�lik, yaln�zca içsel ki�isel depresyona ba�l� 
olmad��� gibi, güdülenmedeki azalma sonucu ki�isel ba�ar�daki azalma da de�ildir.  

Tükenmi�lik ayn� zamanda örgütte olumsuzluklar�n ve devams�zl�klar�n ya�anmas�na, i�gören devir h�z�n�n artmas�na 
ve verimlilik azalmas�na da neden olan önemli bir sorundur. Tükenmi�lik sendromu ya�ayan bireylerin örgütsel 
ba�l�l�klar�n�n azald��� ve kararlara kat�l�m noktas�nda isteksiz davrand�klar� da anla��lmaktad�r (Storm ve Rothmann, 
2003:35) Tükenmi�lik yava� yava� geli�mekte ve insan�n yarat�c�l��� ve etkinli�i, yerini, derin yorgunluk duygusuna 
ve ele�tirel davran��a b�rakmakta ve böylece insan hareket etme gücünü kaybetmektedir (Telman ve Önen, 2006:2). 
Dolay�s�yla tükenmi�lik olay�na çok boyutlu olarak yakla��lmas� ve tükenmi�li�e neden olan faktörlerin farkl� 
yönlerden ele al�nmas� gerekmektedir. Tükenmi�lik konusunda yap�lacak ara�t�rmalar, ayn� zamanda tükenmi�li�in 
�iddetini art�ran ya da azaltan arac� de�i�kenleri belirlemeye de yönelmeli ve bu de�i�kenlerin tükenmi�lik üzerindeki 
rollerini ortaya koymaya çal��mal�d�r. Arac� de�i�kenler, ba��ml� de�i�kenler aras�ndaki herhangi bir ili�kiyi anlaml� 
düzeyde aç�klayan önemli unsurlard�r. Dolay�s�yla ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�ndaki ili�kiyi aç�klamada 
lider-üye etkile�iminin de arac� bir de�i�ken rolü görebilece�i dü�ünülmektedir.  

 



 
 
                                                                                                                                                                      Mehmet Ka�l� 
Ki�ilik Özellikleri, Lider-Üye Etkile�imi Ve Tükenmi�lik �li�kisi                             Oya Aytemiz Seymen 

 112

Ara�t�rman�n Modeli ve Hipotezler 

Salt ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik ili�kisini üçlü olarak inceleyen tek bir çal��maya 
rastlanm��t�r. Bunun yan�nda ki�ilik özellikleri-tükenmi�lik, ki�ilik özellikleri-lider-üye etkile�imi ve lider-üye 
etkile�imi-tükenmi�lik ili�kisine dönük olan çok say�da çal��ma bulunmaktad�r. Bu çal��malarda ki�ilik boyutlar� ile 
tükenmi�lik boyutlar� aras�ndaki ili�kiler, ki�ilik boyutlar� ile lider-üye etkile�imi boyutlar� aras�ndaki ili�kiler ve 
lider-üye etkile�imi boyutlar� ile tükenmi�lik aras�ndaki ili�kiler ara�t�r�lm��t�r. Bakker vd. (2006) ki�ilik özellikleri ve 
tükenmi�lik ili�kisini ara�t�rm�� ve duygusal tükenmi�lik ile duygusal dengenin, duyars�zla�ma ile duygusal denge ve 
d��adönüklü�ün, ki�isel ba�ar� duygusundaki azalma ise d��adönüklük ve duygusal denge aras�nda ili�ki oldu�unu 
belirlemi�lerdir. Storm ve Rothman (2003) taraf�ndan yap�lan ara�t�rmada da duygusal denge, d��adönüklük, 
yeniliklere aç�kl�k ve sorumluluk ile ili�kili bulunmu�tur. Yine bu ara�t�rmada, duygusal tükenme ile duygusal denge, 
d��adönüklük, yeniliklere aç�kl�k ve sorumluluk aras�nda da ili�ki bulundu�u belirlenmi�tir. Miner (2007) taraf�ndan 
yap�lan ara�t�rma, duygusal denge ve duygusal tükenmi�lik aras�nda, d��adönüklük ile ki�isel ba�ar� duygusunda 
azalma aras�nda bir ili�kinin bulundu�unu ortaya koymu�tur. Kneževi�, Krapi� ve Kardum (2007), uyumlulu�un 
azalm�� ki�isel ba�ar� duygusunu olumsuz olarak, be� ki�ilik özelli�inden duygusal dengenin ise tükenmi�li�i olumlu 
olarak etkiledi�ini belirlemi�lerdir. Kim, Shin ve Umbreit (2007), uyumlulu�un otel i�görenlerinde tükenmi�li�i 
etkileyen en önemli unsur oldu�unu belirlemi�lerdir. Mills ve Huebner (1998), ki�ilik boyutlar�ndan d��adönüklük ve 
uyumlulu�un tükenmi�lik üzerinde etkin oldu�unu ortaya koymu�lard�r. 

�lgili yaz�nda do�rudan lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik ili�kisini inceleyen herhangi bir ara�t�rmaya 
rastlanmamas�na ra�men liderlik ve tükenmi�lik ili�kisine dönük çal��malar bulunmaktad�r. Dolay�s�yla liderli�in 
tükenmi�lik üzerinde etkisinin olabilece�i öngörülmektedir.  

Gill, Flaschner ve Schachar (2006) a��rlama sektörü yöneticilerinin, dönü�ümsel-liderlik yöntem ve tekniklerini 
kullanarak, i�görenlerinin stres ve tükenmi�li�ini hafifletebilece�ini ortaya koymu�lard�r. Hetland, Sandal ve Johnsen 
(2007) ise, liderlik ile tükenmi�lik aras�nda herhangi bir ili�ki bulamam��lard�r. Fakat buna ra�men, duygusal 
dengenin do�rudan tüm tükenmi�lik unsurlar�yla ilgili oldu�u belirlenmi�tir.  

Lider-üye etkile�im modeli ile örgütsel vatanda�l�k, i�doyumu, i� performans�, örgütsel de�i�me gibi birçok ili�ki 
ara�t�r�lm�� ve etkile�imin olumlu yönde ili�kili oldu�unu destekleyen çok say�da bulguya rastlanm��t�r 
(Truckenbrodt, 2000:235; Dionne, 2000:7; Hofmann, Morgeson ve Gerras, 2003:173). Dolay�s�yla lider-üye 
etkile�imi ile tükenmi�lik aras�nda do�rudan bir ili�ki ara�t�r�lmam�� olmas�na ra�men, lider-üye etkile�imi ile 
i�doyumu, i� performans� gibi kavramlar aras�nda bir ili�kinin varl���n�n ortaya konulmu� olmas�, lider-üye etkile�imi 
ile tükenmi�lik aras�nda da bir ili�kinin bulunabilece�ini ortaya koymaktad�r. Bunun yan�nda, ki�ilik özellikleri ile 
tükenmi�lik ili�kisini aç�klayan çal��malarda, ili�ki aç�s�ndan ortaya konan regresyon katsay�lar�n�n dü�üklü�ü, ki�ilik 
özellikleri ile tükenmi�lik ili�kisine etki eden birçok unsurun olabilece�ini göstermektedir.  

Lider-üye etkile�imi ile i�ten ayr�lma niyeti aras�nda negatif bir ili�kinin ortaya konulmu� olmas� (Cevrio�lu, 2007:4), 
lider-üye etkile�im kalitesinin tükenmi�lik üzerinde bir arac�l�k etkisinin bulunabilece�ini göstermektedir. Graham 
(2009), ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�nda önemli bir ili�ki bulundu�unu ve lider-üye etkile�imi kalitesinin ise 
bu ili�kiye k�smen veya tamamen arac�l�k etti�ini ortaya koymaktad�r. Dolay�s�yla ara�t�rman�n modeli, “ki�ilik 
özellikleri-tükenmi�lik”, “lider-üye etkile�imi-tükenmi�lik” ve “ki�ilik özellikleri-tükenmi�lik ve lider-üye 
etkile�iminin bu ili�ki üzerindeki arac�l�k etkisini” ara�t�rmak üzere kurulmu�tur.  
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�ekil 1. Ara�t�rma Modeli 

Hipotez 1: Ki�ilik özellikleri ile lider-üye etkile�imi ve alt boyutlar� aras�nda anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki vard�r.  

Hipotez 2: Ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�nda pozitif yönlü anlaml� bir ili�ki vard�r. 

Hipotez 3: Lider-üye etkile�imi ile tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve negatif yönlü bir ili�ki vard�r.  

Hipotez 4: Lider-üye etkile�iminin ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�ndaki ili�ki üzerinde arac�l�k etkisi vard�r. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik ili�kisinin belirlenmesini amaçlayan bu çal��man�n evreni, otel 
i�letmesi çal��anlar�d�r. Ural ve K�l�ç (2005)’a göre, evren hacminin geni�, evren birimleri aras�ndaki mesafenin uzak 
oldu�u durumlarda, basit, tesadüfi ve tabakal� örnekleme yöntemlerinin herhangi birinden yararlanmak oldukça 
zordur. Bu nedenle ara�t�rmada, örneklem olarak tesis niteli�inin yüksekli�i (5 y�ld�z), örgüt yap�lar�n�n sa�l�kl� 
olmas�, ara�t�rman�n yap�ld��� tarihlerde aç�k olmas� ve doluluk oranlar�n�n yüksekli�i nedeniyle ara�t�rmaya 
kat�lmay� kabul eden �stanbul’daki 5 y�ld�zl� Dedeman, Plaza, Sheraton, Ceylan, Movenpick ve The Marmara otelleri 
çal��anlar�, küme örnekleme yöntemine göre örneklem olarak seçilmi�tir. Bölge olarak �stanbul’un seçilmesinin 
nedeni, Türkiye turizmi aç�s�ndan önemli bir merkez olmas�d�r. �stanbul’da be� y�ld�zl� 47 otel i�letmesi 
bulunmaktad�r (Bolat, 2008:166). Bu noktadan hareketle, örneklem olarak tesadüfi belirlenen alt� otelde görev yapan 
500 i�görene ula��lm�� ve anketler e�itim verilen anketörler arac�l���yla ve ara�t�rman�n amac� aç�klanarak, elden 
da��t�lm��t�r. 302 anket formunun anketörler taraf�ndan geri dönü�ümü sa�lanm��t�r. Geri dönen 302 anket 
formundan, kullan�labilir durumdaki 290 anket formu ile ara�t�rman�n analiz a�amas�na geçilmi�tir.  

Veri Toplama Araçlar� ve Teknikleri 

Ara�t�rmada veri toplama araçlar� olarak dört bölümden olu�an bir ölçek kullan�lm��t�r. Otel i�letmesi i�görenlerinin 
ki�ilik özelliklerinin belirlenmesi amac�yla, Beaumont ve Stout (2003) taraf�ndan geli�tirilen “Ki�ilik Özellikleri 
Ölçe�i”, Maslach taraf�ndan geli�tirilen “Tükenmi�lik Ölçe�i” ve Graen ve Uhl-Bien (1995) taraf�ndan geli�tirilen 
“Lider-üye Etkile�imi Ölçe�i” ve i�görenlerin ki�isel özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan olu�an bir ölçek 
kullan�lm��t�r. 

D��adönüklük 

Uyumluluk 

     Sorumluluk 

Duygusal 

Yeniliklere Aç�kl�k 

Etki 

Ba�l�l�k 

Katk� 

Mesleki Sayg� 

Ki�ilik 
Özellikleri

Lider-Üye 
Etkile�imi 

Tükenmi�li
k

Duygusal Tükenme 

Duyars�zla�ma 

Ki�isel Ba�ar� 
Duygusunun 

Azalmas�
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Ki�ilik Özellikleri Ölçe�i: Otel i�letmesi i�görenlerinin ki�ilik özelliklerini belirlemek amac�yla, öncelikle Beaumont 
ve Stout (2003) taraf�ndan geli�tirilen ve ki�ilik özelliklerini be� boyut alt�nda de�erlendiren BFI (Bigfive Inventory) 
ölçe�i kullan�lm��t�r. Bu ölçe�in yap� geçerlili�inin test edilmesi amac�yla ön test uygulanm�� ve ön test sonucunda, 
ölçe�in alt boyutlar� ile ilgili sorunlar ortaya ç�km�� ve anket formunun yeniden de�erlendirilmesine ihtiyaç 
duyulmu�tur. Özellikle i�görenlerin bu ölçe�e ait ifadelere yan�t verirken zaman darl���ndan �ikayet ederek dengesiz 
i�aretlemeler yapt��� belirlenmi�tir. Bu noktadan hareketle, ayn� sorunlardan dolay�, Donnellan ve di�erleri (2006) 
taraf�ndan geli�tirilen ve 20 maddeden olu�an (IPIP) ölçekten yararlanarak yeni bir ölçek geli�tirilmi�tir. Yeni 
geli�tirilen ölçe�in ön testi yap�lm�� ve daha geçerli bir yap�ya (Crombach alfa=0,782) sahip oldu�u belirlenmi�tir. 

Tükenmi�lik Ölçe�i: ��görenlerin tükenmi�lik düzeylerini belirlemek amac�yla Maslach taraf�ndan geli�tirilen ve tüm 
dünyada büyük bir kabul gören tükenmi�lik ölçe�inden yararlan�lm��t�r. Anketin Türkçe formu �anl� (2006)’n�n 
çal��mas�ndan al�nm��t�r. Tükenmi�lik ölçe�i ön teste tabi tutulmu� ve ön test sonucunda anla��lmas�nda sorunlar 
bulundu�u ortaya ç�kan baz� ölçek maddeleri ölçekten ç�kar�larak 12 maddeden olu�an yeni bir tükenmi�lik ölçe�i 
belirlenmi�tir. Haz�rlanan bu yeni ölçek de ön teste tabi tutularak ölçe�in güvenilirli�inin yeterli (Crombach 
alfa=0,890) oldu�u belirlenmi�tir.  

Lider-Üye Etkile�imi Ölçe�i: Lider-üye etkile�im kalitesini belirlemek amac�yla Graen ve Uhl-Bien (1995) 
taraf�ndan geli�tirilen dört alt boyut ve 12 maddeden olu�an ölçek kullan�lm��t�r. Lider-üye etkile�imi ölçe�ine de ön 
test uygulanm�� ve ön test sonucunda “katk�” boyutuna ait maddelerin ölçe�in “ba�l�l�k” boyutu alt�nda 
de�erlendirilebilece�i görülmü�tür. Dolay�s�yla ölçe�in üç alt boyutta (etki, ba�l�l�k, mesleki sayg�) 
de�erlendirilmesinin ve ölçe�in buna göre tasarlanmas�n�n daha uygun olaca�� öngörülerek, ölçekten katk� boyutuna 
ait üç madde ç�kar�lm��t�r. Olu�turulan yeni ölçe�e tekrar ön test uygulanm�� ve ölçe�in Crombach Alfa katsay�s� 
0,912 olarak belirlenmi�tir.  

Kontrol De�i�kenleri: Kat�l�mc�lardan, ara�t�rma sonuçlar�na etkisi olabilece�i dü�ünülen, cinsiyet, ya�, çal��ma 
süreleri, e�itim durumlar�, çal��t�klar� bölüm ve çocuk say�lar�n� da i�aretlemeleri istenmi�tir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde ve analizinde SPSS istatistik program�ndan faydalan�lm��t�r. Kontrol de�i�kenlerine 
ili�kin veriler, frekans ve yüzde de�erleri kullan�larak de�erlendirilmi�tir. De�i�kenler aras�ndaki ili�kileri ölçmek 
için korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalan�lm��t�r. Kontrol de�i�kenleri aç�s�ndan anlaml� bir farkl�l���n 
bulunup bulunmad���n�n belirlenmesi amac�yla ba��ms�z örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizleri 
yap�lm��t�r. Lider-üye etkile�iminin, ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik ili�kisindeki arac� rolünü belirlemek için ise 
hiyerar�ik regresyon analizi yap�lm��t�r. 

BULGULAR 

Kontrol De�i�kenlerine �li�kin Bulgular 

Çizelge 1’de ara�t�rmaya kat�lanlar�n demografik özellikleri görülmektedir. Buna göre, ara�t�rmaya kat�lanlar�n 
ço�unlu�unun kad�n (%54,14) ve 36-45 ya� aral���nda (%77,59) bulunduklar� görülmektedir. Evli oranlar�n oran� 
%54,14’ tür ve büyük bir ço�unlu�u çocuk sahibidirler. Ara�t�rmaya kat�lan otel i�letmesi çal��anlar�n�n %44,83’ü 
lise mezunudur. Çal��ma süreleri aç�s�ndan bir de�erlendirme yap�ld���nda, i�görenlerin ço�unlukla be� y�l�n alt�nda 
bir çal��ma süresinde bulunduklar� görülmektedir.  Otel i�letmelerinde i�görenler en çok banket, yiyecek-içecek ve 
kat hizmetleri bölümlerinde istihdam edilmektedir. 

Çizelge  1. Kontrol De�i�kenleri 
Kontrol De�i�kenleri f % 

Kad�n 157 54,14 Cinsiyet 
Erkek 133 45,86 
18-35 ya� 55 18,97 
36-45 ya� 225 77,59 Ya� 
46 ya� ve üstü 10 3,45 
Evli 157 54,14 Medeni Durum 
Bekar 133 45,86 
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1 çocuk 99 34,14 
2 çocuk 44 15,17 
3 çocuk 8 2,76 
4 çocuk 2 0,69 
6 çocuk 1 0,34 

Çocuk Say�s� 

Toplam 154 53,10 
�lkö�retim 44 15,17 
Lise 130 44,83 
Önlisans 87 30,00 

E�itim 

Lisans 29 10,00 
1-3 y�l 131 45,17 
4-6 y�l 124 42,76 
7-10 y�l 29 10,00 
11-15 y�l 6 2,07 

Çal��ma Süresi 

16 y�l ve üstü 0 0,00 
Banquet 82 28,28 
Yiyecek-�çecek 63 21,72 
Kat Hizmetleri 45 15,52 
Önbüro 25 8,62 
Bula��khane 25 8,62 
Mutfak 19 6,55 
Çama��rhane 15 5,17 
Santral 8 2,76 
Lostra 5 1,72 

Çal���lan Bölüm 

Pazarlama 3 1,03 

Kontrol De�i�kenleri ile Ki�ilik Özellikleri, Lider-Üye Etkile�imi ve Tükenmi�lik �li�kisine �li�kin Bulgular 

Çizelge 2’de, de�i�kenlere ili�kin ortalama ve standart sapma de�erleri ve de�i�kenler aras�ndaki korelasyon 
sonuçlar� görülmektedir. Ki�ilik özellikleri ve lider-üye etkile�imi ile ilgili bulgular (x- =3,712) ve ki�ilik özellikleri 
ile ilgili bulgular (x-=3,372) ortalaman�n üzerindedir. Tükenmi�lik konusundaki bulgular ise ortalaman�n biraz 
gerisinde (x-=2,638) bulunmaktad�r. Kontrol de�i�kenleri ile ki�ilik özellikleri aras�ndaki ili�kiye bak�ld���nda, e�itim 
ve d��adönüklük aras�nda (r=-.144*) ve çal��ma süresi ile d��adönüklük aras�nda (r=-.130*) anlaml� ve negatif bir 
ili�kinin bulundu�u görülmektedir. Ki�ilik özelliklerinin bir alt boyutu olan yeniliklere aç�k olma ile e�itim aras�nda 
ise (r=.134*) anlaml� ve pozitif bir ili�kinin bulundu�u belirlenmi�tir. Lider-üye etkile�imi ile kontrol de�i�kenleri 
aç�s�ndan bir de�erlendirme yap�ld���nda ise, e�itim ve lider-üye etkile�iminin alt boyutlar� olan ba�l�l�k ve mesleki 
sayg� aras�nda bir ili�kinin bulundu�u görülmektedir. E�itim ile ba�l�l�k aras�nda (r=.233**) ve e�itim ile mesleki 
sayg� aras�nda (r=.164**) anlaml� ve pozitif bir ili�kinin bulundu�u anla��lmaktad�r. E�itim ve tükenmi�lik aras�nda 
anlaml� ve negatif bir ili�ki (r=-.129*), çal��ma süresi ve tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve pozitif bir ili�ki (r=.231**) 
belirlenmi�tir. Tükenmi�li�in alt boyutlar� ile kontrol de�i�kenleri aras�nda da anlaml� ili�kiler belirlenmi�tir. Buna 
göre çal��ma süresi ve duygusal tükenme ile (r=.191**) ve çal��ma süresi ile ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� 
aras�nda anlaml� ve pozitif bir ili�kinin (r=.133*) bulundu�u ortaya konulmaktad�r. Kontrol de�i�kenleri ile 
tükenmi�lik aras�ndaki bir ba�ka anlaml� ili�ki de e�itim ve duyars�zla�ma aras�nda bulunmaktad�r. Buna göre e�itim 
ile duyars�zla�ma aras�nda anlaml� ve negatif yönlü bir ili�ki (r=-.342**) bulunmaktad�r. 

Bas�m ve �e�en (2006) taraf�ndan yap�lan ara�t�rmada da e�itim seviyesi, ya� ve çal��ma süresi ile tükenmi�lik 
aras�nda bir ili�kinin bulundu�u ortaya konulmu�tur. Ya� ile tükenmi�lik aras�ndaki ili�kinin varl��� ise 
desteklenememi�tir. Bu sonucun ortaya ç�kmas�nda, ara�t�rmaya kat�lanlar�n büyük bir ço�unlu�unun genç ve orta 
ya� grubunda bulunmas�n�n etkili oldu�u dü�ünülebilir.  
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Çizelge 2. Ki�ilik Özellikleri, Lider-Üye Etkile�imi, Tükenmi�lik Kontrol De�i�kenleri �li�kisi 
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Ki�ilik Özellikleri, Lider-Üye Etkile�imi ve Tükenmi�lik �li�kisine �li�kin Bulgular 

Çizelge 2 incelendi�inde bütünsel olarak ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve 
pozitif bir ili�kinin var oldu�u görülmektedir [KSL�LÜE (r=.514**)]; [KSL�TKN (r=.117*)]; [LÜE-TKN (r=.-
114*)]. Ayr�ca ki�ilik özellikleri ile lider-üye etkile�iminin alt boyutlar�n�n tümü aras�nda da anlaml� ve pozitif bir 
ili�ki mevcuttur [KSL�ETK (r=. 322**) BGL (r=.304**) MSS (r=497**)].Bu bulgulardan hareketle “ki�ilik 
özellikleri ile lider-üye etkile�imi ve alt boyutlar� aras�nda anlaml� ve pozitif bir ili�ki vard�r”, �eklindeki hipotez 1 
kabul edilmi�tir.  

Ki�ilik özellikleri ve tükenmi�lik boyutlar� aras�ndaki ili�ki incelendi�inde de ki�ilik özellikleri ile duygusal tükenme 
ve duyars�zla�ma aras�nda anlaml� fakat negatif ili�kinin var oldu�u [KSL�DUT (r=.-333**), DYS (r=.- 156**) 
anla��lmaktad�r. Ki�ilik özellikleri ile ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� aras�nda ise anlaml� ve pozitif bir ili�kinin 
var oldu�u belirlenmi�tir [KSL�KBD (r=.748)]. Bu noktadan hareketle genel anlamda bak�ld���nda “ki�ilik 
özellikleri ile tükenmi�lik ve alt boyutlar� aras�nda anlaml� ve pozitif bir ili�ki vard�r” �eklindeki hipotez 2 kabul 
edilmi�tir. Tükenmi�li�in alt boyutlar� dikkate al�nd���nda (duygusal tükenme ve duyars�zla�ma) ki�ili�in bu 
boyutlarla ili�kisinin negatif yönlü oldu�u göz ard� edilmemelidir. 

Lider-üye etkile�imi ile tükenmi�li�in alt boyutlar� aras�nda anlaml� ili�kiler belirlenmi�tir. Lider-üye etkile�imi ile 
duygusal tükenme ve duyars�zla�ma aras�ndaki ili�ki anlaml� ve negatif yönlüdür [LÜE�DUT (r=.-366**) DYS (r=.-
119*)]. Lider-üye etkile�imi ile ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� aras�nda ise anlaml� ve pozitif bir ili�ki 
bulunmaktad�r [LÜE-KBD (r=.520)]. Bu noktadan hareketle “lider-üye etkile�imi ile tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve 
negatif bir ili�ki vard�r”, �eklindeki hipotez 3 kabul edilmi�tir.  

Ki�ilik Özellikleri, Tükenmi�lik �li�kisinde Lider-Üye Etkile�iminin Arac�l�k Etkisine �li�kin Bulgular 

Korelasyon analizi ile de�i�kenler aras�ndaki ili�ki belirlendikten sonra, arac�l�k etkisine ili�kin de�erlendirmeler 
yapabilmek için üç a�amal� regresyon analizi yap�lm��t�r. Çizelge 3’de görüldü�ü gibi, öncelikle ki�ilik özellikleri ile 
kontrol de�i�kenlerinin ba��ms�z de�i�ken oldu�u ve kontrol de�i�kenlerinin kontrol alt�na al�nd��� ve lider-üye 
etkile�iminin ba��ml� de�i�ken oldu�u bir regresyon analizi yap�lm��t�r (Model 1). Olu�turulan bu modelde, ki�ilik 
özellikleri, arac� de�i�ken olarak ele al�nan lider-üye etkile�imi de�i�kenindeki de�i�ikli�in 0,542***’sini 
aç�klam��t�r. Kontrol de�i�kenlerinden ise sadece ya��n (ß=0,200**) lider-üye etkile�imi üzerinde etkili oldu�u 
görülmektedir.  

Olu�turulan ikinci modelde, ki�ilik özellikleri ile kontrol de�i�kenlerinin ba��ms�z de�i�ken oldu�u ve kontrol 
de�i�kenlerinin kontrol alt�na al�nd��� ve tükenmi�lik ve boyutlar�n�n ba��ml� de�i�ken oldu�u bir regresyon analizi 
yap�lm��t�r (Model 2). Olu�turulan bu modelde ki�ilik özellikleri bütünsel olarak tükenmi�li�in 0,156*’s�n�, duygusal 
tükenme boyutunun 0,161***’ini, ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� boyutunun 0,608***’ini ve duyars�zla�ma 
boyutunun 0,175***’ini aç�klam��t�r. Kontrol de�i�kenlerinden çal��ma süresinin bütünsel olarak tükenmi�lik 
(ß=0,224**) ve duygusal tükenme (ß=0,345***) ; e�itim düzeyinin duyars�zla�ma (ß=-0,349***); ya��n ki�isel ba�ar� 
duygusunun azalmas� (ß= 0,130**) üzerinde etkili olduklar� görülmektedir. Bu a�amada cinsiyet, medeni durum, 
çocuk say�s� de�i�kenleri ile tükenmi�lik de�i�keni aras�nda anlaml� bir neden-sonuç ili�kisi kurulamam��t�r.  
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Çizelge 3.  Hiyerar�ik Regresyon Analizi Sonuçlar� 

TÜKENM��L�K BOYUTLARI   LÜE DUT KBD DYS TKN 

De�i�kenler ß ß ß ß ß 
Model 1      
Cinsiyet 0,029     
Ya� 0,200**     
Medeni Durum 0,107     
Çocuk Say�s� 0,091     
Çal��ma Süresi  -0,061     
E�itim Düzeyi -0,008     
Ki�ilik Özellikleri 0,542***     
 R2 0,328***     
      
Model 2      
Cinsiyet  -0,034 0,062 -0,022 -0,002 
Ya�  -0,108 0,130** -0,155 -0,100 
Medeni Durum  -0,037 -0,024 -0,053 -0,074 
Çocuk Say�s�  -0,123 0,036 0,089 0,000 
Çal��ma Süresi   0,345*** -0,016 0,010 0,224** 
E�itim Düzeyi  0,102 0,121 -0,349*** -0,098 
Ki�ilik Özellikleri  0,292*** 0,752*** -0,123 0,156* 
 R2  0,161*** 0,608*** 0,175*** 0,095* 
      
Model 3      
Cinsiyet  -0,027 0,054 -0,020 0,000 
Ya�  -0,057 0,072 -0,142 -0,092 
Medeni Durum  -0,010 -0,055 -0,046 -0,069 
Çocuk Say�s�  -0,100 0,010 0,095 0,004 
Çal��ma Süresi   0,329*** 0,001 0,006 0,221* 
E�itim Düzeyi  0,100 0,123** -0,350*** -0,099 
Ki�ilik Özellikleri  -0,155 0,595*** -0,089 0,180 
Lider-Üye Etkile�imi  -0,253** 0,289*** -0,063 -0,043 
 R2   0,204*** 0,664*** 0,178*** 0,096 

Olu�turulan üçüncü modelde lider-üye etkile�imi, ki�ilik özellikleri ile kontrol de�i�kenlerinin ba��ms�z de�i�ken 
oldu�u ve ki�ilik özellikleri ile kontrol de�i�kenlerinin kontrol alt�na al�nd��� ve tükenmi�lik ve boyutlar�n�n ba��ml� 
de�i�ken oldu�u bir regresyon analizi yap�lm��t�r (Model 3). Olu�turulan bu modelde, lider-üye etkile�imi de�i�keni, 
bütünsel olarak tükenmi�li�in 0,096’s�n�, duygusal tükenme boyutunun 0,204***’ünü, ki�isel ba�ar� duygusunun 
azalmas� boyutunun 0,664***’ünü ve duyars�zla�ma boyutunun 0,178***’ini aç�klamaktad�r. Bu a�amada, ki�ilik 
özelliklerinin tükenmi�lik üzerindeki etkisinin ortadan kalkt��� ve anlaml� bir sebep sonuç ili�kisinin kurulamad��� 
görülmektedir. Öte yandan çal��ma süresinin tükenmi�lik üzerinde etkisinin ikinci modele k�yasla dü�tü�ü, fakat 
bunun yan�nda e�itim düzeyinin etkisinin artt��� görülmektedir. Ya��n ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� üzerindeki 
etkisinin ise sona erdi�i anla��lmaktad�r. 

Bu analiz sonuçlar�ndan hareketle, lider-üye etkile�iminin ki�ilik özellikleri ve tükenmi�lik üzerinde arac�l�k etti�ini 
söylemek olanakl�d�r. Model 1’de ki�ilik özellikleri ve lider-üye etkile�imi aras�nda anlaml� bir neden-sonuç ili�kisi 
belirlenmi�tir. Model 2’de ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik üzerinde bütünsel olarak ve duyars�zla�ma haricindeki 
di�er tükenmi�lik boyutlar�yla anlaml� bir neden-sonuç ili�kisi ortaya konulmu�tur. Model 3’te ise bir yandan lider-
üye etkile�imi ile tükenmi�lik ve alt boyutlar� aras�nda bir ili�ki belirlenirken bir yandan da lider-üye etkile�iminin, 
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ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�ndaki ili�kiye arac�l�k etti�i ortaya konulmu�tur. Bu durumda “lider üye 
etkile�iminin ki�ilik özellikleri ve tükenmi�lik ili�kisi üzerinde arac�l�k etkisi vard�r” �eklindeki hipotez 4 kabul 
edilmi�tir.  

Kuramsal olarak yukar�da yap�lan saptamalar� görgül aç�dan inceleyebilmek için �stanbul’da faaliyet gösteren yedi 
be� y�ld�zl� otel i�letmesinde bir ara�t�rma yap�lm��t�r. Ara�t�rmada, otel i�letmelerindeki ��görenlerin ki�ilik 
özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik düzeyleri ve bunlar aras�ndaki ili�kiler incelenmi�tir. Bu ara�t�rmada 
a�a��daki yarg�lar� destekleyen bulgular elde edilmi�tir: 

� Ki�ilik özellikleri ve lider-üye etkile�imi ile ilgili bulgular (x- =3,712) ve ki�ilik özellikleri ile ilgili bulgular (x-

=3,372) ortalaman�n üzerindedir. Tükenmi�lik konusundaki bulgular ise ortalaman�n biraz gerisinde (x-=2,638) 
bulunmaktad�r. 

� E�itim düzeyi ve d��adönüklük aras�nda (r=-.144*) anlaml� ve negatif yönlü, e�itim düzeyi ile yeniliklere aç�k olma 
aras�nda (r=.134*) anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�kinin bulundu�u belirlenmi�tir. E�itim düzeyi ve lider-üye 
etkile�iminin alt boyutlar� olan ba�l�l�k ve mesleki sayg� aras�nda da bir ili�kinin bulundu�u görülmektedir. E�itim 
düzeyi ile ba�l�l�k aras�nda (r=.233**) ve e�itim düzeyi ile mesleki sayg� aras�nda (r=.164**) anlaml� ve pozitif yönlü 
bir ili�kinin bulunmaktad�r. E�itim düzeyi ile tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve negatif yönlü bir ili�ki (r=-.129*), 
e�itim düzeyi ile duyars�zla�ma aras�nda anlaml� ve negatif yönlü bir ili�ki (r=-.342**) bulunmaktad�r. 

� Çal��ma süresi ile d��adönüklük aras�nda (r=-.130*) anlaml� ve negatif yönlü bir ili�kinin bulundu�u 
görülmektedir. Çal��ma süresi ile tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki (r=-.231**) belirlenmi�tir. 
Çal��ma süresi ve duygusal tükenme ile (r=.191**) ve çal��ma süresi ile ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� aras�nda 
ise anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�kinin (r=.133*) bulundu�u ortaya konulmu�tur.  

� Ya� de�i�keni aç�s�ndan sadece lider-üye etkile�imi bak�m�ndan anlaml� bir fakl�l�k belirlenmi�tir (F=3,166, p<.05). 
Bunun d���nda ya� de�i�keni aç�s�ndan ki�ilik özellikleri ve tükenmi�lik de�i�kenleri aras�nda anlaml� bir farkl�l�k 
belirlenememi�tir. 

� Cinsiyet, medeni durum, çocuk say�s� de�i�kenleri ile ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik 
de�i�kenleri aç�s�ndan anlaml� bir farkl�l�k belirlenememi�tir. 

� Bütünsel anlamda ki�ilik özellikleri ile lider-üye etkile�imi aras�nda (r=0,514**), ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik 
aras�nda (r=0,117*) anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki, lider-üye etkile�imi ile tükenmi�lik aras�nda ise anlaml� ve 
negatif yönlü bir ili�ki (r=0,114*) belirlenmi�tir. 

� Bütünsel olarak ki�ilik özellikleri, lider-üye etkile�imi ve tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�kinin 
var oldu�u görülmektedir [KSL�LÜE (r=.514**)]; [KSL�TKN (r=.117*)]; [LÜE-TKN (r=.-114*)]. Ayr�ca ki�ilik 
özellikleri ile lider-üye etkile�iminin alt boyutlar�n�n tümü aras�nda da anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki mevcuttur 
[KSL�ETK (r=. 322**) BGL (r=.304**) MSS (r=497**)]. 

� Ki�ilik özellikleri ile duygusal tükenme ve duyars�zla�ma aras�nda anlaml� fakat negatif yönlü bir ili�kinin var 
oldu�u [KSL�DUT (r=.-333**), DYS (r=.- 156**) anla��lmaktad�r. Ki�ilik özellikleri ile ki�isel ba�ar� duygusunun 
azalmas� aras�nda ise anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki belirlenmi�tir [KSL�KBD (r=.748)]. 

� Lider-üye etkile�imi ile duygusal tükenme ve duyars�zla�ma aras�ndaki ili�ki anlaml� ve negatif yönlüdür 
[LÜE�DUT (r=.-366**) DYS (r=.-119*)]. Lider-üye etkile�imi ile ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� aras�nda ise 
anlaml� ve pozitif yönlü bir ili�ki bulunmaktad�r [LÜE-KBD (r=.520)]. 

� Lider-üye etkile�iminin ki�ilik özellikleri ve tükenmi�lik üzerindeki ili�kide arac�l�k etti�i ortaya ç�km��t�r. 
Ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�ndaki ili�kiye lider-üye etkile�imi dahil edildi�inde, ki�ilik özellikleri ile 
tükenmi�lik aras�ndaki anlaml� ili�kiler (ki�isel ba�ar� duygusunun azalmas� hariç), ortadan kalkmaktad�r. Lider-üye 
etkile�iminin kalitesi, ki�ilik özellikleri ile ki�isel ba�ar� duygusundaki azalma aras�ndaki ili�ki düzeyinde de bir 
azalmaya neden olmaktad�r. Bu noktadan hareketle, lider-üye etkile�iminin ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik 
aras�ndaki ili�kide arac� bir rol oynad���n� söylemek olanakl�d�r.   

Öneriler 
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Turizm sektöründeki i�letmelerde, büyük ölçekte insan eme�inin kullan�lmas� nedeniyle, i�bölümü ve e�itimli 
personel çal��t�rma bir zorunluluktur. Her sektörde bu zorunlulu�un varl���ndan bahsedilebilecek olsa da bir hizmet 
sektörü olan turizm sektöründe, bu zorunlulu�un daha belirgin bir �ekilde hissedildi�ini söylemek olanakl�d�r. 
Talebin dalgal� bir seyir izlemesi ve her an ba� gösterebilecek potansiyel sorunlar�n varl���, yönetimde üstün 
niteliklerin bulunmas�n� da gerekli k�lmaktad�r. Turizm i�letmelerinde yap�lacak i�lerin birbiri içine geçmi� olmas� 
nedeniyle, görev tan�mlar� yapmak da oldukça zordur. Turizm i�letmeleri aç�s�ndan ya�anan tüm bu zorluklar, 
i�görenlerin daha etkin ve verimli kullan�lmas�n� ve i�görenlerin i� tatmininin sa�lanmas�n� gerekli k�lmaktad�r. Bu 
gereklilikten hareketle, i�görenlerin tükenmi�li�inin azalt�lmas� ve i� verimlerinin art�r�lmas� için yap�lmas� 
gerekenleri a�a��daki gibi s�ralamak olanakl�d�r: 

� Ki�ilik özellikleri ile tükenmi�lik aras�nda bir ili�ki bulundu�undan hareketle, örgütlerin i�gören seçimlerinde ve 
i�e yerle�tirmelerde mutlaka ki�ilik özellikleri ölçekleri kullanarak i�gören seçimi yapmalar� ve ç�kan sonuçlara göre 
i�görenleri uygun pozisyonlara yerle�tirmeleri gerekmektedir. 

� E�itim düzeyi ile tükenmi�lik aras�nda anlaml� ve negatif yönlü bir ili�ki vard�r. Dolay�s�yla örgütler, e�itim düzeyi 
yüksek i�görenlerle çal��arak tükenmi�li�in önlenmesinde daha ba�ar�l� olabileceklerdir. E�itim düzeyi yüksek 
i�görenlerle çal��mak, özellikle otel i�letmelerinde mü�teri memnuniyetini de art�rabilecek önemli bir araç 
olabilecektir.  

� Çal��ma süresi, tükenmi�lik düzeyini art�ran en önemli nedenlerden biridir. Dolay�s�yla otel i�letmelerinde uzun 
süredir çal��makta olan i�görenlere dönük olarak tükenmi�lik düzeylerini azalt�c� etkinliklerin yap�lmas� yerinde 
olacakt�r. Özellikle i�e dönük düzenlemelerin (i� rotasyonu, i� basitle�tirme, i� zenginle�tirme, v.b.) tükenmi�li�in 
azalt�lmas�na önemli katk� sa�layabilece�i dü�ünülmektedir. 

� Lider-üye etkile�iminin kalitesi ile tükenmi�lik boyutlar� aras�nda anlaml� ve negatif yönlü bir ili�ki bulunmaktad�r. 
Bu noktadan hareketle, lider-üye etkile�im kalitesi art�r�larak, i�görenlerin tükenmi�lik düzeyleri azalt�lmal�d�r. Bu 
noktada, ki�ili�in de lider-üye etkile�imini etkiledi�i dikkate al�nmal� ve özellikle içedönük i�görenlerle etkile�im ve 
ili�kinin güçlendirilmesine özel önem verilmelidir. 

� Tükenmi�lik-ki�ilik özellikleri ili�kisinin varl��� birçok ara�t�rma taraf�ndan desteklenmesine ra�men, lider-üye 
etkile�iminin kalitesinin bu iki de�i�ken aras�ndaki ili�kiyi ortadan kald�rabilecek bir olanak sundu�u ilk defa ortaya 
konulmu�tur. Bu ba�lamda yöneticilerin, i�görenlerinin ki�ilik özelliklerinden kaynaklanan tükenmi�li�i, onlar ile 
kuracaklar� kaliteli ileti�im ile ortadan kald�rabileceklerini bilmeleri oldukça önemlidir.  

� Tükenmi�li�in i�letmelerde i�gören devir h�z�n� ve faaliyet giderlerini art�rd��� ve birçok ara�t�rmac� taraf�ndan 
desteklenmi�tir. Bu noktadan hareketle örgütlerde, i�görenlerin tükenmi�lik düzeylerinin belirlenmesine dönük 
ara�t�rmalar yap�lmal�d�r. Yap�lan ara�t�rma sonucunda tükenmi�lik düzeyi yüksek i�görenler belirlenmeli ve bu 
i�görenlerin tükenmi�li�inin azalt�lmas� için lider-üye etkile�im kalitesinin art�r�lmas�na çaba harcanmal�d�r. 
��görenlerle yöneticiler aras�ndaki ili�ki kalitesinin art�r�lmas�yla faaliyet giderlerinin ve i�gören devir h�z�n�n 
azalaca�� öngörülmektedir.  

� Sonuç olarak her örgüt, belirledi�i hedeflere ve amaçlara, üyelerinin deste�i ve katk�s� ile ula��r. Belirlenen amaç 
ve hedeflere katk� sa�layabilecek en önemli unsur i�görenlerdir. Özellikle insanlarla yo�un olarak ileti�im içinde 
bulunulan i� kollar�nda, örgütsel hedefler aç�s�ndan i�görenlerin katk�s� çok daha önemlidir. Otomasyon olanaklar�n�n 
çok fazla bulunmad��� ve mü�teri memnuniyetinin büyük ölçüde i�görenlerin kaliteli hizmeti ile mümkün oldu�u otel 
i�letmelerinde, sorunsuz i�görenlerle çal��mak hayati önem ta��maktad�r. Sorunlar�ndan ve olumsuz duygular�ndan 
ar�nm�� i�görenlerle çal��man�n, örgütlerin hedeflerine çok daha k�sa sürede ula�mas�n� sa�layaca��n� söylemek 
olanakl�d�r. Bu ba�lamda i� ya�am�nda i�görenler aç�s�ndan sorun olan en önemli unsurlardan biri olan tükenmi�li�in 
azalt�lmas�, yap�lmas� gerekenlerin ba��nda gelmektedir. Bu ara�t�rma, otel i�letmelerinde i�görenlerin ki�ilik 
özellikleri-tükenmi�lik ili�kisini ve i�görenlerin tükenmi�lik düzeyini azaltmada yöneticiler ile kurulan ileti�im 
kalitesinin önemine vurgu yapmaktad�r.  

� Ara�t�rma bulgular�ndan hareketle, otel i�letmelerinde i�görenlerin tükenmi�lik düzeyinin azalt�lmas� ve örgüt 
performans�n�n art�r�lmas� aç�s�ndan temel olarak yap�lmas� gerekenleri “yöneticilerin astlar�yla etkile�iminin mutlaka 
art�r�lmas�”, “e�itim düzeyi yüksek i�gören çal��t�rmaya özen gösterilmesi” ve “uzun süredir çal��anlara yönelik i�e 
dönük düzenlemeler yap�lmas�” �eklinde s�ralamak olanakl�d�r.  

�  
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