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Araştırmanın örneklemini İstanbul Tarihi Yarımada’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı
konaklama işletmelerindeki 507 çalışan oluşturmaktadır. Bu araştırma, psikolojik personel
güçlendirme ile psikososyal riskler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Veriler; açıklayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiştir.
Analizler sonucunda; anlam boyutunun, psikososyal risklerin liderlik kalitesi-sosyal
destek, iş doyumu, işin anlamı-işe bağlılık, duyusal-bilişsel talep, rol açıklığı, topluluk
duygusu boyutları üzerinde pozitif yönlü, anlamlı etkisi belirlenmiş; rol çatışması ile
duyguları gizleme üzerinde ise negatif yönlü ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Yetkinlik
boyutunun, psikososyal risklerin duyusal-bilişsel talep, rol açıklığı ve duyguları gizleme
boyutları üzerinde pozitif yönlü, anlamlı etkisi saptanmıştır. Özerklik boyutunun,
psikososyal risklerin liderlik kalitesi-sosyal destek, işe etki-özgürlük derecesi, duyusalbilişsel talep, rol çatışması ve gelişme olanağı boyutları üzerinde pozitif yönlü, anlamlı
etkisinin olduğu görülmüştür. Etki boyutunun ise psikososyal risklerin işe etki-özgürlük
derecesi, iş doyumu, işin anlamı-işe bağlılık, rol çatışması ve duyguları gizleme boyutları
üzerinde pozitif yönlü, anlamlı etkisi belirlenmiştir.

Kabul Tarihi: 20.09.2022
Anahtar Kelimeler
Psikolojik personel
güçlendirme
Psikososyal risk
Konaklama işletmesi

Keywords

Abstract

Psychological empowerment

The sample of this research, which was conducted to determine the relationship between
psychological empowerment and psychosocial risks, consists of 507 employees in 4 and 5
star accommodation establishments in Istanbul Historic Peninsula. As a result of the
analysis; it was determined that the meaning dimension has a positive and significant
effect on the dimensions of leadership quality-social support, job satisfaction, meaning of
the job-job commitment, sensory-cognitive demand, role clarity, and sense of community.
It was determined that the competence dimension has a positive and significant effect on
the sensory-cognitive demand, role clarity and hiding emotions dimensions. It was
determined that the autonomy dimension has a positive and significant effect on the
dimensions of leadership quality-social support, work influence-degree of freedom,
sensory-cognitive demand, role conflict and development opportunity. It was determined
that the effect dimension has a positive and significant effect on the dimensions of work
impact-freedom, job satisfaction, meaning of the job-job commitment, role conflict and
hiding emotions.
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