Ampirik Araﬂt›rma / Original Empirical Research
www.yuksekogretim.org

Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Destek ve
Örgütsel Vatandaﬂl›k Aras›ndaki ‹liﬂki: Türkiye’deki
Yüksekö¤retim Kurumlar›nda Bir Araﬂt›rma
The Relationship between Academic Intellectual Leadership, Perceived Organizational Support and
Organization Citizenship: A Study on the Higher Education Institutions in Turkey
Fatma Öztürk

İD

, Gökhan K›l›ço¤lu

İD

Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi, E¤itim Fakültesi, Eskiﬂehir

Özet

Abstract

Bu çal›ﬂman›n amac›; ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik
alg›lar›n›n, onlar›n örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› etkiledi¤i ﬂeklinde oluﬂturulan teorik modeli test etmektir. Bu genel amaç do¤rultusunda ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›n›n, onlar›n örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› etkileyip etkilemedi¤i
s›nanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma nedensel desende tasarlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n örneklemini, ‹ç Anadolu, Ege, Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinden kolay
örnekleme ile seçilen 13 üniversitede görev yapan 731 ö¤retim eleman›
oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rma verileri 2018–2019 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Akademik Entelektüel Liderlik Ölçe¤i, Alg›lanan Örgütsel Destek Ölçe¤i ve
Örgütsel Vatandaﬂl›k Ölçe¤i kullan›larak toplanm›ﬂt›r. Verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, korelasyon analizi ve modelin test edilmesinde path analizinden yararlan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonuçlar›na göre ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›, onlar›n örgütsel
destek (γ=.24) ve örgütsel vatandaﬂl›k (γ=.38) alg›lar›n› olumlu yönde etkilemektedir. Çal›ﬂmada sonuçlar ilgili alanyaz›n çerçevesinde tart›ﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ; uygulay›c›lara, politika yap›c›lara ve araﬂt›rmac›lara öneriler sunulmuﬂtur.

The aim of this study is to test the theoretical model which hypothesizes that
academics’ academic intellectual leadership affects their perceptions of perceived organizational support and organizational citizenship. In line with
this general purpose, it was determined whether the perceptions of academics’ intellectual leadership affect their perceptions of perceived organizational support and organizational citizenship. The causal design was used in the
study. The sample population of the study is composed of 731 academics
working in 13 universities selected by convenience sampling from the
Central Anatolia, Aegean, Black Sea and East Anatolia regions of Turkey.
The data were collected with Academic Intellectual Leadership Scale, Perceived
Organizational Support Scale, and Organizational Citizenship Scale in the 20182019 academic year. Mean, standard deviance, and correlation analysis were
used for the analysis of the descriptive data, and path analysis was used to test
the theoretical model. The findings show that academics’ academic intellectual leadership perceptions positively effect their perceptions of perceived
organizational support (γ=.24) and organizational citizenship (γ=.38). The
results were discussed in light of the relevant literature and suggestions were
made to the practitioners, policy makers, and researchers.
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Y

lar›nda liderlik daha da önem kazanmaktad›r. Ayr›ca günümüz üniversitelerinin yöneticilerinden ve ö¤retim elemanlar›ndan yönetimsel süreçleri etkin bir biçimde yönetmesi, bilgi üretme ve yayma, endüstri ile ortak projeler yönetme, profesyoneller için örgün veya uzaktan ö¤retim programlar› yürütme veya farkl› disiplinlerden meslektaﬂlarla iﬂ birli¤i yapma
gibi geleneksel rollerinin yan› s›ra topluma ve ülke içindeki
di¤er kurumlara hizmet etme, uluslararas› a¤lara kat›lma, ku-

irmi birinci yüzy›lda yaﬂanan toplumsal, ekonomik,
bilimsel, teknolojik ve örgütsel anlamda kritik de¤iﬂimlere paralel olarak yüksekö¤retim kurumlar› da
de¤iﬂim süreci içerisine girmiﬂtir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n bu de¤iﬂim süreçlerine uyum sa¤lamas›, verimlili¤inin ve
etkilili¤inin sa¤lanmas›, örgütsel süreçlerin yönetimi; örgütsel
atmosferin, örgütteki davran›ﬂlar›n ve iletiﬂim süreçlerinin
daha aç›k ve sa¤l›kl› hale gelmesi için yüksekö¤retim kurum-
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rumu d›ﬂ platformlarda temsil etme ve giriﬂimcilik rolü üstlenmeleri beklenmektedir. Ayn› zamanda yöneticilerin üniversite için gelir yaratma süreçleriyle de araﬂt›rma, bilgi üretimi ve yay›lmas›, akademik personel ihtiyaçlar› vd. süreçlerde yaﬂayabilecekleri ekonomik zorluklar›n üstesinden gelebilecekleri düﬂünülmektedir. Dolay›s›yla yüksekö¤retim kurumlar›n› yönetecek lider adaylar›n›n sadece yöneticilik veya
akademik konularda de¤il; ifade edilen bu yeni görev ve sorumluluklar› da kapsar bir biçimde üniversitelerine veya fakültelerine liderlik etmesi beklenmektedir (Mars ve RiosAguilar, 2010; McClure, 2016; Rayner, Fuller, McEwen ve
Roberts, 2010; Uslu ve Arslan, 2018; Welch, 2005). ‹lgili
alanyaz›nda her ne kadar uzlaﬂ›ya var›lan ve tek bir liderlik tan›m› olmasa da liderlik; hedefleri, baﬂar›lar›, kiﬂilik özellikleri, tutum ve davran›ﬂlar›yla di¤er insanlar› etkileyebilme, çal›ﬂanlar› kendi istekleriyle çal›ﬂt›rma ve çal›ﬂanlar›na iyi bir gelecek sa¤lamaya çal›ﬂma (Avolio ve Bass, 1990); insanlar› belirlenmiﬂ hedefler do¤rultusunda hareket ettirmeye ikna etme
becerisi ve çal›ﬂt›¤› iﬂe kendini bir tutku ve aﬂkla adamak (Adair, 2004) veya örgüt üyelerinden birinin, örgütsel amaçlar›n
gerçekleﬂtirilmesi do¤rultusunda örgütsel aktiviteleri koordine etmesi ya da yönlendirmesi süreci gibi farkl› ﬂekillerde tan›mlanabilmektedir (Yukl, 2010). Liderlik, yüksekö¤retim
kurumlar› özelinde ele al›nd›¤›nda ise akademik ve entellektüel liderlik kavramlar›yla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Akademik liderlik, yüksekö¤retim politikalar›n› oluﬂturma
ve uygulama sürecidir ve akademik lider bu süreci gerçekleﬂtirendir. Ayn› zamanda akademik lider, ilgili dergilerde makaleler yay›nlama, ulusal ve uluslararas› konferanslarda yaz›lar›n sunulmas›, e¤itim verme ve ö¤renci araﬂt›rmalar›n› denetlemek
gibi akademik geliﬂmelerde sorumluluk alan, ilgili alanda kiﬂisel
baﬂar›lara sahip kiﬂidir (Krabel ve Schacht, 2014). Entelektüel
lider ise içinde bulunduklar› topluma, dünyay›, dünyada olup
bitenleri anlatan; sosyal konularda zaman zaman toplumun genelinden ayr›labilen, iyi bir genel kültüre sahip, bilgili, düﬂünme yetene¤i yüksek kiﬂiler olarak ifade edilmektedir. Entelektüel liderler hem yenilikçidir hem de yarat›c›d›r. Bu sebeple çal›ﬂanlar›n›n da yarat›c› ve yenilikçi özelliklerini geliﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Onlar hem entelektüeldir hem de liderdir ve bu yüzden
“bilgi toplumu lideri” olarak da ifade edilirler. Entelektüel liderler, çal›ﬂanlar›n›n ihtiyaçlar›n› en iyi ﬂekilde fark ederler ve
buna uygun çözümler sunar (Macfarlane, 2012; Yukl, 2010).
Akademisyenlerden de yüksekö¤retim kurumlar›nda bir entelektüel lider olmas› beklenmektedir. Akademisyenlerin, evrensel olarak rol model olmak, bilimsel ve mesleki standartlar› korumak, kamuoyu tart›ﬂmalar›n› etkilemek, araﬂt›rmaya öncülük
etmek, üniversitenin yönetimini etkilemek, çal›ﬂanlar›n›n kariyer geliﬂimine yard›m etmek, bölüm ve üniversitelerini en iyi
ﬂekilde temsil etmek gibi görevleri vard›r (Bolden, Gosling ve
O’Brien, 2013). Macfarlane’e göre (2012) akademisyenlerin, bu
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geleneksel görevlerini ve sorumluluklar›n› yerine getirirken sergiledikleri tutum ve davran›ﬂlar ise entelektüel liderlik olarak
ifade edilmektedir.
Macfarlane (2011, 2012) akademisyenlerin bu geleneksel
rollerini içeren entelektüel liderli¤e akademik özgürlü¤ü (eleﬂtirici ve savunucu olmay›) ekleyerek; Akademik entelektüel liderlik (AEL) olarak yeni bir kavramsallaﬂt›rma yoluna gitmiﬂ ve
AEL davran›ﬂlar›n› rol model olma, rehber olma, savunucu olma,
gözetici olma, kazand›r›c› ve temsilci olma üzere olmak üzere 6 alt
boyutta s›n›fland›rm›ﬂt›r. Rol model olma, akademisyenlerin di¤er meslektaﬂlar›na ve izleyicilerine rol model ve ilham verici,
vizyon sahibi, liderlik edebilecek güvenilirli¤e sahip, iyi bir vatandaﬂ, yaln›zca bireysel araﬂt›rma ç›karlar›na odaklanmayan,
ö¤retimsel ve idari iﬂlerde adil bir sorumluluk ve pay alan; kay›rmac›l›k, meslektaﬂlar›na taciz, zorbal›k, genç meslektaﬂlar›n›
sömürerek yazarl›k hakk›n› vermeme gibi olumsuz davran›ﬂlardan kaç›nan bir kiﬂi olmas› olarak s›ralanabilir. Rehber olma boyutu ise daha az tecrübesi olan meslektaﬂlar›n›n geliﬂimine rehberlik ederek onlara katk›da bulunmay›, onlar›n bilimsel faaliyetlerini kolaylaﬂt›rmay› ve ortak çal›ﬂmalar ile potansiyelini
kuvvetlendirmeyi; savunucu olma boyutu ise akademik platformda mevcut olan durumlar› de¤iﬂtirmek ad›na bir bak›ﬂ aç›s› kazand›rmay› ve teoriler, fikirler, düﬂünceler, modeller, örnekler,
tart›ﬂmalar ve disiplin bilgisini kullanarak topluma hizmet etmeyi içermektedir. Gözetici olma boyutu, hakemlik faaliyetleri
yoluyla yeni durumlarda bilimsel alanlar› geliﬂtirmeyi ve bilimsel platformlarda akademik de¤erleri ve standartlar› yükseltmeyi; kazand›r›c› olma ise k›demli akademisyenlerin iﬂletme odakl›
ça¤daﬂ üniversite anlay›ﬂ›na paralel olarak, üniversitelerine gelir
kazand›rma ad›na araﬂt›rma burslar›, patent ve telif haklar›,
araﬂt›rma ve geliﬂtirme sözleﬂmeleri (AR-GE), alternatif kaynaklar› ve di¤er ticari f›rsatlar› elde etmesini iﬂaret etmektedir.
Ayn› zamanda kazand›r›c› olma araﬂt›rma fonlar› elde etmek
için proje tak›mlar›n› yöneterek ve koordine ederek; genç araﬂt›rmac›lar› ve onlar›n araﬂt›rma giriﬂimlerinin finansal olarak
desteklemeyi kapsamaktad›r (Macfarlane, 2012; Macfarlane &
Chan, 2014). Son olarak temsilci olma boyutunda da akademisyenlerin yerel, ulusal ve uluslararas› platformlarda yüksekö¤retim kurumlar›n› temsil etmeleri vurgulanmaktad›r (Macfarlane,
2011, 2012). Bu noktada yüksekö¤retim kurumlar›n›n toplum
içinde her geçen gün daha da karmaﬂ›k hale gelen rolü ve
AEL’nin kapsad›¤› davran›ﬂlar dikkate al›nd›¤›nda; üniversitelerin temel taﬂ› olan (Coates, Dobson, Edwards, Friedman, Goedegebuure ve Meek, 2009) akademisyenlerden görevlerini etkili bir ﬂekilde yerine getirmesi ve AEL davran›ﬂlar›n› sergilemesi beklenmektedir.
Akademik entelektüel liderlik, toplumdaki disiplinler ve
toplumun sosyal refah›n›n geliﬂimiyle iliﬂkilidir ve akademi
mesle¤inin önemli bir bileﬂenidir (Bernardo, Butcher ve Ho-
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ward, 2014; Evans, Homer ve Rayner, 2013; Uslu ve Arslan,
2015). Her yüksekö¤retim kurumunun akademisyenlerinin bu
liderlik becerilerini göstermesine ortam sa¤lamas› gerekmektedir. Örgütsel iklimin ilgili ve aç›k, örgütsel iletiﬂimin olumlu oldu¤u ve yönetimsel esnekli¤in sa¤land›¤› yüksekö¤retim kurumlar›nda AEL davran›ﬂlar›n›n akademisyenler aras›nda belirgin bir ﬂekilde artt›¤› tespit edilmiﬂtir (Uslu ve Arslan, 2018).
Akademik entelektüel liderli¤in akademisyenler aras›nda gözlendi¤i ve AEL davran›ﬂlar›n›n artt›¤› yüksekö¤retim kurumlar›nda ise örgütsel davran›ﬂ aç›s›ndan birçok de¤iﬂkenin bu durumdan olumlu bir ﬂekilde etkilenebilece¤i söylenebilir.
Akademik entelektüel liderlerin örgütte yer alan di¤er meslektaﬂlar›n›n çaba ve emeklerinin fark›na var›p onlara de¤er vermeleri ve onlar› desteklemeleri gerekmektedir. Yüksekö¤retim
kurumlar›nda yo¤un hiyerarﬂik, merkeziyetçi bir yap› ve otokratik bir yönetim anlay›ﬂ› yerine; daha otonom ve daha yatay bir
yap›lanman›n, destekleyici, kat›l›mc› ve demokratik bir liderli¤in, aç›k ve destekleyici atmosferin hakim oldu¤u bir ortam yarat›lmal›d›r ki akademisyenler kurumlar›nda gerçekleﬂtirdi¤i
baﬂar›lar›n›n di¤er meslektaﬂlar› ve yöneticileri taraf›ndan fark›na var›ld›¤›n›, kariyer geleceklerinin dikkate al›nd›¤›n› k›saca
örgütsel aç›dan desteklendiklerini kavrayabilsin. Alg›lanan örgütsel destek, çal›ﬂanlar›n, içinde bulunduklar› örgütlerinin onlar›n katk›lar›na de¤er verdi¤ine; rahatl›k, s›hhat ve refahlar›yla
ilgilendiklerine dair genel düﬂünceleri olarak tan›mlanmaktad›r
(Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa, 1986). Çal›ﬂanlar›n örgütsel destek alg›lar›nda, örgütteki yöneticilerin uygulamalar›nda, ifadelerinde ve politikalar›nda aç›k veya örtülü olarak çal›ﬂanlara verdikleri mesajlar; adaletli olmalar›; çal›ﬂanlar›n
yöneticileri ve di¤er meslektaﬂlar›yla iletiﬂimleri, onaylanmalar›, takdir edilmeleri ve de¤er görmeleri, iﬂ güvenceleri, ödülleri, çal›ﬂma koﬂullar› ve otonomileri önemli rol oynamaktad›r
(Eisenberger vd., 2014; Kurtessis vd., 2017). AEL’nin davran›ﬂsal aç›dan boyutlar› incelendi¤inde yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤retim elemanlar›n›n örgütsel destek alg›lar›nda akademik
entelektüel liderli¤in rolü olabilece¤i söylenebilir.
Yüksekö¤retim kurumlar›ndaki liderlerin meslektaﬂlar›na
verece¤i de¤er, destek ve motivasyon; onlarla içten, samimi ve
kaliteli iliﬂki ve iletiﬂimleri (Ma ve Qu, 2011; Wang vd., 2005;
Zhong, Lam ve Chen, 2011), kurum kültüründe etik davran›ﬂ
ve de¤erlerin teﬂvik edilmesi ve korunmas› (Brierton, Graham,
Tomal ve Wilhite, 2016; DiPaola ve Mendes Da Costa Neves,
2009; Somech, 2016); akademisyenlerin iﬂlerine ve çal›ﬂt›klar›
yüksekö¤retim kurumlar›na yönelik tutumlar›n› olumlu yönde
de¤iﬂtirerek gönüllü bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›n›, üniversitelerine
verdikleri de¤erin artmas›n›, hem kendisi için hem de üniversitesi için elinden geleni yapmas›n›, k›saca örgütsel vatandaﬂl›k
davran›ﬂlar›n›n (ÖVD) artmas›n› sa¤layabilir. Ayn› zamanda çal›ﬂanlar›n örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂlar›; örgütsel ba¤l›l›k, iﬂ

doyumu, örgütsel adalet alg›s›, örgütsel güven ve liderlik gibi
kiﬂisel ve ruhsal faktörlerden etkilenmektedir (Organ ve Ryan,
1995). Kavramsal olarak örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ› çal›ﬂanlar›n gönüllülük esas›na dayal› olarak örgüt yarar›na sergiledi¤i
davran›ﬂlar (Organ, 1988) olarak tan›mlanm›ﬂ olup; farkl› yazarlar taraf›ndan farkl› s›n›fland›rmalarla ifade edilmiﬂtir. Podsakoff, MacKenzie, Paine ve Bachrach’a göre (2000), örgütsel vatandaﬂl›k yard›m etme, örgütsel sadakat, centilmenlik, örgütsel
itaat, sivil erdem, bireysel inisiyatif ve öz geliﬂim olmak üzere
yedi ana baﬂl›k alt›nda toplan›rken; Organ’a (1988) göre ÖVD,
örgütteki bireyleri hedef alan davran›ﬂlar (ÖVD-Kiﬂi) ve örgütün bütününe yönelik davran›ﬂlar yani örgütün yarar›na olanlar
(ÖVD-Örgüt) ﬂeklindedir. Kiﬂiye yönelik vatandaﬂl›k davran›ﬂ›,
örgütün sosyal imkânlar›, yürütülen faaliyetlerin niteli¤i, çevre
ile uyum, kiﬂilik yap›s›, bireysel özellikler gibi sonuçlar› itibariyle örgütteki bireyleri hedef alan, bireyler aras›ndaki etkileﬂim
içerisinde yer alan davran›ﬂlar›; örgüte yönelik vatandaﬂl›k davran›ﬂ› ise örgüte katk›s› olabilece¤i düﬂünülen bir düﬂüncenin dile
getirilmesi, paylaﬂ›lmas›, uygulanmas›, örgüte yönelik herhangi
bir olumsuz durumun önlenmesi ve kiﬂinin örgütsel yap›ya aktif olarak kat›lmas› gibi davran›ﬂlar› içermektedir. Toplant›lara
gönüllü kat›lma, organizasyonun geliﬂimi için yarat›c› fikirler
sunma, örgüt içerisindeki yenilikleri ve sosyal faaliyetleri takip
etme, emirleri yerine getirmek için biçimsel olmayan kurallara
da uyma ve iﬂe gelmeyece¤ini önceden haber verme, bu boyuta
örnek olarak verilebilecek davran›ﬂlardand›r (Bachrach, Wang,
Bendoly ve Zhang, 2007; ‹plik, 2010; Organ, 1988; Podsakoff
vd., 2000).Yüksekö¤retim kurumlar›ndaki akademisyenlerin,
akademik entelektüel liderlik kapsam›nda gösterece¤i özellikle
di¤er meslektaﬂlar›na rol model ve rehber olmas›; onlarla etkili
ve kaliteli iletiﬂim ve etkileﬂim kurmas›; dürüst, etik davran›ﬂlara, kiﬂisel ve kurumsal de¤erlere dikkat eden ve de¤er veren bir
birey olmas› kurumda örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ›n›n artmas›n› sa¤layabilir.
Türkiye yüksekö¤retimi özellikle son y›llarda yo¤unlaﬂan
önemli bir büyüme süreci içerisindedir ve büyümeyle ayn› do¤rultuda ö¤retim üyesi ihtiyac› artmaktad›r. Türkiye, YÖK mevzuat› kapsam›nda aktif olarak faaliyet gösteren devlet üniversitesi, vak›f üniversitesi ve vak›f meslek yüksekokulu olmak üzere
toplam 204 yüksekö¤retim kurumuna sahiptir ve bu kurumlar›n yar›ya yak›n› 2005 y›l›ndan sonra daha çok az geliﬂmiﬂ bölgelerde aç›lan kamu üniversiteleridir (Özo¤lu, Gür ve Gümüs,
2016; YÖK, 2021). Dolay›s›yla üniversitelerin tarihleri ve yerleri onlar›n kurumsal ve alt yap›sal geliﬂimlerinin göstergesi olarak görülebilece¤i gibi bu durum ayn› zamanda üniversitelerde
entelektüel liderlik davran›ﬂlar›n›n bir kolaylaﬂt›r›c›s› olarak da
görülebilir (Uslu ve Arslan, 2018). Öte yandan Türkiye’deki
yüksekö¤retim kurumlar›nda yaﬂanan art›ﬂ ve bu kurumlar›n ülkenin bilimsel, teknolojik, ekonomik ve insan kayna¤›n›n geliﬂ-
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tirilmesinde oynayaca¤› önemli rol nedeniyle de akademik liderin önemi artmaktad›r. Üniversitelerin art›k iyi yetiﬂmiﬂ ö¤retim üyelerine, onlar› elde tutmaya, onlar› sürekli geliﬂtirmeye,
say›lar›n› ve akademik entelektüel liderlik kapasitelerini art›rmaya ihtiyaçlar› söz konusudur. Bu durum yüksekö¤retim kurumlar›n›n yöneticileri ve akademisyenlerinin di¤er meslektaﬂlar›na karﬂ› tutum ve davran›ﬂlar›nda olumlu bir yönde de¤iﬂimi
(Özer, 2011); akademik entelektüel liderli¤in yüksekö¤retim
kurumlar›ndaki durumunu, öncüllerini ve sonuçlar›n› anlamam›z› zorunlu k›lmaktad›r. Türkiye’de e¤itim örgütlerinde liderlikle ilgili yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤unlu¤u, ilkö¤retim ve lise
müdürlerinin liderlik özellikleri üzerine ve örgütsel davran›ﬂ
konusunda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Yüksekö¤retimde ise liderlik ve yönetim ile ilgili çal›ﬂma denildi¤inde akla ilk s›rada fakültenin bölüm baﬂkanlar›, dekanlar, rektör yard›mc›lar› ve rektörlerin karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar› anlamaya yönelik olanlar gelmektedir (Fuller, McEwen, Rayner ve Roberts, 2010; Knight ve Trowler,
2001). Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar›nda liderlik araﬂt›rmalar›nda ciddi bir boﬂluk bulunmaktad›r ve bu konuda bilimsel araﬂt›rmalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Akademik entelektüel
liderlik hakk›nda yap›lan hem uluslararas› (Al-Omari, 2013;
Chan ve Mcfarlane, 2014; Greenwood, 2008; Mcfarlaine, 2011;
Žydžiūnaitė, 2018) hem de Türkiye’de gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar ise (Uslu, 2016; Uslu ve Arslan, 2015; 2018) oldukça k›s›tl›d›r. Dolay›s›yla Türkiye’de 4 bölgede 13 üniversitede gerçekleﬂtirilen bu araﬂt›rma Türkiye’deki yüksekö¤retim kurumlar›ndaki ö¤retim elemanlar›n›n ne derecede akademik entelektüel
liderlik özelliklerine sahip olduklar›n› saptamak, akademik entelektüel liderli¤in örgütsel aç›dan örgütsel destek ve vatandaﬂl›k gibi de¤iﬂkenlerle olan iliﬂkisini araﬂt›rarak; bu liderlik tarz›n›n yüksekö¤retim kurumlar›nda örgütsel davran›ﬂ aç›s›ndan
ç›kt›lar›n› belirlemek, yüksekö¤retim kurumlar›nda akademik
entelektüel liderli¤i daha iyi anlamam›z aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca araﬂt›rma bulgular›n›n yüksekö¤retimdeki bilgi birikimine katk› sa¤layaca¤›; liderlere ve yüksekö¤retim çal›ﬂanlar›na faydal› bilgiler sunaca¤› ve Türk yüksekö¤retim kurumlar›n›n iﬂleyiﬂine katk›da bulunaca¤› düﬂünülmektedir. Buradan hareketle araﬂt›rmada, ö¤retim elemanlar›n›n akademik
entelektüel liderlik alg›lar›n›n, onlar›n örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› etkiledi¤i ﬂeklinde oluﬂturulan teorik
modelin test edilmesi amaçlanmaktad›r.

Araﬂt›rman›n Amac›
Bu araﬂt›rman›n amac›; ö¤retim elemanlar›n›n akademik
entelektüel liderlik alg›lar›n›n, onlar›n örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› etkiledi¤i ﬂeklinde oluﬂturulan teorik
modeli test etmektir. Bu genel amaç do¤rultusunda akademik
entelektüel liderlik, örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k ile
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TTT ﬁekil 1. Araﬂt›rma modeli.

ilgili alanyaz›ndan yararlan›larak ortaya konulan model s›nanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma modeli TTT ﬁekil 1’de yer almaktad›r. Çal›ﬂmada ﬂu sorulara cevap aranm›ﬂt›r:
Ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›, onlar›n örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n›
etkilemekte midir?

Alt amaçlar
Ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›, onlar›n örgütsel destek alg›lar›n› etkilemekte midir?
Ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›, onlar›n örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› etkilemekte midir?

Yöntem
Araﬂt›rma Deseni
Araﬂt›rmada nedensel desen kullan›lm›ﬂt›r. Nedensel desendeki araﬂt›rmalar, sahip olunan ya da ortaya ç›kan bir olgu ya da
olay›n sebeplerini ve bu sebeplere neden olan de¤iﬂkenleri ya da
bir etkenin sonuçlar›n› ortaya ç›karmaya yönelik çal›ﬂmalard›r.
Yap›sal eﬂitlik modellemeleri ise birden fazla de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkileri araﬂt›rmaktad›r ve yap›sal eﬂitlik modellemesinde,
de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkilerden yararlan›larak nedensel etkiler ortaya koyulmaktad›r (Fraenkel ve Wallen, 2011; McMillan
ve Schumacher, 2006).

Evren ve Örneklem
Araﬂt›rma evrenini, 2018–2019 e¤itim ö¤retim y›l›nda Türkiye’deki devlet üniversitelerinde görev yapan ö¤retim elemanlar› oluﬂturmaktad›r. Örneklemin belirlenmesinde ise 7 farkl›
bölgeden 21 üniversiteye baﬂvurulmuﬂ; ancak 4 farkl› bölgeden
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13 üniversite araﬂt›rma izni vermiﬂtir. Araﬂt›rma örneklemini
kolay ulaﬂ›labilir örnekleme ile seçilen 13 üniversitede görev yapan 731 ö¤retim eleman› oluﬂturmaktad›r. Türk yüksekö¤retim
sisteminde 2017–2018 e¤itim-ö¤retim y›l› verilerine göre
158.000 akademisyen görev yapmaktad›r (YÖK, 2018). Örneklem büyüklü¤ünün hesaplanmas›nda ise ±0.03 örnekleme hatas› için 158.000 evren büyüklü¤ünde çekilmesi gereken örneklem büyüklü¤ü 682 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla araﬂt›rma
örnekleminin evreni temsil etme gücünün sa¤land›¤› ifade edilebilir (Erdo¤an ve Yaz›c›o¤lu, 2004). Araﬂt›rma örneklemine
seçilen üniversitelerin 8’i ‹ç Anadolu Bölgesi’nde, 3’ü Karadeniz Bölgesi’nde, 1’i Ege Bölgesi’nde ve 1’i de Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde bulunmaktad›r. Araﬂt›rma örnekleminin demografik özelliklerine iliﬂkin da¤›l›mlar TTT Tablo 1’de sunulmaktad›r.

biri taraf›ndan üniversiteler ziyaret edilerek toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya kat›lan her bir ö¤retim eleman› için gönüllülük esas›
aranm›ﬂ olup; kat›l›mc›lar›n kimliklerine ve iletiﬂim bilgilerine
yönelik herhangi bir bilgi al›nmam›ﬂt›r. Ayr›ca veri toplama esnas›nda kat›l›mc›lar›n vermiﬂ oldu¤u cevaplar›n sadece bilimsel
amaçla de¤erlendirilece¤i ve üçüncü kiﬂilerle paylaﬂ›lmayaca¤›
güvencesi verilmiﬂtir.

Veri Toplama Araçlar›
Araﬂt›rma kapsam›nda dört bölümden oluﬂan bir veri toplama arac› haz›rlanm›ﬂt›r. Birinci bölümde ö¤retim elemanlar›n›n
demografik özelliklerini tespit etmeye iliﬂkin maddelere yer verilmiﬂtir. ‹kinci bölümde ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik davran›ﬂlar›n› ortaya koyan ifadelere yer verilirken; üçüncü bölümde ö¤retim elemanlar›n›n örgütsel destek alg›lar›n› ölçen maddelere yer verilmiﬂtir. Son bölüm ise, ö¤retim
elemanlar›n›n örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› ölçen maddelerden
oluﬂmaktad›r.

Veri Toplama Süreci
Bu araﬂt›rman›n verileri, 2018–2019 e¤itim-ö¤retim y›l›nda;
Aral›k 2018 – ﬁubat 2019 tarihleri aras›nda Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hac› Bayram Veli Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi,
Konya Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Giresun
Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve
Kafkas Üniversitesi Rektörlüklerinden gerekli izinler al›narak
bu üniversitelerde görev yapmakta olan 731 ö¤retim eleman›ndan toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n verileri bizzat araﬂt›rmac›lardan

Akademik Entelektüel Liderlik Ölçe¤i
Ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›n› belirlemek amac›yla Uslu ve Arslan (2015) taraf›ndan geliﬂtirilen Akademik Entelektüel Liderlik Ölçe¤i (AELÖ) kullan›lm›ﬂt›r. 20 maddeden oluﬂan AELÖ, cevaplama skalas› 1 (kesinlikle kat›lm›yorum) ve 5 (kesinlikle kat›l›yorum) aras›nda de¤iﬂen 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Bu ölçek, temsilci olma, rehber

TTT Tablo 1. Örneklem grubunun demografik özelliklerine iliﬂkin da¤›l›mlar.

Cinsiyet

2

Kad›n

Erkek

n

341

390

%

46.6

53.4

20–24

25–29

Yaﬂ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Toplam

731
731
30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60 ve üstü

n

10

114

182

152

128

66

42

18

19

731

%

1.4

15.6

24.9

20.8

17.5

9

5.7

2.5

2.6

100

Okul

ESOGÜ

Gazi

n

153

88

72

19

25

41

57

27

36

41

52

70

50

731

%

20.9

12

9.8

2.6

3.4

5.6

7.8

3.7

4.9

5.6

7.1

9.6

6.8

100

41–50

Hizmet süresi

Ankara Ank.Sos.Bil

H.B.Veli

Nec.Erb. Selçuk Kon.Tek. KATÜ (Trbzn) Giresun Ordu Pamukkale Kafkas

1–10

11–20

21–30

31–40

n

400

200

105

19

7

731

%

54.7

27.4

14.4

2.6

1

100

21–30

31–40

41–50

Üniversitedeki
hizmet süresi

1

1–10 y›l 11–20
n

527

125

68

10

1

731

%

72.1

17.1

9.3

1.4

0.1

100

Prof.

Doç. Dr. Ö¤. Üy. Ö¤r. Gör. Arﬂ. Gör. Dr. Arﬂ. Gör.

Unvan
n

81

106

198

95

48

203

731

%

11.1

14.5

27.1

13

6.6

27.8

100
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TTT Tablo 2. Akademik Entelektüel Liderlik, Örgütsel Destek ve Örgütsel Vatandaﬂl›k Ölçeklerinin güvenirlik katsay›lar› ve DFA sonuçlar›na iliﬂkin uyum iyili¤i

parametreleri.
Cronbach alfa

RMSEA

AGFI

χ2/df

NNFI

GFI

IFI

SRMR

AEL

.91

.07

.87

5.14

.89

.91

.92

.06

ÖD

.91

.07

.95

4.92

.98

.99

.94

.01

ÖVD

.89

.07

.91

5.40

.94

.95

.96

.03

De¤iﬂkenler

AEL: Akademik entelektüel liderlik; ÖD: Örgütsel destek; ÖVD: Örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ›.

olma, kazand›r›c› olma, gözetici olma ve savunucu olma üzere 5 boyuttan oluﬂmaktad›r. Akademik Entelektüel Liderlik Ölçe¤i,
ö¤retim elemanlar›n›n entelektüellik düzeyinde sergiledikleri
liderlik davran›ﬂlar›n› ölçmektedir.

Örgütsel Destek Ölçe¤i
Ö¤retim elemanlar›n›n çal›ﬂt›klar› yüksekö¤retim kurumlar›na iliﬂkin alg›lad›klar› örgütsel deste¤i ölçmek üzere Eisenberger ve di¤erleri (1986) taraf›ndan geliﬂtirilen Y›lmaz ve Turan
(2015) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan Alg›lanan Örgütsel Destek Ölçe¤i kullan›lm›ﬂt›r. Ölçek toplamda 20 maddeden oluﬂan
5 aral›kl› Likert tipi bir ölçektir (1= Kesinlikle kat›lm›yorum, 5=
Kesinlikle kat›l›yorum). Ölçekten al›nan yüksek puanlar yüksek
düzeyde örgütsel destek alg›s›n› göstermektedir.

Örgütsel Vatandaﬂl›k Ölçe¤i
Ö¤retim elemanlar›n›n örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›n› belirlemek üzere DiPaola, Tarter ve Hoy (2005) taraf›ndan geliﬂtirilen Taﬂdan ve Y›lmaz (2008) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan
Örgütsel Vatandaﬂl›k Ölçe¤i (ÖVÖ) kullan›lm›ﬂt›r. 12 maddeden oluﬂan ÖVÖ, cevaplama skalas› 1 (kesinlikle kat›lm›yorum)
ve 5 (kesinlikle kat›l›yorum) aras›nda de¤iﬂen 5’li Likert tipinde
bir ölçektir. Bu ölçek, özgecilik, vicdanl›l›k, centilmenlik, nezaket
ve sivil erdem olmak üzere 5 boyuttan oluﬂmaktad›r. Örgütsel
Vatandaﬂl›k Ölçe¤i, ö¤retim elemanlar›n›n örgüt içindeki vatandaﬂl›k görevlerini ne derece yerine getirdiklerini ölçmektedir. Özgecilik boyutu di¤erlerini düﬂünme ya da yard›m etmeyi; vicdanl›l›k boyutu iﬂin gerektirdi¤i kadar›ndan daha fazlas›n›
yapmay›; centilmenlik boyutu, ﬂikâyet veya dedikodu gibi
olumsuz düﬂünce ve davran›ﬂlar›n engellenmesini; nezaket boyutu organizasyon içinde sürekli etkileﬂim içinde olmalar› gereken ve karﬂ›l›kl› olarak birbirlerinin kararlar›ndan ve uygulamalar›ndan etkilenen üyelerin sergiledikleri olumlu davran›ﬂlar›;
sivil erdem boyutu da örgüte yüksek düzeyde bir ilgiyi ve örgüte duyulan ba¤l›l›¤› ifade etmektedir.

(DFA) ve güvenirli¤ini test etmek üzere Cronbach alfa katsay›s›
kullan›lm›ﬂt›r (TTT Tablo 2). Yap›lan DFA analizleri sonucunda
akademik entelektüel liderlik [χ2=791.96; df=154; χ2/df=5.1;
GFI=.91; CFI=.91; AGFI=.87, RMSEA=.075, SRMR=.06, NNFI=
.89 ve IFI=.92], örgütsel destek [χ2=29.52; df=6; χ2/df=4.9; GFI=
.99; CFI=.99; AGFI=.95, RMSEA=.07, SRMR=.01, NNFI=.98 ve
IFI=.94] ve örgütsel vatandaﬂl›k [χ2=210.69; df=39; χ2/df=5.4;
GFI=.95; CFI=.96; AGFI=.91, RMSEA=.078, SRMR=.03, NNFI=
.94 ve IFI=.96] ölçekleri için ulaﬂ›lan uyum iyili¤i indeksleri, ölçme modellerinin kabul edilebilir oldu¤unu göstermektedir (Anderson, Black, Hair ve Tatham, 2006; Jöreskog ve Sörbom,
2001; Lomax ve Schumacker, 1996). Ölçme araçlar›n›n güvenirliklerine ise Cronbach alfa katsay›lar› hesaplanarak ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Yine akademik entelektüel liderlik (.91), örgütsel destek (.91) ve
örgütsel vatandaﬂl›k (.89) ölçekleri için ulaﬂ›lan Cronbach alfa
katsay›lar› ölçeklerin güvenilir ölçme araçlar› oldu¤unu göstermektedir.

‹ﬂlem
Bu araﬂt›rma, yüksekö¤retim kurumlar›nda görev yapan ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik, örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar› aras›ndaki yap›sal iliﬂkileri
aç›klayan teorik modeli test etmeyi amaçlamaktad›r. Bu amaç
do¤rultusunda araﬂt›rmada yap›sal eﬂitlik modellemesi (YEM)
kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada tek bir model test edilmiﬂtir. Çal›ﬂmada akademik entelektüel liderlik de¤iﬂkeni modelin d›ﬂsal de¤iﬂkeni iken alg›lanan örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k de¤iﬂkenleri modelin içsel de¤iﬂkenleridir. Çal›ﬂmada de¤iﬂkenlere iliﬂkin ortalama ve standart sapmalar›n belirlenmesi için betimleyici istatistiklerden, de¤iﬂkenler aras› iliﬂkileri belirlemek
amac›yla korelasyon analizinden ve yap›sal eﬂitlik modelinin test
edilmesinde path analizinden yararlan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma kapsam›ndaki yap›sal eﬂitlik modelinin veri analizlerinde LISREL
program›, di¤er analizlerde ise SPSS program› kullan›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Geçerlik ve Güvenirlik
Bu araﬂt›rma kapsam›nda kullan›lan veri toplama araçlar›n›n
yap› geçerli¤ini gerçekleﬂtirmek üzere do¤rulay›c› faktör analizi
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Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n Akademik Entelektüel Liderlik Ölçe¤i, Alg›lanan Örgütsel Destek Ölçe¤i ve
Örgütsel Vatandaﬂl›k Ölçe¤i’nin alt boyutlar›na ait puanlar›na
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iliﬂkin ortalamalar ve standart sapma de¤erleri TTT Tablo 3’de
sunulmuﬂtur. Burada görülece¤i üzere, ö¤retim elemanlar›n›n
çal›ﬂt›klar› yüksekö¤retim kurumlar›nda akademik entelektüel
liderlik alg›lar› 5’li skala üzerinden akademik entelektüel liderlikte 3.22; örgütsel destek alg›lar› 3.57; örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar› ise 3.69 olarak hesaplanm›ﬂt›r.

TTT Tablo 3. Ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik, örgütsel
destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar›na iliﬂkin betimleyici istatistikler.
χ

SS

n

AEL

3.22

1.28

731

ÖD

3.57

1.15

731

ÖVD

3.69

.92

731

De¤iﬂkenler

Modelde Yer Alan Gözlenen ve Gizil De¤iﬂkenlerin
Korelasyonlar›na ‹liﬂkin Bulgular

AEL: Akademik entelektüel liderlik; ÖD: Örgütsel destek; ÖVD: Örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ›.

Araﬂt›rman›n modelinde yer alan gizil ve gözlenen de¤iﬂkenler aras›ndaki Pearson korelasyon de¤erleri TTT Tablo 4’de
sunulmuﬂtur. Burada görülece¤i üzere araﬂt›rma modelinin gizil
de¤iﬂkenleri olan akademik entelektüel liderlik, örgütsel destek
ve örgütsel vatandaﬂl›k de¤iﬂkenleri aras›nda tatmin edici düzeyde anlaml› iliﬂkiler saptanm›ﬂt›r. De¤iﬂkenler aras›nda elde edilen korelasyon de¤erleri .10 de¤erinden düﬂük ise düﬂük korelasyon, .30 ise orta düzeyde korelasyon ve .50 civar›nda ise yüksek korelasyonu ifade etmektedir (Field, 2009). Araﬂt›rman›n gizil de¤iﬂkenleri aras›ndaki iliﬂkiler incelendi¤inde, akademik entelektüel liderlik (AEL) de¤iﬂkeni ile örgütsel destek (ÖD) de¤iﬂkeni aras›ndaki iliﬂki katsay›s›n›n .29, akademik entelektüel liderlik de¤iﬂkeni ile örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ› (ÖVD) de¤iﬂkeni aras›ndaki iliﬂki katsay›s›n›n .32 oldu¤u görülmektedir. Buradan hareketle AEL ile ÖD ve ÖVD aras›ndaki orta düzeyde
iliﬂkiler tespit edilmiﬂtir. Araﬂt›rma de¤iﬂkenlerinin gözlenen
de¤iﬂkenleri aras›ndaki iliﬂkiler incelendi¤inde ise yine AEL ve
ÖVD’nin alt boyutlar›, ÖD ve ÖVD aras›nda yüksek düzeyde
(.58) pozitif yönlü anlaml› iliﬂkiler oldu¤u göze çarpmaktad›r.

RMSEA de¤eri, GFI ve AGFI de¤erlerindeki durumun tersine
0’a yak›n olmas› mükemmel uyumu belirtmektedir. RMSEA’da
elde edilen .05 ve daha küçük de¤erler mükemmel uyumu; .05
ve .10 aras›ndaki de¤erler hata pay›n›n kabul edilebilir oldu¤unu ve .10’un üzerindeki de¤erler zay›f uyumu göstermektedir.
χ2/df’nin oran›n›n 2–5 aras›ndaki olmas› iyi uyumu, 2’den küçük
de¤erler ise mükemmel uyumu ifade etmektedir. NNFI ve IFI
indeksleri 0 ile 1 aras›nda de¤er almaktad›r ve indeks için 0.90
de¤eri iyi bir uyumun göstergesidir. RMSR indeksi ise 0 ile 0.10
aras›nda de¤er almaktad›r (Jöreskog ve Sörbom, 2001; Kline,
2005; Lomax ve Schumacker, 1996). Söz konusu modelin uyum
iyili¤i de¤erleri [χ2=363.31; df=80; χ2/df=4.5; GFI=.94; CFI=.96;
AGFI=.91, RMSEA=.076, SRMR=.07, NNFI=.95 ve IFI=.96] incelendi¤inde ölçme modelinin kabul edilebilir bir model oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu do¤rultuda Akademik entelektüel liderli¤in, örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k üzerindeki etkilerini
test etmek üzere yap›lan path analizi sonucunda ulaﬂ›lan uyum
indeksleri, ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik
alg›lar›n›n, onlar›n örgütsel destek (γ=.24, p<.05) ve örgütsel vatandaﬂl›k (γ=.38, p<.05) alg›lar› üzerinde olumlu yönde anlaml›
etkiler ortaya ç›kard›¤›n› göstermektedir (Jöreskog ve Sörbom,
2001). TTT Tablo 5’de bu path analizi sonuçlar›na iliﬂkin uyum
iyili¤i parametreleri ve TTT ﬁekil 2’de path analizi sonucunda teorik model sunulmuﬂtur.

Bu araﬂt›rma kapsam›nda Akademik entelektüel liderli¤in,
örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k üzerindeki etkilerini test
etmek üzere path analizi kullan›lm›ﬂt›r. Path analizi sonucundan
uyum indeksleri [χ2=363.31; df=80; χ2/df=4.5; GFI=.94; CFI=.96;
AGFI=.91, RMSEA=.076, SRMR=.07, NNFI=.95 ve IFI=.96] hesaplanm›ﬂt›r. GFI ve AGFI’den elde edilen katsay›s› 0 ile 1 de¤erleri aras›nda de¤iﬂmektedir. Alanyaz›nda bu de¤erlere yönelik elde edilen GFI kat say›s›n›n .85 ve AGFI kat say›s›n›n ise .90
üzerinde olmas› iyi bir uyum olarak kabul edilmektedir. RMSEA’dan elde edilen de¤erler 0 ile 1 aras›nda de¤iﬂmektedir. Gözlenen ve üretilen matrisler aras›ndaki hata pay›n› ifade eden

Tart›ﬂma ve Sonuç
Bu çal›ﬂman›n temel amac›, yüksekö¤retim kurumlar›nda
görev yapan ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar›n›n, onlar›n örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k

TTT Tablo 4. Modelde yer alan gözlenen ve gizil de¤iﬂkenlere iliﬂkin korelasyonlar.
De¤iﬂkenler
AEL
ÖD
ÖVD

AEL

ÖD

ÖVD

TEM

REH

KAZ

GÖZ

SAV

ÖZG

V‹C

CEN

NEZ

S‹V

1

.290**

.323**

.833**

.747**

.849**

.762**

.838**

.220**

.382**

.230**

.229**

.233**

1

.583**

.407**

.082*

.272**

.043

.312**

.412**

.523**

.519**

.397**

.482**

1

.389**

.122**

.288**

.088*

.367**

.824**

.871**

.651**

.796**

.860*

n=731, *p<.01, **p<.05. AEL: Akademik entelektüel liderlik; CEN: Centilmenlik; GÖZ: Gözetici olma; KAZ: Kazand›r›c› olma; NEZ: Nezaket; ÖD: Örgütsel destek; ÖVD: Örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ›; ÖZG: Özgecilik; REH: Rehber olma; SAV: Savunucu olma; S‹V: Sivil erdem; TEM: Temsilci olma; V‹C: Vicdanl›l›k.
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alg›lar›n› etkiledi¤i ﬂeklinde oluﬂturulan teorik modeli test etmektir. Öncelikle gerçekleﬂtirilen betimsel analizler sonucunda
Türkiye’deki ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik (AEL), örgütsel destek (ÖD) ve örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ› (ÖVD) alg›lar›n›n 5’li skala üzerinden de¤erlendirildi¤inde orta düzeyde oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca yap›lan korelasyon analizleri sonucunda araﬂt›rman›n de¤iﬂkenleri olan
AEL, ÖD ve ÖVD aras›nda pozitif yönde anlaml› iliﬂkiler tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂma kapsam›nda geliﬂtirilen teorik modelin
test edilmesi için yap›lan path analizi sonucunda ulaﬂ›lan uyum
indeksleri ise teorik modeli do¤rulamakta ve modelin d›ﬂsal de¤iﬂkeni olan AEL ile içsel de¤iﬂkenleri olan ÖD ve ÖVD aras›nda pozitif yönde anlaml› yap›sal iliﬂkilerin oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Sonuç olarak ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik alg›lar› artt›kça örgütsel destek ve örgütsel vatandaﬂl›k alg›lar› artmaktad›r. Dolay›s›yla yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤retim elemanlar›n›n di¤er meslektaﬂlar›na rol
model, güvenilir, yaln›zca kendi ç›karlar›na odaklanmayan, adil
ve sorumluluk sahibi; etik d›ﬂ› davran›ﬂlardan uzak ve meslektaﬂlar›n›n geliﬂimine rehberlik eden, çal›ﬂmalar› ve giriﬂimleriyle ayn› zamanda çal›ﬂt›¤› üniversitesini ulusal ve uluslararas›
platformlarda en iyi ﬂekilde temsil eden ve geliﬂtiren bir birey
olmas› k›saca akademik entelektüel bir lider olmas›; kurumlar-

TTT Tablo 5. Teorik modele iliﬂkin uyum iyili¤i parametreleri.

Teorik model

RMSEA

AGFI

χ2/df

NNFI

GFI

IFI

CFI SRMR

.076

.91

4.54

.95

.94

.96

.96

.07

daki ö¤retim elemanlar›n›n çaba ve emeklerinin fark›na var›ld›¤›, onlara de¤er verildi¤i, takdir edildi¤i, kariyer geliﬂim ve gelecekleriyle ilgilenildi¤i, çal›ﬂt›klar› yüksek ö¤retim kurumlar›nda desteklendi¤i alg›s›n› art›rmaktad›r. Öte yandan yüksekö¤retim kurumlar›nda akademik entelektüel liderlik alg›s› artt›kça ö¤retim elemanlar› hem kendileri hem de çal›ﬂt›klar› kurum için elinden geleni daha fazla yapmakta; kurumlar›na yönelik tutumlar›, aidiyetleri, gönüllü davran›ﬂlar›, kurumlar›na
verdikleri de¤er olumlu yönde de¤iﬂmekte; kurumlar›na yönelik örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂlar› artmaktad›r.
Yüksekö¤retim kurumlar›nda k›demli ve statüsü yüksek
(Prof. ve Doç.) ö¤retim elemanlar›n›n genç akademisyenleri çal›ﬂmalar›nda desteklemesi, onlara çal›ﬂmalar›nda yol gösterici
olmas› ve onlar›n kariyer gelecekleriyle ilgilenmeleri; kiﬂilikleri,
etik davran›ﬂlar›, çal›ﬂmalar› ve demokratik tav›rlar›yla onlara
rol model olmas› onlar›n kurumlar›ndaki destek alg›lar›n›

TTT ﬁekil 2. Modele iliﬂkin yap›sal eﬂitlik modeli standart de¤erleri. AEL: Akademik entelektüel liderlik; CEN: Centilmenlik; GÖZ: Gözetici olma; KAZ: Ka-

zand›r›c› olma; NEZ: Nezaket; ÖD: Örgütsel destek; ÖVD: Örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂ›; ÖZG: Özgecilik; REH: Rehber olma; SAV: Savunucu olma; S‹V:
Sivil erdem; TEM: Temsilci olma; V‹C: Vicdanl›l›k.
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olumlu yönde etkileyebilecektir (McFarlaine, 2011, 2012). Ayn› zamanda üniversitelerin yönetici pozisyonundaki ö¤retim
elemanlar›n›n özellikle genç meslektaﬂlar›n›n projelerini araﬂt›rma burslar›yla maddi ve psikolojik desteklerle manevi aç›dan
desteklemeleri ve onlar›n çal›ﬂmalar›n›, baﬂar›lar›n› onurland›rmalar› örgütsel destek alg›lar›n› art›rabilecektir. Ça¤›m›z›n modern üniversitelerindeki performans kültürü de di¤er meslektaﬂlara rehber ve destek olmay› gerektirmektedir (Kirkland,
2008). Bu durum özellikle de profesörlük seviyesine yükselmiﬂ
olan akademisyenler için geçerlidir; çünkü profesörlerin performanslar› ve seviyeleri bireysel baﬂar›lar›ndan ziyade etkili liderlik becerilerine ve kapasitelerine dayanmaktad›r. Dolay›s›yla
onlardan genç meslektaﬂlar›na hem akademik hem de davran›ﬂsal aç›dan liderlik etmeleri, onlar› projelere veya çal›ﬂmalara dahil ederek eﬂ yazarl›k vermeleri, onlar›n uzun dönem kariyerlerini planlamalar›nda yard›mc› olmalar› ve desteklemeleri k›saca
akademik entelektüel liderlik kapasitelerini art›rmalar› beklenmektedir (McFairlaine, 2011, 2012; Macfarlane ve Chan, 2014;
Žydžiūnaitė, 2016). Ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderli¤inin geliﬂmesi içinse yüksekö¤retim kurumlar›nda
aç›k, ilgili ve destekleyici bir iklimin oluﬂmas›, yönetimsel esnekli¤in sa¤lanmas›, iletiﬂim ve etkileﬂim süreçlerinin sürekli,
kaliteli, yap›c› ve pozitif olmas› son derece önemlidir (Uslu ve
Arslan, 2018). Özellikle kurumlardaki liderlerin çal›ﬂanlarla iletiﬂimi ve problemleri çözmeye odakl› yaklaﬂ›mlar› çal›ﬂanlar›n
iﬂlerinde daha gönüllü olmalar›n›; kurumlar› için ellerinden geleni yapmaya yönelik örgütsel vatandaﬂl›k davran›ﬂlar› sergilemelerini sa¤lamaktad›r (Fetter, MacKenzie, Moorman ve Podsakoff, 1990; Ma ve Qu, 2011; Wang vd., 2005; Zhong vd.,
2011). Öte yandan kurumda yap›lacak etkinlikler ve kurumun
sundu¤u f›rsatlar hakk›nda bilgilendirilme ve güncellenme de
onlar›n di¤er disiplinlerden meslektaﬂlar›yla biraraya gelmesini,
kurumlar›na aidiyetlerini ve deste¤ini sa¤lamaktad›r (Bakan ve
Büyükbeﬂe, 2004; Evans, 2015; Gizir ve Simsek, 2005). Dolay›s›yla yüksekö¤retim kurumlar›nda iletiﬂim ve etkileﬂim süreçlerini geliﬂtirecek etkinliklerin düzenlenmesi, pozitif bir atmosfer
yarat›lmas›, farkl› disiplinlerden ö¤retim elemanlar›n›n bir araya getirilmesi de örgütsel destek ve vatandaﬂl›¤›n hissedilmesine katk›da bulunabilecektir. Öte yandan belirli aral›klarla ö¤retim elemanlar›n›n eksikli¤ini hissetti¤i veya onlar› geliﬂtirme
ad›na önemli oldu¤u düﬂünülen konularda seminerler, çal›ﬂtaylar, toplant›lar ve etkinlikler düzenlemek veya ünlü araﬂt›rmac›lar› kuruma davet etmek; onlar›n araﬂt›rma ve ö¤retim kapasitelerini geliﬂtirece¤i gibi yine örgütsel destek ve vatandaﬂl›klar›nda önemli rol oynayabilecektir. Ayn› zamanda kurumlardaki yöneticilerin oluﬂturaca¤› baﬂar›, yarat›c›l›k, problem çözme, yard›mlaﬂma, paylaﬂma, personel geliﬂtirme ve destekleme, etik
standartlar ve davran›ﬂlar, sorumluluk alma, rol model ve rehber olma temelli vizyon ve kültür; bu vizyon ve kültürün mes-

lektaﬂlarca paylaﬂ›lmas› ve kuruma yay›lmas› akademisyenlerin
örgütsel destek ve vatandaﬂl›k (Brierton vd., 2016; DiPaola ve
Mendes Da Costa Neves, 2009; McFarlaine, 2011; Podsakoff,
Ahearne ve MacKenzie, 1997; Somech, 2016) alg›s›nda rol oynayabilecektir.
Lynch, Eisenberger ve Armeli (1999), görev yapt›¤› kurum
taraf›ndan desteklenmedi¤ini ve kendisine de¤er verilmedi¤ini
hisseden çal›ﬂanlar›n çal›ﬂma enerjilerinin düﬂtü¤ünü ve özgüven problemi yaﬂad›klar›n›, bu yüzden de liderlerin çal›ﬂanlar›na karﬂ› gerekli güven, destek ve de¤er vermesi gerekti¤ini ifade etmektedirler. Öte yandan kurumlarda liderlerin çal›ﬂanlar›na karﬂ› olumsuz eleﬂtirilerde bulunmas› ve otokratik liderlik
tarz›n› benimsemesi; ortamda gergin bir hava oluﬂturmakta ve
böylece çal›ﬂanlar da iﬂlerinde baﬂar› elde edememektedir
(Hayton, Carnabuci ve Eisenberger, 2012). Bu noktada e¤er
bir kurumda hiyerarﬂi, bürokrasi ve merkeziyetçilik çok fazla
ise burada destekleyici bir hava oluﬂturmak zor olabilir. Destekleyici ve kat›l›mc› bir iklimin hakim oldu¤u yüksekö¤retim
kurumlar›nda ö¤retim elemanlar›n›n motivasyonlar›, iﬂ doyumlar› ve kurumsal ba¤l›l›klar› artmaktad›r (Machado-Taylor
vd., 2016; Schulz 2013). Bu olumlu örgütsel davran›ﬂlar›n yap›lan araﬂt›rmalarda ayn› zamanda örgütsel vatandaﬂl›k (K›l›ço¤lu ve Y›lmaz K›l›ço¤lu, 2021) ve örgütsel destek (Howes, Cropanzano, Grandey ve Mohler, 2000; Mitchell, Gagne, Beaudry
ve Dyer, 2013) davran›ﬂlar›yla da iliﬂkili davran›ﬂlar oldu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤retim
elemanlar›n›n özellikle de bölüm baﬂkan›, dekan, rektör yard›mc›s› ve rektör gibi yönetici s›n›f›n; demokratik gücü ve yetkiyi paylaﬂan ve di¤er çal›ﬂanlar› destekleyen bir yaklaﬂ›mla ve
akademik entelektüel liderlikleriyle yarataca¤› destekleyici bir
örgüt yap›s›; paylaﬂ›mc›, ilgili ve aç›k bir iklim ö¤retim elemanlar›nda örgütsel destek ve vatandaﬂl›k alg›s›n› oluﬂturman›n bir
yolu olarak görülebilir.

S›n›rl›l›klar
Çal›ﬂman›n ba¤›ms›z ve ba¤›ml› de¤iﬂkenleri aras›ndaki iliﬂkiler nicel bir metodoloji kullan›larak ortaya koyulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n nitel bir boyuttan yoksun olmas› bir s›n›rl›l›k olarak ifade edilebilir. Ayr›ca çal›ﬂmada örgütsel destek ve
örgütsel vatandaﬂl›k aras›nda da anlaml› iliﬂkiler tespit edilmiﬂtir; ancak bu iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂki araﬂt›rman›n oda¤›n›
oluﬂturmad›¤›ndan dolay› tart›ﬂma k›sm›nda tart›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
Son olarak araﬂt›rma örnekleminde tüm Türkiye’yi temsil etmesi aç›s›ndan 7 farkl› bölgeden 21 üniversiteye baﬂvurulmuﬂtur; ancak bu üniversitelerin 13’ü veri toplamak için araﬂt›rma
izni verdi¤inden dolay› çal›ﬂma örneklemi 4 farkl› bölge ve 13
üniversiteyle s›n›rl› kalm›ﬂt›r.

Cilt / Volume 11 | Say› / Issue 2 | Bölüm / Part 2 | 2021

417

Fatma Öztürk ve Gökhan K›l›ço¤lu

Öneriler
Yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderli¤inin desteklenmesi için iﬂ birli¤ine,
ortakl›¤a, paylaﬂ›ma ve tak›m çal›ﬂmas›na odaklanan destekleyici ve ilgili bir örgüt iklimi oluﬂturulmal›d›r. Özellikle yönetici ve profesör statüsündeki ö¤retim elemanlar›n›n meslektaﬂlar›n› ve genç akademisyenleri yeni çal›ﬂmalara teﬂvik etmesi, onlara da eﬂ yazarl›k hakk› tan›mas›, onlar›n kariyer planlar›yla ve
gelecekleriyle ilgilenmesi ve ayn› zamanda onlar›n çal›ﬂmalar›n› onurland›rarak de¤er vermesi son derece önemlidir. Öte
yandan profesörlerin genç meslektaﬂlar› için gerek ö¤retim ve
yay›n gerekse fakülte içi sorumluluk gerektiren süreçlerde etik
davran›ﬂlar sergilemeleri, rol model ve rehber olmalar› önerilmektedir. Ayr›ca ö¤retim elemanlar›n›n özellikle de kariyerlerinin baﬂlang›c›nda olan gençlerin; projelerinin ve çal›ﬂmalar›n›n üniversite yönetimleri ve profesörlerce desteklenmesi, teﬂvik edilmesi ve onlar›n çal›ﬂmalar› için fiziksel, teknolojik ve
psikolojik aç›dan uygun atmosferin yarat›lmas› akademik entelektüel liderlik aç›s›ndan önemlidir. Son olarak politika yap›c›lar›n ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n yöneticilerinin tüm bu
süreçlerin ilerlemesi ve ö¤retim elemanlar›n›n akademik entelektüel liderlik kapasitelerinin artmas› için kurumlar› hiyerarﬂik, bürokratik, merkeziyetçi ve otokratik yap›dan daha otonom, daha yatay, daha demokratik ve daha az bürokratik bir
yap›ya büründürmeleri, ilgili yasal düzenlemeleri ve süreçleri
hayata geçirmeleri gereklidir. Çünkü tüm s›ralananlarla yüksekö¤retim kurumlar›nda hakim olacak hava ve akademik entelektüel liderlik kapasitesinin art›ﬂ›, çal›ﬂmada da görülece¤i üzere örgütsel destek, vatandaﬂl›k gibi di¤er birçok örgütsel davran›ﬂ›n ve çal›ﬂan performans›n›n olumlu yönde artmas›na ortam
haz›rlayabilecektir. Araﬂt›rmac›lar aç›s›ndan ise yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› Türkiye’de oldukça s›n›rl›d›r. Yap›lacak yeni çal›ﬂmalarda yüksekö¤retim kurumlar›ndaki liderlik süreçleri, yönetici pozisyonundaki ö¤retim elemanlar›na ve profesörlere
odaklanarak, nitel ve karma çal›ﬂmalarla zenginleﬂtirilebilir.
Ayr›ca örgütsel davran›ﬂ aç›s›ndan da akademik entelektüel liderli¤in örgütsel ba¤l›l›k, iﬂ doyumu, motivasyon, örgütsel
adalet, örgütsel sinizm ve çal›ﬂan performans›yla iliﬂkileri incelenerek yüksekö¤retimdeki liderlik çal›ﬂmalar›na katk›da bulunulabilir.
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