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Özet 
Bu çalışmanın amacı, yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel 

güçlendirme algısı üzerindeki açıklayıcılık durumunu belirlemektir. Araştırmanın 
örneklemi Osmaniye il merkezindeki özel hastanelerde faaliyet gösteren 155 adet 
çalışandan oluşmaktadır. Nicel araştırma deseni ve ilişkisel tarama modeli kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği aracılığıyla veri 
toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz yazılımları aracılığıyla incelenmiştir. 
Analizler sonucunda uzmanlık gücüne sahip yöneticinin psikolojik personel 
güçlendirmeyi bir bütün olarak açıklamada negatif yönde katkı yaptığı, yasal güçle 
hareket eden yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeye ait anlam boyutunu 
açıklamada pozitif yönde katkı yaptığı, karizmatik güce sahip yöneticinin psikolojik 
personel güçlendirmeye ait etki boyutunu açıklamada pozitif yönde katkı yaptığı ve 
uzmanlık gücüyle hareket eden yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeye ait etki 
boyutunu açıklamada negatif yönde katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 
The aim of this study is to determine the predictor status of managers' sources of 

power on the psychological empowerment. The sample of the study is consist of 155 
staff working at private hospitals in the city center of Osmaniye, Turkey. The research 
was conducted within the framework of quantitative research pattern and correlational 
research design. Data were collected through convenience sampling method-survey 
technique and investigated via statistical analysis software. As a result of the analyses, 
it was found that the managers acting with expert power negatively contributed to the 
explanation of psychological empowerment as a whole, the managers acting with 
legitimate power positively contributed to the explanation of the meaning the dimension 
of psychological empowerment, the managers who have referent power positively 
contributed to the explanation of the impact the dimension of psychological 
empowerment, and the managers acting with expert power negatively contributed to the 
explanation of the impact the dimension of psychological empowerment.  
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