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I.BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

Liderlik teorisi ve uygulaması alanında uğraş veren pek çok kişi bugünün 

işletmelerinin çalışanlara ilham veren ve onların köklü değişimleri gerçekleştirmelerini 

sağlayıcı bir liderlik modelini önermektedir. Dönüştürücü liderlik yaklaşımı, liderlerin 

örgütsel yapının gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesinden daha karmaşık bir 

takım davranışları ortaya koymaları gerektiğini ifade etmektedir. Elbette ki liderlerin 

değişik durumlarda ortaya koymaları gereken tutum ve davranışları birkaç boyutla ifade 

etmek oldukça zordur. Küreselleşmenin genel çerçevesini oluşturduğu dinamik ve 

tehditlerle dolu bir çevre içerisinde mücadele edebilmek maksadıyla yeni bir vizyon 

oluşturmada pek çok faktöre ihtiyaç vardır. “Dönüştürücü liderlik”, liderlerin kişisel 

özelliklerinden ve çalışanların tepkilerinden çok liderlerin ne yaptıkları ya da 

başardıkları ile ilgilenmektedir. (İşcan, 2002). 

Liderlik ve cinsiyet araştırmaları literatürde önemli bir yer tutmakta, geleneksel 

olarak erkekler liderlikte kadınlara oranla daha fazla tercih edilmektedir. Astlarının 

gelişimleriyle yakından ilgilenen, onlara ilham veren ve ortak bir amaç için 

çalışmalarını sağlayan, değişime açık olan ve bu nedenlerle de çağımıza uygun  liderlik 

modeli olarak görülen dönüştürücü liderlik için de hangi cinsiyet ve cinsiyet rolünün 

daha uygun olduğu önemli bir konudur. 

1970’lerde başlayan ve birçok ülkeyi kapsayan “Kadın Hakları Hareketleri” 

cinsiyet rolü ayırımının çağdışı bir düşünüş olduğunu savunurken, bu hareketin 

taraftarları bundan sonra modası geçmiş cinsiyet rolü ayırımı yerine tüm bireylerin 

“androjen” olmaya teşvik edilmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Çünkü, androjen 
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birey hem kadınsı hem de erkeksi davranışları bulunduğu ortamın gerektirdiği şekilde 

göstermektedir (Bem, 1975). Bu esneklik gereksinimi lider etkililiğinde de önemli 

unsurdur. Kadınsı rollerin zaman içerisinde iş ortamlarında benimsenmeye 

başlanmasının yanı sıra, kadınsı ve erkeksi özellikleri üst düzeyde sergileyen “androjen” 

bireylerin de iş ortamlarında avantajları ve liderlik özellikleri incelenmektedir.  

Bu araştırmada dönüştürücü liderlik ve alt boyutlarının cinsiyet ve cinsiyet 

rolleri ile ilişkisinin yanısıra dönüştürücü liderliğin sektör ve pozisyon açısından 

farklılaşıp farklılaşmadığı da irdelenecektir. 

 
 

I.1. LİDERLİK 

 

Liderlik, çeşitli sosyal bilimlerin (psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, yönetim 

bilimi) ortak inceleme konularından biri olmasına karşılık liderliğin ne ifade ettiği 

konusunda sosyal bilimciler arasında ortak bir algı dayanağı oluşmamıştır. Liderlik, 

farklı bakış açılarından yaklaşıldığında ve bakıldığında farklı biçimlerde analiz 

edilebilen ve tanımlanabilen bir kavramdır. Nasıl ki bir nesneye değişik açılardan 

bakıldığında onun farklı özellikleri görülürse liderlik kavramına da çeşitli yönlerden 

yaklaşıldığında, onun farklı biçimlerde analiz edilip tanımlanması doğal karşılanabilir. 

Buna göre liderlik yönetim biliminin bir konusu ve iş yaşamıyla ilgili bir kavram olduğu 

kadar aynı zamanda psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi, tarihsel açılardan ele 

alınıp analiz edilebilen bir olgu olmaktadır (Şişman, 2004). 
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I.1.1.  Liderliğin tanımı 

Liderlik olgusu ile ilgili literatürde yüzlerce tanım yapılmıştır. Hemen hemen bu 

alanda araştırma yapan bütün bilim insanları bir tanımlama yapmışlardır. Liderlik 

olgusu üzerinde herhangi bir uzlaşının sağlanamamış olması bu çok çeşitliliğin doğal bir 

sonucu olarak da kabul edilebilir (Eraslan, 2004).  

Yaygınca kullanılan internet ansiklopedisi vikipedi, liderliği şöyle 

tanımlamaktadır: Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, 

zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye lider denir. Lider; elindeki 

gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde 

aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir. Lider, insanın 

başkalarından aldığı bilgilerle bilgili olabildiğini, ancak sadece kendi aklı ile akıllı 

olabildiğini bilir. Bu nedenle çevresine danışır ancak son kararı hep kendisi verir, 

şüphesiz tüm sorumluluğu alarak... Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri 

hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. 

İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi 

yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme 

ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı 

“karizma” sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları, diğer insanlar için etkin bir 

rol modeli olmasına yol açar. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Liderlik)  

Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları 

gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır (Eren, 

1989). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Liderlik�
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Lider; bir eylemi başlatan, emirleri veren, ödül ve cezalara karar veren, 

anlaşmazlıkları çözen ve grubu amaçlarına doğru yönlendiren kişidir (Franzoi, 2003). 

Bir grup insanın, kendi kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip 

ettikleri, emir ve talimatı doğrultusunda davrandıkları kişi liderdir. O halde, liderlik 

sürecinin esasını, bir kişinin başkalarını ‘etkileyebilmesi’ oluşturmaktadır (Serinkan, 

2008). 

R.M. Stogdill’e göre, liderlik, amaçların oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için 

grubu etkileme sürecidir (Erçetin, 2000). 

Liderlik üzerine yapılan çeşitli çalışmalardan damıtarak işlevsel ve pragmatik bir 

tanım olarak, liderlik; 

 

“Bireyler tarafından gerçekleştirilen ve diğer bireylerin ortaklaşa 

yaratılan vizyona dönük olarak  bir araya gelmesini, istekli ve coşkulu olarak 

ortak hedefleri benimsemesini ve bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için 

güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasını sağlayan enerjik bir süreç” 

 

olarak tanımlanabilir (Merih, 2002). 

 

I.1.2. Liderlik ve Yöneticilik  

 

Celep (2004) yönetimi, bir örgütteki etkinlikleri amaçlar doğrultusunda 

planlama, örgütleme eşgüdümleme ve kontrol etme çalışmaları olarak, yöneticiyi de bir 

örgütün çalışanlarını yönetmekle görevlendirdiği kişi olarak tanımlamıştır.  

Yöneticilik ve liderlik süreçlerinin ortak özelliği, her ikisinin de başkalarını 

yönlendirme çabasını kapsamasıdır. Hem yönetici hem lider başında bulunduğu kişi ya 
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da grupları belirli amaçlara ulaşmak üzere yönetme ve yönlendirme sorumluluğunu 

üstlenmiştir (Berberoğlu, 2004).  

Yöneticilik ve liderlik süreçlerindeki farklılık, amaçlara ulaşmak üzere 

kullanılan araçlardan kaynaklanır: Yönetici, astlarını amaçlara yönlendirmek, yönetmek 

ve otorite kurmak için yetkisini kullanır. Yasal bir pozisyonda bulunan yönetici bu 

pozisyondan doğan yönetme yetkisine sahiptir. Bu durumda yöneticinin belirli kişisel 

özelliklere sahip olması gereği yoktur. Lider, öncelikle kişisel bazı özelliklere sahip 

olmalıdır. Koşulların gerektirdiği birikime ve becerilere sahip olan kişinin çevresinde 

izleyiciler oluşur. Kişi izleyicileri ile birlikte belirli özelliklerini de katarak güç sahibi 

konumuna gelir. Böylece ortaya çıkan lider kişilik başkalarını yönlendirmede, 

yöneticiden farklı olarak, gücünü kullanır. Yönetici yetki sahibi, lider ise güç sahibidir 

(Berberoğlu, 2004). 

Yöneticilik hak ve yetkidir, liderlik güç ve yetenektir. Bir yönetici, başarılı ve 

etkili olabilmek için aynı zamanda lider olmalıdır. Yönetici, ancak lider yönetici olduğu 

takdirde etkili ve başarılı olabilmektedir. Lider olamayan bir yönetici, yönetimde etkili 

ve başarılı olamamakta ve yükselememektedir. Her lider aynı zamanda yönetici 

olabilmektedir ancak her yönetici gerçek ve fiili lider olamamaktadır (Peker, 2001). 

Liderlik ve yöneticilik, özdeş olmayan ancak birbirini bütünleyen düşünce ve 

eylemleri içermektedir. Çağdaş örgütlerde başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu 

bütünlüğü algılamaları ve yakalamaları bir zorunluluk olarak görülmektedir. Dünyada 

yaşanan ve yaşanması olası değişimlerin hızı ve kapsamı, izleme ve uyumun ötesinde, 

örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerinde; yaratıcılık, yönlendiricilik, etkileyicilik vb. 

gibi liderlik süreçlerini içeren dirik bir yönetim anlayışını gerektirmektedir (Erçetin, 

2000). 
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I.1.3. Liderlik Yaklaşımları 

 

Bu yüzyılın başlangıcında insanlar, karizmatik özelliklere sahip kişilerin lider 

olabileceğine inanıyorlardı. Ancak 1940’lardan itibaren sosyal psikologlar tarafından 

yapılan araştırmalar sonucunda; demokratik liderlik davranışı sergileyen liderlerin daha 

etkin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Böylece büyük adam teorileri unutulmuş ve sadece 

özellikler yaklaşımıyla liderlik konusuna cevap bulunamadığından 1960’lı yılların 

sonuna kadar etkin liderin davranışı üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 1980’lerde 

liderlerin davranışına durum faktörü de eklenmiştir. Liderlik konusunda bugün gelinen 

noktada ise bu teorilerin hepsini içine alacak kavramsal bir çerçeve kurulamamış ve 

liderlerin mükemmel organizasyonlar meydana getirdikleri sonucuna varılmıştır. 

Mükemmel organizasyonlar meydana getiren liderlerin ise: Dürüstlük, enerjik olma, 

gibi özellikleri olduğu ve sürecin içerisinde yer alma, süreci yönlendirme, organizasyon 

kültürü oluşturma gibi davranışlar sergiledikleri sonucu ortaya çıkarılmıştır. Görüldüğü 

üzere; bir anlamda bugünkü liderlik kavramı eskiye oranla daha karmaşık bir 

durumdadır. Çünkü 1980’lerde büyük adam ve davranış teorilerine sahip çıkanların 

eskiye oranla daha fazla olduğu görülmektedir (Rost, 1993; Akt., Tabak, 2001 ). 

Liderlik tanımlarına grup kavramının girmesinin nedeni yönetimde insanları ve 

ilişkilerini gözardı eden klasik yöntem anlayışının Hawthorne deneyleri ile birlikte 

sorgulanmaya başlanması olarak değerlendirebiliriz (Tabak, 2001). 

Liderlik literatürüne bakıldığında “Büyük Adam” ve Özellik teorilerinden 

“dönüştürücü” liderlik teorisine kadar uzanan bir evrimsel süreç görülmektedir. İlk 

teoriler başarılı liderlerin özellik ve davranışlarına odaklanırken daha sonraki teoriler 

izleyenlerin rolünü ve liderliğin bağlamsal (contextual) doğasını dikkate almaya 

başlamışlardır (Bolden vd.,2003). 
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Tablo-1.1: “Büyük Adam”dan “Dönüştürücü” Liderliğe (Bolden vd.,2003) 

 

Büyük Adam 

Teorileri 

Liderlerin olağanüstü insanlar olduklarına, doğuştan gelen 

yetenekleri olduğuna ve yönetmek için yaratıldıklarına dair 

inanca dayanır. “Adam” terimi, yirminci yüzyılın ikinci yarısına 

kadar liderlikte; öncelikli olarak erkek, askeriyeyi ve Batı’yı 

çağrıştırdığından kasıtlı kullanılmıştır. Bu durum özellikler 

teorisinin ikinci ekolüne yol açmıştır. 

Özellikler Teorileri Liderlikle özdeşleştirilen özellik ve niteliklerin listesi  çok 

fazladır ve üretilmeye devam etmektedir. Hırstan, hayattan zevk 

almaya kadar pozitif ve erdemli insan niteliklerini anlatan 

sözlükteki hemen hemen bütün sıfatlar kullanılmıştır. 

 

Davranış Teorileri 

Liderin özelliklerinden çok ne yaptıklarına odaklanırlar. Farklı 

davranış biçimleri gözlemlenmiş ve “liderlik stilleri” olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu alan daha çok liderlik uygulamalarına 

dikkat çekmiştir.  

Durumsal Liderlik 

 

Bu yaklaşım liderliği içinde bulunulan duruma özgü olarak 

görmektedir. Örneğin, bazı durumlar otokratik stili gerektirirken 

bazıları daha katılımcı bir yaklaşımı gerektirebilir. Ayrıca aynı 

organizasyon içinde farklı düzeylerde gereken liderlik stillerinde 

farklılıklar olabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Olasılık Teorisi Durumsal bakış açısının rafine edilmiş halidir ve belirli 

durumlara ayak uydurmak için en uygun ve etkili liderlik 

stillerini en iyi şekilde öngören durumsal değişkenleri 

tanımlamaya odaklanır. 

Edimsel Teori 

(transactional) 

Bu yaklaşım lider ve izleyenlerinin arasındaki ilişkinin önemine, 

ortak faydalar elde edilen bir tür sözleşmeye odaklanarak vurgu 

yapar. Buna göre,lider izleyenlerin taahhüt veya bağlılıklarına 

karşılık olarak onlara ödüller veya kabul verir. 

Dönüştürücü Teori 

(transformational) 

Ana düşüncesi değişim ve örgütsel performansın dönüşümünü 

yerine getirmek ve ileri götürmekte liderliğin rolüdür. 
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I.1.3.1.Özellikler yaklaşımı 

 
Tarihsel süreç içinde “Özellik Yaklaşımları” kapsamındaki çalışmaların ilkinin 

Thomas Carlyle (1795-1881) tarafından yapıldığı söylenebilir. Caryle, özeğinde bazı 

kişilerin lider olarak doğdukları ve insanlık tarihini etkiledikleri savının yer aldığı “The 

Great Man in History” kavramını tartışmaya açmıştır (Erçetin, 2000). 

Liderliğin açıklamasında Büyük İnsanlar Yaklaşımı da denebilecek bu teoride 

lider olanları lider olmayanlardan ayıran özellikler araştırmacılar tarafından 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo-1.2’de lider olanları olmayanlardan ayıran özellikler 

listesi verilmiştir (Buono and Bowditch, 1990; Akt., Tabak, 2001). 

 

Tablo-1.2: Liderlik Özellikleri 

-Boy -Eğitim düzeyi -Hakim Olma 

-Kilo  -Dış görünüş -İnsiyatif Kullanma 

-Fiziki görünüm -Konuşma (Hitabet) 

Yeteneği 

-Orjinal düşünce 

-Bireysel Enerji -Kendine Güven -Kavrama 

-Ağırlık  -Bilgi -Kararlı Davranış 

-Zeka Düzeyi -Karar ve Yargılama -İstek, Hırs 

 -Uyum  

 

Özellik Kuramı’na göre başarılı liderlerin özellik ve yetenekleri de aşağıda verilmiştir 

(Çelik, 2007). 
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Tablo-1.3: Başarılı Liderlerin Özellik ve Yetenekleri 

 
ÖZELLİKLER                                                                                  YETENEKLER 

Duruma uyum sağlama                                                                                Zeki 

Sosyal çevreye uymada çevik                                                         Kavramsal yetenek 

Hırslı ve başarı yönelimli                                                                           Yaratıcı 

İddiacı                                                                                             Diplomatik ve anlayışlı 

İşbirlikçi                                                                                             Etkileyici konuşma 

Karar verici                                                       Grubun görevlerine ilişkin bilgi sahibi olma 

Bağlılık                                                                                                    Örgütleme 

Güçlü etki oluşturma                                                                            İkna edebilme 

Enerjik                                                                                             Sosyal beceriler 

Kendine güvenen                                                                    Sorumluluk almada gönüllü 

 

 

 

Özellik yaklaşımları, 1980’li yıllara kadar yoğun biçimde eleştirilmiştir. 

Eleştirilerin özünde her durumda her görevde ve herkes için belirlenen özelliklerin 

liderlik gibi karmaşık bir süreci açıklamak için yeterli olmaması, diğer değişkenlerin de 

gözardı edilmemesi gibi düşünceler yer almıştır. Bazı kişilik özellikleri ile kişilerin lider 

olarak algılanmaları arasında bir ilişki söz konusudur. Ancak bu ilişki, durum, görev, 

zaman vb. değişkenler göz önüne alınarak dikkatle değerlendirilmeli ve sadece 

özelliklere dayalı olarak liderlik gibi karmaşık bir sürecin açıklanamayacağı bilinmelidir 

(Erçetin, 2000).  

Özellikler teorisi ile ilgili olarak eleştiriler  iki noktada ele alınmaktadır. 

Birincisi liderlik sürecindeki değişkenlerden sadece lider değişkenini ele alması, başka 

değişkenlere yer vermemesi, ikincisi; liderin özelliklerini ölçülebilecek şekilde 
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tanımlamanın güçlüğüdür. Bu sebeplerden dolayı liderin özellikleri yerine izleyenlerin 

özelliklerine, örgütün yapısına ve işleyişine yönelik çalışmalar ön plana çıkmaya 

başlamış ve böylece davranışçı liderlik teorisi gelişmeye başlamıştır (Koçel, 2007). 

Son yıllarda tekrar liderlik özelliklerine yönelik ilginin arttığı görülmektedir. 

Dönüştürücü  ve vizyoner liderlik gibi yeni geliştirilen kuramların, özellik kuramıyla 

yakın ilgisi vardır (Çelik, 2007). 

 

I.1.3.2. Davranışçı Yaklaşım 

Davranışçı kuramlar, liderin davranışlarını analiz etmiş, lider davranışlarının 

temel yönelimini belirlemeye çalışmıştır. Davranışçı kuramlar, lider davranışının iki 

önemli boyutu üzerinde durmuştur. Bunlar görev yönelimli ve ilişki yönelimli liderlik 

davranışlarıdır (Çelik, 2007). 

Davranışçı yaklaşımlar kapsamında yer alan çalışmalar, daha çok liderin 

davranışları, davranışların bir örüntüsü olarak liderlik biçemleri ve bunların grup 

üzerindeki olası etkileri üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bunlar içinde en çok tanınanlar, 

Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün 

araştırmalarıdır (Erçetin, 2000). 

Davranışçı kuramlar liderlik sürecinin anlaşılmasına önemli katkılarda 

bulunmakla birlikte, sonuçta ortama ve koşullara önem verilmemesi nedeniyle 

eleştirilmektedir.Bu nedenle durumsal kuramlar ortaya çıkmış ve bu yaklaşıma göre 

liderlik, izleyenler, ortam ve koşullardan etkilenen karmaşık bir süreç olarak 

tanımlanmıştır (Yavuz, 2008). 
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I.1.3.3. Olasılık veya Durumsallık Yaklaşımı 

 
Durumsal yaklaşımlar kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalar, etkili 

liderliğin, a)izleyenlerin b)liderin özelliklerinin c)liderlik biçeminin d)liderin içinde 

bulunduğu durumun bir fonksiyonu olduğu görüşünü içermektedir (Erçetin, 2000).  

Davranışçı teoriler yöneticilere belirli liderlik davranışları geliştirmeleri 

konusunda yardım ederken, farklı durumlara göre etkili liderliği neyin oluşturduğu 

konusunda çok az yol göstermişlerdir. Aslında bugün çoğu araştırmacı bütün koşullar 

altında her yönetici  için her liderlik stilinin doğru olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Olasılık-durumsal teorileri liderlik stilinin durum, insanlar, görev, örgüt ve diğer 

çevresel değişken faktörlerine bağlı olduğunu göstermek için geliştirilmiştir (Bolden 

vd., 2003). 

Fiedler’in durumsallık teorisi, yöneticilerin liderlik yapması için bir tane en iyi 

yol olmadığını varsaymıştır. Durumlar, bir yönetici için farklı liderlik stili 

gereksinimleri yaratacaktır. Bir yönetsel durum için çözüm, durum üzerinde etki 

faktörlerine bağlıdır. Örneğin tekrarlayan (basmakalıp) görevlerin ölçüt olduğu hayli 

rutin (mekanistik) bir ortamda nispeten emredici (directive) bir liderlik stili en iyi 

performansı doğururken, dinamik bir ortamda daha esnek , katılımcı bir stile gereksinim 

duyulabilir (Bolden vd., 2003). Genel olarak değerlendirildiğinde, Fiedler modeli işe 

güdülü liderlik tarzının, özellikle iş ikliminin olumlu ya da olumsuz, işin yapılı ya da 

yapısız olduğu uçlarda daha etkili olabileceği izlenimini vermektedir. Öte yandan, 

insana güdülü liderlik biçiminin, işin yapısı tanımlandığı, ancak iş ikliminin olumsuz 

olduğu durumlarda, kontrol gücünden bağımsız olarak, daha etkili olabileceği sonucu 

çıkmaktadır (Celep, 2004). 
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I.1.3.4 Modern Liderlik Yaklaşımları 

 
Çağcıl tartışmalar, geçmişte bu konuda geliştirilen bazı kuramlardan farklı 

olarak daha çok liderliğin ahlaki ve kültürel boyutuna dikkati çekmektedir. Yine bu 

tartışmalarda dikkati çeken bir nokta da liderliğin belirli bir bağlamda sözkonusu 

olduğudur. Dolayısıyla bağlamdan soyutlayarak liderliğin anlaşılması mümkün değildir. 

Değerlerden bağımsız bir sosyal bilim oluşturma ne denli güç ise, liderlik de değerden 

bağımsız anlaşılması güç bir kavramdır. Zira liderlik, belirli bir grup içinde söz 

konusudur. Bir insan grubu olmadan liderlikten söz etmek de anlamsızdır. Grup ile lider 

arasında sosyal bir etkileşim sürecinin işlediği kabul edilirse, grubun özellikleri 

bilinmeden de liderlik anlaşılamaz (Şişman, 2004) . 

Yeni liderlik tanımlamalarında sıklıkla ifade edilen vizyon, misyon ve amaç 

kavramları içinde saklı olan da esas itibariyle gerçekleştirilmek istenen değerlerdir. 

Küreselleşen dünyada liderler, insanların ihtiyaç, beklenti, duygu ve inançlarına duyarlı 

olmak durumundadır. Liderler, değişen dünyada ve toplumda insanların söz konusu 

değişimlere uyum sağlamalarında, değişmelerin getirdiği bazı sorunlarla baş 

etmelerinde yol gösterici olmak durumundadır. Liderler, kaliteli ve içinde mutlu bir 

şekilde çalışılacak ortamlar hazırlamak ve yaşama ve işe anlam katmak zorundadır. 

Liderlik, kısaca insanlara efendilik etmek değil, hizmetkarlık yapmaktır (Şişman, 2004). 

 

I.1.3.4.1. Karizmatik liderlik 

 

Karizma, eski Yunan uygarlığına uzanan bir geçmişe sahiptir ve eski Yunanca “ilahi 

ilham yeteneği” anlamını taşır. Bununla birlikte, kavramı yönetim ve örgüt alanyazınına 

sokan ilk kişinin, Bürokrasi Modelinin kurucusu Max Weber olduğu genel kabul gören 

bir düşüncedir. Oberg, karizmatik liderliğin kriz durumlarında ve kurumsal değerlerin 
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yüceltilmesinde özellikle önem kazandığını belirterek, karizmayı kısmen durumsal bir 

perspektiften ele almıştır. Conger ve Kanungo’ya göre karizma, belirli bir kişiye 

(lidere), örgütte çalışanlar tarafından yapılan bir atıftır. Conger ve Kanungo’nun  

karizmaya atıf kuramına göre, lideri ortaya çıkaran koşullardan bazıları; kriz durumları, 

mevcut koşulların doyumsuzluğu ve güven uyandırmadır. Karizma atfını sağlayan lider 

davranışları da şu şekilde sıralanabilir (Celep, 2004): 

a- Vizyon belirleme 

b- Geleneksel olmayan yöntemleri kullanma 

c- Kişisel güç kullanma ve ikna etme 

d- Kişisel özdeşleşme sağlama 

House, karizmatik liderleri “kendi kişiliklerinin gücüyle izleyicileri üzerinde derin 

ve olağanüstü etki yaratmayı başaran kişiler” şeklinde tanımlamaktadır ve House’un 

karizmatik liderlik yaklaşımına göre karizmatik liderlerin davranışsal ve etkileme 

yönelimleri ile ilgili 4 temel özellik vardır (Celep, 2004). 

- İdeolojik hedefler belirleme ve açıklama 

- İzleyicilerle yüksek beklentilerle iletişimde bulunma 

- İzleyicilere model olma 

- Güdüleri canlandırma 

Alanyazın tarandığında dönüştürücü liderliğe ve dönüştürücü liderin özelliklerine 

ilişkin değişik görüşler belirlenmiştir. Bazı yazarlar, dönüştürücü liderlik ile karizmatik 

liderlik olarak bir ayrıma gitmişler; bazıları ise, dönüştürücü liderliği karizmatik 

liderlikle eş anlamlar yüklemişlerdir. Bazı yazarlar ise dönüştürücü liderliğin karizmatik 

liderliği kapsadığını, ancak karizmatik liderliğin farklı bir liderlik süreci olduğu 

görüşünü ileri sürmüşlerdir. Karizmatik ve dönüştürücü liderliğin birbirinden farklılığını 

kabul edip, karizmatik liderliğin dönüştürücü liderliği kapsadığını ileri süren bazı 
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yazarlar da vardır. Ancak daha once de değinildiği gibi dönüştürücü liderliğe ilişkin ilk 

kuramsal tartışmayı başlatan Bass, karizmatik liderliği  dönüştürücü liderliğin 

kapsamında değerlendirmiştir. Bunun gerekçesi olarak da dönüştürücü liderlik süreci 

için, karizmanın gerekli ama yeterli olmamasını göstermiştir. Dönüştürücü ve 

karizmatik liderlikle ilgili tartışmalar daha uzun yıllar sürecek gibi görünmektedir 

(Erçetin, 2000).  

 

I.1.3.4.2.  Öğretim liderliği 

 

Öğretim liderliği kavramının, 1970’li yılların sonundan itibaren batılı ülkelerde 

başarılı ya da etkili okullar üzerinde yapılan araştırmalarla birlikte gündeme gelmiştir. 

Etkili ve mükemmel okullar olarak nitelendirilen okullarda yapılan araştırmalarda 

liderliğin, okulun etkililiğinde önemli bir faktör olduğu görülmüş, söz konusu okulların 

yöneticilerinin liderlik özelliklerini belirlemek için birçok araştırma yapılmıştır. Eğitim 

yönetimiyle ilgili literatür incelendiğinde, öğretim liderliği ifadesiyle birlikte zaman 

zaman da okulda programın yönetimi, öğretimin yönetimi ifadeleri kullanılmakta, ancak 

daha çok da öğretim liderliği ifadesi tercih edilmektedir. Öğretim liderliği, okul 

müdürü, öğretmen ve denetçilerin, okulla ilgili bireyleri ve durumları etkilemede 

kullandıkları güç ve davranışları ifade etmektedir (Şişman, 2004). 

Yapılan araştırmalarda etkili okul üzerinde rol oynayan önemli faktörlerden 

birinin güçlü öğretimsel liderlik olduğu belirlenmiştir. Bir toplumda eğitim asla statik 

bir yapıda olamaz. Düşünceler, stratejiler ve inançlar sürekli olarak değişmektedir. Okul 

yöneticisi, değişen toplum yapısına uyum sağlamak zorundadır. Toplumun 

beklentilerini karşılayamayan bir okulun etkili olması mümkün değildir. Öğretim 

liderliği ile toplumsal değişme beklentileri karşılanabilir. Öğretim liderliği alanı oldukça 
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geniştir. Bunlar okul yöneticisinin sınıftaki öğretimsel etkililiği sağlamada kullandığı 

kararlar, stratejiler, yöntemler ve felsefelerden oluşur (Çelik,  2007). 

 

I.1.3.4.3. Kültürel liderlik 

 
Liderliği kültürel çevre anlamlı kılar ve lider de kültürel çevreye yeni anlamlar 

katar. Bu kapsama kültürel liderliğin 1-varolan kültürü koruma ve sürdürme 2-yeni bir 

kültür oluşturma olarak iki boyutta irdelendiği söylenebilir (Erçetin, 2000). 

Kültürel liderler nasıl bir güçlü imajla ortaya çıkabilir ve uygulamaya yönelik 

çözüm önerileri getirebilirler? Bu liderler nasıl grubun davranış, duygu ve 

düşüncelerinin içine girerek iletişim kurar ve çözüm sağlayıcı varsayımlar geliştirirler? 

Bunun temeli, örgütün çok eskiden kurulmuş ve gelişmiş olmasına dayanmaktadır. 

Kurucu liderin örgüt kültürünün oluşumunda büyük etkisi vardır. Kültürel lider, örgüte 

yeni başlayan üyelerin örgütsel sosyalizasyonunu sağlayarak örgütle bütünleşmelerine 

yardımcı olabilir. Kültürel lider mesajlarını en açık şekilde vermekle birlikte, şüphesiz 

önemli varsayımları anlama ve değerleri canlı ve açık olarak sunma konusunda gizemli 

bir yeteneğe sahiptir (Çelik, 2007). 

 

I.1.3.4.4 Ahlaki Liderlik: 

 

Son yıllarda lider-yönetici kavramı gibi, yönetim literatüründe çok ilgi çeken ve 

araştırılan bir diğer konu ise ahlakbilim ya da ahlak felsefesi şeklinde 

Türkçeleştirilebilecek olan ethics kavramıdır (Güney, 2006). Ahlaki liderlik Türkçe 

literatürde moral liderlik ya da etik liderlik olarak da geçmektedir.  

Liderin karakteri yanında değerleri de, örgütteki davranışlarını yansıtır. Ahlaki 

davranışlar, ahlaki kurumsallaşma üzerinde etkide bulunur. Örneğin, ahlak yönelimi 
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olmayan bir lider, belki başarılı bir dönüştürücü lider olabilir. Ancak ahlaki bir örgüt 

oluşturamadığı için, muhtemelen kendini izleyenlere kabul ettirmede başarısız olur. Bir 

lider yaptığı bir şeye inanmadığı zaman, uygulamalarında izleyenlerine ilham veremez 

ve dolayısıyla ahlaki ölçütlerin geliştirilmesinde etkili olamaz. Ahlaki lider, eylem ve 

kararlarında ahlaki sorumluluk almalıdır. Örgüt üyeleri için rol modeli olabilecek 

yüksek ahlaki ölçütlere uygun davranan liderler, ahlaki davranış düzeyini yükseltirler. 

Ahlaki davranış, liderin çalışanların uygun performans beklentisini karşılamada bir 

başlangıç olabilir (Çelik, 2007). 

  Yukl, ahlaki liderlik konusundaki son görüşlerin çoğunun Burns, Heifetz, 

Greenlaf gibi liderliğe geniş açıdan bakan bazı teorisyenlerin düşüncelerinin etkisi ile 

şekillendiğini belirtmiştir. Bass ve Steildmeier tarafından yazılan bir makalede, edimsel 

ve dönüştürücü liderliğin her ikisinin de bazı ahlaki unsurlar taşıdığı ifade edilmiştir. Bu 

makaleye göre edimsel liderlikteki ahlaki unsurlar arasında, yapılacak işin ahlaki 

anlamda biçimsel bir biçimde yapılması, gerçeğin söylenmesi, verilen sözlerin 

tutulması, çatışmaların ve şikayetlerin çözümlenmesinde tarafsız süreçlerin kullanılması 

vb. uygulamalardan söz etmek mümkündür. Dönüştürücü liderler ise, özgürlük alanını 

vicdan ufkunu ve fedakarlık alanını genişletmeye çalışır ve dönüştürücü liderlerin 

faaliyetleri  iyi sonuçlar, biçimsel araçlar ve adil sonuçlar elde etmeye dönüktür (Akt. 

Güney, 2006) 

 

I.1.3.4.5. Hizmetkar (servant) liderlik 

 

1970 yılında Robert Greenleaf  “hizmet edici liderlik” kavramını ortaya atmıştır. 

Greenleaf’a göre, liderin temel sorumluluğu astlara hizmet etmektir ve bu kavram 

ahlaki liderliğin temelini oluşturmaktadır. Buradaki “hizmet etme” kavramından 
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anlaşılması gereken, astların geliştirilmesi, savunulması ve yetki ile 

güçlendirilmeleridir. Hizmet eden bir lider astlarının ihtiyaçlarına duyarlı olmalı ve 

daha sağlıklı, daha mahir ve sorumluluk almaya daha fazla istekli hale gelebilmeleri için 

onlara yardımcı olmalıdır. Bu tür bir lider, organizasyonun finansal çıkarına uygun 

olmasa bile, iyiyi ve doğruluğu temsil etmeli ve gerektiğinde sosyal anlamdaki 

adaletsizlik ve eşitliksizliklere karşı gelebilmelidir (Güney, 2006). 

Hizmetkar liderlik liderlikte, ilk amacı genel kazanç için görevleri ve amaçları 

başarıyla tamamlamak üzere diğerlerinin gelişimleri ve refahları için çalışarak onlara 

hizmet etmek olan kişi olarak tanımlanabilir. (Page ve  Wong, 2009) 

Taylor (2002) hizmet yönelimli liderliğin üç temel faydası olduğunu belirtir; 

birincisi, örgütte liderlik yeteneklerine sahip olan çalışanların liderlik yapabilmelerine 

olanak sağlar. Ikincisi, bütün yetenekli bireyler bürokratik kontrol tarafından artık 

engellenmeyecekleri için üretime güdülenebileceklerdir. Üçüncüsü, örgütün değer 

kültürü, bencillikten çok grubun başarısına vurgu yapan açık liderlik olduğu için 

çalışanlar çok daha verimli bir takım çalışması yapabilirler (Akt. Cerit, 2007). 

Bu yaklaşımlar dışında bahsedilebilecek diğer yeni sayılabilecek liderlik 

yaklaşımları şunlardır: 

Vizyoner Liderlik: Vizyon, günlük yaşamda, politika, sanat, ekonomi, yönetim vb. 

alanlarında başkalarından farklı olduklarını söyleyen kişilerin, kendilerinde 

varolduğunu iddia ettikleri, aynı zamanda onları takdir eden, benimseyen, izleyen ve 

yüceltenlerin de farklı olduklarını söyleyen bu kişilerde varolduğunu düşündükleri en 

önemli niteliktir. Vizyon kavramının yeni yaklaşımlarda önemle vurgulanması bazı 

yazarların vizyoner liderlik olarak ele aldıkları, diğerlerinden farklı olduğunu ileri 

sürdükleri, bir liderlik süreci tanımlamalarına yol açmıştır. Alanyazında vizyoner 

liderliğin, dönüştürücü, karizmatik, kültürel vb. liderlikten farklı olup olmadığı 



18 
 

tartışmalıdır. İster diğerlerinden farklı bir liderlik süreci olarak; isterse diğer liderlik 

süreçlerinin önemli bir öğresi olaral benimsensin, vizyon kavramının, düşünsel ve 

eylemsel boyutlarıyla yeni liderlik yaklaşımlarının başat öğesi olduğu söylenebilir 

(Erçetin, 2000). 

Süper liderlik: Süperliderlik, liderliğe en son bakış açılarındandır. Süperlider, güce ve 

keskin bir akla sahiptir ve izleyicilerin yeteneklerini geliştirmeleri için uygun ortam 

hazırlar. Bu liderlik bakış açısının odak noktasını, izleyenlerin kendi kendilerinin lideri 

olması oluşturur. Güç, lider ve izleyiciler tarafından eşit olarak paylaşılır. Liderin 

görevi, çalışanların işteki yeteneklerini geliştirmelerine yardım etmek ve özellikle 

örgütte çalışan herkesi kendi kendine liderlik yapabilecek bir olgunluk düzeyine 

çıkarmaktır (Çelik, 2007). 

Kuantum liderliği: Kuantum liderlik, kuantum fiziğiyle liderlik olgusunu çözümleyen 

bir paradigmadır. Kuantum liderlik paradigmasında liderler kendilerini izleyenlerden 

ayrı, farklı olarak algılamazlar. Kuantum liderlik paradigması, liderliği, belirsiz, 

kestirilemeyen tanımsız  “nondeterministik” bir gerçeklik olarak kabul eder. Bu kabul 

kuantum fiziğindeki belirsizlik ilkesine dayalıdır (Erçetin, 2000).  

Kesiklilik bir kuantum fenomenidir. Bu paradigmaya gore, liderlik, kesikliliği 

olan bir gerçeklik biçiminde tanımlanabilir ve böyle bir yaklaşımla çok daha iyi 

açıklanabilir. Liderliğin etkisi etkileşime dayalıdır. Liderliğin etkisi lider ve izleyenlerin 

etkileşiminin niteliğine dayalı olarak gelişen bağlılığın sonucunda ortaya çıkar. Hiç 

kimse, bir başka kimseyi birilerini izlemeye zorlayamaz. Zora dayalı bir izleme belli bir 

noktaya kadar sürer (Erçetin, 2000). 

Bunlara ek olarak; Kesken ve Ayyıldız (2008), dönüştürücü, otantik ve spiritüel 

liderliği 3 pozitif liderlik türü olarak ele almış ve otantik liderle diğerleri arasındaki 

farklara değinmiştir. Buna göre, 
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Avolio (2004) otantik lideri, “Kendi düşünceleri, davranışları ve diğerleri tarafından 

nasıl algılandıklarının farkında olan, kendilerinin ve diğerlerinin değerleri, ahlaki bakış 

açıları, bilgileri ve güçlü yönlerini bilen; içinde bulundukları-çalıştıkları ortamı tanıyan, 

kendine güvenen, umudu olan, iyimser, sorunların çabuk üstesinden gelebilen ve ahlaklı 

bireyler” olarak tanımlamıştır. Spiritüel lider, çalışanlardaki yaşama gücünü açığa 

çıkarmayı hedefleyen, onların anlam arayışlarına yanıt arayan, hizmetkar liderlik tarzını 

benimseyen ve çalışanlarının gelişimi için çabalayan kişiler olarak tanımlanabilir. 

Spiritüel liderler önce insana daha sonra stratejiye odaklanmaktadır. Bu liderler; her 

sorunun kaynağını, öncelikle kendilerinde arar, daha sonra dış faktörlere yönelirler. 

(Kesken ve Ayyıldız, 2008). 

Dönüştürücü lider ve otantik lider arasında vizyon ve karizmatik olmanın 

gerekliliği açısından farklar olsa da hem otantik hem de dönüştürücü liderlikte lider ve 

takipçilerinin farkındalık, öz denetim, psikolojik sermaye ve olumlu örgütsel iklimin 

önemi vurgulanmaktadır. Ancak otantik liderlikte bu unsurlar daha detaylı bir şekilde 

ele alınmakta ve özgün, ahlaki bir liderlik anlayışının geliştirilmesindeki rolleri 

sorgulanmaktadır (Kesken ve Ayyıldız, 2008). 
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I.1.3.4.6. Dönüştürücü Liderlik ve Edimsel Liderlik  

Çalışanların beklentilerindeki değişimler liderliğe ilişkin yeni bir sınıflama ihtiyacını 

beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaca Burns (1978) ve Bass (1990)’ın çalışmaları yanıt 

aramıştır. Onlara göre geleneksel tanımların yanı sıra yeni bir liderlik sınıflaması 

yapılmalıdır. Bu bağlamda iki farklı liderlik türü tanımlanmıştır. Bunlardan ilki, 

gelecek, yenilik, değişim ve reforma yönelik olan dönüştürücü liderlik, diğeri ise 

gelenekler ve geçmişe daha bağlı olan edimsel liderliktir (Akt. Kesken ve Ayyıldız, 

2008). 

Burns (1978), liderlik sürecini durumsal (edimsel) veya dönüştürücü olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. Burns, dönüştürücü liderliği liderler ve çalışanların  istenilen 

değişimin elde edilmesine dayanan güdülerinin karşılıklı bağlantılar doğrultusunda 

işbirlikçi hedeflerin takip edilme süreci olarak açıklamıştır. Bass ve Avolio (1993) 

dönüştürücü liderlikte güven, saygı ve çalışanların beraber çalışarak, istenilen amaçlara 

ulaşıldığını ve bunun çalışan doyumunu arttırdığını savunurlar. Buna bağlı olarak 

dönüştürücü liderlik, bir gelişim ve öğrenme aracı olarak örgütsel ve bireysel gelişmeyi 

sağlar. Dönüştürücü liderlik, güdüleme ve moralin yüksek düzeylerine ulaşmak için 

liderler ve çalışanlarının birbirini desteklemesinde ortaya çıkar (Celep, 2004). 

Edimsel liderlik, lider ve izleyenlerin başkalarının gereksinimlerini karşılamaya 

dayanan karşılıklı değiş tokuş ilişkisi içerisinde oldukları zaman gerçekleşir. Lider ve 

izleyici arasındaki ilişki, geçici olmaya yöneliktir ve bu ilişki sadece karşılıklı yarar 

sağladığı zaman etkilidir. Edimsel liderlik boyutları şunlardır (Celep, 2004): 

 Şartlı ödül 

- Çaba için ödül değişimi anlaşması yapılır, 

- İyi performans için ödüller vaat eder, 

- Başarılıları tanımlar, 
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 Etkin Yönetim 

- Standartlar ve kurallardan sapmaları izler ve araştırır, 

- Düzeltici eylemler yapar, 

 Edilgen Yönetim 

- Sadece standartlar karşılanmadığı zaman müdahale eder. 

 

Tablo-1.3: Dönüştürücü ve Edimsel Liderlerin Özellikleri (Bass, 1990) 

 

Dönüştürücü Lider 

Karizma: Görev duygusu ve vizyon sağlar, gurur aşılar, güven ve saygı elde eder. 

İlham: Yüksek beklentilerini ifade eder, emeğe odaklanmak için semboller kullanır, 

önemli amaçları kolay yollarla açıklar. 

Entelektüel Uyarım: Aklın, mantıksallığın ve dikkatli problem çözmenin gelişimine 

katkıda bulunur. 

Bireyselleştirilmiş ilgi: Kişisel özen gösterir, her bir çalışanla bireysel olarak 

ilgilenir, koçluk yapar, tavsiyeler verir. 

 

Edimsel Lider 

Tesadüfi Ödül: Çaba için ödüllerin değiş tokuş edilmesini sözleşir, iyi performans 

için ödüller vaadeder, başarının farkına varır. 

İstisnalarla Yönetim (Aktif): Kurallardan ve standartlardan sapmaları izler ve 

araştırır, düzeltme yönünde harekete geçer. 

İstisnalarla Yönetim (Pasif): Yalnızca standartlar karşılanmıyorsa müdahale eder. 

Laissez-Faire: Sorumluluklardan elini çeker, karar vermekten kaçınır. 

 

 

 

Edimsel liderler çalışanlara başarılı oldukları takdirde, ödül olarak para ve statü 

dağıtırlar ve başarılarını pekiştirmeyi tercih ederler. Etkinlikleri dünden bugüne, 

bugünden yarına doğru yön, vizyon, örgütsel ve örgütsel kültürde değişim yapmaksızın 

devam eder gider. Halbuki dönüştürücü liderler çalışanlara vizyon kazandırır. Bu 
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vizyona katkıda bulunmaları için ilave misyonlar verir. Örgütsel kültürde değişimler 

yaparak onlara şimdiki yaptıklarından veya potansiyel olarak yapabileceklerini 

düşündüklerinden daha fazla yapabileceklerine inandırır, kendilerine güvenmesini 

öğretir. Yaptıkları işin önemli olduğuna inandırır. Buna karşın edimsel lider 

organizasyonun eskiden beri devam eden olağan işleyişine dikkat eder. Stratejik ve 

uzun dönemli görüş açısı yoktur. Pazar payı ve kar artması ile ilgilenir (Eraslan, 2009). 

Diğer taraftan Bass, çeşitli örgütsel ortamlarda yapılan araştırma sonuçlarına 

dayanarak, dönüştürücü liderlik tarzını benimseyen yöneticilerin, astları ve 

meslektaşları tarafından daha doyurucu ve etkili liderler olarak görülmeleri olasılığının, 

edimsel (etkileşimci) liderlik tarzını benimseyen yöneticilere kıyasla, daha fazla 

olduğunu iddia etmiştir (Akt. Serinkan, 2008). 

Edimsel liderliğin özünde astın, özerk, akılcı ve sorumlu bir birey olma yolunda 

gelişimine ilişkin herhangi bir kaygı yoktur. Dönüştürücü liderlikte ise Burns’un 

tanımından da anlaşılacağı gibi astın ya da çalışanın sürekli daha iyiye gitmesi kaygısı 

ve düşüncesi vardır (İşcan, 2002). 

Burns’un (1978) dönüştürücü liderlik düşüncesine dayanarak, Bass (1985) 

dönüştürücü liderliğin edimsel liderliğin üzerine kurulduğunu, fakat karşıtı olmadığını 

iddia etmiştir (Akt. Celep, 2004). 

Edimsel ve dönüştürücü liderlik, amaçlar ve gereksinimler hiyerarşisi açısından 

ele alındığında, edimsel liderlik, alt düzeydeki gereksinimleri karşıladığından üst 

düzeylerdeki amaçların gerçekleştirilmesine temel oluşturur. Edimsel liderlikte 

gereksinimler hiyerarşisinde alt basamaktaki gereksinimlerin karşılanması söz konusu 

iken, dönüştürücü liderlikte daha üst düzeydeki basamakların karşılanması söz 

konusudur. Bu durumda dönüştürücü liderliğin edimsel liderliğin üzerine kurulduğu 

ileri sürülebilir. Buna karşın, dönüştürücü ve edimsel liderlik ayrı ayrı ele alındığında 
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amaçları ve lider-izleyen konumları açısından birbirinin karşıtı olduğu söylenebilir 

(Celep, 2004). 

 

I.2. DÖNÜŞTÜRÜCÜ (TRANSFORMASYONEL) LİDERLİK 

 

Gelişen teknoloji, değişen çevresel koşullar, artan bilgi düzeyi ile sosyo-kültürel 

ve ekonomik dönüşümler liderlik olgusunun da değişmesine, 21. Yüzyıl gereklerine 

uygun liderlik rol ve davranışlarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu yeni liderlik 

anlayışı, paradigmik bir model olarak “dönüştürücü liderlik” olarak ele alınmaktadır 

(Eraslan, 2004-a). 

James Mc Gregor Burns (1978) liderliği edimsel (transactional) ve dönüştürücü 

(transformational) olarak kavramsallaştırmıştır. Edimsel liderler sosyal değiş-tokuşla 

yönetirler. Burns’un (1978) belirttiği gibi örneğin politikacılar birşeyi diğer birşey ile 

değiştirerek (oy için iş, kampanya yardımları için sübvansiyon, destek gibi) liderlik 

ederler. Aynı şekilde edimsel iş liderleri, verimlilik için finansal ödüller verir önerir ya 

da düşük verimlilik için ödülleri görmezden gelirler. Diğer taraftan dönüştürücü liderler, 

olağanüstü sonuçlar başarmaları ve bir yandan da kendi liderlik kapasitelerini 

geliştirmeleri için izleyenlere ilham verirler. Dönüştürücü liderler , izleyenlerin bireysel 

ihtiyaçlarına cevap vererek, onları yetkilendirerek, izleyenlerin, grubun, liderin ve 

örgütün amaçlarını sıraya ve düzene sokarak onların liderliğe doğru gelişimlerine 

yardım eder. Bunların yanından dönüştürücü liderlerin izleyenlerin yüksek tatmini ve 

grup ve örgüt taahhütü için liderlik ederek, onların beklenenden daha yüksek 

performans sergilemelerini sağlayabilir (Bass, 1985, 1998a; Akt., Bass ve Riggio, 2005) 

Dönüştürücü liderlik, toplumlarda ve örgütlerde köklü değişikliklerin 

gerçekleştirilmesinde başarı ile uygulanabilen bir liderlik tarzıdır. Dönüştürücü lider 
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özgürlük, barış, eşitlik ve insancılık gibi üstün değerler yoluyla izleyicileri yönlendirir. 

Korku, baskı, kıskançlık, aşırı rekabet gibi duygusal faktörler devrede değildir (Kırel, 

2004). Burns (1978)’a göre dönüştürücü lider bir çalışanın varolan bir gereksinimini 

belirler ve daha sonra, daha yüksek gereksinimleri özendirmeye ve bunları karşılamaya 

çalışır (Akt: Celep, 2004). 

Dönüştürücü liderlik, etkin olarak değişimi yürürlüğe koymak, bu değişime 

kılavuzluk edecek ileri görüşlülüğü yaratmak, değişim için duyulan ihtiyacı 

tanımlamada lidere olanak tanıyacak kabiliyetlerin bir kümesidir. Dönüştürücü liderler 

çalışanlarla (astlarla) bire bir çalkantılı ilişkiler yaratırken yoğun hislerin de ortaya 

çıkmasını sağlarlar. Süreçten ziyade fikirlerle ilgilenirler ve ilham vericilik görevini de 

üstlenirler. Örgüt için izleyicilerin ilgi alanlarının üstüne çıkmada izleyicileri teşvik 

ederler. İzleyicilerin isteklerini genişletir veya ihtiyaçlarını değiştirirler (Keçecioğlu, 

1998). 

Geleneksel liderlik biçiminde davranış sergileyen yöneticiler, yetkilerini 

çalışanları ödüllendirme, daha çok çaba göstermeleri için para ve statü verme biçiminde 

kullanırken; dönüştürücü liderler, astlarına bir görevin olduğunu, ilham ettirmeye ve bir 

düşe, vizyona yöneltme ve yönlendirmeye çaba sarfederler. Bass, dönüştürücü liderliği 

tamamlayıcı üç konudan söz etmektedir. Bunlar; karizmatik liderlik davranışı, 

bireyselleştirilmiş düşünce ve entellektüel uyarımdır (Kırel, 2004). 
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I.2.1. Dönüştürücü Liderliğin Boyutları  

Bass (1985) dönüştürücü liderliği ölçmek için, Burns (1978)’un dönüştürücü liderlik 

tanımlamasını ele alarak, bu tanıma uyan liderlerin önemini ortaya çıkartmıştır. Bu 

tanımlamalar analiz edilerek bir ölçme aracında birleştirilen 141 davranışsal ifadeye 

dönüştürülmüştür. Bu ölçme aracı askeri alanda uygulanmıştır. Bu verilerin faktör 

analizleri yapılmıştır ve dört faktör tanımlamasıyla sonuçlanmıştır; ideal etki (karizma), 

zihinsel özendirme, ilham verici güdüleme ve bireysel ilgi (Bannon, 2000; Akt., Celep, 

2004). 

Dönüştürücü liderin sahip olduğu özellikler ve sergilediği davranışlar, örgütte 

olduğu kadar çalışanların olaylara bakış açılarında da bir dönüşüme neden olmaktadır. 

Dönüştürücü liderin çalışanlarda paradigma dönüşümü sağlayan boyutları şöyle 

özetlenebilir (Bass, 1999:11; Bass ve Steidlmeier, 1999; Akt., Serinkan, 2008) 

 

1. Karizma/İdeal Etkileme (Idealized Influence): Çalışanların gözünde karizmaya 

sahip olmak, başarılı bir dönüştürücü lider olmanın en temel özelliğidir. Karizmatik 

liderlik, lidere duyulan hayranlık ve saygıya dayanır ve bu tür liderler, büyük bir 

güce ve etkiye sahiptirler; vizyon ve misyon duygusu sağlarlar, özsaygı aşılarlar, 

saygı ve güven kazanırlar. Çalışanlar kendilerini onlarla özdeşleştirmek ister ve 

onlara büyük bir güven duyarlar (Bass, 1999:11; Bass ve Steidlmeier, 1999; Akt., 

Serinkan, 2008). 

İdeal etki kavramı genellikle büyük kriz ortamlarında ortaya çıkan sıradışı 

önderler olarak tanımlanan, karizmatik liderlik çalışmasından ortaya çıkmıştır. 

Karizmatik lider, vizyon ve bir misyon duygusu sağlar, saygı ve güven elde eder, 

övünmeyi yavaş yavaş yerleştirir, optimizmi arttırır (Celep, 2004). 
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2. İlham Verici Motivasyon (Inspirational Motivation): Dönüştürücü liderler astlarına, 

daha fazla çaba göstererek büyük işler başarabilecekleri konusunda ilham verir ve 

onları heyecanlandırırlar. Aynı zamanda, yüksek beklentiler yaratırlar, çabalara 

odaklanmak için semboller kullanırlar ve basit yollarla önemli amaçları vurgularlar 

(Bass, 1999:11; Bass ve Steidlmeier, 1999; Akt., Serinkan, 2008) 

İlham verici güdüleme, geçmişte karizmatik davranışın açıkça ilham verici 

olmasından dolayı, karizmanın bir parçası olarak düşünülmekteydi. İlham verici 

güdüleme, dönüştürücü liderlikte ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü çalışanlar liderin 

amaçlarına çekilirse, ilham verici davranış ortaya çıkabilir. Bass (1985) “lider arzu 

edilen hedefleri ve onlara nasıl ulaşabileceğini göstermesinden dolayı (güçlü bir 

liderin onların modeli olduğundan dolayı değil) liderin önerilerinin bir sonucu 

olarak çalışanlar kendilerini daha güçlü hissederlerse, o zaman lider ilham vericidir” 

ifadesini kullanmaktadır (Celep, 2004). 

 

3. Zihinsel Teşvik (Intellectual Stimulation): Zihinsel teşvik yaklaşımını sergileyen 

liderler, izleyicilerine daha yaratıcı ve yenilikçi olmaları için yardım ederler. 

Onların eski ve köklü sorunlara yeni bakış açıları geliştirmelerini isterler; rasyonel 

çözümler üzerinde dururlar. Diğer bir ifadeyle, zekayı, rasyonelliği ve dikkatli sorun 

çözmeyi geliştirmeye yardımcı olurlar (Bass, 1999:11; Bass ve Steidlmeier, 1999; 

Akt., Serinkan, 2008) 

Zihinsel özendirme, çalışanların değer ve inanışlarında değişimin yanı sıra, 

çalışanların sorunlarını ve bunları çözmenin farkında olmaları yönündeki değişimi 

ifade etmektedir (Celep, 2004). 
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Zihinsel olarak özendirici bir lider, çalışanlarına geçmişte çözdükleri bir 

sorunu çözme biçimini ve çözümü yeniden sorgulamalarına özendirmeyi içerir. 

Böylece, çalışanlar benzer sorunla karşılaştıklarında, ona yeni çözüm yolu bulma 

konusunda güdülenmiş bir davranış gösterirler (Celep, 2004). 

 

4. Bireysel İlgi (Individualized Consideration): Dönüştürücü liderler, astları arasındaki 

farklılıklarla daha yakından ilgilenirler, onlara kişisel ilgi gösterir ve her bir çalışana 

‘birey’ olarak davranırlar. Gelişmek ve yetişmek için yardıma ihtiyacı olanlara ise 

destek olur ve koçluk ederler. Ayrıca, gelişmelerine yardımcı olmak için yetkilerini 

devretmekten çekinmezler (Bass, 1999:11; Bass ve Steidlmeier, 1999; Akt., 

Serinkan, 2008) 

Dönüştürücü liderliğin bireysel ilgi öğesi, başkalarını düşünmenin yararlılığı 

üzerinde durur. Dönüştürücü liderler, her izleyenine bir birey olarak davranır ve 

kılavuzluk fırsatlarının genişletilmesini sağlar. Dönüştürücü liderler, izleyenlerini 

lider olarak geliştirmeye uğraşırlar. Bireysel olarak çalışanlarıyla ilgilenen liderler, 

daha başarılı bir sonuç elde etmek için çalışanlarına daha bağlı hale gelmemeleri 

konusunda yardımcı olur ve ulaşılabilir ortak amaçlara özendirir (Bass ve 

Steidlmeier, 1999; Akt., Celep, 2004). 

 

I.2.2. Dönüştürücü Liderliğin Temel Özellikleri: 

 

Serinkan (2008) dönüştürücü liderliğin temel özelliklerini ağağıdaki başlıklar 

altında incelemiştir: 

1. Ortak Bir Vizyon Yaratma: Vizyon değişim çabalarını yönlendirmeye dayanak 

oluşturması bakımından önemlidir. Bu nedenle, dönüştürücü liderliğin başarısı, 
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geleceğe ilişkin cazip ve çekici bir vizyon açıklamasına ve bu vizyonun örgüt 

üyelerince paylaşılmasına bağlıdır. Vizyon sahibi lider, işletmesinin geleceğini 

kendi hayallerine göre, ama realiteden uzaklaşmadan şekillendirme ve bunu da 

etrafındakilere iyi anlatabilme yetisine sahiptir.  

Bir vizyon oluşturmak, bireyleri bir arada tutacak, onları öğrenmeye ve 

yaratıcılığa teşvik edecek önemli bir araçtır. Örgüt tarafından başarıyla ortaya 

koyulan vizyon(lar), bireylerin örgüt vizyonuna, kendi vizyonları gibi sahip 

çıkmalarını sağlayacaktır. Vizyon, örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi ve varlığını 

sürdürmesi için nedenlerini ortaya koyarken, bireylerin ortaya koydukları 

çabalardan zevk almalarını sağlar. Vizyon, bireylere örgüt amaçlarını 

gerçekleştirirken bu amaçlara tutkuyla sarılmaları için bir neden verir. Iyi bir strateji 

ve hedef bireyleri mantıklıca bir araya toplarken, iyi bir vizyon da bireyleri duygusal 

bir ortamda buluşturur (İşcan,2002). 

Vizyon, örgüt içinde bağlılık oluşturur. Çalışanların iş hayatına, ortaya 

koyduğu ürünlere ve hizmetlerine anlam kazandırır. Bir vizyonun en temel 

görevlerinden birisi de çalışanlara rehberlik etmek ve bir idealin örgüt içinde 

oluşmasını sağlamaktır. Örgüt tarafından açıkça ortaya konulmuş vizyonlar bireyleri 

bir ideal etrafında toplarken onların vizyona ve dolayısıyla örgüte gerçek bir bağlılık 

hissetmelerini sağlayacaktır (İşcan, 2002). 

 

2. Etkili İletişim Becerisi: Liderlik sürecinin en önemli unsurlarından biri olan iletişim 

becerisi dönüştürücü liderlikte daha da ön plana çıkmaktadır. Dönüştürücü liderliğin 

ortaya çıkış amacı, en basit anlatımla, örgütte sistematik değişim ve dönüşüm 

sürecini başlatmak ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek 

için dönüştürücü lider, bir vizyon geliştirir ve bu vizyonu izleyicilerine ya da örgüt 
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üyelerine aktarır. Işte bu noktada liderin etkili bir iletişimci olması gerekmektedir 

(Eraslan, 2004-a). 

Gill’e (2003) göre, dönüştürücü liderler, astları ile iletişim kurarken şunlara 

dikkat etmelidirler: 

- Mesaj ile insanların elde edeceği faydalar arasında bağlantı kurmak, 

- Onların değerlerini ve inançlarını yansıtmak, 

- Kelimelerle beden dilini birbirine uydurmak, 

- ‘Ben’ yaklaşımından ‘biz’ yaklaşımına geçmek, 

- Kendilerinin ve başkalarının durumları arasında olumlu karşılaştırmalar yapmak, 

- İnsanların başarılı olabileceklerine olan güveni vurgulamak, 

- Konuşma sanatındaki hünerlerini geliştirmek. Dönüştürücü lider, insanlarla 

iletişim kurarken onlara iyimser gözle bakar. Eleştiri yapması gereken 

durumlarda yapıcı eleştiri yaparak çalışanların gelişmelerine katkıda bulunur. 

Problemleri, insanları suçlayarak değil, sorunların özüne inerek çözmeye çalışır. 

Böylece, karşılıklı güvene dayalı bir örgüt iklimi yaratılmasını sağlar (Serinkan, 

2003; Akt., Serinkan, 2008). 

 

3. Motivasyon ve İlham Verme Becerisi: Vizyonun aktarılmasından sonra izleyicileri 

harekete geçirmede, değişimi başlatmada ve inandırmada yüksek motivasyon 

becerisi kendini göstermektedir (Eraslan, 2004-a). Dönüştürücü liderler insanları 

yapılması gerekenleri yapmak istemeleri için güdüler ve esinlendirirler. Bu nedenle, 

herhangi bir değişim sürecinde, liderlerin güvenilir ve inanılır olmaları gerekir. 

Inanılırlık, liderin dürüstlüğüne ve yeteneklerine ilişkin algılamalardan ve ilham 

verme becerisinden kaynaklanır. Motivasyon ve ilham, örgütsel amaçlarla bireylerin 
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ihtiyaçlarının, isteklerinin, değerlerinin, ilgilerinin ve gayelerinin uzlaştırılması ile 

artacaktır (Gill, 2003; Akt., Serinkan, 2008). 

 

4. Destekleyici Örgüt Kültürü Geliştirme: Örgüt kültürü, üyelere bir kimlik 

kazandırma, onların davranışlarını biçimlendirme, standart süreçler ve uygulamalar 

getirerek çatışmaları azaltma ve böylece huzurlu bir çalışma ortamı yaratma, aynı 

norm ve değerler etrafında toplanan çalışanlar ile yöneticiler arasında uyum sağlama 

gibi birçok işlevi yerine getirir.  

Dönüştürücü lider, şirket değerleri açısından bir rol model oluşturur ve örgüt 

içindeki paylaşılan değerleri tanımlar ve geliştirir. Paylaşılan değerler, güçlü bir 

örgütsel kültürün en önemli ve kilit özelliğidir ve bunlar, çalışanlarda ait olma hissi 

yaratır ve firmanın rekabet avantajına olumlu katkılarda bulunur (Gill, 2003; Akt., 

Serinkan, 2008). 

 

5. Güçlendirme (Empowerment): Güçlendirmede, örgütler, çevrelerinde meydana 

gelen değişimlere etkili bir biçimde cevap verebilmek için, örgütün her 

kademesindeki çalışana vizyon, değer ve bilgi paylaşımı, eğitim ve geliştirme, 

koç’luk, takım çalışması, gerekli kaynakların temin edilmesi gibi olanakları 

sağlayarak yetki ve sorumluluk vermekte ve böylece çalışanların işlerini 

sahiplenmesini sağlamaktadırlar. Dönüştürücü liderler izleyicilerine güvenirler, 

onların kendi kapasitelerini geliştirebilmeleri için süreçte yetkilerini devredebilirler. 

Güç paylaşımının örgütsel bir kazanç olduğu ve katılımın amaçları gerçekleştirmede 

önemli bir itici güç olduğu varsayımından hareket ederler. Böylece mutlak karar 

verici olmaktan çok davranışları tercih eden dönüştürücü liderler, örgütsel değişim 

sürecinde izleyicilerinin kararlara katılımını teşvik ederler (Eraslan, 2004-a). 
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6. Değişimin Temsilcileri Olma ve Yaratıcılık: Dönüştürücü liderlerin varoluşlarının 

temel nedeni ‘değişim’dir. Dönüştürücü liderler, yalnızca değişime karşı gerekli 

tepkiyi vermekle kalmaz; değişimin ne zaman gerekli olduğunu önceden görür ve 

öğrenmeye açık bir strateji oluştururlar. Çalışanları rekabetin ve değişimin yeni 

koşullarına derhal uyum sağlayacak şekilde hazır tutarlar. Bu amaçlar 

doğrultusunda, dönüştürücü liderler, yeni kurumsal ilke ve tutumlar oluşturmaya ve 

bunları sağlamlaştırmaya çalışırlar. Bu tür liderlik örgütün misyonunda, yapısında, 

insan kaynakları yönetiminde, politik ve kültürel sistemlerinde büyük değişiklikler 

yaratır (Eraslan, 2004-a). 

Dönüştürücü bir lider, daha önceden uygulanmış yöntemleri de uygulamaz. 

Problemleri çözmek için orjinal ve yaratıcı yeni kaynaklar ortaya çıkarır. Bunu 

başarmak için de izleyicileri ile birlikte hareket eder. Onları cesaretlendirir ve 

mevcut yapıya, değişim karşıtı anlayışa karşı koymaya yöneltir. Yeni fikirlerin 

uygulanması için izin verir. Bilgiyi paylaşır ve etkin bir şekilde araştırır. Özgür bir 

düşünce platformu hazırlayarak izleyicilerini düşünmeye teşvik eder. Onların gizil 

güçlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarıcı olanaklar sağlar (Eraslan,2004-a). 

Dönüştürücü liderlikle ilgili araştırmalar da bu bilgileri desteklemekte, dönüştürücü 

liderle çalışan gruplarda daha yaratıcı fikirlerin ve orjinal çözümlerin ortaya çıktığı 

görülmektedir. 

 

7. Olumlu Kişilik Özellikleri Sergileme: Örgütlerdeki karmaşık değişim ve yenilik 

süreçlerini başlatan, uygulayan ve bunların kurumsallaşmasını sağlayan bireyler 

olarak dönüştürücü liderleri diğer liderlerden ayıran bazı önemli kişilik özellikleri de 

bulunmaktadır. Bass’a göre (1990) , dönüştürücü liderlerin en temel kişilik özelliği 
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‘karizma’ sahibi olmalarıdır. Bass, karizmayı, liderin izleyicilerinde vizyon ve 

misyon duygusu oluşturması; gurur, saygı ve güven uyandırması süreci olarak 

tanımlamıştır. Böylece lider ile izleyiciler arasında güçlü bir duygusal bağın 

oluşması sağlanır. Dönüştürücü liderlikte karizma izleyicilerin yüksek düzeyde 

perormans göstermeleri ve hedeflere daha iyi bağlanmaları amacıyla kullanılır. 

Dönüştürücü liderlerin bir diğer özelliği ise mantıklı bir şekilde risk alan ve özgürce 

fikirlerini açıklayan cesur bireyler olmalarıdır (Eraslan, 2004-a). Diğer taraftan 

dönüştürücü liderler, olayları kişisel olarak düşünmeyen, eleştiriler karşısında 

yılmayan ve başarısız olmaktan korkmayan kişilerdir. Duygularını kontrol altında 

tutabilirler, böylece kendine güven, kararlılık, inanç ve stres ortamlarında 

dayanıklılıkları artar. 

Dönüştürücü liderlik, gerçekten de değişime yönelik bir liderlik modelidir; çünkü 

dönüştürücü liderler değişim ya da süreç ile ilgilenirler. Sürekli değişen koşullara uyum 

sağlayabilmek ve bunun da ötesinde, yenilikçi politikalar izleyerek kendilerini ve 

çevrelerini değiştirmek konusunda öncü olmayı hedefleyen işletmelerde, yöneticilerin 

dönüştürücü liderlik tarzını benimsemelerinin önemli kazanımlar sağlayacağı 

söylenebilir (Serinkan, 2008).  

Dönüştürücü liderler çalışanların örgütsel vizyon ve misyon çerçevesinde örgütle 

bütünleşmesini sağlamaya çalışarak onların bu süreç kapsamında katılımını, 

potansiyelini ve başarısını artırırlar. Dönüştürücü liderlik modelinde hem lider hem de 

çalışanlar, kendilerini özdeşleştirebilecekleri bir takım istekleri ifade eden amaçları 

arama yolunda değişmektedirler (Bryman, 1992), dolayısıyla dönüştürücü liderlik 

çalışanların kendilerini örgütün amaçlarıyla özdeşleştirmesini hedeflemektedir. Bunun 

yanı sıra dönüştürücü liderlerin önemli davranış kalıplarından biri olan grup amaçlarının 

kabulünü sağlama olgusu da (Podsakoff v.d, 1990) bu liderlik modelinin örgütsel 
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özdeşleşmeyi artırıcı bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır (Akt. İşcan, 2006). İşcan 

(2006) araştırmasında  dönüştürücü liderliğin edimsel  liderlikten daha fazla örgütsel 

özdeşleşmeyi arttırdığını saptamıştır. 

Dönüştürücü liderliğin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasında, yeni yönetim yaklaşım 

ve tekniklerinin, küreselleşmenin, baskıcı rekabet ortamının vb. gibi faktörlerin büyük 

rolü olmuştur. Diğer yandan günümüzde “dönüştürücü” olmanın, bir lidere, bakış açısı 

ve davranış boyutunda hangi katkıları sağladığına ve dönüştürücü liderliği neyin daha 

etkin ve tatmin edici kıldığına yönelik araştırmalar sürdürülmektedir (Bolat ve Seymen, 

2003). 

Günümüzde hızla değişen çevresel, sosyal ve ekonomik koşullar karşısında 

işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için sürekli olarak değişmeleri ve gelişmeleri 

gerekmektedir. Bu değişimler bazen, belli süreçlerdeki küçük iyileştirmeleri içeren dar 

kapsamlı değişimler olabilirken, bazen de tüm sistemi derinden etkileyen ve örgütü bir 

bütün olarak dönüştüren, geniş kapsamlı değişimler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örgütlerde bu tür devrimsel değişimleri hayata geçirmek, insanları değişim hedefleri 

doğrultusunda davranmaya, yeni ve yaratıcı fikirler üretmeye ve değişimin bir parçası 

olmaya güdülemek ise yöneticilerin, geleneksel liderlik davranışlarının dışına çıkarak, 

farklı birtakım yaklaşımları benimsemelerini gerektirmektedir (Serinkan, 2008). 

Dönüştürücü liderler, örgütsel verimi ve performansı arttıracak değişiklikler 

yapmaya çalışırlar. Bunlar örgüt için daha yüksek amaç ve beklentileri karşılayacak 

değişimlerdir. Dönüştürücü liderliğin bir sonucu, örgütsel performans artışıdır. 

Dönüştürücü liderler, yüksek amaçlara ulaşmayı hedefleyen örgütsel sistemlere 

ulaşmayı kolaylaştıran uzun vadeli örgütsel değişimlere zemin sağlar. Jandaghi ve 

arkadaşlarının başarılı ve başarısız şirketlerde dönüştürücü liderliği kıyasladıkları 
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araştırmanın sonucuna göre, dönüştürücü liderlik başarılı şirketlerde, başarısız olanlara 

göre daha fazla yer almaktadır (Jandaghi v.d, 2009).  

Dönüştürücü lider, çalışanlara mevcut durumu koruyarak başarılı olmanın imkansız 

olduğunu anlatmaya çalışır. Çünkü dönüştürücü lider, bugün sahip olunan çevresel 

koşulların ne derece karmaşık olduğunun farkındadır. Dönüştürücü liderin temel hedefi 

olan sürekli değişim, başarılı olmak amacıyla işletmenin karmaşık çevresel koşullara bir 

tepkisidir. Bu değişim aynı zamanda işletme içi süreçler ve faaliyetler açısından da 

karmaşıklık olgusunu beraberinde getirmektedir. Dönüştürücü lider, bir yandan 

çalışanların coşkulu ve istekli bir biçimde faaliyette bulunmasını kolaylaştıran çevresel 

koşulları oluşturmaya çalışırken, diğer taraftan da işletmenin karşı karşıya bulunduğu 

karmaşık ve dinamik sorunların çözümlerinin kolay olmadığının farkındadır (İşcan, 

2002). 

Yapılan çalışmalar dönüştürücü liderlerin örgütlerdeki takım performansına, sanayi 

yöneticilerine ve ordunun performansına olumlu etkilerde bulunduğunu ortaya 

koymuştur. Bu tip liderlerin izleyicileri açısından sihirli bir çekiciliği bulunmaktadır. 

Liderler düzenli amaçlarına ulaşmadaki yollarını izleyicilerinkiyle 

özdeşleştirmektedirler, aynı zamanda liderler örgütü, çevresini ve katılımcıları 

değiştirme yeteneğine sahiptirler. Özgüvenleri, özgerçekleştirme duyguları, düşük içsel 

çatışmaları, kararlılıkları ve hevesleri dönüştürücü liderlerin başarısına katkıda bulunur. 

Liderler, amaçları rahatça ifade etme ve kavratma yeteneğine sahiptirler, böylece 

izleyicilerin önemsiz zihin meşguliyetlerini de yok etmektedirler (Keçecioğlu, 1998).  

Liderlik olgusu ile ilgili olarak göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta 

dönüştürücü liderin, tüm sorunları tek başına çözebilecek ve herkesin ihtiyacını 

karşılayabilecek kadar fazla yeteneğe ve güce sahip olmadığıdır. Hızlı değişimle 

özdeşleşmiş, küresel bir dünyada, her şeyi düzeltecek ve herkesin sorunlarını çözecek, 
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çok güçlü ve kahramanca bir lider düşüncesi, en hafif ifadeyle modası geçmiş bir 

düşüncedir. Küresel dünya ve onun işletmeleri, tek bir kişinin tüm cevapları bulmasını 

engelleyecek ölçüde fazla karmaşık nitelikte ve karşılıklı bağımlı ilişkilere sahiptir 

(İşcan, 2002). 

Dönüştürücü liderlik açısından bir başka önemli koşul, liderlik etme ve izleme 

olgularının karşılıklı ilişkili ve bağımlı olduğunu anlamaktır. İzleyici ya da taraftar 

olmadan lider, lider olmadan da taraftar ya da izleyici olamaz. Dönüştürücü liderlik 

sürecinde hem lider hem de onu izleyen kişiler birbirlerine ihtiyaç duyduklarını, büyük 

ve “sinerjik” bir eşitliğin parçaları olduklarını bilirler. Dönüştürücü lider, duruma ve 

konuya bağlı olarak kendisinin ve kendisini izleyenlerin sahip oldukları rolleri 

değiştirme konusunda yeterli güvene ve fedakarlığa sahiptir (İşcan, 2002). 

Bass (1997), dönüştürücü liderliğin dünyada yaygın olarak uygulanabileceğini ileri 

sürmüştür. Hangi kültürden olursa olsun, dönüştürücü liderler grup veya örgütün iyiliği 

için izleyenlerin bireysel ihtiyaçları aşmaları yönünde onlara ilham verirler. Izleyenler 

beklenenden çok daha fazla efor harcamak için motive olmuş duruma gelirler. 

Dönüştürücü liderliğin evrenselliği kabul edildiğinde Bass, kültürel farklılıkların, 

ölçümde, bireysel düzeydeki farklılıklara katkı sağlayacağını fark etmiştir. Bass,  aynı 

genel kavramların bir kültürdeki spesifik düşünceler, süreçler, inanışlar , örtülü anlayış 

veya davranışları içerebileceğini ve bunun, varyasyonun oluşumuna neden olduğunu 

ifade etmiştir. Bu, dönüştürücü liderlikte cinsiyet farklılıklarının evrenselliği sorusunu 

doğurmuştur. Amerika’da cinsiyet farklılıkları ile ilgili araştırmalar yapılmışsa da 

bulguların diğer kültürlerde de aynı olup olmadığı bilinmemektedir (Carless, 1998).  

Ulusal kültür, liderliğin farklı türlerine başvurmayı ve bu farklı liderlik türlerinin 

etkililiğini etkilemektedir. Değerler, kültürü tanımlamada olduğu gibi liderlik 

tercihlerinde de temeldir. Değer farklılıkları ülkelerin liderlik tercihlerinin bir 
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belirleyicisi olabilirken, benzer bir durum kültüriçi (intra-cultural) farklılıklar için de 

oluşabilir (Ergin ve Kozan, 2004). Ergin ve Kozan 2004’te yaptıkları araştırmada 

Türkiye’de temel değerlerdeki kültüriçi farklılıkların, izleyenlerin dönüştürücü veya 

edimsel liderlik tarzı tercihlerini etkileyip etkilemediğini araştırmışlardır.  Türkiye’de 7 

ilden 36 organizasyonda çalışanlardan elde ettikleri bulgulara göre, sonuçlar edimsel 

liderlik ve kişisel üstünlük (self-transcendence) değerleri arasındaki ilişkiyi 

desteklemektedir. Edimsel liderlik ve tutuculuk (conservation) değerleri arasında 

beklenen ilişki için destek bulunamamıştır. Sonuçlar genel olarak, dönüştürücü liderlik 

ve değişime açıklık  (opennes-to-change) değerleri arasında beklenen ilişkiyi 

desteklemektedir. Ancak, dönüştürücü liderlik ve kendini geliştirme (self-enhancement) 

arasında öngörülen ilişki bulunamamıştır. 

İşcan’ın 2002 yılında yaptığı araştırmasının amaçları, küreselleşen dünya ekonomisi 

ile birlikte ortaya çıkan yeni örgütsel dönüşümlerin ve yeni eğilimlerin tespiti ve bu 

yönelime paralel olarak işletme liderlerinde bulunması gereken özellik ya da becerileri 

ya da küresel işletmecilik anlayışını, ilkeleri ile ortaya koymanın yanı sıra liderliği 

dönüşüm odaklı biçimiyle ele alarak küreselleşme ışığında dönüştürücü liderlik 

anlayışını incelemek, yoğun rekabet ortamında işletme liderlerinin dönüştürücü lider 

vasıflarına sahip olmalarını gerektiren faktörleri belirlemekti. Bunun için 13 farklı 

sektöde faaliyette bulunan 37 kuruluşta, 363 üst düzey yönetici arasında, işletme 

liderlerinin ne ölçüde dönüştürücü liderlik modeline uygun tutum ve davranış 

sergilediklerini ortaya koymak amacıyla ampirik bir araştırma yapmıştır. Araştırma 

sonucunda, küreselleşmenin işletmeleri büyük ölçüde etkilediği, dönüştürücü liderlik 

anlayışının küresel düşünce sistemine uygun bir liderlik modeli olduğu ve araştırma 

yapılan işletme liderlerinin dönüştürücü lider niteliklerine büyük ölçüde sahip oldukları 

saptanmıştır (İşcan, 2002). 
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I.2.3. Dönüştürücü Liderlikte  Duygusal Zeka ve Kişilerarası İlişkiler  

 
Duyguların iş ortamında öneminin fark edilmesi çok eskiye dayanmamaktadır. 

Duygusal zeka ise örgütlerimize henüz yeni girmiş bir kavramdır (Çakar ve Arbak, 

2003). Çakar ve Arbak’ın (2003) toplam 106 yönetici üzerinde gerçekleştirdikleri 

çalışmanın bulguları, duygusal zekası yüksek kişilerin dönüştürücü liderlik davranışı 

göstermeye daha yatkın olduklarını ortaya koymaktadır. Günümüz örgütlerinin mevcut 

yapısı klasik liderlerin ötesinde dönüştürücü liderler yetiştirilmesini gerektirmektedir. 

Bu doğrultuda işe alma ve yönetici olarak atanacak kişilerin seçiminde duygusal zeka 

katsayı yüksek kişileri seçmek ve/veya duygusal zeka eğitimleri vermek dönüştürücü 

liderlik davranışlarının geliştirilmesi açısından önemli avantajlar sağlayacaktır (Çakar 

ve Arbak, 2003). 

Acar (2002), yöneticilerin duygusal zekaları ile liderlik davranışları arasında 

ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmanın kişilerarası duygusal zeka boyutu ve 

liderlik davranışı ile ilgili sonuçlara bakıldığında insana yönelik liderlik davranışı ile 

kişilerarası ilişkilerle ilgili duygusal zeka boyutu arasında olumlu ve aynı yönde bir 

ilişki görülmektedir. İnsana yönelik liderin temel yeterliliklerinden biri olan 

“kişilerarası ilişkiler” boyutu duygusal zekanın da önemli boyutlarından biridir. Bu 

boyutun alt boyutları olan empati, insan ilişkileri ve sosyal sorumluluk bireyin kisiler 

arası ilişkilerdeki başarısını ortaya çıkartmaktadır. Bu kişiler diğer bireyleri anlar, ilişki 

kurar ve onlarla iyi geçinirler. Bu yetenekler, takım çalışmasında ve insan ilişkilerinde 

gerekliliktir. Iyi geliştirilmiş kişiler arası yetenekler, insanlarla ilişkili olarak, müşteri 

hizmetleri, yönetim ve liderlik faaliyetlerinde çok önemlidir. Bütün bu yetenek ve 

beceriler insana yönelik liderlik davranışının temel belirleyicileridir (Acar, 2002). 

Araştırma duygusal zeka ve liderlik literatürüyle tutarlı sonuçlar vermiştir.  
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I.2.4. Eğitimde Dönüştürücü Liderlik 

 

Günümüzdeki hızlı değişim ve dönüşümler, eğitim sistemlerini ve bu sistemleri 

yöneten kişilerin davranış ve rollerini etkilemektedir. Bu değişim süreci 21. yüzyılın 

eğitim yöneticilerinden farklı rollerin beklenmesine yol açmaktadır. Bu roller, 

geleneksel yöneticilik rollerinden farklıdır. Okul düzeyinde dönüştürücü liderliğin tek 

amacı çağın gereklerine uygun okullar yaratmaktır. Okulların değişen çevresel şartlara 

uyumunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmesinde, eğitimsel kalitenin 

artırılmasında dönüştürücü liderlik davranışlarının belirleyici bir rolü bulunmaktadır 

(Eraslan, 2004-b). 

Bilgi toplumunun okul yöneticileri, öğrencilerini bilginin gücünden etkin bir 

şekilde yararlanabilen bir toplum biçimine hazırlamak zorundadır. Okul içerisinde 

yöneticinin liderlik özellikleri yanı sıra değişimi okul ortamına getiren, değişimi 

yöneten liderlere gereksinim vardır. Bu liderlik tipinin adı “dönüştürücü 

(transformasyonel)”  liderliktir (Eraslan, 2004-b). 

Necati Cemaloğlu (2007), okul yöneticilerinin liderlik stillerinin örgüt sağlığı 

üzerindeki etkisi isimli araştırmasında ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev 

yapan toplam 500 öğretmene Çoklu Faktör Liderlik Anketi uygulamıştır ve araştırma 

bulguları, okulun örgüt sağlığının oluşumunda, okul yöneticisinin liderlik özelliklerinin 

önemli olduğunu, dönüştürücü liderlik özellikleri sergileyen okul yöneticilerinin görev 

yaptıkları okullarda, örgüt sağlığını olumlu yönde etkilediklerini, öğretmenlerin 

birbirleriyle daha pozitif iletişim kurduklarını, öğretmenlerin kendilerini mesleki açıdan 

geliştirdiklerini, okulun daha fazla öğrenen örgüt özellikleri gösterdiğini, kaynakların 

etkili ve verimli kullanıldığını, öğretmenlerin dış baskılara karşı korunduğunu ve 
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öğretmenlerde okula karşı aidiyet duygusunun güçlendiğini, morallerinin yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

I.3. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ 

 

Kadın, erkek kadar dünya üzerinde varolmuştur. Tarih sürecinde, vebayla, 

savaşlarla, depresyonla, kıtlıkla, trajediyle ve eklenen çocukların yükümlülüğüyle 

uğraşmıştır. Erkeklerle kıyaslandığında az sayıda kadını tarih sayfalarında yönetici 

olarak görürüz. Erkekler, general, kral, yazar, şair, düşünürken; kadınlar, eş, evinin 

hanımı, yoldaş, arkadaş ve yardımcıdırlar. Kadın kelimesi, aslında bu pasif anonim 

pozisyonu vurgulamaktadır. Anglo-Saxon’ca “wifman”, yani “wife-man”den gelmekte 

ve “kadın” olmanın “karı-eş” olmaktan bir farkı yok gibi görünmektedir. Bazı istisnalar 

dışında kadınlar hesaba katılmazlar. Onlar annedir, eştir, kız kardeştir, doğru-düzgündür 

ve “unutulmuş”tur (Bullough, 1974). 

Toplumsal cinsiyet rollerinden bahsetmeden önce konuyla ilgili bazı kavramları 

tanımlamakta fayda vardır. 

Biyolojik Cinsiyet (Sex): Vücut hücrelerinde taşınan belirli kromozomları ifade eder. 

23. çift kromozomlar, cinsiyet kromozomlarıdır. XX (kadın) veya XY (erkek), kadın ve 

erkekle özdeşleştirdiğimiz fiziksel gelişimin iki farklı çeşidini üretir (Burr, 1998).  

Toplumsal Cinsiyet (gender): Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetin sosyal anlamıdır. 

Kadın ve erkekten beklenen farklı özellik ve davranışları, erkeksilik ve kadınsılık 

fikirlerimizi ifade eder. Bu farklılıklar gerçekte var olabilir  veya yalnızca var olduğuna 

inanılabilir (Burr, 1998). 

Cinsiyet Rolleri (Sex Roles): Cinsiyet rolü, bireyin kendi kimliğini kadın veya erkek 

olarak algılayıp cinsiyetinin gerektirdiği davranışı göstermesidir (Kavuncu, 1987). 
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Kadınsılık ve Erkeksilik: Kadın veya erkek olmaya eklenen sosyal ve kültürel 

beklentileri ifade eder ve düşünce, davranış ve görünüşümüzü kapsar (Burr, 1998). 

Cinsiyet kimliği: Kişinin kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamasıdır. Bu kimlik 

kişinin kendilik kavramında yer alan en önemli öğedir. Kendinizi ya da bir başkasını 

tanıtmanız istense büyük bir ihtimalle en başta söyleyeceğiniz özellik cinsiyet olacaktır. 

Cinsiyet kimliği, kimliğin bütünleştirilmeye çalışıldığı ergenlikten once kazanılır 

(Dökmen, 2006).  

Rol terimi, tiyatrodan ödünç alınmış görünse de sosyolojik bir terimdir. Belirli 

bir sosyal pozisyondan (örneğin; rahip, polis gibi) beklenenlerdir, bir dizi davranış ve 

görevi ifade eder. Cinsiyet rolleri, bu yüzden, kadın ve erkekten beklenen davranış 

şekilleridir. Roller, aynı zamanda karşılıklı etkileşimseldir. Örneğin, öğrenci rolünü 

almaya hazırlananlar olmadan, ‘öğretmen’ rolünü taşıyamazsınız. Bu yüzden cinsiyet 

rolleri, kadın ve erkeğin birbirine karşı saygı içinde oynadıkları davranışsal 

senaryolardır (Burr, 1998). 

Toplum tarafından kız ya da erkek olarak etiketlenmelerinin ardından çocuklar 

cinsiyetin kültürel anlamlarını öğrenmeye ve kazanmaya başlarlar. Cinsiyetin kültürel 

anlamları, toplumsal cinsiyet rolleri olarak görülür. Toplumsal cinsiyet rolü, toplumun 

tanımladığı ve bireylerin yerine getirmelerini beklediği cinsiyetle ilişkili bir grup 

beklentidir. Sosyalleşme süreci ile kızlar ve erkek çocuklar, çeşitli nesneleri, 

etkinlikleri, oyunları, meslekleri ve hatta kişilik özelliklerini onlar için ‘uygun’ ya da 

‘uygun değil’ olarak ayırt etmeyi öğrenirler (Dökmen, 2006). 

Bem’e göre cinsiyet rolünün iki boyutu şöyle tanımlanmıştır: Erkeksilik, 

saldırgan, bağımsız, tarafsız, mantıklı, rasyonel, analitik ve kararlı olmayı içerirken, 

tersine kadınsılık; duygusal, duyarlı, açıklayıcı, işbirliği yapan, önsezili, sıcak ve ince 

düşünceli olmayı içerir (Park, 1996). 
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Cinsiyet rolü sosyalleşmesi (gender-role socialization) ailelerin, akranların, 

okulların, medyanın, bir toplumun her iki cinsiyet için uygun elbise, kişilik, aktiviteleri 

gibi özelliklere ilişkin beklentilerini öğrettiği süreçtir. Cinsiyet rolü sosyalleşmesi, 

eşitliksiz işyeri sonuçlarına katkıda bulunabilir. Kadınların, ailelerine ve erkeklerin 

işlerine daha yönelik olmalarına yol açabilir. Geleneksel olarak kız çocuklar bebek 

sahibi olmayı isteme, yemek yapma vb. yönde sosyalleştirilirken, erkek çocuklar geniş 

dünyada gelecek için yarışma yönünde sosyalleştirilirler. Kadın ve erkeklerin farklı 

sosyalleştirilmesi toplum tarafından cinsiyetleri için kabul edilen işleri aramalarına 

yönlendirebilir. Ayrıca sosyalleştirme kadın ve erkeklerin iş yaşamlarını etkileyen farklı 

değerler taşımalarına katkıda bulunabilir (örneğin,  işte otoriteye sahip olmanın önemi 

veya çok para kazanma) (Reskin ve Padavic, 1994). 

Oldukça küçük anlamda biyolojik terimlerde farklılaşan kadınları ve erkekleri 

görünüş ve fırsatlar açısından göze çarpan şekilde farklı iki gruba dönüştürme işlemine 

‘cinsiyetin sosyal yapılanması’ denir (Reskin ve Padavic, 1994). 

Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumları, çocuklarına aldıkları oyuncaklar 

onlara cinsiyet temelli rollerini öğretmektedir. Genellikle, erkek çocuklarına alınan 

oyuncaklar onları dışarıda oyun oynamaya ve kız çocuklarına alınan bebekler de kız 

çocuklarını ev içerisinde oynamaya, bebeklere bakmaya ve ilgi göstermeye 

yöneltmektedir. Bu şekilde rollerini öğrenen kadınların ileride iş hayatına girmekten 

kaçındıkları ve evde çalışmayı tercih ettikleri düşünülmektedir. Çocuklar küçük yaşta 

okula başladıklarında artık önlerinde çok daha fazla örnek vardır. Toplumun cinsel rol 

beklentilerini öğrenmeye ve bunlara uygun olarak davranmaya başlarlar (Powell, 1993; 

Akt. Bayhan, 2002). 

Sosyal öğrenme teorisi, toplumsal cinsiyet rollerinin (gender roles) öğrenilmiş 

olduğunu ve sosyal temsilciler (agent) tarafından öğretildiklerini varsayar. Ebeveynler 
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ve diğer bakıcılar, yaşamlarının en başından itibaren erkek ve kız çocuklara farklı 

davranmaya inandırılmıştır. Bu sürece “farklı sosyalleşme” (different socialization) 

denmektedir. Kızların belirli davranışlar için ödüllendirileceği ve diğer davranışlar için 

cezalandırılacağı düşünülür ve erkek çocuklar için ödüllendirilecekleri veya 

cezalandırılacakları düşünülen davranış dizileri ile aynı değildir (Oskamp, 1993). 

Kadınlar ve erkekler arasında; kız ve erkek çocukların cinsiyetlerine uygun görülen 

oyuncaklardaki farkı, kadın ve erkeğin aile içinde oynadıkları farklı rolleri ve iş 

kariyerlerindeki cinsiyet farklılıklarını biliyoruz. Bunlar dışında, daha güç fark edilen 

fakat hepimizin deneyimlediği cinsiyet farklılıkları şunlardır (Burr, 1998); 

 Kadınların ve erkeklerin beden dili farklılaşır. Vücutlarını farklı taşırlar, 

oturduklarında farklı biçime girerler ve konuşurken farklı jest ve ifadeler 

kullanırlar. 

 Diyalog kurarken, karışık cinsiyet gruplarında, erkekler daha fazla söz kesip, 

daha fazla direkt söz söyleyip, ricada bulunurken, kadınlar sözü kesilmeye, 

dolaylı ricalarda bulunup diğer konuşmacılara diyalogsal destek vermeye (‘hıhı, 

‘evet’ vb. diyerek veya sorular sorarak) daha yatkındırlar. 

 Birinin el yazısını ilk gördüğümüzde yazının biçiminden yazarın cinsiyetini 

genellikle söyleyebiliriz. Yargılamalarımızda yanıldığımızı düşünsek de, yazma 

gibi günlük aktivitelerde cinsiyeti kolaylıkla anlamamız önemli bir şeydir. 

 Sahip olduğumuz kişisel şeylerle de cinsiyetimizi gösteririz. Özellikle tarzlar 

konusunda, örneğin kadın ve erkeklerin kol saatleri, çorapları, terlikleri, 

mendilleri, parfümleri, takıları farklıdırlar ve bunlar sadece cinsiyetler 

arasındaki fiziksel farklılıklarla açıklanamaz. 

 
Toplumsal cinsiyetin kazanımına ve cinsiyetler arası farklılıkların açıklanmasına 

ilişkin çeşitli kuramlar vardır (Dökmen, 2006): 
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Psikanalitik kuram: Freud’un görüşlerine dayanan psikanalitik yaklaşım, toplumsal 

cinsiyetin gelişimine ilişkin olarak getirilen ilk kuramsal açıklamalardan biridir. 

Freud’un toplumsal cinsiyetin oluşmasına ilişkin kuramı, libido kavramlaştırmasına 

dayanır. Libido, biyolojik ve toplumsal cinsiyeti organize eden, biyolojik temeli olan 

cinsel enerjidir. Freud, libidoyu erkek cinsel organını merkeze alarak (phallocentric) 

açıklamaktadır. 

Psikoloji ekolleri içinde cinsiyet hakkında en çok şey söyleyen psikonalizdir. 

Freud’a göre çocukların cinsiyet kimliği bir penise sahip olup (erkekler), olmama 

(kızlar) bilgisine dayanır. Erkek çocuk için, bu erkeksi kimliğinin sembolüdür ve 

sonucunda erkeklerin güçlü dünyasında haklı yerini alacağını garantilemektedir. Kızlar 

da erkekler de, kızlardaki penis eksikliğinin belki de onların geçmişte yaptığı yanlış bir 

şeyden dolayı kastre (iğdiş) edilmesi sonucu olduğu düşünürler. Oedipial süreçte, erkek 

3-5 yaş arlığındayken, erkek çocuğun artan cinsel farkındalığı ilk sevgi objesi olan 

annesine yönelir. Fakat daha uzak olduğu güçlü babasının bu duyguları yüzünden onu 

iğdiş edeceğinden korkar. Bu karşılığı annesine olan duygularını bastırarak, babasını 

yeniden tanımlayarak onun gibi olursa annesi yerine başka bir kadınla bir cinsel ilişki 

kurabileceğini düşünerek çözer. Babasını tanımlarken, erkek çocuk, babasının her 

şeyini-, babasının otoritesini, sosyal normlarını ve somutlaştırdığı daha fazlasını 

içselleştirir. Bu yüzden, Freud, erkeklerin hayli gelişmiş idealizm duygusuna sahip 

olduklarını ileri sürer. Tersine kızlar, kastre edildiklerinden dolayı ikinci sınıf vatandaş 

olduklarının farkındadırlar, annelerinin de kastre olduğunu, bu yüzden ikinci en iyi 

olduğunu görürler. Kız çocuğu annesini kimlikleştirmesinde, kendi düşük statüsü 

bilgisiyle ilgili itaatkâr bir tutum sergiler, erkek kardeşi gibi Oedipal kompleksi 

çözemez, karakter gücünü, ahlaki doğruluğu ve bir erkeğin idealizmini asla 

kazanamayacaktır (Burr, 1998). 
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Freud kadınsılığı ikinci sınıfa koymaktadır ve bununla ilgili tıp, psikiyatri ve 

sonraki feminist psikodinamik yaklaşımcılardan eleştiriler almıştır. İlk olarak, cinsiyet 

kimliği oluşmasında genital farklılıkların farkındalığı faktörlerden sadece biri belki 

küçüğü olduğu ileri sürülmüştür. İkinci eleştiri, Freud’un babayı evde öncelikli disiplin 

temsilcisi olarak alması konusundadır, çoğu durumda bu rolü evde anne 

sergilemektedir. Üçüncü büyük eleştiri, psikanalitik teori, cinsiyeti toplumda bir güç 

ilişkileri sistemi olarak göz ardı ediyor görünmektedir. Dünyada erkeğin güçlü 

pozisyonunu ele alırken, erkek egemenliğinin aile içi şiddet ve çocuk istismarı gibi 

çeşitli örneklerini analiz etme girişiminde bulunmamaktadır (Burr, 1998). 

Cinsiyetle ilgili biyolojik açıklamalar, cinsiyet farklılıklarını biyolojik faktörlere 

(üreme organlarına, hormonlara, beyin yapısına) dayanarak açıklamaktadır. Biyolojik 

yaklaşım, daha çok hormonları, beyin yapısı ve işleyişini cinsiyet farklılıklarının nedeni 

olarak görürken, sosyobiyolojik yaklaşım yüzbinlerce yıllık evrimsel süreci ve genetik 

değişimi cinsiyet farklılıklarının açıklaması için temel almaktadır. Sosyal öğrenme 

kuramı, başka insanların davranışlarının gözlenmesi, pekiştirme ve ceza uygulamaları 

ve taklit aracılığıyla cinsiyet farklılıklarının şekillendiğini ileri sürmektedir. Sosyal 

bilişsel kuram, evrimsel faktörlerin etkisini yadsımakta, ancak sosyal davranışın 

evrimleşen biyolojinin bir ürünü olması gibi tek yönlü bir evrimi kabul etmemektedir. 

İnsan evrimi, vücut yapısını ve biyolojik kapasiteyi belirlemiştir, ancak davranışları 

dikte etmemiştir. Sosyoyapısal etkiler, biyolojik kaynaklar aracılığıyla farklı amaçlar 

için kullanmak üzere davranışın düzenlenmesi ve yapılanmasını sağlamıştır. Bilişsel 

kuramlardan toplumsal cinsiyet şeması kuramı, çocukların cinsiyetle ilişkili düşünce ve 

davranışları nasıl kazandıklarına ilişkin önemli açıklamalardan biridir. Bu kuram, sosyal 

öğrenme ve bilişsel gelişim kuramlarının temel görüşlerini birleştirmektedir. Toplumsal 

cinsiyet şemasıyla bilgi işleme kuramı, çocuğun cinsiyetle ilgili bilgilerin işlenmesine 
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aktif olarak katıldığını ileri sürer. Bu kuramlar dışındaki bazı kuramlar sosyal yapı 

kuramı, benlik sunuşu kuramı, çok faktörlü toplumsal cinsiyet kimliği kuramıdır. Her 

kuramın açıklayabildiği ve açıklayamadığı yönler vardır. Bu nedenle cisniyet rollerinin 

bütün kuramlar ışığında daha iyi açıklanabildiğini söylemek mümkündür (Dökmen, 

2006). 

 

I.4. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE CİNSİYET ROLLERİ 

Dönüştürücü liderlik ve cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiyi gösteren literatür çok 

sınırlı olsa da liderlik yönelimleri ve cinsiyet ilişkisini gösteren kaynaklar, dönüştürücü 

liderlik ve cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiye ışık tutmaktadır.  

Küçük gruplardaki davranışları bakımından kadınlarla erkekler arasında bazı 

farklılıklar belirlenmiştir. Grup tartışmalarında kadınlar daha arkadaşça ve uyuşmaya 

daha eğilimlidirler. Erkekler ise daha çok başarmaya yönelik görevlerde bulunma 

eğilimlidirler. Grup verimliliği çalışmalarında erkekler daha yüksek performans 

göstermektedirler, ancak eğer grup görevi karmaşık sosyal etkileşim gerektiriyorsa 

kadınların performanslarının daha iyi olduğu gözlenmektedir. Kadınlar grup liderliğinde 

daha demokratik ve katılımcı bir tarz benimsemektedirler. Araştırma sonuçları 

erkeklerin daha çok görev tamamlamaya ve ödüllere yöneldiklerini; kadınların ise grup 

üyeleri arasındaki pozitif duyguları sürdürmeyle ve etkileşimin sosyal yönleriyle 

ilgilendiklerini göstermektedir. Bu bakımdan erkeklerin iş yönelimli liderlik, kadınların 

da duygusal-sosyal yönelimli liderlik stillerini benimsediklerinden söz edilebilir 

(Dökmen, 2006). 

Erkek ve kadınların davranış stillerinin farklı olduğuna inanıyorsak, bu kadın ve 

erkeklerle ilgili sahip olduğumuz önyargılı imajlardan kaynaklanıyor olabilir. Bir kadın 

güçsüzlük sergilediğinde, insanlar “yapar, çünkü o bir kadın” diye düşünürler. Dikkat 
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çekici bir farklılık ise aynı davranışı bir erkek sergilediğinde, insanlar bu davranışın 

erkeğin kişisel tarzı yada özelliğiyle ilgili bir problem olduğunu, bu yüzden yönetim 

için erkeklerin uygunluk durumunu yansıttığı sonucuna varılmayacağını varsayarlar 

(Wilson, 1995). 

Cinsiyet ayrımcılığı, insanlara cinsiyetleri yüzünden aleyhte davranmaktır 

(örneğin, daha az ücret ya da hak vermek). Genellikle kadınlara karşı yapılan ayrımcılık 

için kullanılır (Burr, 1998). Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı, çalışma yaşamının 

belli başlı özellikleridir. İlk olarak ve en önemli olan ‘cinsel iş bölümü (gender division 

of labour)’ dür. Bu, cinsiyetlerini temel alarak insanlara işleri paylaştırmayı ve bir 

cinsiyete özgü belli görevler vermeyi kapsar. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayırımı, 

kadının çalışmasına değer biçilmesiyle de açıklanabilir. Bu süreçler çalışanlar ve 

patronları arasındaki günlük iletişimlerde, işçilerin, ailelerin ve hükümetin politika ve 

uygulamalarında gerçekleşir (Reskin ve Padavic, 1994). 1970’lerden itibaren kadın-

erkek eşitliğini savunan feminist topluluk ve hareketler oluşsa da eşitsizlikler hala 

devam etmektedir. Kadınlar hala düşük ücretlerle, yarı zamanlı, iş güvencesi ve iş 

güvenliği olmadan çalışmaya devam etmektedir. Erkekler yüksek statü ve güçlü 

pozisyonları doldurmaya kadınlardan daha yatkındırlar. Bu ‘dikey cinsel iş bölümü’dür. 

Örgütlerde, yöneticiler genel olarak erkek, asistanlar ve sekreter personeller de kadındır. 

Hemşirelik, öğretmenlik gibi kadınların baskın olarak doldurduğu mesleklerde de bu 

mesleklere giren erkeklerin yönetici pozisyonuna gelme avantajları daha yüksektir. Hala 

kadın ve erkek işi olarak görülen işler vardır. Örneğin bakım ve hizmet sektörü kadınlar 

için, endüstri ve ticaret erkekler için uygun görülmektedir. Bu, ‘yatay cinsel iş 

bölümü’dür (Burr, 1998). 

Erkeklerden daha az terfi almalarının yanı sıra kadınların daha az otorite 

kullanmalarına izin verilir. İş otoritesine sahip olan kişi örgütsel hedefler, bütçeler, 
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üretim ve astlar (örneğin; işe alma, işten çıkarma, ödemeler) hakkında kararlar veren 

veya kurallar koyandır. Kadınların iş yerinde otorite zayıflığı iki şekilde ortaya 

çıkmaktadır. İlki, kadınlar güç kullanılması gereken pozisyonlarda genellikle 

bulunmamaktadırlar. İkincisi, bu tarz pozisyonlardayken genellikle erkekler kadar güç 

ve yetki verilmemektedir: Bu bariyerler bütün düzeydeki kadınları etkilemektedir 

(yöneticiler, profesyoneller ve mavi yaka çalışanları da kapsayan bir şekilde) (Reskin ve 

Padavic, 1994). Otoriter pozisyonlarda bulunan kadınlar kendilerinden beklenen ve 

atfedilen cinsiyet rolleriyle işteki rolleri arasında çatışma yaşarlar (Wilson, 1995). 

Kadın sayısının üst liderlik rollerindeki azlığı yeni değildir ve uluslararası 

göstergelerle açıklanabilir. Kadınların yönetsel rollerdeki yüzdesi %25’ten (Almanya) 

%43’e (Avustralya) değişkenlik gösterirken kadınların kıdemli pozisyonlardaki oranları 

%0,3 ve % 5 (Japonya ve Almanya) arasındadır, Avustralya’da %15, ABD’de %10’dur. 

Bu farklılıkları ve sosyal ve örgütsel ortamdaki potansiyel etkilerini açıklamaya yönelik 

araştırmalar ve bulgular vardır. Boatwright ve Forest (2000) liderlik pozisyonlarındaki 

sayısal farklılıklar için bir neden olan cam tavan (glass ceiling) kavramını 

vurgulamışlardır. Ayrımcılık ve kalıpyargı örnekleri de kadın liderlerin sayılarının 

düşüklüğüne yol açabilir. Oakley (2000) örgütsel liderlik rollerindeki cinsiyet 

eşitsizliğinin iş ahlakının bir sorunu olduğunu ileri sürmüştür (Akt: Stelter, 2002). 

Kadın Sorunları Genel Müdürlügü’nün 2005 verilerine göre Türkiye’de kamu 

kurumlarında kadın sayısı, müsteşar, başkan, genel müdür, daire başkanı, bölge müdürü, 

il müdürü ve bu kadroların yardımcıları pozisyonlarında % 0-20 arasındadır. Özel 

sektörde degişik alanlarda ve siyasette ise durum şöyledir; 

• Türkiye’de işverenlerde kadın oranı % 13, 

• Mecliste temsil oranı % 4.4 (AB ortalaması %21, A.P %30, dünya ortalaması%27) 

• Belediye başkanı kadın oranı %1, 
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• Üniversite rektörlerinde kadın % 6.2, rektör yardımcısı %11.3, dekan %13.7, dekan 

yardımcısı % 27.6, enstitü müdürü %16.9, bölüm başkanı %22.7 (Araştırma 

kapsamında yer alan 16 üniversitedeki toplam 1201 yöneticinin %78.1’i erkek, %21.9’u 

kadındır) 

• Başhekimlerde kadın % 2, 

• Avrupa’da çalışan kadınların ancak % 5’ten azı tepe yönetimde yer alabilmektedir 

(Mutlu, 2007). 

Birinci kısımda bahsedilen liderliğe özellik yaklaşımcıları liderin astlarında 

olmayan özellikler sergilediklerini varsayarlar. Yaklaşımdaki lider özellikleri, 

kadınların lider olarak neden daha az tercih edildiklerini bize anlatmaktadır. Kadınlar 

erkeklerden genel olarak daha kısadır, kalıpyargısal olarak daha az akıllı, daha az kararlı 

ve daha az motivasyonlu olarak algılanmaktadırlar. Kişilerarası ilişki becerileri iyi 

olabilir ama güçlü veya etkileyici görülmezler (Wilson, 1995). Kadın liderlerin ilgileri 

lider olmayanlardan önemli ölçüde farklıdır. Liderlerde, saygın pozisyonları yeğleme, 

düşünce özgürlüğü, meydan okuma ve kişilerarası iletişim gözlenirken, lider olmayanlar 

artistik aktiviteleri tercih etmektedirler (Wilson, 1995). 

İnsan aktivitelerini cinsiyetleştirmeyle ilgili başlıca neden, erkek avantajını 

korumaktır. Cinsiyet rolleri ve cinsiyetleştirilmiş örgütler, bir grup olarak erkeklerin 

tercih edilir pozisyonunu kurumlaştırır, başka bir deyişle, örgütler kadındansa erkeği 

onaylayan bir cinsiyet hiyerarşisi kurmakta önemli bir rol oynar. Bunun ardından birey 

olarak erkekler özel hiçbir şey yapmadan elde ettikleri erkek olmanın faydalarından 

zevk alır. Çoğu erkek cinsiyetleri sayesinde elde ettikleri faydaların farkında bile 

değildir (Reskin ve Padavic, 1994). 
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Kadının rolüyle ilgili kültürel normların değişmesi ve örgütlerde bütün 

düzeylerde cinsiyet ayırımın yasaklanması sayesinde yönetim pozisyonundaki 

kadınların sayısı artmaktadır. Daha fazla kadın yönetici oldukça, yönetsel davranış için 

geleneksel erkeksi standartların androjen standartlarla yer değiştirmesi mümkündür. 

Diğer taraftan, hala erkeksi olan çalışma yaşamında başarı sağlamak için , yeni kadın 

yöneticiler erkeksi özellikleri ve tipik erkek yönetici davranışlarını benimseyebilirler 

(Powell ve Butterfield, 1979). 

Kadın ve erkeklerin liderlik rolüne kazandırdıkları farklı özellikleri inceleyen 

araştırmalar, erkeksi ve kadınsı özelliklerin karışımının daha etkili bir yönetici 

yarattığını göstermiştir. Sargent (1981) her iki cinsin yöneticilerinin diğer cinsin en iyi 

özelliklerini benimseyerek daha etkili hale geleceklerini yani androjen yöneticiler 

olacaklarını savunmuştur. Androjen cinsiyet rolü taşıyan bireyler daha esnektir ve 

liderlik davranışları ve etkililik arasındaki esneklik gereksinimi liderlik teorilerinde 

açıklanmıştır. Spence (1992) andojen olarak sınıflandırılan bireylerin en yüksek öz 

saygıya sahip kişiler olduklarını bulmuştur. Cann ve Siegfred (1990) liderlerin 

karşılaştıkları talep ve durumların çeşitliliğine başarılı bir şekilde yanıt verebilen etkili 

liderlerin davranışsal olarak androjen olmaları gerektiğini söylemiştir. Yönetsel başarı 

ile tek bir cinsiyete özgü rol davranışı arasında bir ilişki yoktur (Bem,1974). Buna göre, 

andojen yönetici (hem erkeksi hem kadınsı özellikler gösteren) daha etkili olmaya 

yatkındır (Akt. Wilson, 1995). 

Dönüştürücü liderlik bakımından da cinsiyet farklılığı üzerinde durulmuştur. 

Dönüştürücü liderler, bir vizyon sahibidirler, geleneksel olmayan bir tarzla düşünürler, 

bireysel gelişmeyi desteklerler, geribildirimde bulunurlar. Katılımlı karar verme süreci 

izlerler, işbirliğini benimserler ve iş çevresine güvenirler (Dökmen, 2006). 
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  Rosener (1990) kadın ve erkek liderlerin liderlik performanslarını ve işyerindeki 

insanları nasıl etkilediklerini ayırmıştır. Örgütlerdeki geleneksel liderlik tarzını kadınlar 

da erkekler gibi “emret ve kontrol et” tarzı olarak tanımlamıştır. Erkeklere liderlik 

tarzları sorulduğunda kendilerini edimsel (iş gördürücü) lider özellikleri olan, astların 

yaptıkları bir seri iş görme ile iş performansını değerlendiren, sunulan hizmetler için 

ödülleri değiştirme veya yetersiz performans için cezalandırma gibi özelliklerle 

tanımlamışlardır. Erkekler pozisyonları ve yasal otoritelerinden gelen gücü kullanmaya 

da yatkındır. Kadınlar ise kendilerini dönüştürücü liderlik özellikleri olan, astların grup 

içinde kendi ilgilerini daha büyük bir amaç için bir ilgiye dönüştürmelerini sağlama, 

karizma, kişilerarası ilişki becerileri çalışkanlık gibi kişisel özelliklerle ya da kişisel 

bağlantılarla tanımlamışlardır. Rosener, bunu “interaktif” liderlik tarzı olarak 

isimlendirmiştir. Çünkü bu kadınlar aktif olarak, herkesin katılımı için astlarıyla pozitif 

ilişki kurmak için çalışmaktadırlar. Kadınlar katılımı destekler, gücü ve bilgiyi paylaşır, 

diğerlerinin öz değerlerini arttırır ve işleri için heyecanlanmalarını sağlarlar (Wilson, 

1995). 

Örgütsel değişim, Eagly ve Johnson’ın (1990) liderlik çalışmaları analizinin 

kadınlar arasında erkeklerden daha yaygın olan demokratik ve katılımcı liderlik 

stillerini savunmaktadır. Yöneticilerin erkeksi özelliklere sahip olması gerektiği fikri 

yerine, androjen erkek ve kadınlar tarafından sergilenen daha erkeksi özellikleri 

tamamlayan ve arttıran pozitif niteliklere sahip bazı kadınlara bakmalıyız, sonra da 

kadınların gündelik yaşam gerçeklerine, iş, aile ve toplum tarafından oluşturulan bütün 

engellere rağmen kadınların nasıl iyi iş çıkardıklarına bakılmalıdır. Kadınların baş 

etmedeki başarısızlıkları yerine neyle baş ettiklerine bakmak gerekir. (Smith,1982; Akt., 

Wilson, 1995).   
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Psikolojinin de, diğer çoğu akademik disiplin gibi, ağırlıklı olarak erkekler 

tarafından yürütüldüğü ve onların ilgilerini ve sorunlarını yansıttığı ileri sürülmektedir. 

Kadınların deneyimleriyle ilgili konularda çalışan kadın akademisyenler, erkek 

meslektaşlarının çalışmalarını önemsemediklerini, akademik olarak saygın 

bulmadıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca erkek deneyimlerinin her iki cinsiyet için de 

‘standart’ olarak kabul edildiği ileri sürülmektedir (Burr, 1998). 

Rol uygunluğu tahlili, kadın liderlerin seçimlerinin iki yönden gelen tehditlerle 

zorlandığını önermektedir: cinsiyet rollerine uymaları, lider rolünün gereklerini 

karşılamada bir başarısızlığa neden olabilir ve lider rollerine uymaları, cinsiyet rolünün 

gereklerini karşılamada bir başarısızlığa neden olabilir. Kadın cinsiyet rolü, lider rolüne 

uygun olmamaya erkek cinsiyet rolünden daha yatkındır, bu da kadın liderlere yönelik 

büyük bir önyargının oluşmasına neden olmaktadır. Bu önyargılar, liderin davranışını 

etkileyen negatif yaptırımlarla sonuçlanabilir (Eagly ve Johannesen-Schmidt, 2001). 

Günümüzde çağdaşlaşmış ve endüstrileşmiş toplumlarda artık kadın ve erkek 

rollerindeki farklılaşma gittikçe azalmaktadır. Böyle bir ortamda bireyin cinsiyet rolü 

çatışması içine girmemesi, mutlu ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmesi, onun esnek 

bir kişiliğe sahip olabilmesi ile mümkündür. Esnek kişiliğe sahip olan birey ise içinde 

bulunduğu ortamın gereği olan davranışı gösterirken hem kadınsı hem de erkeksi- 

girişken, anlayışlı, duygusal, saldırgan, azimli- davranabilmektedir. Bundan dolayı, 

birey, cinsel kimliğini geliştirirken hem kadınsı hem de erkeksi özelliklerini içeren 

“androjen cinsiyet rolü”nü kazanmaya teşvik edilmelidir. Androjen yapının alışılmışın 

dışında bir anlayış olduğunu belirten Singer’e göre (1976) bu yapı, bireylerinde, toplum 

tarafından kazandırılmış diğer cinsiyete karşı gösterecekleri geleneksel davranışlarını ve 

kadın veya erkek olarak bilinen cinsel kimliklerini etkilemesi sonucu sık sık baskı altına 

alınarak bilinçaltına itilmektedir. Bu sebepten dolayı androjen yapıdan uzaklaşan birey 
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yaşadığı toplum ile kendisi arasında bir denge kuramaması nedeniyle mutsuz olmakta 

ve psikolojik açıdan sağlığı bozulabilmektedir (Kavuncu, 1987). 

Batı ülkelerinden doğu ülkelerine kadar dünyanın birçok yerinde başarılı bir 

lideri tanımlamada erkek yönelimli özellikleri yeğleyen cinsiyet önyargıları çok güçlü 

bir fenomendir. Bu durum İşletme öğrencileri ve onların profesörleri için de geçerlidir 

(McCaughey, 2005). McCaughey (2005) İşletme okullarındaki stereotipleştirme 

problemiyle ilgili bir farkındalık yaratmak, cinsiyet önyargılarının yaygınlığını kabul 

etmek ve iş eğitimi verirken bunları elimine etmeye çalışmanın, İşletme okullarındaki 

eğitimcilerin sorumluluklarında olduğunu belirtmiştir. 

 

I.3.1. Dönüştürücü Liderlik ve Cinsiyet Rolleri ile İlgili Araştırmalar 

 
 

Dönüştürücü liderlik ve cinsiyet rolleri ile ilgili çok sayıda araştırma 

bulunmamasına rağmen liderlik ve cinsiyet araştırmaları ile dönüştürücü  liderlik ve 

cinsiyet araştırmaları konuya ışık tutmaktadır. 

Psikometristler psikolojinin her alanında olduğu gibi cinsiyet konusunda da 

çalışmaları etkilemiştir. “Cinsiyet farklılıkları” konusu en fazla araştırma yapılan konu 

olmuştur. Cinsiyet farklılıkları, kadın ve erkek arasındaki farkları, özelliklerin, 

davranışların büyük çeşitliliği içinde ve kadınsı ve erkeksiliğin ölçümü konularında 

ölçülmüş ve dokümanlaştırılmıştır (Burr, 1998). 

Kadın ve erkeklerin çalışma yaşamına farklı anlamlar yüklendiği ve kadınların 

çalışmasının bazı  yerlerde ve bazı durumlarda hala olumlu karşılanmadığı 

bilinmektedir. Ülkemizde bu konuyla ilgili bir araştırmayı Çıtak (2008) yapmıştır. Çıtak 

(2008), Türkiye’deki büyük ölçekli şehirlerde (Tokat, Yozgat ve Kırıkkale) ve 

metropollerde (Ankara, İstanbul ve İzmir) yaşayan 796 katılımcı ile yaptığı araştırmada 
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, katılımcıların kadının çalışmasına yönelik tutumlarını cinsiyet, cinsiyet rolü, medeni 

durum, yaş, sosyoekonomik düzey ve yaşanılan şehre göre karşılaştırmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçların bazıları beklendiği gibi şöyledir: Kadın 

katılımcıların kadının çalışmasına yönelik tutumları erkek katılımcılardan anlamlı 

olarak daha olumludur. Metropollerde yaşayan katılımcılar büyük ölçekli şehirlerde 

yaşayan katılımcılardan, üst sosyo ekonomik düzeye sahip katılımcılar alt sosyo 

ekonomik düzeye sahip katılımcılardan kadının çalışmasına yönelik daha olumlu 

tutumlara sahiptir. Erkeksi, androjen ve belirsiz cinsiyet rolüne sahip kadın katılımcılar, 

erkeksi, androjen ve belirsiz cinsiyet rolüne sahip erkek katılımcılardan kadının 

çalışmasına yönelik daha olumlu tutumlara sahiptir. 

Liderlik üzerinde cinsiyetin güçlü etkisiyle ilgili ilk çalışmalar 1970 başlarında 

ABD’de yürütülmüştür. Dokuz sigorta şirketinin erkek yöneticilerden ‘genel olarak 

kadınlar’ , ‘genel olarak erkekler’ ve ‘başarılı yöneticiler’i nitelendirmeleri istenmiştir. 

Başarılı yöneticiler çok büyük bir oranda erkek özellikleriyle tanımlanmıştır. Bu 

zamana kadar sürdürülen benzer çalışmaların sonuçları gösteriyor ki, başarılı yönetim 

denince akla genellikle erkekler gelmektedir (Vinnicombe, 1999). 

Eagly, Karau ve Makhijani (1995) tarafından yapılan çalışmaya göre kadın ve 

erkek arasında genel olarak etkili liderlik konusunda fark bulunmamaktadır. Ancak, 

bazı durumlarda kadınlar, bazı durumlarda da erkekler daha etkili liderlik 

yapabilmektedirler. Genel olarak kadınlar demokratik ve kişilerarası ilişkiler odaklı 

liderlik davranışları, erkekler ise otokratik ve iş odaklı liderlik davranışları 

göstermektedirler. Fiedler’in durumsallık teorisine göre iş odaklı liderlik belirli 

durumlarda etkili olmaktadır. İş odaklı liderlik, işin niteliği belirgin değil, liderin 

astlarla ilişkisi iyi değilse veya astlarla ilişkileri iyi ve işin niteliği belirgin ise etkili 

olmaktadır. Gerekli liderlik özelliklerinin tek bir cinsiyetin özellikleriyle 
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bağdaşmamasına rağmen, belli durumlarda kadınlar belli durumlarda ise erkeklerin 

daha etkili oldukları düşünülmektedir (Akt. Bayhan, 2002). 

1970’lerde ve 80’lerde kadınların liderliği üzerine yapılan çoğu çalışma, 

kadınların erkeklere göre lider olma oranlarının neden daha düşük olduğu üzerine 

temellenmiştir. Bununla ilgili bazı nedenler ileri sürülmüştür: başarı endişesi, 

başarısızlık korkusu, düşük özgüven, kariyer-aile çatışması ve düşük statü arzusu. 

Powell ve Butterfield (1994)’e göre de kadınlar genelde liderlik gerektiren 

pozisyonlarda bulunmazlar; çünkü, görünmez bir bloğun önlerine set çekeceğini, 

engelleyeceğini düşünürler. 1990’larda kadınlar yönetim pozisyonunda daha fazla yer 

almaya başlayınca araştırmacılar kadın ve erkek liderlik tarzlarındaki benzerlik ve 

farklılıkları araştırmaya başladılar.  

Çok sayıda araştırmacı cinsiyet rolü ve liderlik stili arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi denemiştir. Cinsiyet rolünün liderlik stilini etkileyen önemli bir kişisel 

özellik olduğunu varsaymışlardır. Böylece erkeksiliği görev yönelimli liderlik stili ile 

kadınsılığı da ilişki yönelimli liderlik stili ile bağdaştırmışlardır. Bu ilişkiler ampirik 

olarak desteklenmiştir (Park, 1996). 

Eagly ve Johnson (1990) kadın ve erkeklerin benzer liderlik tarzları 

sergilediklerini ancak kadınların biraz daha demokratik ve katılımcı bir yaklaşım 

içerisinde olduklarını bulmuşlardır. Otokratik erkek liderlik stili benimseyen kadınlar 

ise negatif muameleye maruz kalmaya daha yatkındır. Yine Eagly ve arkadaşları (1995), 

kadınların feminen kavramlarla tanımlanmış rollerde daha yetenekli olarak algılandığını 

belirtirken, erkeklerin erkeksi terimlerle tanımlanmış rollerde daha yetenekli 

değerlendirildiklerini bulmuşlardır (Akt. Walsh, 1997). 

Park (1996),  50’si kadın, 40’ı erkek, yaş ortalaması 22 olan toplam 90 

üniversite öğrencisinin katılımcı olarak yer aldığı araştırmasında cinsiyet rolü, karar 
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verme stili ve liderlik stili arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçta görev yönelimi 

puanları erkeksi grupta, ilişki yönelimi puanları kadınsı grupta daha yüksektir ve bu 

farklar istatistiksel açıdan anlamlıdır. Bu araştırma androjenliğin anlamını içermese de, 

andojenlik bir çok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Androjenliği, kadınsılığın ve 

erkeksiliğin güçlü yanlarının karışımı olan insan işlevi için bir ideal olarak 

tanımlayarak, bir liderin etkili olması için androjenliğin gerekli olduğunu öne 

sürmüşlerdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda androjenlik ve lider etkililiği arasındaki 

pozitif ilişki desteklenmemiştir (Park, 1996). 

Powell ve Butterfield’in (1979) yaptıkları araştırmada, 684 İşletme öğrencisi 

Bem Cinsiyet Rolü envanterine verdikleri cevaplarla ‘iyi bir yönetici androjen olarak 

görülür’ hipotezini çürütmüşlerdir. Onun yerine, iyi yönetici, erkeksi terimlerle 

anlatılmıştır. Mezun kadınlar da kendilerini erkeksi terimlerle ifade etmiştir.  

Baril ve arkadaşları (1989), yaptıkları araştırmada Spence’in Kişisel Yüklemeler 

Ölçeği, 7 organizasyondan 65 birinci kademe süpervizörün (first-line supervisor) 

cinsiyet rolü odaklarını ölçmek için kullanılmıştır. Temel hipotezin ve kuramsal 

literatürün tersine, kadınsılık ve erkeksilik düzeyinin her ikisi de  yüksek olanlarla 

(androjen), her ikisi de düşük olanlar (belirsiz) üstleri tarafından en az etkili olanlar 

olarak değerlendirilmiştir. En etkili süpervizörler, erkeksilik veya kadınsılık düzeyi 

birlikte değil, ayrı ayrı yüksek olanlardır. Ancak, daha önceki araştırmalarla ve 

araştırmacıların tahminleriyle tutarlı olarak, başarılı kadın süpervizörlerin erkeksilik 

düzeyleri başarısız kadın süpervizörlerden daha yüksektir ve erkek süpervizörlerden de 

daha kadınsıdırlar. 

Kent ve Moss (1994) yaptıkları araştırmada 122 üniversite öğrencisine 

uyguladıkları “Bem cinsiyet rolü envanteri” ve Kent ve Moss’un “liderliğin belirmesi” 

(leader emergence) ölçeğiyle, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolünün, lider olarak 
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belirmenin kişisel (kendi) ve grup algıları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Lider 

olarak belirmeye kadınlar erkeklerden bir parça daha yatkın çıksa da, toplumsal cinsiyet 

rolü, beliren liderlikte, cinsiyetten daha güçlü bir etkiye sahiptir. Spesifik olarak, 

androjen ve erkeksi katılımcılar lider olarak ortaya çıkmaya en yatkın olanlardır. 

 

Carless (1998) dönüştürücü liderlikte cinsiyet farklılıklarını çeşitli açılardan 

incelemiştir. Örneklem, Avustralya’daki uluslararası büyük bir bankanın şube 

yöneticileri, onların üstleri ve ast çalışanlarından toplam 588 kişidir. Araştırma 

bulgularına göre, üst amirler, altlarındaki kadın yöneticileri erkek yöneticilerden daha 

dönüştürücü değerlendirmişlerdir. Üstlerin gözlemleriyle tutarlı olarak, geniş çaplı 

düzeyde, kadın yöneticiler de kendilerini erkek yöneticilerden daha dönüştürücü olarak 

değerlendirmişlerdir. Ancak daha spesifik olarak davranışsal analiz düzeyinde, önemli 

cinsiyet farklılıkları sadece bu daha kişilerarası odaklı alt ölçeklerde kaydedilmiştir. 

Astlar, kadın ve erkek liderlerini eşit olarak değerlendirmiştir. 

Bass ve Avolio (1992) kadın yöneticilerin hem erkek hem de kadın astlar 

tarafından erkek yöneticilerden daha dönüştürücü olarak değerlendirildiğini 

bulmuşlardır. Farklılıklar edimsel liderlik için de bulunmuştur: kadın yöneticiler erkek 

yöneticilerden önemli ölçüde daha fazla tesadüfi (contingent) ödül davranışları 

sergilemekte, daha az istisnalarla yönetim davranışı sergimektedirler (Akt. Maher, 

1997). 

Maher (1997), araştırmasında dönüştürücü ve edimsel liderlikte cinsiyet 

farklılıkları ve liderliğin bu biçimleri için cinsiyetle ilgili stereotipleri incelemiştir. İlk 

olarak Kafkasyalı astlar, kendi erkek ve kadın yöneticilerini değerlendirdiklerinde bir 

fark ortaya çıkmamıştır. Ancak, dönüştürücü ve edimsel liderlikte stereotipik erkek ve 

stereotipik kadın lider değerlendirmelerinde (yalnızca kadın katılımcıların 
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değerlendirmelerinde olmak üzere) farklılık çıkmıştır. Son olarak, gerçek yöneticilerin 

değerlendirmeleriyle streotipik yöneticilerin değerlendirmeleri arasındaki uygunluk 

erkek katılımcılar için öncelikli olarak bulunmuştur. Araştırma, dönüştürücü ve edimsel 

liderlikte daha önceki araştırmalarda bulunan cinsiyet farklılıkları için, stereotiplerin bir 

açıklama olabileceğini önermiştir. 

 

I.6.  ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Bu araştırmanın temel amacı dönüştürücü liderlik ve toplumsal cinsiyet rolleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Dönüştürücü liderlik özelliğinin genel olarak ve alt 

boyutlarıyla cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak ne kadar farklılaştığını incelemenin 

yanısıra dönüştürücü liderliğe önem veren ve inceleme konusu yapan eğitim ve finans 

sektörlerine ve katılımcıların pozisyonlarına (yönetici ve yönetiminde çalışanlar) bağlı 

olarak dönüştürücü liderlik özelliği ve alt boyutlarının ne kadar farklılaştığı 

irdelenmektedir. Ayrıca dönüştürücü liderlik özelliğinin bazı demografik, bireysel ve 

işle ilgili değişkenler tarafından ne kadar yordandığı da belirlenmektedir. Araştırmanın 

amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

 

1. Cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliğinin genel 

olarak ve alt boyutlarıyla ne kadar farklılaştığını incelemek. 

2. Sektör ve pozisyona bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliğinin genel olarak ve 

alt boyutlarıyla ne kadar farklılaştığını incelemek. 

3. Bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenler ile dönüştürücü liderlik 

arasındaki ilişkiyi incelemek. 

4. Bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenlerin dönüştürücü liderlik 

özelliğini ne kadar açıkladıklarını (yordadıklarını) incelemek. 
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I.7.  Araştırmanın Hipotezleri 

 

1. Cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliği farklılık 

göstermektedir. 

2. Cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliğinin alt 

boyutları farklılık göstermektedir. 

3. Sektör ve pozisyona bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliği farklılık 

göstermektedir. 

4. Sektör ve pozisyona bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliğinin alt boyutları 

farklılık göstermektedir. 

5. Dönüştürücü liderlik özellliği ile bazı demografik, bireysel ve işle ilgili  

değişkenler arasında anlamlı ilişkiler vardır. 

6. Dönüştürücü liderlik özellliğini bazı demografik, bireysel ve işle ilgili 

değişkenler anlamlı düzeyde açıklayabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

II. BÖLÜM 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmanın temel amacı, cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik 

özelliğinin ne kadar farklılaştığını incelemektir. Bunun yanında, cinsiyete göre 

dönüştürücü liderlik özelliğinin ne kadar farklılaştığı ve cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı 

olarak dönüştürücü liderlik özelliğinin alt boyutlarının farklılık gösterip göstermediği 

irdelenmiştir. Araştırmada dönüştürücü liderlik özellliği bazı demografik, bireysel ve 

işle ilgili değişkenler tarafından yordanmıştır. 

Bu bölümde araştırmanın katılımcıları, veri toplama araçları ve özellikleri ile 

veri toplama süreci hakkında bilgi verilmektedir. 

 

II.1. Katılımcılar 

 

Katılımcılar, eğitim sektöründe faaliyet gösteren 4 kurumda çalışan toplam 100 

eğitimci ve idari personel ile finans sektöründe faaliyet gösteren 6 kurumda çalışan 

toplam 100 bankacı ve sigortacıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 100’ü erkek, 100’ü de 

kadındır.  

Katılımcıların yaşları 20-63 arasında değişmektedir, yaş ortalaması 36’dır 

(standart sapması 9,43). Katılımcıların 112’si (%56’sı) evli, 11’i (%5,5’u) sözlü veya 

nişanlı, 20’si (%10’u) dul, boşanmış veya ayrı, 57’si (%28,5’u) bekardır. Katılımcıların 

15’i (%7,5’u) lise mezunu, 124’ü (%62’si) üniversite mezunu, 53’ü (% 26,5’u) yüksek 

lisans mezunu, 8’i (% 4’ü) doktora mezunudur. 

 

Katılımcıların 74’ü (% 37’si) eğitim sektöründe akademik personeldir 

(öğretmen, öğretim görevlisi, okutman vs.), 26’sı (%13’ü) eğitim sektöründe idari 
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personeldir.  Katılımcıların 47’si (%23,5’u) finans sektöründe bankacı, 53’ü (% 26,5’u) 

finans sektöründe sigortacıdır. Katılımcıların 65’i (%32,5’u) yönetici pozisyonunda, 

135’i (%67,5’u) çalışan (ast) pozisyonundadır. Yönetcilerin 29’unun (%14,5) ast sayısı 

(yönetimlerinde çalışan kişi sayısı) 1-5 arasındadır, 26’sının (%13’ünün) ast sayısı 5-10 

arasındadır, 3’ünün (%1,5’unun) ast sayısı 10-20 arasındadır ve 8’inin (%4 ‘ünün) ast 

sayısı 20 ve üzerindedir, kalan % 67 katılımcı asttır ve astları yoktur.  

Katılımcıların çalışma yılları 1-45 yıl arasında değişmektedir, çalışma yılı 

ortalaması 13,72’dir (standart sapması 9,49). Şimdiki işlerinde çalışma yılları ise 1-30 

yıl arasında değişmektedir, şimdiki işte çalışma yılı ortalaması 8,26’dır (standart 

sapması 7,74).  

 

II.2. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada dönüştürücü liderlik özelliğini ölçmek için Podsakoff’un (1990) 

geliştirdiği ve ülkemizde İşcan (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlik 

güvenirlik çalışması yapılan Dönüştürücü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Toplumsal 

cinsiyet rolleri ile ilgili ölçümü yapmak için Bem Cinsiyet Rolü Envanteri katılımcılara 

uygulanmıştır. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kavuncu (1987) tarafından Türk 

Toplumuna uyarlanmıştır, Dökmen (1999) tarafından psikometrik özellikleri 

incelenmiştir. 
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II.2.1. Dönüştürücü Liderlik Ölçeği 

 

Dönüştürücü liderliğin çok boyutlu olduğu açıktır. Podsakoff ve arkadaşları 

(1990) literarütü yeniden gözden geçirmeleri sonucunda dönüştürücü liderlerle 

özdeşleşmiş en az altı anahtar davranış önermişlerdir. 

1. Vizyonu açıkça tanımlama: Liderin kendi birimi ya da örgütü için yeni 

fırsatlar tanımlaması ve gelecekle ilgili vizyonuyla diğerlerini geliştirmesi ve 

ilham sağlaması amaçlı davranışıdır. 

2. Uygun rol modeli olma: Liderin benimsediği değerlerle tutarlı bir “örnek” 

olarak izleyenlerinin takip etmesini sağlayan davranışıdır. 

3. Grup amaçlarının kabulünü sağlama: Liderin çalışanlar arasında işbirliğinin 

gelişime yardımcı olduğu ve genel bir hedefe yönelik olarak çalışmalarını 

sağladığı davranışıdır. 

4. Yüksek performans beklentisi: Liderin mükemmeliyet, kalite ve 

izleyenlerinden yüksek performans beklentisini göstreren davranışıdır. 

5. Bireyselleştirilmiş ilgi (destek) sağlama:  Liderin izleyenlerine saygı 

gösterdiğini ve onların kişisel ihtiyaçları ve duygularıyla ilgilendiğini 

gösteren davranışıdır. 

6. Entellektüel uyarım: Liderin, çalışanlarına işle ilgili bazı yargılarını, 

zanlarını yeniden değerlendirmeleri ve nasıl daha fazla başarılı 

olabileceklerini düşünmeleriyle ilgili meydan okuyan davranışıdır. 

 

Podsakoff, dönüştürücü liderliğin bilinen altı boyutunu değerlendirmek amacıyla 

literatür taraması sonucunda yaklaşık 100 ifade geliştirmiş, daha sonra konu ile ilgili 12 

uzmana dönüştürücü liderlik davranışının altı boyutunun tanımını vererek onlardan bu 
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100 ifadenin her birini en uygun kategoriye koymalarını istemiştir. Nihai ölçeği de bu 

uzmanların en az %80’inin hem fikir oldukları ifadeler oluşturmuştur (Podsakoff, 1990; 

Akt., İşcan, 2002). 

Podsakoff ve arkadaşları tarafından yapılan psikometrik çalışmalarda her boyut 

için yüksek iç tutarlılık güvenirliği α 0.78-0.92 arasında değişmektedir ve boyutlar 

arasında ayırıcı geçerliğin düzeyi de yeterlidir (Podsakoff, 1990). 

Podsakoff’un geliştirdiği ölçek İşcan (2002) tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

Ölçeğin Türkçe formu 130 kişilik bir yönetici grubuna uygulanmış ve faktör analizi 

yapılmıştır. Bu analiz neticesinde, maddelerin altı boyut altında toplandığı Podsakoff’un 

çalışmasından farklı olarak, ifadeler beş boyutta toplanmıştır. Podsakoff’un 

çalışmasında vizyon ve ilham sağlama ile uygun rol modeli olma farklı iki boyut olarak 

ortaya çıkarken İşcan’ın çalışmasında bu iki boyuta ilişkin ifadeler aynı faktör altında 

toplanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin ölçüme uygun olduğu tespit edilmiştir. 

Elde edilen boyutlar ve maddeler Ek.2’de verilmiştir. 

Faktör analizinden sonra ölçeğin iç tutarlılığını hesaplama imkanı sağlayan 

Alpha katsayısı bulunmuştur. Alpha katsayısı, ölçeğin tümü için 0.93, vizyon ve ilham 

sağlama, uygun rol modeli olma boyutu için 0.91, grup amaçlarının kabulünü sağlama 

boyutu için 0.91, entelektüel teşvikte bulunma boyutu için 0,87, bireysel ilgi gösterme 

boyutu için 0.93, yüksek başarı beklentisine sahip olma boyutu için ise 0.82 olarak 

bulunmuştur (İşcan, 2002). 

İşcan (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan ve analizleri yapılan dönüştürücü 

liderlik ölçeği bu araştırmada işyerinde lider/yönetici konumunda çalışanların yanı sıra 

çalışanların (astların) dönüştürücü liderlik özelliklerini ölçmek amacıyla tasarlandığı 

için, ölçek maddelerinin ifadeleri bu yönde uyarlanmıştır. Uyarlama yapılırken tez 
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danışmanından destek alınmış, sadece öznenin değiştirilmesine, ölçek maddelerinin 

anlamını kaybetmemesine özen gösterilmiştir. 

Çalışanlara (astlara) da uygulayabilmek için maddelerinin ifadeleri uyarlanan 

ölçekle ilgili geçerlik ve güvenirlik analizi de yapılmıştır. Bunun için, ölçekler 

katılımcılara uygulanmadan once dönüştürücü liderlik özelliği ile pozitif ilişkisi olduğu 

bilinen iş doyumu, kişilerarası ilişkiler ve duygusal zekanın önemli bir boyutu olan 

empati ile ilgili sorular kişisel bilgi formuna eklenmiştir.  

Uyarlanan ölçeğin genel güvenirliği için α=0.90, iki yarım güvenirliği için 

α=0.82 bulunmuştur. Guttman iki yarım güvenirliği 0.41’dir.  

Geçerlik analizi için, katılımcıların dönüştürücü liderlik toplam puanlarının 

kişilerarası ilişkiler becerisi, empati kurabilme ve iş doyumu düzeyleri ile ilişkisine 

bakılmıştır. Bunun için korelasyon analizi yapılmıştır. Dönüştürücü liderlik toplam 

puanı ile empati kurabilme arasındaki ilişki 0.31 (p<0.01), kişilerarası ilişkiler becerisi 

arasındaki ilişki 0.28 (p<0.01), iş doyumu arasındaki ilişki 0.34 (p<0.01)’dir. Bu 

bilgilere göre, uyarlanan ölçek geçerli ve güvenilir bulunmuştur. 

 

II.2.2. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri (Bem Sex Role Inventory) 

 

Araştırmada katılımcıların hangi cinsiyet rolü grubuna dahil olduklarını ölçmek 

amacıyla Bem (1974) tarafından geliştirilen, Kavuncu (1987) tarafından Türkçeleştirilen 

ve geçerliği ve güvenirliği Kavuncu (1987) ve Dökmen (1991;1999) tarafından 

incelenen Bem Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıştır. 

Çok kullanılan ölçeklerden biri olan bu envanter, üç alt ölçekten  oluşmaktadır: 

Kadınsılık (K), Erkeksilik (E), Sosyal Beğenirlik. Her ölçek 20 sıfattan oluşmaktadır. 

Toplum tarafından kadınlar için daha uygun özellikler olarak düşünülen 20 özellik K’yı,  



64 
 

erkekler için daha uygun bulunan 20 özellik de E’yi oluşturmaktadır. Ne kadınlar için 

ne de erkekler için uygun bulunan yarısı olumlu yarısı olumsuz toplam 20 özellik de 

Sosyal Beğenirlik Ölçeği’ni oluşturmaktadır. Asıl değerlendirmeler K ve E Ölçeklerine 

göre yapılmaktadır; Sosyal Beğenirlik Ölçek maddeleri bir nötr bağlam oluşturmak için 

ölçeğe dahil edilmiştir. K ve E puanlarından hareketle cinsiyet rolleri, kadınsı 

(feminine), erkeksi (masculune), androjen (androgynous) ve belirsiz- farklılaşmamış 

(undifferentiated) olarak 4 gruba ayrılmaktadır. Toplum tarafından kadınsı olarak 

tanımlanan özelliklere (duygusal, anlayışlı, nazik, merhametli vb.) daha çok sahip 

oldukları belirlenenler kadınsı, toplum tarafından erkeksi olarak tanımlanan özelliklere 

(baskın, etkili, gözüpek, hırslı, vb.) daha çok sahip oldukları belirlenenler erkeksi olarak 

nitelendirilmektedirler. Kadınsı ve erkeksi özellikleri birlikte yüksek düzeyde 

gösterenler androjen, bu iki grup özelliği düşük düzeyde gösterenler ise belirsiz olarak 

nitelendirilmektedirler (Dökmen, 2006).  

Orijinal envanterin iç tutarlılık (alfa) katsayıları iki ayrı örneklemde K için .80, 

.82 ; E için .86, .86 olarak bulunmuştur. Test- tekrar test güvenirliği de dört haftalık bir 

arayla K için r=.90; E için r= .90’dır (Bem, 1974). Türkiye’de envanterin geçerliği ve 

güvenirliği Kavuncu (1987) ve Dökmen (1991;1999) tarafından incelenmiştir. 

BCRE’nin Türkçe formunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı (n=208), K için .75, E 

için .89 bulunmuştur (Kavuncu, 1987). BCRE’nin iki yarı güvenirlik katsayısı da K için 

.77 ve E için .71 (Dökmen, 1991); alfa katsayısı K için .73, E için .75 (Dökmen, 1999) 

bulunmuştur. Dökmen (1991), geçerlik çalışmasında, ölçüt olarak Kandiyoti tarafından 

geliştirilen Cinsiyet Rolleri İle İlgili Kalıp Yargı Ölçeği’ni kullanmıştır. Bu ölçeğin 

kadınlık ve erkeklik alt ölçekleri ile BCRE’nin K ve E ölçekleri arasında anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur (K için, r=.51, p.05; E için, r=.63, p.05; n=100). Bu sonuçlar, 

ölçeklerin geçerliği için kanıt olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, kadınlarla erkeklerin K 



65 
 

ve E puanları bakımından anlamlı olarak farklılaşmaları da bir geçerlik kanıtı olarak ele 

alınmıştır (Dökmen, 1999). Bu araştırmada sosyal beğenirlik ölçeği uygulanmamıştır. 

Katılımcılar 40 maddeyi 1’den (hiç uygun değil) 7’ye kadar (her zaman uygun) olan bir 

ölçek üzerinde değerlendirmişlerdir. Bu araştırmada örneklemin kadınsılık ve erkeksilik 

medyanları olan K:111 ve E: 106 kullanılmıştır. Kadınsılık maddeleri; 1, 3, 5, 6, 7, 9, 

11, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40; erkeksilik maddeleri ise 2, 4, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 38’dir. 

 

II.3. İşlem Yolu 

 

Araştırma ölçekleri, eğitim sektörü için, Ankara ilinde yer alan dört eğitim 

kurumundan gerekli izinler alınarak öğretmen, araştırma görevlisi, okutman ve idari 

personele uygulanmıştır. Bunun yanısıra kartopu metoduyla, kişilerin tanıdıkları 

ilköğretim okulu ve liselerdeki öğretmenlere ulaşılarak ölçekler uygulanmıştır. 

Finans sektörü için ise Ankara ilinde yer alan 6 finans kurumundan gerekli 

izinler alınarak ve kartopu metoduyla, kişilerin tanıdıkları banka çalışanlarına ulaşılarak 

ölçekler uygulanmıştır.  

Ölçekleri cevaplama süresi yaklaşık 7 dakikadır. Uygulanan 300 anketten 

yaklaşık 100’ü, bazı katılımcılar anketleri hiç doldurmadıkları, bazıları çoğu soruyu 

cevapsız bıraktıkları, bazıları da anketi doldurup geri vermediği için değerlendirme dışı 

bırakılmış, cinsiyet ve sektör dengesine bakılarak 200 anket değerlendirmeye alınmıştır. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR 

 

Bu araştırmada dönüştürücü liderlik toplam ve alt boyutları cinsiyet, toplumsal 

cinsiyet rolleri, sektör ve pozisyon açısından karşılaştırılmıştır. Bunun yanında 

demografik, bireysel ve işle ilgili bazı değişkenlerin dönüştürücü liderliği ne kadar 

açıkladığı da incelenmiştir.  

Uygulanan Bem Cinsiyet Rolü Envanterinde  katılımcıların kadınsılık ve 

erkeksilik maddelerine verdikleri puanlara bakılarak kadınsılık ve erkeksilik medyanları 

bulunmuştur (K:111, E:106). Kadınsılık meydanının üstünde, erkeksilik meydanının 

altında olanlar kadınsı, erkeksilik meydanının üstünde kadınsılık meydanının altında 

olanlar erkeksi, her iki medyanın üzerinde olanlar androjen, her iki medyanın atında 

olanlar belirsiz cinsiyet rolüne sahip olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, 

katılımcıların 48’i (%24’ü) erkeksidir (13’ü kadın, 35’i erkek); 51’i (%25’i) kadınsıdır 

(43’ü kadın, 8’i erkek); 48’i (%24’ü) androjendir (29’u kadın, 19’u erkek); 53’ü 

(%26,5’u) belirsiz cinsiyet rolüne sahiptir (15’i kadın, 38’i erkek). 

 

III.1. Cinsiyete ve Cinsiyet Rollerine Göre Dönüştürücü Liderlik Ölçeği Toplam ve Alt 

Boyutlarının Karşılaştırılması : ANOVA sonuçları 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik 

özelliğinin genel olarak ve alt boyutlarında ne kadar farklılaştığını bulmak için 6 ayrı 2 

(cinsiyet) X 4 (cinsiyet rolü: erkeksi, kadınsı, androjen, farklılaşmamış) varyans analizi 

yapılmıştır.  
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Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak vizyon-ilham sağlama ve 

uygun rol modeli olma alt ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ve standart 

sapmaları Tablo III.1.1.’de verilmiştir. 

 

Tablo III.1.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bağlı Olarak Vizyon-İlham 

Sağlama ve Uygun Rol Modeli Olma Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 

Cinsiyet Cinsiyet Rolü X Sd. N 

erkeksi 29,54 3,53 13 

kadınsı 28,78 3,97 43 

androjen 31,69 3,95 29 

belirsiz 27,87 3,40 15 

Kadın 

Toplam 29,58 4,03 100 

erkeksi 29,49 5,79 35 

kadınsı 29,12 1,81 8 

androjen 32,74 3,59 19 

belirsiz 28,26 2,44 38 

Erkek 

Toplam 29,61 4,35 100 

erkeksi 29,50 5,23 48 

kadınsı 28,83 3,70 51 

androjen 32,10 3,80 48 

belirsiz 28,15 2,71 53 

Toplam 

Toplam 29,60 4,18 200 
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Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak vizyon-ilham sağlama ve 

uygun rol modeli olma alt ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (cinsiyet) X 4 

(cinsiyet rolü) varyans analizi sonuçları Tablo III.1.2’de verilmiştir. 

 

Tablo III.1.2. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Vizyon-İlham Sağlama ve Uygun Rol 

Modeli Olma Alt Boyutu Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

 

Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Cinsiyet 6,95 1 6,95 0,44 0,51 

Cinsiyet Rolü 419,41 3 139,80 8,88 0,00 

Cinsiyet X 

CinsiyetRolü 

6,58 3 2,19 0,14 0,94 

Hata 3021,07 192 15,73 

Toplam 178682,63 200 

 

Tablo III.1.2.’de gösterildiği gibi, cinsiyet temel etkisi ve cinsiyet, cinsiyet rolü 

ortak etkisi anlamlı değildir. Cinsiyet rolünün temel etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir ve SPSS varyans analizi kapsamında yapılan Tukey testi sonucuna gore 

ise androjenlerin vizyon sağlama ve uygun rol modeli olma alt ölçeği puanları 

bakımından diğer cinsiyet rollerini benimseyenlerden farklı olduğu ve daha yüksek 

puana sahip oldukları (p<.05) anlaşılmaktadır. Diğer cinsiyet rolüne sahip olanlar 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  
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Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak grup amaçlarının kabulünü 

sağlama alt ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 

III.1.3.’de verilmiştir. 

 

Tablo III.1.3. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bağlı Olarak Grup Amaçlarının 

Kabulünü Sağlama Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Cinsiyet Cinsiyet Rolü X Sd. N 

erkeksi 19,46 2,37 13 

kadınsı 18,37 3,18 43 

androjen 20,00 2,79 29 

belirsiz 17,87 2,82 15 

kadın 

Toplam 18,91 3,00 100 

erkeksi 18,20 4,48 35 

kadınsı 18,50 1,77 8 

androjen 21,84 3,08 19 

belirsiz 18,10 2,86 38 

erkek 

Toplam 18,88 3,74 100 

erkeksi 18,54 4,03 48 

kadınsı 18,39 2,99 51 

androjen 20,73 3,01 48 

belirsiz 18,03 2,82 53 

Toplam 

Toplam 18,89 3,38 200 
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Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak grup amaçlarının kabulünü 

sağlama alt ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (cinsiyet) X 4 (cinsiyet rolü) 

varyans analizi sonuçları Tablo III.1.4’te verilmiştir. 

 

Tablo III.1.4. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Grup Amaçlarının Kabülünü Sağlama Alt 

Boyutu Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

 

Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Cinsiyet 2,07 1 2,07 0,20 0,66 

Cinsiyet Rolü 219,93 3 73,31 7,03 0,00 

Cinsiyet X  

Cinsiyet  Rolü 

50,62 3 16,87 1,62 0,19 

Hata 2000,72 192 10,42  

Toplam 73679,00 200  

 

Tablo III.1.4.’te gösterildiği gibi, cinsiyet temel etkisi ve cinsiyet, cinsiyet rolü 

ortak etkisi anlamlı değildir. Cinsiyet rolünün temel etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir ve SPSS varyans analizi kapsamında yapılan Tukey testi sonucuna gore 

ise androjenlerin grup amaçlarının kabulünü sağlama alt ölçeği puanları bakımından 

diğer cinsiyet rollerini benimseyenlerden farklı olduğu ve daha yüksek puana sahip 

oldukları (p<.05) anlaşılmaktadır. Diğer cinsiyet rolüne sahip olanlar arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır.  

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak entelektüel teşvikte 

bulunma alt ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 

III.1.5.’de verilmiştir. 
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Tablo III.1.5. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bağlı Olarak Entelektüel Teşvikte 

Bulunma Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
Cinsiyet  Cinsiyet Rolü X Sd. N 

erkeksi 14,69 2,36 13 

kadınsı 14,07 2,75 43 

androjen 15,69 2,32 29 

belirsiz 14,07 1,83 15 

kadın 

Toplam 14,62 2,53 100 

erkeksi 14,28 2,99 35 

kadınsı 15,12 1,36 8 

androjen 16,53 2,48 19 

belirsiz 14,76 2,03 38 

erkek 

Toplam 14,96 2,55 100 

erkeksi 14,39 2,81 48 

kadınsı 14,23 2,60 51 

androjen 16,02 2,39 48 

belirsiz 14,57 1,98 53 

Toplam 

Toplam 14,79 2,54 200 

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak entelektüel teşvikte 

bulunma alt ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (cinsiyet) X 4 (cinsiyet rolü) 

varyans analizi sonuçları Tablo III.1.6’da verilmiştir. 

 

  



72 
 

Tablo III.1.6. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Entelektüel Teşvikte Bulunma Alt Boyutu 

Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

 

Kaynak Toplam Kareler Sd.  Ortalama   Kare F P 

Cinsiyet 10,97 1 10,97 1,81 0,18 

Cinsiyet Rolü 85,24 3 28,41 4,69 0,00 

Cinsiyet  X 

Cinsiyet Rolü 

11,55 3 3,85 0,64 0,59 

Hata 1162,32 192 6,05  

Toplam 45032,00 200  

 

Tablo III.1.6.’da gösterildiği gibi, cinsiyet temel etkisi ve cinsiyet, cinsiyet rolü 

ortak etkisi anlamlı değildir. Cinsiyet rolünün temel etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir ve SPSS varyans analizi kapsamında yapılan Tukey testi sonucuna gore 

ise androjenlerin entelektüel teşvikte bulunma alt ölçeği puanları bakımından diğer 

cinsiyet rollerini benimseyenlerden farklı olduğu ve daha yüksek puana sahip oldukları 

(p<.05) anlaşılmaktadır. Diğer cinsiyet rolüne sahip olanlar arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır.  

 

  Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak bireysel ilgi gösterme alt 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo III.1.7.’de 

verilmiştir. 
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Tablo III.1.7. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bağlı Olarak Bireysel İlgi 

Gösterme Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
 

Cinsiyet  Cinsiyet Rolü X Sd. N 

erkeksi 12,08 1,38 13 

kadınsı 12,44 1,40 43 

androjen 12,72 1,26 29 

belirsiz 11,73 1,79 15 

kadın 

Toplam 12,37 1,44 100 

erkeksi 11,57 1,72 35 

kadınsı 12,00 0,53 8 

androjen 12,47 2,41 19 

belirsiz 12,42 1,82 38 

erkek 

Toplam 12,10 1,82 100 

erkeksi 11,71 1,64 48 

kadınsı 12,37 1,31 51 

androjen 12,62 1,78 48 

belirsiz 12,23 1,82 53 

Toplam 

Toplam 12,23 1,67 200 

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak bireysel ilgi gösterme alt 

ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (cinsiyet) X 4 (cinsiyet rolü) varyans analizi 

sonuçları Tablo III.1.8’de verilmiştir. 
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Tablo III.1.8. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Bireysel İlgi Gösterme Alt Boyutu 

Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

 
Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Cinsiyet 0,58 1 0,58 0,21 0,64 

Cinsiyet Rolü 13,18 3 4,39 1,61 0,19 

Cinsiyet X 

Cinsiyet Rolü 

9,24 3 3,08 1,13 0,34 

Hata 525,20 192 2,73 

Toplam 30489,62 200 

 
 

Tablo III.1.8.’de gösterildiği gibi, cinsiyet temel etkisi, cinsiyet rolü temel etkisi 

ve cinsiyet, cinsiyet rolü ortak etkisi anlamlı değildir.  

 
 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak yüksek başarı beklentisine 

sahip olma alt ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 

III.1.9.’da verilmiştir. 
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Tablo III.1.9. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bağlı Olarak Yüksek Başarı 

Beklentisine Sahip Olma Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
Cinsiyet Cinsiyet Rolü X Sd. N 

erkeksi 10,69 1,60 13 

kadınsı 9,56 2,16 43 

androjen 11,86 1,77 29 

belirsiz 9,40 2,16 15 

kadın 

Toplam 10,35 2,22 100 

erkeksi 10,66 2,53 35 

kadınsı 9,37 2,06 8 

androjen 11,63 1,16 19 

belirsiz 9,50 1,37 38 

erkek 

Toplam 10,30 2,04 100 

erkeksi 10,67 2,30 48 

kadınsı 9,53 2,13 51 

androjen 11,77 1,55 48 

belirsiz 9,47 1,61 53 

Toplam 

Total 10,32 2,13 200 

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak yüksek başarı beklentisine 

sahip olma alt ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (cinsiyet) X 4 (cinsiyet rolü) 

varyans analizi sonuçları Tablo III.1.10’da verilmiştir. 
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Tablo III.1.10. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Yüksek Başarı Beklentisine Sahip Olma 

Alt Boyutu Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

 
Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Cinsiyet 0,28 1 0,28 0,075 0,78 

Cinsiyet Rolü 148,23 3 49,41 13,14 0,00 

Cinsiyet X 

Cinsiyet Rolü 

0,70 3 0,23 0,062 0,98 

Hata 722,10 192 3,76 

Toplam 22221,00 200

 
 

Tablo III.1.10.’da gösterildiği gibi, cinsiyet temel etkisi ve cinsiyet, cinsiyet rolü 

ortak etkisi anlamlı değildir. Cinsiyet rolünün temel etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir ve SPSS varyans analizi kapsamında yapılan Tukey testi sonucuna gore 

ise androjenlerin yüksek başarı beklentisine sahip olma alt ölçeği puanları bakımından 

diğer cinsiyet rollerini benimseyenlerden farklı olduğu ve daha yüksek puana sahip 

oldukları (p<.05) anlaşılmaktadır. Erkeksilerin yüksek başarı beklentisine sahip olma alt 

ölçeği puanları da kadınsılar ve belirsizlerden daha yüksek (p<.05) ancak 

androjenlerden daha düşüktür. Kadınsı ve belirsizler arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır.  

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik 

ölçeğinden aldıkları toplam puanların ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 

III.1.11.’de verilmiştir. 
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Tablo III.1.11. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolüne Bağlı Olarak Dönüştürücü 

Liderlik Toplam Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
Cinsiyet Cinsiyet Rolü X Sd.           N 

erkeksi 86,46 9,16 13 

kadınsı 83,22 11,18 43 

androjen 91,96 10,47 29 

belirsiz 80,93 9,11 15 

kadın 

Toplam 85,83 11,12 100 

erkeksi 84,20 15,05 35 

kadınsı 84,12 5,89 8 

androjen 95,21 10,86 19 

belirsiz 83,05 7,70 38 

erkek 

Toplam 85,85 12,03 100 

erkeksi 84,81 13,65 48 

kadınsı 83,36 10,48 51 

androjen 93,24 10,63 48 

belirsiz 82,45 8,09 53 

Toplam 

Toplam 85,84 11,55 200 

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik 

ölçeğinden aldıkları toplam puanlara uygulanan 2 (cinsiyet) X 4 (cinsiyet rolü) varyans 

analizi sonuçları Tablo III.1.12’de verilmiştir. 
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Tablo III.1.12. Cinsiyet ve Cinsiyet Rolünün Dönüştürücü Liderlik Üzerindeki 

Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları  

 
Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Cinsiyet 37,14 1 37,14 0,31 0,58 

Cinsiyet Rolü 3444,84 3 1148,28 9,69 0,00 

Cinsiyet X 

Cinsiyet Rolü 

171,59 3 57,20 0,48 0,69 

Hata 22748,68 192 118,48    

Toplam 1500328,29 200  

 

 

Tablo III.1.12.’de gösterildiği gibi, cinsiyet temel etkisi ve cinsiyet, cinsiyet rolü 

ortak etkisi anlamlı değildir. Cinsiyet rolünün temel etkisinin anlamlı olduğu 

görülmektedir ve SPSS varyans analizi kapsamında yapılan Tukey testi sonucuna gore 

ise androjenlerin dönüştürücü liderlik toplam puanları bakımından diğer cinsiyet 

rollerini benimseyenlerden farklı olduğu ve daha yüksek puana sahip oldukları (p<.05) 

anlaşılmaktadır. Diğer cinsiyet rolüne sahip olanlar arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır.  
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III.2. Sektöre ve Pozisyona Göre Dönüştürücü Liderlik ve Toplam ve Alt Boyutlarının 

Karşılaştırılması:  ANOVA Sonuçları 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliğinin 

genel olarak ve alt boyutlarında ne kadar farklılaştığını bulmak için 6 ayrı 2 

(sektör:eğitim, finans) X 2 (pozisyon: yönetici, astlar) varyans analizi yapılmıştır.  

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak vizyon-ilham sağlama ve uygun 

rol modeli olma alt ölçeği puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 

III.2.3.’de verilmiştir. 

 

Tablo III.2.3. Sektör ve Pozisyona Bağlı Olarak Vizyon-İlham Sağlama ve Uygun Rol 

Modeli Olma Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Sektör Pozisyon X Sd. N 

yönetici 31,11 4,49 36 

çalışan 29,45 3,80 64 

finans 

Total 30,05 4,12 100 

yönetici 30,21 5,03 29 

çalışan 28,71 3,78 71 

eğitim 

Toplam 29,14 4,21 100 

yönetici 30,71 4,72 65 

çalışan 29,06 3,80 135 

Toplam 

Toplam 29,60 4,18 200 
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Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı vizyon-ilhan sağlama ve uygun rol 

modeli olma alt ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (sektör) X 2 (pozisyon) 

varyans analizi sonuçları Tablo III.2.4’de verilmiştir. 

 

Tablo III.2.4. Sektör ve Pozisyonun Vizyon-İlham Sağlama ve Uygun Rol Modeli Olma 

Alt Boyutu Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

  

Kaynak Toplam Kareler Sd.    Ortalama Kare  F P 

Sektör 29,45 1 29,45 1,73 0,19 

Pozisyon 108,11 1 108,11 6,37 0,01 

Sektör X 

Pozisyon 

0,29 1 0,29 0,02 0,90 

Hata  3328,59 196 16,98 

Toplam 178682,63 200 

 

Tablo III.2.4’te gösterildiği gibi, sektör temel etkisi ve sektör, pozisyon ortak 

etkisi anlamlı değildir. Pozisyonun temel etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir. 

Aritmetik ortalamalara bakıldığında, yöneticilerin vizyon sağlama ve uygun rol madeli 

olma alt ölçeği puanları bakımından diğer astlardan (yönetiminde çalışanlardan) farklı 

olduğu ve daha yüksek puana sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak grup amaçlarının kabulünü 

sağlama alt ölçeği puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları Tablo III.2.5.’de 

verilmiştir. 
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Tablo III.2.5. Sektör ve Pozisyona Bağlı Olarak Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama 

Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Sektör Pozisyon X Sd. N 

yönetici 19,11 4,17 36 

çalışan 19,17 3,00 64 

finans 

Toplam 19,15 3,45 100 

yönetici 18,55 3,74 29 

çalışan 18,68 3,14 71 

eğitim 

Toplam 18,64 3,31 100 

yönetici 18,86 3,96 65 

çalışan 18,91 3,08 135 

Toplam 

Toplam 18,89 3,38 200 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı grup amaçlarının kabulünü sağlama alt 

ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (sektör) X 2 (pozisyon) varyans analizi 

sonuçları Tablo III.2.4’te verilmiştir. 
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Tablo III.2.6. Sektör ve Pozisyonun Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama Alt Boyutu 

Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

 

Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Sektör 12,11 1 12,11 1,05 0,31 

Pozisyon 0,37 1 0,37 0,03 0,86 

Sektör X 

Pozisyon 

0,044 1 0,044 0,00 0,95 

Hata 2261,39 196 11,54 

Toplam 73679,00 200 

 

Tablo III.2.6.’de gösterildiği gibi, sektör temel etkisi, pozisyon temel etkisi ve 

sektör, pozisyon ortak etkisi anlamlı değildir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında 

eğitim, finans sektöründe çalışanlar ve yönetici, çalışanlar (astlar) arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak entelektüel teşvikte bulunma alt 

ölçeği puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları Tablo III.2.7.’de verilmiştir. 
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Tablo III.2.7. Sektör ve Pozisyona Bağlı Olarak Entelektüel Teşvikte Bulunma Alt 

Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Sektör Pozisyon X Sd. N 

yönetici 15,19 2,97 36 

çalışan 14,80 2,53 64 

finans 

Toplam 14,99 2,69 100 

yönetici 15,10 2,45 29 

çalışan 14,38 2,33 71 

eğitim 

Toplam 14,59 2,38 100 

yönetici 15,15 2,73 65 

çalışan 14,61 2,43 135 

Toplam 

Toplam 14,79 2,54 200 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı entelektüel teşvikte bulunma alt 

ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (sektör) X 2 (pozisyon) varyans analizi 

sonuçları Tablo III.2.8’de verilmiştir. 
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Tablo III.2.8. Sektör ve Pozisyonun Entelektüel Teşvikte Bulunma Alt Boyutu 

Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

  

Kaynak Toplam Kareler Sd. Ortalama Kare F P 

Sektör 3,73 1 3,73 0,58 0,45 

Pozisyon 11,82 1 11,82 1,83 0,18 

Sektör X 

Pozisyon 

1,77 1 1,77 0,27 0,60 

Hata 1262,06 196 6,44 

Toplam 45032,00 200 

 

Tablo III.2.8.’de gösterildiği gibi, sektör temel etkisi, pozisyon temel etkisi ve 

sektör, pozisyon ortak etkisi anlamlı değildir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında 

eğitim, finans sektöründe çalışanlar ve yönetici, çalışanlar(astlar) arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır  

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak bireysel ilgi gösterme alt ölçeği 

puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları Tablo III.2.9.’da verilmiştir. 
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Tablo III.2.9. Sektör ve Pozisyona Bağlı Olarak Bireysel İlgi Gösterme Alt Boyutu 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Sektör Pozisyon X Sd. N 

yönetici 12,03 1,56 36 

çalışan 12,33 1,81 64 

finans 

Toplam 12,22 1,72 100 

yönetici 11,86 1,66 29 

çalışan 12,40 1,60 71 

eğitim 

Toplam 12,25 1,63 100 

yönetici 11,95 1,59 65 

çalışan 12,37 1,70 135 

Toplam 

Total 12,23 1,67 200 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı bireysel ilgi gösterme alt ölçeğinden 

aldıkları puanlara uygulanan 2 (sektör) X 2 (pozisyon) varyans analizi sonuçları Tablo 

III.2.10’da verilmiştir. 
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Tablo III.2.10. Sektör ve Pozisyonun Bireysel İlgi Gösterme Alt Boyutu Üzerindeki 

Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

 

Kaynak Toplam 

Kareler 

Sd. Ortalama Kare F P 

Sektör 0,085 1 0,085 0,031 0,86 

Pozisyon 7,74 1 7,74 2,77 0,10 

Sektör X 

Pozisyon 

0,64 1 0,64 0,23 0,63 

Hata 547,92 196 2,80 

Toplam 30489,62 200 

 

Tablo III.2.10.’da gösterildiği gibi, sektör temel etkisi, pozisyon temel etkisi ve 

sektör, pozisyon ortak etkisi anlamlı değildir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında 

eğitim, finans sektöründe çalışanlar ve yönetici, çalışanlar(astlar) arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak yüksek başarı beklentisine sahip 

olma alt ölçeği puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları Tablo III.2.11.’de 

verilmiştir. 
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Tablo III.2.11. Sektör ve Pozisyona Bağlı Olarak Yüksek Başarı Beklentisine Sahip 

Olma Alt Boyutu Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

Sektör Pozisyon X Sd. N 

yönetici 11,05 2,30 36 

çalışan 10,33 2,16 64 

finans 

Toplam 10,59 2,23 100 

yönetici 10,65 2,07 29 

çalışan 9,82 1,92 71 

eğitim 

Toplam 10,06 1,99 100 

yönetici 10,88 2,20 65 

çalışan 10,06 2,05 135 

Toplam 

Toplam 10,32 2,13 200 

 

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı yüksek başarı beklentisine sahip olma alt 

ölçeğinden aldıkları puanlara uygulanan 2 (sektör) X 2 (pozisyon) varyans analizi 

sonuçları Tablo III.2.12’de verilmiştir. 
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Tablo III.2.12. Sektör ve Pozisyonun Yüksek Başarı Beklentisine Sahip Olma Alt 

Boyutu Üzerindeki Etkilerine İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

 

Kaynak Toplam Kareler Sd.  Ortalama Kare F P 

Sektör 9,04 1 9,04 2,06 0,15 

Pozisyon 26,65 1 26,65 6,08 0,01 

Sektör X 

Pozisyon 

0,13 1 0,13 0,03 0,86 

Hata 859,17 196 4,38 

Toplam 22221,00 200 

 

Tablo III.2.12’de gösterildiği gibi, sektör temel etkisi ve sektör, pozisyon ortak etkisi 

anlamlı değildir. Pozisyonun temel etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir.Aritmetik 

ortalamalara bakıldığında yöneticilerin yüksek başarı beklentisine sahip olma alt ölçeği 

puanları bakımından diğer astlardan (yönetiminde çalışanlardan) farklı olduğu ve daha 

yüksek puana sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

 

Katılımcıların sektör ve pozisyona bağlı olarak dönüştürücü liderlik toplam puanların 

ortalamaları ve standart sapmaları Tablo III.2.1.’de verilmiştir. 
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Tablo III.2.1. Sektör ve Pozisyona Bağlı Olarak Dönüştürücü Liderlik Toplam 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

  

Sektör Pozisyon X Sd.  N 

yönetici 88,50 13,57 36 

çalışan 86,16 10,89 64 

finans 

Toplam 87,00 11,91 100 

yönetici 86,38 13,02 29 

çalışan 83,99 10,28 71 

eğitim 

Toplam 84,68 11,13 100 

yönetici 87,55 13,27 65 

çalışan 85,01 10,59 135 

Toplam 

Toplam 85,84 11,56 200 

 

Katılımcıların cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak dönüştürücü liderlik ölçeğinden 

aldıkları puanlara uygulanan 2 (sektör) X 2 (pozisyon) varyans analizi sonuçları Tablo 

III.2.2’de verilmiştir. 
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Tablo III.2.2 Sektör ve Pozisyonun Dönüştürücü Liderlik Üzerindeki Etkilerine İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

 

Kaynak Kareler Toplamı Sd. Ortalama Kare F P 

Sektör 199,82 1 199,82 1,50 0,22 

Pozisyon 243,57 1 243,57 1,83 0,18 

Sektör  X  

Pozisyon 

0,022 1 0,022 0,00 0,99 

Hata 26063,74 196 132,98     

Toplam 1500328,29 200   

 

 

Tablo III.2.2.’de gösterildiği gibi, sektör temel etkisi, pozisyon temel etkisi ve sektör, 

pozisyon ortak etkisi anlamlı değildir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında eğitim, 

finans sektöründe çalışanlar ve yönetici, çalışanlar (astlar) arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. 
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III.3. Dönüştürücü Liderlik ile Bazı Demografik, Bireysel ve İşle İlgili  Değişkenler 

Arasındaki İlişkiler ve Regresyon Analizi 

 

Kişisel bilgi formunda sorulan işle ilgili bazı soruların cevaplarına bakıldığında, 

katılımcıların 155’i (%77,5’u) yaptıkları işin yapmak istedikleri iş olduğunu belirtirken, 

44’ü (%22’si) yaptıkları işin yapmak istedikleri iş olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların 

3’ü (1,5’u)  yaptığı işin hiç iş doyumu sağlamadığını belirtirken, 14’ü (%7’si) yaptığı 

işin az düzeyde iş doyumu sağladığını, 103’ü (%51,5’u) yaptığı işin orta düzeyde iş 

doyumu sağladığını, 80’i (%40’ı) çok iş doyumu sağladığını belirtmiştir. 

Kişisel bilgi formunda sorulan bireysel bazı soruların cevaplarına bakıldığında, 

katılımcıların 1’i (% 0,5) kişilerarası ilişki becerilerinin hiç iyi olmadığını, 49’u 

(%24,5’u) kişilerarası ilişki becerilerinin orta düzeyde olduğunu, 150’si (%75’i) 

kişilerarası ilişki becerilerinin yüksek düzeyde olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların 1’i 

(%0,5’u) empati yeteneğinin hiç olmadığını, 2’si (% 1’i) empati yeteneğinin düşük 

düzeyde olduğunu, 69’u (%34,5’u) empati yeteneğinin orta düzeyde olduğunu, 128’i (% 

64’ü) empati yeteneğinin yüksek düzeyde olduğunu belirtmiştir. 

Dönüştürücü liderlik ile bazı demografik, bireysel değişkenler ve işle ilgili bazı 

değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Dönüştürücü 

liderlikle arasındaki ilişkiye bakılan değişkenler; yaş, eğitim, toplam çalışma yılı, 

şimdiki işinde çalışma yılı, iş doyumu, kişilerarası ilişkiler, empati, kadınsılık ve 

erkeksiliktir. 
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Dönüştürücü liderlik ile bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenler 

arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyonlar Tablo III.3.1’de verilmiştir. 

 

Tablo III.3.1. Dönüştürücü liderlik ile bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenler 

arasındaki korelasyonlar  

 

            Dönüştürücü Liderlik 

İş doyumu 0,34** 

Kişilerarası 
Ilişkiler 

0,28** 

Empati 0,31** 

Kadınsılık 0,19** 

Erkeksilik 0,25** 

Yaş                             0,14* 

Eğitim                             0,01 

Çalışma yılı                             0,12* 

Şimdiki işinde çalışma yılı                             0,10* 

Dönüştürücü 
Liderlik 

                            1,00 

** p<.01  
*   p<.05 

 

Tablo III.3.1’de gösterildiği gibi korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, 

dönüştürücü liderlik ile demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenlerden iş doyumu, 

kişilerarası ilişkiler, empati, kadınsılık, erkeksilik, yaş, çalışma yılı ve şimdiki işinde 

çalışma yılı arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır.  
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Dönüştürücü liderliğin bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenler 

tarafından ne kadar açıklandığını bulmak için çoklu regresyon analizi (stepwise) 

yapılmıştır. Regresyon analizi için seçilen demografik değişkenler; yaş, medeni durum 

ve eğitim, bireysel değişkenler; kişilerarası ilişkiler, empati, kadınsılık ve erkeksilik, 

işle ilgili değişkenler; yapılan işin istenen iş olması, toplam çalışma yılı, şimdiki işinde 

çalışma yılı, ast sayısı ve iş doyumudur. 

 

Tablo III.3.2. Dönüştürücü liderliği bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenlerin 

açıklama düzeyleri: Çoklu Regresyon Analizi (Stepwise) Sonuçları 

 

     R  R2 Uyumlu 
R2  

R Kare 
değişim

F değişim P   Beta t             p 

İş Doyumu 0,34 0,11   0,11 0,11 25,56 0,00 0,34 5,06 0,00 
Empati 0,42 0,18   0,17 0,07 15,73 0,00 0,26 3,97 0,00 

Erkeksilik 0,47 0,22   0,21 0,04 11,15 0,00 0,21 3,34 0,00 
Şimdiki işinde 

çalışma yılı 
0,50 0,25   0,24 0,03 7,29 0,01 0,17 2,70 0,01 

Kişilerarası 
İlişkiler 

0,53 0,28   0,26 0,02 6,46 0,01 0,17 2,54 0,01 

 

Tablo III.3.2’de gösterildiği gibi regresyon analizi için seçilen demografik, bireysel ve 

işle ilgili değişkenler arasından beş değişken anlamlı olarak dönüştürücü liderliği 

açıklamaktadır. İş doyumu, şimdiki işinde çalışma yılı, erkeksilik, kişilerarası ilişkiler 

ve empati, dönüştürücü liderliğin %28’ini açıklamaktadır. Bu %28’in %11’ini iş 

doyumu, %7’sini empati, %4’ünü erkeksilik, %3’ünü şimdiki işinde çalışma yılı, % 2’ 

sini kişilerarası ilişkiler açıklamaktadır.  
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BÖLÜM IV 

TARTIŞMA 

 

Bu araştırmanın temel amacı dönüştürücü liderlik ve toplumsal cinsiyet rolleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Dönüştürücü liderlik özelliğinin genel olarak ve alt 

boyutlarıyla cinsiyet ve cinsiyet rolüne bağlı olarak ne kadar farklılaştığını incelemenin 

yanısıra eğitim ve finans sektörlerine ve katılımcıların pozisyonlarına (yönetici ve 

yönetiminde çalışanlar) bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliği ve alt boyutlarının ne 

kadar farklılaştığı irdelenmiştir. Dönüştürücü liderlikle ilişkili olan ve dönüştürücü 

liderliği açıklayan bazı demografik, bireysel ve işle ilgili değişkenlere de bakılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre katılımcıların cinsiyet temel etkisi, cinsiyet ve cinsiyet rolü 

ortak etkisine bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliği farklılaşmamaktadır. Ancak 

cinsiyet rollerine bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliği farklılaşmaktadır ve 

androjenler diğer cinsiyet rollerine sahip katılımcılara göre anlamlı düzeyde daha 

yüksek dönüştürücü liderlik özelliği sergilemektedirler. Sektör temel etkisi, pozisyon 

temel etkisi, sektör ve pozisyon ortak etkisine bağlı olarak dönüştürücü liderlik özelliği 

farklılaşmamaktadır. Dönüştürücü liderlik alt boyutları ise cinsiyet temel etkisi, 

cinsiyet, cinsiyet rolü ortak etkisine göre farklılaşmamakta, cinsiyet rolü temel etkisine 

göre farklılaşmaktadır. Dönüştürücü liderlik alt boyutları sektör temel etkisi, sektör, 

pozisyon ortak etkisine göre farklılaşmamakta, pozisyona bağlı olarak farklılaşmaktadır. 

Dönüştürücü liderliği; iş doyumu, şimdiki işinde çalışma yılı, erkeksilik, kişilerarası 

ilişkiler ve empati gibi bazı bireysel ve işle ilgili değişkenler açıklamaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların dönüştürücü liderlik özelliği toplamı 

cinsiyete bağlı olarak farklılaşmamaktadır. Literatüre bakıldığında, Eagly ve Johnson 
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(1990) kadın ve erkeklerin benzer liderlik tarzları sergilediklerini ancak kadınların biraz 

daha demokratik ve katılımcı bir yaklaşım içerisinde olduklarını bulmuşlardır (Akt: 

Wilson, 1995). Carless (1998) dönüştürücü liderlikte cinsiyet farklılıklarını çeşitli 

açılardan incelemiştir. Astlar, kadın ve erkek liderlerini eşit olarak değerlendirmiştir. 

Maher (1997), araştırmasında dönüştürücü ve edimsel liderlikte cinsiyet farklılıları ve 

liderliğin bu biçimleri için cinsiyetle ilgili stereotipleri incelemiştir. Maher’in 

araştırması, dönüştürücü ve edimsel liderlikte daha önceki araştırmalarda bulunan 

cinsiyet farklılıları için, stereotiplerin bir açıklama olabileceğini önermiştir. Görüldüğü 

gibi, bu araştırmanın sonuçları, literatürdeki bahsedilen  bulgularla cinsiyet açısından 

dönüştürücü liderlik özelliği farklılaşmadığı için tutarlıdır. Bu araştırmanın bulgularıyla 

tutarlı olmayan ve kadının ya da erkeğin daha dönüştürücü olduğunu ortaya koyan 

araştırma sonuçları önyargılardan yani Wilson’ın (1995) erkek ve kadınların davranış 

stilleri hususunda belirttiği gibi, kadın ve erkeklerle ilgili sahip olduğumuz önyargısal 

imajlardan kaynaklanıyor olabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik özelliği toplamı cinsiyet 

rollerine bağlı olarak farklılaşmaktadır ve dönüştürücü liderlik toplam puanlarında 

androjenlerin diğer cinsiyet  rollerine sahip katılımcılardan anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Literatüre bakıldığında, Park (1996)’ın belirttiği gibi 

erkeksiliği görev yönelimli liderlik stili ile kadınsılığı da ilişki yönelimli liderlik stili ile 

bağdaştırmak mümkündür. Androjenlik ise bu iki liderlik stilinin ideal birleşimi 

sayılabilecek dönüştürücü liderliği daha iyi açıklıyor görünmektedir. Park (1996) bazı 

araştırmalar tarafından lider etkililiği ve androjenlik arasındaki ilişki desteklenmese de 

genel olarak literatürde androjenliğin, kadınsılığın ve erkeksiliğin güçlü yanlarının 

karışımı olan insan işlevi için bir ideal olarak tanımlandığını, bir liderin etkili olması 

için androjenliğin gerekli olduğunun öne sürüldüğünü belirtmiştir. Bu araştırmayla da 
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literatürle benzer olarak Park’ın (1996) da belirttiği dönüştürücü liderlik ve androjenlik 

arasındaki pozitif ilişki desteklenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik özelliği toplamı sektöre (eğitim, 

finans) göre farklılaşmamaktadır. Literatürde iki sektörü dönüştürücü liderlik açısından 

karşılaştıran araştırmaya rastlanmasa da eğitim ve işletme bilimleri dönüştürücü 

liderliğe diğer sektörlere oranla fazlaca önem vermekte ve her iki sektör (eğitim, finans) 

üzerinde de konuyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Eğitim sektöründe gerek okul 

yöneticilerinin gerekse öğretmen, öğretim görevlisi ve  idari personelin dönüştürücü 

liderlik özellikleri taşımaları, eğitim ortamının daha değişken, yenilikçi ve demokratik 

olmasını sağlamaktadır. Eğitim bilimi bu nedenle dönüştürücü liderlikle ilgili 

çalışmalara oldukça önem vermektedir. Küreselleşen işletmeler ve finans örgütleri de 

değişim ve yeniliğe önem vermekte, bu şekilde piyasalarını da canlı tutmaktadırlar. Bu 

nedenle işletme bilimi de dönüştürücü liderliğe önem veren diğer bir alandır.  

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik özelliği toplamı poziyona 

(yönetici, çalışan) göre farklılaşmamaktadır. Literatürde dönüştürücü liderliği pozisyon 

açısından karşılaştıran araştırmaya rastlanmasa da dönüştürücü liderlikle ilgili yapılan 

araştırmalar genellikle astların üstlerini yani yöneticilerini, üstlerin kendilerine göre alt 

pozisyonda olanları ya da bireylerin kendilerini değerlendirmeleri şeklindedir. Carless 

(1998)’in araştırmasında en üst düzey yöneticiler altlarında çalışan kadın amirleri erkek 

amirlerden daha dönüştürücü liderler olarak değerlendirmiş, aynı şekilde kadın amirler 

de kendilerini erkek amirlerden daha dönüştürücü olarak değerlendirmişti. Ancak astlar 

erkek ve kadın amirlerini dönüştürücü liderlik açısından eşit olarak değerlendirmişti. 

Dönüştürücü liderlik toplamındaki farklar ast ve üstlerin değerlendirme ve yargılarından 

kaynaklanıyor olabilir. Her ne kadar yönetici/lider kişilerin ideal olarak dönüştürücü 

liderlik özelliklerini çalışanlarından daha yüksek düzeyde göstermeleri beklense de 
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çalışanlarda da bulunabilecek dönüştürücü liderlik potansiyelinden dolayı sonuçlar bu 

beklentiyi desteklemeyebilir. Bu araştırmadaki gibi kişiler kendilerini dönüştürücü 

liderlik açısından değerlendirdiklerinde anlamlı farklılıklar oluşmayabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik alt boyutlarından vizyon-ilham 

sağlama ve uygun rol modeli olma alt boyutu cinsiyet, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ortak 

etkisi açısından farklılaşmamaktadır ancak cinsiyet rolleri açısından farklılaşmaktadır. 

Androjen bireyler kadınsı, erkeksi ve belirsiz cinsiyet rollerine sahip bireylerden daha 

yüksek puan almışlardır. Bu alt boyut ve androjenlik arasındaki ilişkiyi gösteren  

literatüre rastlanmasa da vizyon-ilham sağlama ve uygun rol modeli olma günümüzün 

çalışma yaşamı için bir liderde olması gereken önemli özelliklerdendir ve her iki 

cinsiyetin ideal birleşimi sayılan androjenliğin vizyon-ilham sağlama ve uygun rol 

modeli olma konusunda fark göstermesi beklenebilir. Vizyon-ilham sağlama ve uygun 

rol modeli olma alt boyutu iki sektör açısından (eğitim, finans) farklılaşmamaktadır. 

Ancak pozisyon (yönetici, çalışan) açısından farklılaşmaktadır. İşcan’ın (2002) belirttiği 

gibi vizyon, bireylere örgüt amaçlarını gerçekleştirirken bu amaçlara tutkuyla 

sarılmaları için bir neden verir. Dönüştürücü liderler astlarına, daha fazla çaba 

göstererek büyük işler başarabilecekleri konusunda ilham verir ve onları 

heyecanlandırırlar (Bass, 1999:11; Bass ve Steidlmeier, 1999 ; Akt., Serinkan, 2008) Bu 

bilgiler doğrultusunda bu alt boyut vizyon, çalışanları heyecanlandırma ve onlara örnek 

olma gibi önemli liderlik özellikleri içerdiğinden bu araştırmadaki gerçekte 

lider/yönetici pozisyonunda olanların ya da lider olarak seçilenlerin çalışanlarından 

daha yüksek düzeyde vizyon-ilham sağlaması ve uygun rol modeli olması beklenen bir 

sonuçtur.  

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik alt boyutlarından grup 

amaçlarının kabulünü sağlama alt boyutu cinsiyet, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ortak 



98 
 

etkisi açısından farklılaşmamaktadır ancak cinsiyet rolleri açısından farklılaşmaktadır. 

Androjen bireyler kadınsı, erkeksi ve belirsiz cinsiyet rollerine sahip bireylerden daha 

yüksek puan almışlardır. Podsakoff ve arkadaşlarının (1990) belirttiği gibi grup 

amaçlarının kabulünü sağlama, liderin çalışanlar arasında işbirliğinin gelişimine 

yardımcı olduğu ve genel bir hedefe yönelik olarak çalışmalarını sağladığı davranışıdır. 

Her lider grup amaçlarının kabulünü sağlayamayabilir , ancak sağlayabilen liderler 

sayesinde çalışanlar işlerine amaçları doğrultusunda daha sıkı sarılırlar ve daha verimli 

olurlar. Sargent (1981) her iki cinsin yöneticilerinin diğer cinsin en iyi özelliklerini 

benimseyerek daha etkili hale geleceklerini yani androjen yöneticiler olacaklarını 

savunmuştur ve  liderlik davranışları ve etkililik arasındaki esneklik gereksiniminin 

önemini vurgulamıştır (Akt.Wilson, 1995). Etkili liderler grup amaçlarını izleyenlerine 

kabul ettirebildikleri ve bu yönde çalışmalarını sağlayabildiklerinden bu araştırmanın 

bulgularıyla tutarlı olarak etkili liderliğe uygun görülen androjenliğin grup amaçlarının 

kabulünü sağlama alt boyutuyla olumlu yönde ilişkilendirilebilir. Grup amaçlarının 

kabulünü sağlama alt boyutu, sektör ve pozisyona göre farklılaşmamaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik alt boyutlarından entelektüel 

teşvikte bulunma alt boyutu cinsiyet, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ortak etkisi açısından 

farklılaşmamaktadır ancak cinsiyet rolleri açısından farklılaşmaktadır. Androjen 

bireyler kadınsı, erkeksi ve belirsiz cinsiyet rollerine sahip bireylerden daha yüksek 

puan almışlardır. Literatüre bakıldığında Celep’in (2004) belirttiği gibi zihinsel olarak 

özendirici liderler, çalışanlarının buldukları çözümleri sorgulamalarını ve  yeni çözüm 

yolları bulmalarını sağlayarak onları düşünmeye teşvik ederler. Cann ve Siegfred (1990) 

liderlerin karşılaştıkları talep ve durumların çeşitliliğine başarılı bir şekilde yanıt 

verebilen etkili liderlerin davranışsal olarak “androjen” olmaları gerektiğini söylemişti 

(Akt:Wilson, 1995). Yani androjenler karşılaştıkları olayları ve sorunları kolay ve 
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mantıklı bir şekilde çözebilen bireylerdir ve çalışanlarını da bu şekilde daha doğru 

yönlendirebilirler. Bu bilgiler, bu araştırmadaki entelektüel teşvikte bulunma alt boyutu 

ve androjenlik arasında bulunan pozitif ilişkiyi  desteklemektedir. Entelektüel teşvikte 

bulunma alt boyutu sektör ve pozisyona göre farklılaşmamaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik alt boyutlarından bireysel ilgi 

gösterme alt boyutu cinsiyet, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ortak etkisi ve cinsiyet rolleri 

açısından farklılaşmamaktadır. Park’ın (1996) belirttiği gibi literatürde kadınsılık 

liderlikte ilişki yönelimiyle yani çalışanlarla iyi ilişkiler kurma, onları dinleme, anlama 

ve kararlara katma gibi özelliklerle anılmaktadır. Androjenlik de kadınsılık ve 

erkeksiliğin ideal birleşimi olduğu için androjenlerin de izleyenlerine önem vermeleri 

ve bireysel ilgi göstermeleri beklenir. Ancak bu araştırmanın sonuçlarına göre kadınsı 

ve androjenlerin bireysel ilgi gösterme alt boyutunda erkeksilerden farkı yoktur. Bu 

durum kişilerin başkalarına verdiği önem ve ilgiyle alakalı olarak kendilerini 

değerlendirirken objektif davranmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Liderin astlarına 

nasıl  davrandığının en objektif yanıtını astların cevaplarıyla daha net alıyor olabiliriz. 

Bireysel ilgi gösterme alt boyutu sektör ve pozisyona göre de farklılaşmamaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik alt boyutlarından yüksek başarı 

beklentisine sahip olma alt boyutu cinsiyet, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ortak etkisi 

açısından farklılaşmamaktadır ancak cinsiyet rolleri açısından farklılaşmaktadır. 

Androjen bireyler kadınsı, erkeksi ve belirsiz cinsiyet rollerine sahip bireylerden daha 

yüksek puan almışlardır. Erkeksi cinsiyet rollerine sahip katılımcılar da kadınsı ve 

belirsiz cinsiyet rolüne sahip olanlardan daha yüksek ancak androjenlerden daha düşük 

puan almışlardır. Erkeksilerin androjenlerden daha az, fakat diğerlerinden daha yüksek 

düzeyde yüksek başarı beklentisine sahip olmaları bu alt boyutun hırslılık, idealistlik 

gibi özelliklerden dolayı erkeksilik düzeyinin yüksek olmasını gerektirdiğinden olabilir. 
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Araştırma sonuçlarına göre yüksek başarı beklentisine sahip olma alt boyutu sektöre 

göre farklılaşmamaktadır. Ancak pozisyona göre farklılaşmaktadır. Yöneticiler 

çalışanlardan daha fazla yüksek başarı beklentisine sahiptir. Literatürde bu alt boyut ile 

pozisyonu karşılaştıran araştırmaya rastlanmasa da çalışanlardan yüksek başarı 

beklemek tam bir lider özelliğidir ve gerçekte de lider olan bireylerde çalışanlardan 

daha yüksek düzeyde görülmesi normal bir sonuçtur. 

Araştırma sonuçlarına göre iş doyumu, şimdiki işinde çalışma yılı, erkeksilik, 

kişilerarası ilişkiler ve empati, dönüştürücü liderliğin %28’ini açıklamaktadır. Bu 

%28’in %11’ini iş doyumu, %7’sini empati, %4’ünü erkeksilik, %3’ünü şimdiki işinde 

çalışma yılı, % 2’sini kişilerarası ilişkiler açıklamaktadır. Bass ve Avolio (1993) 

dönüştürücü liderlikte güven, saygı ve çalışanların beraber çalışarak, istenilen amaçlara 

ulaşıldığını ve bunun çalışan doyumunu arttırdığını savunurlar (Akt:Celep, 2004). 

Çalışanların iş doyumunun artması için genellikle liderin de iş doyumunun yüksek 

olması ve bu sayede çalışanları ortak bir amaç için heyecanlandırması beklenir. 

Dönüştürücü liderlik bu açıdan da iş doyumuyla ilişkili görünmektedir. Dönüştürücü 

liderliği açıklayan diğer özellikler kişilerarası ilişkiler ve empati kurmadır. Kişilerarası 

ilişkiler ve empati kurma dönüştürücü liderlerin temel özelliklerindendir. Dönüştürücü 

lider, insanlarla iletişim kurarken onlara iyimser gözle bakar. Eleştiri yapması gereken 

durumlarda yapıcı eleştiri yaparak çalışanların gelişmelerine katkıda bulunur. 

Problemleri, insanları suçlayarak değil, sorunların özüne inerek çözmeye çalışır. 

Böylece, karşılıklı güvene dayalı bir örgüt iklimi yaratılmasını sağlar (Serinkan, 2003; 

Akt: Serinkan, 2008). Empati aynı zamanda duygusal zekanın da bir öğesidir ve 

literatürde Çakar ve Arbak (2003)’ın yaptığı araştırmaya benzer şekilde duygusal zeka 

ve dönüştürücü liderlik arasındaki olumlu ilişkiyi gösteren araştırmalar vardır. 

Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderliği açıklayan diğer bir özellik 



101 
 

erkeksiliktir. Bu durum, erkeksiliğin Bem Cinsiyet Rolü Envanterindeki “lider gibi 

davranan”, “hırslı”, “idealist” gibi liderliği çağrıştıran maddelerin dönüştürücü liderlik 

özelliği taşıyan katılımcılar tarafından yüksek puanlanması sayesinde oluşmuş olabilir. 

Kadınsılık maddelerinde liderliği çağrıştıran maddeler yer almamaktadır.  

Çalışanların duygu ve düşüncelerinin önemsendiği, ortak bir amaç için 

heyecanlanmalarının sağlandığı ve örgütle ilgili kararlara katılımlarına izin verildiği iş 

ortamları değişime ve iyileşmeye daha açıktır ve dönüştürücü liderlik bu iş ortamlarında 

etkindir. Yüzyıllar boyunca erkeksi liderlerin tercih edildiği ve liderliğin erkeksi 

özelliklerle tanımlandığı bilinmektedir. Ancak küreselleşen dünya ve hızla değişen 

örgüt yapıları geleneksel erkeksi liderlik modellerinin çağın gerisinde kaldığını 

göstermekte ve değişime çabuk adapte olan hem kadınsı hem erkeksi özellikleri yüksek 

düzeyde gösteren androjen liderleri işaret etmektedir. Bu araştırma bunlarla tutarlı 

olarak androjen bireylerin kadınsı ve erkeksi bireylerden daha yüksek düzeyde 

dönüştürücü liderlik özelliği sergilediklerini ortaya koymaktadır.  

Bu araştırmanın ana hipotezi cinsiyet ve cinsiyet rollerine göre dönüştürücü 

liderlik özelliğinin farklılaşmasıydı. Araştırma bulgularına göre, dönüştürücü liderlik 

özelliği cinsiyete göre farklılaşmamaktadır ancak cinsiyet rollerine göre 

farklılaşmaktadır. Androjenler diğer toplumsal cinsiyet rollerine sahip bireylerden 

anlamlı düzeyde daha yüksek dönüştürücü liderlik özelliğine sahiplerdir. Bu sonuç,  

olumlu ve etkili bir liderlik modeli sayılabilecek dönüştürücü liderlikle, hem erkeksi 

hem kadınsı cinsiyet rollerini benimsediği için her duruma uyum sağlayabilen ideal bir 

özellik olarak görülen “androjenlik” arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuç literatürdeki etkili liderlik ve androjenlik arasındaki ilişkiyi de 

desteklemektedir. 
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Araştırma sonuçlarına göre dönüştürücü liderlik alt boyutları cinsiyet rollerine 

göre farklılaşmaktadır, bu sonuç araştırma hipoteziyle tutarlıdır ancak araştırma 

hipotezine uygun olmayarak dönüştürücü liderlik alt boyutları cinsiyete göre 

farklılaşmamaktadır. Araştırma hipotezlerinden bir diğeri dönüştürücü liderlik 

özelliğinin sektör ve pozisyona göre farklılaşmasıydı ve bu hipotez araştırma 

bulgularınca desteklenmemiştir, dönüştürücü liderlik toplamında sektör ve pozisyon 

açısından fark yoktur. Araştırma hipotezinin aksine dönüştürücü liderlik alt boyutları 

sektöre göre farklılaşmamaktadır ancak hipotezle tutarlı olarak pozisyona göre 

farklılaşmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre, dönüştürücü liderliğin bazı demografik, bireysel ve 

işle ilgili değişkenler ile ilişkisi vardır ve dönüştürücü liderlik bazı demografik, bireysel 

ve işle ilgili değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Bu sonuç araştırma hipotezleriyle 

tutarlıdır. 

Araştırmayla ilgili birtakım sınırlılık ve öneriler de vardır. Ölçekler Ankara 

ilinde eğitim ve finans sektöründe çalışan toplam 200 katılımcıya uygulanmıştır. Kişisel 

bilgi formunda sorulan sorularla bazı değişkenler dengelenmeye çalışılmış, örneğin 

cinsiyet açısından kadın erkek sayısının dengeli olmasına, sektör açısından finans ve 

eğitim sektöründe çalışanların sayısının dengeli olmasına dikkat edilmiştir. Kişisel bilgi 

formunda şahıs ve kurum ismi sorulmadığı için katılımcıların doğru ve içten cevaplar 

verdikleri kabul edilebilir. Ölçekler uygulanmadan elde edilemeyecek bir veri türü, 

katılımcıların hangi cinsiyet rolüne sahip olduklarıdır. Dolayısıyla ölçekler uygulanıp 

sonuçlar hesaplandıktan sonra katılımcıların kadınsı, erkeksi, androjen ya da belirsiz 

cinsiyet rollerine sahip oldukları ortaya çıkmakta ve bu da cinsiyet rollerine göre sayı 

dengesini etkilemektedir. Bu durum, araştırmanın bir sınırlılığı olarak kabul edilebilir.  
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Araştırma hem izleyen hem de lider konumundaki çalışanlara uygulanmış ve 

kendilerini dönüştürücü liderlik değişkenleri açısından değerlendirmeleri araştırmanın 

bir kısmını oluşturmuştur. Aynı sektörlerde eşit sayıda lider ve izleyene ulaşma zorluğu 

bu araştırmanın ikinci sınırlılığı olabilir.  

Dönüştürücü liderlik özelliği literatürde, ya kişinin kendini değerlendirmesi ya 

da başkalarının kişiyi değerlendirmesi yoluyla öğrenilmekte, belki de çok daha verimli 

olacak olan her iki verinin korelasyonuna bakılması yoluna zaman ve ekonomik 

nedenlerle yaklaşılmamaktadır. Bu araştırmada katılımcıların dönüştürücü liderlik 

özelliği düzeyleri anket yoluyla kendilerini değerlendirmeleri şeklinde incelenmiştir. 

Esnek ve çabuk adapte olabilen androjenliğin çağımızın gerektirdiği liderlik 

modeli olan yenilik ve değişime açık dönüştürücü liderlikle uyum sağladığı ortadadır. 

Dönüştürücü liderlikle ilgili uluslararası literatürde çok sayıda araştırma vardır. 

Türkiye’de işletme, eğitim ve sağlık bilimleri başta olmak üzere dönüştürücü liderlikle 

ilgili önemli araştırmalar yapılmıştır. Ancak grup davranışı ve liderlikle yakından 

ilgilenen sosyal psikoloji alanında liderlik ve dönüştürücü liderlikle ilgili az sayıda 

araştırmaya rastlanmaktadır. Dönüştürücü liderlik ve toplumsal cinsiyet rolleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaya ise rastlanmamıştır. Bu araştırmanın ardından 

dönüştürücü liderlik ve toplumsal cinsiyet  arasındaki ilişkinin farklı açılardan ve farklı 

katılımcı gruplarıyla incelenmesi alana katkı sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, dönüştürücü liderlik özelliği ve toplumsal cinsiyet rolleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Eğitim ve finans sektöründen toplam 200 katılımcı bu 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Dönüştürücü liderliği ölçmek için 

Podsakoff’un Dönüştürücü Liderlik Ölçeği ve toplumsal cinsiyet rollerini 

değerlendirmek için Bem Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına 

göre dönüştürücü liderlik özellikleri bakımından cinsiyet, sektör ve pozisyon açısından 

farklılık yoktur ancak cinsiyet rolleri açısından fark vardır. Androjen katılımcıların 

diğer cinsiyet rolüne (erkeksi, kadınsı, belirsiz) sahip katılımcılara göre yüksek düzeyde 

anlamlı dönüştürücü liderlik sergiledikleri belirlenmiştir. Dönüştürücü liderlik alt 

boyutları ise cinsiyet rolü ve pozisyona göre farklılaşmaktadır. Dönüştürücü liderlik ile 

demografik, bireysel ve işle ilgili bazı değişkenler arasında ilişki vardır ve bazıları 

dönüştürücü liderliği yordamaktadır. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between transformational 

leadership and sex roles. For this purpose, Podsakoff’s Transformational Leadership 

Scale and Bem Sex Role Inventory are conducted to 100 participants from finance 

sector and 100 participants from education sector. It is found that the participants didn’t 

differ in terms of sex, sector and position at transformational leadership level but they 

differed in terms of sex roles. Androgynous participants’ transformational leadership 

level are significantly higher than masculine, feminine and undifferentiated participants. 

The participants differed in terms of sex roles and position at sub dimension levels of 

transformational leadership. Transformational leadership correlates with some 

demographic, personal and work variables and some of them predict transformational 

leadership. 
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EK.1. Veri Toplama Araçları 
EK.1.1. Kişisel Bilgi Formu  
 
Sayın katılımcı; 
 
“Çalışma yaşamıyla ilgili özelliklerle kişisel özellikler arasındaki ilişki” konusunda Ankara Üniversitesi 
Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans tezi hazırlamaktayım. Sizden bu konuyla ilgili 
hazırlanan soruları içtenlikle yanıtlamanızı rica ediyorum. Yanıtlarınız araştırma için büyük önem 
taşımaktadır ve tamamen gizli tutulacaktır. Katılımınız için teşekkür ederim. 
 
         Saygılarımla 
        Psikolog  Elif Özdil Aydın 
İrtibat kurmak için; 
Tel: 0312 2905185 , 0505 5173083 
e-mail: ozdil@bilkent.edu.tr 
 

1- Cinsiyetiniz 
1)Kadın  2)Erkek 
 

2- Yaşınız:             
 
3- Medeni durumunuz:  

1) Evli  2)Sözlü, nişanlı                3) Dul, boşanmış, ayrı            4) Bekar             
 

4- Eğitim düzeyiniz: 
1) Lise                2)Üniversite              3) Yüksek lisans                  4)Doktora  

 
       5-    Çalıştığınız sektör: 
 1)Finans    2)Eğitim  
 
       6-   Mesleğiniz: …………………………… 
 
       7-   İş yerindeki pozisyonunuz: …………………………… 
 
       8-   Lideri/yöneticisi konumunda olduğunuz personel varsa sayısı: ……….. 
  
       9-   Kaç yıldır çalışma yaşamı içindesiniz? ………... 
 
      10-  Şimdiki işinizde kaç yıldır çılışıyorsunuz?      …………. 

 
      11-  Yaptığınız iş yapmak istediğiniz iş midir?  

       1) Evet         2) Hayır 
 

      12-  İşiniz  genel olarak size ne kadar doyum sağlıyor? 
      1) Hiç             2) Az                3) Orta               4) Çok 

 
13- Başkalarıyla iyi ilişkiler kurma (iyi bir dinleyici olma, yardım etme, adaletli davranma, açık ve 

anlaşılır olma, dürüstlük, eleştirilere açık olma, esneklik, saygı gösterme, uyumluluk) 
yeteneğiniz ne düzeydedir? 

 1) Hiç  2)Düşük  3) Orta  4) Yüksek 
 
14- Başkalarıyla empati kurma (kendini karşındakinin yerine koyarak onu doğru anlayabilme)   
         yeteneğiniz ne düzeydedir? 

1) Hiç   2) Düşük 3) Orta   4) Yüksek 
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EK.1.2. Dönüştürücü Liderlik Ölçeği 
 
Aşağıdaki ifadelerin sizi tanımlama bakımından ne kadar uygun olduğunu belirtiniz. (Bu 
özelliklerin sizi ne kadar tanımladığını, sizde ne kadar bulunduğunu düşünüyorsunuz?) 
 
Size uygun gelen kutucuğu  (X)  ile 
işaretleyiniz 

Hiç uygun 
değil 

Uygun değil Kararsızım Uygun  Tamamen 
uygun 

1. İşyerinin gelecekteki durumuna ilişkin net bir 
fikre sahibimdir. 

     

2. Çalışma arkadaşlarıma sözlerimden çok 
davranışlarımla örnek olurum. 

     

3. Örgüt amaçlarının oluşturulmasına çalışma 
arkadaşlarımın katılımını sağlarım. 

     

4. Çalışanlardan çok şey beklendiğini, onlara 
açıkça söyler ve belli ederim. 

     

5. Çalışma arkadaşlarımın duygularını dikkate 
alarak davranırım. 

     

6. Çalışma arkadaşlarımı, rutin sorunları, yeni 
bakış açısı ile çözmeye teşvik ederim. 

     

7. İşyerinin gelecekteki durumunu çalışma 
arkadaşlarıma anlatmaya çalışırım. 

     

8. Çalışma arkadaşlarım için izlenecek, örnek 
alınacak bir kişiyim. 

     

9. İşyeri içi takım çalışmalarında işbirliğini 
sürekli hale getiririm. 

     

10. Çalışma arkadaşlarımın her zaman en 
iyisini, daha iyisini yapmalarını beklerim. 

     

11. Çalışma arkadaşlarımın kişisel duygularına 
saygı gösteririm. 

     

12. Çalışma arkadaşlarımı düşünmeye sevk 
eden sorular sorarım. 

     
 

13. İşyeri için daima yeni fırsatlar ararım. 
 

     

14. Başarılara ve amaçlara ulaşmayı 
sembolleştiririm. 

     

15. Çalışma arkadaşlarımın, “takım oyuncusu” 
olmalarını sağlamaya çalışırım. 

     

16. Çalışma arkadaşlarımın faaliyetlerini 
değerlendirirken ikinci en iyiyi başarı olarak 
görmem. 

     

17. Çalışma arkadaşlarımın kişisel ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak davranırım. 

     

18. Çalışma arkadaşlarımın işleri 
gerçekleştirme biçimlerini sürekli gözden 
geçirmeleri için onları uyarırım. 

     

19. Çalışma arkadaşlarıma, geleceğe ilişkin 
planlarımla ilham vermeye çalışırım. 

     

20. Çalışma arkadaşlarımı aynı amaca dönük 
olarak çalışmaya sevk ederim. 

     

21. Çalışma arkadaşlarımın işlerine ve 
kariyerlerine ilişkin beklentilerini 
yükseltmelerini sağlamaya çalışırım. 

     

22. Çalışma arkadaşlarımın belirlenen amaçlara 
bağlılık duymalarına önem veririm. 

     

23. Çalışma arkadaşlarımda takım düşüncesinin 
ve ruhunun oluşmasını sağlamaya çalışırım. 
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EK.1.3. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri (Bem Sex Role Inventory) 

                          
Aşağıdaki özelliklerin her birinin sizi tanımlama bakımından ne kadar uygun olduğunu 
düşününüz. Her özelliğin karşısına, size uygunluğunu    
 
              1  hiç uygun değil 
              2  genellikle uygun değil 
              3  bazen uygun değil 
              4  kararsızım 
              5  bazen uygun 
              6  genellikle uygun 
              7  her zaman uygun 
 
anlamına gelmek üzere numaralandırınız.  
                                                 
 
                            Uygunluk 

numarası 
                            Uygunluk 

numarası 

 1. ağırbaşlı, ciddi                                      21. idealist                                    

 2. ailesine karşı sorumlu          22. incinmiş duyguları  tamir etmeye istekli    

 3. anlayışlı                                                23. kaba dil kullanmayan              

 4. baskın, tesirli                     24. kadınsı                                   

5. başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı        25. kendi ihtiyaçlarını savunan      

 6. boyun eğen                                           26. kendine güvenen                    

 7. cana yakın                                            27. kuralcı, katı                            

 8. cömert                                                  28. lider gibi davranan                 

 9. çocukları seven                                    29. mantıklı                                 

10. duygularını açığa vurmayan               30. merhametli                            

11. duygusal                                              31. namuslu                                 

12. erkeksi                                                 32. otoriter                                  

13. etkileyici, güçlü                                   33. riski göze almaktan çekinmeyen                

14. fedakar                                                34. sadık                                     

15. girişken                                               35. saldırgan                               

16. gönül alan                                            36. sevecen                                 

17. gözü pek                                              37. sıkılgan                                 

18. haksızlığa karşı tavır alan                   38. sözünde duran                      

19. hassas                                                  39. tatlı dilli                               

20. hırslı                                                    40. yumuşak, nazik                    
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EK.2. Dönüştürücü Liderlik Boyutları  

BOYUTLAR İFADELER ANKET SIRA 

NO 

Işletmenin gelecekteki durumuna ilişkin net bir fikre sahiptir. 1 

Işletme için daima yeni fırsatlar arar. 13 

Işletmenin gelecekteki durumunu çalışanlara anlatmaya çalışır. 7 

Başarılara ve amaçlara ulaşmayı sembolleştirir. 14 

Çalışanlara, geleceğe ilişkin planlarıyla ilham vermeye çalışır. 19 

Çalışanların belirlenen amaçlara bağlılık duymalarını sağlar ve 

buna önem verir. 

22 

Çalışanlara sözlerinden çok davranışları ile örnek olur. 2 

1.VİZYON-İLHAM 

SAĞLAMA VE UYGUN 

ROL MODELİ OLMA 

Benim için izlenecek, örnek alınacak bir liderdir. 8 

Işletme içi takım çalışmalarında işbirliğini sürekli hale getirir. 9 

Çalışanlarda  takım düşüncesinin ve ruhunun oluşmasını 

sağlamaya çalışır. 

23 

Çalışanların, “takım oyuncusu” olmalarını sağlamaya çalışır. 15 

Çalışanları (grubu) aynı amaca dönük olarak çalışmaya sevk 

eder. 

20 

2. GRUP AMAÇLARININ 

KABULÜNÜ SAĞLAMA 

Örgüt amaçlarının oluşturulmasına çalışanların katılımını sağlar. 3 

Beni düşünmeye sevk eden sorular sorar. 12 

Işleri gerçekleştirme biçimimi sürekli gözden geçirmem için 

beni uyarır.  

18 

Beni, rutin sorunları, yeni bakış açısı ile çözmeye teşvik eder. 6 

3. ENTELEKTÜEL 

TEŞVİKTE BULUNMA 

Işime ve kariyerime ilişkin beklentilerimi yükseltmemi 

sağlamaya çalışır. 

21 

Benim kişisel ihtiyaçlarımı göz önüne alarak davranır. 17 

Benim duygularımı dikkate alarak davranır. 5 

4. BİREYSEL İLGİ 

GÖSTERME 

Benim kişisel duygularıma saygı gösterir. 11 

Bizden çok şey beklediğini, bize açıkça söyler ve belli eder. 4 

Faaliyetlerimizi değerlendirirken ikinci en iyiyi başarı olarak 

görmez. 

16 

5. YÜKSEK BAŞARI 

BEKLENTİSİNE SAHİP 

OLMA 

Bizden her zaman en iyisini, daha iyisini yapmamızı bekler. 10 

İşcan (2002) 
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