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1.GİRİŞ 
 

 

 

           Bilim ve teknolojinin devamlı ilerleme kaydetmesi hemşirelerin daha yöntemli ve 

hastanelerin de daha profesyonel olarak çalışması gerektiğini göstermiştir. Günümüzde 

varlığını sürdürme ve rekabet etme süreci pek çok değişkenin birlikte 

değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

 

 

           Duygusal zekâ kavramı yeni olmasına rağmen tüm toplumda tartışılan ve çok 

çeşitli alanda kullanımları bulunan bir kavramdır (Delice ve Günbeyi, 2013). Duygusal 

zekâ kavramı, bireyin hayattaki başarısını, yaşantısını ve tecrübelerini önemli ölçüde 

açıklayan ve etkileyen yetenekler bütünü olarak ele alınmaktadır. “Başarı” kelimesi ile 

anlatılmak istenen ise, yalnızca statü, kariyer veya zenginlik değil, bireyin kendini nasıl 

hissettiği, mutlu olup olmadığı, yaşamdan keyif alıp almadığı, hayatın akışından 

memnun olup olmadığıdır (Doğan, 2005). Sağlık alanında duygusal zekâ kavramı önem 

arz etmektedir. Çünkü bu iş alanlarının, hastalarla doğrudan iletişim kurmayı 

gerektirmesi ve hizmetlerin ekip çalışması ile yürütülebilmesi, duygusal zekâ 

kullanabilmeyi gerektirmektedir (Arslan ve Özata, 2008).  

 

 

Anın gerektirdiği değişimin getirmiş olduğu yenilikler, kurumların yapısını,  

amaçlarını, hedeflerini ve işleyişini yakından ilgilendirmektedir. Bu süreçte 

organizasyonların başarılı olabilmeleri, amaçlarına ulaşabilmeleri ve varlıklarını devam 

ettirebilmeleri için çalışanların ‘liderlik’ davranışları sergilemeleri beklenmektedir. 

Genel olarak tanımlanan liderlik vasfı; organizasyonun belirlenen amaçlarına ulaşmada 

kişi ve ekiplerin tutumlarını etkileme sürecidir.  Bu bağlamda hemşireler, liderlik 
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tutumları olarak verimliliği olumlu yönde etkileyerek, birleştirici, yenilikçi, 

organizasyonel değişim aracı olma ve temsil gücünü göstermelidirler.  Bu davranışların 

farkında olunması ve değerlendirilmesi, hemşirelik yöneticilerinde hâkim olan liderlik 

davranışlarının açıklanmasını ve organizasyonel sürecin gerçeklerinin göz önüne 

serileceği etkisi düşünülebilir (Yiğit, 2000). 

 

 

            Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, duygusal zeka ve liderlik 

kavramlarına ilişkin literatür bilgileri verilmiştir. İkinci bölümde, Ankara’da bulunan bir 

eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan ve çalışmaya katılan hemşirelerin tanımlayıcı 

özellikleri, bu hastanede çalışan hemşirelerin duygusal zekâ ve liderlik algı düzeyleri ve 

farklılık analizleri, duygusal zekâ ve liderlik ilişkisinin araştırıldığı bir çalışma 

metodolojisine; üçüncü bölümde, analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde, elde edilen bulgulardan yola çıkarak yapılan tartışma yer 

almaktadır. Beşinci bölümde ise, ulaşılan sonuç ve önerilere değinilmiştir. 
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1.1. Duygu ve Duygusal Zekâ Kavramları  

 

 

          Duygu kavramı, Latince’de; “motus anima” yani “bizi harekete geçiren ruh” 

şeklinde geçmektedir (Goleman, 2005). “Hissetmek” veya “his” (feel, feeling); duygu 

hali (mood), duyuş (affect)  gibi anlamları birbirlerine yakın bu ifadeler İngilizce’de 

duygu yaşantısını betimlemek için dile getirilmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, 

duygu;  

 

 duyularla algılama, his.  

 belirli bir nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.  

 önsezi.  

 nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği 

 kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

         Goleman’a göre (2007), duygu bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, 

psikolojik ve biyolojik durumlar ve bir dizi hareketler eğilimidir. Duygu kavramı, Mayer 

ve arkadaşlarına (2000a) göre; “fizyolojik tepkiler, kavrama ve farkındalık gibi birçok 

psikolojik alt sistemi koordine eden içsel birtakım olaylardır”. Feldman’a (1996) göre 

duygu "Mutluluk, umutsuzluk ve hüzün gibi genelde hem fizyolojik hem de bilişsel 

tabanları olan ve davranışı etkileyen faktörler" olarak belirtilebilir; duyguların en önemli 

işlevlerini üç ana grupta toplamak mümkündür; kişinin gelecek davranışları 

biçimlendirmek, harekete geçirmek için planlamak, toplumsal ilişkilerin düzenlenmesini 

desteklemek.  

  

         Duygular, geleneksel fikirlerin tersine, doğaları gereği olumlu ya da olumsuz 

değillerdir; daha çok kişi enerjisi, kişi güdüsü ve insan içtenliğinin en kuvvetli kaynağı 
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olarak fonksiyon yapmakta ve sezgisel bilgeliğin ebedi kaynağını takdim etmektedirler. 

Gerçekten de duygular, günlük hayatın her anında yaşamsal bir öneme sahip ve güçlü bir 

şekilde faydalı bilgiler sunmaktadır (Cooper ve Sawaf, 2003). Duygular hakkındaki 

çağdaş kuramlar; değerleri ve kişiyi kuşatan dünya ile ilgili bilgi taşıdıklarını, duyguların 

bireyin kendisi; duyguların hüküm vermeye ve düşünmeye yardımcı olduklarını; 

duyguların kompleks olmadıklarını tahmin edilebilir ve anlaşılabilir olduklarını, malum 

ilkeleri ve yolları takip ettiklerini; duyguların bilgi taşıdıkları için, karar vermesinde, 

bireyin düşünmesinde ve diğer etkinliklerinde değerli olduklarını açıklamaktadırlar 

(Caruso ve Salovey, 2004).   

 

        Psiko-fizyoloji ile ilgilenen araştırmacılar, beyinin düşünme kısmı olan 

neokorteksle, duygusal kısım olarak limbik sistem denilen kısımlardan meydana 

geldiğinden bahsetmektedirler. Temel olarak duygusal zekâyı açıklayan bu iki parça 

arasındaki ilişkidir (Akgün, 2008). Korteks, beynin düşünen alanıdır ve sorun halletme, 

imgelem, dil ve başka bilişsel aşamalar vasıtasıyla duyguların kontrol edilmesini 

sağlamaktadır. Limbik sistem beynin duygusal alanında bir şekilde görülmekte ve 

mesajları kortekse ulaştıran talamusu; bellekte ve algıladıklarımızı manidar kılmada rolü 

olan hipokampusu ve duygusal kontrol merkezi amigdalayı içine almaktadır (Shapiro, 

2004). 

 

        Amigdala Yunanca’da “badem” manasına gelen, bireylerde limbik halkanın altına 

yakın, beyin sapının üstünde bulunan ve birbiriyle ilgili yapılardan meydana gelen 

badem biçiminde bir parçadır. Her bireyde beynin bir tarafında olmak üzere, başın yan 

kısmına yakın iki amigdala vardır. Amigdala, duygusal belleğin ve kendi başına mananın 

deposudur; amigdalasız yaşam bireysel anlamlarından soyutlanmış bir hayattır 

(Goleman, 2005). 
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       Nasıl ki biyolojik ve bilişsel yapılar duyguların tanımlanmasında etkili birer faktör 

ise kültürel kavramlar da aynı şekilde belirleyici bir faktördür. Zira duyguların 

aktarılmasındaki ifade farklılığını etkileyen unsur da kültürdür. Büyük ihtimalle 

öğrenme, çevremizdeki farklı uyarıların nasıl bir şekilde duygusal bir tepki yaratacağını 

etkileyen etken olarak görülür  (Aydın, 2005). 

 

 

 

1.1.2. Duygu Türleri 

 

 

        Bilim adamları, tamamen ne tür duyguların birincil olarak vasıflandırabileceği, yani 

bütün duygu karışımlarını ortaya çıkaran esas duyguların hangileri olduğu, hatta birincil 

duyguların var olup olmadığını tartışmaktadır. Farklı düşünceler olsa da bazı kuramcılar 

temel duygu kümelerinin olduğunu ileri sürmektedir. Bu duygu kümeleri aşağıda 

özetlenmektedir (Goleman, 2005):    

 Üzüntü: Keder, kasvet, melankoli, neşesizlik, acı, kendine acıma, can sıkıntısı, 

yalnızlık,  patolojik olduğunda ağır depresyon. 

 Sevgi: Dostluk, yakın ilgi, kabul görme, sadakat, iyilik, hayranlık, muhabbet, 

aşırı tutkunluk, güven. 

 Öfke: Hakaret, tükenme, şiddet, içerleme, hiddet,  gazap, kızma, hınç, sinirlenme, 

kin, alınganlık, rahatsızlık, patolojik nefret ve düşmanlık. 

 Korku: Sinirlilik, hasret, uyanıklık, kuruntu, vicdan azabı, çekinme, tasa, ürkme, 

şüphe, dehşet, huzursuzluk, patolojik olduğunda ise panik ve fobi, kaygı. 

 İğrenme: Aşağılama, hoşlanmama,  küçümseme, nefret etme, itici bulma, 

tiksinme, hor görme.  

 Zevk: Eğlenme, tatmin, aşırı zindelik,  mutluluk, sevinç, gurur, hoşnutluk, 

heyecan, coşku. 
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 Şaşkınlık: Hayret, merak, afallama, şok.  

 Utanç: Mahcubiyet, hayal kırıklığı, küçük düşme, pişmanlık, suçluluk. 

 

 

       Tarhan’a (2011) göre kişinin doğal olarak negatif ve pozitif duyguları bir arada 

mevcuttur. Aynı zamanda olumlu duygular ana duygulardır. Pozitif duygular; ümit, 

sevgi, güven, optimizm, merhamet, mutluluk,  şefkat, sorumluluk, vefa, estetik duygusu 

adalet, sonsuzluk ve sabır duygusudur. Negatif duygular ise; şüphe, bencillik, üstünlük 

duygusu, gurur, utanç, kıskançlık, nefret, öfke, kin, üzüntü ve kibir duygusudur. 

İnsanların yaşamını sürdürebilmesini sağlayan duygular, denge bozulduğunda negatif 

yönde ve yıpratıcı olarak düşünülebilir. 

 

 

 

1.1.3. Zekâ Kavramı 
 

 

        Psikoloji sözlüğü zekâyı, “Soyut düşünme, kavrama, problem çözme, bildiklerini 

yeni durumlara uygulayabilme, akıl yürütme, bellek, geçmiş deneyimlerden kazanılan 

bilgileri kullanma da dâhil olmak üzere zihinsel yetilerin toplamı” olarak 

açıklanmaktadır (Budak, 2000). Ahmet Cevizci’nin Felsefe Terimleri Sözlüğü zekâyı, 

“En genel olarak, yepyeni bir duruma, bu yeni oluşumun öğeleri arasında var olan 

ilişkileri kavrayarak kolaylıkla uyum sağlama gücü, meselesi; insan varlığının 

deneyimini ve bilgisini yeni karşılaştığı somut durumlara uydurmak suretiyle sergilediği 

problem çözme yeteneği; Gösterge ya da sembolleri yorumlama ve ilişkileri kavrama ve 

böylelikle de gözlemlenen olayların ve eşyanın mahiyetini açıklama yetisi; insan 

zihninin karşı karşıya kaldığı teorik ve pratik problemleri belleğin, imgesel ve kavramsal 

düşüncenin de yardımıyla tatmin edici bir biçimde çözebilme kapasitesi.” olarak ifade 

etmiştir (Cevizci, 1999).  
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        Zekâ, bir sistemin iç ve dış ortamıyla bilgi alışverişi kapasitesidir ve her sistem, bu 

bilgi içinde bulunduğu alanda yaşamını devam etmeyi, içinde bulunduğu alana uyum 

sağlamayı, değişmeyi ve büyümeyi öğrenmek vasıtasıyla uygulanır (Stalinski, 2004). 

 

 

        Thorndike’a göre, zekânın mekanik zekâ, soyut zekâ ve toplumsal zekâ olmak 

üzere üç şekli bulunmaktadır. Mekanik zekâ; makine, cihaz kullanma ve alet 

işletebilmede kendini ifade eder. Soyut zekâ ise, sayılar, formüller, kelimeler gibi 

simgelerle gösterir, bilimsel prensipleri kavramada kendini gösterir. Toplumsal zekâ; 

bireyleri anlama, bireyler arası bağları bunlara göre hareket etme yeteneğidir (Baymur, 

2004). 

 

         Robert Sternberg’a göre (2005) analitik, yaratıcı ve pratik olmak üzere üç zekâ türü 

bulunmaktadır; 

1- Analitik zekâ; analiz etme, değerlendirme, karşılaştırma gibi bilgi işleme 

unsurlarını içerir. 

2- Yaratıcı zekâ; sorunlarla başa çıkma becerisini barındırır.  

3- Pratik zekâ; becerileri gündelik sorunların çözülmesi yönünde kullanmayı kapsar. 

 

 

       Thurstone’a göre  (1938, 1941) zekâ yedi temel yeteneğin karışımından 

oluşmaktadır: 

1. Sözel akıcılık: Sözel ve yazılı olarak alâkalı sözcük ve ifadeleri çabuk ortaya 

çıkarma becerisi. 

2. Sözel anlayış: Sözcükleri tanınma ve anlama becerisi. 
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3. Sayısal yetenek: Temel sayısal hesaplamaları hızlı ve doğru bir şekilde 

yapabilme yeteneği. 

4. Uzay ilişkilerini kavrama: Nesnelerin uzaydaki formatlarını anlayabilme 

yeteneği.  

5. Bellek: Mekanik ezberleme enerjisi. 

6. Algısal hız: Bileşik bir nesnenin detaylarını görebilme; benzerlikler ve 

farklılıkları hızlı ve uygun olarak algılayabilme. 

7. Mantıksal düşünme: Mantıksal düşünebilme ve tartışma enerjisi. 

 

       Howard Gardner 1983 tarihinde basılan kitabı Frames of Mind (Zihin Çerçeveleri) 

ile zekânın anlamını IQ testinden elde edilen deneyimlerin ötesine taşıyan bir teori 

ortaya atmıştır. Gardner’ın kuramı, çoklu zeka kuramı olarak adlandırılmaktadır. 

Gardner matematiksel zekâ, dilsel zekâ, doğa zekâsı, müziksel zekâ, görsel/alansal zekâ, 

bedensel/kinestetik zekâ, kişiler arası zekâ ve kişiye dönük/kişisel zekâ olmak üzere 8 

zekâ türü olduğunu belirtmiştir (Gardner,1999; Gardner, 2006).  

 

 

 

1.1.4. Duygusal Zekânın Tanımı ve Kapsamı 

 

 

       18’inci yüzyılın Alman filozofu olan Immanuel Kant; sezgilerin bilgi sağlayan bir 

çeşit zekâ belirteci olduğunu ve sezgiler (duygular) yoluyla elde edilen bir düşüncenin, 

sadece, duyulardan meydana gelen bilgiden, mantıklı düşünme ya da deneyimden oluşan 

bilimsel bilgiden daha kıymetli olduğunu beyan etmektedir (Clemens ve Wolff, 2007). 
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        Duygusal zekâ kavramı İngilizcede “Emotional Intelligence”  olarak ifade edilen 

kelimelerin kısaltılmış biçimi olan EI olarak gösterilmekle beraber literatürdeki genel 

olarak yaygın kullanım şekli daha çok “EQ” (Emotional Quotient) kısaltmasıdır ve “IQ” 

nun duygusal zekâdaki karşılığı olarak bilinmektedir. EQ kavramı, Gardner’in “Kişisel 

ve Kişiler Arası Zekâ”, Goleman’ın “Duygusal Zekâ Katsayısı (Emotional Quotient)”, 

Thorndike’nin “Sosyal Zekâ”, Steiner’in “Duygusal Okur-Yazarlık (Emotional 

Literacy)”, Mayer ve Salovey’in “Duygusal Zekâ” (Emotional Intelligence) 

açıklamalarından ve yaklaşımlarından geliştirilmiş. Kişinin kendine ait duygularını 

bilmesi, başka kişilerin duygularının farkında olması ve kişinin bunların iş veya sosyal 

hayatında aktif bir şekilde kullanabilmesi gibi ortak yönleriyle kesiştikleri oluşmaktadır 

(Aslan, 2013).  

 

 

        Daniel Goleman (1995) duygusal zekâ kavramının tanınmasına çok büyük bir katkı 

sağlayan “Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ” (Duygusal Zekâ 

Neden IQ’den Daha Önemlidir) isimli kitabında, duygusal zekânın IQ’dan daha güçlü 

olabileceğini ve gerekli duygusal yeterliliklerin öğrenilebileceğini ifade etmiştir. 

Duygusal zeka kapsamında kendini tanıma, duyguları yönetebilme, motivasyon, 

başkalarının duygularını anlayabilme ve sosyal beceriler olmak üzere temel yetenekler 

bulunmaktadır. 

 

 

       Mayer ve Salovey 1997 yılında duygusal zekâ kavramını tekrar ele almış daha 

karmaşık bir açıklama yapmışlardır. Bu modern ifade de duygusal zekâ kavramı; 

duyguları tanıma, anlama, ifade etme ve analiz etme; hisleri düşünce içinde bütünleşme; 

duygusal bilgiyi faydalanma ve entelektüel ve duygusal gelişimi yükseltme, duyguları 

dengeleme yeteneği şeklinde ifade etmiştir (Mayer ve ark., 2000a).    Bir diğer ifadeye 

göre duygusal zekâ, duyguları zamanında oluşturmak, yaşatabilme, kontrol altında 
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tutabilme ve başka bireyler arasında pozitif duygusal komünikasyon da (empati) 

bulunma becerisidir (Kılıçarslan, 2009).  

 

 

       EQ konusunda yapılan çalışmaların temelinde duyguların kişilerin hareketlerinde 

ciddi bir işleve sahip olduğu fikri yer almaktadır. Buradan davranışla duyguların sağlam 

bir şekilde kontrol edilmesi sonucunda bir takım pozitif katkıları olacağından 

bahsedilebilir. EQ, duyguların yönetimiyle ilişkili olması sebebiyle yüksek EQ bulunan 

bir bireyin de olumlu düşüncelerini yüksek performansa dönüştürmesi ve olumsuz 

düşüncelerin olumsuz tesirinden kendisini kurtararak performansını yükseltmesi 

beklenmektedir (Wong ve Law, 2002; Gürbüz ve Yüksel, 2008a).  

 

 

IQ ve EQ birbirlerine zıt iki kavram olmayıp, birbirinden ayrı yetilerdir. Bütün 

bireylerde, akıl ve duygusal hassasiyetin karmaşık bir yapısı vardır. Aslında IQ ve 

duygusal zekânın bazı yönleri arasında az da olsa bir bağlantı bulunmaktadır ancak bu o 

kadar küçüktür ki, IQ ile duygusal zekânın birbirinden bağımsız olgular olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır (Goleman, 1995). 

 

 

 

1.1.5. Duygusal Zekâ Modelleri 

 

 

        Duygusal zekâ modelleri ifade edilirken ya yetenek ya da hem yetenek ve hem de 

kişilik niteliklerinin bir karışımı şeklinde beyan edilmektedir. Yetenek modelde; 

duygusal zekâ çeşitli beceriden oluşmakta; oysa karma duygusal zekâ modeli ise hem 

yetenek etmenlerinden hem de kişilik niteliklerinden meydana gelmektedir (Mayer ve 

ark., 2000a).  
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        Literatürde 1990’lı yıllardan beri geliştirilmiş olan çok rakamda duygusal zekâ 

modeli mevcuttur. Çizelge 1.1”de bu modellerden en ana boyutlarının, boyutların 

altındaki beceriler ve yetenekler gösterilmektedir. 

 

 Çizelge 1. 1. Duygusal zekâ modellerin ana boyutları (Mayar ve ark., 2000d) 

Mayer ve Salovey 

(1997) 

Bar-On 

(1997) 

Goleman 

(1995) 

Cooper ve Sawaf 

(1997) 

1-Duyguları 

Algılama, 

Değerlendirme ve 

İfade Etme 

• Kendi ve 

başkalarının 

duygularını anlama 

ve ifade etme 

• Duyguların tam 

ifadesi ve 

ihtiyaçların iletimi 

• Değişik duygusal 

ifadeleri ayırt etme 

2. Duyguların 

Kullanımı 

• Duygular dikkati 

yönetir ve 

düşünmeyi sağlar 

• Ruh hali kişinin 

algılamasını 

değiştirmek 

1. Kişisel Beceriler 

• Duygusal benlik 

bilinci 

• Kendine güven 

• Kendine saygı 

• Kendini 

gerçekleştirme 

• Bağımsızlık 

2. Kişilerarası 

Beceriler 

• Kişiler arası 

ilişkiler 

• Sosyal sorumluluk 

• Empati 

 

 

1. Kişisel Yeterlilik 

• Öz farkındalık  

• Kendine yön verme  

• Motivasyon 

2. Sosyal Yeterlilik 

• Empati 

• Sosyal yetenekler. 

1. Duyguları 

Öğrenmek 

• Duygusal 

dürüstlük 

• Duygusal gücü 

• Duygusal geri 

bildirim 

• Uygulamalı sezgi 

2. Duygusal 

Zindelik 

• Öz varlık 

• Güven Çemberi 

• Yapıcı 

hoşnutsuzluk 

• Esneklik ve 

yenileme 
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 Çizelge 1. 1. Duygusal zekâ modellerin ana boyutları (devam) 

Mayer ve Salovey 

(1997) 

Bar-On 

(1997) 

Goleman 

(1995) 

Cooper ve Sawaf 

(1997) 

3.  Duyguyu 

Anlamak ve 

Muhakeme Etmek 

• Duyguları 

tanımlamak ve çeşitli 

duygular ile manaları 

arasındaki ilişkiyi 

tanımlamak. 

• Kompleks duyguları 

yorumlamak 

4. Duyguyu Yönetme 

ve Düzenleme 

• İyi ve İyi olmayan 

duygulara açık olmak, 

duyguları ayırt 

edebilmek. 

 

3. Uyumluluk 

Boyutu 

• Problem çözme 

• Gerçeklik Testi 

• Esneklik 

4. Stresle Başa 

Çıkma Boyutu 

• Stres toleransı 

• Dürtü kontrolü 

5.Genel Ruh 

Durumu 

• Mutluluk 

• Optimizm 

 

 

- 3. Duygusal Derinlik 

• Özgün güç ve hedef 

• Adanmışlık 

• Dürüstlüğü yaşamak 

• Otorite olmadan etki 

4.Duygusal Simya 

• Sezgisel akış 

• Düşünsel zaman 

değişim 

• Fırsatı sezinlemek 

• Geleceği yaratmak 

 

 

 

 

1.1.5.1. Yetenek Modeli 

 

 

        Yetenek Modelinin ileri gelenlerinden olan Caruso, EQ becerilerini, seviye birden 

itibaren başlayarak, en yüksek seviyede EQ becerisi dört düzeyde olacak şekilde 

hiyerarşik yetenekler şeklinde ifade edilmiştir. Bu hiyerarşik oluşumunda birey (Aslan, 

2013); 
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1. EQ seviyesinde; Duyguları idrak eder. 

2. EQ seviyesinde; Zihinde ana duygusal açıklamaları ayrıştırır. 

3. EQ seviyesinde; Duyguları iyi anlar ve duygulardan hükümler çıkarır. 

4. En yüksek olan EQ seviyesinde ise; kendisinin ve başkalarının duygularını idare 

eder. 

 

 

         Duygusal zekâ; Mayer ve Salovey tarafından ilerletilen, ana duyguların bağlantılar 

ile ilgili açık olduğu ilk kabulüne dayanan “Yetenek Modeli” dir. Yetenek esaslı 

duygusal zekâ ölçümlerinin başı olan, Çok Faktör Duygusal Zekâ Ölçeğidir (Multi 

Factor Emotional Intelligence Scale-MEIS). Bir başka kendini bildirme yöntemiyle 

yetenek esaslı duygusal zekâyı ölçen ölçek de Schutte, Malouff, Cooper, Hall, Haggerty, 

Golden ve Dornheim tarafından ilerletilen Duygusal Zekâ Testi (Self-Report Emotional 

Intelligence Test- SREIT)’dir (Mayer ve ark., 2000b). Schutte vd. 1998 yılında bu ölçeği 

duygusal zekânın kendini ortaya koyma yeteneğiyle ölçülebilmesi için yalnızca kâğıt ve 

kalem ile ortaya koyabilecek kısa bir denemeye duyulan gereksinim sebebiyle 

geliştirmişlerdir. Yazarlar bu denemeyi, Salovey ve Mayer 1990-1997 yıllarında 

duygusal zekâ modeline merkeze alarak meydana getirmişlerdir (Doğan ve Şahin, 2007). 

 

 

1.1.5.1.1. Salovey ve Mayer Modeli 

 

 

         Model ile ilgili çalışmalar ilk olarak 1990 yılında Salovey tarafından başlatılmış ve 

1997 yılında ise Salovey ve Mayer tarafından birlikte ilerletilmiştir. Bu modelde 

duygusal zekâ kavramını yetenek merkezli bir şekilde kullanılmıştır. Kavramın 

gelişiminin zekâya yaptığı rollerini değerlendirmişlerdir (Martin, 2008). Mayer ve 
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Salovey duygusal zekâyı dört temel boyutta ifade ettikleri bir yetenek şeklini ortaya 

koymuşlardır (şekil 1 .1’de görülebilir). 

 

 

Şekil 1 .1. Mayer ve Salovey duygusal zekâ temel boyutları (Mayer ve ark., 2000c) 

 

         İlk boyut duygu sisteminden alınan bilginin iletilmesini içinde bulunduran 

“duyguları algılama ve tanımlama” dır. İkinci boyut; “duyguları düşüncede kaynaştırma” 

ve üçüncü boyut ise “duyguları anlama”dır. İkinci ve üçüncü boyut mesele halletmeyi 

göz önünde bulunduran, duygusal zekânın daha gelişmiş aşamalarını barındırmaktadır. 

Genel olarak duyguları düşüncede kaynaştırma boyutu bilişsel yöntemleri ilerletmek için 

duyguları kullanmayı barındırır. Duyguları anlama boyutuna gelince de duygunun 

bilişsel aşamasını içine çeker. Sonuncusu olan dördüncü boyut “duyguları kontrol etme” 

ise hem başkalarının duygularının yönetimini hem de kendi duygularının yönetimini 

içine çeker (Mayer ve ark., 2000c). Mayer ve Salovey'ın duygusal zekâ şekli dört 

boyutta şu şekilde bulunmaktadır: 
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 Duyguları Algılamak: Kişinin sahip olduğu duygularının farkında olması ve bu 

duygularını, duygusal gereksinimlerini başkalarına ifade edebilme becerisidir 

(Gürbüz ve Yüksel, 2008a). 

 Duyguları Anlamak: Duygusal durumları sadece idrak etme, bilme becerisinin 

ötesine geçerek, duygularla ilgili bazı anlamlı bilgilere de sahip olunmayı içine 

alan bir beceridir (Davis, 2008). 

 Duyguları düşüncede kaynaştırmak: Duygusal bilgiye hakim olabilme ve 

düşünceyi daha da ileriye taşıyabilmek için duygusal bilgiye yön verebilme 

becerisidir (Bar-on ve Parker, 2000). 

 Duyguları kontrol etmek: Kişisel ve kişilerarası ilişkilerde ilerlemeyi elde etmek 

için duyguları ve duygusal ilişkileri yönetme becerisidir (Bar-on ve Parker, 

2000). 

 

 

       Duygusal zekâyı ortaya çıkaran yetenekleri dört temel başlık çerçevesinde bir araya 

getirmişlerdir (Caruso ve Salovey, 2011): 

 

1. İnsanlarla Doğru İletişim: Duyguları ifade edebilme. Duygular kendi evreninde 

bir sürü veri bulundurur. Konu iç dünyamız olsun, ya da doğal veya sosyal 

çevremizde olup biten önemli durumlar üzerine bir çeşit sinyaller gösterirler.  

 

2. Uygun Ruh Haline Bürünme: Duygulardan yararlanabilme. Neyi sezdiğimizi, 

neyi düşündüğümüzü ve hangi yönde düşündüğümüzü doğrudan bir şekilde etki 

yapar.  

 

3. Duyguların Geleceğini Tahmin Etme: Duyguları kavrama. Duyguların meydana 

gelişinin altında olan bir sürü sebep bulunur, tesadufi bir şekilde meydana 

gelmezler. Şartlara bağlı olarak farklılık gösterirler ve kimi zaman bu şartları 

kavramamız mümkünlüğünü gösterebilir. 
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4. Hissettiğin Gibi Davran: Duyguları kontrol edebilmek. Duygular bilgi barındırır 

yanında düşüncelerimize tesirde bulunur. Bu sebepten dolayı duygularımızı, 

mantığımızla, sıkıntılara yakınlaşmamızla, yargılarımızla ve davranışlarımızla 

akıllı bir şekilde harmanlamanın farkında olmak gerekir. 

 

 

        Mayer ve Salovey bu modeli ifade edebilmek için en başta Çok Faktörlü Duygusal 

Zekâ Ölçeğini (MEIS) geliştirmişlerdir. Daha sonra bu ölçeğin, psikometrik niteliklerini 

yeterli bir şekilde bulmadıkları için Caruso ile birlikte Mayer-Salovey-Caruso Duygusal 

Zekâ Testi (MSCEIT) V2.0’ı ilerletmişlerdir ( Mayer ve Ark., 2000b). 

 

 

 

1.1.5.2. Karma Model 

 

 

        Duygusal zekânın karma modelleri zihinsel beceriler ile bireyin niteliklerini bir 

araya getirmektedir ve yetenek-tabanlı modelden oldukça farklıdır. Goleman, Bar-On, 

Weisenger ve Cooper-Sawaf tarafından araştırılan, sosyal yetenekler, kişilik nitelikleri 

ve hareketler gibi yetenekleri de kapsayan, “Karma Model” dir (Doğan ve Şahin, 2007). 

Genel olarak, karma duygusal zekâ modelinin, duygusal yeterliliklerin kıyasla, dış 

kenara ait etkenlerle beraber kişilik niteliklerinin geniş bir bölümünü test etme 

eğiliminde olduğu açık bir şekilde ortada bulunmaktadır ( Mayer ve ark., 2000a). 
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1.1.5.2.1. Reuven Bar-On Modeli 

 

 

       Duygusal zekâyla ilişkili bir başka model ise Bar-On tarafından 1997 senesinde 

şekillendirilmiştir. Bar-On ’un modeli, bireyinin kendinin farkında olması gibi zihinsel 

becerilerle, bireysel özgürlük, kendine saygı ve ruh durumu gibi zihinsel becerilerden 

farklı algılatılan nitelikleri bir araya getiren karma bir modeldir (Çakar ve Arbak, 2004). 

 

 

        Bar-On’un bu modeli duygusal zekâ bireysel nitelikler ve karakteristikleri şeklinde 

isimlendirmektedir. Bar-on’un modeli, daha birçok niteliğinin yanında, esnekliği ve 

optimizm de kapsayan kişisel niteliklere dayanır ve kişiye günlük yaşamın istek ve 

baskılarıyla aktif bir biçimde baş edebilmesi kabiliyeti temininde bulunur. Caruso 

bununla bağlantılı olarak, duygusal mükemmelliğin geniş sözün gelişinde kişiliğin 

anlamlı bir katkı oynayabildiği düşüncesinin büyük değere sahip olduğunu 

belirtmektedir. Bar-on modeli, bireyinin günlük yaşamın olumsuzluklarıyla başa 

çıkabilme yeteneğini açıklayan sosyal ve duygusal zekâ kusursuzluklarına 

odaklanmaktadır. Bar-on duygusal zekâ kavramlarını hem Thorndike hem de Charles 

Darwin’e ait temel ama yoğun çalışmalarından ortaya koyduğunu belirtmektedir. Bu 

model, zekâ davranışına tesir eden duygusal ve sosyal kusursuzlukların iç içe geçmiş bir 

durumunu tarif etmede ve kendini ifade ölçeği ile 360 derece değerlendirmenin bir 

birleşimi ile ölçülmektedir (Bar-on, 2000). Bar-On duygusal zekâ modelinde, duygusal 

zekâyı bireysel EQ, kişiler arası EQ, stres kontrolü, uyum ve genel ruh durumu olmak 

üzere beş yönde araştırmaktadır. Bu beş yönde kendi içinde alt boyutlara bölünmektedir 

(Bar-On, 2006); 

 

1. Bireysel EQ kendi içinde; kendinin farkında olması, önayak olması, ego saygısı, 

kendini idrak etmesi ve özgürlük olarak ayrılır. 

2. Kişiler arası EQ; başkasının duygularını anlaması, sosyal sorumluluk ve kişiler 

arası ilişkiler olarak kendi içinde üç bölüme ayrılır. 
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3. Koşullara ve çevreye uyum EQ; sorun çözümü, realite testi ve çabuk iyileşme 

özelliği içeren üç bölümden oluşur. 

4. Stres kontrolü EQ; stres tahammülü kontrolünü içerir. 

5. Genel ruh durumu EQ; keyif ve optimizm içerir. 

 

 

 

1.1.5.2.2. Cooper ve Sawaf'ın Duygusal Zekâ Modeli 

 

 

       Bir diğer karma modellerden olan bu model aracılığıyla, Cooper ve Sawaf duygusal 

zekânın önderlikle olan bağını test eden ilk bilim insanları olarak kabul edilmektedir. 

Cooper ve Sawaf, EQ ve önderlik ilişkisini, dört köşe taşı ismini verdikleri modelle ifade 

etmişlerdir (Rozell ve ark., 2004).  Cooper ve Sawaf’ın modelinde duygusal zekâ “dört 

köşe taşı modeli” olarak isimlendirilen bir modelle ele alınmaktadır (Şekil 1.2).  

 

Şekil 2. 2. Cooper ve Sawaf duygusal zekâ modeli (Cooper ve Sawaf, 2003) 

Duyguları 
öğrenmek

Duygusal 
derinlik

Duygusal 
simya

Duygusal 
zindelik
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       Dört köşe taşının ilki olan “duyguları öğrenmek”; duygusal samimiyet, duygusal 

güç, duygusal geri açıklama ve uygulamalı önsezi unsurlarını içine almaktadır. 

Duyguları öğrenmek insanın duygusal iktidarının farkındalık ve bunu kişisel ilişkilerinde 

değerlendirmesi üzerine temellidir. Duyguları öğrenmek, ona saygı duymak, duyguların 

doğuştan gelen bilgeliğinin kavramak ve değerlendirmek üzerine ağırlığını koyar 

(Cooper ve Sawaf, 2003). 

 

 

       İkinci köşe taşı “duygusal zindelik” tir. Duygusal zindelik köşe taşı; güven çevresi, 

öz varlık, yapıcı memnuniyetsizlik, uysallık ve yeniden oluşma kavramlarını içine 

almaktadır. Duygusal zindelik; kalpte enerji, dayanıklı olma ve esneklik olma sağlar. 

Güven ve inanılırlığı geliştirerek duyguları bilme deneyimini uygulamaya çevirmesine 

ortam hazırlar. Duygusal zindelik sebebiyle, temel kişisel değerler, karakter ve onların 

canlı bir şekilde tutmayı sağlayan ve yönlendirmeyi sağlayan duygular anlamaya 

başlanabilir (Cooper ve Sawaf, 2003). 

 

 

        Üçüncü köşe taşı olan “duygusal derinlik”; özgün etki ve hedef, özveri, samimiyeti 

yaşamak, otorite olmadan tesir elemanlarını içine almaktadır. Duygusal derinlik, kişinin 

ana özellik ve dayanıklılığını meydana getirir. Bireyinin iktidarını, bütün olmasını ve 

hedefini geliştirir. Duygusal derinlik bireyinin içsel hedeflerini tam bir şekilde 

açıklanması ve bunlara kendini tahsis etmeyi gerekli kılar .“Duygusal simya” son köşe 

taşıdır. Duygusal simya; ruhsal zaman değişimi, önsezi akış, şansı sezinleme, geleceği 

meydana getirme unsurlarını içine almaktadır. Simya, kıymetinin az olduğu zannedilen 

zor olmayan bir maddeyi, daha kıymetli bir duruma çevirme gücü ya da eylemi olarak 

ifade edilmektedir (Cooper ve Sawaf, 2003). 
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1.1.5.2.3. Goleman Modeli 
 

 

         Goleman duygusal zekâyı araştırırken, ortaya çıkardığı duygusal zekâ modelini beş 

bölüm altında bir araya getirmektedir (Goleman, 2005).Goleman modeli Şekil 1.3’de 

gösterilmektedir; 

  

Şekil 1.3.  Goleman modeli (Goleman, 2005) 

 

1. Öz bilinç (bireyinin kendi duygularının farkındalık); Öz bilinç; bireyinin kendi iç 

dünyasında olup bitenin devamlı olarak farkında olması manasını taşımaktadır. 

Öz bilinç; kişinin güçlü olan ve zayıf olan taraflarını bilmesi, yani kendisini 

olumsuz olmayan ama gerçekçi bir tarafta bulundurması (bu şekilde öz saygı 

durumunun alışılmış bir tuzağından da sakınması) manasını da ifade eder. 

Kendini gözlemleme ve duygularını bilme; duygular dolayısıyla bir sözlük 

Özbilinç: Kişinin iç 
dünyasında olup 

bitenin sürekli 
farkında olması 

anlamına gelmektedir

Empati: Başkaların bakışı 
açısından görebilmek ve 

insanların konu 
hakkındaki farklı 

düşüncelerine saygı 
göstermek anlamına 

gelmektedir

Sosyal beceriler: 
Diğerinin duygularını 

anlayabilme ve bu 
duyguları yönlendirmek 

amacıyla harekete 
geçebilmeyi içerir

Kişinin kendini motive 
edebilmesi: Kişinin bir 
amaç doğrultusunda 

duygularını 
yönlendirebilme

Duyguları idare 
edebilmek: Kişinin 

duygularını ve 
tepkilerini uygun bir 
şekilde yönetebilme

 

Goleman modeli 
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meydana getirme; düşünceler, duygular ve yanıtlar arasında olan bağlantıyı bilme 

durumuna gelmektir (Goleman, 2005). 

 

2. Duyguları idare edebilmek (Kişinin kendi duygularını yönetebilmesi); “kendi 

kendisiyle konuşma”yı gözlemleyerek içinden vuku bulan olumsuz mesajları 

eline alıp, bir hissin esasının farkına erişmek (mesela öfkenin altında var olan 

incinme), öfke, korku, kaygı ve üzüntü ile başa çıkmanın yollarını bulmak gibi 

becerileri bulundurmaktadır. Duyguları uygun bir şekilde yönetebilme becerisi, 

özbilinç esası üstünde ilerler. Duyguları yönetebilme becerisi güçlü olmayan 

kişiler devamlı bir durumda huzursuzlukla savaşırken, güçlü olanlar ise hayatın 

çirkin sürprizleri ve aksilikleriyle karşı karşıya kaldıklarında kendilerini daha 

basit bir şekilde bir araya getirebilirler (Goleman, 2005). Bireyin duygularını ve 

sahip olduğu tepkileri uygun bir biçimde idare edebilme, kendini 

sakinleştirebilme ve negatif duygular daha kontrolde iken önce onları idare 

edebilme becerisi kişinin olumlu neticelere sahip olabilmesi için kısa vadede 

zevklerinin doygunluğunu sonraya bırakabilme becerisidir (Çakar ve Arbak, 

2004). 

 

3. Empati (Başkalarının duygularını anlamak); empati başkalarının duydukları 

hisleri anlayabilmek, onların baktığı şekilde görebilmek ve insanların konu 

nispetindeki değişik düşüncelerine saygılı olmayı ifade eder. Empatinin aslı 

özbilinçtir; kişi sahip olduğu duygularına ne kadar hâkimse hislere anlam 

vermesi de o kadar uygun olur. Kendisinin ne hissettiği konusunda hiçbir 

entelektüelliği bulunmayanlar, çevresinde olanların ne hissettiğini anlama 

konusunda tamamen beceriksizdirler (Goleman, 2005). 

 

4. Kişinin kendini motive edebilmesi (Kendini harekete geçirmek); bireyin bir 

hedef yönünde duygularına yön verebilme, karşı karşıya kaldığı engeller ve 

sıkıntılar karşısında direnme gayesidir (Çakar ve Arbak,2004). 
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5. Sosyal beceriler (İlişkileri yürütebilmek); sosyal beceriler; başkalarının 

duygularını kavrayabilme ve bu duygulara yön vermek maksadıyla hareket haline 

geçebilmeyi içerir. Diğerinin duygularına yön vermek, insanlarla ilişkileri 

uygulayabilme sanatının merkezini meydana getirir. Farklı bir kişinin 

duygularına yön verebilmek gibi önemli bir ilişki sanatı, özyönetim ve empati 

deneyimlerinin büyümesini olanaklı kılar (Goleman, 2005).  

 

 

 

1.1.6. Duygusal Zekânın Boyutları ( Shutte Ölçeğine Göre ) 

 

 

         Schutte Duygusal Zeka Ölçeği (Schutte Emotional Intelligence Scale) Mayer ve 

Salovey’in (1990) duygusal zeka modeline dayanarak oluşturulmuş 33 maddelik bir self-

report ölçektir (Schutte ve ark.,1998). Daha sonra Austin ve ark. tarafından 2004 yılında 

güncellenen bu ölçek, son haliyle 41 maddeye çıkarılmıştır. Bu çerçevede yapılan 

güncelleme ile 1998 yılında ortaya konan ölçeğin bazı maddeleri ters soru olacak şekilde 

düzenlenmiş ve bir takım yeni sorular eklenmiştir. Ölçek 3 ana boyut ile ortaya 

konmaktadır. Ölçek bu üç boyutu ve bütünüyle duygusal zekâ seviyesini ölçmektedir 

(Tatar ve ark.,2011) Bunlar; 

 

1. İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi: bu boyut, insanların kendilerinin ve 

başkalarının duygularını ne ölçüde düzenlediğini ölçer (Abdollahpour ve 

ark.,2016). Ruh halini bireysel olarak kendi kendine düzenlemeyle ilgili ilk 

gösterge, ruh halinin hafıza kodlama ve hatırlama üstündeki etkisinin genel 

olarak olumlu ruh hallerinde olumsuz ruh hallerine göre daha kuvvetli olduğunu 

gösteren gözlemlerden elde edilmiştir (Salovey ve Mayer, 1990). Ayrıca, 
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iyimserlik, pozitif sonuçları beklemeye ilişkin eğilimleri içeren hem bir bireysel 

niteliği hem de bir düşünme şekli olarak tanımlanabilir (Türküm, 1999). 

 

2. Duyguların Kullanımı: bu boyut, insanların sorunların çözümünde duygularını ne 

ölçüde kullanabildiğini ölçer (Abdollahpour ve ark.,2016). Duyguların sorun 

çözümünde kullanılmasını, yeni düşünceler üretmeyi, yeni davranışlara sahip 

olmayı ve yeni düşünceleri değerlendirmek için gereken şartları duyguları 

kullanarak olumlu koşullandırmayı gerektirmektedir. Duyguların hedef alanında 

pozitif kullanımını ifade etmektedir (Chan, 2004; Schutte ve ark., 1998). 

 

3. Duyguların Değerlendirilmesi: bu boyut, insanın kendi duygularını ve 

başkalarının duygularının ne ölçüde tespit ettiğini belirlemektedir (Abdollahpour 

ve ark., 2016). Ayrıca, kişilerin kendi ve diğerlerinin yaşadıkları duygulara dair 

farkındalığı, anlayışı, algısı ve kendini tanımlıyor olabilmesini anlatmaktadır 

(Chan, 2004, Schutte ve ark., 1998). 

 

 

 

 

1.1.7. Duygusal Zekânın Önemi 
 

 

        Duygusal zekânın değerli yaşam çıktılarını izah etmedeki önemi son zamanlarda 

büyük bir şekilde dikkat çekmektedir. Son zamanda yapılan meta analiz sonuçları, 

duygusal zekânın, akademik ve yaşam bakımından gerçek ve fonksiyonel bir geçerliğe 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Van Rooy ve Viswesvaran 2004).  

 

        Yaşamda kabul edilen davranışın özünde duygusal yetenekler bulunur. Yani, 

duygusal yetenekler insan ilişkilerinde becerikli, kendini bilen, etrafındaki olaylara 

duyarlı, olumsuz duygularına hâkim olabilen, enerjisini olumlu ve yaratıcı şeylere 
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yönlendirebilen bireylerde bulunan kabiliyetlerdir. Bunlar duygusal zekâ düzeyi üstün 

derecede olan bireylerdir. Yüksek duygusal zekâ, insanlarla ve yaşamla barışık bir 

şekilde olmanın yollarını açmayı sağlar. Bu şekilde, iletişim yeteneğiyle beraber, uygun 

davranışlar gösteren, kendini bilen, yaşamdan ne arzuladığını bilen olgun insan olmanın 

yollarını açar (Baltaş, 2006). 

 

 

1.1.8. Hemşirelerde Duygusal Zekânın Önemi 

 

 

        İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Yeni Zelanda’da 

yapılmış olan araştırmalarda, profesyonellik ile duygusal zekâ hedefli gelişim, sağlık 

hizmetleri arzında kişilerarası ilişkiler, stres ve çatışmayla başa çıkabilmek ve liderlik 

nitelikleri arasında anlamlı ilişki olduğunu belirtmektedir (Arora ve ark., 2010) 

.Hemşirelik mesleği sunduğu görevin özelliği, verimliliği ve kalitesi bakımından açık bir 

duygusal zekâ seviyesini ve duygudaşlık deneyiminin varlığını mecburi bir duruma 

getirmektedir (Mete ve Gerçek, 2005).  

 

 

       Duygular, hemşirelerin kendileri üzerine geri ifadesi ve başka kişilerle olan 

etkileşimin hazırlayıcısıdır. Hemşireler hastaya yardım ettiği zaman birçok duyguyu o 

anda hissedebilir. Bunlara örnek olarak; hastanın olumlu ilerleyen sağlığından duyulan 

memnuniyet, hastanın durumu olumsuz yöne gidildiğinde duyulan hayal kırıklığı, hasta 

yardımı istemediğinde duyulan sıkıntı, hasta kendi menfaatleri için hemşireyi 

yönlendirmek istediğinde duyulan öfke, hasta hemşireye karşı kuvvetli bir bağla güven 

duyduğunda duyulan güçlülük duyguları gösterilebilir. Hemşirelerin duyguları hastaların 

duyguları için önemli ipuçlarıdır. Hemşirenin, diğerlerinin duygularını idrak etmesinin 

yolu, hemşirelerin kendi algı ve fikirlerini bilmelerinden, onlara hâkim olmayı ve 

yönetebilmeyi başarmadan geçer (Karakaş ve Küçükoğlu, 2011). 
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       Empati ve duygusal zekâ ile ilişkili araştırmalarda; duygusal zekâ ve empatinin 

öğrenimle ilerletilebileceği; duygusal zekâ gelişiminin anaokuldan yükseköğretime 

kadar her öğrenim evresinde mühim olduğu; öğrenmenin, kişinin duygularına bağlı bir 

şekilde gerçekleşeceği; duygusal zekânın ilerletilmesi halinde daha etkili bir şekilde 

bilişsel zekâ kabiliyetinin kullanılabileceğini açıklayarak öğretme-öğrenme zamanında 

duygusal zekâ alanını ve empatiyi geliştirmeye yönelik öğrenim faaliyetlerine daha fazla 

yön verilmesi gerektiği gösterilmektedir (Kaya ve Keçeci, 2004). 

 

 

       Öz’e göre hemşirelerin bireylere yardımda bulunabilmelerinin, empatik eğilimin 

kendilerinde bulunması ve empatik yeteneklerini yeterli olacak bir seviyede ilerletmeleri 

ile mümkün olacağını belirlemektedir. Hastalarla uyum içeresinde, onları dinleyebilen ve 

kendini dinletebilen duygusal zekası ve empati deneyimi olan bir hemşirenin hemşirelik 

açısından kendisinde var olduğu değerden bahsetmek gerekir. Bu da, hemşire hasta 

/sağlıklı kişi arasındaki ilişkinin başlı başına ciddi bir etken olmasının farkına vararak 

‘ilişkiye dayalı bakımı’ geliştirmek anlamına gelmektedir. Hemşirelik eğitimi, duygusal 

zekayı bilhassa öz bilinç, duygudaşlık (empati ) ve dinleme yetenekleri gibi ana 

kavramları ilerletebilecek (Öz, 1998). 

 

 

        Üstün duygusal zekâ, daha yararlı toplumsal ve kişilerarası ilişkiler ve daha yüksek 

optimizmi kapsayan psiko-sosyal işlevlerle ilişkilendirilmektedir. Duygusal zekanın 

verdiği hayati doyumun ruhsal hastalıkları engellemede anahtar görev olabileceğinden 

söz edilmekte; duygusal zekanın ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtilmektedir 

(Schuttle ve ark., 2007). 
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       Downey ve arkadaşlarına göre; manevi durum ve algılar; bilişsel işlemlerde ve 

tutumlarda, karar verme işlemlerinde önemli bir rol oynamakta; ayrıca manevi durum ve 

algıların güç ve potansiyel düzeyi ile yakından bağlantılı olduğu, araştırma neticelerinde 

ortaya konulmaktadır (Downey ve Ark. , 2006). 

 

 

        Karakaş ve Küçükoğlu’na göre duygusal zekânın geliştirilmesinde öncelikli olarak 

hemşirelerin kendi kişisel niteliklerini görmeleri, zayıf ve güçlü yanlarını ortaya 

çıkarmaları, karşılaşılan olaylar karşısındaki duygusal tepkilerini değerlendirmeleri ve 

duygularını denetleyebilmeleri gereklidir. Hemşireler toplumsal farkındalıklarını 

geliştirerek grup çalışması ve iş ortaklığına önem vermeliler, çatışmaları 

yönetebilmeliler, insanları etkileyebilme hali ve ikna etme, önderlik gibi nitelikleri de 

elde etmeleri için çaba harcamalıdır.Hizmet içi eğitim programlarında hemşirelerin 

bireysel gelişimini sürdürecek öğrenim planlarının gerçekleştirilmesi, iletişimle ilgili 

eğitimlerine daha fazla önem verilmesi, çalışmanın yapıldığı bakımevleri ve 

hastanelerdeki yöneticilerin bu hususta farkındalıklarının çoğaltılması, hemşirelerin 

duygusal zekâ seviyelerini ortaya çıkaracak farklı araştırmaların yapılması 

önerilmektedir (Karakaş ve Küçükoğlu, 2011).  

 

 

       Cadman ve Brewer ise hemşire olacak olanların hemşireliğe alınmadan önceki 

duygusal zekâ deneyimlerinin test edilmesi ve bireylerarası deneyimlerin eğitim 

zamanında geliştirilmesi gerektiğini önermektedir. Ancak duygusal zekâ sadece 

hemşirelik eğitimi zamanında değil, bütün hayat boyunca öğrenilip, geliştirilmelidir 

(Cadman ve Brewer, 2001). 

 

 

       Duygusal zekâ, yönetici olan hemşirelerin kendi kişisel duygularının farkına 

varmaları, bu duygularına hâkim olmaları, başkalarının duygularını anlayabilmeleri ve 

bu yönde davranarak yaptıkları işler tatmin olabilmeleri ve toplumsal ilişkilerinde dürüst 
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olabilmelerini katkıda bulunur. Bütün bu deneyimleri elinde bulunan bir yönetici 

hemşire; grup ruhu meydana getiren, hüküm verebilen, yaratıcı, yeniliklere açık ve 

çalışanları üretim sürecinde aktif kılabilen, dürüst, güvenilir ve açık iletişimler kurabilen, 

stratejik, politik ve teknik girişimler ortaya koyabilen, çalışanları ile arasında etkili bir 

bağ oluşturabilen kişidir. Çalışanlar kendilerini güven duygusu içinde görüp, yaptıkları 

işin hakikaten değerli olduğunu kabullenmektedirler. Yönetici hemşirelerin gösterdikleri 

sıcak yaklaşımlar sayesinde çalışanlar görevlerine daha etkili bir şekilde bağlanmakta ve 

görevlerini isteyerek gerçekleştirmektedirler. Hemşirelik hizmetlerinden elde edilen 

başarı ya da verimlilik ve etkinlikle, sahip olunan duygusal zekâ arasında çok yakından 

ilişki bulunmaktadır (Vitello-Cicciu,2003; Vitello-Cicciu,2002). 

 

 

 

1.2. Lider ve Liderlik Kavramları  

 

 

        Liderlik, en az insanlığın mazisi kadar eski bir kavramdır (Eren, 2006). Liderlik 

kavramına yönelik birçok değişik tanımlamalar yapılmıştır (Bakan, 2008). Son 

zamanlarda iş dünyası, rekabetçi, dinamik ve hızlı bir yapıya dönüştüğü bu ortamda, 

örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak ve değişimi meydana getirebilecek 

liderlerin önemini artırmıştır. Liderlik, uygulanacak taktiklerin meydana getirilmesinde 

olduğu kadar uygulanmasında da büyük ve ciddi bir rolü de kendinde bulundurur (Ekici, 

2013). 

 

 

          Liderlik belli koşular çerçevesinde kişi veya grupların gayelerini ortaya çıkarmak 

için bir kimsenin diğerlerinin hareketlerini etkilemesi ve onlara yön göstermesi olarak 

ifade edilmektedir. Lider, bir dizi insanı spesifik bir hedefe uygun olarak davranmaya 

yönlendiren ve bu insanların bireysel ve ekip hedeflerini gerçekleştirmek üzere 
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izledikleri, onun talebi, talimatları ve emirleri yönünde davrandıkları bireydir (Koçel, 

2010). 

 

 

       Liderlik, yalnızca biçimsel organizasyon yapısı ile bağlantılı bir olgu değil aynı 

zamanda, belli bir ekibin, belli hedefler için, belli bir bireyin peşinden gitmesi ile 

beraber meydana gelen bir süreçtir. Bu çeşit bir süreç, biçimsel örgütlerde ortaya 

çıkabileceği gibi, biçimsel olmayan örgütlerde da meydana gelebilir. Liderliğin ortaya 

çıkabilmesi için biçimsel bir örgüt var olması zorunlu değildir. Tam tersine, biçimsel 

olmayan örgüt yapılarının çoğalmasıyla liderliğe olan gereksinim artış göstermiştir 

(Ertürk, 2001 ) 

 

 

       Liderlik kavramı tarihsel zaman zarfında hep gelişen bir kavram olarak kendini 

korumuştur. Organizasyonların yaşamsal işlevlerinin başarılmasında gerekli olan ana 

unsurların başında liderler ön plandadır. İnsanlar arasındaki ilişkileri bir düzene koyan 

liderler, bireyleri hedefe yönlendirmek için onlara destek veren, motive eden, insan 

kuvvetinin hareketli duruma gelmesine yol açan, çelişkili olan koşullarda kararlar 

alınmasını ve bu kararların uygulanmasını gerçekleştiren bireyler olmuşlardır (Yıldırım, 

2011). 

 

 

       Drucker’a göre liderlik; grupların ve çalışanların motive edilmesi, 

cesaretlendirilmesi, yön belirleme ve onların becerilerinin meydana gelmesi ve etkin 

durumuna geçirilmesidir. Ayrıca Drucker, liderliğin esasını örgütün misyonunu ortaya 

çıkarmaya, ifade etmeye ve bunu açık bir şekilde ortaya koymaya dayandırmıştır. Bu 

konuda liderler organizasyon vizyonunu, amaçları, öncelikleri ve ölçütleri saptar ve 

bunların devamlılığı için tedbirler alır, bir sonuca varmayı amaçlar (Drucker, 1998). 
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       Boyatzis, McKee ve Goleman’a (2008) göre liderler; duygularla konuşan, insanlarda 

tutkuyu hareketlendiren ve insanlara ilham kaynağı olan bireylerdir. Bir özellikte 

liderlik, çok uygun olmak değil, tüm nitelikler kapsamında çok uygun olmak ve 

etkileyerek bu nitelikleri kendine özgü bir biçimde bir araya getirmektir (Baykal, 2000). 

 

 

       Liderlik, hareketsiz değil hareketli bir süreçtir. Liderlik, hizmetin, ekibin ve 

çalışanların değişen gereksinimlerinden etkilenir. Liderlikte tek bir en uygun yol yoktur. 

Liderlikte temel olarak spesifik bir koşulda insanların gereksinimleri, hizmet ve amaçlar 

arasında dengeyi sağlamaktır.  Liderlik kavramında belirlenen her bir durum için 

farklılık görülmektedir (Cole, 2004). 

 

 

       Bennis’e göre, liderler kim olduklarını, güçlü ve güçsüz yönleri bilir, bunlardan 

güçlü olan yönleri öne çıkarıp, güçsüz olan yönleri telafi etmeyi farkında olan 

kimselerdir. Hedeflerine nasıl varacaklarını bilirler.( Bennis, 2002). 

 

 

       Liderin, örgüt hedeflerini ortaya koymak ile çalışanlarının gereksinimlerini tatmin 

etme arasındaki sorumlulukları, "liderliğin çelişkisi" şeklinde açıklanmaktadır. 

Liderliğin en kritik yönü bu çelişkili durumundan kurtulmaktır. Lider, hem örgütün hem 

de çalışanlarının gereksinimlerini tam bir şekilde karşılayabilecek ortak bir yol ortaya 

çıkarmak zorundadır (Zel, 2006). 

 

 

       Liderler dürüst davranan, kendisine güvenilen, bağlı bulunduğu örgütün misyon ve 

vizyonu için çabalayan, çalışanlarıyla yararlı iletişim kurabilen, onları örgütün 

amaçlarına ulaşmada motive eden ve işletmenin kârını arttıran kişiler olarak 

bilinmektedir (Slavkin, 2010). 
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1.2.1. Liderlikte Güç Kaynakları 

 

 

          Güç, hedeflere varma yetisidir. Fiziksel olarak bu varma çabası, güç sarf etmek ve 

psikolojik olarak da kararlılığın enerjisi ve dürtü ile ortaya koyulur (Hodgkinson, 2008). 

Liderlerin takip edenlerini etkileyebilmek için kullanacağı güç kaynakları beş grup 

altında toplanmıştır. Bunlar; ödül gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü, 

karizmatik güçtür (Bakan ve Büyükbeşe, 2010). 

 

 Ödül Gücü: Lider, izleyicilerini mükâfatlandırabiliyorsa bundan bir güç aracı 

şeklinde yararlanabilir. İfade edilen mükâfatlar, ücret yükselişi, ek harcama, daha 

fazla yükümlülük, daha yararlı iş, terfi, rol değişimi, takdir, övme, ekip içinde 

değerini yükseltmek gibi araçlar kullanılarak meydana getirilebilir (Çetin, 2009; 

Meydan ve Polat, 2010). Bu güç şekli örgütlerde farklı şekillerde kullanılabilir. 

Ücret artırma, terfi,  sorumluluk verme, statüyü farklılaştırma, daha uygun iş 

ortamlarını yerleştirme, onları övme gibi teşvik edici unsurlardan yararlanılabilir. 

Şayet ki bu konularda yönetici çalışanları hakkında karar verilebilirse, ekip 

içinde bulunanları etkilemek için yararlı bir kaynağı bulunduruyor demektir 

(Koçel, 2010). 

 

 Zorlayıcı Güç: Ödül gücünün tersi olup, ceza vermeyi temel kabul eder. Zorlayıcı 

güç, liderin talimatlarına karşı çalışanların karşı gelmesi halinde kontrolü 

sağlama ve ceza verme gücünü belirtmektedir. Bu güç de korkuya dayanır. 

Ekipte yer alan bireyleri korkutan her şey bir güç kaynağı olabilir (Bakan ve 

Büyükbeşe, 2010; Çetin, 2009). 

 

 Yasal Güç: Örgütsel hiyerarşik sistemlerde, yöneticilerin konumları sebebiyle 

çalışanların hareketlerini etkileme gücü yasal güç olarak ifade edilir. Çalışanların 
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burada, üst mevkilerden gelen emir ve isteklere uymaya kendilerini zorunlu 

kılmaları söz konusudur (Deniz ve Çolak, 2008).  

 

 Uzmanlık Gücü: Lider ya da yönetici durumundaki bireylerin bilgi, beceri ve 

uzmanlıklarıyla ilişkili olan bu güç, iş başarma sonucunda en etkili yolların 

başında gelir. Organizasyonda diğer insanları etkilemede yararlanılan en faydalı 

yoldur (Titrek ve Zafer, 2009; Deniz ve Çolak, 2008). 

 

 Karizmatik Güç: Karizmatik güç, kaynağı doğrudan bir şekilde liderin bireylik 

nitelikleriyle ilgilidir. Liderin kişiliğinin takip edicilerine ilham kaynağı 

olabilmesi, onların isteklerini, beklentilerini dile getirebilmesi bu kaynağın 

esasıdır. Lider çalışanlar için, idealin göstergesidir. Bundan dolayı liderle eşit 

duruma gelmeye çabalayan astlar bağlılık ve empati gibi bireysel ilişkiler 

geliştirmekte, liderine bağlanmakta ve onun iyi bir kişi olduğunu düşünerek için 

onun arzularını yerine getirmektedir (Çetin, 2009; Meydan ve Polat, 2010). 

 

 

 

1.2.2. Liderlik-Yöneticilik Farkı 
 

 

       Çoğu zaman birbirine karıştırılan lider ve yönetici kavramlarının aynı anlama 

geldiği düşünülmektedir. Fakat bu kavramların aynı olmadıkları hem bunlarla ilgili 

yapılan ifadelerden hem de fonksiyonlarından belli olmaktadır. Riskin ve kârın diğerine 

ait olduğu organizasyonlarda yönetici, üretim için gerekli olan girdileri elde ederek bu 

girdileri mal veya hizmet üretmek amacıyla yöneten ve yaptığı bu faaliyetler sonucunda 

bir gelir elde eden kimsedir. Yönetici emrine verilen bu maddi ve beşeri girdileri en iyi 

bir sonuç verecek şekilde kullanmakla yükümlüdür (Ataman, 2001). 
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       Aynı anlamlara gelen kavramlar gibi görünmelerini rağmen lider ve yönetici bu 

kavramlar özünde birbirlerinden ayrıdır. Lider, insanların planları ve alınan kararları 

uygulamaya geçmesini sağlayan; yönetici ise, işleri tasarlayan, diğerleri tarafından o 

işlerin yapılmasını sağlayan, diğerleri adına çalışan, bundan önce ortaya konulmuş 

hedeflere varmak için gayret sarf eden, kontrol eden ve uygulatan bireydir. Yönetici ile 

lider kavramları birbirleriyle eş anlamlı değildir. Bir yöneticiden liderlik niteliklerine 

sahip olması beklenirken, her liderin yöneticilik niteliklerini kendinde bulundurması 

beklenmez. Çünkü yönetici; uygun tasarı yapmayı bilmeli, kontrol edebilme niteliklerini 

kendinde bulundurmalı ve işleri yürütebilmelidir. Bu durum yöneticiye güç ve özgüven 

verir (Engin, 2007).Yönetim; entelektüel ve bilişsel bir faaliyet olarak, çeşitli 

kaynakların değerlendirilmesi, seçilmesi ve hedefe ulaşmak için doğru bir şekilde 

saptanması şeklinde ifade edilmektedir (Kent, 2006). 

 

 

       Geleceğe yönelik olan liderlik kavramı, kurumun sürekliliğini sağlama, işlerin 

yapılma şekilleri ile nelere önem verildiğini tespit etme, vizyon meydana getirme ve bu 

vizyonu örgüt içinde benimsetme sürecinden sorumludur. Yönetim kavramı ise sabittir, 

sahip olunan vizyonun yaşama geçirilmesini sağlar, yapılması zorunlu işleri ve hedeflere 

varma yolunda gösterilen gelişmeleri değerlendirmeyi hedefleyen yöntem ve işlemleri 

kapsar (Baltaş, 2002). Akgündüz’ün lider ve yönetici arasındaki ayırımlara değindiği 

görüşler Çizelge 1. 2’ de şu biçimde ortaya koymuştur. 
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 Çizelge 1. 2. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar (Akgündüz, 2004) 

Yönetici Lider 

Gücünü konumundan alır Gücünü etkileme ve iletişimden alır 

Üst derecededir Üst derecede yer almayabilir 

Tayin ettiği çalışanları vardır Grubunda yer almak isteyenler vardır 

Başarısı sisteme ilişkilidir Başarısı üyelerle ilgilidir 

Denetler Yetki verir 

Satatükoyu korur Gelişmeye önem verir 

Kuralcıdır Yenilikçidir 

Kısa vadeli düşünür Uzun vadeli düşünür 

Var olan amaca hizmet eder Kendi amacını belirler 

Diğerleri tarafından yönetime getirilir İçinde bulunduğu ekip tarafından seçilir 

Biçimsel yapılardan yetki alır Gücünü içinde bulunduğu ekipten alır 

Biçimsel olanı temsil eder Doğal olanı temsil eder 

 

      

       Lider yöneticilik, öğrenebilen, sanatsal ve sistematik bir kapsamı olan bir meslektir. 

Lider yöneticilikte, kişi yerine grup; emir yerine koçluk; yöneticilik yerine liderlik; 

netice odaklılık yerine işlem odaklılık, kişisel akıl değil de ortak akıl; çok çalışmanın 

aksine akıllı çalışmak temel prensiptir (Özer, 2008). 

 

 

       Lider ve yöneticiler arasındaki farklar, var olan şartlara hâkim olanlar ile ona teslim 

olanlar arasındaki farklara benzer. Bundan başka büyük ve önemli farklar da mevcuttur 

(Altılar, 2002); 

 

 Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru iş yapar. 

 Yönetici uygular, lider değişiklik getirir. 

 Yönetici düzene, lider bireylere dayanır. 
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 Yönetici kontrol etme, lider bireylere güvenir. 

 Yönetici devamlılık sağlar, lider ilerletir. 

 

 

       John W.Gardner “lider yöneticiler ”i “basmakalıp yöneticiler” den ayıran beş 

niteliği aşağıdaki biçimde sıralamıştır (Maxwell, 2004); 

 

 Lider yöneticiler, günlük sorunların arkasını görebilen ve inceleyebilen, uzun 

vadeli kavram yaratabilen kişilerdir.  

 Lider yöneticiler vizyon, değerler ve güdüyü önemserler.  

 Lider yöneticiler yeteneklere sahiptirler.  

 Lider yöneticiler; kurumun her bir bölümünün bir başkasını nasıl etkilediğini 

ayırt etmek ister ve devamlı olarak kendi etki bölümlerinin ötesine geçerler.  

 Lider yöneticiler mevcut durumu kesinlikle kabullenmezler.  

 

 

 

1.2.3. Liderlik Yaklaşımları 
 

 

        Geleneksel liderlik teorileri; özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım ve 

durumsallık yaklaşımı olmak üzere üç temel başlık içinde ele alınmaktadır. 
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1.2.3.1. Özellikler Yaklaşımı 

 

 

       Özellikler yaklaşımı ortaya çıkan yaklaşımların ilki olup, liderlik hakkında 

geliştirilmiş olan en başta gelen yaklaşımdır (Şimşek ve ark., 2008). Bu yaklaşımda 

bireysellikten kaynaklanan değişikliklerden dolayı bazı kimseler etkin bir lider olurken, 

başka kimselerin bu halden yoksun oldukları öngörülmektedir (Keçecioğlu, 2003). 

 

 

        Bu düşünceye göre; liderin esasını doğuştan kendisinde bulunduğu özellik ve 

deneyimler kapsamaktadır. Bireysel nitelikler konusunda bir düşünce birliğine 

ulaşılamamasına karşın, bazı ortak nitelikler; yüksek bir zekâya sahip olmak, 

düşüncelerini ifade edebilme deneyimi, sentez ve analiz yapabilme becerisi liderlik için 

verimli kabul edilmektedir. Bireysel ve fiziksel nitelikler, yetenekler ve beceri ile 

toplumsal etkenler bir lideri ötekilerden ayrı koyan ve onu aktif kılan nitelikler olarak 

kabul edilmektedir (Gürüz ve Yaylacı, 2007). 

 

 

        Bu kuram, spesifik bireylerin lider olmalarının kaderleri olduğu fikrine 

dayanmaktadır. Zaman içinde bu düşünce kendini, bireylerdeki liderlik niteliklerinin 

deneyim ve öğrenimle kazanılacağını savunan daha gerçekçi bir düşünceye yerine teslim 

etmiştir. Bilhassa, 1930 ve 1940 yılları arasında artan araştırmalar, kişisel özellikleri 3 

ana grup altına almıştır: kişisel özellikler, yetenek, beceriler ve fiziksel özellikler (Zel, 

2001). Lider sahip olduğu bu nitelikleri sebebiyle diğer grup üyelerinden ayrı bir 

kimsedir. Kişisel nitelik yaklaşımları, lideri ayrı tutan temel bireysel özellik ve nitelikleri 

şu biçimde ortaya koymuştur (Fındıkçı, 2009); 

 

 Fiziksel Özellikler: kişilerin genel olarak fiziksel görünüşleri, kiloları, 

boyları. Bu anlamda, Teksas üniversitesinden araştırmacılar, yoldan 

geçen orta halli bir elbise giyen ve yürüyerek kentin hareketli bir 
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caddesinde kırmızı ışığa uymadan karşıya geçmesini istemişlerdir. Onu 

takip eden insan sayısı çok az olmuştur. Daha sonra şık giyimli, çok güzel 

giyinmiş birine aynı şeyi uygulamışlar. Bu defa çok fazla insan onu 

izlemiştir. Araştırma sonucuna göre, bireylerin hoş giyimini, takip 

eğilimini %350 dolaylarında artış göstermiştir (Bloch ve Whiteley, 2007). 

 

 Kişisel Özellikler: Bağımsız manevra yapabilme, duygularına rahat bir 

şekilde yön verebilme, kendinde hissettiği güven duygusu, belirli bir 

ahlaki düzeyde olma. Kent’e göre, “lider ya da liderlik bir süreçtir ki, 

insanların düşünce ve değerlerinin gelişimini bir yön tayin ederek 

gerçekleştirmektir. Bu durum, amaç gerçekleşene kadar bu konuda 

çalışmak için güç ve enerjiyi gerektirir. Bu güç ve enerji sağlayan ise, 

davranışlarla sergilenen yüksek değerler, prensipler, moral ve ahlaki 

değerlerdir” (Kent, 2006). 

 

 Kişisel Yetenekler: Sentez ve analiz becerisi, üstün bir zekâ seviyesi, 

mantık ve karar verme gücü. 

 

 Sosyal Özellikler: Diğer kişilerle iletişim kurma, ikna etme yeteneği, 

girişimcilik, müzakere yeteneği, etkileme yeteneği. 

 

 

 

1.2.3.2. Davranışsal Yaklaşım 
 

 

         Liderin sahip olduğu davranışlar bu yaklaşıma göre, liderliğe ulaşmanın temel 

yolunu oluşturmaktadır. Davranışsal liderlik varsayımında liderin izleyicileri karşısında 

“nasıl” ve “ne” yaptığı sorgulanmaktadır. Lider davranışları bireysel niteliklerine göre 
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daha kolay gözlemlenebilir ve ifade edilebilir olması bu yaklaşımın savunucularının 

dayanak noktası olarak bulunmuştur (Güney,  2013).  

 

 

        Davranışsal yaklaşım bireye ilk olarak formal liderler kadar informal liderleri de 

karşılaştırma yapma imkânı verir. Şayet sadece bireysel nitelikleri ile ifade edilen 

liderler üzerinde odaklanılırsa liderlik, örnek liderin değişmez konumu ile kısıtlı kalır. 

Ancak liderler davranışları ile yargılanırsa, hem durağan formal liderleri, hem de 

değişken informal liderleri çalışmaya dâhil etmiş olurlar. İkinci olarak, liderlerin kritik 

ve etkili davranışları tanımlanabilirse bu liderlik eğitimlerinde de uygulanabilir. Son 

olarak bu lider davranışları ve astların tepkileri ast-lider ilişkisi içerisindeki bilgi 

aktarımını ölçme şansı verir (Budak, 2004). 

 

 

         Davranışsal yaklaşım kendi içinde dört ana çalışma altında toplanmaktadır. Bunlar; 

Ohio State Üniversitesi çalışmaları, Michigan Üniversitesi çalışmaları, Mc Gregor’un X 

ve Y Yaklaşımı, Likert’in Sistem 4 Model’idir. 

 

 

 

1.2.3.2.1. Ohio State Üniversitesi Çalışmaları 

 

 

         Özellikler yaklaşımı araştırmalarının başarılı sonuçlar vermemesinden dolayı bir 

grup analist Ohio State Üniversitesi’nde bir araya toplanılarak, kişilerin bir gruba ya da 

örgüte liderlik ederken nasıl davrandıklarını incelemişlerdir. Araştırmacılar 

araştırmalarının neticesinde liderlik davranışlarının iki temel değişken etrafında bir araya 

geldiğini saptamışlardır. Bu değişkenler, yapıyı organize etmek ve kavrama 

değişkenleridir. Yapıyı organize etmek değişkeni; yükümlülüklerin açıklanması, iş 
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çevresini biçimlendirme ve hizmetlerin tasarlanması gibi göreve ait davranışlardır. 

Kavrama değişkeni ise; lider ve izleyiciler arasındaki güven, saygı ve dostluk gibi kişisel 

ilişkilere ait davranışlardır. Bu ifadelerden yola çıkarak yapıyı organize etmek 

değişkeninin işletmenin gereksinimleriyle, kavrama değişkeninin ise astların 

gereksinimleriyle ilgili olduğu ifade edilebilir (Northouse, 2007). 

 

 

Birçok yönetici üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın hedefi, liderin nasıl ifade 

edildiğini belirtmek olmuştur. Ondan sonra bu ifadeler faktör analizi’ne tabi tutulmuş, 

liderlik sürecini ve lideri ifade eden etmenler ortaya çıkarmaya çabalanmıştır. Ohio 

State’nin araştırmalarının temel belirtileri aşağıdaki şekildedir (Koçel, 2010); 

 

 Liderin bireyi dikkate alan tutumları arttıkça işe gelmeme ve personel devir hızı 

azalmaktadır. 

 Liderin girişimciliğini temel alan tutumları arttıkça ekip üyelerinin verimi 

artmaktadır. 

 

 

       Ohio State Üniversitesi çalışmaları liderlik değerlendirmesinde görev ve insan 

boyutunun önemini işaret eden ilk çalışma olarak yer edinmiştir. Bu iki boyutlu yaklaşım 

o ana kadar yönetim biliminde etkisini sürdürmüş katı görev yönelimi ve insan 

ilişkilerine önem arasındaki uçurumu azaltmıştır (Luthans, 2011). 
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1.2.3.2.2. Michigan Üniversitesi Çalışmaları 

 

 

          Michigan Üniversitesi çalışmaları, Rensis Likert ve arkadaşlarının 1950’lerin son 

döneminde ele almaya başladıkları bir dizi liderlik çalışmasından oluşmaktadır (Yukl, 

2001).Yapılan araştırmalardan sahip olunan neticelere göre en üretken ekiplerin, üretim 

odaklı olan liderlerle astlar değil, astlar odaklı olan liderler ile astlar olduğu ortaya 

koyulmuştur. En etkili liderin ise çalışanlarına kesintisiz bir şekilde destek veren, karar 

aldığında da tek başına hareket etmek yerine ekip halinde hareket etmeye önem veren ve 

takipçilerinin üstün performans amaçları meydana getirmelerine ve bunların 

başarılmasına cesaretlendiren lider olduğu belirlenmiştir (Şimşek ve ark., 2008). 

 

 

        Bireye yönelik liderlik davranışının daha da aktif olduğu belirli bir duruma 

getirilmiştir. Liderlik davranışı ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi konu edinen çok fazla 

sayıda çalışma neticesinde genelde erkeklerin işe yönelik, kadınların ise, kişiye yönelik 

liderlik davranışı sergiledikleri görülmüştür (Ataman, 2001). 

 

 

        Michigan liderlik çalışmaları, liderlik davranışlarını belirleyecek ve tasnif edecek 

boyutları geliştirmeyi hedef almıştır. Bunu yaptığı anda da büyük ölçüde pratik 

çalışmalar üzerine yoğunluk vermiştir. Böylelikle çalışma sonucu ortaya çıkan 

faktörlerin liderlik davranışlarını belirtmeye uygun olduğu, dolayısıyla da liderlik 

sürecinin izah edilebileceği farz edilmiştir (Koçel, 2010). 
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1.2.3.2.3. Mc Gregor’un X ve Y Yaklaşımı 

 

 

        Mc Gregor’a göre yöneticilerin davranışlarını belirli bir duruma getiren en önemli 

etkenlerden birisi onların insan davranışı hakkındaki kuramlarıdır. Mc Gregor, Taylor ve 

Fayol’un geliştirmiş olduğu klasik metod teorisini ifade etmiş ve buna X teorisi şeklinde 

isimlendirmiştir. Daha sonrasında ise bu teoriyi eleştirerek Y teorisi ismini verdiği beşeri 

ilişkiler teorisinin unsurlarını ortaya koymuştur. Böylelikle yöneticilerde “beşeri 

ilişkiler” akımı ortaya çıkmaya başlamıştır (Eren, 2004). 

 

 

       X teorisine göre liderler çalışanlarına, onlardan bekledikleri şeyleri söylerler, yol 

göstericiler, yapılması gereken görevlerini ne şekilde yerine getirecekleri bilgisini 

verirler ve herkesin yöneticinin kim olduğunu tanımasını isterler. Y teorisine göre ise; 

liderler çalışanlarına müracaat ederek onların düşüncelerini alır, amaçlara ve karalara 

katılmaları husussunda teşvik ederler (Ataman,2001). 

 

 X Kuramının varsayımları şu şekildedir (Eren, 2010): 

 

 Genellikle birey, mesleki çalışmayı sevmez ve ondan kaçmaya çalışır. 

 Yükümlülük yüklenmeyi arzulamaz, tembeldir. 

 Akılsal -ekonomiktir ve güvenceyi önemser. 

 Ona güvenmek uygun değildir. Devamlı kontrol edilmelidir. Çalışması 

için zorlanmalı, gerekirse ceza verilmelidir. 

 

Y Kuramı varsayımları şu şekilde ifade edilmektedir (Eren, 2010): 

 

 İş süresince bedensel veya akılsal çaba sarf etmek, çalışan bir insan için 

eğlenme ve rahatlamak kadar doğaldır. 
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 Çalışanların kendilerinden beklenen hedeflere ulaşabilmesini sağlamada, 

denetim ve ceza verme tek yol değildir. 

 Normal bir kişi, iyi koşullar sağlandığı takdirde, sorumluluk almakla 

kalmaz, üzerine alabileceği başka yükümlülükler de arar. 

 İnsan kesinlikle doğuştan tembel değildir. Onu bu yöne iten şartlar ve 

tecrübelerdir. 

 Bir insan eğer hedefleri kabul etmiş ve benimsemiş ise, onları 

uygulayabilmek için kendine hâkim olur ve idare eder. Hedefleri 

benimseme işi, onların maddeleşmesi sonucu erişilebilecek mükâfatlarla 

ilgilidir. Yöneticinin yapacağı görev, onun için iyi bir atmosfer 

oluşturmaktır. 

 

 

                                                                                                                     

1.2.3.2.4. Likert’in Sistem 4 Modeli 

 

 

        Likert ve arkadaşlarının geliştirdikleri organizasyonal değişim programları örgütleri 

X kuramından Y kuramına geçmelerine yardım etmeye, olgun olmayan davranışları 

olgun davranışlar yönünde özendirmeye ve geliştirmeye yönelmiştir. Örgütlerin 

yürürlükte olan yönetim sistemlerinin 1’ den 4’e kadar uzanan bir süreklilik içinde 

olduğunu açıklamıştır ( Eren, 2003): 

 

 Sistem 1 (İstismarcı/Otokratik) : Yönetim çalışanlara çok az karar verme 

sürecine katılma imkânı tanımaktadır ve onlara güveni azdır. Çalışanlar çok fazla 

tehdit, ceza ve korku sistemleriyle çalışmaya tabi tutulmakta güven ve fizyolojik 

ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişim çok sınırlı 

olması ile sistem 1 anlayışının kabul edildiği organizasyonlarda takım işbirliği, 

yok denilebilecek kadar azdır. Bu yöntemde astların düşünceleri çok dikkate 
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alınmaz ve astlar, ceza ve korku yollarına başvurularak motive edilmeye 

çabalanır (Dexter, 2009). 

 

 Sistem 2 (Yardımsever/Otokratik ): Yönetim astlara güven duyar. Çalışanları 

güdülemede hem ceza hem de ödüle başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra, az da 

olsa yetki devri bulunmakla beraber liderler, çalışanların kendilerinin hizmetinde 

olmalarını beklerler (Dexter, 2009). 

 

 Sistem 3 (Katılımcı): Yönetimin astlara önemli ölçüde ancak tam olmayan 

güveni vardır. Astların alt düzeylerde, özel ve teknik konularda karar vermesine 

izin verilir. Mükâfatlar, ast sorunlarıyla ilgilenmeler ve ender olarak verilen 

cezalar güdüleme aracıdır. Yani bu sistemde karar verme işi, örgüt üyeleri 

tarafından da gerçekleştirilebilir. Yönetici ve çalışanları arasındaki gerçekleşen 

iletişim, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak şeklinde çift yönlüdür. 

Fakat yukarıya doğru iletişim daha uyumlu bir seyir takip etmektedir (Dexter, 

2009). 

 

 Sistem 4 (Demokratik): Yönetimin çalışanlara olan güven duygusu tamdır.  

 

 

 

1.2.3.3. Durumsallık Yaklaşımı 

 

 

         Davranışsal ve özellikler yaklaşımları liderliği ifade etmede yeterli olmayınca 

araştırmacılar, diğer liderlik yaklaşımlarından istifade ederek ve işin özellikleri ile 

durumsal şartları da dikkate alarak durumsallık yaklaşımını geliştirmişlerdir. 

Durumsallık yaklaşımı, en uygun liderlik davranışının da farklı koşullara göre 

değişebileceğini öne sürmektedir (Zel, 2001b).  
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       Durumsallık yaklaşımı, davranışsal liderlik yaklaşımının başlattığı ve kısmen ele 

aldığı algı etkileşimini daha detaylı araştırdığı düşünülmektedir. 1980’li yılları izleyen 

bilişim sistemindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin neticesinde küreselleşme ve değişik 

kültürlerinde, mantık ve rasyonellik etkileşiminden daha çok duygu etkileşimi faktörü 

olarak başkasının duygularını anlamasının ön plana çıkması, lider takipçi etkileşim 

sürecinde duygu etkileşiminin daha çok ağırlıklı çalıştırılmasına olanak sağladığı 

söylenebilir. Bu dönemde mantık ve rasyonellik etkileşimini ön planda tutarların 

beklenen başarıyı az da olsa sağladıkları düşüncesi yer almaktadır. Ayrıca, bağımsızlık, 

insan hakları, insan kaynakları hususundaki ilerlemeler ve her çeşit etkinliğin temel 

faktörünün insan olduğunun fark edilmesi sebebiyle, insanı meydana getiren ve 

davranışlarını yönlendiren mekanizmanın akıl ile beraber duygular olduğunun da kabul 

görmeye başladığı dile getirilebilir. Bu gelişmelere ek olarak Maslow’un, insanın 

psikolojik, biyolojik ve toplumsal bir varlık olduğunu; fizyolojik ihtiyaçlarıyla beraber, 

sevgi, güvenlik ve ait olma, saygı ve takdir, kendini güncelleştirme ihtiyaçları olduğunu 

savunan “İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi”, Herzberg‟in “Motivasyon Teorisi” de bu 

gelişmelere yol gösterdiği öne sürülebilir (Macaleer ve Shannon, 2002). 

 

 

 

1.2.3.3.1. Vroom-Yettan Normotif Liderlik Teorisi 

 

 

         Victor Vroom ve Philip Yetton tarafından ortaya atılmış ve Author Jago tarafından 

da incelenmiş olan bu model durumsallık yaklaşımına katkı yapan bir teoridir. Bu 

teoriye göre liderlik tutumları ile kararlara katılıma bağlantılıdır. Bu yaklaşıma göre 

liderler üsluplarını açıklamadan önce durum analizi yapmalıdırlar. Bu model üyelerin ne 

ölçüde ve hangi biçimde katılımının gerektiğini belirlemek için çok etkin bir 
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yaklaşımdır. Bu yaklaşımın üzerinde durduğu temel şey çalışmanın birey üzerinde 

olmayıp da, durum üzerinde yoğunlaşmasıdır (Ataman, 2001).  

 

 

       Geliştirilen bu modele göre, Araştırmacılar liderin her şartta tercih olasılığı olan yedi 

tür karar alma şeklinin olduğunu ortaya koymuşlardır (Zel, 2001a): 

 

 Otokratik-1 (AI): Lider, birey olduğu bilgilerin ışığı altında çalışan 

kişilerin düşüncelerine danışmadan hükümleri yalnız verir. 

 Otokratik-2 (AII): Lider, çalışanlarından bilgi ister fakat kararı kendisi 

verir. 

 Danışmacı-1 (CI): Lider, durumu astlarına açıklayıp onlardan bilgi 

toplamalarını ve değerlendirme yapmalarını ister ancak kararı yine tek 

başına verir. 

 Danışmacı-2 (CII): Lider, son hüküm vermeden önce çalışanlarından ekip 

olarak görüş ve ifadelerini alır, bundan sonra kararı tek başına verir. 

 Grup-1 (GI): Lider ve çalışanlar durumu tartışmak için ekip oluştururlar 

ve kararı ortak şekilde verirler. 

 Grup-2 (GII): Lider, ekibi toplayarak onlara kendi düşüncelerini 

uygulamaya koymadan önce grupça demokratik bir hüküm verir. 

 Yetki Devreden (DI): Lider, çalışanlarına yetki vererek onlardan sorunu 

nasıl çözümleyeceklerini belirlemelerini ve ulaşılan sonucu kendisine 

bildirmelerini ister. 
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1.2.3.3.2. Hersey ve Blanchard’ın Durumsallık Yaklaşımı 

 

 

         Bu teoriye göre lider, izleyenlerin durumunu ve olgunluğunu destekleyici ve 

otoriter davranışlarının en iyi bileşimine karar vermek için, sürekli takip etmelidir. 

Çalışanlar az deneyimli, öğrenim seviyeleri zayıf ve kendilerine olan güvenleri çok iyi 

değilse yani zayıf hizmet olgunluğuna erişmiş kişilerse, liderlerinden görmeyi istedikleri 

davranışlar, daha nitelikli olan çalışanların görmeyi istedikleri davranışlardan farklı 

olacaktır (Eren, 2010). Lider, takipçilerini geliştirerek ve onların üzerindeki etkinliğini 

arttırarak şunları sağlayabilir (Zel, 2001a):  

 

 Hedeflere takipçileri ile beraber iş yaparak erişebilir.  

 Örgütsel hedefleri uygulamak için takipçilerin gönüllü olmalarını, 

sorumluluk almalarını sağlayabilir.  

 Takipçilere kendilerini yetiştirme, geliştirme olanağı verebilir, onlara 

hedefleri benimseyip bu hedefleri sağlama yeterliliği kazandırabilir. 

 

 

       Hersey ve Blanchard liderin tutumlarını, görevler ve ilişkiler davranışlarının 

birleşimi olarak dört çeyrekte açıklamışlardır. Birinci çeyrekte (Söyleyen); çalışanlar 

görevde yeterli değil ancak isteklidir. Otoriter liderlik bu duruma en yakın liderlik 

biçimidir. İkinci çeyrekte (Fikir Satan); çalışanlar işlerinde yeterli değil ancak arzuludur. 

Ancak, burada lider hem görevin hedefe başarılması için uygun ortamı sağlar hem de 

çalışanlarla olan ilişkileri oldukça güçlüdür. Lider burada çalışanlarını inandırma 

biçiminde davranış sergiler. Üçüncü çeyrekte (Katılan); lider çalışanlarıyla üstün ilişki 

halinde olup görev davranışları düşüktür. Lider karar durumunda çalışanlarının da 

düşüncelerini alarak onların yönetimde yer almalarını sağlar. Katılımcı liderlik bu 

duruma en uygun liderlik davranışıdır. Dördüncü çeyrekte (Yetki Devreden); lider hem 

zayıf ilişkilere hem de zayıf görev anlayışına sahiptir. Belirli görevlerde lider 
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çalışanlarına yetkiler tanıyarak onların da süreç ile ilgili bilgi ve yetki sahibi olmasını 

sağlar. Serbest liderlik bu duruma en uygun liderlik şeklidir (Durbin, 2004). 

 

 

 

1.2.3.3.3. House’un Yol – Amaç Teorisi 
 

 

       Liderin rolü hedeflere giden yolu astları açık olarak bir şekilde anlamalarını 

sağlamak, hedeflere ulaşmadaki engelleri yok etmektir. Çalışanların kişisel nitelikleri, 

beklenti ve gereksinimler ile astların gerçekleştirecekleri görevlerin içerikleri ve bu 

görevlerin statüsü, liderin liderlik davranışlarının kusursuz olmasında belirleyici bir 

etkene sahiptir (Fındıkçı, 2009). 

  

 

       Bu teoride, liderlerin örgütsel hedeflere ulaşmak için, iş ortamında iş doyumunu 

gerçekleştirmek ve çalışanları motive etmenin önemi üzerine yapmaktadır (Koçel, 2010). 

Bu yaklaşıma göre lider aşağıdaki dört liderlik davranışından birisini sergileyebilir 

(Baron ve Greenberg, 2004);  

 

• Otoriteye yönelik liderlik 

• Destekleyici liderlik 

• Katılımcı liderlik 

• Başarıya yönelik liderlik 

 

       Lider için mühim olan, takipçilerin önemli gördüğü hedefleri belirli duruma 

getirmek ve takipçilerin bu hedefleri gerçekleştirecek yolu elde etmelerine yardım 
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etmektir. Amaç yol yaklaşımı, liderin göstermiş olduğu davranışın çalışanların 

güdülemesi, performansları ve tatmini üzerindeki etkisini belirlemeye çaba harcamaktır. 

Burada yönlendirici lider, astların yapmasını arzuladıklarını belirli bir şekilde 

göstermekte; destek veren lider, astlar ile arkadaşça ilişkiler geliştirmekte; katılımcı 

lider, çalışanlarının düşüncelerini almakta; başarı merkezli lider ise, varılması zor 

hedefler açıklamaktadır (Ergeneli, 2006). 

 

 

1.2.3.3.4. Fred Fiedler’in Etkin Liderlik Teorisi 

 

 

        Son zamanlarda yapılmış durumsallık yaklaşımlarının en genişini Fred Fiedler’in 

tarafından yapılmış olan araştırmaya dayanmaktadır. Bu modelin temelinde, ekip 

performansının, liderlik tarzı ve çevre şartlarının bir işlevi olduğu düşüncesi bulunur 

(Zel, 2006). 

 

 

        Fiedler kişiler arası ilişkilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarında, bazı 

durumlarda demokratik liderliğin, bazı durumlarda ise hizmete yönelmiş liderliğin 

örgütlerde daha başarılı ve etkili olduğunu meydana çıkarmıştır. Sonuç olarak Fiedler, 

liderliğin durumsal nitelik taşıyabileceği varsayımı ile hangi liderlik tarzının hangi 

durumlara uyabileceğini araştırmış ve üç değişken saptamıştır. Fiedlere göre bu 

değişkenler farklı durumlarda ve farklı koşullarda başarılı bir liderin benimseyeceği tarzı 

da değiştirecektir. Bu değişkenler (Barutçugil, 2004); 

 

 Lider- takipçi arasındaki ilişkiler (iyi-kötü). 

 Görevin yapısal nitelikleri (belli- belirsiz). 

 Liderin sahip olduğu konumun ona verdiği güç (güçlü-zayıf). 
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        Lider üye ilişkileri, görev yapılarının açıklığı ve liderin pozisyonundan almış 

olduğu aşamalı yetkideki değişim liderin işe veya iş görene yönelik tutumu ve davranış 

üzerindeki etkilerini değiştirmektedir (Eren, 2010). 

 

 

 

1.2.4. Liderlik Tarzları  

 

 

 

1.2.4.1. Otokratik Liderlik 

 

 

        Bağlılık bu liderlik şeklinde çok yüksektir. Buna bağlı olarak da örgütün ve astların 

verimliliği ve performansı daha yüksektir. Kararların hızlı bir şekilde alınması, 

zamandan uygun bir şekilde istifade edilmesi diğer avantajlardır. Buna karşın, bu şekille 

yönetilen örgütlerde, ekibin iş doyumunu düşüktür. Otokratik liderliğin olumsuz olan 

yönleri ise; psikolojik memnuniyetsizlik, elverişli olmayan çalışma koşulları ve ortamı 

olarak ifade edilebilir (Ekici, 2013).  

 

 

        Liderler astlara yönelik olarak zorlayıcı güçlerinden, yasal güçlerinden ve 

ödüllendirme güçlerinden yararlanmaktadırlar. Astlara emir verme, yanlışlarını 

eleştirme, işletmede kişisel önsezileri ve işbirliğini cesaretlendiriyorsa, sonuç olarak 

otoriter bir ortam ve otoriter liderlik şekli olacaktır. Bu liderlik şeklinde lider, bir politika 

belirlemekte; buna en iyi olacak organizasyonel çatıyı tespit etmekte; etkinlik şeklini 
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tayin etmekte; itakipçilerinden belirlenenleri yapmalarını istemekte, takipçiler de bunu 

yerine getirmektedir (Tengilimoğlu, 2005). 

 

 

       Otokratik liderliğin en önemli dezavantajı, çalışanların inanç ve duygularına özen 

göstermemesidir. Bu durum çalışanların örgütsel hedefleri benimsememesine ve bunun 

neticesinde motivasyonlarının azalmasına, organizasyon içi çatışma ve ihtilafların 

artmasına sebep olmaktadır. Otokratik liderlik şeklinin bu gibi olumsuz sonuçlarının 

olmasının yanında, uygun kullanıldığında olumlu etkileri de bulunmaktadır. Karar süreci 

otokratik liderlikte seridir ve zaman kayıpları en aza düşmüştür. Bu sebeple otokratik 

liderlik şeklinin deprem ya da yangın sonrası gibi acil karar vermenin yararlı olduğu 

olağanüstü durumlarda kabul edilmesi son derece uygun bir liderlik şeklidir (Goleman 

ve ark., 2002) . 

 

 

 

1.2.4.2. Demokratik Liderlik 

 

 

         Demokratik liderlik şeklini kabul eden bir bireyi, duygusal zekâ, etkileme seviyesi, 

çatışma yönetimi gibi yetkinliklere de gereksinim duyar. Demokratik lider iyi bir 

dinleme yeteneğini elinde bulundurmalıdır. Demokratik liderler, kaynakları paylaşmaya 

ve ekip içinde çalışmaya her zaman hazır ve istekli olmalıdır. Eldeki bir çatışmayı 

örgütün çıkarları doğrultusunda kazan-kazan prensibi ile analiz etmelidir. Bu anlayışa 

sahip olan bir liderin, iş doyumu ve performansı artırma yeteneği bulunmaktadır. 

Demokratik liderlikte lider, astlardan ve iş arkadaşlarından düşünce, onay ve bilgi alır. 

Bu liderlik şeklini kabul eden örgütlerde, saygı, güven ve bağlılık vardır (Barutçugil, 

2004). 
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       Çok acil karar almanın gerektiği hallerde bu liderlik şekli ile hareket etmek başarı 

ile sonuçlanmaz. Çalışan sayısının fazla olduğu örgütlerde maliyetler de artmaktadır. 

Ekiple yeniliklerin meydana gelmesi sebebiyle, kararların etkinliğini yitirmesi, hatta bazı 

durumlarda kararların alınmayacak duruma geldiği de söz konusu olabilmektedir (Eren, 

2010). 

 

 

       Demokratik liderlik, liderin kararlarını izleyicileri ile paylaştığı liderlik biçimidir. 

Bu liderlikte bireylere yapılanlar hakkında bilgi verilmekte ve karar alma süreçlerinin 

içine girmektedirler. Bu liderin en önemli özelliği çalışanlarını ilgi ve uzmanlık gücü ile 

etkileyebilmeleridir (Tengilimoğlu, 2005).  

 

 

       Bu liderlik şeklinin en önemli olumsuz yani çok zaman alması, önemli önemsiz tüm 

kararlarda, karar sisteminin yavaş işlemesinde görülmektedir. Kararları acil alınması 

durumlarda, bu liderlik şekli başarılı olmamaktadır. Diğer ikinci sakıncası ise, takipçiler 

olduğunda hem maliyetlerin artması hem de bir takım değişikliklerin meydana gelmesi 

sebebi ile kararların etkinliğini yitirmesi hatta bazen ekibin karar alamaz hale gelmesidir. 

Herkesin fikir vermeye zorlanması, hem takipçileri zora sokabilmekte hem de doğru 

olmayan bazı düşüncelerin ortaya atılıp savunulmasına yol açabilmektedir. Ayrıca, 

zamanın sınırlı olduğu durumlarda, kararların acil alınması gerektiğinde bu liderlik 

tarzının olumsuz yönleri ortaya çıkmaktadır (Doğan, 2007). 
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1.2.4.3. Karizmatik Liderlik 

 

 

        Karizmatik liderlik ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. 1980'li yılların öncesinde 

yapılan araştırmalarda karizma kavramı daha fazla sosyal etkinlikleri liderliği içine 

alacak biçimde değerlendirilmiştir (Oktay ve Gül, 2003). Koçel’e göre karizmatik lider, 

sahip olunan karizmayı ortaya çıkaran özelliklerle, ekip üyelerini, kendi dilediği yönde 

tutum göstermeye yöneltebilen, ekip üyelerini üstün performansa yönlendiren kimsedir 

(Koçel, 2010). 

 

 

         Karizmatik liderliği oluşturan üç bileşen şunlardır; hayal etme, empati ve güçtür. 

Karizmatik liderin hayal etme davranışı başarı için çalışanların gereksinimi olan güdüyü 

meydana getirir. Karizmatik liderliğin empatik davranışı ise çalışanların aidiyetlik 

duygularını güçlendirir. Bununla birlikte çalışanlar; liderin kendilerini operasyonel 

süreçlerde güç bakımından destek vermesini isterler (Choi, 2006).  Karizmatik liderlerin 

karakteristik özellikleri şu şekilde ortaya konulabilir (Robbins ve Judge, 2007 ); 

 

 İleri görüş sahibidir, 

 Vizyonunu sağlamak için tehlike almaktan kaçınmaz, 

 Çalışanlarının ve ortamının gereksinimleri konusunda hassastır, 

 Sıradan olmayan davranışlar sergiler. 

    

                                                              

        Karizmatik lider, diğerlerini motive etmek için kendi heyecanından, enerjisinden ve 

hevesinden yararlanır. Karizmatik liderin takipçileri başarılarını kendi çalışmalarına 

bağlamayıp onları motive eden liderlerinin var olmalarına bağlarlar (Brophy, 2010). 
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       Aslında karizmatik güç, lidere ait olup bireysel bir güçtür. Takipçileri karizmatik 

liderin süper bir insan olduğuna inanırlar. Bu güçlerin takipçilere fayda sağlayacak bir 

şekilde lider tarafından sürekli bir şekilde gösterilmesi gerekir (Akdemir, 2008).  

 

 

1.2.4.4. Vizyoner Liderlik 

 

 

          Vizyoner liderlik, bir organizasyonun tümü için ya da bir kısmı için çekici, 

uygulamalı, gerçekçi ve güvenilir bir vizyon oluşturabilme ve bunu anlatabilme 

yeteneğidir. Bu ileri görüşün mantıklı bir şekilde belirli kılınması ve uygulanması, 

çalışanların mahareti, deneyimlerinin ve vizyonun meydana gelmesi konusunda bütün 

kaynakların güçlendirilmesi temininde bulunur. Ayrıca lider, ortaya koyduğu vizyonu, 

değişik şartlarda da uygulanabilir duruma getirmek için gerçekleştirilecek etkinlikleri iyi 

ifade etmeli ve bu etkinlikleri önceliklerine göre sıraya koymalıdır. Vizyoner bir lider, 

takipçilerine vizyonu yalnızca sözlü bir şekilde iletmez, bununla beraber bu vizyonu 

davranışlarına yansıtmak suretiyle izleyicilerine yol gösterir (Robbins, 2000).  

 

 

        Yani ileri görüş için, adeta liderlerin yoluna ışık tutan ve onların ileriyi kolay bir 

biçimde görebilmelerini sağlayan bir ışık olduğu söylenebilir. Bu bakış açısından bir 

değerlendirme yapıldığında vizyonun, liderler için; vizyoner liderliğin ise, işletmeler için 

önemli olduğu söylenebilir. Çünkü liderlik, kısaca bir yöne doğru yönelmekle ilgilidir. 

Liderler ve onları izleyenler, hangi yöne doğru gittiklerini bilmezlerse, böyle bir 

durumda liderliğin hiçbir değeri kalmaz (Blanchard ve Stoner, 2004).  
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         Vizyoner liderlik başlıca şu unsurları gerekli kılar (Mills, 2005); 

 

 Vizyon,  strateji ve misyonu tanımlama 

 Tanımlanan vizyon, misyon ve stratejiyi organizasyona yayma ve bunlara ulaşma 

 Güdüleme 

 İşletmenin gelişmesine ve değişen koşullara uyum sağlamasını desteklemektir 

 

 

 

1.2.4.5. Hümanist (Babacan) Liderlik 

 

 

        Hümanist liderlerin çalışanlarıyla samimi ilişkilerde bulunmada doğal kabiliyetleri 

bulunmaktadır. Hümanist liderler örgütün amaçları ve görevlerin daha çok çalışanların 

duygularına ve fikirlerine önem verirler. Astlarını sevindirirler ve onların aralarında 

ahenkli bir ortam oluşturmak için çabalarlar. Çalışanlarına, işlerini kendi düşüncelerine 

göre en etkin şekilde yapma özgürlüğünü tanırlar. Bunun yanı sıra bu tip liderlik 

davranışını benimseyen yöneticiler çalışanlarla güçlü, duygusal bir bağ kurar ve bu 

yaklaşımın sonunda sadakate dayalı olarak onları yönetirler (Goleman ve ark.,2002). 

 

 

       Babacan tutumların ön plana geldiği hümanist liderlerde astlara karşı ara sıra aşırıya 

gidebilen korumacılık ön planda bulunur. Ödüllendirme yönteminden bir hayli 

yararlanan hümanist liderler duygusal yön belirleme ile motivasyon ve kimi zaman orta 

kademenin de fikrini alırlar. Mecburi olmadığı müddetçe cezalandırmaya gitmezler 

(Çetin ve Beceren, 2007). Hümanist lider kesintisiz bir şekilde kendini sorguya çekerek 

ekip üyelerine karşı şeffaf ve içten davranışlar göstermektedir (Kissoon, 2005). 
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1.2.4.6. Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik 

 

 

         Dönüşümcü (Transformasyonel) liderlik kavramı, 1978 senesinde James McGregor 

Burns tarafından geliştirilmiştir (Northouse, 2007). Dönüşümcü liderlik, lider ve 

izleyicileri arasında bağlantı merkezlidir (Brophy, 2010). Dönüşümcü lider, astların 

gelişimine destek verir, takipçilerin gereksinimlerine ve motivasyonlarına odaklanır, 

iyimserlik yoluyla ilham verir, sezgilerini değişikliğe uğratır, akılsal tepkide bulunur, 

becerilerine cesaret verir. Dönüşümcü liderler süreç merkezli, yükümlülük sahibi, ileri 

görüşlü, özgür, dürüst ve cesur kişilerdir (Tomey, 2009).  

 

 

       Bu tür liderler, üyelerinin bütün deneyimlerini ortaya çıkarırlar ve kendilerine olan 

güveni yükseltirler, motive eder ve kendilerinden beklenenden daha çok fayda elde 

etmeyi hedeflerler. Motive edilen üyeler hizmet bilincinin farkına daha fazla erişilmekte, 

örgütsel görevler bireysel menfaatlerinin üzerinde tutarak çalışırlar. Bu ortamda değişimi 

gerçekleştiren, örgütte yenilik başlatan kimseye dönüşümcü denmektedir (Eren, 2010). 

 

 

       Dönüşümcü liderler kendisini takip eden ekibe yeni bir biçim vererek, üyelerin 

gereksinimlerini, değerlerini ve yargılarını değişikliğe uğratırlar. Bu farklılaşmaya neden 

olan etkenlerin ilki, kişisel ilgi, ikincisi zihinsel uyarım, üçüncüsü ilham verme ve 

dördüncüsü idealleştirerek etkilemedir (Saltürk, 2008): 

 

 Kişisel ilgi: Liderler, çalışanların bireysel gereksinimlerine odaklanırlar. 

 Zihinsel uyarım: Çalışanların sahip olduğu yaratıcılığı teşvik edilerek, klasik 

yaklaşımlardan çok reform ve farklılaşma yönünde tercihte bulunmaları beklenir. 

 İlham verme: Liderler çalışanlar için ilham kaynağıdır. Örgütün amaçlarıyla ilgili 

üzerine bilgi verilerek, çalışanların sahip oldukları niteliklerin farklı varmalarını 

destek alırlar. 
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 İdealleştirerek etkileyen: Liderler örgütün; vizyonu, misyonu, ve hedefleri temsil 

ederek, astların kapsamlı bir bağlılık içerisinde ve ortaya konulmuş amaçlara 

yönelik olarak çalışmalarını temin ederler. 

 

 

       Yapılan çalışmalar sonucunda dönüşümcü liderlerin sahip olduğu niteliklerden 

bazıları Aykut tarafından şu şekilde açıklanmıştır (Aykut, 2000): 

 

 Dönüşümcü liderler farklılaşmaya yol verecek etkinlikleri meydana getiren ve 

kimi alışılmış sistemleri ve düşünceleri değiştiren liderlerin cesaret sahibi olduğu 

varsayılabilir. 

 

 Dönüşümcü liderler ömürleri boyunca öğrenen ve eğitim alan kişilerdir. İçinde 

oldukları ekibin kişilerinden daha üst seviyede düşünebilen bu liderlerin bu 

niteliğinin devamlı çalışma, inceleme, irdeleme gibi kendini güçlendirme 

faktörlerinden kaynaklı olduğu söz konusu edilebilir. 

 

 Dönüşümcü liderler kendilerini değişim elemanı olarak tasvir etmektedirler. 

 

 Dönüşümcü liderler kavramsal becerilerini uygun bir şekilde uygulamaktadırlar. 

Kavramsal beceri, örgütü bütün bir şekilde kabul etmek ve bölümler arasındaki 

ilişkileri izleyip onu bütüne uygun duruma getirme niteliğini kapsadığından, 

dönüşümcü liderlerin kişi ile uğraşıp, onu ortamı ile uygun duruma getirmesi 

kavramsal becerisine hâkim olduğunu gözler önüne sermektedir. 

 

 Dönüşümcü liderler, kişilere inanırlar. Merak ettikleri kişilere güvenip, 

problemlerinin çözümünde onlara destek verirler. 

 

 Dönüşümcü liderler, takip ediciler üstünde eşit duruma getirme ve içselleştirme 

güçlerini daha güçlü seviyede kullanabilmektedir. Bu şekilde takip edici, lideri 
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ile iletişime geçme gereksinimini hissederek kendi değerlerine uyumlu olan bir 

çevre içerisinde iletişime geçer. 

 

 Dönüşümcü liderler amaç, misyon ve vizyon açıklayabilen bireylerdir. 

 

 Dönüşümcü liderler, yoğun değerler ve algılar tarafından yönlendirilirler. 

 

 Kolay vazgeçmeyen dönüşümcü liderler karışık ve şüpheli durumlarla mücadele 

edebilmektedirler. 

 

 

 

1.2.4.7. Etkileşimci (Transaksiyonel) Liderlik 

 

 

          Etkileşimci (Transaksiyonel) liderlik tarzında davranış sergileyen liderler 

yetkilerini inşa etmek için, çalışanlarını ödüllendirme yolunu tercih ederler (Karaman, 

2005). 

 

 

          Etkileşimci liderlik, hedefleri ortaya koymak için denetleyici görevlere ve değiş 

tokuşa odaklıdır. Takipçilerin gereksinimlerini belirleyerek, beklenen performans 

karşılığında bu gereksinimleri giderecek ödül temin etmek için oluşturulmuş bir değiş-

tokuştur. Lider, astlar için amaçları ortaya koyar, günlük etkinliklere odaklanır, eksik 

kalan tarafları kontrol mekanizması kapsar. Bu liderler iş odaklıdır ve rollerini 

politikalar, işlemler, alışılagelmiş performans, bireysel ilişkiler vasıtasıyla himaye 

ederler (Tomey, 2009).  
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          Bu tür liderlikte, yönetici ile astların ilişkileri bir takas süreci biçiminde 

görülmektedir. Astlar arasında yüksek performans gösteren, kurallara uyan ve pozitif 

davranışlarda bulunanlara karşı ödül; zayıf performans, disiplinsizlik, kuralları yok 

sayanlara karşı da cezalandırılma öngörülür. Bu liderlerin literatürde üç tür liderlik şekli 

gösterdikleri görülmektedir. Bu tarzlardan ilk olarak koşullu ödüllendirme, ikincisi, 

istisnalarla yönetim ve son olarak ise tam serbestlik yönetim tarzıdır (Saltürk, 2008); 

 

        • Koşullu Ödüllendirme: Liderler, çalışanlar ile iyi ilişkilerde bulunur ve 

kendilerinden beklenen ile başarıyı gösterdikleri takdirde ne tür mükafatlara sahip 

olacaklarıyla ilgili bilgi verilir. Astların ortaya koydukları takip edilir, devamlı 

geribildirime başvurulur ve beğenilerini sunarlar. 

 

         • İstisnalarla Yönetim: İşler kötüye gittiğinde liderler müdahale ederler. İşin 

öncesinde standartlar ortaya konulur ve bir sıkıntı çıkmadan müdahale edilmez. Genelde 

hatalar üzerine odaklanılır ve sadece hatalar açıklanarak, çalışanlar üstünde stres 

meydana getirilir. 

 

         • Tam Serbestlik Yönetim Tarzı: Çalışanlara hiçbir sorunda yol gösterilmez ve 

bilgi verilmez. Performansları takip edilmez ve sonuçlar üzerine odaklanılmaz. Sorun 

ortaya çıktığında ise müdahale edilmez ve tedbir almaktan uzak durulur. 

 

 

Etkileşimci liderlikte, lider almayı arzuladığı bir şey için takipçilerine 

istediklerini vermektedir. Aralarındaki ilişki karşılıklı güvene dayanır. Liderlerinin 

arzularını yerine getirmek takipçileri için çok mühimdir. Bununla beraber etkileşimci 

liderlikte liderler de takipçilerinin beklentilerini karşılamak isterler. Etkileşimci liderlik, 

liderin takipçilerinin farklılaşan gereksinimlerini nasıl bir şekilde tatmin edebildiğine 

bağlıdır (Eraslan, 2004).  
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        Bunun yanı sıra bu liderler örgütün geçmişten beri devam eden normal sürecine 

önem verir. Stratejik ve uzun dönemli görüş açısı bulunmamaktadır. Kâr artırma, pazar 

payı, reform ve değişim bu liderlik türünün temelidir (Eraslan, 2006).Örneğin, bitirilen 

bir ödeve karşılık öğrencilerine iyi bir puan veren bir öğretmen, amaçlarını aşan astlarına 

terfi sözü veren bir müdür etkileşimci liderlik örneği sergilemektedir (Northouse, 2007). 

Etkileşimci liderlikte netice olarak; takipçiler, liderin arzularını yerine getirdikleri 

nispette belli değerlerde bir takım neticelere varacaklarının farkındadırlar (Berber, 

2000). 

 

 

 

1.2.4.8. Tam Serbestlik Tanıyan Liderlik 

 

 

         Bu liderlik tarzında lider, yetkisine çok az bir şekilde gereksinim duyar. Çalışanları 

kendi hallerine bırakan liderdir. Tüm çalışanlar kendisine verilen olanaklar 

doğrultusunda planlar oluşturma imkânı elde eder. Bu tarzda, liderin temel görevi 

çalışanlara teknik malzeme ve kaynak sağlamak veya bu etkinliklerle bağlantılı meydana 

gelebilecek sorunları halletmektir (Akgündüz, 2001).  

 

 

       Tam serbestlik tanıyan liderler, kontrol otoritesine en az gereksinimi olan, takipçileri 

kendi hallerine bırakan ve her takipçinin kendisine verilen kaynak kapsamında plan, 

amaç ve programlarını oluşturmalarına olanak veren davranış sergilemektedirler 

(Tengilimoğlu, 2005). 

 

 

        Tam serbestlik veren liderlik davranış tarzının ilk faydası ise, ekip üyelerinin ya da 

takipçilerinin plan, amaç ve önlemlerini kendilerinin tespit edip, yönetim ile ilgili 

hükümleri kendilerinin alıp çalıştıkları sürece her üyenin kişisel yeterliliğini ve 
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becerikliliğini ortaya çıkarmasıdır. Takipçiler kendilerini sorunları en uygun şekilde 

çözme konusunda motive olmuşlardır. Takipçiler, zorunlu gördükleri zaman istedikleri 

kişilerle ekipler kurarak sıkıntıları halledebilmekte, yeni düşünceler test ederek yerinde 

kararları verebilmektedir. Liderin ana görevine gelince, kaynak ve malzeme temininde 

bulunmak ve bunlara ilişkin sorunları çözmektir. Çok iyi bir iş bölümü elinde olmayan 

ve güvenilirlik ve mesuliyet duygusundan mahrum bulunan ekiplere bu tarz liderlik şekli 

uygun değildir (Doğan, 2007). 

 

 

        Liderlik türlerinde hangisinin daha uygun olduğu her zaman tartışılan bir konu 

olmuştur. Fakat yönetim biliminde en çok kabul edilen görüş, organizasyonel ortam, 

hizmetlerin ve yönetimin yapısı, şartlar ile liderin niteliklerinin liderlik stilini açıkladığı 

yönündedir. Başarılı yönetici organizasyonun gereksinimlerine ve şartlara göre farklı 

liderlik türlerini kullanabilen kişidir (Tengilimoğlu, 2005). 

 

 

 

1.2.5. Hemşirelerde Liderliği Önemi 

 

 

         Hastanelerde meydana gelen farklı sıkıntıları ortadan kaldırmak ve devamlı bir 

şekilde hastanenin gelişmesi için yaratıcı, disiplinli, etkili, vizyoner, ilkeli, yetenekli 

liderlerin var olması esastır. Bunu ortaya çıkartabilmek için, hastane yöneticilerinin ekili 

bir şekilde liderlik yapabilmelerine fayda sağlayacak özelliklerin belirlenmesi gereklidir 

(Karahan, 2008). 

 

 

        Sağlık alanının aynı zamanda teknoloji ile beraber devamlı yenilenen bir yapısı 

vardır. Bu bakımdan yönetim sorumlulukları olan liderlerin yeniliğe belirli ve uygun, 

farklılaşan şartları uyarlamakta hızlı ve kararlı olması beklenir. Ayrıca sağlık 
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kuruluşlarında insan merkezli bir işleyiş söz konusu olması sebebiyle hem hastaların 

hem de astların motive edilmesi ve huzuru bakımından insancıl bir liderlik şekli kabul 

edilmeli, astların ve hastaların beklentilerine gereken önem verilmelidir (Keklik, 2012). 

 

 

        Hemşirelikte uzmanlık alanının önündeki en önemli unsurlardan biri, geleceğin 

hemşire liderlerini eğitmektir. Bütün hemşireler güçlü liderlik deneyimlerine gereksinim 

duyarlar. Yetki sahibi olan ve başkalarına yapmaları gerekli işlerde mesuliyet veren 

bireyler lider olarak isimlendirilir (Mahoney, 2001). 

 

 

        Teknoloji ve tıp sektöründeki ilerlemelerle beraber, kişisel ve başka uzmanlık 

alanlarıyla takım içinde çalışabilen hemşireler, temel sağlık bakımında bulunabilmek, 

eğitim-görev çerçevesinde değişimlere ön ayak olabilmek, mesleki ilerlemelerine yön 

verebilmek ve değişikliklere uyum gerçekleştirmek için liderlik tecrübesi ve 

deneyimlerini geliştirmelerini öneminin farkına varmışlardır (Terzioğlu ve Taşkın, 

2008). 

 

 

       Bütün hizmetlerde olduğu gibi, aynı zamanda hemşirelik hizmetlerinde de 

organizasyonu belirlenmiş hedeflere ulaştıran, hizmetin maddi, etkili kılan ve insan 

kaynaklarını organize eden öğenin yönetici hemşireler olduğundan bahsedilebilir. Bu 

sebeple organizasyon ne kadar gelişmiş araç-gereç ve kaliteli işgöreni elinde 

bulundurursa bulundursun, bunlara etkili bir şekilde yön verilmedikçe istenen neticelerin 

elde edilemeyeceği bellidir. Etkili uyum ve yönlendirme, liderliği gerektirir. Liderlik 

belirlenen amaçlara varmada kişi ve ekip davranışlarını eşgüdümleme ve motive etme 

yeteneğidir (Yiğit, 2000).  
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        Uzun saatler devam eden çalışma şartları, ağır çalışma koşulları, hemşireleri, 

çoğunlukla strese sokan etkenler arasındadır. Ancak çalışma hayatında bu etkenlerle 

yüzleşip başarılı olan, kriz idare edebilen hemşireler, hasta bakımında ve iş yaşamında 

başka hemşirelere rehberlik edip, lider şeklinde yol sergilemektedir (Brown, 2009). 

 

 

        Yönetici hemşirelerin hizmet ve yükümlülükleri gereği ekipleri uygun gayelere 

etkili bir şekilde yönlendirmeleri liderlik davranışlarına bağlıdır. Hemşirelik 

görevlerindeki verimlilik ve etkililik, gösterilen liderlik tutumlarıyla yakından ilişkilidir. 

Farklı idari seviyelerde olan yönetici hemşireler, gösterdikleri liderlik davranışlarıyla 

hedeflerine varabilir ve sistemi etkili duruma getirebilirler (Yiğit, 2000). 

 

 

        Aynı fikre dayalı kararlar ve katılımcılık, bilgi ve deneyimi bölüşmek, çatışma 

yönetimi, destekleyici iş alanı meydana getirmeye yönetici hemşirelerde çok önem 

verilmektedir. Anlayış ve karşılıklı güven çevresi oluşturma hemşirelerin liderlik 

anlayışının temelinde bulunmaktadır (Serinkan ve İpekçi, 2005). 

 

 

         Gerçekte bütün hemşireler yöneticidirler. Hemşireler hasta bakımında arzu edilen 

neticeleri başarmak amacıyla mesleki işleri yönetmektedirler. Bu anlamda bütün 

hemşirelerin daha çok verimli ve etkili olabilmeleri için liderlik ve yönetim 

deneyimlerini öğrenmeleri gereklidir (Sullivan ve Decker, 2001). 

 

 

        Yönetici hemşirelerin liderlik nitelikleri ve liderlik fikirlerini almak üzere yapılan 

bir çalışmada araştırmaya dahil olan yönetici hemşirelerin %27‟si kendilerini tam bir 

lider olarak gördüklerini, büyük bir bölümünü oluşturan %47‟ lik kesimin ise kendilerini 

kısmen lider olarak tanımladıkları, yönetici hemşireler arasında kendilerini kısmen lider 
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olarak görmeyenlerin (%7) bulunduğu gibi tamamen lider olarak (%7) görmeyenlerinde 

mevcut olduğu tespit edilmiştir (Serinkan ve İpekçi, 2005). 

 

 

       “Hemşirelik bakımı için ortam hazırlama” konulu çalışma neticesinde ortaya çıkan 

dört çeşit tipoloji gösteriyor ki hemşirelik konusunda ve hemşireliğin ilerlemesinde lider 

hemşirelerin yaratıcı, gelişime ve değişime açık, alanında uzman, üretken, deneyimli ve 

bireysel olarak da heyecanını sürekli taşıyor yöneticiler olmaları gerekli görülmektedir 

(Bondas, 2009).  

 

 

         Hemşirelerin sahip olması gereken nitelikler ile ilgili yapılan çalışmalarda benzer 

konularda karşılaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, lider hemşirelerin sahip olması gerekli 

olan karakteristik nitelikler düşünceli olma, yaratıcı, korkusuz, yükümlülük sahibi, 

bilgili, vizyoner, yenilikçi, enerjik olmalarıdır (Clark, 2009). 

 

 

 

1.2.6. Liderlik ve Duygusal Zekâ 

 

 

               Selçuk ve arkadaşlarının çalışmasına göre; dünyadaki liderlerin, milletlerarası 

menajerler ve genel olarak benimsenmiş sanatçıların her zaman bireye dönük içsel zekâ 

ve bireylerarası toplumsal zekâsı baskın olanlardan ortaya çıktığı öne sürülmekte ve 

yalnız IO’nun, yaşamdaki başarıyı belirlemekte yeterli olmadığı belirtilmektedir (Selçuk 

ve ark., 2003). 

 

 

       Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan 

liderlerin, daha memnun ve örgüte daha bağlı oldukları, daha yüksek başarılara imza 
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attıkları ve işte daha etkili performans sergiledikleri ifade edilmektedir. Bu liderler, 

örgütsel gelişim için olumlu duyguları uygulamakta ve yönetmektedir. Liderin bu 

konuda sadece kendisinin faydasına olmayıp da, bütün tarafların faydasına olacak bir 

şekilde başarıyla devam edebilmesinin odak noktasında, duygusal zekâ deneyimine 

sahip olması bulunmaktadır (Doğan ve Şahin, 2007). 

 

 

         Daniel Goleman’a göre, “kişinin hayalleriyle bağlantı kurması, içindeki tutkuyu, 

enerjiyi ve yaşam tutkusunu serbest bırakır. Liderin içindeki bu tutku, izleyicilerinde 

coşku uyandırır.” Bu bakımdan, liderin etkileme sürecinde en önemli faktörlerden 

birisinin, liderin hevesli olduğu ve bu coşkuyu takipçilerine aktarabiliyor olması 

anlaşılmaktadır. Lider; elinde bulundurduğu coşkuyu takipçilerine duygu etkileşimi 

sayesinde aktarabildiği ölçüde, etkileme sürecinde başarı elde edebileceği 

düşünülmektedir. Bununla beraber, coşkunun takipçilere aktarımında duygusal zekâ ve 

duygusal etkileşim katalizör olarak tanımlanabilir (Goleman ve ark., 2002).  

 

 

        Duygusal zekânın; liderliğin etkilisinin artırılmasında yararlı bir role sahip olduğu, 

liderin kendine güveni, stres, kontrol ve çatışma hallerinde kendini kontrol altında 

tutmamasında etkili olduğu, Bass tarafından dile getirilmektedir. Bu deneyimler, 

duygusal zekâ ile ilişkili olup takipçilerde lidere karşı şaşkınlık ve sadakatı harekete 

geçirecek, daha çok yaratıcı ve gelecekten ümitli olmalarını temin edebilecektir 

(Mandell ve Pherwani, 2003). 

 

 

       Yapılan çalışmalar duygusal zekâ ile dönüşümcü liderlik arasında bir ilişkili 

olduğunu göstermektedir (Brown ve Moshavi, 2005). Zafra ve arkadaşlarına göre; 

“diğerlerine göre duygusal zekâsı yüksek olan, lider olarak ortaya çıkar ve dönüşümcü 

liderlik davranışı gösterir.” Bu anlamda, liderlik davranışı ve pratikte duygusal zekânın 
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değeri meydana çıkmakla beraber duygusal zekâ ile liderliğin etkili arasında da olumlu 

bir ilişki olduğu dile getirilmektedir (Zafra ve ark.,  2008). 

 

 

        Barling ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, duygusal 

zekânın dönüşümcü liderlik niteliklerini artırdığı, ancak dönüşümcü liderliğin duygusal 

zekâyı yükseltmediği açıklanmaktadır (Barling ve ark., 2000).  

 

 

        Çakar ve Arbak tarafından gerçekleştirilen araştırmada hedef, günümüzün belirli ve 

modern zekâ kelimelerinden duygusal zekâ ile modern bir liderlik kelimesi olan 

dönüşümcü liderlik davranışı arasındaki bağlantıyı araştırmaktır. Araştırmada duygusal 

zekâ bağımsız değişken, dönüşümsel liderliğin boyutları da araştırmanın bağımlı 

değişkenlerini oluşturmaktadır. Araştırma toplam 106 yönetici üzerinde test edilmiş ve 

sonuç olarak da, duygusal zekâsı yüksek bireylerin dönüşümcü liderlik davranışı 

sergilemeye daha eğimli oldukları ortaya konmuştur (Çakar ve Arbak, 2003). 

 

 

        Rahim ve Psenicka’nın 2005’te Yunanistan, A.B.D., Çin Halk Cumhuriyeti, ve 

Bangladeş olmak üzere dört ülkede uyguladıkları araştırmalarında duygusal zekâ 

boyutları arasındaki ilişkiler ve lider etkililiği araştırılmıştır. Araştırma grubunun İşletme 

yüksek lisans öğrencilerinden oluşturan bu araştırmada takip edenlerin, üstleri 

hususunda elinde bulundurdukları toplumsal deneyim algıları ve başkasının duygularını 

anlaması durumu araştırılmıştır. Araştırmacılar, toplumsal deneyimler ile liderlik 

etkililiği bakımından ülkelerin dördünde de anlamlı ilişkilerle karşılamışlardır. Ayrıca 

empati ve sosyal deneyim arasında da anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. (Rahim ve 

Psenicka, 2005). 
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       Duygusal zekâsı yüksek olan liderler özellikle öz bilinç seviyelerinin üstün olması 

sebebiyle dönüşümcü liderlik niteliği göstermektedirler. Bu liderler doğru duygusal 

düşüncelere sahiplerdir ve bunları takip edenleri etkilemek amacıyla kullanırlar. Bu 

liderler sabırsız olmayan, güçlükler karşısında kendilerine güvenen ve kararlı 

kimselerdir. Ayrıca dönüşümcü liderler, değişimi ortaya çıkarma ve onları takip edenlere 

telkin vermede duygusal zekâ deneyimlerini kullanmaktadırlar (Draft, 2005). 

 

 

        Yönetici hemşirelerin duygusal zekâ sahibi bir lider olma yönünde sarf ettikleri 

gayret, diğer hemşirelerin aşırı iş yüklerinin azaltmakta, hasta memnuniyetini ve bakım 

değerini yükseltmektedir (Cankul ve ark. , 2002; Vitello-Cicciu, 2003).   

 

 

        Dönüşümcü liderlik ile duygusal zekâ bileşenleri Çizelge 1. 3.’te verilmiştir. Bu 

bakımdan lider hemşireler hasta bakımında en uygun tarzları sergilemek ve 

koordinasyonu gerçekleştirmek için diğer hemşirelerin çalışma isteklerini arttırma 

yönünde yükümlülük ve duygusallık bilincini aşılayarak onların duygusal ve bedensel 

bakımdan güçlendirilmeleri yönünde liderlik yöntemleri kullanmalıdırlar.  
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Çizelge 1. 3. Dönüşümcü liderlik ile duygusal zekâ bileşenleri (Özkan, 2011) 

Bass ve Avolio tarafından 

ifade edilen dönüşümcü 

bileşenler 

Kişisel -Duygusal zekâ 

puanları 

Sosyal –Duygusal zekâ 

puanları 

Mükemmel Etki: Üstün moral 

düzeyinde belirlenmiş rolü 

uygun oynamayı ve belirli 

duygulara sahip olarak takip 

edenleri etkileyebilmektir. 

- Kendine güven 

- Kendini kontrol 

- Başkasının duygularını  

   anlama 

- Organizasyonel Farkındalık 

- Etki etme 

- Vizyoner liderlik 

- Değişimin katalizörü olmak 

İlham Kaynağı Motivasyon: 

yüksek enerjili duygular 

optimizm ve isteklilikten 

ortaya çıkarır.  

- Başarıya odaklılık 

- Girişkenlik ve insiyatif  

   kullanma 

- Başkasının duygularını  

   anlama 

- Başkalarının gelişimine katkı 

- İletişim  

- Çatışma yönetimi 

- İlişki kurma 

Akılsal Teşvik: Var olan ya da 

eski sorunları yeni çözüm 

yolları ile çözebilmek. 

- Girişkenlik ve insiyatif  

   kullanma 

- Başkasının duygularını  

  anlama 

- Başkalarının gelişimine katkı 

- Değişimin katalizörü olmak 

Kişiselleşmiş İlgi: Bu bilhassa 

koçluk rolü oynamayı bireysel 

farklılık yaratmayı gerektirir. 

- Uyum gösterme - Başkasının duygularını  

   anlama 

- İletişim 

- Çatışma yönetimi 

- Kişisel gelişimin devamı 
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1.3. Araştırmanın Amacı 

 

 

        Bu çalışma, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algılarını belirlemek, bunları 

etkileyen faktörleri incelemek ve aralarındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 

         Araştırmanın amacı kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ puanları sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmakta 

mıdır? 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır? 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algısı arasında nasıl bir ilişki 

vardır? 
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2.GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

 

        Bu kısımda; araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama yöntemi, 

araştırmanın değişkenleri ve hipotezleri, verilerin analizi ve sınırlılıklara yer verilmiştir. 

 

 

2.1. Araştırma Modeli 
 

 

        Bu çalışma, hemşirelerin duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algılarını 

açıklamaya yönelik yürütülen tanımlayıcı bir araştırmadır. Geliştirilen araştırma modeli 

Şekil 2.1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.1. Araştırma modeli 
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2.2. Evren ve Örneklem 

 

 

        Araştırmanın evrenini, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşireler meydana getirmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde hastanede 

toplam 735 hemşire çalışmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiştir ve evrenin 

tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Buna göre araştırmaya raporlu, izinli ve işten 

ayrılanlar dışında kalan, araştırmaya katılmaya gönüllü ve tüm soruları eksiksiz 

cevaplayan 450 hemşire katılmıştır. Evrenin % 61,2’sine ulaşılmıştır. 

 

 

2.3. Veri Toplama 
 

 

        Bu araştırmada veri toplamak amacıyla anket/ölçekten yararlanılmıştır. Anket, üç 

bölümden meydana gelmektedir. Birinci kısmında kişisel bilgi formu, ikinci kısımda 

duygusal zekâ ölçeği, üçüncü bölümünde ise liderlik davranışları ölçeği bulunmaktadır. 

Veri toplama araçları araştırmacı tarafından Ocak-Şubat 2016’da uygulanmıştır. 

Kullanılan araştırma formu ve ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

      Kişisel Bilgi Formu: 

 

         Konu ile ilgili araştırılan yerli ve yabancı birçok araştırmanın anketleri ve özellikle 

araştırmanın hedef ve hipotezleri de dikkate alınarak, araştırmacı tarafından, araştırma 

grubuna yönelik bazı demografik ve tanımlayıcı sorulardan meydana gelen kişisel bilgi 

formu oluşturulmuştur. Kişisel bilgi formu; medeni durum, yaş, cinsiyet, öğrenim 
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durumu, mesleki kıdem, aylık gelir, görev, çalışma şekli ve kurumda çalışma süresi 

olmak üzere 9 sorudan meydana gelmektedir. 

 

 

       Duygusal Zekâ Ölçeği: 

 

        Duygusal zekâ puanlarını belirlemek için, Schutte tarafından 1998’de geliştirilen ve 

Austin ve ark. (2004) tarafından revize edilen “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” 

kullanılmıştır. Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları ile 

Türkçe’ye uyarlaması Tatar ve ark (2011) tarafından yapılmış 41 maddelik 5’li Likert 

tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçek, İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi, 

Duyguların Değerlendirilmesi ve Duyguların Kullanımı olmak üzere 3 faktörden 

meydana gelmektedir. Ölçek bu üç faktörü ve bütünüyle duygusal zekâ düzeyini 

belirlemektedir (Tatar ve ark., 2011). Ölçekte duygusal zekâ ölçeğinde verilen 41 

maddenin her biri için “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Fikrim Yok”, 

“Katılıyorum” ve  “Kesinlikle “Katılıyorum” ifadelerinden birinin tercih edilmesi 

istenmektedir. Ölçek puanı hesaplanırken; bu cevaplara 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde 

puanlandırma yapılmaktadır. Olumsuz anlam ifade eden sorular için ters kodlama 

yapılmıştır. 

 

Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği 41 ifade ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır: 

 İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi:1, 2, 5, 7, 9, 11,15, 16, 18, 19, 21, 

25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38.           

 Duyguların değerlendirilmesi: 3, 6, 8, 12, 17, 22, 24, 26, 28, 35, 39, 40, 

41.       

 Duyguların kullanımı: 4, 10, 13, 14, 20, 23, 34. 
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       Çizelge 2.1’de, Schutte duygusal zekâ ölçeğini kullanan araştırmalar, puan aralıkları 

ve elde ettikleri güvenilirlik (Cronbach Alpha) katsayıları bulunmaktadır. 

 

 Çizelge 2. 1. Schutte duygusal zekâ ölçeğinin psikometrik özellikleri 

Bölümler Cronbach Alpha Puan Aralığı Kaynaklar 

 

Schutte duygusal zekâ 

ölçeği (genel) 

 

0,82 

 

1-5 

 

Tatar ve ark (2011) 

(Ölçeğin alt boyutları)  

       İyimserlik/ruh halinin  

       düzenlenmesi 

 

0,75 

 

1-5 

 

Tatar ve ark (2011) 

 

        Duyguların 

        değerlendirilmesi 

 

 

 

0,39 

 

 

1-5 

 

Tatar ve ark (2011) 

    

        Duyguların kullanımı 

 

 

0,76 

 

1-5 

 

Tatar ve ark (2011) 

 

 

 

       Liderlik Davranışları Ölçeği: 

 

          Araştırmada liderlik davranışları algısı ölçümünde, Bass tarafından geliştirilen 

“Multifactor Leadership Questionnaire” (Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği-MLQ) 

kullanılmıştır. Bu ölçek 1985 senesinde ilk defa uygulandığında dönüşümcü liderlik 

boyutları zihinsel teşvik, ilham verme, karizma, ve bireysel ilgi; etkileşimci liderlik 

boyutları da istisnalarla yönetim,  şarta bağlı ödül ve serbest bırakma (işlere karışmama) 

şeklinde ortaya konulmuştur. Daha sonra farklı araştırmacılar tarafından değişik 

ülkelerde kullanılan ölçek, yapılan çalışmalar neticesinde eleştirilmiş ve ölçeğin tekrar 
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yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışmanın üstüne, Avolio ve Bass (1999) 

geliştirdikleri Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğini (MLQ Form, 5X) 3786 kişiye 

uygulayarak, ölçeğin boyutlarını tekrar gözden geçirmişlerdir (Avolio ve ark., 1999). 

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları ile Türkçe’ye 

uyarlaması Yurtkoru (2001) aracılığıyla yapılmıştır. Ölçek 36 maddelik 5’li Likert tipi 

bir derecelendirmeye sahiptir. 

 

        Liderlik ölçeğinde verilen 36 maddenin her biri için “Kesinlikle Katılmıyorum”, 

“Katılmıyorum”, “Fikrim yok”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” 

ifadelerinden birinin tercih edilmesi istenmektedir. Ölçek puanı hesaplanırken; bu 

cevaplara 1, 2, 3, 4 ve 5 puan verilmiştir. Olumsuz anlam ifade eden sorular için ters 

kodlama yapılmıştır. 

 

        MLQ 5X ölçeği, 36 adet ifade ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır: 

 Dönüşümcü liderlik: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 

28, 31, 34, 35, 36.              

 Etkileşimci Liderlik: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 29, 30, 32.     

 Tam Serbestlik: 8, 16, 25, 33. 

 

        Çizelge 2.3’de, MLQ X5 ölçeğin her bir bölümünün, puan aralıkları, güvenilirlik 

(Cronbach Alpha) katsayıları ve kullanılan kaynaklar yer almaktadır. 
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Çizelge 2. 3. MLQ 5X ölçeğinin psikometrik özellikleri 

Bölümler Cronbach Alpha Puan Aralığı Kaynaklar 

 

Çok faktörlü liderlik 

ölçeği (genel) 

 

0,87 

 

1-5 

 

Yurtkoru (2001) 

(Ölçeğin alt boyutları) 

      Dönüşümcü liderlik 

 

 

 

0,93 

 

 

1-5 

 

 

Yurtkoru (2001) 

          

      Etkileşimci liderlik 

 

 

0,49 

 

1-5 

 

Yurtkoru (2001) 

           

       Tam serbestlik 

 

 

0,81 

 

1-5 

 

Yurtkoru (2001) 

 

 

 

2.4. Araştırmanın Değişkenleri ve Hipotezleri 
 

 

         Çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri aşağıda sıralanmaktadır: 

          Bağımsız değişkenler: 

a. Cinsiyet 

b. Yaş 

c. Medeni durum 

d. Öğrenim durumu 

e. Mesleki kıdem 

f. Çalışma şekli 

g. Kurumda çalışma süresi 

h. Görev 
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i. Gelir 

 

 

        Bağımlı değişkenler: Duygusal zekâ puanları (alt boyutlar) ve liderlik davranışları 

algısı (alt boyutlar) puan ortalamaları. 

 

        Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından oluşturulan hipotezler 

aşağıda sıralanmaktadır: 

1- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) puan ortalaması;  

a. Cinsiyete, 

b. Yaşa, 

c. Medeni duruma, 

d. Öğrenim durumuna, 

e. Mesleki kıdeme, 

f. Kurumda çalışma süresine, 

g. Çalışma şekline, 

h. Göreve, 

i. Gelire göre farklılık göstermektedir. 

 

2- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan ortalaması; 

a. Cinsiyete, 

b. Yaşa, 

c. Medeni duruma, 

d. Öğrenim durumuna, 

e. Mesleki kıdeme, 

f. Kurumda çalışma süresine, 

g. Çalışma şekline, 
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h. Göreve, 

i. Gelire göre farklılık göstermektedir. 

 

3- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması;  

a. Cinsiyete, 

b. Yaşa, 

c. Medeni duruma, 

d. Öğrenim durumuna, 

e. Mesleki kıdeme, 

f. Kurumda çalışma süresine, 

g. Çalışma şekline, 

h. Göreve, 

i. Gelire göre farklılık göstermektedir. 

 

4- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması; 

a. Cinsiyete, 

b. Yaşa, 

c. Medeni duruma, 

d. Öğrenim durumuna, 

e. Mesleki kıdeme, 

f. Kurumda çalışma süresine, 

g. Çalışma şekline, 

h. Göreve, 

i. Gelire göre farklılık göstermektedir. 

 

5- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan ortalaması; 
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a. Cinsiyete, 

b. Yaşa, 

c. Medeni duruma, 

d. Öğrenim durumuna, 

e. Mesleki kıdeme, 

f. Kurumda çalışma süresine, 

g. Çalışma şekline, 

h. Göreve, 

i. Gelire göre farklılık göstermektedir. 

 

6- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (tam serbestlik) puan ortalaması; 

 

a. Cinsiyete, 

b. Yaşa, 

c. Medeni duruma, 

d. Öğrenim duruma, 

e. Mesleki kıdeme, 

f. Kurumda çalışma süresine, 

g. Çalışma şekline, 

h. Göreve, 

i. Gelire göre farklılık göstermektedir. 

 

7- Hemşirelerinin duygusal zekâ puanları (alt boyutları) ile liderlik davranışları 

algısı puanları (alt boyutları) arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır; 

 

a. İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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b. İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır. 

 

c. İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ puanları ile tam serbestlik 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır. 

 

d. Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

e. Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

f. Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile tam serbestlik liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

g. Duyguların kullanımına ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

h. Duyguların kullanımına ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

i. Duyguların kullanımına ilişkin zekâ puanları ile tam serbestlik liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 
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2.5. Verilerin Analizi 
 

 

        Araştırmaya katılan bireylere uygulanan ölçeklerden alınan veriler kodlanarak 

bilgisayara aktarılmıştır. Elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) v.21.0 programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-

demografik özelliklerini incelemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklerden (ortalama, 

standart sapma, frekans) yararlanılmıştır. 

 

       Liderlik davranışları algısı ve duygusal zekâ puanları ile ilgili değerlendirmelerinin 

sosyo-demografik özelliklere olan ilişkisinin incelenmesinde ise farklı istatistiki 

yöntemler kullanılmıştır. Öğrenim durumu, mesleki kıdem, yaş, çalışma şeklinin liderlik 

davranışları ve duygusal zekâ puanları ile ilişkisinin araştırılmasında Tek Yönlü Varyans 

analizi (One Way ANOVA) uygulanmıştır. İkiden çok ortalama arasında farklığın var 

olup olmadığının incelendiği bu yöntemde iki ana varsayım bulunmaktadır. Bu 

varsayımlar uyarınca, her grup homojen olup normal dağılım gösterir. Varyans 

analizinden elde edilen neticelere göre gruplar arasında bir fark bulunduysa farlılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını inceleyebilmek için Post hoc testlerden LSD testi 

uygulanmaktadır (Berenson ve ark., 2011). 

 

 

       Medeni durumun liderlik davranışları algısı ve duygusal zekâ puanları ile olan 

ilişkisinin incelenmesinde ise bir gücün etkisinde kalınmadan bir örnek t-testi 

kullanılmıştır. İki değişik örneklem grubunun ortalamalarını birbiriyle kıyaslayan bu 

test, gruplar arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığını veya bu farklığın şans 

eseri meydana gelip gelinmediğini incelemektedir (Gabrosek, 2013). 
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       Cinsiyetin duygusal zekâ puanları ile liderlik davranışları algısının bağlantısını 

incelemek amacıyla, bir değişkene dair iki grubun birbiriyle kıyaslamasında, Mann-

Whitney U (MWU) testi kullanılmıştır. Bu test, bağımlı olmayan örnekler için kullanılan 

t-testlerinin parametrik olmayan alternatifi olup iki grubun ortalamalarını kıyaslamak 

yerine medyanlarının karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Devamlı değişkenlerin iki grup 

alanında değerlerini sıralı bir duruma getirerek, gruplar arasındaki sıralamanın farklı 

olup olmadığı incelemektedir (Berenson ve ark., 2011; Landau ve Everitt, 2004). 

 

        Görev, kurumda çalışma süresi ve gelirin duygusal zekâ puanları ve liderlik 

davranışları algısı ile ilişkisinin incelenmesinde Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. 

Kurala uygun bir şekilde dağılmayan ikiden fazla ortalama arasında farkın bulunup 

bulunmadığını incelemek için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır (Berenson ve ark., 

2011; Gabrosek, 2013). 

 

       Duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algısı arasındaki ilişkinin gücünü ve 

yönünü belirli kılmak amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır (Berenson 

ve ark., 2011). 

 

 

2.6. Sınırlılıklar 
 

 

        Hemşirelerin duygusal zeka puanları ve liderlik davranışları algısının incelendiği bu 

araştırmanın kapsamı sadece Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

çalışan hemşireler ile sınırlı kalmıştır. Bundan dolayı, bu araştırma sonuçlarının diğer 

hastanelere genellemesi mümkün değildir.  
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3. BULGULAR 
 

 

 

        Araştırma kapsamında, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algısı düzeyleri belirlenmiş, 

hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerine göre duygusal zekâ puanları ve liderlik 

davranışları algısı ortalamaları incelenmiş ve duygusal zekâ puanları ve liderlik 

davranışları algısı ilişkisi ile ilgili analizler yapılmıştır. Araştırmanın bu bölümünde, bu 

analizler sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

 

 

3.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Sonuçları 

 

 

         Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerde yer alan değişkenlerin güvenirliliği 

Cronbach Alpha katsayıları ölçüt alınarak hesaplanmıştır. Çizelge 3.1’de MLQ 5X 

Liderlik Ölçeği ve Schutte Duygusal Zekâ Ölçeklerinin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik 

katsayıları bulunmaktadır. 

 

          Çizelge 3.1. Kullanılan ölçeklerin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik sonuçları 

Değişkenler Cronbach alpha 

Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği (Genel) 0,512 

İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi 0,546 

Duyguların değerlendirilmesi 0,558 

Duyguların kullanımı 0,318 

MLQ 5X Liderlik Ölçeği (Genel) 0,816 

Dönüşümcü liderlik 0,675 

Etkileşimci liderlik 0,694 

Tam serbestlik 0,522 
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3.2. Tanımlayıcı Bulgular 

 

 

        Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyet, yaş, medeni durum ve öğrenim 

durumlarına ilişkin yüzde frekans dağılımları Çizelge 3.2’de gösterilmiştir. Buna göre 

hemşirelerin %95,3’ü kadın, %4,7’si erkek; %11,8’i 22-26 yaş arası, %57,1’i 27-35 yaş 

arası, %31,3’ü 36 yıl ve daha fazla yaş arasındadır. Hemşirelerin %73,8’i evli, %26,2’si 

bekârdır. Hemşirelerin %39,1’i yüksekokul, %52,9’u lisans, %8 lisansüstü öğrenim 

düzeyindedir.  

 

 

        Araştırmaya katılan hemşirelerin mesleki kıdem, kurumda çalışma süresi, çalışma 

şekli, görev ve gelir değişkenlerine ilişkin yüzde frekans dağılımları Çizelge 3.2’de 

gösterilmiştir. Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre %38,9’unun 5 yıl ve daha az, 

%36’sının 6-10 yıl arası, %13,8’inin 11-15 yıl arası, %11,3’üün 16 yıl ve fazla çalışma 

süreleri olduğu belirlenmiştir. 

 

 

        Hemşirelerin %60’ının 5 yıl ve daha az, %29,8’inin 6-10 yıl arası, %7,6’sının 11-15 

yıl arası, %2,7’sinin 16 yıl ve fazla süre kurumlarında çalıştıkları saptanmıştır. Çalışma 

şekli analiz edildiğinde hemşireler %55,6’sının gündüz, %36,9’unun gündüz ve gece, 

%7,6’sının gece çalıştığı görülmüştür. 

 

 

        Hemşireleri görevlerine göre incelendiğinde %84,7’si “hemşire”, %8,9’u “sorumlu 

hemşire”, %3,6’sı “uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr”, %2,9’u “süpervizör” olarak 

çalışmaktadır. Hemşirelerin gelirlerine göre incelenmesinde, %0,4’ü “2.000TL ve altı”, 

%90,4’ü “2.000-3000”TL arası, %7,3’ü “3.000-4.000”TL arası, %1,8’i 4.000TL gelir 

seviyesindedir. 
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   Çizelge 3.2. Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleri 

Değişkenler n % 

 

Cinsiyet 

Kadın 429 95,3 

Erkek 21 4,7 

 

Yaş  

22-26 53 11,8 

27-35  257 57,1 

36  ≤ 140 31,1 

Medeni 

durum 

Evli 332 73,8 

Bekâr 118 26,2 

 

Öğrenim 

durumu 

Yüksekokul 176 39,1 

Lisans 238 52,9 

Lisansüstü 36 8,0 

 

Mesleki kıdem 

5 yıl ≥ 175 38,9 

6-10 yıl 162 36,0 

11-15 yıl 62 13,8 

16 yıl ≤ 51 11,3 

 

Kurumda 

çalışma süresi 

5 yıl ≥ 270 60,0 

6-10 yıl 134 29,8 

11-15 yıl 34 7,6 

16 yıl ≤ 12 2,7 

 

Çalışma şekli 

Gündüz 250 55,6 

Gündüz ve Gece (karma) 166 36,9 

Gece 34 7,6 

 

Görev 

Hemşire 381 84,7 

Sorumlu hemşire 40 8,9 

Uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr 16 3,6 

Süpervizör 13 2,9 

 

         Gelir 

2.000TL ve altı 2 0,4 

2.000-3.000 TL 407 90,4 

3.000-4.000 TL 33 7,3 

4.000 TL ve üzeri 8 1,8 
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3.3. Hemşirelerin Duygusal Zekâ Puanları 

 

 

         Hemşirelerin ölçülen duygusal zekâ puanlarına ilişkin ortalama ve std. sapma 

istatistikleri Çizelge 3.3’te gösterilmiştir. 

 

    Çizelge 3.3. Hemşirelerin duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt Boyutları Ortalama Std. sapma Düzey 

İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi 3,87 0,34 Yüksek 

Duyguların değerlendirilmesi 3,46 0,45 Yüksek 

Duyguların kullanımı 2,64 0,49 Orta 

 

 

       “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında 

derecelendirilerek 5 üzerinden puanlanan ifadelerden alınan puan ortalamaları; 

hemşirelerin iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine ilişkin duygusal zekâ puanları 

(ortalama= 3,87), Duyguların değerlendirilmesi (ortalama=3,46) ve duyguların kullanımı 

(ortalama = 2,64) alt ölçek puanlarından yüksek bulunmuştur. 

 
 

 

3.4. Hemşirelerin Liderlik Davranışları Algıları Puanları  

 

 

          Hemşirelerin ölçülen liderlik davranışları algılarına ilişkin ortalama ve std. sapma 

istatistikleri Çizelge 3.4’de gösterilmiştir. Buna göre dönüşümcü liderlik ortalaması 3,91 

iken etkileşimci liderlik 3,90 ve tam serbestlik 3,63 olarak hesaplanmıştır. 
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Çizelge 3.4. Hemşirelerin liderlik davranışları algısı 

Liderlik Davranışlarının Alt 

Boyutları 

 

Ortalama Std. sapma Düzey 

Dönüşümcü liderlik 3,91 0,39 Yüksek 

Etkileşimci liderlik 3,90 0,52 Yüksek 

Tam serbestlik 3,63 0,80 Yüksek 

 

 

       “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında 

derecelendirilerek 5 üzerinden puanlanan ifadelerden alınan puan ortalamaları 

incelendiğinde hemşirelerin liderlik alt ölçek puanlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. 

En yüksek alt ölçek puanlarının dönüşümcü liderlik davranışları algısı üzerinde olduğu 

gözlenmiştir. Dolayısıyla etkileşimci liderlik davranışlarıyla arasında çok büyük fark 

olmamakla birlikte hemşirelerin algılarına göre yöneticilerinin dönüşümcü liderlik 

davranışları sergiledikleri belirtilebilir.  

 

 

 

3.5. Hemşirelerin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Duygusal Zekâ Puanları 

 

 

 

Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Duygusal Zekâ Puanları 

 

 

        Hemşirelerin cinsiyetlerine göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı Mann Whitney U testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.5’de 

gösterilmiştir. Hemşirelerin cinsiyetlerine göre iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve 

duyguların kullanımı alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin cinsiyetlerine göre 
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duyguların değerlendirilmesi alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p<0,05). Kadın olan hemşirelerin duyguların değerlendirilmesi 

ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3.5). Bu 

sonuçlara göre 1a ve 3a hipotezleri reddedilmiş, 2a hipotezi kabul edilmiştir. 

 

 Çizelge 3.5. Hemşirelerin cinsiyetlerine göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın 

Alt Boyutları 

Cinsiyet N Ortalama Std. 

sapma 

      u    p 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

Kadın 429 3,87 0,34 4.004,500 0,389 

Erkek 21 3,93 0,30 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

Kadın 429 3,48 0,45 2.168,500 0,000* 

Erkek 21 3,09 0,36 

Duyguların 

kullanımı 

Kadın 429 2,65 0,49 3.379,000 0,052 

Erkek 21 2,44 0,41 

 *p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Yaşlarına Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

        Hemşirelerin yaşlarına göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı tek yönlü varyans analiz ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.6’da 

gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin yaşlarına göre iyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi, duyguların kullanımı ve duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 

Bu sonuçlara göre 1b, 2b ve 3b hipotezleri reddedilmiştir. 
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       Çizelge 3.6. Hemşirelerin yaşlarına göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt 

Boyutları / Yaş  

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

22-26 53 3,86 0,36 1,988 0,138 

27-35 257 3,90 0,28 

36 ≤ 140 3,83 0,41 

 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

22-26  53 3,43 0,44 0,133 0,876 

27-35 257 3,46 0,42 

36 ≤ 140 3,47 0,52 

 

Duyguların 

kullanımı 

22-26 53 2,59 0,48 1,274 0,281 

27-35 257 2,62 0,47 

36 ≤ 140 2,69 0,54 

 

 

 

Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

         Hemşirelerin medeni durumlarına göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 

3.7’de gösterilmiştir. Bu sonuçlar incelendiğinde hemşirelerin medeni durumlarına göre 

iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, istatistiksel 

olarak hemşirelerin medeni durumlarına göre duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek 

puan ortalamaları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 

Evli olan hemşirelerin duyguların kullanımı puan ortalaması bekârlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Çizelge 3.7). Bu sonuçlara göre 1c ve 2c hipotezleri reddedilmiş, 

3c hipotezi kabul edilmiştir.  
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 Çizelge 3.7. Hemşirelerin medeni durumlarına göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın 

Alt Boyutları 

Medeni 

durum 

N Ortalama Std. sapma      t      p 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

Evli 332 3,86 0,34 -1,197 0,232 

Bekâr 118 3,90 0,32 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

Evli 332 3,47 0,47 0,841 0,401 

Bekâr 118 3,43 0,40 

Duyguların 

kullanımı 

Evli 332 2,67 0,49 1,997 0,046* 

Bekâr 118 2,56 0,48 

*p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Öğrenim Durumlarına Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

           Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 

3.8’de gösterilmiştir. Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre iyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin 

öğrenim durumlarına göre duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu anlamlılığın kaynağının hangi gruptan 

olduğunu açıklamak için yapılan LSD Post Hoc testi ile analiz edilmiştir. Bulunan bu 

fark, yüksekokul mezunları ile lisans mezunu olan hemşirelerin duyguların kullanımına 

ilişkin alt ölçek puanları arasındadır. Katılımcıların “duyguların kullanımı” puan 

ortalamaları incelendiğinde en düşük ortalamanın lisans ve lisansüstü öğrenim düzeyinde 

olan çalışanlarda, en yüksek ortalamanın ise yüksekokul mezunu olan çalışanlardan 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 1d ve 2d hipotezleri reddedilmiş, 3d hipotezi 

kabul edilmiştir. 
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Çizelge 3.8. Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt Boyutları / 

öğrenim durum 

N Ortalama Std. 

sapma 

   F       p 

İyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi 

Yüksekokul 176 3,81 0,32 3,243 0,083 

Lisans 238 3,90 0,30 

Lisansüstü 36 3,92 0,29 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

Yüksekokul 176 3,42 0,43 4,786 0,090 

Lisans 238 3,40 0,46 

Lisansüstü 36 3,49 0,57 

 

Duyguların kullanımı 

Yüksekokul 176 2,72 0,53 2,987     

0,002* Lisans 238 2,60 0,48 

Lisansüstü 36 2,60 0,48 

*p <0.05 

 

 

Hemşirelerin Mesleki Kıdemlerine Göre Duygusal Zekâ Puanları 

 

 

         Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre duygusal zekâ puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve 

sonuçları Çizelge 3.9’da verilmiştir. Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre 

iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, istatistiksel olarak 

hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu anlamlılığın 

kaynağının hangi gruptan olduğunu açıklamak için yapılan LSD Post Hoc testi 

sonucunda farkın, mesleki kıdemi 16 yılın üzerinde olanlardan kaynaklandığı 

görülmüştür. Katılımcıların “duyguların kullanımı” puan ortalamaları incelendiğinde ise 

en düşük ortalamanın 5 yıl ve daha az süredir çalışanlar, en yüksek ortalamanın ise 16 

yıl ve daha fazla süredir çalışanlardan olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 1e ve 2e 

hipotezleri reddedilmiş, 3e hipotezi kabul edilmiştir. 
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   Çizelge 3.9. Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt 

Boyutları / Mesleki kıdemi 

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

5 yıl ≥ 175 3,89 0,30 1,358 0,255 

6-10 yıl 162 3,88 0,29 

11-15 yıl  62 3,85 0,24 

16 yıl ≤ 51 3,79 0,58 

 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

5 yıl ≥ 175 3,43 0,43 1,566 0,197 

6-10 yıl 162 3,44 0,44 

11-15 yıl 62 3,49 0,41 

16 yıl ≤ 51 3,57 0,60 

 

Duyguların 

kullanımı 

5 yıl ≥ 175 2,59 0,45 3,862 0,010* 

6-10 yıl 162 2,62 0,45 

11-15 yıl 62 2,67 0,49 

16 yıl ≤ 51 2,85 0,66 

   *p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Kurumlarında Çalışma Sürelerine Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

         Hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre duygusal zekâ puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 

3.10’de gösterilmiştir. Çizelge 3.10’de görüldüğü gibi hemşirelerin kurumlarında 

çalışma sürelerine göre iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi, duyguların kullanımına ve 

duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu sonuçlara göre 1f, 2f ve 3f hipotezleri 

reddedilmiştir. 
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    Çizelge 3.10. Hemşirelerin kurumda çalışma sürelerine göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt 

Boyutları / Kurumda Çalışma 

Süresi  

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

5 yıl ≥ 270 3,86 0,32 2,420 0,490 

 6-10 yıl 134 3,90 0,27 

11-15 yıl 34 3,94 0,23 

16 yıl ≤ 12 3,53 0,96 

 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

5 yıl ≥ 270 3,43 0,45 5,853 0,119 

6-10 yıl 134 3,46 0,44 

11-15 yıl 34 3,65 0,40 

16 yıl ≤ 12 3,53 0,69 

 

Duyguların 

kullanımı 

5 yıl ≥ 270 2,66 0,49 7,338 0,062 

6-10 yıl 134 2,58 0,45 

11-15 yıl 34 2,61 0,48 

16 yıl ≤ 12 3,11 0,78 

 

 

 

Hemşirelerin Çalışma Şekline Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

         Hemşirelerin çalışma şekline göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.11’de 

gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin çalışma şekline göre iyimserlik/ruh 

halinin düzenlenmesi, duyguların kullanımına ve duyguların değerlendirilmesine ilişkin 

alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0,05). Bu sonuçlara göre 1g, 2g ve 3g hipotezleri reddedilmiştir. 
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   Çizelge 3.11. Hemşirelerin çalışma şekline göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt 

Boyutları / Çalışma Şekli 

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

Gündüz 250 3,88 0,35 0,256 0,774 

Gündüz ve Gece 

(karma) 
166 3,86 0,32 

 Gece 34 3,84 0,30 

 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

Gündüz 250 3,46 0,45 0,003 0,997 

Gündüz ve Gece 

(karma) 
166 3,46 0,46 

Gece 34 3,45 0,49 

 

Duyguların 

kullanımı 

Gündüz 250 2,60 0,48 2,037 0,132 

Gündüz ve Gece 

(karma) 
166 2,70 0,51 

Gece 34 2,64 0,47 

 

 

 

Hemşirelerin Görevlerine Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

         Hemşirelerin görevlerine göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.12’de 

gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin görevlerine göre duyguların 

değerlendirilmesine ve duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puan ortalamaları 

arasında anlamlı istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır (p>0,05).  Ancak, 

istatistiksel olarak hemşirelerin görevlerine göre iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine 

ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın 

sebebi Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Mann Whitney U testi sonucunda 

“iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi” boyutunda farklılığın hemşire ile sorumlu hemşire 

ve sorumlu hemşire ile uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr olanlar arasındaki farklılıktan 

kaynaklandığı bulunmuştur. “İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi” boyutunda sorumlu 
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hemşire ortalamaları daha düşüktür.  Bu sonuçlara göre 1h hipotezi kabul edilmiş, 2h ve 

3h hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Çizelge 3.12. Hemşirelerin görevlerine göre duygusal zekâ puanları 

Duygusal Zekânın Alt Boyutları 

/Görev 

N Ortalama Std. 

sapma 

KW p 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

Hemşire 381 3,89 0,30 9,066 0,028* 
Sorumlu hemşire 40 3,69 0,56 
Uzman/Yard.Doç./ 

Doç./Prof.Dr 
16 3,96 0,21 

Süpervizör 13 3,82 0,37 

 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

Hemşire 381 3,45 0,45 0,363 0,948 

Sorumlu hemşire 40 3,46 0,51 
Uzman/Yard.Doç./ 

Doç./Prof.Dr 
16 3,51 0,42 

Süpervizör 13 3,49 0,56 

 

Duyguların 

kullanımı 

Hemşire 381 2,63 0,47 4,032 0,258 
Sorumlu hemşire 40 2,73 0,70 
Uzman/Yard.Doç./ 

Doç./Prof.Dr 
16 2,53 0,38 

Süpervizör 13 2,84 0,45 

*p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Gelirlerine Göre Duygusal Zekâ Puanları  

 

 

          Hemşirelerin gelirlerine göre duygusal zekâ puanları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı Kruskal Wallis Testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.13’de gösterilmiştir. 

Çizelgeye bakıldığında hemşirelerin gelirlerine göre duyguların değerlendirilmesine ve 

duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin gelirlerine göre 

iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın sebebi Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

Mann Whitney U testi sonucunda farklılığın iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi 
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boyutunda geliri 2.000 TL ve daha az ile 3.000-4.000 TL  düzeyinde olanlar arasındaki 

farklılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. “İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi” 

boyutunda 3.000-4.000 TL gelir seviyesinde olanların puan ortalamaları daha düşüktür. 

Bu sonuçlara göre 1i hipotezi kabul edilmiş, 2i ve 3i hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Çizelge 3.13. Hemşirelerin gelirlerine göre duygusal zekâ düzeyleri 

Duygusal Zekânın Alt 

Boyutları / Gelir (TL)** 

N Ortalama Std. 

sapma 

KW p 

 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

2.000 ≥ 2 4,13 0,04 11,257 0,010* 

2.000-3.000 407 3,88 0,33 

3.000-4.000 33 3,71 0,33 

4.000 ≤ 8 3,83 0,32 

 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

2.000 ≥ 2 3,31 0,33 3,836 0,280 

2.000-3.000 407 3,47 0,44 

3.000-4.000 33 3,30 0,55 

4.000 ≤ 8 3,34 0,40 

 

Duyguların 

kullanımı 

2.000 ≥ 2 2,43 0,81 0,614 0,893 

2.000-3.000 407 2,64 0,49 

3.000-4.000 33 2,63 0,51 

4.000 ≤ 8 2,52 0,33 

*p<0,05 ; **TL = 0,33 Dolar 

 

 

3.6. Hemşirelerinin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Liderlik Davranışları Algıları 

 

 

 

 

Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Liderlik Davranışları Algısı 

 

 

         Hemşirelerin cinsiyetlerine göre liderlik davranışları algıları arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı Mann Whitney U testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.14’te 

gösterilmiştir. Buna göre hemşirelerin cinsiyetlerine göre dönüşümcü, etkileşimci ve tam 
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serbestlik liderliğe ilişkin ölçülen alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu sonuçlara göre 4a, 5a ve 6a hipotezleri 

reddedilmiştir. 

 

 Çizelge 3.14. Hemşirelerin cinsiyetlerine göre liderlik davranışları algısı 

 Liderlik 

Davranışlarının alt 

Boyutları 

Cinsiyet N Ortalama Std. sapma  

     U 

 

  p 

Dönüşümcü 

liderlik 

Kadın 429 3,92 0,39 3.679,500 0,156 

Erkek 21 3,83 0,38 

Etkileşimci liderlik Kadın 429 3,91 0,51 4.242,000 0,651 

Erkek 21 3,83 0,60 

Tam serbestlik Kadın 429 3,64 0,80 4.306,500 0,732 

Erkek 21 3,58 0,84 

 

 

 

Hemşirelerin Yaşlarına Göre Liderlik Davranışları Algısı 

 

 

         Hemşirelerin yaşlarına göre liderlik davranışları algısı arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı tek yönlü varyans analiz ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.15’te 

gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin yaşlarına göre tam serbestlik liderliğe 

ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin yaşlarına göre 

dönüşümcü ve etkileşimci liderliğe ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0,05). Bu anlamlılığın kaynağının hangi gruptan olduğunu açıklamak 

için yapılan LSD Post Hoc testi sonucunda farkın 27-35 yaş arası ile 36 yaş ve daha 

fazlasında olduğu saptanmıştır (Çizelge 3.15). Katılımcıların “dönüşümcü liderlik” ve 

“etkileşimci liderlik” puan ortalamaları incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 36 yaş 

ve daha fazla yaş grubunda olan çalışanlarda, en yüksek ortalamanın ise 27-35 yaş 

çalışanlarda olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 4b ve 5b hipotezleri kabul edilmiş, 
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6b hipotezi reddedilmiştir.  Araştırma kapsamında yer alan hemşirelerden daha çok 27-

35 yaş arasında bulunanlar yöneticilerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışları 

sergilediklerini düşünmektedir. 

 

Çizelge 3.15. Hemşirelerin yaşlarına göre liderlik davranışları algısı 

 Liderlik Davranışlarının Alt 

Boyutları / Yaş  

N Ortalama Std. 

sapma 

 

   F 

     

    p 

 

Dönüşümcü 

liderlik 

22-26 53 3,94 0,39 3,549 0,030* 

27-35  257 3,95 0,34 

36 ≤ 140 3,84 0,45 

 

Etkileşimci 

liderlik 

22-26 53 3,89 0,53 3,632 0,027* 

27-35 257 3,95 0,49 

36  ≤ 140 3,81 0,55 

 

Tam serbestlik 

22-26 53 3,60 0,88 2,861 0,058 

27-35 257 3,71 0,73 

36 ≤ 140 3,51 0,88 

*p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Liderlik Davranışları Algısı 

 

 

        Hemşirelerin medeni durumlarına göre liderlik davranışları algısı arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığı bağımsız örneklemler için t testi ile test edilmiş ve sonuçları 

Çizelge 3.16’da gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin medeni durumlarına 

göre dönüşümcü, etkileşimci ve tam serbestlik liderliğe ilişkin alt ölçek puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Bu 

sonuçlara göre 4c, 5c ve 6c hipotezleri reddedilmiştir. 
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Çizelge 3.16. Hemşirelerin medeni durumlarına göre liderlik davranışları algısı 

Liderlik 

Davranışlarının alt 

Boyutları 

Medeni 

durum 

N Ortalama Std. sapma  

   t 

 

   P 

 

Dönüşümcü liderlik 

Evli 332 3,90 0,39 -1,574 0,116 

Bekâr 118 3,96 0,38 

 

Etkileşimci liderlik 

Evli 332 3,89 0,53 -0,758 0,449 

Bekâr 118 3,93 0,48 

 

Tam serbestlik 

Evli 332 3,62 0,80 -0,446 0,656 

Bekâr 118 3,66 0,80 

 

 

 

Hemşirelerin Öğrenim Durumlarına Göre Liderlik Davranışları Algısı 

 

 

         Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre liderlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.17’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.17. Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre liderlik davranışları algısı 

Liderlik Davranışlarının Alt 

Boyutları  / Öğrenim durum 

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

 

Dönüşümcü 

liderlik 

Yüksekokul 176 3,81 0,45 2,764 0,091 

Lisans 238 3,93 0,37 

Lisansüstü 36 3,96 0,41 

 

Etkileşimci 

liderlik 

Yüksekokul 176 4.06 0,59 0,963 0,018* 

Lisans 238 3,90 0,50 

Lisansüstü 36 3,94 0,59 

 

Tam serbestlik 

Yüksekokul 176 3,69 0,76 2,830 0,481 

Lisans 238 3,67 0,79 

Lisansüstü 36 3,58 0,95 

*p<0.05 
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          Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre dönüşümcü ve tam serbestlik liderliğe 

ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Ancak, 

istatistiksel olarak hemşirelerin öğrenim durumlarına göre etkileşimci liderliğe ilişkin alt 

ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bu anlamlılığın 

kaynağının hangi gruptan olduğunu açıklamak için yapılan LSD Post Hoc testi ile analiz 

edilmiştir. Bulunan bu fark, yüksekokul mezunları ile lisans mezunu olan hemşirelerin 

etkileşimsel liderliğe ilişkin alt ölçek puanları arasındadır. Araştırma kapsamında yer 

alan hemşirelerden yüksekokul mezunu olanlar yöneticilerinin etkileşimci liderlik 

davranışları sergilediklerini düşünmektedir. Bu sonuçlara göre 4d ve 6d hipotezleri red 

edilmiş, 5d hipotezi reddedilmiştir. 

 

 

 

Hemşirelerin Mesleki Kıdemlerine Göre Liderlik Davranışları Algısı 

 

 

         Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre liderlik davranışları algısı arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 

3.18’de gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre 

dönüşümcü, etkileşimci ve tam serbestlik liderliğe ilişkin alt ölçek puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu anlamlılığın kaynağının hangi gruptan 

olduğunu açıklamak için yapılan LSD Post Hoc testi sonucunda farkın;  

 

 Dönüşümcü liderlikte: meslekteki kıdemi 16 yıl ve üzeri olan hemşirelerden 

kaynaklandığı bulunmuştur. Katılımcıların “dönüşümcü liderlik” puan 

ortalamaları incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 16 yıl ve daha fazla süredir 

çalışanlarda, en yüksek ortalamanın ise 5 yıl ve daha az süredir çalışanlarda 

olduğu belirlenmiştir. 
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 Etkileşimci liderlikte: meslekteki kıdemi 16 yıl ve üzeri olan hemşirelerden 

kaynaklandığı bulunmuştur. Katılımcıların “etkileşimci liderlik” puan ortalamaları 

incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 16 yıl ve daha fazla süredir çalışanlarda, 

en yüksek ortalamanın ise 11-15 yıl çalışanlarda olduğu belirlenmiştir. 

 

 Tam serbestlikte: meslekteki kıdemi 16 yıl ve üzeri olan hemşireler ile mesleki 

kıdemi 5 yıl ve daha az olan hemşireler ve mesleki kıdemi 6-10 yıl olan 

hemşireler arasında olduğu bulunmuştur. Katılımcıların “tam serbestlik” puan 

ortalamaları incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 16 yıl ve daha fazla süredir 

çalışanlarda, en yüksek ortalamanın ise 6-10 yıl süredir çalışanlarda olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 4e, 5e ve 6e hipotezleri kabul edilmiştir. 

 

Çizelge 3.18. Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre liderlik davranışları algısı 

 Liderlik Davranışlarının Alt 

Boyutları / Mesleki kıdem 

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

 

Dönüşümcü 

liderlik 

5 yıl ≥ 175 3,96 0,35 4,240 0,006* 

6-10 yıl 162 3,93 0,35 

11-15 yıl 62 3,89 0,39 

16 yıl ≤ 51 3,75 0,53 

 

Etkileşimci 

liderlik 

5 yıl ≥ 175 3,94 0,49 5,935 0,001* 

6-10 yıl 162 3,92 0,51 

11-15 yıl 62 3,96 0,49 

16 yıl ≤ 51 3,62 0,58 

 

Tam serbestlik 

5 yıl ≥ 175 3,70 0,76 4,892 0,002* 

6-10 yıl 162 3,71 0,72 

11-15 yıl 62 3,56 0,85 

16 yıl ≤ 51 3,26 1,00 

*p<0,05 
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Hemşirelerin Kurumlarında Çalışma Sürelerine Göre Liderlik Davranışları Algısı 

 

 

        Hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre liderlik davranışları algısı 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçları 

Çizelge 3.19’da gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin kurumlarında 

çalışma sürelerine göre tam serbestlik liderliğine ilişkin alt ölçek puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, 

hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre dönüşümcü ve etkileşimci liderliğe 

ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın 

sebebi Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Mann Whitney U testi sonucunda; 

 

 Dönüşümcü liderlikte: kurumda çalışma süresi 16 yıl ve üzeri olan hemşirelerin 

farkı oluşturduğu bulunmuştur. “Dönüşümcü liderlik” puan ortalamaları 

incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 16 yıl ve daha fazla süredir çalışanlarda, 

en yüksek ortalamanın ise 11-15 yıl çalışanlarda olduğu belirlenmiştir. 

 

 Etkileşimci liderlikte: kurumda çalışma süresi 16 yıl ve üzeri olan hemşirelerin 

farkı oluşturduğu bulunmuştur. “Etkileşimci liderlik” puan ortalamaları 

incelendiğinde ise en düşük ortalamanın kurumda çalışma süresi 16 yıl ve üzeri 

çalışanlarda, en yüksek ortalamanın ise 11-15 yıl süre çalışanlarda olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre 4f ve 5f hipotezleri kabul edilmiş, 6f hipotezi 

reddedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

Çizelge 3.19. Hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre liderlik davranışları                                                        

algısı 

 Liderlik Davranışlarının alt 

Boyutları / Kurumda Çalışma 

Süresi  

 

 N 

 

Ortalama 

Std. 

sapma 

 

    F 

 

     p 

 

Dönüşümcü 

liderlik 

5 yıl ≥ 270 3,91 0,38 9,852 0,020* 

6-10 yıl 134 3,96 0,36 

11-15 yıl 34 3,97 0,41 

16 yıl ≤ 12 3,49 0,59 

 

Etkileşimci 

liderlik 

5 yıl ≥ 270 3,90 0,53 11,318 0,010* 

6-10 yıl 134 3,93 0,49 

11-15 yıl 34 4,00 0,40 

16 yıl ≤ 12 3,40 0,57 

 

Tam serbestlik 

5 yıl ≥ 270 3,66 0,78 5,955 0,114 

6-10 yıl 134 3,61 0,76 

11-15 yıl 34 3,73 0,99 

16 yıl ≤ 12 3,13 0,93 

 *p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Çalışma Şekline Göre Liderlik Davranışları Algısı  

 

 

        Hemşirelerin çalışma şekline göre liderlik davranışları algısı arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.20’de 

gösterilmiştir. Hemşirelerin çalışma şekline göre dönüşümcü ve etkileşimci liderliğe 

ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0,05). Ancak istatistiksel olarak hemşirelerin çalışma şekline göre 

tam serbestlik liderliğe ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Bu anlamlılığın kaynağının hangi gruptan 

olduğunu açıklamak için yapılan LSD Post Hoc testi sonucunda farkın tam serbestlik 

liderlik boyutunda gündüz çalışanlar ile gündüz-gece karma çalışan hemşirelerden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. “Tam serbestlik” liderlik puan ortalaması incelendiğinde en 

düşük ortalamanın gündüz ve gece (karma)’ye, en yüksek ortalamanın ise gündüz’e ait 
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olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre 4g ve 5g hipotezleri reddedilmiş, 6g hipotezi 

kabul edilmiştir. 

 

Çizelge 3.20. Hemşirelerin çalışma şekline göre liderlik davranışları algısı 

 Liderlik Davranışlarının alt 

Boyutları  / Çalışma Şekli 

N Ortalama Std. 

sapma 

F p 

 

Dönüşümcü liderlik 

Gündüz 250 3,95 0,37 2,748 0,065 
Gündüz ve 

Gece (karma) 
166 3,86 0,42 

Gece 34 3,94 0,31 

 

Etkileşimci liderlik 

Gündüz 250 3,95 0,48 2,820 0,061 
Gündüz ve 

Gece (karma) 
166 3,83 0,56 

Gece 34 3,95 0,52 

 

Tam serbestlik 

Gündüz 250 3,72 0,74 4,304 0,014* 

Gündüz ve 

Gece (karma) 
166 3,49 0,88 

Gece 34 3,69 0,67 

*p<0,05 

 

 

Hemşirelerin Görevlerine Göre Liderlik Davranışları Algısı  

 

 

        Hemşirelerin görevlerine göre liderlik davranışları algısı arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.21’de 

gösterilmiştir.  Çizelge incelendiğinde hemşirelerin görevlerine göre tam serbestlik 

liderlik davranışı algısına ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin 

görevlerine göre dönüşümcü ve etkileşimci liderliğe ilişkin alt ölçek puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).  Mann Whitney U testi sonucuna göre 

bu farklılığın sebebinin dönüşümcü liderlik boyutunda sorumlu hemşire ile 
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uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur. 

“Dönüşümcü liderlik” boyutunda uzman hemşire puan ortalamaları daha yüksektir. 

 

        Ayrıca Mann Whitney U testi sonucunda farkın etkileşimci  liderlik boyutunda 

sorumlu hemşire ile uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr., hemşire ile 

uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr ve süpervizör ile uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr  

görevler seviyesinde olanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur. 

Dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik boyutunda uzman hemşire puan ortalamaları 

daha yüksektir.  Bu sonuçlara göre 4h, 5h hipotezleri kabul edilmiş, 6h hipotezi red 

edilmiştir. 

 

Çizelge 3.21. Hemşirelerin görevlerine göre liderlik davranışları algısı 

 Liderlik Davranışlarının alt 

Boyutları / Görev 

N Ortalama Std. 

sapma 

KW p 

 

Dönüşümcü 

liderlik 

Hemşire 381 3,93 0,37 12,976 0,005* 

Sorumlu hemşire 40 3,83 0,46 
Uzman/Yard.Doç./ 

Doç./Prof.Dr 
16 4,11 0,33 

Süpervizör 13 3,61 0,44 

 

Etkileşimci 

liderlik 

Hemşire 381 3,93 0,49 18,884 0,000* 
Sorumlu hemşire 40 3,64 0,64 
Uzman/Yard.Doç./ 

Doç./Prof.Dr 
16 4,24 0,32 

Süpervizör 13 3,56 0,66 

 

Tam 

serbestlik 

Hemşire 381 3,67 0,77 7,562 0,056 
Sorumlu hemşire 40 3,40 0,97 
Uzman/Yard.Doç./ 

Doç./Prof.Dr 
16 3,86 0,61 

Süpervizör 13 3,06 1,03 

*p<0,05 
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Hemşirelerin Gelirlerine Göre Liderlik Davranışları Algısı  

 

 

        Hemşirelerin gelirlerine göre liderlik davranışları algısı arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı Kruskal Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçları Çizelge 3.22’de 

gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde hemşirelerin gelirlerine göre etkileşimci liderliğe 

ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0,05).   Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin gelirlerine göre 

dönüşümcü ve tam serbestlik liderliğe ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın sebebi Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

 

 

         Mann Whitney U testi sonucunda farklılığın nedeninin dönüşümcü liderlik 

boyutunda geliri 2.000-3.000 TL ile 3.000-4.000 TL  düzeyinde olan arasındaki 

hemşirelerden kaynaklandığı bulunmuştur. Ayrıca tam serbestlik boyutunda farklığın 

2.000-3.000 TL ile 3.000-4.000 TL  gelir düzeyinde olan hemşireler arasındaki 

farklılıktan kaynaklandığı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 4i ve 6i hipotezleri kabul 

edilmiş, 5i hipotezi reddedilmiştir. 
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 Çizelge 3.22. Hemşirelerin gelirlerine göre liderlik davranışları algısı 

 Liderlik Davranışlarının alt 

Boyutları / Gelir (TL)** 

N Ortalama Std. 

sapma 

KW p 

 

Dönüşümcü 

liderlik 

2.000 ≥ 2 4,03 0,04 9,012 0,029* 

2.000-3.000 407 3,93 0,38 

3.000-4.000 33 3,77 0,41 

4.000 ≤ 8 3,75 0,38 

 

Etkileşimci 

liderlik 

2.000 ≥ 2 4,33 0,24 4,517 0,211 

2.000-3.000 407 3,91 0,51 

3.000-4.000 33 3,72 0,66 

4.000 ≤ 8 4,05 0,23 

 

Tam serbestlik 

2.000 ≥ 2 4,25 0,35 7,987 0,046* 

2.000-3.000 407 3,65 0,81 

3.000-4.000 33 3,38 0,64 

4.000 ≤ 8 3,72 0,45 

  *p<0,05; **TL = 0,33 Dolar 

 

 

 

3.7. Hemşirelerin Duygusal Zekâ Puanları ve Liderlik Davranışları Algıları 

Arasındaki İlişki 
 

 

       Çizelge 3.23’te duygusal zekâ ve liderlik davranışları algıları puan ortalamaları 

korelasyon analizi verilmiştir. Duygusal zekâ puanları boyutları ile liderlik davranışları 

algısı boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek 

amacıyla Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 
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 Çizelge 3.23. Duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algısı korelasyon analizi 

 

BOYUTLAR 

İyimserlik/ruh 

halinin 

düzenlenmesi 

Duyguların 

değerlendirilmesi 

Duyguların 

kullanımı 

Dönüşümcü liderlik 0,386(*) 0,101(*) -,355(*) 

Etkileşimci liderlik 0,318(*) 0,097(*) -,357(*) 

Tam serbestlik 0,106(*) -0,068 -,330(*) 

 *p<0,05 

 

 

         Sonuçlara göre iyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin duygusal zekâ puanları 

ile dönüşümcü liderlik davranışları algısı arasında 0,386 olan pozitif yönlü orta düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). İyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin 

duygusal zekâ puanları ile etkileşimci liderlik davranışları algısı arasında 0,318 olan 

pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). İyimserlik halinin 

düzenlenmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile tam serbestliği ilişkin liderlik davranışları 

algısı arasında 0,106 olan pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0,05). Bu sonuçlara göre 7a, 7b ve 7c hipotezleri kabul edilmiştir. 

 

 

       Duyguların değerlendirmesine ilişkin duygusal zekâ puanları ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı arasında 0,101 olan pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0,05). Duyguların değerlendirmesine ilişkin duygusal zekâ puanları ile 

etkileşimci liderlik davranışları algısı arasında 0,097 olan pozitif yönlü çok düşük 

düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Duyguların değerlendirmesine ilişkin 

duygusal zekâ puanları ile tam serbestliğe ilişkin liderlik davranışları algısı arasında-

0,068 olan negatif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur 

(p>0,05). Bu sonuçlara göre 7d, 7e hipotezleri kabul edilmiş iken, 7f hipotezi 

reddedilmiştir. 
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          Duyguların kullanımına ilişkin duygusal zekâ puanları ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı arasında -0,355 olan negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0,05). Duyguların kullanımına ilişkin duygusal zekâ puanları ile 

etkileşimci liderlik davranışları algısı arasında -0,357 olan negatif yönlü düşük düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Duyguların kullanımına ilişkin duygusal zekâ 

puanları ile tam serbestliğe ilişkin liderlik davranışları algısı arasında -0,330 olan negatif 

yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlara göre 7g, 7h 

ve 7i hipotezleri reddedilmiştir. 

 

 

 

3.8. Araştırmanın Hipotezleri ve Hipotezlerinin Sonuçları 

 

 

         Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin duygusal 

zekâ düzeyleri ve sosyo-demografik etkenlere göre değişiklikleri, liderlik davranışları 

algıları ve sosyo-demografik etkenlere göre değişiklikleri, duygusal zekânın ve liderlik 

davranışları algıları arasındaki ilişkinin araştırılması için 63 hipotez ortaya konmuştur. 

Çizelge 3.24.’te bu hipotezler ve hipotezlerin sonuçları özetlenmiştir.  
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Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları 

Hipotezler Sonuç 

1a Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Red 

1b Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Red 

1c Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Red 

1d Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması öğrenim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Red 

1e Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Red 

1f Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması kurumda çalışma süresine göre farklılık 

göstermektedir. 

Red 

1g Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. 

Red 

1h Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması göreve göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

1i Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) 

puan ortalaması gelire göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 
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Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları (devam) 

2a Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

2b Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2c Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2d Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması öğrenim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2e Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2f Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması kurumda çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2g Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2h Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması göreve göre farklılık göstermektedir. 

Red 

2i Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması gelire göre farklılık göstermektedir. 

Red 
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Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları (devam) 

3a Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Red 

3b Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Red 

3c Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

3d Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

öğrenim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

3e Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

3f Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

kurumda çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

Red 

3g Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. 

Red 

3h Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

göreve göre farklılık göstermektedir. 

Red 

3i Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması 

gelire göre farklılık göstermektedir. 

Red 
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Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları (devam) 

4a Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Red 

4b Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

4c Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Red 

4d Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması öğrenim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Red 

4e Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

4f Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması kurumda çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

4g Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. 

Red 

4h Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması göreve göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

4i Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan 

ortalaması gelire göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 
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Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları (devam) 

5a Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Red 

5b Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

5c Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Red 

5d Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması öğrenim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Red 

5e Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

5f Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması kurumda çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

5g Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. 

Red 

5h Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması göreve göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

5i Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan 

ortalaması gelire göre farklılık göstermektedir. 

Red 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları (devam) 

6a Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

Red 

6b Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması yaşa göre farklılık göstermektedir. 

Red 

6c Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

Red 

6d Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması öğrenim duruma göre farklılık göstermektedir. 

Red 

6e Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması mesleki kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

6f Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması kurumda çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

Red 

6g Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

6h Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması göreve göre farklılık göstermektedir. 

Red 

6i Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hemşirelerin liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan 

ortalaması gelire göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 
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Çizelge 3.24. Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerinin sonuçları (devam) 

7a İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ilişkin zekâ puanları ile 

dönüşümcü liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

7b İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ilişkin zekâ puanları ile 

etkileşimci liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

7c İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ilişkin zekâ puanları ile tam 

serbestlik liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Kabul 

7d Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Kabul 

7e Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Kabul 

7f Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile tam 

serbestlik liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Red 

7g Duyguların kullanımına ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Red 

7h Duyguların kullanımına ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Red 

7i Duyguların kullanımına ilişkin zekâ puanları ile tam serbestlik 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Red 
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4.TARTIŞMA 

 

 

 

         Hemşirelerin duygusal zekâ puanları ve liderlik davranış algılarının belirlenmesi 

amacıyla planlanan araştırma, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

toplam 450 hemşirenin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgular literatür 

bilgilerinin ışığında tartışılmıştır. Türkiye’de son yıllarda araştırmacılar duygusal zekâ 

düzeyinin; çatışma, tükenmişlik, karar verme, liderlik davranışları, iletişim, akademik 

başarı üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar yürütmüşlerdir. Ancak, hemşireler 

üzerinde duygusal zekâ düzeyi ile liderlik davranışları algıları (özellikle etkileşimci 

liderlik, dönüşümcü liderlik ve tam serbestlik alt boyutları itibariyle) ilişkisini araştıran 

çalışmalara literatürde fazla rastlanmamıştır. Bu yönüyle araştırmanın literatüre yararlı 

katkıları olacağı düşünülmektedir. 

 

        

        Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin duygusal zekâ alt boyutlarından 

iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesi puan 

ortalamalarının yüksek olduğu söylenebilir. Duygusal zekânın duyguların kullanımı 

boyutu ise orta seviyededir. Bu kapsamda araştırma kapsamında olan hemşirelerin 

yüksek derecede çevresiyle uyumlu, genel ruh halleri olumlu olan, hayattan tat alan, 

hayatın olumlu yönünden bakmayı başarabilen, problemlere karşı olumsuz duygulara 

kapılmayan kişiler olduğu yorumlanabilir. 

 

                      

              

        Nazlı’nın (2013) yürüttüğü araştırma kapsamında hemşirelerin toplam duygusal 

zekâ ortalamasının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Aksu’nun (2010) araştırmasında 

servis sorumlu hemşirelerinin toplam duygusal zekâ puanları ve alt boyutları puanlarının 

da yüksek olduğu belirtilmiştir. Deshpande ve Joseph’in (2009) hemşireler üzerinde 
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gerçekleştirdikleri çalışmada hemşirelerin duygusal zekâ puan ortalamalarının orta 

seviyede olduğu belirlenmiştir.  

 

 

          Bu çalışmaya katılan 429 kadın ve 21 erkek hemşirenin duygusal zekâsının 

iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların kullanımı alt boyutlarında cinsiyete 

göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak, istatistiksel olarak 

hemşirelerin cinsiyetlerine göre duyguların değerlendirilmesi alt ölçek puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur.  

 

 

         Literatürde cinsiyetin duygusal zekâ üzerinde etkili olup olmadığına dair çeşitli 

araştırmalar bulunmaktadır. Ancak bunların sonuçları incelendiğinde farklı sonuçlar 

olduğu görülmektedir. Sütlü Ak (2015)’ın çalışmasında cinsiyet ile duygusal zekâ 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 

 

         Buna karşılık başka araştırmalarda da kadınların duygusal zekâ seviyelerinin 

erkeklerden daha üst düzeyde olduğu belirtilmektedir (Gürbüz ve Yüksel, 2008b; Austin 

ve ark., 2007).  

 

 

          Literatürde çalışanların sosyo-demogarfik özelliklerinin duygusal zekâlarına etki 

ettiğine ilişkin çalışmaların bulunması ile beraber, bunun aksini ortaya koyan çalışmalar 

da bulunmaktadır (Akbolat ve Işık, 2012). 

 

 

          Hemşirelerin medeni durumlarına göre duygusal zekânın iyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesi boyutları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin medeni durumlarına göre 
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duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Evli grupta bulunan hemşirelerin duygulardan faydalanma puan ortalaması 

puanları, evli olmayan gruba göre daha üst düzeyde olduğu görülmektedir.  

 

 

          Sütlü Ak (2015)’ın çalışmasında medeni durum ile duygusal zekâ ölçeğinin 

“duyguların kullanımı” alt boyutları arasında bekârların ortalamasının daha yüksek 

olması istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bekâr olanların duyguların kullanımı puan 

ortalamaları evlilere göre daha yüksektir. Medeni durum ile duygusal zekânın iyimserlik 

ve duyguların değerlendirilmesi puanları arasında da anlamlılık bulunmamaktadır. 

 

 

         Bir başka çalışmada duygusal zekâ yetenekleri ile medeni durum değişkeni 

arasındaki ilişki incelendiğinde; grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş olup; bekâr olan yönetici hemşirelerin duygusal 

zekâ düzeyleri aritmetik ortalamasının evli olanlara göre daha yüksek olduğu 

belirtilmiştir (Kuşaklı Yılmaz ve Bahçecik, 2012). 

 

 

        Uzuner (2012) ise çalışmasında duygusal zekâ puanı ortalamalarının medeni durum 

değişkenine göre farklılıklarını incelediğinde grup ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığını ifade etmiştir. 

 

 

         Bu çalışmada hemşirelerin yaşlarına göre duygusal zekâ alt boyutlarının arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak Sütlü Ak  (2015) çalışmasında duygusal zekânın 

alt boyutu olan “duyguların düzenlenmesi” ile yaş arasında anlamlı fark olduğunu, 

duygusal zekânın diğer alt boyutlarında farkların istatiksel açıdan anlamlı olmadığını 

belirtmiştir.  18-24 yaş arasındaki kişilerin 32-38 yaşa göre, 39 ve üzerinde yaş 
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ortalamasına sahip olanların ise 32-38 yaş arasındakilere göre duyguların düzenlenmesi 

puanlarının yüksek olduğu vurgulanmıştır.   

 

 

          Bir başka çalışmada yönetici hemşirelerin toplam duygusal zekâ puanı 

ortalamaları yaş değişkenine göre incelendiğinde 27-36 yaş aralığındaki yönetici 

hemşirelerin toplam duygusal zekâ puanı, 47 ve üstü yaş aralığında olan yönetici 

hemşirelerin toplam duygusal zekâ puanından anlamlı derecede yüksek olduğu tespit 

edilmiş, 37-46 yaş aralığındaki yönetici hemşirelerin toplam duygusal zekâ puanı, 47 ve 

üstü yaş aralığındaki yönetici hemşirelerin toplam duygusal zekâ puanlarından da 

yüksek olduğu ortaya konulmuştur (Uzuner, 2012).  

 

 

        Kuşaklı Yılmaz ve Bahçecik’in (2012) yönetici hemşirelerin duygusal zekâ 

yetenekleri ve liderlik davranışlarını belirlemek amacıyla yürütmüş oldukları 

çalışmalarında duygusal zekâ yetenekleri ile yaş değişkeni arasında ilişki bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuş ve söz konusu farklılığın 30-35 yaş 

grubu lehine gerçekleştiği belirtilmiştir. Dolayısıyla daha küçük yaştakilerin duygusal 

zekâ düzeyi büyük yaştakilerin duygusal zekâ düzeylerine göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

 

 

        Aksu (2010) ise servis sorumlu hemşirelerinin yaş grupları ile duygusal zekâ ve alt 

boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Duygusal zekâ toplam puan ortalamasında en yüksek 36-40 yaş grubu olmasına karşın, 

gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmemiştir. Akbolat ve 

Işık’ (2012)’in çalışmasında da yaşın duygusal zekâ seviyesinin belirlenmesinde farklılık 

oluşturmadığı bulunmuştur.  
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        Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zekâ düzeylerini ölçmeyi 

amaçlayan bir çalışmada 31 yaş ve üzeri olanların duygusal zekâ puan ortalamalarının 

yüksek olduğu, gruplar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (Karakaş ve Küçükoğlu, 2011). 

 

 

          

Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve 

Duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin öğrenim durumlarına göre 

duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Bulunan bu fark, yüksekokul mezunları ile lisans mezunu olan hemşirelerin duyguların 

kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasındadır. Yüksekokul mezunlarının puan 

ortalamalarının lisans mezunu puan ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

 

          Sütlü Ak  (2015)’in çalışmasında öğrenim durumları ile duygusal zekâ arasında 

anlamlı bir fark saptanmamıştır. Öğrenim durumlarının duygusal zekâyı etkilemediği 

belirtilmiştir. 

 

 

           Kuşaklı Yılmaz ve Bahçecik (2012) duygusal zekâ yetenekleri ile öğrenim 

durumu değişkeni arasındaki istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu ve farklılığın 

lisans ve yüksek lisans grupları lehine olduğunu ifade etmişlerdir. Aksu (2010)’nun 

çalışmasında servis sorumlu hemşirelerinin öğrenim durumlarına göre duygusal zekâ ve 

alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Duygusal zekâ toplam puan ortalamasında en yüksek lisans ve üstü grubu olmasına 

karşın aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. 
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           Akbolat ve Işık  (2012) çalışmalarında duygusal zekânın öğrenim durumlarına 

göre değişiklik gösterdiği ve öğrenim durum yüksek olan sağlık görevlilerinin duygusal 

zekâ düzeylerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

           Şen ve arkadaşları (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre 

başhemşirelerin yaş, mesleki çalışma yılı, medeni durum ve yönetici durumundaki görev 

zamanı ile duygusal zekâ puan ortalaması arasında anlamlı farklılık elde edilmezken, 

öğrenim durumun duygusal zekâ düzeyine etki ettiği ve bu durumun istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre ilköğretim mezunlarının 

ortalamaları daha düşük olmasına karşılık, lisansüstü eğitim alanların duygusal zekâ 

düzeyleri en yüksek seviyelerde bulunmuştur. 

 

 

         Bu çalışmada hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre iyimserlik/ruh halinin 

düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesine ilişkin alt ölçek puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin 

mesleki kıdemlerine göre duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcıların “duyguların kullanımı” puan ortalamaları 

incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 5 yıl ve daha az arasındaki çalışanlarda, en 

yüksek ortalamanın ise 16 yıl ve daha fazla süredir çalışanlarda olduğu belirlenmiştir. 

 

 

        Başka bir çalışmada da servis sorumlu hemşirelerinin mesleki deneyim süresine 

göre duygusal zekâ ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. Duygusal zekâ toplam puan ortalamasında en yüksek 16-20 yıl 

süredir çalışma süre olmasına karşın, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

saptanmıştır. Öte yandan aynı çalışmada servis sorumlu hemşirelerin sorumlu olarak 

çalışma yıllarına göre duygusal zekâ ve alt boyut puan ortalamaları arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Duygusal zekâ toplam puan 
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ortalamasında en yüksek 0-5 yıl grubu olmasına karşın aradaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (Aksu, 2010). 

 

 

         Uzuner (2012) ise yönetici hemşirelerin çalışma sürelerine göre duygusal zekâ 

ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptamamıştır. Süslü Balcı 

(2016)’nın sağlık kurumunda çalışan bireylerin duygusal zekâ becerileri ve stresle başa 

çıkma düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında mesleki deneyimi (1-5 yıl ) 

ve (16 yıl ve fazla) olan hemşirelerin genel duygusal zekâ beceri düzeyi puanları yüksek 

bulunmuştur. 

 

 

         Bu çalışmada, hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre ise iyimserlik/ruh 

halinin düzenlenmesi, duyguların kullanımı ve duyguların değerlendirilmesi alt ölçek 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Benzer şekilde Sütlü Ak 

(2015)’nün çalışmasında da mesleki çalışma yılı ile duygusal zekâ ölçeğinin alt 

boyutlarında farklar istatiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. 

 

 

          Nazlı  (2013)’nin araştırmasına göre hemşirelerin meslekte olan görev zamanı ile 

duygusal zekâ seviyeleri arasındaki ayrımın istatistiksel yönden anlamlı bir şekilde 

olduğu saptanmıştır. Bütün grupların duygusal zekâ düzeyi “yüksek” olmasına rağmen, 

6–10 yıl arasında bu mesleği yapan hemşirelerin duygusal zekâ düzeylerinin, 0–11 ay 

arasında bu mesleği yapan hemşirelerin duygusal zekâ puan ortalamalarına göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Öte yandan duygusal zekâ puanlarının çalıştıkları 

birimlere, bölümde çalışma sürelerine ve hastanede çalışma sürelerine göre farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. 
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         Hemşirelerin gelirlerine göre duyguların değerlendirilmesine ve duyguların 

kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, 

istatistiksel olarak hemşirelerin gelirlerine göre iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesine 

ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. “İyimserlik/ruh 

halinin düzenlenmesi” boyutunda geliri olan grubun 3.000-4.000 TL olan 

hemşirelerin puan ortalamaları daha düşük çıkmıştır. 

 

 

       Araştırmada hemşirelerin çalışma şekline göre iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi, 

duyguların kullanımına ve duyguların değerlendirilmesine (tüm duygusal zekâ 

boyutlarında) ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Karakaş 

ve Küçükoğlu (2011)’nin araştırmalarına göre de duygusal zekâ ve çalışma şekli 

arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

 

 

       Çalışmada hemşirelerin görevlerine göre duyguların değerlendirilmesine ve 

duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır.  Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin görevlerine göre iyimserlik/ruh 

halin düzenlenmesine ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu fark hemşire ile sorumlu hemşire/ Sorumlu hemşire ile Uzman hemşire 

gruplarından kayanaklanmaktadır.  

 

 

       Uzuner (2012)’in yönetici hemşirelerin çalışma pozisyonlarına göre duygusal zekâ 

ölçeği alt boyutları incelendiğinde; alt boyutlarda ve toplam puan ortalamalarda istatistik 

olarak anlamlı farklılık olduğun belirtilmiştir. Yapılan analizde sorumlu hemşirelerin 

puan ortalamalarının başhemşire ve başhemşire yardımcıları puan ortalamalarından 

anlamlı derecede yüksek bulunduğunu saptanmıştır. 
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        Çalışmada hemşirelerin gelirlerine göre duyguların değerlendirilmesine ve 

duyguların kullanımına ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır.  Ancak, istatistiksel olarak hemşirelerin gelirlerine göre iyimserlik/ruh 

halinin düzenlenmesine ilişkin alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Başka araştırmalarda ise katılımcıların gelir düzeylerinin duygusal zekâyı 

etkilemediği belirtilmiştir (Sütlü Ak, 2013). Gelir düzeyi her toplumun ekonomik ve 

sosyal yaşamında önem taşıyan bir unsurdur. Ayrıca insanın yaşaması, varlığını 

sürdürmesi ve işletmelerde verimli olarak çalışabilmesi için gerekli ve motive edici 

unsurdur. Bu nedenle sosyoekonomik düzeyin yüksek olmasının duygusal zekâyı olumlu 

yönde etkilediği düşünülebilir. 

 

 

         Liderlik davranışları algısının alt boyutlarının ortalaması incelendiğinde, 

araştırmada hemşirelerin liderlik davranışları algısının alt boyutları puan ortalamalarının 

yüksek olduğu söylenebilir. En yüksek alt ölçek puan ortalamalarını dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı üzerinde olduğu gözlenmiştir (ortalaması = 3.91). 

 

 

         Dönüşümcü liderlik, işletmede ani ve etkili değişimi geliştirmeye yönelik bir 

liderlik biçimidir. Dönüşümcü liderler izleyicilerinin bilincini eşitlik ve adalet gibi 

idealleri etik değerleri kullanarak yükseltme arayışındadır. Dönüşümcü lider çalışanların 

kendi beklentilerinin de üzerinde işletme amaçları için daha iyi performans ve çaba 

sergilemeleri için onları destekler, yol göstererek isteklendirir ve onlara saygı duyarak 

bir güven ortamı oluşturur. Bu liderlik biçiminde işletmenin iç çevresinin denetim ve 

eşgüdümüne dayalı bir liderlik anlayışından çok, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve yenilikçi 

bir liderlik yaklaşımı öne çıkmaktadır (Baltacı, 2013).  

 

         Etkileşimci lider, izleyenlerin işten beklentilerini belirledikten sonra, çalışmaları 

karşılığında beklentilerine ulaşabileceklerini vurgular. Ödül ve ceza onlar için önemlidir 

ancak işler yolunda gittiği sürece devreye girmez. Standartların ve kuralların 



 
 

123 
 

uygulanması konularında çok hassas davranır ve aykırı davrananları cezalandırır. 

Etkileşimci lider izleyicilerin gerekli çabayı göstermeleri için onlarda kendilerine güven 

duygusu uyandırmalıdır. Gerekli güven duygusu belirsizliklerin giderilmesiyle 

oluşturulur (Baltacı, 2013). 

      

          

        Bu çalışma incelendiğinde hemşirelerin cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre 

dönüşümcü, etkileşimci ve tam serbest liderliğe ilişkin ölçülen alt ölçek puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  Ancak hemşirelerin yaşlarına göre tam serbest 

liderlik davranışı algısına ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunamazken araştırma kapsamında yer alan hemşirelerden daha çok 27-35 yaş 

arasında bulunanlar yöneticilerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışları 

sergilediklerini düşünmektedir. 

 

        Hemşirelerin öğrenim durumlarına göre dönüşümcü ve tam serbest liderliğe ilişkin 

alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öte yandan araştırma 

kapsamında yer alan hemşirelerden yüksekokul mezunu olanların yöneticilerinin 

etkileşimci liderlik davranışları sergilediklerini düşündüğü sonuçlara yansımıştır.  

 

        Hemşirelerin mesleki kıdemlerine göre de dönüşümcü, etkileşimci ve tam serbestlik 

liderliğe ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Çalışmada 

hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre liderlik davranışları algısı boyutlarına 

hemşirelerin kurumlarında çalışma sürelerine göre dönüşümcü ve etkileşimci liderliğe 

ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunurken hemşirelerin çalışma 

şekline göre tam serbestlik liderliğe ilişkin alt ölçek puanları arasında  anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Tam serbestlik liderliği boyutunda gündüz ile gündüz-gece  (karma) 

değişkeninde fark saptanmıştır. En düşük ortalamanın gündüz ve gece (karma)’ye, en 

yüksek ortalamanın ise gündüz’e ait olduğu görülmektedir. 
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         Bu çalışmada hemşirelerin görevlerine göre tam serbestlik liderliğe ilişkin alt ölçek 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  Ancak, dönüşümcü liderlik ve 

etkileşimci liderlik boyutunda uzman hemşire puan ortalamaları daha yüksektir.     

Hemşirelerin gelirlerine göre istatistiksel olarak dönüşümcü ve tam serbestlik liderliğe 

ilişkin alt ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.  

 

         Keklik’in (2012) hastane çalışanlarının, yöneticilerinin ne tür bir liderlik davranışı 

sergilediği konusunda algılarının ölçüldüğü bir başka araştırmada çalışanların cinsiyet, 

yaş, eğitim durumu, görevleri ve görev sürelerine göre bir değişiklik olup olmadığı test 

edilmiştir. Buna göre, çalışanların cinsiyetlerine göre liderlik algılamalarında herhangi 

bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Diğer faktörler açısından bakıldığında gruplar 

arasında farklılıklar olduğu dikkati çekmektedir. 

 

 

          Dönüşümcü liderlikte bütün çalışanların düşüncelerinin alınması ve şahsi ve 

mesleki ilerlemelerine değer verilmesi esası bulunur. Sağlık sektörü bu nitelikleri 

kapsayabilen bir kesimdir. Bununla beraber işletmelerde en çok karşılaşılabilen liderlik 

davranışı türü etkileşimci liderliktir. Etkileşimci liderler, çalışanların görevde ne şekilde 

bulunacaklarını ortaya koyarak, görev başarılı bir şekilde bitirildiğinde veya hedeflere 

varıldığında onları farklı şekilde ödüllendirirler. Bu liderlik davranışından çalışanların 

beklenti ve rolleri liderlerce ortaya koyulmaktadır. 

 

 

          Duygusal zekâ ve liderlik davranışları algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişkinin bulunup bulunmadığının da incelendiği araştırma sonuçlarına göre 

iyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

İyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

İyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile tam serbestliğe ilişkin 
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liderlik davranışları algısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

  

 

         Bu çalışmada, duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile dönüşümcü 

liderlik davranışları algısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı arasında pozitif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile tam serbest ilişkin 

liderlik davranışları algısı arasında negatif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı olmayan bir 

ilişki bulunmuştur. Bir liderin duygusal zekâ becerilerini elinde bulundurması, kendi 

sahip olduğu duygularının farkında olmak, duygularını hâkimiyetinde bulundurmak, 

empati yapabilmek, motivasyonu sağlamak ve sosyal ilişkilerde becerikli durumda 

olmak anlamına gelir (Brown, 2002). 

 

 

       Bu çalışmada, duyguların kullanımına ilişkin zekâ düzeyleri ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Duyguların kullanımına ilişkin zekâ düzeyleri ile etkileşimci liderlik davranışları algısı 

arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duyguların 

kullanımına ilişkin zekâ düzeyleri ile tam serbestliğe ilişkin liderlik davranışları algısı 

arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

 

         Goleman’a (2006) duygusal zekâya sahip liderlerin etkin ve üstün performans 

sergilediklerini belirtmiştir. Bu çalışma sonuçları da duygusal zekâ puanı arttıkça ortaya 

çıkacak olan liderlik davranışı algısı puanı ve uygulamalarının biraz daha etkili ve üstün 

olacağını göstermektedir. 
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         Hunt ve Fitzgerald (2015) araştırmasında, 1999-2015 yıllarında farklı alanlarda 

dönüşümcü liderlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki ile ilgili yayınlanan araştırmaları 

incelenmiştir. İncelenen araştırmaların çoğunda MLQ X5 ölçeği kullanılmıştır. Önemli 

ölçüde duygusal zekâ ölçütleri araştırmadan araştırmaya farklılık göstermektedir. 

İncelenen araştırmaların bazılarında dönüşümcü liderlik davranışları ve duygusal zekâ 

arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. 

 

 

         Bu araştırmada, duygusal zekâ becerileri ile liderlik davranışları algısı ilişkisini 

incelenmek için 9 hipotez test edilmiştir. Analizler sonucunda; 5 hipotez kabul edilmiş, 4 

hipotez reddedilmiştir. İncelenen birçok çalışmada liderlik ve duygusal zekâ arasında 

güçlü bir ilişki ile duygusal zekâsı üstün dönüşümcü liderlerin daha kolay sorun 

çözdükleri ortaya konulmuştur, çalışan ve kurum için faydalı sonuçlar yaptıkları, 

çalışanları olumlu yönde etkiledikleri ortaya konulmuştur (Kuşaklı Yılmaz ve Bahçecik, 

2012; Duckett ve Macfarlane 2003; Freshman ve Rubino 2002). 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

 

        Araştırmanın bu bölümde araştırmanın sonuçları ve bu sonuçlara dayalı olarak 

geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

 

 

5.1. Sonuçlar 
 

 

        Araştırma kapsamında, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 

hemşirelerinin duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algıları belirlenmiştir. 

Ayrıca duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları algıları bakımından hemşirelerin 

tanımlayıcı özelliklerine ilişkin değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediği 

irdelenmiştir. Bu bölümde elde edilen bulgular doğrultusunda varılan sonuçlara yer 

verilmiştir. 

 

       Araştırma, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 450 

hemşireyi kapsamaktadır. Araştırmaya katılan hemşirelerin  %95,3’ü kadın, %4,7’si 

erkektir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %11,8’i 22-26 yaş arası, %57,1’i 27-35 yaş 

arası, %31,3’ü yaş arasındadır. Hemşireler medeni durumuna göre incelendiğinde, 

%73,8’i evli, %26,2’s bekârdır.  

 

        Araştırmaya katılan hemşirelerin öğrenim durumlarına bakıldığında %39,1’in 

yüksekokul, %52,9’unun lisans, %8’nin lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. 

Hemşirelerin mesleki kıdemlerine bakıldığında, %38,9’u 0-5 yıl arası , %36’sı 6-10 yıl 

arası , %13,8’i 11-15 yıl arası,  %11,3’ü 16 yıl ve fazladır. 
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       Hemşirelerin hastanede çalışma süreleri incelendiğinde, %60’ının 0-5 yıl arası, 

%29,8’inin 6-10 yıl arası, %7,6’ının 11-15 yıl arası, %2,7’sinin 16 yıl fazla süredir 

çalıştığı görülmüştür. Çalışma şekli incelendiğinde hemşirelerin %55,6’sı gündüz, 

%36,9’u gündüz ve gece, %7,6’sı gece çalışmaktadır. 

 

        Hemşirelerin görevlerine göre %84,7’si “hemşire” , %8,9’u “sorumlu hemşire”, 

%3,6’ı “uzman/uzman hemşire”, %2,9’u “süpervizör” olarak çalışmaktadır. 

Hemşirelerin gelirlerine göre incelendiğinde, %0,4’ü “2.000TL ve altı”,  %90,4’ü 

“2.000-3.000TL arası”, %7,3’ü “3.000-4.000 TL arası”, %1,8’i “4.000TL ve üzeri” gelir 

düzeyindedir. 

 

        Araştırma sonuçlarına göre, duygusal zekâ alt boyutları puan ortalamalarının 

yüksek olduğu söylenebilir. Ancak, duygusal zekâ (duyguların kullanımı) alt boyutu orta 

düzeyde kalmaktadır. 

 

        Liderlik davranışlarının alt boyutlarının ortalaması incelendiğinde, hemşirelerin 

liderlik davranışları alt boyutları puan ortalamalarının yüksek olduğu söylenebilir ve en 

yüksek alt ölçek puanlarının dönüşümcü liderlik davranışları algısı üzerinde olduğu 

gözlenmiştir. 

 

         Duygusal zekânın özellikleri ve sosyo-demografik etkenlere göre değişiklikleri, 

liderlik davranışlarının sosyo_demografik etkenlere göre değişiklikleri, duygusal 

zekânın özellikleri ve liderlik davranışları algısı arasındaki bağlantının araştırılması için 

63 hipotez ortaya konmuştur. Onlardan kabul edilen hipotezler şunlardır: 
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 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) puan ortalaması göreve göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) puan ortalaması gelire göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan ortalaması cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (duyguların kullanılması) puan ortalaması öğrenim durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması medeni duruma göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin 

duygusal zekâ (duyguların kullanımı) puan ortalaması mesleki kıdeme göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması yaşa göre farklılık 

göstermektedir. 
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 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması mesleki kıdeme göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması kurumda çalışma 

süresine göre farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması göreve göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan ortalaması yaşa göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan ortalaması mesleki kıdeme göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan ortalaması kurumda çalışma 

süresine göre farklılık göstermektedir. 
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 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan ortalaması göreve göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (tam serbestlik) puan ortalaması mesleki kıdeme göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (tam serbestlik) puan ortalaması çalışma şekline göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (tam serbestlik) puan ortalaması gelire göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

 İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

 İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ilişkin zekâ puanları ile tam serbestlik 

liderlik davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

 Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 

 

 Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ puanları ile etkileşimci liderlik 

davranışları algısı puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 
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5.2. Öneriler 

 

 

Araştırma verilerine dayalı olarak geliştirilen öneriler aşağıda sunulmaktadır; 

 

 Analiz sonucunda kadın olan hemşirelerin duyguların değerlendirilmesi 

ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durumda 

erkek hemşirelerin duygularının değerlendirilme düzeyini artırmaya yönelik 

farklı programlar gerçekleştirilmesinin planlanabileceği ve kurum içinde erkek 

hemşirelerin iş yükü ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemelerin yapılmasının 

yararlı olabileceği önerilebilir. 

 

 

 Analiz sonucunda evli olan hemşirelerin duyguların kullanımı puan ortalaması 

bekârlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda bekâr çalışanlara 

duygularını kullanım düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarının 

düzenlenmesinin yararlı olabileceği önerilebilir. 

 

 

 Analiz sonucunda yüksekokul mezunlarının lisans mezunlarına göre duyguların 

kullanımı puan ortalaması daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda lisans 

mezunları için duyguların değerlendirilme düzeyini artırmaya yönelik eğitim 

kursları verilmesi yararlı olabilir. 

 

 

 Analiz sonucunda hemşirelerin duyguların kullanımı boyutu puan ortalamaları 

incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 5 yıl ve daha az süredir arasında 

çalışanlar, en yüksek ortalamanın ise 16 yıl ve daha fazla süredir arasında 

çalışanlar olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, deneyimli hemşirelerin düşünce ve 

deneyimlerinden faydalanılabileceği önerilebilir. 
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 Analiz sonucunda uzman hemşire iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi puan 

ortalamalarının sorumlu hemşire puan ortalamalarından daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Uzman hemşire ve sorumlu hemşire popülasyonunda iyimserlik/ruh 

halinin düzenlenmesi becerisini ölçen az sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Dolayısıyla konuyla ilgili daha fazla sayıda araştırma yapılması mesleki gelişim 

açısından daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

 

 

 Analiz sonucunda kurumda çalışma süresi dönüşümcü liderlik ve etkileşimci 

liderlik puan ortalamaları incelendiğinde ise en düşük ortalamanın 16 yıl ve daha 

fazla süredir çalışanlarda, en yüksek ortalamanın ise 11-15 yıl çalışanlarda 

olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla insan gücü planlamasında hemşirelerin 

kurumda çalışma süresi durumu göz önünde bulundurulabilir. 

 

 

 Analiz sonucunda hemşirelerin çalışma şekline göre tam serbestlik liderlik puan 

ortalaması incelendiğinde en düşük puan ortalamanın gündüz ve gece (karma) 

çalışan hemşirelerin, en yüksek ortalamanın ise gündüz çalışan hemşirelerin 

aldığı görülmektedir. Bundan dolayı hemşirelerin çalışma şekline yönelik 

düzenlemeler yapılabilir, var olanlar gözden geçirilebilir.   

 

 

 Analiz sonucunda dönüşümcü liderlik ve etkileşimci liderlik boyutunda uzman 

hemşire puan ortalamaları diğer görevlerden daha yüksektir. Bu durumda diğer 

görevlerde çalışan hemşirelerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi için eğitim 

programları oluşturulması ve bu programların devamlılığının sağlanması 

önerilebilir. 
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 Analiz sonucunda iyimserlik halinin düzenlenmesine ve duyguların 

değerlendirmesine ile dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışları algısı 

arasında pozitif ilişkiler saptanmıştır. Duygusal zekâ ile liderlik davranışları 

algısı arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak hemşirelerin, duygusal zekâ 

düzeylerini geliştirebileceği, hedef belirleme ve hedeflerine ulaşabilmede 

gösterecekleri tutum ve güvenli duruşu sağlayabilecekleri uygun ortamlar 

oluşturulmalıdır. 

 

 Araştırmanın diğer özel ve kamu hastanelerinde de uygulanması önerilebilir. 

 

 Duygusal zekâ ve liderlik davranışları algısı ilişkisi bütün sağlık personeli 

araştırma kapsamına alınarak incelenmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

 

 

 

Hemşirelerde Duygusal Zekâ ve Liderlik Davranışları Algısı: Bir Kamu 

Hastanesinde Uygulama 

 

       Bu çalışma, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde duygusal zekâ 

puanları ve liderlik davranışları algısı düzeylerini belirlemek, duygusal zekâ puanları ve 

liderlik davranışları algısı düzeylerinin sosyo-demografik özelliklere göre farklılıklarını 

saptamak ve duygusal zekâ puanları ve liderlik davranışları arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

       Bu tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Ankara Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 735 hemşire oluşturmuş, çalışmada 450 çalışana 

ulaşılmıştır. Katılımcıların, sosyo-demografik verileri için kisisel bilgi formu, Duygusal 

Zekâ Ölçeği (Schutte tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Ölçeği), Liderlik 

Davranışları Ölçeği (Bass tarafından geliştirilen Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği-MLQ) 

ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin duygusal zekânın 

alt boyutları puan ortalamalarının yüksek olduğu söylenebilir. Ancak duygusal zekânın 

(duyguların kullanımı) alt boyutu orta düzeyde kalmaktadır. Hemşirelerin liderlik 

davranışların algısı alt boyutlarının ortalaması incelendiğinde, hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı alt boyutları puan ortalamalarının yüksek olduğu söylenebilir. En 

yüksek alt ölçek puan ortalamalarının dönüşümcü liderlik davranışları algısı üzerinde 

olduğu gözlenmiştir. 

       Çalışmada, hemşirelerin duygusal zekâlarının özellikleri ve sosyo-demografik 

etkenlere göre değişiklikleri incelenmiştir. Analiz sonucunda, hemşirelerin duygusal 

zekâ (iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi) puan ortalaması görev ve gelire göre farklılık 

göstermektedir. Hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların değerlendirilmesi) puan 

ortalaması cinsiyete farklılık göstermektedir. Hemşirelerin duygusal zekâ (duyguların 

kullanımı) puan ortalaması medeni durum, öğrenim durumu ve mesleki kıdeme göre 

farklılık göstermektedir. 

       Çalışmada, hemşirelerin liderlik davranışlarının algısı ve sosyo-demografik 

etkenlere göre değişiklikleri incelenmiştir. Analiz sonucunda, hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (dönüşümcü liderlik) puan ortalaması yaş, mesleki kıdem, kurumda 

çalışma süresi, görev, gelire göre farklılık göstermektedir. Hemşirelerin liderlik 

davranışları algısı (etkileşimci liderlik) puan ortalaması öğrenim durumu, yaş, mesleki 

kıdem, kurumda çalışma süresi, göreve göre farklılık göstermektedir. Hemşirelerin 

liderlik davranışları algısı (tam serbestlik) puan ortalaması mesleki kıdem, çalışma şekli, 
gelire göre farklılık göstermektedir. 
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       Çalışmada, duygusal zekâ puanların boyutları ile liderlik davranışların algısı 

boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelemiştir. Analiz 

sonucunda, iyimserlik halinin düzenlenmesi boyutunun ilişkin zekâ düzeyleri ile 

dönüşümcü liderlik davranışları algısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. İyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile 

etkileşimci liderlik davranışları algısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. İyimserlik halinin düzenlenmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile tam 

serbestliğe ilişkin liderlik davranışları algısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

       Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile dönüşümcü liderlik 

davranışları algısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile etkileşimci liderlik davranışları 

algısı arasında pozitif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Duyguların değerlendirmesine ilişkin zekâ düzeyleri ile tam serbestliğe ilişkin liderlik 

davranışları algısı arasında negatif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı olmayan bir ilişki 

bulunmuştur. 

       Duyguların kullanımına ilişkin zekâ düzeyleri ile dönüşümcü liderlik davranışları 

algısı arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duyguların 

kullanımına ilişkin zekâ düzeyleri ile etkileşimci liderlik davranışları algısı arasında 

negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Duyguların kullanımına 

ilişkin zekâ düzeyleri ile tam serbestliğe ilişkin liderlik davranışları algısı arasında 

negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, Hemşire, Liderlik. 
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SUMMARY 

 

 

 

Emotional Intelligence and Leadership Behavioral Perception for Nurses: The Case 

for Public Hospital. 

  

        The aim of this study was to determine the level of emotional intelligence skills and 

leadership behavioral perception among nurses and to determine the level of differences 

for emotional intelligence skills and leadership behaviors according to socio-

demographic factors and to evaluate the relationship between emotional intelligence 

skills and leadership behaviors among nurses working at Ankara Numune Teaching and 

Training Hospital.  

        This is a descriptive study. The population of the study consist of 735 nurses who 

work at the hospital at the period which this study took a place. The sample of the study 

consists of 450 nurses. (61.2%) of the total population have been reached. In order to 

collect the data, personal information form (for socio-demographic features), Emotional 

intelligence scale (emotional Intelligence Scale which was developed by Schutte), 

Leadership scale (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ which developed by 

Bass) were used. The results indicate that the average scores for nurse’s emotional 

intelligence skills components was high (above-average) except for one emotional 

intelligence component which known as the (utilizations of emotions) was in average. 

For the leadership behaviors scale, the results indicate that the average scores for nurse’s 

emotional intelligence skills components was high (above-average) and the highest score 

was giving for (transformational leadership) component.  

        In this study, the emotional intelligence features was evaluated according to nurse’s 

socio-demographic factors. The results indicate that emotional intelligence (optimism/ 

mood regulation) component’s mean points differ according to nurse’s duties and 

income meanwhile (appraisal of emotions) component’s mean points differ according to 
nurse’s gender. The results indicate also that emotional intelligence (utilizations of 

emotions) component’s mean points differ according to nurse’s level of education, 

marital status and seniority. 

        In this study also, leadership behavioral perception features was evaluated 

according to nurse’s socio-demographic factors. The results indicate that leadership 

behavior (transformational leadership) component’s mean points differ according to 

nurse’s age, seniority, working time in one’s organization, duties and income. The results 

also had shown that the (transactional leadership) component’s mean points differ 

according to nurse’s age, level of education, seniority, working time in one’s 

organization, and duties. This study’s results also had shown that (laissez-faire 
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leadership) component’s mean points differ according to nurse’s seniority, shifts 

patterns, and income. 

       In this study, the relationship between emotional intelligence skills components and 

leadership behavioral perception components was evaluated. The results indicate that 

one of the emotional intelligence components (optimism / mood regulation) were related 

positively to all leadership behavior’s (transformational leadership, transactional 

leadership, laissez-faire leadership).and the other emotional intelligence component 

which known as (appraisal of emotions) were related positively to only (transformational 

leadership) and (transactional leadership). 

 

Key words: Emotional intelligence, Leadership, Nurse 
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EK-2: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzin Yazısı 
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EK-3: Anket Formu 

 

 

Dolduracağınız bu anket Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

tezinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu ankete katılanların hiçbir hukuki sorumluluğu olmayıp 

anketteki soruları eksiksiz cevaplanması rica olunur. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı 

teşekkür ederim.  

 BÖLÜM – DEMOGRAFİK SORULAR 

1.Cinsiyetiniz?  

 Kadın:                                 

 Erkek:        

2.Kaç yaşınız?...........  

3.Medeni durumunuz? 

 Evli:                                      

 Bekâr:        

4.Öğrenim durumunuz?  

İlköğretim:                                 

Orta öğretim:                             

Yüksek Okul:                                                       

Lisans:                                     

Yüksek Lisans, Doktora:    

5.Mesleğinizde hangi yıldır çalışıyorsunuz?  … 

6.Bulunduğunuz kurumda kaç yıldır çalışmaktasınız? . … 

7.Çalışma durumunuz?  

Sadece gündüz:                                   

Gündüz ve Gece(karma):               

Sadece -gece:                                  
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8.Çalıştığınız birimdeki konumunuz?  

Hemşire:                                                                            

Sorumlu Hemşire:                                      

Uzman/Yard.Doç./Doç./Prof.Dr:                      

Süpervizör:                                                

 

9.Aylık geliriniz hangi aralıktadır? … 

2000tl ve altı:          2000-3000 TL:               3000-4000 TL:                 4000tl ve üzeri:      

 

 BÖLÜM – SCHUTTE DUYGUSAL ZEKÂ ÖLÇEĞİ 

Aşağıda çeşitli durumlara ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Her soru 

için "kesinlikle katılıyorum" ile "kesinlikle katılmıyorum" arasında 

değişen seçeneklerden sadece birini seciniz. Lütfen ifadeyi 

okuduktan sonra size uyma derecesini sağ taraftaki kutucuklardan 

birini işaretleyerek ( X ) belirtiniz. 
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1. Kişisel sorunlarımı başkaları ile ne zaman paylaşacağımı bilirim.      

2. Bir sorunla karşılaştığım zaman benzer durumları hatırlar ve 

üstesinden gelebilirim. 

     

3. Genellikle yeni bir şey denerken başarısız olacağımı düşünürüm.      

4. Bir sorunu çözmeye çalışırken ruh halimden etkilenmem.      

5. Diğer insanlar bana kolaylıkla güvenirler.      

6. Diğer insanların beden dili, yüz ifadesi gibi sözel olmayan 

mesajlarını anlamakta zorlanırım. 

     

7. Yaşamımdaki bazı önemli olaylar neyin önemli neyin önemsiz 

olduğunu yeniden değerlendirmeme yol açtı. 

     

8. Bazen konuştuğum kimsenin ciddi mi olduğunu yoksa şakamı 

yaptığını anlayamam. 

     

9. Ruh halim değiştiğinde yeni olasılıkları görürüm.      

10. Duygularımın yaşam kalitem üzerinde etkisi yoktur.      

11. Hissettiğim duyguların farkında olurum.      

12. Genellikle iyi şeyler olmasını beklemem.      

13. Bir sorunu çözmeye çalışırken mümkün olduğunca 

duygusallıktan kaçınırım. 
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14. Duygularımı gizli tutmayı tercih ederim.      

15. Güzel duygular hissettiğimde bunu nasıl sonlandıracağımı 

bilirim. 

     

16. Başkalarının hoşlanabileceği etkinlikler düzenleyebilirim.      

17. Sosyal yaşamda neler olup bittiğini sıklıkla yanlış anlarım.      

18. Beni mutlu edecek uğraşılar bulmaya çalışırım.      

19. Başkalarına gönderdiğim beden dili, yüz ifadesi gibi sözsüz 

mesajların farkındayımdır. 

     

20.Başkaları üzerinde bıraktığım etkiyle pek ilgilenmem.      

21. Ruh halim iyiyken sorunların üstesinden gelmek benim için 

daha kolaydır. 

     

22. İnsanların yüz ifadelerini bazen doğru anlayamam.      

23. Yeni fikirler üretmem gerektiğinde duygularım işimi 

kolaylaştırmaz. 

     

24. Genellikle duygularımın niçin değiştiğini bilmem.      

25. Ruh halimin iyi olması yeni fikirler üretmeme yardımcı olmaz.      

26. Genellikle duygularımı kontrol etmekte zorlanırım.      

27. Hissettiğim duyguların farkındayımdır.      

28. İnsanlar bana, benimle konuşmanın zor olduğunu söylerler.      

29. Üstlendiğim görevlerden iyi sonuçlar alacağımı hayal ederek 

kendimi güdülerim. 

     

30. İyi bir şeyler yaptıklarında insanlara iltifat ederim.      

31. Diğer insanların gönderdiği sözel olmayan mesajların farkına 

varırım. 

     

32. Bir kişi bana hayatındaki önemli bir olaydan bahsettiğinde ben 

de aynısını yaşamış gibi olurum. 

     

33. Duygularımda ne zaman bir değişiklik olsa aklıma yeni fikirler 

gelir. 

     

34. Sorunları çözüş biçimim üzerinde duygularımın etkisi yoktur.      

35. Bir zorlukla karşılaştığım zaman umutsuzluğa kapılırım çünkü 

başarısız olacağıma inanırım. 

     

36. Diğer insanların kendilerini nasıl hissettiklerini sadece onlara 

bakarak anlayabilirim. 
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37. İnsanlar üzgünken onlara yardım ederek daha iyi hissetmelerini 

sağlarım. 

     

38. İyimser olmak sorunlar ile baş etmeye devam edebilmem için 

bana yardımcı oluyor. 

     

39. Kişinin ses tonundan kendini nasıl hissettiğini anlamakta 

zorlanırım. 

     

40. İnsanların kendilerini neden iyi ya da kötü hissettiklerini 

anlamak benim için zordur. 

     

41. Yakın arkadaşlıklar kurmakta zorlanırım.      

 

 

 BÖLÜM – ÇOK BOYUTLU LİDERLİK ÖLÇEĞİ (MULTIFACTOR LEADERSHIP 

QUESTIONNAIRE (MLQ 5X)) 

Lütfen aşağıdaki ifadeleri bağlı olduğunuz yöneticinizi düşünerek 

dikkatlice okuyunuz. Her soru için "kesinlikle katılıyorum" ile 

"kesinlikle katılmıyorum" arasında değişen seçeneklerden sadece 

birini seciniz. Her bir ifadeye hangi oranda katıldığınızı lütfen 

uygun kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. 
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1. Onunla çalışmak zevklidir.      

2. Önem verdiği değerleri inançları bizimle paylaşır.      

3. Geleceğe olumlu bakar.      

4. Kritik varsayımların uygunluğunu tekrar gözden geçirir.      

5. Benim için konulan performans standartlarını tutturduğumda ne 

beklemem gerektiğini açıkça ortaya koyar. 

     

6. Dikkati hedefe ulaşmadaki başarısızlıkların üzerindedir.      

7. Sorunlar ciddiyet kazanıncaya kadar karışmaz.      

8. Önemli bir konu karşısında karışmaktan çekinir.      

9. Bana grubun herhangi bir üyesi olarak değil de bir birey olarak 

davranır. 

     

10. Grubun iyiliği için kendi önceliklerinden vazgeçer.      

11. Güçlü bir amaca sahip olmanın önemini belirtir.      

12. Hedeflerimize ulaşabileceğimize güvendiğini belli eder.      

13. Harcadığım çabaya göre / karşılık bana isimde yardımcı olur.      
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14. Dikkati yanlışlıklar, bozukluklar ve standarttan sapmalar 

üzerindedir. 

     

15. Harekete geçmesi için islerin kötüye gitmiş olması gerekir.      

16. Gerektiğinde ortada yoktur.      

17. Problemleri çözerken farklı bakış açıları ortaya koyabilir.      

18. Beni kendimi geliştirmeye yönlendirir.      

19. Davranışları ona saygı duymama neden olur.      

20. Kararlarının ahlaki, etik sonuçlarını dikkate alır.      

21. Performans hedeflerimize ulaştığımızda uygun şekilde 

ödüllendirilmemizi sağlar. 

     

22. Yaptığım hataları asla unutmaz.      

23. Mecbur kalmadıkça tedbir almanın gereksizliğine inanır      

24. Ulaşmamız gereken hedefleri büyük bir sevkle anlatır.      

25. Karar vermekten kaçınır.      

26. İşimizi nasıl yaptığımıza farklı yönlerden bakmamızı önerir.      

27. Başkalarını yetiştirmek, onlara yeni bir şeyler öğretmek onun 

için önemlidir. 

     

28. Tavırları güç ve güven hissi verir.      

29. Yapılan iyi işi daima takdir eder.      

30. Zamanını "söndürülecek yangınlar" arayarak geçirir      

31. Ortak bir misyona sahip olmanın önemini vurgular.      

32. Harekete geçmesi için problemlerin kronikleşmesi gereklidir.      

33. Acil sorulara cevap vermeyi geciktirir.      

34. Gelecekle ilgili düşleriyle bizi pesinden sürükler.      

35. Sorunlara çok farklı açılardan bakmamı sağlar.      

36. Her birimize farklı ihtiyaçları, yetenekleri olan bireyler olarak 

yaklaşır. 
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