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G!R!$ 

<;ALI$MANIN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI 

Liderlik ve verimlilik her iki kavram da, birakin 

orgiltsel anlamda, toplumsal anlam:la bile gok geni9 bir et

kileme alanina sahiptir. Liderler toplumlarin siyasi ve 

sosyal yap1s1nda koklil degi9iklikler yaratabilecek gilce ve 

enerjiye sahiptirler. Bu goril9iln ne olgilde gegerli oldugu

nu dilnya ve yakin tarihimizde bulabiliriz. "verimlilik" yi

ne toplumun ekonomik yap1s1nda koklil degi9iklikler yapabi

lecek etkinlikte olan bir kavramdir. Bunun gegerliliginide 

izlenen ekonomik politikalarda gorebiliriz. K!T ornegi ve

rimsiz gali~an i9letmelerin ekonomiyi nasil olumsuz etkile

diklerinin gilzel bir kan1t1d1r. 0 halde liderlik toplumun 

sosyal ve siyasi yap1s1nda etkin olurken, verimlilik de 

toplumun ekonomik yap1s1n1n olu9mas1nda etkin olmaktadir. 

Her iki kavram arasindaki ili9ki, orgiltsel dilzeyde 

incelendiginde de ayni sonuglar elde edilebilir. 5rgilt 

i~inde verimliligi artiran insan faktorildilr. Her ne kadar 

teknolojinin verimliligi art1rd1~1 ileri silrillse bile onu 

kullanan ve yaratan insandir. O halde oncelikle insan fak

torilne onem verilmelidir. !nsanin etkinligi art1r1ld1g1 za

man verimlilik de artacaktir. Bu dogrusal orantiyi silrekli 

kilmak igin insanin verimliligini etkileyen faktorlerin 

iyile9tirilmesi gereklidir. !nsanin verimliligini etkile

yen faktor lerden birinin de "Liderlik" oldugu kabul edil

mektedir. 0 halde liderlik yolu ile i9gilcilniln orgilt i~inde

ki verimliligi artirilabilir. Bu goril9ten hareket ederek 

gal19mada, liderligin verimliligi ne ol~ilde ve ne yonde 

etkiledigini, bu etkilemede hangi liderlik stillerinin da

ha baskin olduklari belirlenmeye c_ral19ilm19t1r. 

~al19man1n birinci bolilmilnde liderlik ve liderlik 

ile ilgili kavramlara yer verilmi9tir. Ayni zamanda orgilt 

i~indeki liderlik rolleri ve erkleri Uzerinde bazi a~ikla

malar yapilmaya gal191lm19t1r. 



Gal19man1n ikinci bollimlinde, liderlik olgusunu or

glitsel a91dan inceleyen ara9t1rmac1lar1n yakla91mlar1na 

ve gorli9lerine yer verilmi9tir. 

Gal19man1n son bollimUnde ise, liderlik yakla91mla

r1 i9glicli verimliligi a91s1ndan incelenmeye 9al191lm19t1r. 

Boyle bir incelemede ama¥, verimlilik art191ndaki etkin 

lider tipini belirlemekti. Ancak ger9ekte bunun milmkiln ol

mad1g1, liderin etkinliginin ko9ullara, ortama ve liderin 

iginde bulundugu grubun ozelliklerine balg1 oldugu ileri 

silrillmektedir. 



Bt>LUM 1. 
L!DERL!K 

A) L!DERL!~!N TANIMI 

Yakla91k 1930'1ara degin liderlik fikrine fazla 

onern verilrnemi9, liderligi ayri bir alan olarak ele alan 

yal19malar yap1lrnam19t1r. Uzun silre yoneticilik ve lider

lik kavrarnlari ozde~le9tirilrni9tir. Astlarin, yoneticile

rin ernirlerini kendiliklerinden i9leyecegi varsay1ld1g1n

dan, yoneticilerin liderlik alaninda herhangi bir egitim 

gorrnelerine gereksinirn duyulrnarn19t1r. Zarnanla astlarin sik 

sik ilstlerin ernirlerini yerine getirrnernesi sonucu liderli

gin onemi anla9ilmi9tir. 1938'de Chester Barnard liderli

gin yeni bir tan1m1n1 yapm19t1r. Barnard'a gore "Liderlik, 

bir ilstiln astlar1n1n davran191ni etkilerne ve onlari belir

li bir etkinlik dizisini izlerneye ikna etme yetene<j'idir". 

Gilnilrnilz yoneticileri liderligi, gorevlerinden kaynaklanan 

bir hak olarak gorrnek yerine, astlar1n1 verirnli olrnaya gil

dillernek iyin edinrneleri gereken bir beceri olarak gorrneli
dirler (l). Barnard'in yapm19 oldugu liderlik tanunindan 

sonra liderlik konusunun onerni anla91lrnaya ve yeni tanun

larnalar yapilrnaya ba9lanrn19t1r. Liderlik ile ilgili tanirn

larda bazi ornekler a9agida verilrni9tir. 

"Liderlik yetki kullanma ve karar vermedir" 

"Lider, digerlerinin kendisini izlernesini ba9aran ki9idir" 
(Cowley, Hernphil, 1954) 

"Lider ilye etkile9irnini ba9latan ve hizlandiran ki9idir" 

(Bales ve Strodtbeck 1951) 
"Liderlik, grup etkinliklei;-ini, arnaylari belir"lerne ve bun

lari gergekle9tirrne yonilnde etkileme i9lernidir"(Stogdill, 
1950) 

"Lider grupta i!];i ile ilgili grup etkinliklerini yonlendir

me ve e!];igildfunlerne gorevi verilrni9 olan ya da belirlenmi9 

(1) Serna t>zger "Verirnlilige etkileri agisindan sanayi i9let
rnelerinde orgilt yap1lar1 ve liderlik birirnleri"MPM, 
Ankara, 1988 s/55-57. 
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bir liderin olmamasi durwnunda grupta bu gorevleri yeri

ne getirmenin ba~ sorumlulugunu ta~iyan ki~idir"(F.E. 

Fiedler 1967) 
"Belirli kollullar i~inde bir takim ama9lar1 ger~ekle~tir
mek Uzere bir grup insan1n faaliyetlerini etkileme ve 
yonlendirme silrecidir. Liderlikte bir grup insan1 etkile
me olay1 soz konusudur ve sadece resrni gU~ ve yetkiye da
yanmaz" (2) 

GorUldilgU gibi bir lideri tanimlama ve onu anlatrna 

~abalar1 ~ok ~e~itlilik gosterrnektedir. tlrnegin ba~ka bir 

tanirn, lideri digerleri ilzerinde kuvvet kuran ve bu gilcil 

bireylerin davran1~lar1n1 etkilernede kullanabilen bir sil

re9 olarak tanimlar. Ba~ka bir tanim ise liderligi, bir 

kimsenin istedigini digerlerine yaptirabilme silreci olarak 

a~iklar. Buna gore liderlik U~ psikolojlk konu ile yakin

dan ilgilidir. Bunlar gU~, kontrol ve etki olarak belirti

lebilir. 

Sonu~ olarak liderligi insanlari belirli ama~lara 

yoneltrneye ikna yetenegi, lideri de grup ilyelerini bir ara

ya toplayan ve onlari grup arnaglarina gildilleyen insan ola

rak tan.unlarnak rnilrnkilndilr. Liderin ortaya gikrnasi igin arna

ci belirli bir grubun olrnasi ve grup Uyelerinin liderlik 

ozelliklerine sahip bir ki~iyi izlernesi gerekir. Bu durum

da lideri grup ilyeleri tarafindan izlenen ki~i ~eklinde ta

nirnlarnak da milrnkiln olacaktir. Liderlik olgusunun gilce daya

nan bir yonilniln oldugu dU~UnUlUrse liderlik ki~ilerarasi 

etkile~imi saglamak igin sahip olunan gilcil kullanrna silreci 

olarak tanimlanabilir ve bu yetenege sahip ki~iye de lider 
denir. <3 ) 

(2) Erol Eren "Otornarsan A.~. Ternel yoneticilik sernineri" 
MPM Yalova 1990 s.16. 

(3) !lhan Erdogan "!~letmelerde davrani~", s.331-332. 
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B) L!DERL!K VE YtlNET!C!L!K 

Liderligi, yoneticilikle e9anlaml1 kabul etrnenin 

yanl19 bir bak19 agisi oldugu ileri siirillrnektedir. Lider, 

yonetici ve nezaretgi kavrarnlarinin ozde9 kavrarnlar olrna

digi belirtilrnektedir. Liderlik ile yoneticilik arasindaki 

farki Keith Davis ~oyle ifade etrnektedir '"liderlik, yoneti

ciligin bir bolilrnildilr, ancak tarnarni degildir. Liderlik di

gerlerini belirlenrni9 arnaglara ula9maya isteyerek gaba gos~ 

termeleri igin ikna etme yetene(}idir". Yonetim, yonetici, 

liderlik ve lider kavrarnlari genel hatlari ile birbirleri

ne yakin kavramlardir. Bununla birlikte bu kavramlar ara

sinda gok onernli ve anlarnli farkliliklar vardir. 

Yonetirn, bir i9letrned~ki faaliyetleri arnaQlar dog

rul tusunda planlama, orgiltlerne, koordine ve kontrol etrne 

yabalar1d1r. Yonetrne ise, bu yonetirn fonksiyonlar1n1 ger

Qekle9tirmek i~in gerekli otoriteye sahip olrna ve istenen 

9al19rnalar1 yaprna i~lernidir. Liderlik ise grup Uyelerinin 

ortakla~a kabul ettikleri arna9lar1n ger9ekle9rnesi igin bi

rilerinin grup ilyelerini etkilernesi olayidir. 

Gorilldil(}il gibi liderlik kavrarni yonetim veya yone

ticilik kavrarnlarindan farkli ancak yine de bu kavramlarla 

ilgilidir. Lider grup Uyelerince izlenen ki9idir. Tilrn yone

ticiler lider degildir. Yoneticinin grup Uyeleri tarafin

dan, benirnsenmesi ve izlenrnesi gerekmez. Lider ise gruhu 

olu9turan Uyeler tarafindan izlenen ki9idir. Lider grup 

Uyelerinin duygusal olarak da kabul ettigi ki9idir. Grup 

'Uyelerinin duygular1n1 tatrnin etme ve onlarin beklentileri

. ni kar91lama ozelli<j"ine sahiptir. Liderin temel ilgil ala

ni kendisini izleyenlerin ihtiyaglari ve ihtiyaglarin gide

rilmesidir. Yonetici i9letmenin arnaylarina ula9ma konusun
da ba9aril1 olrnazsa iyi bir yonetici olarak kabul edilrnez. 
Buna kar91l1k lider i9letmenin arnaglarinda bagirnsiz olabi
lir, lider Uyelerinin gereksinirnlerine yanit verernedigi 51-
xilde kotil bir lider olacaktir. <4> 

(4) Serna tlzyer, a.g.e., s.57-58. 



- 4 -

Yoneticilik, orgUtUn birincil amaci clan, toplumun 
bir bolilmtlnce istenen bir hizmeti ya da bir ilrilnil Uretmek 

amacina ula§abilmek i"in ins an, mali ve. f iziksel kaynakla
rin bir araya getirilmesi sUrecidir. Yoneticinin yonetim 

i§levlerini yerine getirebilmek igin belli bir konumda ol

masi ve etkinlikler igin yetki ve sorumluluk sahibi olmasi 

gereklidir. Her yonetici lider olmaz! Goyleki bireye yone

ticilik gorevi verilmi9 olsa bile bireyin lider olabilmesi 

igin bir takim ozellikleri ta§1mas1, gal1~anlar1 etkileye

bilmesi gereklidir. Ama"lara ula~1lmas1nda onemli olan, 

yoneticinin liderlik niteligini ta91mas1 ve digerlerini 

ardindan silrilkleyebilmesi, amaglar dogrultusunda isteyerek 

gal19malar1n1 saglayabilmesidir. 

Lider ve yoneticinin i§levlerini yerine getirmede 

birbirlerine kar91 bir takim ilstUn taraflari vardir. Lider 
otoritesini grup Uyelerinden alirken yonetici, yoneticisi 

bulundugu gruptan herhangi bir otorite almaksizin lider ro

lilnil Ustlenmektedir. Ancak astlarin resmi otoriteye boyun 

egmemeleri, bunu zorla kabullenseler bile amaglar dogrultu

sunda yeterli gabayi gostermemeleri her zaman olanak dahi

lindedir. Bunun yani sira yoneticinin karar ve hareket ser

bestisi Ustlerinin ona vermi9 oldugu yetki ve sorumlulukla 

s1n1rland1r1lm1§tir. Grubun gergekle9tirmek zorunda oldugu 

~maglar yoneticinin di91nda orgiltiln daha Ust kademelerinde 
belirlenmektedir. Dolay1s1yla yoneticinin kendi kendine 

bir takim amaglar ortaya koymasi soz konusu degildir. Li-. 
derlik, bu agilardan degerlendirildiginde yoneticilikten 

daha geni9 kapsaml1d1r. Lider, yoneticiden daha geni~ nil
fuz ve otoriteye sahiptir. Grup Uyeleri isteyerek liderin 

emirlerine uyarlar. Lider grubun amaglar1n1 belirlemede fa

aliyetleri yonlendirmede yoneticiden gok daha ozgilrdilr. An

cak, birey bell! bir grubun lideri olabilmesi igin kendi 

niteliklerini grup nitelikleriyle bagda§tirmak durumunda

dir. Oysa yoneticilik egitim yoluyla ki9ilere kazand1r1la
bilecek bir niteliktir. 
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Yoneticinin hem yonetti~i grubu hem de onu yoneti

ci yapan ilst dUzey yoneticilerine kar91 belli bir sorumlu

luklari vardir. Oysa lider sadece lideri oldugu gruba kar-

91 sorumludur ve bu sorumlulugu grup amaglarinin gergek

le9tirilmesiyle s1n1rl1d1r. 

C) L!DERLER!N K!S!SEL OZELL!KLER! 
Brgiltsel koklU degi9iklikler yapabilen, bireyleri 

pe9inden silrilkleyen, organizasyon iginde yeniliklere oncil

lilk.eden, ba9ar1 ve becerisizlikte onemli rel oynayan li

derlerin davran19lar1 ve sahip olduklar1 ozellikler davra

n19 bilimlerinin oteden beri ilgisini gekmi9tir. Bir gok 

davran19 bilimcisi liderligi, liderlik davran19lar1n~ ve 

ozelliklerini organizasyonlar ag1s1ndan incelemeye gal19-

m19lard1r. Bugiln herkes tarafindan kabul edilen bir gergek 

vardir ki, o da, organizasyonlarin etkinlik ve verimlilik

ler·inin artmasinda ve azalmasinda en bilyilk etkenlerden bi

rinin liderlik oldugu olgusudur. Lider ki9iliginde oyle 

bir gilg ta91maktad1r ki, bu gilg organizasyonun ana diregi

ni olu9turan bireyler ilzerinde onemli bir etkiye sahiptir. 

Bu nedenle kitleleri etkileyen liderin sahip oldugu birey

sel ozelliklerin saptanmasi gegmi9te ve bugiln bir gok ara9-

t1rman1n ve ara9t1rmac1n1n ana konusunu olu9turmu9tur. 

Ba9ar1l1 liderlerin kieisel ozelliklerini belirle
mek amaciyla yapilan ilk ara9t1rmalarda, baear1l1 ve ba9a
r1s1z liderler sahip olduklari ki9isel ozellikler agisin

dan kar91la9t1r1lm1e ve bu kar91la~t1rmalar sonunda lider
lerin etkin olmasinda rel oynayan bazi ki9isel ozellikler 

belirlenmi9tir. Brnegin Ralph Stoydill (1948) ba9ar1l1 li

derlerin ki9isel ozelliklerini belirlemek amaciyla yapm19 

oldugu on iki ara9t1rmadan dokuzunda liderlerin daha uzun 
boylu, ikisinde kisa boylu, birinde ise boyun onemli bir 

ozellik olmad1g1n1 ortaya koymu9tur. Ayni gal19mada lider

lerin a~1rl1k, fiziksel-ki9isel gorilnilm gibi ozellikler 

ilzerinde g1l191lm1~, ancak yukar1daki gal19mada oldugu gi
bi kesin sonuglar elde edilmemi9tir~S) Stogdill ba9ai:1l1 .li

derlerin ki9isel ozelliklerini belirlemek amaciyla yapilan 

(5) James Donnely-James Gibson-John Ivancevich,"Fundamen
tals of Management",Business Publication Inc.Texas, 
1QR7. s.378. 
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otuz Ug gal1!ilman1n incelenmesinden sonra liderlerin di~er

ler ine gore daha zeki olduklar1n1 bulmu9tur. ( G) Bu ozellik 

ara9t1rma bulgular1na gore baz1 ortamlarda lider ile i9go

ren arasinda ileti9im sorunlar1n1n ortaya g1kmas1na neden 

olabilir. tlrnegin zeka dilzeyi yilksek olan bir lider, nor
mal zekaya sahip olan grup ilyelerini etkilemeye kalkt1g1 

zaman, grup ilyeleri tarafindan anla91lmayabilir. ~ok zeki 
olmak bazi ortamlarda lider igin dezavantaj olabilir. C

7 > 

Bu nedenle lider gok zeki olma Bzelligini kotilye kullanma

mali ve bunu bir ilstilnlUk araci olarak gormemelidir. Eger 

lider bu ozelligini i9gorenlere kar91 bir UstUnlUk araci 

olarak kullanirsa i9gorenlerin kendisine olan sayg1s1n1 ve 

onlar Uzerindeki etkinligini kaybedebilir. 

Davran19 bilimcisi olan Edwin Ghiselli yaptigi bir 

ara9t1rmada ba9ar1l1 bir liderlik ile ili9kisi olan bir gok 

ki9isel ozellik belirlemi9tir. Ghiselli'ye gore zekaya, ye

nilikgi ruha, ba9kalar1n1 yonetme ve etkileme yetenegine, 

olgunluga ve kararliliga sahip liderlerin organizasyon 

amaglar1n1 gergekle9tirmede daha ba9ar1l1 olmaktadirlar. 

Bu tip ki9isel ozelliklere sahip liderlerin i9gorenler Uze

rindeki etkinlikleri ve onlar tarafindan kabul edilme ozel

likleri ~ok. ~.daha fazladir. Bu konuda Fred Fredler 'in yap

m19 oldugu bir gal19maya gore de ba9aril1 liderler, ba§ari
siz liderlere gore daha gok algilama gUcilne sahiptirler. Bu 

ozelliklerinden dolayi da, ba9ar1l1 ve ba9ar1s1z i9gorenle
ri ayirdetmede daha etkindirler. (8 ) 

New York Times gazetesinde Alan Gratch tarafindan 
yayJ.nlanan II liderleri yaratan OZelliklerin test edilmeSi "adlJ. 

yazida; yazar hangi ozellikler liderin ba!llar1l1 ve etkin 

olmasinda rol oynar? sorusunun 20 farkli davran19 bilirncisi

ne sorulmasi halinde 20 farkli yanitin elde edilecegini, 

gilnkU bu konuda matematik gibi kesin kurallarin olmadigini 

(6) 

(7) 
(8) 

James 
ans", 
James 
James 
381. 

Donnely-James Gibson-John Ivancevich,"Organizati
Business Publications Inc, Texas, 1979, s.190. 
Donnely-James Gibson-John Ivancevich,a.g.e, s.190. 
Donnely, James Gibson-John Ivancevich,a.g.e,s.379-
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ileri silrmektedir. Alan Gratch'in yapt1g1 "Ego geli9imi ve 
karar alma yontemi arasindaki ili9kinin ara9t1r1lmas1 11 na 
ili9kin test 70'deh fazla kadin ve erkek liderler tarafin

dan al1nm19t1r. Soz konusu testi alan liderlerden %95'inin 

~evresiyle daha uyumlu olduklari gozlenmi§tir. Bu tip 11-

derler c;:al19anlar1n daha etkin performans gostermeleri 

iyin kurallara uyma ve kontrol'un gerekli olduguna inanmak

tadirlar. Bu tip liderlere gore i9te etkinligin saglanmasi 

i~in soz konusu arar;::larin s1k1 bir ~ekilde uygulanmasi ge
reklidir. <9) 

Davran19 bilimleri liderlerin ozelliklerini organi

zasyonlar a"1s1ndan degerlendirirken, lider ile birlikte 

"al19an i9gorenlerin ya da i9 arkada9larin1n goril9lerini 

de goz oniine almi~lardir. ~unku liderlerin davran19lar1n1 

en iyi algilayan ve yorumlayan ku9kusuz pnunla birlikte 9a

l19an ki9ilerdir. Liderin hangi ozelliklerinin i9gorenler 

taraf indan benimsendi~inin ya da benirnsenrnediginin bilinrne
si, liderin ya da i~gorenlerin kendi davran19lar1na yon 

vermesine neden olacaktir. Boylece her iki taraf da organi

zasyon ir;::inde huzursuzluk yaratabilecek davran19lardan ka

"1nacaklard1r. Boylece organizasyon i~indeki ki9isel c;:ati§
malar ve bundan kaynakianan uyumsuzluklar onlenrnie olacak

tir. l:Srnegin Amerika'da yayinlanan "Fortune" adli dergide 

"Arnerika'nin en gil9lil liderleri" adli bir yazi yay1nlanm1§1-

t1r. Yayinlanan bu yazida organizasyon ic;:inde liderlerin 

nasil gUc;:lU olduklari ve ozelliklerinin neler oldugunu og

renmek istiyorsaniz bunu onlarla bi,..likte r;::al19an i9goren

lere sorun deniliyor. Bu yaz1da Amerika'daki en bUyUk fir

malarin yoneticileri onlarla birlikte 9al19an ki9iler tara

findan degerlendiriliyor. Bu degerlendirmeler sonucunda 

liderleri gil¢1il ve ba9aril1 yapan ortak ozellikler belirle

niyor. ~rne~in General Electric'de ba~kan olan John Welch 
kendisiyle birlikte 9al19an ki9ilere gore; oldukc;:a zeki, 

(9) Alan Gratch, "Testing for traits that make a manager" 
New York Times, February 1989. 



- 8 -

"sanirim" d iye ba!i!layan yani tlardan ho!i!lanmayan, yaratici 

iii! dil§ilncelerine ve kararli bir yapiya sahip. Onunla ~ali!i!

mak savalila gitmek gibi bir liley, bu sava§ta bir ~ok insan 
vurulmakta, hayatta kalanlar ise onunla birlikte gelecek 

savalila gitmektedirler, diye gorilelerini belirtiyorlar. 
FMC Corp' in ba§kani Robert Malott ise i~gorenler tarafin-· 

dan, zeki, atilgan, cesur, konuya direkt giren, gerektigin

de cezalandirmaktan ctekinmeyen, i§lerin zamaninda ve tam 
olarak bitmesini isteyen bir yapiya sahip oldugunu belirti

liyor. Intel Corp' in ba~kani Andrew Grave ise, kendisine 

dogruyu soylemeyen insanlara kar§i oldukQa acirnasiz, ba9a

r1s1zl1ga tahamrnill ederneyen, eglenceden ~ok Qali§rnaya ve 
ba9ar1ya yonelik bir yapiya sahip oldugu ileri silrillilyor. (lO) 

Yukaridaki isimler Amerika'da ba§ar1l1 olduguna ina

nilan lider ya da yoneticilerden bir ka~i. Bu yaziya gore, 

i9gorenleri taraf indan degerlendirilen ba§ar1l1 liderlerin 

ortak ozellikleri~ zeki, cesur, kararli, yilriltrne yetenegi

ne sahip, yenilik~i, uyumlu olrna olarak belirleniyor. Li

derlerin ba§arili ve etkin olmasinda rol oynayan bu olumlu 

ozelliklerin yan1nda ba§arl.Sl.Z Olma ozellikleri de davra

Ill.§ bilimcilerin ara§tirma konulari i~erisindedir. Morgan 

Mc Coll ve Michael Lom~arda adindaki iki davrani§ bilimci

si, baearili ve bali!ar1s1z liderler arasindaki farki anla

mak amaciyla 41 yoneticiden olulilan iki farkli grup ilzerin

de ~al1§m19lard1r. Birinci grup, organizasyonun en list se

viyelerinde olrnasi beklenen ancak kariyerlerine geQ ula

§an, i§ten atilan ya da erken emekliye zorlanan "Derailed" 

diye adland1r1lan 21 yoneticiden; buna kar§1l1k ikinci 

grup ise, organizasyonun ,en Ust seviyelerine gelen ve 

"Arrivers" diye adland1r1lan 20 yoneticiden oluli!maktadir. 

Her iki grupta yer alan yoneticilerin ozellikleri birbirle
riyle kar!i11la9t1r1ld1<j'1 zaman bir takim belirgin farklilik
lar ortaya ctikmilj "Derailed" diye adland1r1lan yC>neticiler 

arkada!i!lari tarafindan karamsar, dalgin, sinirli buna kar
!i!J.lik "Arrivers" diye adland1r1lan y5neticiler ise dengeli, 

(10) Fortune, "The Toughest Bosses in America", August 6, 
1988. 
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tutarli ve erdemli olarak tan1mlanmifilard1r. Ayrica "Dera

iled" diye tanimlanan yoneticiler bai;;ar1s1zliga tepki gos

termek igin daha gok savunmaya yoneliyorlar ve bu yolla 

bai;;ar1sizl1klar1n1 gizlemeye Qalii;;iyorlar. Eger sorun QOk 

aQJ.k ve belirgin ise kendilerini degil de ba9kalar1n1 SUQ

luyorlar. tjte yanda "Arrivers" yoneticilerin her Qei;;it in

sanla birlikte olma yetenegine sahip olduklari gozleniyor. 

Bu tip yoneticilerin ili9kilerinde aQik, dilrilst ve usta 

olduklari, sozlerinden sakinrnayan ancak bu davran19lar1n1 

ortaya koyarken de insanlara kari;;i kirici olmamaya ozen 

gosterdikleri saptaniyor. Bu arai;;tirma sonucunda Mc Call 

ve Lombarda bai;;ar1s1z liderlerin ozelliklerini a§a§°idaki 

gibi siralarken, ba9ar1l1 olrnak iQin de kesin bir yol olrna

d1g1n1, liderleri bai;;arili kilan ozelliklerin birazda orta

rna ve birlikte Qal19t1g1 ki9ilere bagli oldugunu vurgulu

yorlar. 

Her iki davran19 bilirncisinin yapt1g1 ara9t1rrnaya 

gore ba9ar1s1z liderlerde gorillen ortak ozellikler 9unlar

d1r: 

- Ba9kalar1na kar91 sogukluk, ilgisizlik 

- !nanc1 kotilye kullanrna 

- SUrekli i9i dUeUnme, '<;ok h1rsl1 olmak 

- Yetkileri devretrnede ya da ba9kalar1n1 yonetrnede yetersiz 

olmak. 
- Farkli liderlik biQirnlerine adapte olamarnak. 
- Stratejik bir 9ekilde dui;;ilnrnekten yoksun olmak(ll) 

Ba~arili liderlerin sahi~ oldugu ya da ba9ar1l1 ol
rnak igin liderin sahip olrnasi gereken ozellikler konusunda 
yapilan ara9t1rmalar bu konuda kesin bir liste olmad1g1n1 

vurguluyorlar. Ba9ar1n1n ve etkinligin liderin kii;;isel 

ozelliklerine bagli oldugu gibi, liderin bulundugu ortama 

ve birlikte gal19t1g1 kii;;ilere de bagli olabilecegini ile

ri silrilyorlar. Bu goril9il ileri silren davran19 bilimcileri-

(11) Mc Call, Morgan-Lombarda, Michael, 11 Successfull and 
Unsuccessful Managers", Psychology Today, 1983. 



- 10 -

ne (Jenkins ve Gibb 1954) gore liderin ki~isel ozellikleri 

liderin iginde bulundugu grubun amaglari, istemleri ve 
ozellikleri ile ba~lant1l1 olmasi gerekir. Aksi takdirde 

liderin sahip oldu~u ki~isel ozellikler ba~ari igin yeter

li olsa bile grubun normlari ile bagda~madigi silrece uyum

lu bir ba~aridan soz edilemez. Organizasyonun etkinli~i ve 

verimliligi grubun ozellikleri ve liderin ki~isel ozellik

leri arasindaki uyuma baglidir. Liderin sahip oldugu ki~i

sel ozellikler, liderin belirli bir ortam iginde ba~ar1l1 

olmas1n1 saglarken diger bir ortam da ba~ar1s1z olmasina 

neden olabilir. Davrani~ bilimcilerinin de belirttigi gibi 

bu konuda kesinlik soz konusu degildir. 

Davrani~ bilimcilerine gore, ki~isel ozelliklerin 

dikkate alinarak "liderlik" olgusunu ai;;iklanmaya gal1!_?1lma

s1 iki farkli sorunu da birlikte getirmektedir. Birinci 

sorun liderin ya da grubun ozelliklerinin "verimlilik" ile 

ili9kisini gosteren herhangi bir olayin soz konusu olmad1-

g1d1r. !kinci sorun ise, eger lider kendini lider yapan 

ozellikler ile birlikte dogmu~sa, bu ozellikler ortam ya 

da grubun ko!,?ullarina uygnu bir bigimde geli!}tirme konusun

da fazla 9anslar1 yoktur. Sonui;; olarak liderlik konusundaki 

"l:}zellikler yakla!}l.IDl. 11 orgiltsel verimlilik konusunda pek 
fazla yardimci degildi~. (l2) 

D) L!DERLER!N SAH!P OLDUKLARI ERKLER VE YETK!LER 

Liderlik tan1mlar1n1n hemen hepsindeki ortak yan, 

lider in astlar ini belirli amai;;lar dogrul tusunda etkiledigi

dir. Ast.lar, belirli amaglara ula~mak igin belirli etkin

liklerde l:ulunma dogrultusunda nigin ve nasil etkilenmekte
dirler? Bir ba9ka deyi!,?le, bu etkilenme nereden kaynaklan

maktadir? Bu sorulari yani tlayabilmek ic;:in erk ve yetki ~ : 

kavranlari Uzerinde durmak gereklidir. 

~12) Joel, E.Ross "Productivity, People and Projita" Reston 
Publishing Company Virginia, 1985, s.194. 
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a) Liderlik ve Erk 

Erk, bir ki~inin emirlerini ya da destekledigi di

ger kurallari uygulamasi igin diger ki~iyi ikna etme ya da 

etkileme yetenegi olarak tanimlanmakta ve bir ki~i digerle

r inin davran1~lar1n1 kendi isteklerine uygun olarak etkile

yebildigi olgtide erk sahibidir denilmektedir. Tilm toplum

sal orgiltlerde birisi digerini ba~arili bir bigimde etkile

diginde etkileyen ki~inin erke sahip oldugu sonucunu gika

rir iz. Dolayisiyla etkileme, erki gosterir ve erk igin et

kilemenin mutlaka soz konusu olmasi gerekmektedir. 

Lider sahip oldugu erki, ki~iler arasindaki ili~ki

lerde ba~ar1l1 olmak, onlarin yeteneklerini organizasyonun 

amaglarina kanalize etmek amaciyla kullanmaktadir. Eger li

der sahip oldugu erkleri etkin bir ~ekilde kullanirsa orga

nizasyon iginde gorevlerin etkin ve tam olarak yerine geti

r ilmesini saglayabilir. Dogal olarak bu da organizasyonun 

verimliligini ve etkinligini art1r1r. Erk lider tarafindan 

akillica kullan1ld1g1 zaman etkin bir aragtir. Cl3) Ancak 

bu gilg i~gorenler ilzerinde bir baski araci olarak kullan1l
d1g1 zaman ters tepki yaratabilir. (l 4 ) Erk yalnizca istek

siz astlari kaba kuvvetle cezalandirarak etkileme bigimin

de algilanrnamalidir. 

Erkin kaynaklari konusunda yapilan gali§malarda erk 

kaynaklar1n1n c;ok ge!?itli oldugu gorillmil§ ve bu nedenle 

erk kaynaklarina gore s1n1fland1r1lm1!?t1r. Bu konuda en 

yaygin kullanilan siniflandirma John R.P.French ve Bertram 

Raven taraf indan yapilan s1n1fland1rmad1r. French ve Raven 

erki kaynaklarina gore be~ ba~lik altinda toplami~lardir. Cl5
> 

1) Yasal Erk: Liderin organizasyon igindeki pozisyonundan 

sagladigi bigimsel erktir. Elde ettigi pozisyon lidere ke~ 

sin ve tam bir erk vermektedir. Liderin i~gal ettigi pozis-

(13) John Scherrnerhorn,"Management for Productivity"John 
Wiley and Sons,Inc., New York, 1986, s.278. 

(14) James Donnely-James Gibson-John Ivancevich,a.g.e. s.187. 
(15) Serna tlzger, a.g.e. s.59-60. 
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yondan dolayi bireyler liderin karar verme haklarina say

gi duymaktadirlar. (l6) Lider sahip oldugu bu erki etkin 

bir i;;ekilde kullanmak igin "ben sizin patronunuzum bundan 
dolayi ne istersem yapmak zorundasi.niz" diyebilir. (l7 ) 

Lider sahip oldugu bu bigimsel erki gereginden fazla on 

plana gikartip, galii;;anlar arasinda huzursuzluk yaratabi

lir. Bu olumsuz davrani~ orglitsel yapi igindeki verimlili

gin ve etkinligin azalmasina neden olabilir. Gerek anlai;;il

ma gerekse benimsenme yonlinden en basit erk tilrildlir. tlrgil

tiln list kademelerinde gorevli kii;;iler daha alt kademelerle 

k1yasland1g1nda daha fazla erke sahiptirler. 

2) tldilllendirme Erki: tldilllendirme erki, liderin grup ilye

lerinin perf:ormanslar1n1 degerlendirirken kullandigi. bir 

gilgtilr. Burada onemli olan astin verilen emirlere uydugu 

takdirde odilller alacag1n1 alg1lamas1d1r. Grup ilyeleri iyi 

performanslarin odlile oncillilk ettiginin bilincindedirler. 

Bu nedenle bu yondeki olumlu gabalarinin odilllendirilmesi

ni bekleyebilirler. Bu odilller ilcret art1i;;1 ve ikramiyeler 

olabilecegi gibi takdir, taniruna ve terfi 9eklinde de ola

bilir. Burada onemli olan unsur liderin bu erkini kullanir

ken adil olmasidir. Eger bireyler performans ile odill ara

sindaki adil bir dengenin olmad1g1na inanirlarsa lidere, 

dolayisiyle grup amaglarina olan inanglarini yitirirler. 

tlrgiltsel amaglara olan bagl1l1g1n azalmasi da i9gorenlerin 

performanslarinin negatife dili;;mesine neden olabilir. Bu ne

denle lider bu erkini kullanirken adil ve ei;;itlikgi olmak 
zorundad ir • ( 18 ) 

3) Cezaliandirma Erki: Bu erkin temelinde "Korkutma ve goz

dagi verme" bulunmaktadir. tldill verme erkinin tam tersi 

bir erktir. <19 > Lider sahip oldugu bu erki, insanlari kor

kutarak bir ~eyler yaptirmak amaciyla kullanmaktadir. Li
der erkinin etkinligini "eger istedigim ~eyi yapmazsaniz 

(16) William Werther-William Ruch-Lynne Mc Clune"Producti-
vity through people"Mc Graw-Hill Book comp.Inc.New York 
198 9' s. 2 03 • 

(17) John Schermerhorn, a.g.e., s.279 
(18) John Schermerhorn, a.g.e., s.279 
~19) William Werther-William Ruch-Lynne McClure,a.g.e.s.204. 
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sizleri cezalandiracagim" ~eklinde belirtmektedir. Organi

zasyon igindeki i~gorenler kendilerinden istenilen i~leri 
tam ve dogru yapmadiklari zaman lider cezalandirma erkini 

kullanarak onlari cezalandirabilir. Bu cezalandirma i~ten 

gikartma, gal1~ma bolgesini degi~tirme, istenmeyen vardi

yalarda ve i~lerde gali~tirma ~eklinde olabilir. Bu erkin 

etkin bir ~ekilde kulla~1lmas1 lidere bagl1d1r. <20
> Bu er

kin kullanilmasinda kisa donemde olumlu sonuglar elde edil

se bile uzun donemde "ba~kalar1n1 korkutma" temeline daya

nan bu erkin i~g5renler taraf indan silrekli hissedilmesi 

onlarin i~tekiverimlilikleri ve motivasyonlar1n1 azaltir. 

!~gorenlerin yaptiklari en ufak hatalarda bile liderin bu 

erkini kullanmasi, i~gorenlerin silrekli ba§ar1s1zl1ga ug
rayacaklar 1 ve cezaland1r1lacaklar1 duygusunu ya§amalarina 

neden olacaktir. Liderin sahip oldugu erki bu ~ekilde kul

lanmasi hem liderin hem de i~gorenlerin etkinligini azal

tabil ir. 

4) Uzman Erki: tlrgilt iginde baz1 bireyler digerlerine oran

la bir gok konu hakkinda bilgi sahibi olabilirler. Bu ils

tilnlilk bireylere gilg kazand1racakt1r. <
21

> Bu erk 5zel ye

tenekten, belirli bir konudaki uzmanliktan kaynaklanmakta

dir. (jzel yeteneklerin QOk fazla olmasi, di~er insanlarin 

bu tip ki~ilere hayranlik ve sayg1 duymasina neden olabi

lir. Duyulan bu ozel duygular ki~ilere gilg kazandirabilir 

ve bu gilclin kuvvetlenmesi ki~iye "uzman erki" saglayabi

lir. Vrnegin ~irketin hukuksal bir sorununun gozilmilniln ~ir

ketin gelecegini belirleyecegi donemlerde hukuk servisinde 

gorevli ve konusunda uzman ki~iler bu erke sahip olurlar. 

Ancak bu erkin kisa donemli bir erk olarak anla~1lmamas1 

gerekmektedir. tlrnegin bir birim:le yapilan i~lem konusunda 

detayli bilgi sahibi olan bir ki~ide o birimin alt kademe
lerinde yer alsa bile bu erke sahip olabilir. <22 > 

( 2 O) John Schermer horn, a'. g . ·e. 's . ii9-8 O 
(21) William Werther-William Ruch-Lynne McClure,a.g.e.s.204. 
(22) Serna tlzger, a.g.e. s.61. 
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5) Karizmatik Erk: Karizmatik erk bigimsel yani yasal er

kin tam tersidir. Bu erk orgiltsel yap1 igindeki pozisyon- . 

dan gok liderin ki~iligine, ilyeler taraf 1ndan benimsenme

sine ve ilyelerin ihtiyaqlarina baglidir. <
23

> Bu erk gilcilnil 

ki~inin di~ gorilnil~ ve gekicili~inden almaktadir. Sahip ol

dugu ki~isel ozelliklerin orgilt iqindeki ki~iler taraf 1n

dan takdir edilrnesi zarnanla kiljiye "karizrnatik" denilen 

erki kazandirabilir. Bu erk tilril, liderin dolaysiz deneti

rnin olmad1g1 ki~ilerin etkilenrnesinde son derece onernli

dir. 

Belirtilen bu erk tilrlerinin hangisinin daha etkin 
oldugu konusunda irnalatq1 bir firrnada yapilan bir ara9t1r

rnada en etkin erkin "karizrnatik erk" oldugu ve bunu uzman 

erki, odilllendirrne erki, cezalandirrna erki ve yasal erkin 

izledigi belirlenmi~tir. 

b) Liderlik ve Yetki 

Yetki, Ustiln bigirnsel pozisyonu gere~i astlar1n1 et

kileyecek kararlar verebilrnesi olarak tanirnlanabilir. Yet

kiyi "kururnsalla~t1r1lrn111 erk" olarak da tanirnlarnak rnfunkiln

dilr. Yetkinin astlar tarafindan benirnsenebilmesi igin zor

lay1c1 baz1 araglarin bulunmas1 gerekrnekte&ir. Bu zorlay1-

c1 araqlar yoksa, yetki kagit ilzerindeki bir hak olarak 

kalrnaktan ()te bir anlam ta~1rnayacakt1r. Oysa erkde bigim

sel bir pozisyona gerek Y,oktur. Erkin yalnizca bir bolilrnil 

kurumsalla~t1r1lrn1~t1r. Bu dernektir ki yoneticiler d1~1nda 

orgilt ilyeleri de erke sahip olabilmektedir. Erk ile yetki 

arasindaki onernli bir fark da erkin gizil yonildUr. Bir ki

~inin herhangi bir erke sahip olmas1 onun bu erki rnutlaka 

kullanaca~1n1 gosterrnez. Zaten erki ortaya qikaran onun 

kullan1laca~1 degil, kullanilabilecegi yonilndeki dil~ilnce

lerdir. Yetki liderlerce yonlendirilen davran19 degi$iklik
lerinin ki~ilerce istekli olarak kabulu olarak gorillmekte

dir. 5te yandan erk, ki~ilerin tercih sisternlerinde gerqek 

(23) Willarn Werther-William Ruch-Lynne McClure,a.g.e.s.204-
205. 
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ve kalici bir etki yapmadan belirli 9ekillerde davranmaya 

zorlanmalari olarak ele alinmaktadir. Toplum bilimcilerin 

yapt1klar1 bir ayirim ise yetkinin etkileyen ki~inin bulun

dugu pozisyonlardan gelen bazi gildilleyicilere bagli oldugu

dur. Bu gildUleyiciler French ve Raven'deki cezalandirmaya, 

odUllendirmeye ya da yasal kaynaklara bagli olabilir. <24
> 

Bireyler biQimsel ve biQimsel olmayan liderlik rol

lerinde baear1l1 olmak igin yetki ya da gilce ihtiyaglari 

vardir. Bununla birlikte ba§ar1l1 olmak iQin sadece yetki

ye sahip olmakta yeterli de~ildir. Bu yetkinin nasil ve ne 

9ekilde kullan1lacag1 da onemlidir. Davran19 bilimcisi 

John R.Kotter'e gore liderlerin yetkilerini kullanirken 

goz onilnde bulundurmalari gereken unsurlar 9unlard1r. <25 > 

1) Biqimsel yetkinizi inkar etmeyin: Ba~ar1l1 bir li&erin 

pozisyonundan kaynaklanan yetkileri en iyi 9ekilde kullan

ma si gereklidir. Bir lider ya da patron gibi davranirken 

ba§kalarina kar§i saygili ve nazik olmaya ozen gostermeli

dir. txiilller, cezalar ve yasalar i9in yilriltillmesi igin ga

ranti olmayan ancak gerekli olan araglardir. Eger gereki

yorsa il}leri yaptirmak ic;in yetkinizden kaynaklanan bu 

araQlari kullanin. Ancak bu araglari kullanirken ak1lc1 ol

rnaya ozen gosterin. 

2) Gorev duygusu yaratmaktan korkmayin: Bazi liderler ba9-

kalar1n1n takdirle kare1lad1g1 olduk~a yilksek yeteneklere 

sahiptirler. Boylece lider sahip oldugu bu yeteneklerin 

sagladigi ilstilnlilkleri kullanarak yetki alan1n1 geni9lete

bilir. Ba§kalari ilzerindeki yapt1r1m gilcil fazlala91r. 

3) Bag1ml1l1k duygusu yaratin: Bazi ki9iler kendilerini li

derlerine bag1rnl1 olarak algilarlar. Bu bag1ml1l1k duygusu 

(24) Serna ~zger, a.g.e., s.62-64. 
(25) John Schermerhorn, a.g.e., s.282-283. 
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ki:jilerin liderlerine daha c;:ok yakinla:jmasini saglayabi

lir. Liderlerin yarattiklari bu bagimlilik duygusu ki9ile
rin, liderlerin istemleri dogrultusunda gal19malar1na ne
den olabilir. Kendilerini liderle biltilnle9mi9 olarak gore

bilir ve daha etkin c;:al19abilirler. 

4) Ba9kalar1na sizi bir insan olarak tanimalari konusunda 

firsatlar yaratin. 

£) L!DER!N ORGAN!ZASYON !<;!NDEK! ROLLER! 

Davran19 bilimcileri organizasyonun ba9ar1s1nda ve 

verimliligin art191nda liderlerin rollerinin hig de kilgilm

senmiyecek kadar bilyilk oldugunu ileri silrmektedirler. Dav

ran19 bilimcilerine gore i9letmenin orgiltsel yap1s1n1n 

olu9turulmas1nda ve etkin i9leyi~inde rol oynayan faktor

lerden biri de liderlik olgusudur. Organizasyonun ba9ar1-

s1nda rol oynayan liderin orgilt igindeki rolleri aljagidaki 

9ekilde agiklanabilir. 

1. Organizasyon ve Grup Amaglar1n1 gergekle9tirmedeki Rol-

leri: Liderin en onemli sorumlulugu organizasyonun amag

lari ile grubun amaglar1n1 uyumla9t1rmakt1r. Bu gorilndilgil 

kadar kolay degildir. Organizasyonun amaglari gok uzun do

nemde gergekle9tirilebilecegi gibi, i9gorenlerin anl1yam1-
yacaklar1 kadar kar191k olabilir. ate yandan i9gorenler 

organizasyonun amaglar1n1 kavramak zorundalar. ~ilnkil bu i9-
lerinin bir pargasi. Bazen de organizasyonun amaglari ile 

grubun amaglari c;:at19abilir. Bu gat19man1n azalt1lmas1 ya 

da yok edilmesinde liderin rolil gok bilyilktilr. Eger lider 

bu gorevin ba9ar1l1 bir 9ekilde yerine getirebilirse orgilt

sel verimliligi art1rabilir. Biltiln liderlik yakla91Il\lar1na 

gore i9letmeler ve ~al19anlar birbirlerine bag1ml1d1r. !ki

si arasindaki dengenin kurulmasi ve verimliligin art1r1lma

s1 ise lidere bagl1d1r. Lider orgi\tsel amaglara ula9abil

mek igin i9gorenlerin istemlerini desteklemek ve gidermek 

zorundadir. Bugiln bir go~ davran19 bilimcisi i~letme ile 
grup arasindaki olumlu ili9kinin kurulmasinin lider-i9let

me biltilnle9mesine bagli oldugunu belirtmektedirler. 
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2. Yapici ele§tirme ya da yapisal ele§tirideki rolleri: 

Liderler grup Uyelerine i§ performanslari hakkinda 

gerekli bilgileri vermelidirler.· !~gorenin i§i, departma

nin ama~larina yanit veriyormu? !§in niteligi nedir? t~go

ren i§ini iyi yapiyor mu? !§in hangi a§amasinda i§gorenin 

yardima ihtiyaci var? Grup Uyelerinin orgiltsel ama~lari 

ger~ekle§tirmedeki rolleri nelerdir? ·Bu tip sorularin ya

n1tlar1n1 lider silrekli olarak grup ilyelerine aktarmal1d1r. 

!§lerin yilriltillmesinde i§gorenler yetersiz ya da yardima 

ihtiya~lari varsa lider bu konuda gerekeni yapmal1d1r. <26
> 

Liderin, i§gorenlerin yapt1klar1 i~lere kar§i kay1ts1z kal~ 

masi onlarla ilgilenmemesi orglitsel yapi i~inde ba§ibozuk

luga yol a~ar. Bunu ortadan kaldirmak i~in lider i§in her 

a§amasinda i§gorenle ilgilenmekte, yetersiz kald1klar1 ko~ 

nularda onlari egitmektedirler. Lider i§gorenleri egitir

ken ya da yetersizliklerini giderirken kir1c1 olmamaya ve 

ele§tirilerinde yap1c1 olmaya ozen gostermelidir. Bazen 

ele~tiriier yap1c1 ve iyi niyetle yoneltilse bile kizg1nl1-

ga ve darg1nl1ga neden olabilir. Etkili bir ele§tirinin ya

p1c1 olmasi gerektigine inanan lider, boyle ele§tirilerin 

i§gorenlerin davran1§lar1n1 olumlu yonde etkiledi~ine inan

maktadir. 

3. Bilgilerin i~qorenlerden saSlanmasindaki roller!: Ba§a

r1l1 bir lider, i§gorenlerden yeni fikirler edinebilendir. 

Lider a~ik fikirli ve ula§ilabilir olmalidir. !§gorenler 

lider kar§isinda kendini rahat hissetmelidir ki yeni ve ya

ra t1c1 onerilerde bulunabilsinler. Liderin i§gorenlerden 

gelen onerilere a~ik olmasi onlara verdigi degerin goster

gesidir. 5nerilen fikirlerin degerlendirilmesi yeni ve ya

ratici fikirlerin ortaya ~ikmasini saglar. !§gorenlerden 

gerekli bilgilerin saglanmasi ve degerlendirmede dikkate 

al1nmas1 i~letmenin etkinliC]in·i artirir. i~letme i~inde 

meydana gelen olumlu ya da olumsuz olaylarda lider haberdar 

(26) William Werther-Willam Ruch-Lynne McClune, a.g.e,s.205. 
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olmalidi.r. Bu olaylar ile ilgili bilgilerin saglanmasi li

der ile i~goren arasindaki ileti~im kanallarina baglidir. 

Bu kanallardan elde edilen bilgiler sayesinde bir qok 

olumsuz olaylarin meydana gelmesi onlenebilir. !~gorenler

den lidere dogru akan ileti~im kanallarinin aqik olmasi 

bilyilk olqilde liderin anlayi~li, gilvenilir ve yakla~ilabi
lir olmasina baglidir. <27 > 

(27) William Werther-William Ruch, Lynne Mcclune, a.g.e. 
s.205. 



Bl:5LtlM 2. 

L!DERL!K YAKLA~IMLARI 

!9letme iginde verimliligin ve etkinligin art1r1l

mas1 ancak iyi bir lider ile saglanabilir. Bunun bilincin

de olan davran19 bilimcileri bir gok ara9t1rmalar ve gal19-

malar yaparak, i9letmenin verimliligi ve etkinligi agisin

dan "en iyi lider" ya da "en uygun lider" bigimini ortaya 

koymaya gal19m19lard1r. Ancak bu konuda kabul edilen belir

li bir yakla91m yoktur. Bu konudaki yakla91mlar birbirle

rinden gok farkl1d1r. Bazi ara9t1rmac1lar liderlerin, ken~ 

dilerini digerlerinden farkli yapan ozelliklerle birlikte 

dogdugunu, baz1lar1 ise liderin, kendisini lider yapan 

ozelligini orglit igindeki pozisyonundan elde ettigini, ba

z1lar1 liderligin ko9ullar1na bagli oldugunu baz1lar1 ise 

insanlar in davrani!]lar 1 onl~ri "lid er" yapmaktadir ( l) de

nilmektedir. 

Gergekte hig kimse "liderligin" nasil olu9tugunu ya 

da nereden geldigini bilmemektedirler. Tek bilinen bir ger

gek var o da liderin organizasyonun i9leyi9ini etkiledigi

dir. Liderin organizasyonu ve ki9ileri nasil etkiledigi ve 

kulland1klar1 yontemlerin neler oldugu konusundaki yakla-

91mlar birbirlerinden farkl1d1r. Liderlik ve liderlik dav

ran191n1 organizasyonlar ag1s1ndan incelemek igin oncelik

le bu konuyla ilgili yakla91mlar1 ag1klamam1z gerekiyor. 

Bu yakla91mlardan baz1lar1 liderin ortaya g1k191n1 lider 

olacak ki9inin davran19sal ozelliklerine baglarken, bazi 

yakla91mlarda liderin davran19sal ozellikleri d191nda, ba

Zl. ortamsal ozelliklerin de lideri belirlemede etkin oldu-

(1) William Werther-William Ruch-Lynne McClune,"Productivity 
through people" Mc Graw-Hill Book Comp.Inc.New York, 
1989, s.199. 



- 20 -

~nu ileri silrmektedirler. 

Davran19sal yakla§imlara gore liderin, ba9ar1l1 ve 

etkili olabilmesi igin ba§vuracagi yontemlerden birisi, 

i§gorenlerin destegini ya da kat1lim1n1 saglamak digeri 

ise grup ilyelerinin amaglari ile i§letmenin amaglar1n1. 

uyumlu hale getirmektir. Liderligin analizinde kullanilan 

davrani§sal yakla§imlar II. Dilnya Sava§indan hemen sonra 

'Ohio State Universitesi'nde ba§layip Michigan tlniversite

si'nde devam edip 1960'11 yillarin sonlar1na dogru da en 

son 9eklini almi§tir. 

A) YC5NET!M D!YAGRAMI (MANAGERIAL GRID) 

Liderligin analizinde kulllanilan "davrani§sal yak

la§imlar "dan biri de Robert Blake ve Jane Mouton· tarafin

dan one silrlilen ve bizdeki davran19 bilimcileri taraf indan 

"yonetim kafesi" ya da "yonetim diyagram1 11 diye adlandiri

lan gal19madir. Bu gali§mada Blake ve Mouton liderin et

kinligini yatay ve dikey dilzlem ilzerinde olgmeye gal19m19-

t1r. <
2

> Yatay dilzlem i§i, dikey dlizlem ise bireyleri dik

kate almaktadir. Ayni zamanda her bir dilzlem dokuz ayri 

bolilme ayr1lm19t1r. Yonetirn diyagrarni ilzerindeki bu bolilrn

lerin kornbinasyonundan seksen bir Qe§it yoneticilik stili 

gikar1lmaktad1r. Ancak Blake ve Mouton bu seksen bir yone
ticilik stillerinden "saf kurarnlar" olarak adland1rd1klar1 

be§ stil Uzerinde durrnu§lardir. C3 > Bu yonetici stiller! 

§unlardir. 
1.1: Bu noktada yer alan liderin insana ve uretime duydugu 

ilgi en alt dlizeydedir. tlrgilt iQindeki i§lerin ba§ar1lmas1 

igin lider 9ok az bir gaba sarfediyor. Ayni zamanda bu tip 

liderler organizasyon ilyelerini de i§in istenilen bir bi

ginde bitirilmesi konusunda desteklemiyor. 5rgilt iginde 

herhangi bir gati§ma soz konusu oldugu zarnan bu tip lider-

(2) Willa.m Werther-Willam Ruch-Lynne McClure,a.g.e, s.201 
(3) James Gibson1 John Ivancevich, James Donnelly"Organiza

tions" Business Publications, Texas, 1979, s.196. 
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ler karar vermekten kag1n1rlar. Sorunlar kar§isinda taraf

siz daha dogrusu ilgisiz kalmaya gal191rlar. !9gorenleri 

i9e yonlendirmek igin hig bir 9ey yapmaz. !9gorenleri ge
reksinim duyduklari konularda aydinlatmaz. Bu yonetim bigi

minin sonucu olarakta gal19anlar1n yarat1c1l1g1 kaybolur 

ve gal19anlar olabildigince dil9ilk verimle gal19ma yolunu 
segerler. <4> 

1.9: Boyle bir lider i§ten QOk, organizasyon igindeki Uye

lerin gereksinimlerini kar91lamak, ilyeler arasinda saglik-

11 ili§kiler kurmak, iyi bir gal19ma ortami yaratmak yoniln

de gaba harciyor. Biltiln dikkatini ve enerjisini ki§iler 

arasindaki ili§kilerde yogunla§t1rd1g1 igin i9lerin nasil 

ve ne 9ekilde yap1ld1g1 konusunda pek fazla ilgilenmez. <5
> 

9.1: Uretime olan ilginin en gok, insana olan ilginin en 

az oldugu bir yoneticilik bigiminde liderin tek dil9ilncesi 

i9in istenilen bigimde ve zamanda yerine getirilmesidir. 

!9 ortami ve i9gorenler arasindaki ili§kinin boyutu onemli 

degildir. Buradaki varsayirn; ongorillen ilretitn gereksinirnle

riyle insanlarin ki9isel gereksinimleri arasinda bir 9eli9-

kinin oldugudur. Bu varsayima gore, bunlardan biri kar91- " 

lanmak istendiginde digerinden fedakarlik edilmesi gerek

mektedir. Bu varsayimdan yola gikan lider i9 ko~ullar1n1, 

duygu ve davran1§lar1 en aza indirgeyen bir bigimde dilzen
lemektedir. Boylece insan unsurunun verimlilik ve g1kt1ya 

zarar vermesini onlemektetlir. ~al19anlar1n yarat1c1l1g1na, 

geli9kilerine, sorunlarina 9ok az onem verilmektedir. Amag 
ilretimi art1rmakt1r. (G) !9gorenl~rin beklentilerini ve duy

gularini ikinci plana atarak, ilretim art191 yoluyla verim

liligi artirmak isteyen liderin uzun donemde ba§ar1l1 olma

si beklenemez. !9gorenlerin tatminsizlikleri ve sorunlari 

i9 ak191na yansiyacak, sonu~ta Uretirn dolayisiyla verimli
lik azalacaktir. (7) 

( 4) Serna 5zger "Verimlilige etkileri ar;1s1ndan sanayi i9-
letmelerinde orgilt yapilari ve liderlik.bi9imleri"MPM 
Yayinlari, Ankara, 1988, s.76. 

(5) John Schermerhorn "Management for !>roductivity",Willey 
and Sons Inc.New York, 1986, s.287. 

(6) Serna {)zr;er, a.g.e., s.76 
(7) John Schermerhorn "Management for Productivity" John 

Wiley Inc. New York, 1986, s.286-87. 
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9.9: Bu tip lider, organizasyon igindeki ili§!kilerin ve 

i§l ortarninin istenilen bi¢irnde olrnasini isterken, i§linde 

ba§lar1l1 bir §lekilde bitirilrnesini arzularnaktadir. Bu tip 

lider igin ki§1i-i9 ayni derecede onernlidir. Bu tipteki li

der (1.1) liderin tarn kar~1t1 bir konurndadir. Lider karar 

verrnek i~in grup ilyelerinin onayina ba~vurur. Grupta fikir

birligi saglarnada karar verrnez. Kar§lilikli gilven ve kabule 

dayali bir ortarn sozkonu~udur. Uyeler gereksinirn duydukla

ri konularda lider tarafindan silrekli bilgilendirilirler. 

5.5: ~ali§lanlarin tatrnini ile i§l ba§lar1s1n1 dengeleyen bir 
liderlik bigirnidir. (8 ) Liderin arnaci hem Uretirni hem de 

gali§lanlarin rnorallerini belli bir dilzeyde tutabilrnektir. 

Lider Uyelere ba9ar1lar1 hakkinda yilzeysel bilgiler verrnek

le yetinir. Bu tip liderler kararlarinda geleneksel oy ver
rne yonternini kullanirlar. C

9 > 

Blake ve Mouton'a gore 9.9 en etkin lider tipi ol

rnasina ragrnen bir takirn zorluklar yoneticileri 5.5 lider 

tipini kullanrnaya zorluyor. Blake ve Mouton gal19anlar1 

ve 191 dikkate alan bir uzla9rnan1n oldukga yilksek bir ve

rirnlilige oncillilk ettigini ileri silrrnektedirler. (lO) Blake 

ve Mouton 'un geli§ltirdikleri "Managerial Grid" sisternini 

ve bu aist@md@ y@r alan liderlik bi~imlerini a~a~1daki ee
kilde gorrnek milrnkilndilr. 

(8) James Gibson, John Donnely-James Ivancevich "Fundamen- · 
tals of Management" Business Publications Inc. Texas, 
1987, s.386. 

(9) Serna tlzger, a.g.e., s.76. 
(10) William Werther, William Ruch, Lynne McClune,a.g.e., 

s.201. 
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$EK!L:l. Blake ve Mouton'in "Yonetim Kafesi" 

KAYNAK: James Gibson, John Ivancevich, James Donnely, 

"Organization", s.197. 

B) LIKERT'IN L!DERL!K YAKLA$IMI 

Rensis Likert orgilt i~inde arzulanan performansi 

ve i9le tatmin alma ama~larini en iyi 9ekilde yonlendirile
cegi konusunda bir ~ok ara9tirma yapmi.9ti.r. (ll) Michig~n 
Universitesi'nde liderlik konusunda yapilan ara~t1rmalar1n 
en onemli ozelligi etkili bir liderlik i~in gerekli clan 

prensip ve yontemlerin belirlenmi9 olmasidirl Likert'a go
re, liderlik tipi, verimlilik, devamsizlik, i9goren degi- '. 

9im hizi., ilretim arti.91, '.i9gorenlerin yonetsel motivasyonu, 

organizasyon Uyelerinin i9teki tatminleri gibi performans 

kriterlerini etkilemektedir. <12 > Liderlik tipinin yukari.da 

belirtilen performans kriterlerinden her birini na·sil etki

ledigi konusundaki ara9t1rmalar ~ok geni9 ve farkli endUst

ri dallarina uygularun19t1r. Bu ara9tirmalar sonucunda Li

kert tarafindan liderlik iki farkll. sinifa ayrilarak tanim-

(11) James Gibson-James Donnely-John Ivancevich,a.g.e.s.192. 
(12) James Gibson-James Donnely-John Ivancevich,a.g.e.s.384. 
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lanm19t1r. Birincisi i9e donilk liderlik, 'ikincisi ise i9-

gorene donUk liderlik tipidir •. 

!9e donilk lider, sahip oldugu biQirnsel yetkisini 

kullanarak i9gorenlerin davran19lar1n1 ve perforrnanslar1n1 

etkilerneye Qal191yor. Bu tip lider igin, i9gorenlerin i9 

hakkindaki dil9ilnceleri hiQ onernli degil. tlnernli olan i9in 

istenilen biginrl.e bitirilrnesidir. Buna kar91l1k i9gorene 

donilk lider yetkilerinin i9gorenlere devredilrnesi, kararla

rin alinrnasinda i9gorenlerin onerilerinin dikkate alinrnasi 

ve i9gorenlerin i9teki ki9isel tatrninlerinin g0z onilnde 

bulundurulrnasindan yana. Boyle bir lidere gore orgilt igin

de herkes tarafindan kat1l1rn1n gergekle9tirildigi bir orta

rnin yarat1lrnas1 orgUt iginde etkinligi ve verirnliligi art1-
r1r. ( 13 ) 

Likert liderlik konusunda yaprn19 oldugu bu s1n1flan

d1rrnan1n etkisini, ayni 9ekilde orgiltlenen, ayni teknoloji

yi kullanan, ayni i9i yapan ve 500 ki9iyi kapsayan bilro 

elemanlarina test etti. Bu 500 ki9ilik deneysel grup dart 

ayri gruba ayrilarak iki farkli lider tipinin bu gruplar 

Uzerindeki etkisi incelendi. 

1. Grupta liderin davran1elar1 bask1c1 ve otoriter nitelik· 
te. Lider grup ilyelerine ne yaprnalari gerektigini soylil

yor. Bu grupta yer alan lidere gore i9gorenler ne i9in ge

rektirdUji yeteneklere sahip, ne de i9in yap1lrnas1 ile il

gi lidirler. Bu nedenle 11 ifid yaptirrnak iQin i9gorenler ilze-' 

rinde baski uygularnal1d1r" diye dil9Unrnektedirier. tlrgiltte 

"gi.ivensizlik ve korku" havasi esmektedir. Ceza ve tehdit 

lid er in i9i yaptirrnak iQin ba9vurdugu yonternlerdir •· Yukari

dan a9agiya dogru dikey haberle9rne soz konusudur. Kararlar 

lider tarafindan ilyelerin kat1l1rn1 olrnaksizin al1nrnaktad1r. 

2. Grupta ise liderin davran19lar1 otoriter olrnakla birlik

te bir iyi niyet soz konusudur. (beneuolent-authoritatiue 

(13) James Gibson-James Donnely-John Ivancevich,a.g.e,s.153. 
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behavior} Bu gruptaki lider kararl1 tek ba91na alirken i9-

gorenlerden gelen onerileri de gozonilnde bulunduruyor. t~

gorenleri ise yonlendirirken otoritesini kullaniyor. Ancak 

bu otor i te kir 1c1 ve baskici olmaktan c;ok, iyi niyete da

yaniyor. Bu gruptaki lider, birinci grupta yer alan lide

rin daha l.l111lla9t1r1lm19 ozelliklerini ta91maktad1r. 

3. Grupta liderin davran19lar1 dani~maci (colsultative) 

niteliktedir. Lider karar almada once i~gorenlerin goril~le

rine ba~vuruyor. Alinan kararlar hakkinda i~gorenlerin dil

~ilncelerini ara~tiriyor. Haberle~me yukaridan a~agiya ve 

a~agidan yukariya olmak ilzere ~ift yonlildilr. Cezalandirma 

ve tehdit lider tarafindan ~ok az kullan1l1yor. Lider ta

rafindan ilyelere bazi sorumluluklar veriliyor. 

4. Grupta ise kat1l1mc1-grup davran19lar1 soz konusu. Li
der ve i~gorenler kararlari birlikte aliyorlar. l. grupta 

yer alan lider davrani~larinin tam tersi soz konusudur. 

Liderin tiyelerine clan gilveni tam::lir. Amaqlarin belirlenme

sinden gerc;:ekle~tirilmesine kadar olan silrecin her a9ama

s1nda Uyelerin kararlara katilmalari saglanmaktadir. ~ift 

yonlil haberle~me vardir. t~lerin yapilmasiyla-i~goren bek

lentileri uyum ic;erisindeair. Liderin ba~arisi da bu uyu

mun saglanmasinda yatmaktadir. <14 > 

!lk iki grupta liderin i~e donilk egilimleri soz ko

nusu iken son iki grupta i~gorene dontik davrani~lar agir

likta. Bu ~ali~malar sonunda her iki sistemde de (i~~iye 

donilk-i~e donilk) ilretimin artt1g1 gorillmil~tilr. !lk iki 

grupta ilretim %25 artarken son iki grupta %20 oraninda bir 

arti~ saglanmi~tir. Bu arti~lar her iki grupta da farkl1 

yontemlerin kullan1lmas1 sonucunda elde edilmi9tir. !lk 

iki grupta liderin bask1c1 ve i~e yonelik . davran1~lar1 ilre

timi art1r1c1 neden olarak gorilliirken, son iki grupta i~

gorenlerin kendileri i~gU~lerini artirarak ilretimin artma-

(14) Willam Ferther-William Ruch-Lynne McClure,a.g.e.s.202. 
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sina neden olmu~lardir. Grup Uyelerinin gabalar1n1 birle~

tirmesi, daha az devams1zl1k yapmalari ve i~gorenlerin i11-

teki tatminleri ilretim art1~1ndaki en bilyilk nedenler ola
rak one silrtilmil~tilr. (lS) Bu ara~tirmalar sonucunda i~e yo

nelik liderlik tipinin ge~erli oldu~u ortamlarda ilretimin, 

i~gorene yonelik liderlik tipinin soz konusu oldugu ortam

lara gore biraz daha fazla olmasi, i~e yonelik liderlik · 

tipinin daha etkin oldugu gorti~ilnil verebilir. Ancak 

Likert'e gore bu kisa bir donem igin gegerlidir. ~ilnkil be

lirli bir donem sonucunda liderin bask1c1 ve otoriter tu

tumundan dolayi negatif davran111lar, i~gorenlerin devam

s1zl1klar1 ve i~goren degi~im hizi artacaktir. Bu olumsuz

luklar ilretinrle etkinligin ve verimliligin azalmasina oyl 

agacaktir. 

Likert'e gore i~gorene yonelik liderlik tipi, bir 

gok ortamlarda daha etkilidir. !~gorenlerin ihtiyaglar1n1n 

kar~1lanmas1, karar mekanizmas1nda yer almasi gibi i~gore

ne yonelik olumlu davran1~lar1n sergilendigi boyle bir li

derlik tipi, Likert'e gore bireyler ya da ortamlara gore 
degi~miyor. ( lG) 

C) TANNENBAUM VE SCHMIDT'!N L!DERL!K MODEL! 

Tannenbaum ve Schmidt liderlik konusunda yapt1g1 

gali~malar sonunda yedi ~e~it liderlik tipi one silrmil~ler
dir. Bu yerli tane liderlik tipinde, Tannenbaum ve Schmidt, 

liderlerin Uyelerine tan1yacag1 yetki derecelerini s1n1f

land1rmaya c;al1~m1~lard1r. l}ne silrdilkleri liderlik bigim

leri "yoneticinin yogunla11t1g1" liderlik bic;imlerinden 
11 i~gorenlerin yogunla~t1g1" liderlik bigimlerine dogru s1-

n1fland1r1lm111t1r. 

(15) James Gibson-James Donnely-John Ivancevich,a.g.e.s.193. 
(16) William Werther-William Ruch-Lynne McClure,a.g.e.s.202. 
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Birinci durumda, lider biltiln kararlari kendisi aliyor. Sa

dece alinan kararlarin ne oldugunu i9gorenlere soylUyor. 

Kararlarin nigin al1nd1g1n1 aQiklamiyor. !9gorenlerin ali

nan kararlar konusundaki dU9Uncelerine kay1ts1z kaliyor. 

!kinci durumda 1 bu pozisyonda yer alan lider alinan karar

lar in i9gorenler tarafindan benimsenmesi gerektiginin bi

lincinde. Kararlari uygulayacak ki9ilerin bu kararlari be

rdmsemesi igin baski yapiyor. Ba9ka bir deyi§ile aldigi ka

rarlari i9gorenlere satiyor. 

UglincU durunrla yer alan lider i9gorenlere kar91 biraz daha 

agik. Alinan kararlar konusunda i~gorenlerden gelen tepki

leri degerlendiriyor. Karari almadan once i9gorenlerin go-. 

ril9 ve onerilerini dikkate aliyor. Fakat sonuQta yine kara

ri kendisi aliyor. Ancak diger pozisyonlarda yer alan li

der 9e9itlerine gore biraz daha 1l1ml1 ve esnek. 

Dordilncti pozisyonda yer alan lider ise ald1g1 kararlari i9-

gorenlerin gorU9 ve onerilerine sunuyor. Gelen tepkiler ve 

oneriler 191g1nda kararlarda degi9iklik yapabilir. <17
> 

Be9inci pozisyonda yer alan lider orglitsel ya da grupsal 

sorunlarin ne oldugunu i9gorenlere agiklayarak onlarin go

ril9lerine ba9vurmakta ve elde edilen veriler i91g1nda ka

rarlar 1 vermektedir. Burada lider karar1 vermek iQin gerek
sinim duydugu bilgileri i~gorenlerden elde etmektedir. 

Altinci durumda lider kendisinin ve grubun sahip oldugu yet

ki ve olanaklari ve bu olanaklarin hangi sorunlarin gozti

milnde ne cHQUlerde kullanilabilecekler ini belirterek, so

runlarin ortaya konulmas1n1 ve bunlara ili9kin kararlarin 

a11nmas1n1 Uyelerine birakir. Lider karar verme toplantila

rina grubun lideri olarak katilacaksada, grubun diger ilye

lerinden daha fazla yetkiye sahip degildir. Ancak grubun 

aktif ilyesi olarak kendi fikirlerini aQiklayarak kararin 

Olu9mas1na katkida bulunabilir. (lS) Yedinci pozisyonda li-

(17) William Werther-William Ruch-Lynne MacClure,a.g.e. 
s. 200-201. 

{18) Erol Eren, "Yonetim ve Organizasyon" Kure Ajans, ts
tanbul, 1991, s.333. 
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der yetkilerini grup ile birlikte e§it olarak payla~makta

dir. Sorunlarin belirlenmesinde ve gozilm igin gerekli ka

rarlarin al1nmas1nda, her iki tarafta e§it olarak silregte 

yer almaktadirlar. Tannenbaum ve Schmidt'in liderlik konu

sundaki goril9leri a9a~idaki 9ekilde agiklanrnaya gal1~1lm19-

t1r. 

Yoneticinin yogunla9t1g1 
liderlik bigimleri 

'{eH.inin 1;10f\e.tic; +cirQ,e1ndal"'\ 

kullcat\1ld1§• ~lql) 

$EK!L:2. 

i9gorenin yogunla9t1g1 
liderlik bigimi 

J~sorenler k;n 

serbe~+lik Qfqt) I 

KAYNAK: James Gibson, James Donnely, John Ivancevich, 

"Management", s.398. 

Tannenbaum ve Schmidt'e gore "en uygun" lider bigi

minin segilmesinde lider, i~goren ve ortamsal ko9ullar dik

kate al1nmal1d1r. Bu segimde lider pozisyonundaki ki~inin, 

ki~isel degerleri, i~g8rene gUven duygusu, liderlik tercih

leri, belirsizliklerle ba9a yikma yetenegi, onemli olmakta

Clir. l:>rnegin i9gorenlere gilvenen bir ki9i, gilveruneyen bir 

ki9iye oranla i9gorenlere daha gok kararlara katilma hakki 

taniyacaktir. Daha esnek, 1l1ml1 ve uyumlu bir ki9inin li

der pozisyonunda olmasi Uyeler arasindaki ili9kilerin iyi

le9tirilmesini saglayabilir. "En iyi lider" segiminde i9go

renlerin ihtiyaglari, belirsizliklere kar91 ho9goril1eri, 

kararlara katilma egilimleri, Brgiltsel amac;:lari benimsemele

ri gibi faktorlerde onemli olmaktadir. !~gorenlere-ili9kin 

bu faktorlerin bilinmesi en uygun segimi kolayla9t1racakt1r. 

l:>te yandan ortama ili9kin unsurlar da goz onilne a11runal1-

d1r. Grup etkinligi, zaman bask1lar1, orgiltsel sorunlar 

gibi faktorler en uygun liderlik bigimini etkileyebilir. 

tlrnegin zamanin yetersiz oldugu ko9ullarda otoriter bir ka

rar mekanizmasi uygun iken tam tersi ko9ullarda kat1l1ma 
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ozen gosteren daha demokratik liderler uygun olabilir. Cl9) 

D) FIEDLER'!N L!DERL!K MODEL! 

"Contingency" teorisi diye de adland1r1lan bu teori 

Fiedler ve asistanlari tarafindan Illinois ve Washington 

Universitelerinde geli9tirilmi9tir. Ayn1 zamanda soz konu

su teori, "ortamsal liderlik" (Sitiuational leadership) 

yakla91mlar1 konusunda hazirlanan ilk teoridir. Fiedler 

tarafindan geli9tirilen bu teoride, grup verimliliginde, 

liderin geqerliliginin ve etkinliginin olqillmesi amaglan

m19t1r. <20) Fiedler'in teorisine gore ba9ar1l1 bir lider

lik, liderlik bigimi ile ortamin istemleri arasindaki uy

gunluga bagl1d1r. Fiedler teorisinde liderlik bigimi iki 

9ekilde s1n1fland1r1lm19t1r. 

1) !§e gildillenmi9 lider: Fiedler, i9e gildillenmi9 liderle

rin daha gok ba9ar1ya ozen verdiklerini, i9letme iginde 

i9lerin ba9ar1l1 bir 9ekilde bitirilmesine ozen gosterdik

lerini ileri silrmektedir. Bu ge9it liderlere gore i9teki 

tatmin i9in kendisinden ve yoneticinin iyi bir i9 yapt1g1-

n1 bilmesinden kaynaklanmaktadir. Daha gok yonlendiricidir

ler, i~gorenlerin duygularina onem vermekle birlikte, go

rev bu tip liderler igin daha gok on plandadir. Yetkile

rinden kaynaklanan gilglerini i9leri yaptirmak amaciyla kul

lanir lar. 

2) tli9kiye gildillenmi9 lider: .tli9kiye gildillenmi9 lider 

igin i9gorenlerin duygulari on plandadir. !9letmede karar

larin verilmesindeki sorumluluklari i9gorenle:)'.'.'le birlikte 

payla9maya daha qok meyillidirler. Bu tip liderler i9goren

ler taraf indan kabul edilmeyi ve desteklenmeyi amaglad1kla

r1 igin i9gorenlerle clan ili9kilerine daha gok ozen gos

termektedirler. !9letme i«;;indeki gorevler, bu tip liderle

re gore ikinci plandadir~ !9e gildillenrni9 liderler oncelik

le i9gorenlerle sagl1kl1 ve uyumlu ili9kiler kurmayi ve 

(19) William Werther, William Ruch, Lynne McClure,a.g.e. 
s. 2 01. 

(20) William Werther, William Ruch, Lynne McClure,a.g.e. 
s.202. 
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kurulan bu ili9kilere dayanilarak gorevlerin yerine geti-
. (21) 

rflmesini ama~lamaktadirlar. 

Davran19 bilimcileri liderlik bigimi bak1m1ndan i9e 

gildillenmi9 lideri otoriter lidere, ili9kiye gildillenmi9 li

deri ise demokratik lidere benzetirler. 

Fiedler'e gore her iki lider tipi birbirlerinden 

farkli olmalarina ragmen, i9letme igindeki verimliligin 

ve etkinligin art1r1lmas1nda etkili olabilirler. <22
> Bu 

liderlerin etkinligi Fiedler'e gore i9letme ortam1n1n ozel

liklerine de bagl1d1r. 

Fiedler'e gore liderin etkinligini belirleyen diger 

bir faktor ise liderin iginde bulundugu ortamin ozellikle

ridir. Ortamin ozellikleti ile liderin ozellikleri arasin

daki uygunluk ne kadar fazla ise liderin etkinligi de o 

kadar fazladir. Fiedler'e gore i9letme igindeki ortamin 

lider igin elveri9li olmasi ilg ko9ula baglidir. Bunlar, 

- Lider ile i9goren arasindaki ili9kinin niteli~ine 

- !9in yap1lanmas1na 

Liderin pozisyonundan kaynaklanan gilce baglidir. 

Bu unsurlarin yilksek oldugu ortamlar liderler igin 

elveri9li oldugu kabul edilmektedir. ~ilnkil, 

- Liderler grup ilyelerinden destek bekleyebilir. 

- Liderler pozisyonlarindan kaynaklanan bigimsel 

yetkiyi istekler yonilnde kullanabilirler. 

- Agik bir bigimde tan1mlanm19 gorevler orgilt ilye-· 

leri tarafindan kolayca devredilebilir, kontrol 

edilebilir ve degerlendirilebilir. <23 > 

Fiedler liderlik konusunda yapilan eski gal19malar1 

yeniden analiz ederek ve yukaridaki faktorleri de goz onil-

(21) Denis Sinclair, "Managerial Leadership" Ders notlar 1, 
New York Univ., 1991. 

(22) William Werther, William Ruch, Lynne McClure,a.g.e.S.203. 
(23) Henry Tosi,"Organizational Behavior and Management" 

Prentice Hall, New Jersey, 1989, s.244. 
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ne alarak ortamin elveri9li ya da elveri9siz oldugu durum

la~da daha ayr1mc1 ve kati lider davran191n1n yilksek grup 

performans1n1n saglanmasinda daha etkin oldugunu; buna kar-

91l1k daha milsamakar ve daha uyumlu lider davran1~1n1n or

tamin orta derecede verimsiz ya da verimli oldugu ortamlar

da yilksek grup performansinin saglanmasinda etkin oldukl~~ 

rini ileri silrmil9tilr. 

Fiedler bu gorU9lerini agiklarken de ~oyle demekte

dir. 11 liderin gilce sahip oldugu, gorevlerin agik bir ~ekil

de tan1mland1g1 elveri9li ortamlarda grup, i~lerin nasil 

yapilacagi konusunda yonetilmeye hazirdir. Buna kar~ilik 

elveri9siz ortamlarda yani, liderin gilce sahip olmadigi, 

gorev yap1lar1n1n agikga belirlenmedigi ortamlarda liderin 

aktif mildahalesi ve kontrolil grup ilyelerini i9e yoneltmedi

gi silrece grup verimliligi ba9ar1s1zl1ga ugrayacaktir. Da

ha ilimli elveri9siz ortamlarda grup taraf indan kabul edil~ 

mi9 bir lider, ya tan1mlanmam19 gorevlerle karip. karliaya .. 

kalacak ya da grup Uyeleri ile olan ili9kisini azaltacak

tir. Bu ko9ullar altinda ili9kiye yonelmi9, milsamahakar, 

yansiz davran19lar grup iQi anla9mazl1klar1 azaltabilir. 

Bu da grubun daha etkili bir 9ekilde yonetilmesine olanak 

saglamaktadir. 1li~kilerinde daha il1ml1 olan liderler bu 

ko9ullarda grup ilyelerini birlikte Qal19maya yoneltebilir. 

Grup ilyeleri ile iyi ili9kilere ve yetkiye sahip olan bir 

lider, gorevler aQl.kQa tan1mlanmam19 grup ilyeleri ile bir

likte daha etkin gal19abilmek igin il1ml1 olmak zorunda

dir. Aksi takdirde lider, ili9kilerinde ilimli ve adil ol

mad1g1 silrece sahip oldugu yetki ilyeleri korkutacak ve on

lar in yaratici gilglerinin yak olmasina neden olacaktir. Li

dere karei saygiyla kar191k duyulan bu korku grup ilyeleri

nin i9ten uzaklaemalarina ve i~teki verimliliklerinin azal

masina neden olacaktir. Grup Uyeleri ile daha zayif ili~

kilere ve daha az yetkiye sahip clan liderler ilimli olmak 

zorundadirlar. Grubu yonetmeye ve kontrol etmeye kalkiemak

tansa yonlendirici ve destekleyici olmalidirlar". 
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Fiedler, liderlerin i9letme igindeki etkinligine 

ili9kin ara9t1rmalarda ~~ arkada9lar1n1 degerlendirmede 

daha uyumlu ve esnek olan liderlerin grup verimliligine 

oncillilk etrnede, degerlendirmelerinde daha kati ve ayrimci 
• (24) 

olan liderlere gore daha etkili olduklarini ortaya koydu. 

Fiedler orgilt igindeki farkli davran19lar1 olgmek amaciyla 

iki faktor geli9tirmi9tir. 
1) Zitliklar arasinda oldugu sanilan benzerlik 

A.S.O (Assumed Similarity between opposities) 

2) En az tercih edilen i9 arkada9lar1 L.P.C. (Least 

Preferred co-workers) 

Birinci faktor, en az ve en gok tercih edilen i9 

arkada§larini ayni olarak algilayan liderlerin derecesini 

olgmektedir. Burada liderler 19 arkada9lar1 konusundaki 

tercihlerinde herhangi bir ayrim yapmiyorlar. !kinci fak

tor olan L.P.C yetersiz i9 arkada9lar1 arasinda bile taraf 

tutan liderlerin derecesini ol~mektedir. !9 arkada9lar1n1 

degerlendirmede daha ayirimci clan liderlerin katilik ya 

da ,yumu§aklik derecesini LPC gostermektedir. Bu konuda 

yapilan ara9t1rmalarda ASO ve LPC puanlari arasinda bilyilk 

bir uygunluk oldugu saptanmif}tir. Kifiiler arasi davranif}

lara ili9kin LPC ya da ASO olguleri goz onilnde bulundurula

rak, lider bu davrani9lar1 degi§tirmek ilzere egitilebilir. 

Ayni zamanda lider ki9iler arasindaki uyumsuz davrani9lar1 
degi9tirmek amaciyla baz1 standartlar yaratabilir. Ki§ile

rin bu konudaki egitimlerinde etkin olabilecek diger bir 

alternatif ise, lider grup igindeki gorevleri· tanimlamali 

ve grubun yapisina uygun stratejiler geli~tirmelidir. tlrne

gin dil9lik LPC'li bir lider kendini i9letme ortaminda tan1m

lanmam19 gorevlerle kar91 kar§iya bulabilir. Boyle bir li

der oncelikle grubu daha etkin yonetebilecegi bir pozisyo

na getirmelidir. Bunun i~in yapaca~i ilk 9ey, grubun sahip 

oldugu sorunu belirlemeli ve agikliga kavu9turmal1d1r. Grup 

(24) Henry Tosi, a.g.e. s.244-246. 
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ilyeleri ile ili9kileri zayif, tan1mlanmam19 gorevlere ve 

dil9ilk yetkiye sahip LPC'si yliksek olan bir lider, oncelik

le grubun yap1s1na uygun bir liderlik davran191 geli9tire
rek grup liyeleri ile olan ili9kilerini gilglendirmelidir. <

25
> 

L.P.C. (En az tercih edilen i9 arkada9lar1) 
En az tercih edilen i§ arkada9lar 1 yani LPC Fiedler 

tarafindan bireyin liderlik bigimini belirlemek amaciyla 

kullan1lm19t1r. (2G) Liderlik tipine ozgil davran19lar1n 

grup performansindaki etkinligi her ortamda farkl1d1r. Li

uer belirli bir ortamda etkin olurken ba9ka bir ortamda 

etkin olmayabilir. <
27

> Fiedler' in teorisinde liderin grup 

ictindeki etkinli~i bireyleri tanimlayan ozelliklerin deger

lendirilmesi ve elde edilen degerlerin toplanmasi sonucu 

ortaya g1k1yor. LPC skorlar1n1 yani liderin "liderlik bigi

mini" belirlemek ~aciyla, liderlerden gegmi9te ve 9imdi 

birlikte gal19t1klar1 ki§ileri gozonilne almalari isteniyor. 

Liderler grup amaglar1n1n gergekle9tirilmesinde daha etkin 

ve uyumlu olan ki9ilerle gal19m19 olabil~cegi gibi, tam 

tersine grup amaglarina kar91 kay1ts1z kalan, i9lerin biti

rilmesi ve yliriltillmesinde zorluk gikartan ki9ilerle de ga

l19m19 olabilir. Dogal olarak bu gruba giren bireyler, 

lider tarafindan "en az tercih edilen" ie arkada§lari nite

ligindedirl. Liderin "liderlik bi9imini" belirlemek amaciy

la liderden "en az birlikte gal19may1"tercih ettigi bu 

ki9ileri goz onilne almas1 ve de~erlendirmesi isteniyor. 

Bu degerlendirmeler sonucunda elde edilen puanlar toplani

yor. Bu puanlarin yilksek ya da dil9lik derecede olmasi, lide

r in nasil bir 11 liderlik bigimine" sahip oldugunu gosteri

yor. (~EK!L:2'yi daha ayr1nt1l1 bilgi igin inceleyebilir

siniz). Eger ki9inin LPC puani 64 ve daha yukari ise bu 

Fiedler tarafindan ili9kiye gtidill~nmi§ lider olarak tan1m

lan1yor. Soz konusu lider en az birlikte gal19may1 istedigi 

i9 arkada9lar1n1 degerlendirirken bile daha esnek ve 1l1ml1 

davraniyor. Boyle bir lider·sozkonusu ki9ilerle gal19maya 
(25)Henry Tosi, a.g.e, s.243-245. 
(26)John Schermerhorn, a.g.e., s.289. 
(27)James Gibson-James Donnely-John Ivancevich,a.g.e.s.213. 
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ve onlarla uyumlu ili9kiler geli9tinneye istekli. Bu uyum

lu ili9kiler sayesinde orgiltsel amaQlara kar91 kayitsiz 

olan ki§ilerin gabalarinin amaglarin gergekle9tirilmesi 

yonilne kanalize edilecegi dil9Unillmektedir. Eger liderin 

LPC puani 57 ve daha a9ag1s1n1 gosteriyorsa bu Fiedler ta

rafindan i9e gildillenmi9 lider olarak yorumlaniyor. Bu tip 

ki9ilerle gal19mak istemedikleri igin onlarla olan ili9ki

lerini ikinci plana atip i9lere daha gok onem veriyorlar. 

Bu tip liderler igin ki9iler arasi ili9kilerden gok i9teki 

ba9ar1 onemlidir. 

Fiedler LPC puanlarini degerlendirirken, her iki li

der tipinin etkinliginin liderin iginde bulundugu ortamin 

ozellikleri ile de ili9kili oldugunu belirtiyor. 

Fiedler'e gore LPC puanlar1n1n degerlendirilmesinde 

ba9vurulacak ikinci adJ.m, ortamin lidere tan1d1g1 toplam 

kontorliln tan1mlanmas1d1r. Burada daha once belirtildigi 

gibi liderin grup ilyeleri ile olan ili~kisi, gru9 igindeki 

gorevlerin ne derecede tan1mland1g1, s1n1fland1r1ld1g1 ve 

liderin sahip oldugu yetki onemli olmaktadir. 
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$EK!L:3. Fiedler'in "en az tercih edilen i~ arkadai;lari" 

Cetveli. 

En az iyi ~ali~abilecegimiz bireyleri tanimlayi.niz 

ve puanlayiniz. Daha sonra da i~aretlediginiz puanlari 

toplayiniz. Puanlarinin size nasil bir liderlik bi~imine 

sahip oldugunuzu gosterecektir. Eger puanlariniz 64 ve da

ha yukari ise ili~kiye gildillenmi~, 57 ve daha az ise i~e 
" 

gildillenmi~ lider tipine sahipsiniz. 

Sevimli s 7 6 5 ~ 3 ~ 
Kotli 

Sarni mi Samimi degil 

Reddedilme Kabul edilme 
8 

Sinirli Sakin 

Mesaf eli Yak in 

Soguk Sicak 

Destekleyici - - Saldirgan 

Sikic i 

Huysuz 

Dedikoducu 

Gliveni lmez 

Saygili 

Terbiyesiz 

Uy gun 

tkiyilzlil 

Nazik 

g 7 '5''f 3 .l. 
tlgincs 

8 

8 7 ' 5 1 3 1 

1. .3 'i 5 b .., g 

Uyumlu 

Mutlu 

Tedbirli 

Sadik 

- - - - - Gilvenilir 
:i. 3 '-i s b ., 9 

Saygisiz 

Terbiyeli 
.2. .) 'i 5' h 7 Q 

- - - - - - - - Uygunsuz 
e-, b s4 ~l. 1 

- - - - - - - Dogal 
1 ~ 4 5'"-78 

- - - - Kaba 
S 7 f. 5 '-f 3 :l- I 

KAYNAK: John Schermerhorn, "Management for 
produc ti vi ty" , s. 28 9. 

Puanlama 

Tool am 
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A~agidaki ~ekilde yukardaki de~i~kenler sekiz ayri 

ortarna ayrilarak, her ortarn liderler a~1s1ndan degerlendi

riliyor. Bu degerlendirrneler ile hangi liderlerin hangi 

ortarnlarda daha etkili olduklar1 belirlenmeye yal191l1yor. 

A~agidaki ~ekilde gorilldil~U gibi kontrolUn yUksek oldugu, 

gorevlerin ayik bir biyimde tanimland1~1 ve yetki gUcilniln 

yilksek oldugu ortamlarda i~e gildillenmi~ lider tercih edil
rnektedir. ( 28 ) 

t 00 iii ~lc.i:1e 3~d:;leom:~ 
';l~l~e ~ LPC /; de.r 

oeo 

O.'fO 

0.10 

o.oo t-.---~-----+----------'...,_ __ _ '"e guda/e,,,,.,l-1 
- 0.10 d\J~lt,, LPC l;de.r 

- 0.¥> 

-OllJ ~ 
- 090 

- 1.00 .__ _ __._ _ __._ __ _._ __ .__ _ __.. __ --L---'---l-

Loclerf.I,. 1' 1f m nr ill Wll L,q.e,.rlol.. . • 
it;.'\ e.1.,0-:~1; - - ;<:•') elveri~~'.l 

Li.,Jer -t.je 
ili!1lc.l<S'r 

0~3~f'4A.; 
9~re., :fP'~' 

LirJcr-Yel-k.1 

SEKiL 4 

KAYNAK 

. ' 
llj' ,~, 1~1 ''d' :z.a~j'l lOJI/ .20~·1 2Q'j'f 

6ef.,.i'l bal .. i'l beJ.,.,;,,. .bel:·~il hel~ lJel;~ w ... 6 • .:a. bel.,-, ii. 

.,. ~~lq o:z. .,.q.2lq ()Z _pqi/9 ;cpl~ Cl-,. Q :z. 

Erol Eren, "Yonetim ve Organizasyon", S. 366 

Kontroliln dil~Uk, yetkinin az ve ili~kilerin zayif oldugu 

ortarnlar ayn1 9ekilde i9e gUdillenmi9 lider daha bai;;ar1l1 

olmaktad1r. Gorevlerin ay1k bir 9ekilde tan1mland1g1 ancak 

(28) John Schermerhorn, a.g.e.s.289-291. 
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liderin yetkisinin dar oldugu ortamlarda iliekiye gildillen

mi~ lider tercih erlilmektedir. 

Fiedler'e gore, i~letmede liderin grup igindeki et

kinl~gi artirilmak isteniyorsa, hangi liderlerin hangi or

tamlarda daha ba9ar1l1 olduklari ara~t1r1lmal1d1r. !~e gil

dillenmie ya da iliekiye gildillenmi~ liderlik tiplerinden 

hangisinin ieletme ortami i~in uygun oldugu belirlenmeli

dir. Fiedler'e gore i~letme ortami ile liderlik bigimi ara

sinda herhangi bir uyumsuzluk sozkonusu ise bu uyumsuzluk 

a9agidaki stratejilerden herhangi birinin uygulamasi yoluy

la giderilebilir. 

1) Ortamin ozelliklerini ki~inin liderlik ozelliklerine uy

gun hale getirmek igin degi9tirmek. 

2) Kieinin liderlik ozelliklerini ortamin ozelliklerine uy

gun hale getirmek 

Fie:ller bireyin ki~isel yap1s1yla liderlik bigimi 

arasinda s1k1 bir ili9ki oldu~unu bu nedenle de bireyin ki

eisel ozelliklerini ortamin ozelliklerine uydurmanin gok 

zor oldugunu ileri silrmektedir. Fiedler'e gore ikinci se~e

nek her zaman igin oncelikle tercih edilmelidir. c29
> 

E) YOL-AMAG TEOR!S! 

Yol-amag teorisi, Robert J.House tarafindan geli9ti

rilmi9tir. Teoriye gore, lider iegorenlerin iee motive 

edilmelerinde, i~te tatmin olmalarinda ve verimlilikleri

nin art1r1lmas1nda anahtar rol oynamaktadir. C30) Teoriye 

gore liderin etkinligi, liderin kendisini takip eden iego

renlerin yetenekleri, iee motive edilmeleri ve i~te tatmin 

olmalarindaki olumlu etkisinden kaynaklanmaktadir. <31> 
!~gorenlerin ieleri ba~arrnalarinda ve arnaca ula9ma.lar1nda 

iz~edikleri yol lider taraf indan belirlendigi igin 

(29) John Schermerhorn, a.g.e., s.289-290. 
(30) James Gibson, James Donnely, John Ivancevich,a.g.e, 

s.393. 
{31) Denis Sinclair, a.g.e. 
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yakla91rna yol-a~ma teorisi adi verilmi9tir. House'a gore 

ba9ar1l1 bir lider, i9gorenlerin hem i9e ili9kin amaglar1-

n1 hem de ki9isel ama~lar1n1 gergekle~tirmelerinde ba9ar1-

l1 olmalarini saglayacak yollari belirleyebilir. Yol-amag 

teorisi "expectancy" adi verilen motivasyon teorisinin bul

gularindan yararlanilarak geli9tirilmi9tir. Expectancy 

teorisine gore, i9gorenler i9te gosterdikleri performansin 

arzu edilen Odilllere oncillilk edecegine inanirlarsa i§ ilze

rinde daha gok yogunla91rlar. Bu teoride de Expectancy teo

risi ile baglantili olarak anlatilmak istenen §0Y i9goren

ler in i9e daha gok yonelmelerinde, i9teki performanslarin

da ve i§ ile ilgili beklentilerde liderin etkin olabilece

gidir. Expectancy teorisinden farkli olarak bu teoride 

odak nokta liderdir. <32
> Yol-amag teorisine ili§kin gal19-

rnalar liderlerin; odillleri i9gorenler igin gegerli kilmak 

ve Odillleri i9gorenlerin ba9ar1lm19 amaglari ilzerine dayan

dirmak yolu ile etkin olabilecegini gostermi9tir. Teoriye 

gore bir lider ancak i9gorenlerin ki§isel ve i9 amaglarini 

ba9ar1l1 bir §ekilde uyumla9t1racak davrani;; bigimlerini 

belirledigi si.irece ba9ar1l1d1r. <33 > House teorisinde dort 

ge9it liderlik bigimi ilzerinde durmu9tur. Ba9ar1 igin tek 
bir "liderlik tipinin" soz konusu olmad1g1n1 belirtmii;; ve 

liderin etkinliginin liderin davrani§i ile ortama ili9kin 

faktorlere bagli oldugunu ileri silrmli9tlir. House'un bu 

dili;;ilnceleri a9ag1daki §ekildeki gibi ozetlenebilir(~EK!L:S) 

Ayni zamanda House'nin teorisi, uygun olrnayan lider

lik tipinin kullan1lmas1n1n i§gorenlerin i;;teki performans

larini azaltacagini ve amaglarin gergekle9tirilmesine yone

lik davran19lar1 yok edecegini ileri slirmektedir •. <34 ) 

Yol-amag yakla;;imina gore dart ge;;it liderlik davran191 

soz konusudur. 

1) Yonlendirici Lider: Yol-amag teorisinin ileri silrdilgil 

(32) Denis Sinclair, a.g.e. 
(33) James Gibson, John Ivancevich, James Donnelly,a.g.e. 

s.224. 
(34) John Schermerhorn, a.g.e., s.291. 
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Ortama ili9kin faktorler 

Lid er in 

Etkinligi 

- !§gorenlerin ki§isel ozellikleri 

- 9evresel baskilar ve talepler 

goril§lerin dogrulugunu ispatlamak amaciyla yapilan ara§

tirrnalar sonucunda, liderin yonlendirici ozelliginin yap1-

lar1 agikga belirlenmi§ i§lerle ili§kili olan i§gorenlerin 

beklentileri ve i§teki tatminleri ile pozitif bir ili§kisi 

oldugu ortaya koyulmu§tur. Buna kar91l1k yap1lar1 agikga 

belirlenmemi§ i§lerle ili§kili clan i§gorenlerin i§teki 

beklenti ve tatminleri ile negatif bir ili§ki soz konusu

dur. Kisacasi i§gorenler i§teki beklenti ve ba§ar1lar1n1 

yonlendirici liderin direktif leri sonunda elde edebiliyor

lar sa bu ili§ki olumlu aksi takdirde olumsuzdur. (JS) Yo~
lendirici liderin ki§isel ozellikleri §U §ekilde belirtile

bilir. 

a) !§gorenlere kendilerinden neler beklenildigini agikga 
anlatiyor lar. 

b) Hangi i§lerin nasil bitirilmesi gerektigi konusunda 

i§gorenlere ayr1nt1l1 bilgi veriyorlar. 

c) !9teki performansi artirmak igin gerekli olan ·standart

lari belirliyorlar. 

d) !9lerin istenilen bir biginrle bitirilrnesi igin i§goren

lerin uymalari gereken kurallari belirliyorlar. <36 > 

(35) William Clifford, "Principles of Management and Orga
nisations" 1991 Ders notlari, New York Universitesi. 

(36) John Schermerhorn, a.g.e., s.291. 
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Yapilan ara9t1rmalara gore, orgiltteki gorevlerin 

yap1s1 tam olarak belirlenmedigin3e ya da organizasyonun 

yap1s1na ili9kin belirsizlikler soz konusu oldugu zaman, 

yonlendirici bir lider yol gosterici y~ntemleri ve f izik

sel yap1y1 saglayarak gorevleri ve organizasyon yap1s1n1 

i9gorenler igin netle9tiriyor. Buna kar91l1k organizasyon

daki gorevlerin yap1s1 ve orgiltsel yontemler i§gorenler 

igin agik oldugu zaman, liderin yonlendirici ozelligi, 

i9gorenler iqin engelleyici bir ozellik ta91maktad1r. 

Organizasyonun en alt seviyelerinde gal19an ve yap1-

lar1 belirlenmemi9 rutin i9leri yapan i9gorenler igin ya

pilan bir ara9t1rmada; yonlendirici bir lider, agik goril§

lil olmayan otoriter i9gorenler tarafindan tercih edilir

ken, yonlendirici olmayan bir liderin de agik goril9lil ve 

otoriter olmayan i9gorenler tarafindan tercih edildi~i 

belirlenmi9tir. Organizasyonun list seviyelerinde gal19an 

ve yap1lar1 belirlenmemi9 rutin olmayan i9leri yapan i9go

renler igin yapilan bir ara9t1rmada; yonlendirici bir li

der otoriter ve otoriter olmayan i9gorenler tarafindan 

tercih ed.ilmi9tir. <37 > 

2) Destekleyici Lider: Yol-aqma teorisine gore destekle

yici bir lider, stresli ve tatmin edici olmaktan uzak i§

lerde qal19an i9gorenlerin i9teki tatminlerinin art1r1l

mas1nda olumlu bir rol oynamaktadir. Boyle bir ortamda 

gal19an liderin gereksinimleri konusunda yoneticilerin 

uyanik olmasi onerilmektedir. Destekleyici l.iderlerin ki-

9isel ozellikleri §U 9ekilde tanimlanabilir. 

a) !9gorenlerin ihtiyaqlar1n1 dikkate aliyorlar. 

b) !9i monotonluktan kurtarmak, i9gorenleri daha qok i9e 

baglamak igin i9i gekici hale getiriyorlar. 

c) !9gorenler arasinda ayrim gozetmiyorlar, onlara e9it 

davraniyor lar. 

(37) Alan Filley, Steven Kerr "Managerial Process and 
organizational behavior", 1984, s.253. 
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d) !9gorenlere arkada9ga yakla91yorlar ve onlar tarafin
dan da kendilerine kolayca ula§1lmay1 saglayacak davra
n19 bigimi izliyorlar. <38 > 

Destekleyici bir liderin etkin oldugu ortamlara 

ili9kin yapilan ara9t1rmalarda, i§gorenlerin psikolojik 

Yap1lar1nda gok etkin olduklarindan dolayi onlarin i9lerin 

monotonlugundan kaynaklanan sorunlar1n1n gozillmesinde ve 

i9e yonlendirilmelerinde etkin olduklari belirlenmi9tir. 

Boyle ortamlarda soz konusu liderin rolil daha c;ok "moral 

kaynagi" niteligindedir. <39
> 

3) Ba§ariya yonelmi9 lider: Yol-amag teorisine gore ba9ar1-

ya yonelmi9 lider, i9gorenleri daha yilksek seviyelerdeki 

perf ormanslar igin ugra9 vermelerine ve i§gorenlerin yete

nekler ine daha gok gilvenerek yeni amaglar igin milcadele et

melerine olanak saglamaktadir. House yapt1g1 ara9tirmalar

da yap1lar1 tam olarak belirlenmemi9 ve rutin olmayan i9-

lerde gal19an i9gorenlerin beklentileri ile ba9ar1ya yonel

mi9 lider arasinda pozitif bir ili9ki oldugunu saptam19-

t1r. Bu olumlu ili9ki i9gorenlerin gabalarinda daha etkin 
performans gostermelerine neden olmaktadir. <40

> Ba9ar1ya 

yonelmi9 liderin ozellikleri §U $ekilde tanimlanabilir. 

a) Grubu ba9ar1ya gotilrecek amaglari belirliyor. 
b) Yilksek seviyelerdeki i9gorenlerden daha gok performans 

bekliyor. 

c) Ba9ar1y1 sagliyacak performanslari geli9tirmek igin 
ara9t1rma yapiyor. C4l) 

House gore i9go renlerin tan1mlanmam19 ve ·rutin ol
mayan i9lerde performans gasterdigi bir ortamda, eger li

der ba9ar1ya yonelmi§ ise i9gorenler gabalar1n1n ba§ari 

ile sonuglanacagi konusunda emindirler. Bununla birlikte 

(38) John Schermerhorn, a.g.e., s.291-92. 
(39) Denis Sinclair, a.g.e., ders notlari 
(40) James Gibson, James Donnelly, John Ivancevich, a.g.e, 

(Organizations)s.224. 
(41) John Schermerhorn, a.g.e., s.291. 
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i~gorenlerin i§ yap1lar1n1n daha 1l1ml1 derecede belirsiz 

ve rutin i~lerde gal1§t1~1 bir ortamda, ba~ariya yonelrni§ 

bir lider ile i~gorenlerin beklentileri arasinda anlarnli 

bir ili~ki olmad1g1 bu nedenle i~gorenlerin gabalar1n1n 

etkin bir performansa oncillUk etrniyecegi House taraf indan 

ileri sUrillmektedir. House gore liderin ba~ariya yonelme 

ozelligi sadece i9 yap1s1n1n belirsiz oldugu ortamlardaki 

beklentileri etkilemektedir. ~ilnkil boyle bir ortanrlaki 

daha ozerk ve esnek i9ler i9gorenlere, liderlik rnodeline 

kar~i tepkileri degi9tirmek igin firsatlar saglamaktadir. <
42

> 

4) Katilimci lider: House'a gore, i~gorenlerin ve i§goren

lerin iginde bulunduklari ortarna ili~kin bazi ozelliklerin 

belirlenmesi gereklidir. ~ilnkil bu ozellikler kat1lirnc1 li

derin tatmin edici ve etkin bir performans igin araci ola

rak gorUlmesine neden olmaktadir. Kat1l1mc1 bir liderin 

i§gorenlerin davran19lar1 ve performanslari ilzerindeki et

kisi a§agidaki gibidir. 

a) Kat1l1mc1 bir ortam amaglarin gergekle9tirilmesine yone

lik yollarin daha a~ik olmasina oncillilk etmektedir. 

b) !§gorenler deger verdikleri ya da ula§mak istedikleri 

amaglar1 kat1l1m1n oldugu bir ortamda· daha kolay segebi

lirler. !9gorenlerin karar mekanizmasi iQinde yer alma

lari, i9gorenlerin amaQlari ile organizasyonun amaglari 

arasindaki uygunlugu art1rmaktad1r. 

c) Kat1l1m bireyin i9te kendisine olabilecek olaylar Uze

rindeki kontrolilnil artirmaktadir. <43 > 

Kat1l1mc1 bir liderin ozellikleri 9u §ekilde ozet

lenebilir. 

1) Grup verimliligini artirmak ya da sorunlari goz

mek igin i9gorenlerin dil9ilncelerine ba9vuruyor. 
2) !9gorenlerden gelen onerileri degerlendirerek 

gerekli kararlari aliyor. <44 > 

(42) Alan Filley, Steven Kerr,a.g.e., s.253-255. 
(43) Henry Tosi, a.g.e., s.492. 
(44) John Schermerhorn, a.g.e., s.291. 
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Yapilan ara9t1rmalara gore, ozerklik ve disiplini 

tercih eden i9gorenler i~teki tatmin ve verimlilik konu

sunda katilimci lidere kar91, yukaridaki ozellikleri ter

cih etmeyen i9gorenlere oranla daha pozitif tepki goster

mektedirler. Davran19lar1nda daha gok d19a yonelen i9goren

lerin katilimci bir lider ile gal19maktan, i9e yonelen i9-

gorenlere oranla daha az tatminkar olduklari belirlenmi§

tir. !9 yapisi belirsiz oldugu zaman, katilimci lider ile 

i§goren arasindaki sorunlarin gozilmil daha etkin kararlarin 

alinmasi ile sonuglanaca~i kabul edilmektedir. !9in yapisi 

belirsiz oldugu zaman katilimci lider, i9gorenlerin i9e 

motive edilmelerinde ve tatmin olmalarinda daha olumlu bir 

etkiye sahip olmaktadir. !9in yapisi belirgin oldugu zaman 

otoriter olma.yan i§gorenler katilimci lidere daha olumlu 

tepki gostetirlerken, yukaridaki ozelliklerin tam tersine 

sahip olan i9gorenlerin daha az olumlu tepki gosterecekle

ri House tarafindan savunulmaktadir. Rutin olmayan i9lerde 

gal19an i§gorenler katilimci olmayan bir liderdense kati

limc i bir lider ile gali~maktan daha memnun olduklari yol

amag teorisinde yer almaktadir. <45
> 

Yol-amag teorisinde, yukarida belirtilen dart ge9it 

lider tipi ayni lider tarafindan farkli ortamlarda kullani

labilir. Bazi olaylarda i§gorenlere kar91 yonlendirici 
olan bir lider, ba9ka bir olayda ya da ortamda katilimci 

ve destekleyici olabiliyor. t~gorenlerin i9e motive edilme

lerinde ve i§teki tatminlerinde etkin olabilecek lider dav

ran19lar ini agiklayan yol-amag teorisine gore·~ yol-amag 

yakla91m1 diger yakla91mlara gore bir adim daha ilerdedir. 

~ilnkil sozkonusu teori sadece hangi lider tipinin hangi or

tamlarda etkin olduklarini agiklamakla kalmiyor, neden da

ha etkin oldugunu da agikliyor. 

(45) Alan Filley, Steven Kerr, a.g.e., s.495-498. 
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-Yol-Amag Teorisinde Ortama !li9kin Faktorler-

Yol amag teorisinde ortarna ili9kin iki ge~it fak

tor dikkate al1nmaktad1r. 

1. t~gorenlerin ki9isel ozellikleri: !9gorenlerin 

kendilerine oz~il yeteneklerini alg1lamalar1 onemli bir ki-

9isel ozellik say1lmaktad1r. !9gorenlerin algilanan yete

neklerinin derecesi i9in gerektirdigi yeteneklerden fazla 

olaugu zaman i9gorenler yonlendirici lider tipini daha az 

benimseyeceklerdir. C4G) !9gorenlerin diger bir ki9isel 

ozelligi ise liderin davran19lar1n1 i9teki doyum igin elde 

hazir bulunan bir kaynak ya da gelecekteki tatmin igin yar

dimci bir kaynak olarak gordilkleri zaman kabul etmeleridir. 

Bu konuda yapilan ara9t1rmalar sonunda geli9tirilen "Locus 

of Control" kat1l1mc1 lider tipi ile i9gorenlerin i9teki 

ta tmini arasindaki ili9kiyi yumu§atmaktir. "Locus of Cont

rol" gevreyi, kendi davran19lar1na tepki gosteren bir sis

tem olarak goren bireylerin derecesini agiklamaktadir. Ba

zi bireyler kendilerine ne olursa bunun kendi davran19la

r1ndan kaynakland1g1na inaniyorlar ve bu davran19lar ige 

donilklilk (internals) olarak yorumlaniyor. Buna kar91l1k ba

zi bireylerde kendilerin ne olursa bunu raslantisal kabul 

ediyor. Bu davrani§larda di§a d0ni.iklilk (enternola) olarak 

yorumlaniyor. Yapilan ara§tirmalar, ige donilk davrani§lara 

sahip olan bireyler kat1l1mc1 lider ile 9al19maktan ho9nut 

olurken, di§tan gelen davran19lara meyilli olan bireylerde 

yonlendirici lider ile gal19maktan memnun olduklar1n1 orta

ya koymu~t'..lr. :t9gorenlerin diger bir ki~isel ozelligi ise 

daha gok otoriter egiliminde olmalar1d1r. Otoriter i§goren

ler kat1l1mc1 lider tipine kar§i daha az anlay19l1 olurken, 
yonlendirici lider tipini daha ~ok benimsemektedirler. <

47
> 

(46)James Gibson, James Donnelly, John Ivancevich, a.g.e., 
(Management), s.394. 

(47)Alan Filley, Steven Kerr, a.g.e., s.254. 
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2. Cevresel Baskilar ve Talepler: ~evresel degie

kenler iegorenlerin kontrolU d191nda clan faktorleri iger

mektedir. Bu faktorler iegorenlerin yeteneklerini ya da 

i9teki tatminlerini etkilemektedirler. Soz konusu faktorler 

1) !9gorenlerin gorevleri 

2) Organizasyondaki bigimsel yetki sistemi 

3) !11 gruplari 

Bu faktorlerden her biri i9gorenleri i9e motive edebilece

gi gibi i§gorenlerin i9ten uzakla9malar1na da neden olabi

lir. Bazen de ~evresel faktorler kabul edilebilir dilzeyde

ki performanslar i~in Od.Ul gorevini de ilstlenebilir. tlrne

gin i9goren i9 gruplari tarafindan i9e motive edilebilir 

ve i9i grup normlarina gore yaptigindan dolayi·;u.a gruptaki 

i9 arkada9lar1 tarafindan odilllendirilebilir. Yol-arnag 
teorisine gore, lider davran1~1 gildilleyici oldugu sUrece 

i9gorenlerin gevresel belirsizliklerle ba9a gikrnasi kolay

la9acaktir. !9teki belirsizlikleri en aza indiren bir li

der "motivator" olarak dikkate alinmaktadir. <;ilnkil lideri 

i9in belirsizliklerini en aza indirmek i9gorenlerin bek

lentilerini artirmakta bu da i9gorenlerin arzulanan odillle

re onclililk etrnesini saglamaktadir. <4B) 

F) VROOM VE YETTON'UN L!DERL!K YAKLA9IMI 

Victor Vroom ve Phillip Yetton taraf indan geli11ti

rilen diger bir durumsallik (contigency) teorisi de Lider

Katilirn (Leader-Participation) diye adlandirilan modeldir. 

Bu modelin odak noktasi, liderin i9letme i~inde etkinligi 

ve verimliligi artiracak kararlari nasil aldigi ve hangi 

yontemleri izlemesi gerektigi Uzerine yogunla9mi9t1r. <
49

> 

Geli~tirilen bu teori liderin1 verimliligi ve i9goren et

kinligini artirmak igin farkli sorunlarin ~ozilrnilnde kullan

digi farkli karar yontemlerine dayand1r1lm19t1r. Ayni za

manda lider tarafindan alinan kararlarin etkin olabilmesi, 

(48) James Gibson, James Donnellv, John Ivancevich, a.g.e. 
(Organization), s.225. -

(49) John Schermerhorn, a.g.e., s.292. 
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i§gorenler tarafindan kabul edilme derecesine de bagl1d1r. 

Bunun i~in de ii.;;gorenlerin daha ~ok karar mekanizmasina ka
t1lmalar 1 gerekmektedir. (SO) Vroom ve Yetton liderlerin 

daha etkin kararlar almasina yard1mc1 olmak amaciyla bir 

karar modeli gelii.;;tirmi~lerdir. Bu modeli geli9tirirken de 

bir takim varsayimlarda bulunmu~lardir. Bu varsayimlar, 

1) Model, farkli ortamlarda kullanilacak liderlik 

tipin belirlenmesinde liderlere ya da yoneticilere oncil

lilk e tme lid ir • 

2) Sadece bir liderlik tipi tilm ko9ullara ya qa or

tamlara uygulanamaz. 

3) Asil odak noktasinda gozillmesi gereken bir sorun 

ve sorunlarin meydana geldigi bir ortam olmal1d1r. 

4) Bir ortamda kullanilan liderlik metodu ba9ka bir 

ortamda kullan1lmas1 igin zorlanmamalidir. 

5) !9gorenlerin sorunlar.in goziimilne kat1l1m1n1 etki

leyecek gok sayida sosyal yontemler bulunmaktadir. Lider 

en iyi gozilme.mlai.;;mak igin en iyi yontemi se~mek zorunda-

d 
(51) ir. 

a) Kararlarin etkinligi: Nitelik ve kabul edilebi-

lirlik 

Vroom ve Yetton modeline gore liderin aldigi karar

larin etkinligi soz konusu kararlarin niteligine yani ige

rigine ve ii_;;gorenler tarafindan kabul edilme derecesine 

bagl1d1r. <52 > Lider tarafindan alinan kararlarin niteligi 

ve kaJ::ul edilebilirligi ne kadar yilksek olursa, ii.;;letme 

igindeki etkinlik ve verimlilik de o kadar ytiksek olur. <53
> 

Alinan kararlarin niteligi, i9gorenlerin verimlili-. 

gini etkilemesinden bai.;;ka, ii.;;gorenlerin ii.;;e motive edilme

lerinde de direkt bir etkiye sahiptir. !9letme iginde ali

nan bazi kararlar performans ile s1k1 s1k1ya ilii.;;kili iken, 

(50) Denis Sinclair, a.g.e(Ders notlari) 
(51) James Gibson, James Donnely,John Ivancevich,a.g.e. 

(Organization), s.212. 
{52) James Gibson, James Donnenlly,John Ivancevich,a.g.e. 

(Organization),S.217 
(53) William Clifford, a.g.e. (ders notlari) 
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alinan diger kararlarin ili9kisi gok daha onemsizdir. tlr

negin i9letme igindeki atamalar, 19 ak191, i9 amaglari ile 

ilgili al1nan kararlarin grup performansi ilzerinde gok 

onemli bir etkisi soz konusu iken, diger taraftan su sogu

tucular 1 igin gal19ma bolgesinin segilmesi ya da i9 yerin

deki kafeterya igin malzemeler.in alinmasina ili9kin karar

lar in grup performansi Uzerinde hig bir etkisi soz konusu 

degildir. C
54 > Kisacasi, lider tarafindan alinan kararla

rin niteligi i9letme igindeki i9gorenler ve gal19ma yontem

leri ile ili9kiliyse, sozkonusu kararlarin verimliligi ve 

etkinligi direkt etkilemektedir. <
55 > 

Mcxiele gore diger bir etkinlik olglitli ise "kabuledi

lebilirliktir". Bu olglitli ise i9gorenlerin kararlara kar91 

olan bagl1l1g1 belirlemektedir. Vroom ve Yetton modeline 

gore liderin kullandigi karar yontemleri, i9gorenlerin ka

rar mekanizmasina kat1lmalar1na olanak vermelidir. <
56

> 

Aksi takdirde i9gorenlerin kat1l1m1 olmaks1z1n alinan ka

rarlar teknik olarak do~ru olsa bile uygulamada ba9ar1s1z

l1ga ugrayabilir. ~ilnkil alinan kararlari uygulamak zorunda 

olan i9gorenler soz konusu kararlara kar91 direnebilirler. 

Direni9ler ve protestolar i9letme iginde huzursuzluklara 

alt-list ili9kilerinin bozulmasina, llretimin aksamasina so

nug olarak da i9letme iginde etkinligin ve verimliligin 

azalmasina neden olabilir. <57 > Eger i9gorenler i9letme 

iginde alinan kararlari kendi kararlar1ym19 gibi benimser

lerse, kararlari etkin bir 9ekilde uygulamaya daha gok me
Yilli olacaklardir. <58 > 

b) Vroom ve Yetton Madeline gore Liderlerin Karar 

~lma Bigimleri 

Vroom ve Yetton'a gore liderlerin sorunlarin gozil

milnde kulland1klar1 karar alma yontemleri ayni zamanda on

(54) James Gibson-James Donnelly,John Ivancevich,a.g.e. 
(Organization),s.217. 

(55) Denis Sinclair,a.g.e. (Ders notlari} 
(56) James Gibson-James Donnelly,John Ivancevich,a.g.e 

(Organization)s.217. 
(57) Denis Sinclair,a.g.e. (Ders notlari) 
(58) James Gibson-James Donnelly-John Ivancevich,a.g.e. 

(Organization),s.217. 
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larin liderlik biqimlerini de ortaya koymaktadir. Genelde 

liderlerin, sorunlarin 9ozilmilnde kullandiklari karar alma 

yontemleri be9 a9amada gergekle9mekte ve her a9ama ayri 
bir liderlik bigimini ortaya koymaktadir. 

Al: Lid er, sorunlarin gozilmilne yar iyacak kararlar 1 tek ba-

91na ve gegirli bilgileri kullanarak ula91yor. 

AII: Lider, gerekli bilgileri kendi i9gorenlerinden sagli

yor. Ancak ~ozfune yard1mc1 olacak kararlari kendi veriyor. 

Lider, i9gorenlere kendilerinden elde edilen bilgileri 

soylemeyebilir. !§gorenlerin liderin karar almasindaki ro

lil sadece bilgilerin saglanmasi 9eklinde olmaktadir. 

CI: Lider, sorunlari i9gorenlerle payla9abilir. Kararlari 

almadan once bireysel olarak i9gorenlerle gorU9Up onlarin 

goril9 ve onerilerini alabilir. Daha sonra da i9gorenlerin 

etkilerini yansitan ya da yansitmayan kararlari alabilir. 

CII: Lider, sorunlari· grup ile payla9abilir. Onlarin ortak 

goril9 ve onerilerini alabilir. Liderin, ald101 kararlar 

grubun etkilerini yansitan ya da yansitmayan nitelikte ola
bilir. 

GI: Lider sorunlarin gozilmilne grup ile birlikte ula9maya 

gal191yor. Lider grup ile birlikte, sorunlarin gozilmilne 
yariyacak alternatifleri ilretmekte ve degerlendirmekte. Li

derin buradaki rolU sadece bir ba9kan gorilnilmilnde ve grubu 

etkilemeye ~al19m1yor. Grup tarafindan alinan kararlari ka
bul etmeye ve uygulamaya gonilllil. <59 > 

Vroom ve Yetton modellerinde yukarida belirtilen 

karar alma yontemlerini il~ ayri bigim:ie degerlendirmi9ler

dir. !lk iki karar alma bic;imi otokratik olarak nitelenmek

tedir. Bu karar alma stiresinde i9gorenlerin hsrhangi bir 

fonksiyonu soz konusu olmad1g1 gibi alinan kararlarin i§lgo

renler tarafindan demokratik bulurunayabilir. Daha sonraki 

iki karar bi~iminde her ne kadar bilgiler i§lgorenlerden 

(59) James Gibson, James Donnelly, John Ivancevich, a.g.e. 
(Management) s.394-95. 
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saglaniyor olsa bile, ili!gorenler kararlari kendi kararla-· 

r1ym1~ gibi benimsemeyebilirler. <;unkU karar kalma silresin

deki fonl~siyonlari tam deljildir. Bu nitelikteki kararlar 

daha qok "Janil}ma niteli~indeki" kararlardir. En sonda be

lirtilen karar yontemi ise daha firOk "kat1l1mc1 11 ni telikte

dir. Burada lider i§gorenlere sadece sorunlarin gozilmil 

igin gerekli olan bilgiler i~in balilvurmuyor, ayni zamanda 

onlarin sorunlarin gozilmilne kat1l1m1n1 ve karar almasini 

da istiyor. (60) Bu tip karar ~onteminde i9gorenlerin tam 

bir kat1l1m1 soz konusu oldu<ju igin alinan kararlar i~go

renler tarafindan eksiksiz olarak uygulanmaktadir. Bu ise 

i§letme iqindeki i§ ak191 dUzenin.:i.n kesintisiz olarak silr

mesine ve verimliligin artmasina olanak saglamaktadir. (6!) 

Vroom ve Yetton I<arar yontemlerinin liderlik bigimi ile 

olan ilil]kisini §U ~ekilde ortaya ko~aktadir. 

Bireysel 

ya da 

Otokratik 

kararlar 

Dan19ma 

ni teliljindeki 

kararlar 

Grup ya da 

oybirligi ile 

alinan kararlar 

Y0neltici ya da otoriter liderlik bi9imi 

SEK!L:6 

Destekleyici ya da kat1l1mc1 lider 

bi~imi 

K~.YNAl<:John R.Schermerhorn "Managment for Productivity", 

s.292. 

(60) John Schermerhorn, a.g.e., s.292. 
(61) Henry Tosi, a.g.e., s.510. 
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Vroom ve Yetton'a gore liderin etkinligi, sorunun 

gozilmunde kullanilan karar alma yonteminin sorunun yap1s1-

na uygun olmas1na bagl1d1r. Kisacasi kullanilan karar alma 

yontemi sorunlarin ~ozilmilni\ kolayla9t1r1yorsa, bu demektir 

ki karar alma yontemini kullanan liderin bi~imi en etkin 

ve en gegerli olandir. <
62 ) Vroom ve Yetton'a gore en uygun 

liderlik bi~imi, sorunun bulundu{~ ortamdaki yedi nitelige 

baglidir. Soz konusu yedi kural liderin hangi karar alma 

yonteminin belirli bir ortam iqin uygun oldugunun belirlen

mesine yard1mc1 olrnaktad1r. Lider al1nan kararlarin niteli

gini ve kabul edilebilirligini azalt1c1 unsurlar1 ancak da
ha dikka tli tel]hisler yaparak ortadan kaldirabilir. ( 63 ) 

Vroom ve Yetton yedi kuralin olu9turdugu karar aga

c1n1 sorunlar1n ~ozilmilnde en iyi lider bigimini belirlernek 

arnaciyla kullan1lmaktad1r. Karar agac1n1 olu9turan yedi 

kural ~mnlardir: 

1) Bilqi edinme kurali: Eger kararin niteligi onemli ise 

ve lider gerekli bilgileri elde ederniyorsa AI alternatif 

segilmektedir. 

2) Arnaca uygunluk kural1: E~er kararin niteligi onernli ise 

ve i9gorenler organizasyonun amaglar1n1 gergekle9tirme ko

nu sunda yeteri derecede qaba gostermiyorlarsa GII alterna

tif seqilmelidir. 

3) Tan1mlanmarn1~ sorun kural1: Nitelik olarak onemli olan 

kararlarda e~er lider sorunu qozrnek i~in gerekli olan veri
lerden yoksun ise, sorunun gozilrnunde kullanilan yontem, 

i9gorenlerin birbirlerini etkilemesini saglarnak yoluyla il

gili bilgilerin elde edilmesidir. Bu nedenle AI, AII ve 

CI segilmelidir. 

4) Kabul edilme kurali: E~er alinan kararlarin i9gorenler 

taraf1ndan kabul edilmesi kritik ve bu da alinan kararlarin 

uygulanmas1n1 etkiliyorsa, ayni zamanda otokratik kararla

r1n benimsenmesi. kesin deiJilse AI ve AII seqilmelidir. 

(62')James Gibson, James Donnelly,Johnivancevich,a.g.e, 
(Management), s.396. 

(63) James Gibson,John Ivancevich,James Donnelly,a.g.e. 
(Organization), s.218. 
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5. Anla~mazlik Kurali: Alinan kararlarin i9gorenler tara

findan kabul edilme olas1l1g1n1n kritik olduCju, otokratik 

kararlarin kabul edilmesinin kesin olmadigi, organizasyo

nun ama~larina katilimda kullanilan yontem konusundaki i9-

gorenler arasindaki anla~mazligin soz konusu oldugu ko9ul

larda AI, AII ve CI segilmelidir. 

6) Haklilik kurali: Eger kararlarin niteligi onemsiz fakat 

kabul edilmesi kritik ve otokratik kararlardan ~ikar1lmas1 

kesin degilse, karar yonteminin kabul edilebilirligi olu9-

turmas1 ya da boyle bir 9eyi ilretmesi onemlidir. Karar yon

temi, i9gorenlerin birbirlerini etkilemesine izin vermeli

dir. Se¥ilen karar yontemi sorunlarin ~ozilmil i9in goril9me

lere olanak saglamalidir. E9it ve hakli olmalidir. AI, AII 

ve CII se9ilmelidir. 

7) tlncelikle kabul edilme kurali: ~ger kararlarin kabul 

edilmesi kritik, otokratik kararlardan gikar1lmas1 kesin 

degilse ve organizasyon amaglarinin izlenmesi konusunda i9-

gorenler motive ediliyorlarsa, karar almada kullanilan yon

temler "kabul edilebilirligi" kararlarin niteliginde her

hangi bir risk olmaks1z1n saglayabilir. AI, AII, CI ve CII 

alternatifleri se~ilebilir. 

Yukaridaki yedi kural hangi karar alma yontemlerinin 

liderler tarafindan kullanilmamasi gerektiginin belirlenme

sinde kullan1lmaktad1r. ilk il~ kural kararlarin niteligini 

korumak amaciyla dUzenlenmi9tir. Geriye kalan dort kural 

ise kararlarin kabul edilebilirligini korumak amaciyla dli

zenlenmi9tir. Bu kurallar "karar agaci" gizilerek tanimlan

makta ve her ortamda kullanilacak en uygun karar yontemini . 

belirlemektedir. (64 ) 

Bazi davran19 bilimcileri, Vroom ve Yetton tarafin

dan geli9tirilen bu modelin gok karma91k ve zahmetli bir 

19 oldugunu ileri sUrmil9lerdir. Bu ele~tiriyi yapanlara 

(64) James Gibson, John Ivancevich, James Donnelly, a.g.e 
(Organization), s.218-19. 
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gC3re lid er in kaqp.la~tii] J. her sorun i~in "karar agaci", 

Uzerinde ~ali!}masi beklenemez. Lider ic;in onemli olan her 
bir karar yontemini (otokratik, dani!}man, kat1l1mc1) en 
iyi ve en uygun ~ekilde kullanmaktir. (GS) Vroom ve Yetton 

modeli ilzerinde yapilan ara~tirmalar mcdelin, otckratik 

lider tipinin (AI) bir ~ck ortam i~in uygun oldugunu ileri 

silrmesine ragmen yoneticilerin bunu kullanmaktan uzak dur

dugunu ileri silrmektedirler. Yoneticilerin daha ~ck CI ve 

CII liderlik tiplerini kullanmaya meyilli olduklari ileri 
silrillmektedir. <66 ) 

Sonu\. olarak Vroom ve Yetton geli~tirdikleri model

de lider-i~goren-karar alma ili~kisinden ortaya gikan li

derlik bi~imleri ilzerinde durmu11lard1r. Vroom ve Yetton 

liderin etkinliginin; her bir karar alma yonteminin soru

nun ~ozilmil i~in ne zaman uygun oldugunu ve her bir karar 

alma yontemini gerektigi zaman nasil uygulanaca~ini bilme
ye ba~li oldugunu ileri silrmektedirler. (G7 ) 

G) MALCOM S. KN0l•7LES 'IN "YARA'i'ICI L!DER" !{URAM! 

Liderlik yakl~11imlar1 ile ilgili bolilmli bitirmeden 

once North Carolina State Universitesinden profesor Malcom 

S.Knowles'in liderlik konusundaki goril~lerini a~iklayan 

bir yaziyi; hem liderin etkinligini daha iyi anlamak, hem 

de davrani~ bilimciler taraf indan bilyilk kabul gormil~ olma

si a~1s1ndan yer vermek istiyorum. Malcom Knowles tarafin
dan Amerika'da yayinlanan yazi aynen ~oyle; 

"Seneler once entelleJ..:tilel bir maceraya ba§ladim. 

Bu macera liderligin rolUnil anlama ve daha etkili bir li

derlik stratejisini se~me konularinda bilyilk avantajlar 

(65) John Schermerhorn, a.g.e.293 
(66) James Gibson, John Ivancevich, James Donnelly, a.g.e. 

(Organization), s.218-19. 
(67) John Schermerhorn, a.g.e., s.293. 
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sagladi. Macera, eger biri toplurnsal sistemi {aile, grup 

orgilt) insan enerjisinin sistemi olarak kavramla9t1rsayd1 

ne olurdu sorusunu anlarnaktan ibaretti. Sisternde i9e ya

rar insan enerjisinin ne kadar oldugu?, bu enerjinin hangi 

ortarnlarda kullan1ld1g1?, kullanilrnayan enerjinin nereler

de de90 edildigi?, ne tilr enerjilerin (fiziksel, entellek

tilel, ruhsal, sosyal, teknik) var oldugu? gibi sorular be

nirn liderligin rolU Uzerinde farkli dil9Unmeme neden oldu. 

Frederick Taylor'un "Bilirnsel Yoneticilik" ortarninda geli9-

tigim igin liderligin rolilniln oncelikle yonetilenleri de

netleme olarak alg1larn19t1rn. Etkili liderlerin, insanlari 

kurallara uymaya yoneltebilen ki9i oldugunu dU9UnUrdilm. 

Bu doktrinin ula~t1g1 sonucun, biltiln sisternin verirnini li

derin ileriyi gorebilrne gilcil ve yetenegi ile s1n1rland1r

m19 olJugunu anlad1g1rn zarnan, liderligin fonksiyonlari ilze

r inde yeniden dU~ilnmeye ba9lad1rn. Bende olu9an dil9Unce, 

liderligin en onemli fonksiyonunun sistendeki insan enerji

sini serbest birakrnak ve bu enerjinin gift taraf li yararli 

ama~lara yonelmesi igin gerekli yoniln verildigi silreci yo

netmek olduguydu. Bu goril9lerimi test etmek igin, gevremde

ki liderleri gozlernleyip (ogretmenler, idareciler, orgilt

sel ve siyasal lid er ler) bu gozlemlerirn sonucunda "releas

ing lid er" in sahip oldugu "denetleyici lider in" sahip olrna

d 1g1 ozellikleri tanirnlayip tan1rnlayarn1yacag1n1 gormek iste

dim. !kinci olanakta insan davran19lar1, orgiltsel yapi ve 

liderlik Uzerine yapilan ara9t1rmalar1 tekrar inceledirn. 

Bu gal19malar sonunda elde ettigirn 11 yarat1c1 liderin" dav

ran19sal ozellikleri: 

1) Yarat1c1 liderler insan dogasi Uzerine genelde pozitif 

tahminlerde bulunurlar ve bunlar denetleyici liderin yapt1-

g1 negatif tahminlerden farkl1d1r. Yarat1c1 liderler insan

rara daha gok gilvenirler ve onlara riskli f 1rsatlar ve yet

kili sorumluluklar sunarlar. !nsanlar, kontroliln kendileri

ne ait oldugunu alg1lad1klar1 zaman yarat1c1 ve ilretici 

olrnaktadirlar (Lejcourt, 1976). Daha da onernlisi potansi

yellerinin ken.ii ba9ar1lar1n1n geli9mesi igin kullan1ld1g1-

n1 hissediyorlarsa yarat1c1l1k ve Ureticilik daha da art

rnaktad1r {Herzberg1 1966, Maslow; 1970). 
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2) Yaratici liderler, insanlarin bir kararin olu9una ka

t1ld1klar1n1 hissettikleri oranda o karara kar91 sorumlu

luk hissettiklerini insan dogasinin bir yasasi olarak ka

bul ederler. Bu nedenle yaratici liderler i9gilerini plan

lama silrecinin her a9amasina dahil ederler. 

3) Yarat1c1 liderler kendi sezgilerinin gilcline inanir ve 

bunu kullanirlar. Yarat1c1 liderler diger insanlarin ken

dileri hakkindaki beklentileriyle uyurnlu olmaya gal19t1k

lar1n1 bilmektedirler. Yarat1c1 lider grubu kazanma kapa

si teleri oldugunu bildigini hissettirir. Yarat1c1 lider 

i9gilerinin en iyi i9i yapacaklarina glivenirler ve bu duy

gulari i9giler tarafindan bilinir. Bu da i9gilerin etkin

liklerini ve verimliliklerini artirir. 

4) Yarat1c1 liderler bireysellige oldukga deger verirler. 

Yarat1c1 liderler, bireylerin benzersiz gilgleri, yetenek

leri ve amaglari oldugu konusunda ikna edilirlerse, kendi

lerinin siradan insanlar olduklar1n1 empoze etmeye gal19an

lara oranla daha yilksek dilzeyde perforrnans gosterdiklerine 

inanmaktadirlar. Yarat1c1 liderler denetleyici liderden 

farkli bir ya9arn anlay191na sahip olduklari igin bireyler

de var olan f arkli potansiyelleri ortaya gikarmayi amagla

m19lard1r. Soz konusu liderler insanlara Maslow'un adlan

d1rd1~1 gibi kendini gerQekleetirici (self-actualizing) 
bireyler olabilmeleri iqin yardim etmektedirler. Oysa de

netleyici liderlerin gorevi uyumlu bireyler ilretmektir. 

5) Yaratl.Cl. liderler, yarat1c1l1g1 te9vik eder Ve odlillen
dirirler. Soz konusu lid~rler hizla degi9en dilnyada yarat1-

c1l1g1; bireylerin, orglitlerin ve toplullUln dinamik kilrnak 

igin temel ihtiyag olarak gorilrler. Bu insanlar yarat1c1l1-

g1 bir davran19 bigirni olarak ozfunsemeyi hedef lerler ve 

diger insanlar in yara t1c1l1g1111n desteklendigi ve odlillen

dirildigi bir ortam yaratmak isterler. Yaratici liderler 
11denemeyi" her birey igin rne9rula9t1rrnay1 ve ba9ar1s1zl1k 

durumunda ise bunun cezaland1r1lrnas1 gereken bir davran19-

tan gok ogrenmek igin bir firsat olarak kabul ederler. 

6) Yaratici liderler silrekli degi9irrden yanadirlar. Degi9i

rnin organizasyon iginde dinarnizrni yaratacagina inanirlar. 

Duragan ve yaratici orgiltler arasindaki farki anladiklari 
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igin kendi organizasyonlar1n1n yarat1c1 olmas1 konusunda 

hassas davranirlar. Organizasyon iginde degi9imi yaratacak 

stratejiler segip uygularlar. 
7) Yaratici liderler igsel motivasyonlara d19sal motivas

yonlardan daha gok onem verirler. Soz konusu liderler 

Herzberg'in aralit1rrnalar1nda ortaya konulan "satisfiers" 

ile "dissatisfiers" arasindaki farki daha iyi alg1lamakta

d1rlar. (Satisfiers insanlarin i9leri konusunda iyi hisset

melerini saglayan kabul edilme, sorumluluk, geli9me, terfi 

gibi unsurlari kapsamaktadir. Dissatisfiers ise insanlari 

i9lerinde rnutsuz yapan i9letrne yonetimi, gal19ma ko9ullar1, 

gilvenlik gibi unsurlardan olu9maktad1r). Yaratici liderler 

soz konusu "dissatisfiers"leri minimize etrneye gal191rlar

ken, enerjilerini "satisfiers" ler Uzerinde yogunla9t1rmak

tad1rlar. 

8) Yarat1c1 liderler insanlarin kendilerini yonlendirmele

rini desteklerler. Olgunla9ma silrecinin onemli ozelliginin 

bag1ml1l1ktan kendi kendini yonetmeye dogru ilerleyen bir 

silreg oldugunu kabul ederler. Bag1rnl1l1ktan kurtulan birey

lerin daha ba9ar1l1 olduguna inanirlar. Bu nedenle bireyle

rin bu yonUnUn geli9mesine yardimci olarak onlarin orgUt 

iginde daha ba9ar1l1 olmalar1n1 saglarlar. 

Malcom Knowles "yaratici liderlik" Uzerine yapt1g1 

gozlemler ve literatilr ilzerindeki gal19malar sonunda yuka

rida sayilan ozelliklerin pratige uygulandigi zaman miikem

mel sonuglar doguracag1n1 ileri siirmektedir. Bu konuda yap

t1g1 gal19malarda, siradan fabrika i9gilerinin yarat1c1 bir 

liderin gozetiminde Uretimlerini art1rd1klar1n1, gok daha 

etkin olduklar1n1 ortaya koymu9tur. Bu nedenle bilyilk orga

nizasyonlarda yoneticilerin, denetleyici yoneticilikten 

yaratici yoneticilige dogru yoneldikleri ileri silrillmekte-

d
. ( 68) ir. 

(68) Malcom Knowles, North Caroline State University "Rele
asing the energy of others-making things happen". 
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H) L!DER DAVRANI~LARININ ANAL!Z! 

Lider davrani~larina ili~kin kuramlarin geli~tiril
mesinde Kurt Lewin, Elton Moya ve F.J.Roethlisberg yapmi§ 

olduklari gali§malarda oncUlUk etmi§lerdir. Liderin grup 

ortami ve grup ilyeleri Uzerindeki etkisini inceleyen soz 

konusu ara~t1rmac1lar liderleri bir olgek ilzerinde yer 

alan Uc; stile ay1rm1~lar ve bunlar1 "Laissez-Fair", otori
ter ve demokratik lider olarak tan1mlam1~lard1r. CG 9) 

a) Laissez-Fair Liderlik: 
Bu tip liderler yonetim yetkisine en az ihtiyag du

yan, Uyeleri kendi hallerine birakan ve her Uyenin kendisi

ne verilen kaynaklar dahilinde amag, plan ve programlar1n1 

yapmalarina olanak tan1yan davrani~ gosterirler. Diger bir 

deyi~le, tam serbesti tan1yan liderler, yetkiye sahip ~ik
mamakta ve yetki kullanma haklar1n1 tamamiyle liyelere b1-.t 

rakmaktadirlar. <70 > Tam serbesti taniyan liderler grubun 

faaliyetlerine kesinlikle kari~mayan, kendini grup ilyele

rinden biri konumunda goren, grup ilyelerine emir vermeyen 

liderdir. <71
> Grubun kendi kararlar1n1 uygulamasina izin 

vermektedir. Bazen bu tip liderlerin kontrol yontemlerini 

hie; kullanmamas1 organizasyon iginde bazi bo§luklara yol 

a~abilir. Uyelerin farkli ama9lar pe~inde ko~malari, Brgilt

sel ama~lardan uzakla~malar1na ve i~gilcil verimliliklerinin 
azalmas1na yol agar. <

72 > 

b) Otoriter Lider: 

Bu konumdaki lider grup iginde karar alma yetkisine 

sahip tek ki~idir. Bu ge~it liderler genellikle emir verir

ler ve verdikleri emirlerin digerleri tarafindan eksiksiz 
olarak yerine getirilmesini isterler. Otoritesi sahip oldu

(ju gUg ve kuvvete dayanir. <;ogu zaman i~leri yapti.rmak 

igin grup uyelerine baski uygularlar. !~lerin yap11mamas1 

halinde cezalandirma yontemlerine ba~vururlar. tlrgiltsel 

(69) Gema 8zger, a.g.e., s.77 
(70} Erol Eren, a.g.e, s.374 
(71) Serna ~zger, a.g.e., s.77 
(72) Robert Sutermeister "People and Productivity"Mc Graw 

Hill Book Comp., New York, 1963, s.39-40. 
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arnaglarin gergekle§tirilmesinde ve verimliligin artirilma

sinda kisa donemde ba9ar1l1 olduklari saptanmi§tir. Tek 

y5nlil bir ileti!idm soz konusudur. !steklerini ve yapilmasi 

gerekenleri grubun ilyelerine iletirler. Ancak gruptan ge

len istek ve onerileri dikkate almazlar. Uretime yonelik 

bir lider gorilntilsU gizmektedirler. <73 > 

c) Demokratik Lider: 

Grup tiyelerine kendileriyle ilgili konularda karar

lara katilma olanagi veren, yetki ve erki onlarla payla

§an liderdiri. <74
> tlrgiltsel amaglarin, plan ve politikala

r in belirlenmesinde, i§ boltimilniln yap1lmas1nda ve i§ '.emir

lerinin meydana getirilmesinde lider daima liyelerinden al

d1g1 fikir ve dil§ilnceler dogrultusunda 0nderlik davran191-
n1 belirlemeye ozen gosterir. <7S> Demokratik liderler uye

ler arasinda birlik saglad1g1, Uyelerini gildillemede daha 

ba§ar1l1 oldugu, verimliligi. art1rd1CjJ.i,ve iiyeler arasinda 

tatmini saglad1g1 igin daha etkin ve ba9ar1l1 olduklari 

ileri slirillmektedir. <76 > 

Demokratik liderler her bireyin istedigini rahatlik

la yapabilecegi bir sosyal ortam yaratmaya ~al191rlar. Bi

reylerin kendi f ikirlerini gel!9tirmelerine yard1mc1 olur
lar. Demokratik lider astlar1n1n gereksinimlerini ve istek

lerini sorar. Daha dostga ve i9ten bir davrani§ bigimi ser

giler. Cezalandirici degildir. Karar verirken ba9kalar1n1n 

fikirlerine ba9vurur. Demokratik lider gali§anlari kontrol 

ederken onlari sikmaz. Genellikle uzaktan, \-al19anlar1n 

yapt1klar1 i9e kar19madan denetler. Bu da bireyleri daha 

rahat ve ozgilr gal19malar1n1 saglar. Onlardaki bu rahatlik 

dogal olarak liretime olumlu olarak yansiyacaktir. 

{73) Robert Sutermeister, a.g.e, s.40 
(74) Serna Bzger, a.g.e., s.77 
(75) Erol 'Eren, a.g.e. s.374 
{76) Robert Sutermeister,· a.g.e, s.40. 
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I) L!DERL!K YAKLAtHMLARININ GE~L DEGERLEND!R!LMES! 

Bugilne kadar actiklanan liderlik yaklaliamlari 'ndan 

hig biri de "en uygun liderlik" bigimi konusunda kesin bir 

goril9 ortaya koyamam19lard1r. "en uygun liderlik" bic;imi 

birctok degi9kenlere bagli olmaktadir. Belirli bir lider

lik bigimi belirli bir ortam igin uygun olurken, ba9ka bir 

ortam igin uygun olmayabilir. Farkli ko9ullar, ortamlar, 

ki9ilikler ve grup degi9kenleri liderin etkinli~ini etkile

mektedir. Kabul edilebilir seviyelerdeki lider etkinligi

nin ba~ar1s1 igin bir gok degi9ken ve faktor onemli olmak

tadir. Davran19 bilimcileri bugilne kadar agiklanan lider

lik teorilerinin bir sentezini yaparak liderin ba9ar1s1n1 

etkileyen bir takim faktorler oldugunu ileri slirmiii;;lerdir. 

Soz konusu faktorlerin goz onilne al1nmas1yla geli9tirile

cek ya da segilecek liderlik bigiminin gok etkili olacag1-

n1 belirtmi9lerdir. <77
> Liaerlik bigimi segilirken goz onil

ne al1nmas1 gereken faktorler 9u §ekilde tanimlanabilir. 

1) Liderin kendi ki9iligini tan1mas1: Lider konumundaki 

ki9inin gegmi9i ve tecrilbesi "liderlik bigiminin" segimini 

etkileyecektir. Ba9kalar1 ile clan ili§kilerinde ba9ar1ya 

sahip bir lider, ayni ba9ar1y1 silrdilrmek igin kulland1g1 

liderlik tipini silrdilrUrken, izleyicile~ine gilvenmeyen ve 

yap1lanmam19 gorevlere sahip liderde otoriter liderlik bi

gimini kullanmaya devam edecektir. <78 > Lider grup igindeki 

ayr1l1klar1 ya da z1tl1klar1 en aza indirmek igin kendi 

"liderlik bigimini" te9his etmek zorundadir. Bu tei1hisi 

yaparken de kendi ki~isel ozelliklerini ve bireylerin ki9i

sel ozelliklerini dikkate almak ve buna gore "liderlik bi

gimi" geli9tirmek zorundadir. <79
> Liderin grup igindeki ba-

9ar1s1 oncelikle kendisini sagl1kl1 bir bigirrde tanimlama

sina bagl1d1r. Boylece kendi ki9isel ozelliklerini objek

tif bir 9ekilde ortaya koyarak, gereksinimlere yanit vere-.~ 

eek bir yapiya sahip 0lup olmatl1g1n1 ifade edebilir. Kendi 

(77) William Clifford, a.g.e., Ders notlari 
(78) James Gibson,James Donnelly,John Ivancevich,a.g.e, 

(Management), s.400. 
(79) James Gibson,James Donnelly,John Ivancevich,a.ge., 

(Organization), s.277. 
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kieisel ozellikleri ile grubun ozellikleri arasindaki ugu

rumlar 1 azaltmak ve grup i~indeki etkinligini artirmak 
igin stratejiler geli~tirebilir. (BO) 

2) Grup ozelliklerinin bilinmesi: Grup ya da grubu olu~tu

ran bireylerin ortak ozellikleri liderin "liderlik bigimi~ 

ni belirlemesinde onemli bir faktordilr. <
51

> Lider grubun 

ozelliklerini, yeteneklerini, beklentilerini, normlar1n1, 

bilyilklilklerini ve ili9kilerini tanimlarken ozel bir ~aba 

gostermek zorundadir. Etkin bir lider, grubun amaQlar1n1 

ve amaglara ula~1lmas1n1 engelleyen sorunlari belirleyerek 

gruba yardim edebilir. Bu da ancak grubun ozelliklerini 

gok iyi bilmekle ve buna uygun liderlik bi~imleri geli~tir

mekle milmkilndilr. 5rnegin orgilt iQi demokrasinin ve kat1l1-

m1n on planda oldugu bir i~letmede otoriter lider davran1~

lar1n1n kabul gormesi beklenemez. Lider etkin ve ba§ar1l1 

olabilmek igin grubun bugilnkil duygular1n1 ve gelecekteki 

Odilller, gorevler, atamalar hakkindaki beklentilerini dik

katli bir ~ekilde hesaplamak ve buna gore kendi "liderlik 

bigimini" segmek zorundadir. <
52

> 

3) Bireylerin karakteristik ozelliklerini anlamak: 5nce

likle lider konullUlndaki kimse bireylerin ki~iliklerine, 
davran1§lar1na, algilarina, beklentilerine ve gildiilenmele:

rine yabanci olmamal1d1r. Grupta yer alan bireylerin karak

teristik ozelliklerinin bilinmesi ki§inin bu ozelliklerine 

uygun bir liderlik biQimi segmesini kolayla§t1racakt1r. Ay~ 

ni zamanda bireysel f arkl1l1klar1n bilinmesi liderin bu 
farkliliklara kar§i haz1rl1kl1 olmas1n1 ve uygun strateji

ler geli§tirmesini sa~layacaktir. Bireyin organizasyona 
girmeden once, karakteristik ozellikleri bilinirse, bu .. 

ozellikler organizasyonun amaglari dogrultusunda degi§tiri

lebilir ya da yeniden diizenlenebilir. Boylece bireyde son-

(80) William Clifford, a.g.e., ders notlari. 
(81) James Gibson,James Donnelly,John Ivancevich,a.g.e, 

(Management) ,s.400. 
(82) James Gibson,James Donnelly,John Ivancevich,a.g.e., 

•Oorganization), s.277. 
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radan gorillebilecek hayal k1r1kl1klar1 ve ba9aris1zliklar 

ondeden engellenmi9 olunabilir. tlnceden alinan bu onlem 

liderin ba9aris1n1 ve etkinligini artirabilir. <
83 > 

4) Motivasyonu anlamak: Motivasyon; davrani§lar, perfor

rnans, verirnlilik ve i9teki tatrnin ile ili9kilidir. Bu ne

denle liderler ba§arili ve etkili olmak istiyorlarsa, mo

tivasyon konusundaki anlay1§lar1n1 geli9tirrnek ve rnotivas

yonun bireyler i~in farkli anlarnlar ta~1yacag1n1 kabul et

melidirler. arnegin para bazi i9gorenleri i9e glid.Ulerken 

bazi i9gorenler ilzerinde etkili olmayabilir. Liderin rnoti

vasyona agirlik vermesi ve liderlik bi9iminin se9iminde 

dikkate alrnasi, liderin organizasyon igindeki etkinligini 

artiracaktir. <
54

> 

Davrani§ bilirncilerine gore, yukarida tanirnlanan 

faktorlerin liderler tarafindan onemsenmesi, "liderlik bi

~imi" se~ilirken gozonilne alinmasi liderin etkinligini ar

t1racakt1r. 

Grup dolayisiyla orgUt i~inde verimlilik ve etkin

lik artirilmak isteniyorsa lider a9ag1daki ozetlenen onlem

leri yerine getirebilmelidir. 

Organizasyon i~indeki anla9mazl1klar organizasyo-

na zarar verrneden once ~ozillmelidir. 

- "Kararlara katilrna"ya izin verilmelidir. 

- Yarat1c1l1k ve yenilik te9vik edilmelidir. 

- !yi bir performans i~in grup rnoralini ayakta tutu-

nuz. 

- !9 verimlili~ine ve tatminine ula§abilrnek i9in 

ilyelerden istenilenleri belirleyiniz. 

- Geli9im i~in Uyelere yeni firsatlar yaratiniz. 

- Organizasyonun geli9iminde pozitif etkisi olan 

davran19lar1 ve stiller! koruyunuz. <85 > 

(83) William Clifford, a.g.e, (Ders notlari) 
(84) Denis Sinclair, a.g.e, (Ders notlari) 
(85) Joel Ross, 11 Proouctivity, People and Projits"Reston 

Publishing Company-A Prentice Hall Company,Virginia, 
1985, s.197. 
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Ba§ka bir kaynakta ise "iyi bir lider"den beklentiler ~u 

§ekilde belirtilmi§: 

- Amag ve hedefleri agik-seqik belirleyin ve astla

riniza benimsetecek §ekilde ag1klay1n1z. 

- Amaglara ula§mak igin yol ve yontemleri belirle

meye gali§in. 

- Astlarda iyi atmosfer yaratacak gilven ortami ha

zirlayin, gilvenin devamli olmas1n1 saglayin. 

- Ast grubunuzun birlik ve biltUnlilgilne onem verin, 

c;ali§malari onlemeye c;al1§1n. 

- Heyecanli ve enerjik olun; balerle9me ve i9 taki

binde bu onemlidir. 

- Yapt1g1n1z i9le gurur duyun, bu gali§ma arzunuzu 

kamgilar. 

- Yapt1g1n1zla yetinmeyin, "daha iyi olabilir" de
yin. (86) 

(86) Erol Eren "Otomarsan A.9.Temel Yoneticilik Semineri" 
MPM, Yalova, 1990. 



BC5LUM 3. 

L!DERL!K VE VER!ML!L!K 

~) L!DERL!K !LE !LG!L! YAKLA~IMLARIN VER!ML!L!K A~ISINDAN 

rf' 
( 

DECERLEND!R!LMES! 

Hizla degi:;;en ve geli:;;en dtinyamizda yer alan orgilt-

lerin temel amaglarindan biri de verimliligin art1r1lmas1-

d1r. Gtinilmilzde, gagda:;; i:;;letmelerin yoneticileri verimlili

gin art1r1lrnas1n:iaki en bilyilk gilciln insan oldugunun bilin

cindedirler. Her ne kadar teknoloji geli~sede onu kullanan 

ve yaratan insandir. O halde insana deger veren, insancil 

yakla:;;1mlar1 dikkate alan i:;;letmelerin ba$ar1l1 olmasi da 

kag1n1lmazd1r. Gilnilmilzde, yoneticiler i:;;gilcil verimliligi

ni etkileyen faktorleri orta~ra koyarak ve bu faktorlerin 

iyile~tirilmesi yoluyla i§gilcil verimliliginden yilksek dere

cede yararlanmak istemektedirler. 

C5rgilt igindeki i:;;gilcil verimliligi bir 9ok faktorle

re bagl1d1r. Bu faktorler, orgiltsel yap1, yonetim bi~imi, 

gevresel faktorler, gali§ma ko:;;ullari, ceza ve odilllendir

me sisternleri, rnotivasyon yonternleri ve lider davran1~lar1 

~eklinde tanimlanabilir. Bu faktorlerden, lider davran1~la
r1, i:;;gorenleri dogrudan etkiledikieri ve ayn1 ortami pay

la~t1klar1ndan dolay1 ozel bir konuma sahiptirler. Bu ozel 

konumdan dolayi liderlik-verimlilik ili9kisi bir gok ara9-
t1rrnalara konu olrnu§tur. (l) 

Liderlik ile verimlilik arasindaki ili9kinin ara~t1-

r1lmas1na ili:;;kin gali§malarda "en uygun lider bic;;!irni 11 rno

deline ula:;;1lamam1~t1r. Bu konudaki gali:;;malardan farkli 

(1) William Clifford "Principles of Management and Organi
zation" Ders notlar1, New York Universitesi, 1991. 
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sonuglar elde edildiginden dolayi, davran19 bilimcileri 

de birbirlerinden farkli goril§ler one silrmil§lerdir. Ancak 

davran19 bilimcileri tarafindan kabul edilen ortak gorU9, 

liderin etkinliginin ortam::laki ko9ullara ve bu ko9ullara 

uygun davran19lar1 geli9tirmesine bagli oldu<]udur. <
2

> 

5rgUtlerin temel amaglarindan birinin verimliligi 

artirmak ve desteklemek oldugunu yukarida belirtmi~tik. 

Eger organizasyonun amaci verimliligi artirmak ise l~der 

bu amaca ula9mak igin gilnlilk denetleme tekniklerini ba9ar1-

l1 bir 9ekilde uygulayabilecegi bir yol bulmak zorundadir. 

Bazende lider boyle bir amaca ula9abilmek igin kendi lider

lik tarzini yeniden dilzenlemek ve organizasyonun verimli

lik amaglarina ula9may1 saglayacak yonde geli9tirmek zorun

da kalabilir. Bunun igin de birey oncelikle/ liderlik bi

gimini dUrUst bir 9ekilde degerlendirmeli, ortamin gerek

tirdigi liderlik tarz1n1 belirlemeli en son olarakta, eger 

gerekliyse sahip oldugu liderlik davran19lar1n1 ortamin 

istemlerine uygun bir 9ekilde dilzeltmelidir. Bu nedenle li

der orgilt iginde etkili ve ba9ar1l1 olmak istiyorsa davra

n19lar 1nda daha esnek olma yoluna gitmelidir. 

Yoneticiler artik liderligin verimlilik igin hayati 

derecede onemli oldugunu kabul etmektedirler. Yoneticiler 

organizasyonun amaglarina ba9ar1l1 bir 9ekilde ula§acak 

ki9ileri segmeli ve bunlari amaglar dogrultusunda egitmeli

dirler. Eger liderlik pozisyonlar1 igin bireyler uygunsuz 

olarak seqilir, yetersiz olarak egitir ve liderligin dina

mik yap1s1 iyi anla91lmazsa bundan organizasyon '.zarar gore

cektir. Dolay1s1yla organizasyonun verimliligi tehlikeye 

girecektir. Liderlik ile verimlilik arasindaki ili9kinin 

iyi anla91lmas1 yoluyla ancak yukaridaki goril9ler ortadan 

kald1r1labilir. <3j1 

{2} Denis Sinclair "Management Leadership"Ders notlari, 
New York Universitesi, 1991. 

{3) Tez, "Leadership and , Employee Productivi ty11 New York 
Universitesi, 1979. 
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Liderlik ile verimlilik arasindaki ili9kinin ara9-

t1r1lmas1na ilif}kin qal19malarda belli bir liderlik biqi

minin farkli gruplar.1a farkli etkiler yaratmasindan dolayi 

gegerli bir liderlik modeline ula91lamam19t1r. Bu konuda 

yapilan gal19malarda farkli sonuglar elde edilmi9tir. 5rne

gin Elton Mayo.ve arkada9lar1 i9letmelerde gali~ma grupla

ri ile yaptiklari deneylerde 9u sonuqlari elde etmi9ler

dir. Gruplar "Laissez-Faire" lider tarafindan yonetildi

ginde verim dil9tik ve yapilan 19 kalitesiz olmaktadir. Oto

riter liderin yonettigi grupta ise verimlilik "Laissez-Fa

ire" ve demokratik liderin yonettigi gruplara nazaran daha 

fazla olmu9tur. Demokratik liderce yonetilen grupta ise 

yapilan i9in kalitesinin daha iyi oldugu ortaya konmu9tur. 

Elton Mayo ve arkada9lar1 taraf1ndan yapilan bu gal19ma ki

sa bir silreyi kapsad1g1 iqin elde edilen sonuqlarin geqer

liligi tart19malara neden olmu9tur. Elton Mayo ve arkada9-

lar1 taraf indan yapilan bu 9al19malar "Yonetici davran19-

lar1"na ili9kin farkli bak19 ag1lar1n1n ortaya q1kmas1na 

oncillilk etmi9tir. <
4> 

Elton Mayo ve arkada9lar1 tarafindan yapilan bu ga

l19man1n sonuglarina benzer sonu~lar; Kurt Lewin, Ronald 

Lippitt ve Robert White tarafindan yapilan gal19malarda da 

elde edilmi9tir. Liderligin bilimsel olarak laboratuvarlar

da gozlemlenebilecegini ileri sliren Kurt Lewin ve arkada9-

lar1 gal19malar1nda otokratik, demokratik ve Laissez-Faire .. 

liderlik bigimlerinin verimlilik ve grup ili9kileri lizerin

deki etkisini incelemi9lerdir. (S) Lewin ve arkada9lar1 ga

l19malar1nda farkli liderlik stillerinin organizasyon lize

rindeki etkisini gostermek amaciyla ya9lar1 9 ile 12 arasin

da degi9en erkek gocuklar1 kullanm1~lard1r. ate yandan li

der davran19lar1 ya da stiller! lig ayri kategoride tanimla

nan liderler segilerek bunlarin qocuklarla olan grup ~al19-

malar1 ve sonuglari gozlenmi9tir. 

( 4) Serna (jzger, "VerimlilHje etkileri agisindan sanayi i9-
letmelerinde orgilt yap1lar1 ve liderlik bigimleri"MPM, 
Ankara, 1988, s.79. 

(5) Leadership and Employee Productivity New York Univ. (Tez) 
1979, s.12. 
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Birinci grupta tam bir serbesti taniyan (Laissez

Faire) liderin etkileri belirlenmeye qal191lm19t1r. Soz 

konusu grupta liderin grup ilyeleri ile ili§kisi yoktur. 

Grubun faaliyetlerine kar19mam19 ve herkese gorevleri di

ledikleri gibi yapabileceklerini soylemi§tir. Ki§iler ile 

gorevler arasinda liderin ilgisizliginden dolayi uyum sag

lanamam19t1r. Sonuqta yapilan i9in kalitesi ve verimi dil-

9ilk olmuf}tur. 

!kinci grupta ise lider grupta yer alan qocuklara 

yapilan i9in ne oldugunu ve nasil yap1lacag1na ili§kin bil

gileri dag1tm19t1r. Ortami tamamen kontrolli altina alm19-

t1r. Gruptaki ~ocuklarin performanslari ile yakindan ilgi

lenmi§tir. Ancak lider ortamdan uzakla9t1g1 zaman qocukla

r1n i§leri b1rakt1g1, liderin ortama geri donmesiyle bir

likte i9lerine tekrar yoneldikleri gorillmil9tlir. 

Uqilncil grupta ise lider ile gruptaki qocuklar ara

sinda tam bir uyum soz konusu. !9lerin nasil ve ne §ekilde 

yap1lacag1 lider ve ~ocuklar taraf indan ortak olarak belir

leniyor. Daha sonra liderin i9lere ve s,:ocuklara kar1§mad1-

g1 ancak yardim istendigi zaman devreye girdigi gozlemleni

yor. Liderin ortam.ia bulunup bulunmamas1 i9lerin yap1l1§1-

n1 etkilemiyor. !9lere ayrti §ekilde devam ediliyor ve biti

riliyor. 

Bu gozlemsel deneyler sonunda otokratik liderin bu

lundugu grupta verimliligin s,:ok yilksek ancak i9lerin kali

tesinin dil9ilk oldugu belirtilmi9tir. Demokratik liderin bu

lundugu grupta ise verim biraz dil9ilk ancak i9in kalitesi

nin yilksek oldugu, buna kar91l1k tam serbesti taniyan lide

rin bulundugu grupta verimliligin ve kalitenin dli9ilk oldu
gu gozlenmi9tir. (6 ) 

(6) Henry P.Knowles, Borje,O.Sexberg "Personality and 
Leadership Behavior" Addison-Wesley Pub.Com., 1977, 
s.148-149. 
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Yukaridaki gal19maya benz~r bir gal19ma Michigan 

Universitesinden iki ara9t1rmac1 Nancy Morse ve Everetb 

Reimer tarafindan yap11m1~t1r •. Ara9t1rmada bir grup i~9i 

otokratik tarzda yonetilrni9, yani iist astlar1n1n kendi ga

l19malar1yla dogrudan ilgili konulardaki kararlara kat1l

malar1na izin verrnemi9tir. Oiger grup ise demokratik tarz

da yonetilmi9 ve i9gilerin kararlara kat1lmalar1 saglan

m19t1r. Bir yil silren bu gal19man1n sonunda, otokratik 

grup, demokratik grupla k1yasland1g1nda devams1zl1k ve i9-

qi devir hizi daha yilksek, i9 doyumu ise daha dil9ilk q1km19-

t1r. Buna kar91l1k verimlilik otokratik grupta demokratik 

gruba oranla daha fazla olmu9tur. 

Michigan Universitesindeki qal19malardan elde edi

len bu sonuqlarda, zaman faktorilniln geri plana itildigi, 

sonu~larin insan yap1s1na ve psikolojisine ters dil9tilgil 

gerekqesiyle bazi davran19 bilimcileri tarafindan ele9ti

rilmi9tir. tlrnegin Michigan Universitesi profesorlerinden 

Rensis Likert ve arkada9lar1 zaman faktorilniln onemli oldu

nu ve uzun donernde yukarida belirtilen sonu~larin al1nam1-

yacag1n1 savunmu9lard1r. Rensis Likert'e gore, otokratik 

bi~ lider yap1s1ndan kaynaklanan gilg nedeniyle kisa donem 

!gin ba9ar1l1 olabilir. Otokratik liderin grup ilyeleri ilze

rinde gorilnmez bir bask1s1 soz konusudur. Grup Uyeleri 

otokratik lider taraf 1ndan korkutulduklari ya da baski al

tina alinip etkilendiklerinden dolayi i9e daha qok yonel

mektedir ler. Ancak bu yonelim kisa donemlidir. Zamanla 

otokratik liderin grup Uyeleri ilzerindeki etkisi zayifla

makta bundan dolayi Uyelerde i9e kar91 bir sogukluk ba~la

makta, i9ten uzakla9malar, devamsizliklar ve i9e kar91 dil§l
manlik duygulari geli9mektedir. Biltiln bu olumsuz davran19 

bigimleri Uyelerin i9teki verimlerinin azalmasina neden ol

maktadir. Boylece otokratik liderin bulundugu gruplarin ve

rimi kisa vadede artiyor gibi gozilkse de aslinda bu bir 

aldatmacadir. Uzun vadede verimlilik azalmaktadir. Rensis 

Likert tarafindan ileri silrillen bu goril9lerin dogrulu~unu 

ara9t1rmak amaciyla Michigan Universitesindeki ara9t1rmac1-

lar taraf indan bir fabrikada 15 yil silren bir ara9t1rma 
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gergekle9tirmi9lerdir. Bu ara9t1rmada demokratik lider 

ile otokratik liderin yer aldigi gruplar verimlilik a~i

sindan uzun donemde incelenmi9lerdir. Bu gal19man1n sonun

da demokratik liderin bulundugu grubun verimliliginin 1 

yilin sonundan ba9l1yarak 15 yil boyunca slirekli olarak 

artt1g1 gorillmil9tilr. <7 > 

Lider davran19lar1n1n i§goren verimliligini ne yon

de ve nasil etkiledigini belirlemek amaciyla Baruch Univer

si tesinin yonetim profesorlerinden Gary Yukl tarafindan 

adi gegen liniversitede bir ara9t1rma yap1lm19t1r. Soz ko

nusu ara9t1rmadan once Gary Yukl .lider davran19lar1n1 alti 

kategoride incelemi9tir. Bunlar: 

1) 1§goreni dikkate alan lider davran191: Bu s1n1fland1r

maya giren liderler i9gorenlere kar91 yumu~ak, arkada9ga, 

ve dil9ilnceli davraniyorlar. !9gorenlerin de kendilerine 

yakla9imlar1n1 saglayacak bir davran19 igerisindeler. 19go

renlerle olan ili9kilerinde agik ve dilrilstler. Onlarin so

runlar1na egiliyorlar ve onlara onem verdikleri duygusunu 

hissettiriyorlar. 

2) Anla9mazl1klar1n gozilmilne yonelen lider davran191: Bu 

kategoriye giren liderler i9gorenl~r arasindaki anla9maz

l1klar1n ortadan kald1r1lmas1na yonelik bir davran19 izli

yorlar. Bu tip liderler igin i9gorenler arasindaki ili9ki

lerin uyumlu ve sagl1kl1 olmasi onemlidir. 1~gorenlerin 

kendi aralarindaki ili9kilerin uyumlu olmasin i9 performan

sini art1racag1n1 ileri silrmektedirler. 

3) Kararlarin katilimina yonelen lider davran191: Bu tip 

liderlere gore; i9gorenlerin karar mekanizmasina kat1lmas1-

al1nan kararlar1n uygulamas1n1 kolayla9t1racakt1r. 19goren-

(7} Serna 5zger, a.g.e, s.80-81. 
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lerin de kararlara kat1lmas1n1 saglayacak bir davrani~ ser

gilemektedirler. !~gorenlerin kararlarini ilgilendiren ka

rarlarda soz sahibi olmasi i~teki verimliliklerini art1ra

cag1 dil~ilncesini savunmaktadirlar. 

4) t§in kolayla~t1r1lmas1na yonelik lider davrani~i: Bu 

tip liderlere gore, i9teki performans· artirilmak isteniyor

sa oncelikle i~gorenlerin gereksinim duyduklari ara~, yon

tem ve malzemelerin saglanmasi gerekmektedir. !~gorenlerin 

i9 igin ihtiyaq duyduklari malzemeleri kolaylikla elde et

mesi i9 ak1~1n1 kolayla~tiracagi igin verimliligin artaca

g1n1 ileri sUrmektedirler ve bu yonde bir davrani~ modeli 

geli9tirmektedirler. 

5) Gorev dag1l1m1na y~nelen lider davrani~i: Bu geeit li

derler gorevlerin i9gorenler arasindaki dengeli dagilimina 

onem verirler. !9gorenlere, sorumluluklari, gorevleri ve 

orgiltsel amaglar konusunda silrekli bilgi verirler. Bu konu

da bilinglendirilen i~gorenlerin iliite daha etkin ve ba~ar1-

l1 olduklarina inanirlar. Bu ge9it liderler i9gorenlere 

kendilerinden neler beklenildigini, standart gal19ma yon

temlerinin ve gal19ma kurallar1n1n neler oldugu konusunda 

silrekli aydinlatilirlarsa, i~ ak1~1n1n daha verimli olaca

gina inanirlar. 

6) Uretime yonelen lider davran1~1: Bu grupta yer alan 

liderler orglitsel amaglara ulaeabilmek igin i~gorenlerin 

~ok gal1~mas1 gerektigine inanirlar. Uretimi artirmak igin 

iegorenleri daha c;ok ifie yoneltirler. !~gorenleri gal1~t1r

mak yoluyla verimliligin artacagi goril9ilnil savunurlar. 

Gary Yukl, yukarida tanimladigi lider davran19lar1-

n1n i9gorenlerin verimliligi ve tatmini uzerindeki etkinli

~ini olgmek amaciyla Baruch ilniversitesinde bir ara~tirma 

geli~tirmi~tir. Bu ara~tirmaya ba9lamadan once tan1mlad1g1 

lider davran1§lar1na ili§kin bir takim hipotezler geli~tir

di. Bu hipotezler; 

1. !9in kolayla9t1r1lmas1na yonelik liderler, i~ aki§ini 
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hizlandirdiklar l., gal19ma, ko9ullar ini d ilzel:ttikler i i~in 

verim1iligin artirilmasina oncillilk edebilirler. 

2. !9gorenler arasindaki· an·1a9mazl1klar1n gozilmil yonilnde 

Qaba harcayan liderler ·5rgilt iginde daha etkin ve ba9ar1l1 

olabilirler. 

3. Davran19lar1nda i§gorenlere kar91 daha dili;;Unceli ve ar

kada9 canlisi olan liderler verimlili~in artmasina yardim

c i olabilirler. 

4. !9gorenleri karar mekanizmasi igine sokan liderler ve

rimlili~in art1r1lmas1nda etkili olmaktadirlar. 

5. !9gorenler arasindaki gorev dag1l1m1n1n yanl19 anla91l

malara neden olmayacak 9ekilde agik olmasina ozen gosteren 

liderler ba9ar1l1 olabilirler. 

6. !9gorenden gok i§i dikkate alan liderlerin verimlilik 

ilzer indeki etkilerinin olumlu olmasi beklenemez. 

Gary Yukl yukarida one silrdilgil bu hipotezlerin dog

rulugunu ya da ne olgilde gegerli oldugunu Baruch ilniversi

tesi bilnyesinde gal19an 200 ki9i ilzerinde test etti. Soz 

konusu ki9iler alti farkli davran19.bigimine yonelen lider

lerle birlikte gal19t1lar. Bu ara9t1rma sonunda "Considera

tion" diye adlandirilan ve i9gorenleri dikkate alan lider

lerin grup verimlili~inin art1r1lmas1nda diger kategoride 

yer alan liderlere gore daha gok etkili olduklari ortaya 

gikti. Liderin i9gorene kar91 ilgili olmasi onlari mutlu 

etmekte, i§e geg gelmeleri i§ten uzakla9malar1, ii;;teki do

yumsuzluklari ve i§gi devir hizini azaltmaktadir. Bu .. olum

suzluklarin ortadan kalkmasi i9gorenin kendini rahat hisset

mesine, i9e daha gok yonelmesine ve i§teki verimliliginin 

artmasina neden olmaktadir. Bu gal19mada diger lider davra

n19lar1n1n da verimlilik Uzerinde az da olsa olumlu etkile

ri oldugu gorillmU9tilr. Ancak· "ilretime yt>nelik" davran19 

sergileyen l±derlerin i9gorenler ilzerinde gal19ma baskisi 

- Gary Yukl, "Toward A Behavioral Theory of Leadership", 
1971 Baruch College 

- "Subordinate Satisfaction with the Leader" 1979 Baruch 
College (Tez), s.5-22. 
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uygulad1klar1ndan dolay1 i9gorenler arasinda huzursuzluk

lara neden olduklar1 gozlenmi~tir. Bunun ise i9gorenin 

verimliligini olumsuz.yonde etkiledigi ara9t1rma bulgula

riyla ortaya koyulmu9tur. 

Yukar1daki sonu~lara benzer sonu~lar i9goren degi-

9im oran1n1n incelenmesinde de elde edilmi9tir. !9gorenler 

ilginin fazla oldugu durumlarda i9goren degi9im oran1n1n 

~ok az aksi durumlarda ise fazla oldugu gorillmil9tilr. (B) 

!9gilcil verimliligini etkileyen onemli faktorlerden 

biri olan i9goren degi9im hiz1n1n ve i9 sorunlar1n1n i9go

renleri dikkate alan, onlar1 tatmin etmeye yonelik lider 

davran19lar1yla ortadan kald1r1labilecegi Harris' in yapm19 

oldugu ~al19mayla ortaya koymu9tur. 

t9glicli verimliliginde onemli bir etken olarak kabul 

edilen 11 i9glicli morali"nin lider davran1!}lar1 ile olan ili9-

kisi ilzerinde de sayisiz ara9t1rmalar yap1lm19t1r. Lider 

davran19lar1n1n i9gilcil moralini buna baglant1l1 olarak da 

verimliligi artirabilecegi ileri silrillmil9tlir. Robert Dubin 

i§yerindeki atmosferin i9gilcil moralini olumlu ya da olum

suz olarak. etkiledigini huzurlu bir i9 ortaminin saglanma

s1nda da lider davran19lar1n1n belirleyici oldugunu ileri 

silrmil9tilr. Davran19lar1nda dengeli, adil, samimi olan li

derler in i9yerindeki 19 ortamini olumlu etkileyecegi buna 

paralel olarak da i9gilcU moralinin ve verimliligin artaca

gini ileri slirmil9tilr. 

Bu bulgulara kar91n Michigan Universitesindeki onem
li ara9t1rmac1lardan biri olan Robert L.Kohn ise i9teki 

tatminde onemli olan (i9in kendisi, denetim, organizasyon, 

odlil, lider davran19lar1 vb.) faktorlerin ne verimlilikle 

ne de verimlilige arac1l1k eden rol ayr1m1, yetki devri, 

(8) Robert Dubin,George Homas,Flayd Mann,Delbert Miller 
"Leadership and Productivity", Chandlar Publishing, 
California, 1965, s.23-28. 
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i9goren egilirnleri gibi bag1rns1z degi9kenlerle ili9kili 

oldugu kan1tlanm19t1r. Ayni zamanda Kohn ara9t1rmalar1nda 

moral ile verirnlilik arasinda pozitif bir ili9kinin sagla

namad1~1n1 da ileri silrmU9tUr. Buna kar91l1k Rensis Likert 

Michigan Universitesinde yapilan ve daha i;;ok Uretirn i~in 

baski yapan nezaret~inin bask1s1 ile verimliligin artt1g1-

n1 gosteren bilgiler oldugunu ortaya koyrnu9tur. Bu bilgi

lerde moralinde orta siradaki nezaret~i bask1s1 seviyesine 

kadar yU~seldigi yer almaktadir. A9ag1daki ~ekilde nezaret

~inin daha ~ok Uretim i~in yapt1~1 baski, moral ve verimli

lik arasindaki ili9ki gosterilmi9tir. 

Gary Yukl'un yapm19 oldugu bu ~ali~maya benzer bir 

~al19ma daha onceleri E.F.Harris taraf indan yap1lrn19t1r. 

Kamyon rnotorlari Ureten bir fabrikada elliyedi i9goren ara

sinda yaprn19 oldugu ~al19mas1nda i9gortarn1ndaki atmosfer 

ile i9goren de~i9im hiz1n1n lider davran19lar1 ile olan 

ilgisini ara9t1rrn19t1r. "i~gorenlere yonelen" Gary Yukl 

tarafindan da "Consideration" diye adland1r1lan lider dav

ran19lar1n1n i9 ortamindaki huzuru olumlu etkiledigi g0rill

mil9tilr. 
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Lider diye tanimlanan ki~ilerin i9gorenlere yonelik ilgi

sizligi, i9gorenler arasinda hem i9 sorunlar1n1n, hem de 

i9ten kaynaklanan ki9isel sorunlari art1rd1g1 gorillrnU9tilr. 

Bu ilginin yilksek oldugu dururnlarda ise 19 sorunlarinin 

azaldigi ve ilretimin arttigi gorillrnil9tilr. 
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Verimlilik ile "katilimci lider" tipi arasindaki 

ili9kinin ara9t1r11rnas1na yonelik bir qok ara9t1rmalar ya

p1lm19t1r. !9gorenlerin karar slirecinde yer alrnalar1n1 sag

layan ve oncillilk eden lider davran19lar1n1n verirnlilik ar

t191nda onemli bir rol oynad1~1 ileri silrillrnil9tilr. Bu ili9-

kinin dogrulugunu test etmek amaciyla yapilan qal19malar-



- 73 -

dan biri Robert Tannenbaum ve Fred Massorik tarafindan ya

pilan gal19mad1r. Tannenbaum ve Massarik'e gore, gal19anla

r1n kat1l1ma yonelik beklenti ve egilimlerinin lider tara

findan dikkate a11nrnas1 verimliligi olumlu yonde etkilemek

tedir. Massarik ve Tannenbaum 'un gal19malar1 deneyselden 

gok teorik olarak kabul edilmesine ragmen, yapt1klar1 ga

l19rnayla "katilimci lider" tipi gok net bir bigirnde ortaya 

koymu9lard1r. c;al19malar inda "Kat1l1mc1 lider" tipinin et

kili olabilmesinin ayni zamanda yonetilenlere bagli olduqu

nu ve onlarin bir takirn psikolojik ko9ullara sahip olmasi 

gerektigini belirtmi9lerdir. Kat1l1mc1 liderin ba9ar1l1 

bir perf ormans gosterebilmesi iqin yonetilenlerin sahip ol

masi gereken ko9ullar 

1. Yonetilenlerin katilirn slirecinde yer alabilmek 

igin gerekli psikolojik kapasiteye sahip olmasi yani az da 

olsa yine bir durumu adapte olabilecek zekaya ve yetenege 

sahip olmasi, 

2. Ki9ilik yapisinin ve motivasyonunun g0z onilne 

alinarak kat1l1ma istekli olma dilzeyi, 

3. Kat1l1m1n getirdigi ili9kilerin yonetilenin dav

ran19 kal1plar1na uygunlugu Massarik ve Tannenbaum'a gore 

eger"kat1lmc1 lider" yukaridaki ozelliklere sahip ki9iler

le gal191yorsa her iki tarafta daha etkili gal19acaklar1n~ 

dan dolayi i9 performansini art1racaklard1r. 

~te yandan Tannenbaum ve Massorik'in gal19malar1nda 

elde ettikleri bulgular Victor Vroom'un gal19malar1 ile de 

desteklenmi9tir. Victor Vroom karar alma slirecine kat1l1-

m1n orglit iginde i9 verimliligini pozitif bir 9ekilde etki

ledigini ileri slirmli9 ve gal19anlar1 kat1l1rn slirecine alan 

liderlerin etkinliginin bilylik oldugunu vurgularn19t1r. Vroom 

bu konudaki i;;al19mas1nda "kat1l1m1 11 bag1ms1z, 11 i9 performan

si"ise bag1ml1 degi9ten olarak tan1mlam19t1r. c;;am19malar1n

da kulland1g1 ilirnli degi9kenler ise 

1. Bireyin bagirns1zl1k gereksinimi 

2. Bireyin otoriterliginin dlizeyi. 

Her iki ki9isel ozellik, bireyin kat1l1m igin beklentileri

nin ve egiliminin ne oldu~unun anla91lmas1n1 saglar. Gilglil 
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bagl.IDs1zl1k istekleri olan bireylerin i9 perforrnansi Uze

rinde katill.IDin pozitif bir etkisi otoriter ki9ilerde, de

rnok.ratik ve e9itlik~i ki~iliklere gore kat1l1rn1n daha az 

pozitif bir etkisi oldugu varsay1lrn19t1r. Vroorn'a gore, 

bir birey kendisini, yoneticisinin bUyilk olc;:Ude destegini 

alrnadan ba9ar1l1 olaI:1aki9lerini yapabilecek kapasitecl.e go

rilrse kat1l1rn1 kendini ifade edebilrne agisindan bir olarak 

degerlendirir. Bu ki9inin beklentileri daha bag1rnl1 bir 

ki9inin beklentisinden yliksektir ve kat1l1rn1 bir istegin 

veya ihtiyacin ifadesi olarak isteyecektir. Ba9ka bir de

yi9le zayif bag1rns1zl1k istegi olan veya gilglil bir bag1rn

l1l1k istegi olan bireyin katilrna egilirni yilksek degildir. 

Bu tiir bireyler ka t1l1rnc1 olrnayan lid er ler le daha ba9ar 111 

bir 9ekilde ~al191rlar. ~UnkU bu ki~iler i9lerinde ba9ari

l1 olabilrnek i~in gerekli olan gilveni ve tatmini, gil~lil 

bir otorite ortarninda ve otoriter bir liderin onderliginde 

el;:le edebilir. Yine bu ki9ilerin beklentilerine ve deger 

yarg1lar1na ters dil9tilgil igin i9 ortarnindaki kat1l1rn f1r

satlar1n1 oturrnarn19 ve kendi konurnlar1n1 tehdit eden yapi

sal silre~ler olarak degerlendirirler. Kat1l1rnc1 lider sozil

nil ettigirniz bu dururrda grubu ters yonde etkileyecektir. 

<;;ilnkil katilirnci lider tipi grubun beklentilerine ve ihtiya~

larina ters dil9rnektedir. Vroorn'un sonu~lari katilirn ve i~ 

perforrnansi arasinda onernli bir korolasyon oldugunu goster

rni9 tir ve bu sonu~ karar alma sUrecine katilimin, katilan 

ki9inin verimi veya performansi Uzerinde pozitif bir etki 

yapt1lj1 9eklindeki daha onceki bilgileri de destekli~ror .l9J 

Sonu~ olarak, eger bir lider ~al19anlr1n kat1l1m 

konusundaki beklentilerine ve egilimlerine duyarliysa ~ok 

daha dogru bir 9ekilde liderlik stilini belirleyebilir. Ka

t1lirnc1 liderligin etkinligi bir ~ok faktorlere bagl1d1r. 

Bu faktorlerden en onemlisi, yonetilenlerin kat1l1m konu

sundaki beklenti ve egilimlerinin farkl1 olmasidir. Kat1l1m

c1 liderlik ile verirnlilik arasindaki ili9ki gorilndilgil ka

dar basit degildir. Bu ili9ki pek 9ok degi9kenin var olma

sindan dolay1 c;ok k.arma91ktir. Bununla birlikte gal19anla

r1n beklentilerinin ve kat1l1ma yonelik e;ilirnlerinin, ga-

(9) "Leadership and employee Productivty",New-York Universitesi, 
(Tez), 1979, S.17-40 
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li§anin verirnliligini ve performansini onemli olgilde etki

ledigi kabul edilrnektedir. 

B) SONU~ 

Bir orgiltiln ekonornik, teknik ve insan gucil yonleriy

le ilgili bir olgilt clan verimlilik, bir gikti birirninin 

gerektirdigi girdi yatirirnini ifade etrnektedir. Verirnlilik, 

ozellikle i§gilcil verirnliligi bir gok de~i§ken tarafindan 

etkilenrnektedir. Dolayisiyla belli bir de~i9kenin i9gUcU 

verirnliligini ne yonde degil, ama ne olgUde etkilediginin 

net bir bigirnde ortaya konulmasi gok gilgtilr. Bununla bir

likte orgilt igi bir takim faktorlerin, yonetim bigiminin, 

i9yerinin saglik ko9ullar1na uygun olup olmamasinin, orgilt 

igi ili9ki bigimlerinin, ceza ve odill sistemlerinin, gildil

leme araglarinin, orgilt iginde var olan liderlik bigimle-

r inin ve orgilt yap1s1n1n ve benzeri orgiltsel degi9kenlerin 

i§gilcil verimliligini dogrudan etkiledigi yapilan bir gok 

ara9t1rma sonucunda ortaya konulmu9tur. 

Liderlik bigimlerinin i9gilcil verimliligini ne olgil

de etkiledi~ini belirlernek amaciyla gok sayida ara9t1rma 

yap1lm19t1r. Ancak yapilan· bu gal1§malar1n hemen hepsinde 

farkli sonuglar elde edilmi9tir. Bu farklilik ise liderlik 

stilinin etkinliginin bir gok f aktore bagli olarak degi9me

sinden kaynaklanmaktadir. Ancak bu konuda yapilan ara9t1r

malar1n hepsinde kabul edilen ortak gorU9, liderin i9goren 

ilzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi oldugudur. Bu nokta
dan hareket eden ara9t1rrnac1lar liderin i9goren Uzerindeki 

etkilerini olumlu yone gevirmek igin, liderin ki9iliginde 

ya da ortama ili§kin ko9ullarda yapilmasi gereken degi9ik

lj kler i ele aldilar. Bu konuda ge9itli ara9t1rrnalar yapil

d1. Sonunda bulunduklari ortarna ya da i9gorenlerin ozellik

lerine uygun davran19lar ~eli9tirebilen liderlerin daha 

qok ba9ar1l1 olduklari gorilldil. Bu nedenle lideri ba9ar1l1 

ve etkin kilan belli bir davran19 bi9iminin olrnad1g1 ileri 

silrillmektedir. Liderin sahi9 oldu(ju davrani~ ve ozellikler , 

belli bir ortarnda ve i~gorenler lizerinde olumlu etki yapar

ken, ba9ka bir ortamda tam tersi bir etki soz konusu olabi-
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liyor. Bu konuda yapilan ara§tirmalarda elde edilen tek 

bir ger~ek oldugu ileri silrillmektedir. Bu da liderlerin 

uygun davran19lar geli~tirdikleri zaman i§gorenler lizerin

de olumlu etkiler yapt1g1, onlar1 orgiltsel amaglar gevre
sinde toplad1g1 ve orgiltsel verimliligi art1rd1g1d1r.·(ll) 
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