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LĠDERLĠK BECERĠLERĠ GELĠġTĠRME PROGRAMININ ÜSTÜN ZEKÂLI 

OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCĠLERĠN LĠDERLĠK BECERĠLERĠNE 

ETKĠSĠ 

Üzeyir OGURLU 

ÖZ 

  Bu araĢtırma geleceğin liderleri olma Ģansları yüksek üstün zekâlı ve 

yetenekli öğrenciler ile olmayan öğrencilerin liderlik becerilerinin tespit edilmesini, 

bu beceriyi geliĢtirmek amacıyla bir program hazırlanmasını, uygulanmasını ve 

etkililiğinin sınanmasını kapsamaktadır. Bu amaçla 15 oturumluk “Liderlik 

Becerileri GeliĢtirme Programı” oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma, Ġstanbul ilinde, üstün 

zekâlı ve yetenekli çocuklara farklılaĢtırılmıĢ bir eğitim programı sunan Beyazıt Ford 

Otosan Ġlköğretim Okulunda, 6. sınıfa devam eden 21 ( 7 üstün) deney grubunda, 20 

(6 üstün) de kontrol grubundaki 41 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney grubundaki 

öğrencilere 15 oturumluk “Liderlik Becerileri GeliĢtirme Programı” haftada 1 gün 45 

dakikalık süreyle uygulanmıĢ, kontrol grubuna ise herhangi bir uygulamada 

bulunulmamıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında öğrencilerin liderlik becerilerini belirlemek amacıyla 

veri toplama aracı olarak, araĢtırmacı tarafından geçerlik güvenirlik çalıĢması 

yapılan, Liderlik Becerileri Ölçeği (LĠBÖ) kullanılmıĢtır. Deney ve kontrol 

grubundaki tüm öğrencilere öntest ve sontest olarak verilmiĢtir. Toplanan verilere 

uygun istatistikî analiz teknikleri uygulanarak araĢtırma sonuçları elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın bulgularına göre, liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik hazırlanan 

programın hem üstün zekâlı ve yetenekli olan hem de üstün zekâlı ve yetenekli 

olmayan öğrencilerin liderlik becerilerini olumlu yönde etkilediği sonucuna 

varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenciler, Liderlik Ölçeği, 

Liderlik GeliĢtirme Programı 
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THE EFFECT OF LEADERSHIP SKILLS DEVELOPMENT PROGRAM ON 

GIFTED AND NONGIFTED STUDENTS’ LEADERSHIP SKILLS  

Üzeyir OGURLU 

ABSTRACT 

This study includes identifying leadership skills, developing, applying, and 

testing a program in order to develop leadership skills of non-gifted and gifted 

students who have more chance to be a leader in the future. For this aim “Leadership 

Skills Development Program” consisting of 15 sessions was developed. The study 

group is composed of 21 (7 gifted) students in sample and 20 (6 gifted) in control 

group, who were at sixth grades at Beyazıt Ford Otosan Elementary School in 

Istanbul which offers a differentiated curriculum for gifted children. Leadership 

Skills Development Program” was applied to the study group once a week with 

duration of 45 minutes. However any intervention was made to control group.  

A scale for identifying leadership skills (LĠBÖ) was developed by the 

researcher to determine leadership skills of the gifted and non-gifted students. The 

scale its validity and reliability analysis was made was applied both study and control 

group as pre-test and post test. The data obtained from the study was analyzed with 

proper statistical analyses. The results of the study revealed that „Leadership Skills 

Development Program‟ have positive effect on leadership skills of gifted and non-

gifted students. 

Keywords: gifted student, leadership scale, leadership development program 
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ÖNSÖZ 

Babama, 

Liderler ve liderlik özellikleri tarihimizin baĢlangıcından bu yana devam 

eden bir olgudur. Liderlik becerilerini geliĢtirme öğrencileri global topluma 

hazırlamanın önemli bir parçasıdır. Dünya devletlerinin karĢı karĢıya kaldığı birçok 

problem ve hızlı değiĢim bu yüzyılın zorluklarına göğüs gerebilecek liderlerin 

yetiĢtirilmesini zorunlu kılmaktadır. Artan liderlik ihtiyacının karĢılanması için 

gençlerin liderlik becerilerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı, liderlik 

potansiyeline sahip gençlerin liderlik eğitimi ulusal ve uluslar arası ilerleme için 

hayati öneme sahiptir. Liderlik, üstün zekâ ve yetenekli olmanın göstergesi olarak 

kabul edildiğine göre öğrencilere özellikle de üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

yönelik liderlik becerileri eğitimi okullar için zorunlu bir görevdir.  

Bu doğrultuda, beni, üstün zekâlı çocuklarla tanıĢtıran üstün zekâlı 

çocukların eğitimi konusunda ülkemizde yapılan çalıĢmalara öncülük eden öğrencisi 

olmaktan gurur duyduğum sayın hocam, Prof. Dr. Ümit DAVASLIGĠL’e  

Bu konuyu hazırlamamda bana anlayıĢını ve ilgisini benden hiçbir zaman 

esirgemeyen, bana zaman ayıran, her zaman beni yüreklendiren ve baĢaracağıma 

benden daha çok inanan tez danıĢmanım, sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Serap 

EMĠR’e 

Tezi hazırlama sürecinde bana geribildirimleriyle katkı sağlayan ve yol 

gösteren Prof. Dr. Seval FER’e 

Bu çalıĢmada maddi destek sağlayan Ġstanbul Üniversitesi BAP Yönetim 

Birimine (13566 no’lu proje) 

Eğitimime devam etme konusunda beni devamlı cesaretlendiren ve anlayıĢ 

gösteren iĢ arkadaĢlarıma  
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Bu süreçte bana desteğini veren eĢime ve “Baba ben de sana yardım 
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GĠRĠġ 

PROBLEM 

Tarih boyunca insanoğlu, yönlendirmiĢ veya yönlendirilmiĢtir. Ġnsanların, 

grup halinde yaĢayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar, oluĢturdukları grupları 

yönetecek ve onları hedeflere götürecek liderlere de ihtiyacı vardır. Belirli amaç ve 

hedeflere yönelmiĢ insan gruplarının oluĢturulması ve harekete geçirilmesi, her 

insanda bulunmayan ayrı bir beceriyi ve ikna etme yeteneklerini gerektirmektedir 

(Alkan, 1999:22). Liderlik, tarihin her devrinde vardı ve hiyerarĢik bir doğası olan 

insanın gelecekte de liderden vazgeçemeyeceğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Ġnsan her zaman kiĢisel olarak gerçekleĢtiremeyeceği gereksinim ve çıkarlarını, 

benzer gereksinim ve çıkarların baskısı altında bulunan insanlarla bir araya gelip bir 

grup oluĢturarak gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır (Eren, 2000:411). 

Demokratik değiĢimler ve yeni ekonomik yapılanmalar, toplumların ve 

insanların yaĢamlarının değiĢimini zorunlu kılmaktadır (Brown, Swanson, & Barton, 

2003). Önceden devlet elinde olan sorumlulukları günümüzde yerel yönetimler ve 

toplumsal kuruluĢlar üstlenmektedir. Eğer üyeler, bu rekabet dolu ortamda baĢarılı 

olmak istiyorlarsa liderlik becerilerine sahip olmaları gerekmektedir (Tabb & 

Montesi, 2000). Yeni milenyumda liderlik iĢ dünyası ve yüksek öğretimin en 

öncelikli konularından birisi olmuĢtur (Fullan, 2001:2). Bu geliĢen konu ile ilgili 

sayısız yazılı doküman (araĢtırma, makale, dergi, kitap gibi) basılmıĢtır. DuBrin 

(2001) liderlikle ilgili 35.000 literatür kaynağı bulmuĢtur. Hunter (2004), 

amazon.com sitesinde yaptığı araĢtırmada liderlik ve yönetimle ilgili 280.000 den 

fazla baĢlık bulmuĢtur. Bass (1990) liderliği tanımlamaya çalıĢan kiĢi kadar liderlik 

tanımı olduğu yorumunu yapmıĢtır. 

Alandaki birçok araĢtırmacı liderliğin kazanıldığını, doğuĢtan olmadığını 

savunmaktadır (Bennis, 1999). Liderlik geliĢtirmenin bir lüks olmadığı gittikçe daha 

da açık hale gelmekte ve liderlik geliĢtirme stratejik bir gereklilik halini almaktadır  

(Fulmer ve Goldsmith 2000:3).  Fertman ve Long „a (1990, 395) göre liderlik 

becerilerinin öğretilmesi ve standart okul müfredatında uygulanması mümkündür. 
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Carter ve Spotanski (1989) tüm öğrencilerde, özellikle de bu gibi becerilerini 

geliĢtirme imkânı bulamamıĢ olanlarda, liderlik becerilerini geliĢtirmek için 

kullanılacak ders materyalinin geliĢimini desteklemiĢtir. Smith, Smith, ve Barnette 

(1991)‟in aktardığına göre birçok araĢtırmacı liderliğin öğretilebilir kavram ve 

beceriler olduğu ve ergenlikle birlikte programlar yardımıyla geliĢtirilebileceği 

düĢüncesini desteklemektedir (Porter, 1981; Foster, 1981; Emmerich, 1983; Hensel 

& Franklin, 1983; Maher, 1985-86; Feldhusen ve Kennedy, 1988; Lee, 1989; Evans, 

1982; Washburn, 1982; Stiles, 1986; Leatt, 1987; Gray & Pfeiffer, 1987; Karnes, 

1989) 

Gençler, liderlik rollerini ve sorumluluklarını alabileceği fırsatlara ihtiyaç 

duymaktadır. Liderlik eğitimi en ulaĢılabilir mekân olan okulda tüm öğrenciler için 

olmalıdır (Karnes ve Stephens, 2000, 62). Liderlikle ilgili temel bilgiye sahip olan 

öğrenciler, sahip olmayanlara göre liderlikle ilgili daha fazla deneme yapmaktadırlar 

(Hersey, Blanchard ve Johnson 2001). 

Ġlköğretim ve orta öğretim öğrencileri için liderlik tarama ve tanılama 

ölçekleri sınırlı sayıdadır ve var olan bu çalıĢmalar da henüz bebeklik dönemindedir 

(Karnes & Meriweather-Bean, 1991). Liderlik potansiyeline sahip öğrencilerin 

liderlik becerilerini geliĢtirmek için ilköğretim seviyesinde tanılanmasının yapılması 

gerekmektedir (Hensel, 1991). 

1930‟lu yıllarda baĢlayan çalıĢmalar zekânın liderliğe katkı sağladığını ortaya 

koymuĢtur. Liderler takipçilerine göre daha zekidirler ve zekâ, liderlik algısı ile 

yaygın olarak iliĢkilendirilmektedir (Bass,1990; DeVader & Alliger,1986). Üstün 

zekâlılık ve liderliğin belli bir seviyede paralel olduğu varsayımına dayanarak üstün 

zekâlılar eğitimindeki bir çok araĢtırmacı ( Davis & Rimm, 1994; Karnes & Chauvin, 

1986; Renzulli & Reis, 1985; Roach, Wyman, Brookes, & Chavez, 1999; Sisks & 

Roselli, 1987) liderlik eğitiminin üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik programların 

önemli bir bileĢeni olduğu konusunda hemfikirdirler (Akt: Milligan, 2004). Zeki 

liderlerin eğitimi, ulusal ve uluslararası ilerleme için hayati öneme sahiptir. Bundan 

dolayı öğrencilere yönelik liderlik becerileri eğitimi okulların özellikle de üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilerin öğretmenleri için zorunlu bir görev olmuĢtur (Parker 

& Begnaud, 2004).  Etkili bir lideri tanımlayan özellikler ile üstün zekâlı ve yetenekli 
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birisini tanımlayan özellikler arasında birçok paralellik bulunmaktadır. Etkili liderler 

ve üstün zekâlılar iyi sözel becerilere ve zengin hayal gücüne sahip, sosyal olarak 

duyarlı, problemleri çözebilen, eleĢtirel düĢünebilen, yaratıcı, giriĢimci, sorumlu ve 

esnek kiĢilerdir (Chauvin & Karnes, 1983).  

Üstün yetenekliliğin değerlendirilmesinde “liderlik” en az tanınan alanlardan 

birisidir. Üstün yetenekliliğe ilk resmi federal tanımı veren Marland Raporu 

(1974)‟na göre üstünlüğün 6 alanından birisi olarak “liderlik yeteneğini” belirtir. 

Stephens ve Karnes (2000), ABD‟de sadece 18 eyaletin üstün yetenekliliğin resmi 

tanımının bir parçası olarak liderliği kullandığını tespit etmiĢtir. Üstün zekâlı ve 

yetenekliler eğitiminde 30 yıldan daha fazla süreden beri liderlik, resmi tanıma dâhil 

edilmesine rağmen birçok araĢtırmacı liderliğin en çok ihmal edilen ve en az 

geliĢtirilen alan olduğu konusunda hemfikirdir (Chan, 2000; Karnes & Bean, 1996; 

Hays, 1993; Smith, Smith & Barnette, 1991). Hays (1993), 1958–1989 yılları 

arasında yapılan üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimini ele alan araĢtırmaların % 

3‟ünden bile daha azında liderliğin dikkate alındığını bulmuĢtur. Bu ihmal, liderlik 

kavramının karmaĢık olmasından (Bass & Stogdill, 1990) veya kapsamı konusunda 

anlaĢmazlığın olmasından (Edmunts & Yewchuk, 1996; Simonton, 1995) 

kaynaklanmıĢ olabilir. Bazıları da liderlik yeteneğine gereken dikkatin 

verilmemesinin nedeni olarak liderlik yeteneğini değerlendiren geçerli ve güvenilir 

bir ölçeğin olmamasından (Edmunts, 1998; Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002) 

veya yetiĢkin liderlik performansıyla erken dönemdeki liderlik davranıĢları ve 

eğitimlerini birleĢtiren araĢtırmaların yetersiz olmasından (Foster, 1981; Huckby & 

Sperling, 1981;  Rosch v.d., 1999) kaynaklanabileceğini düĢünmektedir (Akt. Bean, 

2010:15).   

Liderlikte üstün yetenek gösteren bireyler; zekâ, mizah ve ileri görüĢlülükleri 

sayesinde sosyal durumlarla baĢa çıkabilme, iliĢki kurma ve iliĢkiyi sürdürme, 

empatik dinleme, aldıkları sorumlulukları yerine getirme, grup ruhu oluĢturma ve 

gerektiğinde grup elemanlarını destekleme, yeni durumlara uyum sağlama, giriĢken 

olma, karar alırken objektif olma gibi özellikleriyle grubu yönlendirme becerilerini 

kullanırlar ve güç durumları kolaylıkla aĢabilirler. Buna bağlı olarak, sosyal süreçleri 
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aktif olarak sürdüren ve değiĢtiren bireyler olarak bilinirler (Ersoy ve Avcı, 

2004:197). 

Günümüzde daha fazla etkili lidere ihtiyaç olmasına ve üstün zekâlı ve 

yetenekli öğrencilerin doğal olarak etkili liderlik özelliklerine sahip olmasına rağmen 

üstün zekâlı ve yetenekli gençlerdeki liderlik becerilerinin geliĢtirilmesi genellikle 

ihmal edilmiĢtir (Karnes & Bean, 1996). Gelecekteki liderler üstün zekâlı ve 

yetenekli gençler arasından çıkacaktır. Bundan dolayı tüm öğrenciler, özellikle de 

liderlik rolüne sahip üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler arasındaki yapıcı sosyal 

tutumları, ideolojileri ve toplumsal yapıyı anlamak ve geliĢtirmek toplumlar için 

kritik öneme sahiptir (Plucker, 2008: 306). 

Olumlu sonuçlar alabilmek için üstün zekâlı ve yetenekli çocukların 

eğitimlerine çok önceden baĢlamak gerekir (Davaslıgil, 2004). Kim, Cho ve Jin 

(2005)‟e göre üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci büyüdükçe ve eğitim tecrübesi 

arttıkça yaratıcı problem çözme yönü geliĢirken liderlik becerisi geliĢmemektedir. 

Buna göre liderlik yaĢ veya yaratıcı problem çözme becerisinin geliĢimi sonucunda 

otomatik olarak kendiliğinden olgunlaĢmamaktadır. 

Imada v.d., (2002) liderlik öğreniminin ve değerlendirilmesinin devam eden 

bir süreç olduğunu ve liderliğin geliĢtirilebilir olduğunu vurgulamıĢtır. Liderlik 

eğitiminin ihtiyaç olduğu konusunda genel bir uzlaĢı olmasına rağmen liderlik 

öğretim süreci ve liderlik programlarının etkililiği konusunda çok az araĢtırma 

yapılmıĢtır (Cooley v.d., 1999). Eğitim alanında çocuklardaki liderlik geliĢimi ile 

ilgili çok az araĢtırma bulunmaktadır (Parker & Begnaud, 2004). Bisland (2004) 

liderliğin soyut bir kavram olarak kaldığını ve okul müfredatında göz ardı edildiğini, 

birçok okulun geleneksel akademik eğitimle liderlik eğitimini denkleĢtiremediğini 

ayrıca öğretmenlerin genellikle liderlik becerilerini geliĢtirme eğitimi almadıklarını 

dile getirmiĢtir.  

Fertman ve Long (1990) liderlik programlarının, çoğunlukla okulda, 

toplumda ya da aile aktivitelerinde liderlik rolleri almamıĢ olan öğrenciler için 

geliĢtirilmediğini savunmuĢtur. Liderlik programlarının geleneksel olarak öğrenci 

konseyi baĢkanları, topluluk-grup liderleri ve yetenekli öğrenciler için olduğunu 
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belirtmiĢtir. Ancak her öğrencinin liderlik potansiyeli ve yönetme kabiliyeti vardır. 

Bu nedenle okullarda öğrencilerin liderlik potansiyellerini keĢfedip en üst düzeye 

çıkartabilecekleri programlar hazırlanmalıdır. 

Sebep ne olursa olsun liderlik ve üstün yeteneklilik hakkında çok az 

araĢtırma bulunmakta ve okullarda güçlü liderlik potansiyeline sahip öğrenciler için 

liderlik eğitim programlarının yetersiz olduğu görülmektedir. Endüstri, iĢ dünyası, 

ordu, devlet,  spor, din gibi alanlarda liderlik eğitimi için her yıl ciddi paralar 

harcanmakta; fakat okullardaki öğrencilerin liderlik eğitimi ve geliĢimi için yeterli 

bir harcama yapılmamaktadır. Liderlik, üstünlük göstergelerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir. Fakat liderlikle ilgili daha fazla çalıĢma ve aksiyonun zorunlu olduğu 

görülmektedir. Hâlihazırdaki liderlik geliĢtirme programlarının etkinliliğinin 

araĢtırılıp genç ve yetenekli liderler için yeni, bağımsız ve etkili programlar 

hazırlanması gerekmektedir. 

Sonuç olarak; ilköğretim ikinci kademesine devam eden üstün zekâlı ve 

yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirmeyi amaçlayan 

“liderlik becerileri geliĢtirme programının” etkisinin araĢtırıldığı deneysel bir 

çalıĢmaya ihtiyaç duyulmuĢtur. Tüm sebeblerden dolayı bu araĢtırmanın temel 

problemini geleceğin dünyasında liderlik yapacak üstün zekâlı ve yetenekli olan ve 

olmayan öğrencilerine yönelik liderlik becerileri geliĢtirme programı hazırlama 

çalıĢması oluĢturmaktadır. Bunun için öncelikle liderlik becerileri ölçeği (LĠBÖ) 

geliĢtirilmiĢ daha sonra da hazırlanan liderlik eğitim programın etkililiği bu ölçek 

aracılığıyla test edilmiĢtir 

 

AMAÇ 

AraĢtırmanın genel amacı, ilköğretim 6. Sınıfına devam eden öğrencilerin 

liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik liderlik eğitim programı geliĢtirmek ve bu 

programın etkililiğini sınamaktır. Bu amaç doğrultusunda cevap aranan temel 

problemler: 
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1. Ġlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin liderlik becerilerini ölçmeye 

yönelik olarak geliĢtirilen liderlik becerileri ölçeği geçerli ve güvenilir bir araç 

mıdır? 

2. Ġlköğretim ikinci kademesine devam eden üstün zekâlı ve yetenekli olan 

ve olmayan öğrencilere uygulanan liderlik becerileri geliĢtirme programı, 

öğrencilerin liderlik beceri düzeylerini geliĢtirmede etkili midir? 

Yukarıda belirtilen araĢtırmanın problemlerine göre araĢtırmanın alt 

problemleri ve denenceleri bulunmaktadır 

Alt problemler: 

1. Liderlik becerileri ölçeği geçerli bir ölçme aracı mıdır? 

2. Liderlik becerileri ölçeği güvenilir bir ölçme aracı mıdır? 

3. Demoğrafik özelliklere göre; 

a. Cinsiyet,  

b. Eğitim kurumu,  

c. Ders dıĢı etkinliklere katılım, 

d.  Doğum sırası,  

e. KardeĢ sayısı,  

f. Ailenin gelir düzeyine göre liderlik ölçeği toplam puanları arasında 

fark var mıdır?   

4. Üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin liderlik becerileri 

ölçeğinden aldıkları puanlar arasında fark var mıdır? 

  Denenceler: 

1) ÇalıĢma grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin liderlik becerileri 

ölçeğinden aldıkları toplam puan ile üstün zekâlı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin aldıkları toplam puan arasında anlamlı bir fark vardır. 

2) Deney ve kontrol grubunun liderlik becerileri ölçeği ön test puanlarında 

anlamlı bir fark yoktur. 
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3) Liderlik becerilerini geliĢtirme programının uygulandığı deney grubundaki 

üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği son test 

toplam puanı ile ön test toplam puanı arasında anlamlı bir fark vardır. 

4) Liderlik becerilerini geliĢtirme programının uygulandığı deney grubundaki 

üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği 

sontest toplam puanı ile ön test toplam puanı arasında anlamlı bir fark vardır. 

5) Kontrol grubu öğrencilerinin liderlik becerileri ölçeği ön test ve son test 

toplam puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.. 

6) Liderlik becerilerini geliĢtirmek üzere hazırlanan programın uygulandığı 

deney grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerin liderlik 

becerileri ölçeğinin son test toplam puanı ile kontrol grubundaki üstün zekalı 

ve yetenekli öğrencilerin son test toplam puanı arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

7) Liderlik becerilerini geliĢtirmek üzere hazırlanan programın uygulandığı 

deney grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik 

becerileri ölçeğinin son test toplam puanı ile kontrol grubundaki üstün zekalı 

ve yetenekli olmayan öğrencilerin son test toplam puanı arasında anlamlı bir 

fark vardır. 

 

ÖNEM 

Toplumların durumu incelendiğinde AIDS, bağımlılık, israf, kiĢiler arası 

çatıĢmalar gibi birçok uluslararası problemlerin yaĢandığı görülebilir. Ġnsanlık 

sisteminin birbirine bağlılığı kaçınılmazdır. Daha etkili etkileĢim ve yaratıcı problem 

çözme ihtiyacı açıkça görülmektedir. Ġnsanoğlunun baĢarısı ve ilerlemesi adına etkin 

liderlik büyük öneme taĢımaktadır. Liderlik alanındaki hâlihazırdaki çalıĢmaların 

birçoğu yetiĢkin liderlerle ilgilidir. Gençlerin liderlik geliĢimiyle ilgili ileriye dönük 

daha fazla araĢtırmaların yapılması gerektiği de açıktır (Clark & Clark, 1994). 

Bundan dolayı öncelikle gençlik döneminde liderlik potansiyeline sahip öğrencilerin 

tespit edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz açısından bu konuda yeterli değerlendirme 
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araçlarına sahip olduğumuz söylenemez. Bu araĢtırma ülkemizde ilköğretim 

çağındaki öğrencilerin liderlik potansiyellerinin değerlendirilebileceği ölçeğin eğitim 

alanına kazandırması bakımından önemlidir. 

Ayrıca öğrencilerin tespit edilmesinin yanında bu öğrencilerin geleceğin 

liderleri olarak yetiĢtirilmesine yönelik eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Bu 

konuda da ülkemiz açısından yeterli çalıĢmanın olmadığı görülmektedir. Bu 

araĢtırmada elde edilecek sonuçlar ıĢığında, uyarlamaları yapılacak programın, okul 

müfredatına eklenip tüm çocukların liderlik becerilerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmalarında kullanılması umulmaktadır. Bununla bağlantılı olarak bu çalıĢmanın 

eğitimcilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine liderlik eğitimi ile ilgili ıĢık tutması 

arzulanmaktadır 

  Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler ülkeler için milli bir değerdir. Bu değerin 

verimli bir Ģekilde kullanılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu 

bireylerin özel ihtiyaçları karĢılanmadığında, topluma faydalı bireyler olmamaları 

kaçınılmazdır. Lindsay (1988) liderliğin üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitiminde 

sıcak bir konu olmasına rağmen fazlaca ihmal edildiğini belirtmiĢtir. Bu çalıĢmanın 

potansiyel olarak liderlik becerilerine sahip üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri 

geleceğin etkili liderleri olarak yetiĢtirilmesine katkı sağlaması ve dolaysıyla üstün 

zekâlı öğrencilerin potansiyellerini gerçekleĢtirerek daha mutlu ve sağlıklı yetiĢkinler 

olmalarını desteklemesi beklenmektedir. Bunların yanında alanda üstün zekâlı ve 

yetenekli olan ve olmayan çocukların liderlik becerilerinin ölçülmesi ve bu becerileri 

geliĢtirebilecek farklı programların hazırlanması konusunda yeni tartıĢmalar ve 

çözüm olanakları yaratması beklenmektedir. 

 

SAYILTILAR 

 AraĢtırmanın sayıltıları Ģöyledir: 

1) Deney ve kontrol grubu kontrol altına alınamayan değiĢkenlerden aynı oranda 

etkilenmiĢtir. 
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2) Ölçme araçlarının kapsam geçerliliği için uzman kanılarına baĢvurulması 

yeterlidir 

SINIRLILIKLAR 

Bu araĢtırma; 

1) 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Ġstanbul ilinde bulunan Beyazıt Ford 

Otosan Ġlköğretim 6.Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile 

2) Problemin ortaya konmasında ve ölçme aracı sorularının hazırlanmasında 

literatür taraması, yeteneklerin ölçülmesinde ise kullanılacak testler ile 

3) Öğrencilerin liderlik beceri düzeyleri, liderlik becerileri ölçeğinin ölçtüğü 

nitelikler ile 

4) Liderlik becerileri, geliĢtirilen programın kazanımları ile sınırlıdır. 

 

TANIMLAR 

Üstün Zekalı ve Yetenekli Birey: Renzulli‟ye göre, üstün birey birbiriyle etkileĢim 

içinde olan üç özellik kümesinden (genel-özel yetenek, yaratıcılık, motivasyon) 

birinde yaĢıtlarından %98 oranında yüksek, her birinde yaĢıtlarından %85 oranında 

yüksek performans gösterebilen bireydir. 

Liderlik: Sisk‟e göre (1993) baĢkalarını etkileme ve bir grubu bir hedef için motive 

etme becerisidir 

Liderlik Becerileri Puanı: Liderlik becerileri ölçeğinden alınan toplam puan 

Liderlik Becerileri GeliĢtirme Programı: AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 

öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik 15 oturumluk eğitim programı  
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1. ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

1.1. LĠDER KĠMDĠR? 

Kimileri liderliğin tanımının zor olduğunu; fakat liderliği insanlarda 

gözlemlemenin kolay olduğunu belirtmektedir. Liderlik kelimesi birçok kiĢi için 

farklı anlamlar çağrıĢtırmaktadır. Bu farklılık, liderlik kavramının; lideri, 

takipçilerini ve durumu içeren karmaĢık bir fenomen olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bazı araĢtırmacılar, liderin davranıĢ ve kiĢilik özelliklerine odaklanırken bazıları 

lidere ve liderin takipçileri arasındaki iliĢkiye dikkati çekmiĢtir. Bazı araĢtırmacılar 

ise Ģartların lider davranıĢını nasıl etkilediği üzerinde durmaktadır (Bean, 2010:3).  

Burns‟e göre (1978) liderlik yeryüzünde en fazla gözlenen fakat en az anlaĢılan 

kavramlardan birisidir. Liderlik, en fazla konuĢulan ama anlaĢılması en zor olan ve 

kafa karıĢtıran konular arasındadır (Cronin, 1984). Özellikle son 30 yılda liderlikle 

ilgili sayısız kitap ve makale yazılmıĢtır (Bass, 1990). 

Liderliğin sözlük anlamına bakıldığında aĢağıdaki açıklamalar verilmektedir.  

1) Önder, Ģef  

2) Bir partinin veya bir kuruluĢun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse:  

3) Bir yarıĢmada baĢta bulunan takım veya yarıĢmacı. 

(http://www.tdk.gov.tr).  

 Liderlik yapmak, lider ve liderlik gibi kelimelerin Anglosakson dilindeki 

etimolojik kökeni “patika” ya da “yol” anlamına gelen “lead” kelimesine 

dayanmaktadır. O nedenle lider önde yürüyerek birlikte seyahat ettiği kiĢilere yolu 

gösteren kiĢidir. Liderin dümenci olarak bu benzetimi,  liderin oynadığı tam role 

iliĢkin görüĢ farklılıkları olmakla birlikte, günümüzde de uygulanabilen bir 

benzetimdir (Vries, 2007).  

Literatürde ilk dönemlerdeki tek özelliğe dayalı tanımlardan daha yeni, 

karmaĢık, kiĢi-süreç-durum etkileĢimine dayalı tanımlara kadar birçok liderlik tanımı 
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bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını Karnes &Bean (2010:5) Ģu Ģekilde 

özetlemektedir: 

 Grup üyelerinin iĢini koordine etme ve yönlendirme (Fedler, 1967). 

 Diğerlerinin mecbur olduklarından dolayı değil istedikleri için kabul 

ettikleri kiĢiler arası iliĢki (Hogan, Curpy & Hogan, 1994).  

 Ġstekli bir Ģekilde ortak amaçlar belirlemek ve bu amaçlara ulaĢmak 

için çalıĢan bir lider ve takipçilerinden oluĢan kurum, organizasyon 

veya gruptaki diğerleri tarafından gözlenebilen etkinlikler veya 

etkinlikler kümesi (Clark ve Clark, 1994). 

Olumlu değiĢim için bir vizyon belirleme, doğru çözümlerdeki odak 

kaynaklara yardım etme, diğerlerini motive etme ve güdüleme, geliĢme ve öğrenme 

için fırsatlar sağlama becerisidir (Martin, 2007). 

Lider, en genel tanımıyla izleyenleri olan kiĢidir. Nasıl gidileceği bilinen bir 

yer için,  birilerini izlemeye gerek yoktur. Birilerini izlemek için birinci koĢul 

bilinmeyen yere gitmektir.  Ġkinci koĢul,  gidilecek yerin gidecek kiĢilerin Ģimdi 

bulundukları yerden gitmeye değecek kadar iyi olması gerekir. Üçüncü koĢul 

gidilecek yere yalnız gitmeme isteğidir. Dördüncü koĢul ise gidilecek yerin yalnız 

gidilemeyecek ya da yalnız gitmenin bir anlamı olmayacak bir yer olması gerekir. Bu 

koĢulların dıĢında ne yapacağını bilmeyenlerin herhangi bir kiĢinin peĢine takılması 

durumudur. Tüm koĢullarda liderin ve izleyenlerin amaçlarını gerçekleĢtirmek için 

karĢılıklı olarak birbirlerine ihtiyaçları vardır (Değirmenci,  2007). 

  Sungur‟a (1997: 96) göre liderlik; sorunun kaynağını bilme, çözüm üretme, 

çözümü grup üyelerine gösterme ve uygulama konusunda ikna etme, yönlendirme, 

sonucu kontrol etme ve bunları gerçekleĢtirirken grubun gücünden yararlanmayı 

gerektirir. Ayrıca bu durumu gerçekleĢtirme becerisine sahip olan liderler, enerjik, 

kendine güvenen, sosyal çevreye uyumlu, düzenli, bilgili, ikna edici, ısrarcı, zeki ve 

güvenilirdirler. Liderlikte zorlama yoktur. Ġnanç esasına dayanır. Lider otoritesini 

kiĢiliğinden alır ve grubunun yönlendirmesi ile de Ģekillendirir 
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Çok farklı tanımların olmasına rağmen tek doğru bir tanımın olmadığını 

unutmamak gerekir. Bu farklılık liderliği etkileyen faktörlerin çokluğunu ve değiĢik 

bakıĢ açılarını göstermektedir. Liderlik tanımlarında birçok benzerlikler 

bulunmaktadır; hemen hemen tüm tanımlarda lider-takipçi kavramı ve her ikisinin 

etkileĢiminden söz edilmektedir.  

Liderlik kavramı insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, ancak 1930 

yılından sonra bilimsel araĢtırmalar yapılan bir konu olmuĢtur. 1974 yılına 

gelindiğinde, genel liderlik konusu üzerine yaklaĢık 3 bin bilimsel çalıĢma ve 1981 

yılına gelindiğinde ise yaklaĢık 5 bin bilimsel çalıĢma yapıldığı tahmin edilmiĢtir. 

Üzerinde bu kadar çok araĢtırma yapılan bir konu olmasına rağmen, araĢtırmacılara 

göre liderlik dünya üzerinde en fazla araĢtırılan ama en az anlaĢılan bir konu olma 

özelliğini de korumuĢtur. Bugüne kadar liderliği farklı boyutlardan irdeleyen birçok 

kuram oluĢturulmuĢ ve bunlarla ilgili araĢtırmalar yapılmıĢtır (Ferik 2001: 76). 

Conger  (1998) ve Parry (1998) liderlik kavramının karmaĢıklığından dolayı liderlik 

araĢtırmalarında niteliksel araĢtırmaların önemli rol oynadığını vurgulamaktadırlar. 

  Gardner (1990: 28) liderlerin belli özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: a) 

Fiziksel canlılık ve dayanıklılık b) Eylemlerde zekâ ve doğru düĢünüp karar 

verebilme, c)Sorumluluk almaya isteklilik, d) Görevi baĢarıyla yerine getirme, e) 

Gruptakilerin ihtiyaçlarını anlayabilme, f) Ġnsanlarla uğraĢmada beceriklilik, g) 

BaĢarma ihtiyacı, h) Motive edebilme gücü, i) Yönetme, karar verme ve öncelikleri 

belirleme gücü, j) Azim ve sebat, k) Güven / sır tutma, l) Kazanma gücü ve güven 

verme m) Kendini ortaya koyabilme / atılganlık, n) YaklaĢımın esnek ve kolayca 

uyum sağlayabilir olması. 

Liderliğin göstergeleri iyi iletiĢim ve motivasyon becerileri (Barr & Barr, 

1989), ortak bir amaca ulaĢmak için bir grupla çalıĢma becerisi (Clark & Clark, 

1994) ve ikna gücüne sahip olmasıdır (Gardner, 1990 Akt: Mannıng, 2005). 

AĢağıdaki davranıĢ ve tutumlar liderlerle bağlantılıdır (Daft, 2008): 

a) Vizyon (amaç) geliĢtirme 

b) ĠletiĢim 

c) Liderlik ve takipçilik 
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d) Yaratıcı düĢünme, güven ve takım çalıĢması 

Liderlik, herkesin aynı yöne doğru hareket etmesine yoğunlaĢır. Liderliğin önemli bir 

yönü istenen bir değiĢimi gerçekleĢtirmek için ortak vizyon etrafında insanların 

toplanmasını sağlamaktır (Daft, 2008: 259).  Yapılan araĢtırmalara göre liderliğin beĢ 

genel özelliği bulunmaktadır: Bunlar zekâ, öz-güven, kararlılık, dürüstlük ve 

sosyallik (Northouse 2001: 19). 

Black (1984) tarafından yapılan çalıĢmada iyi bir lideri açıklayan özellikler 

arasında iyi bir dil ifadesi, sosyallik, ileriye dönüklük, iyi bir problem çözme 

becerisi, eleĢtirel ve yaratıcı düĢünce, kararlılık, sorumluluk ve kendine güven 

bulunmaktadır.  Benzer Ģekilde Mariotti (1999) iyi bir liderin özelliklerini 

motivasyon, tehlikenin üstesinden gelme yeteneği, sorumluluk, kendinden ve diğer 

insanlardan yüksek beklenti, basit ve akıcı Ģekilde kendini ifade etme olarak 

sıralamıĢtır. 

Hernez-Broome v.d. (2000) en iyi liderlerin ve diğer yöneticilerin kendilerini 

nasıl gördüklerini sorarak liderlik baĢarısının boyutlarını tanımlamıĢlardır. Yaratıcı 

Liderlik Merkezinin düzenlediği eğitime katılan üst düzey yöneticiler araĢtırmada da 

yer almıĢtır. Katılımcılardan etkili ve etkisiz liderliğin kritik durumlarını açıklamaları 

istenmiĢtir. 256 durum toplamıĢlardır. Uzman okuyucular durumlardaki anahtar 

boyutları belirlemiĢlerdir. Etkili liderliğin en önemli üç boyutu “motive etme”, 

“problem çözme” ve “planlama ve organizasyon”dur.  Diğer önemli boyutları 

arasında “etik davranıĢlar ve kararlar”, “risk alma”, “iletiĢim becerileri” 

bulunmaktadır. Daha az önemli olan boyutları ise “rol tanımı”, “bilgilendirme”, 

“izleme”, “tanıma” ve “mentörlük”  olarak belirtmiĢlerdir.  Liderlik boyutları 

genellikle liderlerin diğerlerini yönetirken ne yaptıklarına odaklanmaktadır fakat 

liderlik öz-yönetimi, organizasyonun içte ve dıĢtaki ortamını yönetmeyi de 

içermektedir (Akt: London, 2002:5). Spears‟a (2000) göre etkili bir liderde olması 

gereken becerilerden, iletiĢim becerileri örneğin; dinleme becerisi hayati öneme 

sahiptir. GeniĢ bağlamda çatıĢma çözme ve takipçi olma yeteneği de önemli. Her 

baĢarı da olduğu gibi risk alma da gerekli. Liderlik geliĢiminin doğal sonucu yüksek 

özgüvendir. 
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Tüysüz‟ün (2007) aktardığına göre ilköğretim düzeyindeki öğrencilerle 

yürütülmüĢ olan birçok çalıĢma, liderlik davranıĢı olarak cinsiyet farkının olmadığını 

savunmaktadır (Kouzes ve Posner, 1997; McGhee, 2000; Posner ve Brodsky, 1994). 

Kouzes ve Posner (1997) ilköğretim öğrencileri ile yürüttükleri araĢtırma sonucunda 

öğrencilerin liderlik becerileri ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢkiye 

rastlanmamıĢtır. Yine Posner ve Brodsky (1994) 239 erkek ve 389 kızdan oluĢan bir 

grup öğrenci ile yaptığı çalıĢmada etkili öğrenci lideri davranıĢlarının cinsiyete bağlı 

olmadığını ifade etmiĢtir (Akt. Tüysüz, 2007). Nelson ve Quick (1994:363 ) kadın 

liderlerin erkek liderlere göre insanları harekete geçirme ve kendilerini önemli 

hissettirmede daha iyi olduklarını bulmuĢtur. Ayrıca liderlik özelliklerinin aynı 

olduğu ve cinsiyet kalıp yargısından dolayı farklı yorumlanabileceği konusunda 

uyarmıĢtır. Cassel ve Standifer (2000)  öğrenciler üzerinde yaptıkları çalıĢmada 

liderlik geliĢiminde cinsiyetin önemli bir faktör olmadığını bulmuĢlardır. Fakat 

Winter v.d. (2001) kolej öğrencileriyle yaptıkları araĢtırmada cinsiyetin grup 

liderliğinde etkisinin olduğunu ifade etmiĢlerdir. Karma liderlik rollerini üstlenmede 

erkeklere göre kızların daha Ģanslı olduklarını bulmuĢtur. Bu sonuçla bağlantılı 

olarak kadınlar sosyal ve grup liderliğini tercih ederken, erkekler ise sportif liderliği 

tercih etmektedirler (Mullen ve Tuten, 2004). 

Türkiye‟de yapılan bir çalıĢmada AkiĢ (2004:197) kadın liderlerin 

özelliklerini Ģöyle sıralamaktadır: 

• ĠĢbirlikçidirler: Her ortamda paylaĢıma açık oldukları için kolaylıkla 

ortaklık kurabilirler. 

• UzlaĢmacıdırlar: Kararları alırken dediğim dedik tarzı yaklaĢımdan ziyade 

takım üyelerinin mutabakatını sağlamaya çalıĢırlar. 

• Katılımcıdırlar: EtkileĢimli yönetim tarzı kadın lider için idealdir. 

• Destekleyicidirler: Kadın liderin annelik özelliklerinden kaynaklanan doğal 

bir destekleyici özelliği vardır. Bu nedenle çalıĢanları daha mutlu ederler 

Liderlik kavramının geliĢim sürecine bakıldığında, bu alan üzerinde yapılan 

araĢtırmalar (Ferik 2001, 75); 
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 1920-1950 yılları arasında liderliğin özellikleri, 

 1950-1960 yılları arasında etkin liderlerin davranıĢları, 

 1960-1970 yılları arasında çevresel Ģartların liderlik üzerindeki 

etkileri, 

 1970-1980 yılları arasında liderlerin sembolik rolleri, 

 1980-1990 yılları arasında liderlerin özellikleri ve davranıĢları 

üzerine geri dönüĢ  

 1990‟dan sonra ise liderliğin kültürler arası değiĢimleri üzerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. 

Bundan sonraki bölümlerde liderlik teorilerindeki bu kuramsal geliĢim süreci 

incelenecektir. 

1.2. LĠDERLĠK TEORĠLERĠ 

Liderlik teorilerinin geliĢiminde farklı evreler bulunmaktadır ( Schriesheim, 

Tolliver & Behling, 1984). Ġlk olarak özellik teorisi, liderleri lider yapan evrensel 

özelliklerin olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu özelliklerin değiĢmez, doğuĢtan 

ve her duruma uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir. Galton (1869) tarafından 

öne sürülen  “büyük adam” teorisi bu düĢünceyi yansıtmaktadır. Ġlk dönemlerdeki 

birçok araĢtırmacı durum, yer ve zamana göre büyük liderlerin ortaya çıkıĢını 

açıklamıĢtır. Daha sonra Fiedler (1961:181) bir liderin belli özelliklere sahip 

olmasından ziyade bir lider olarak yerine getirebileceği nitelikleri “etkili liderlik 

özellikleri” olarak vurgulamıĢtır. 

Durumsal liderlik teorisi, lider davranıĢları, takipçilerin doyumu, 

performansı ve liderlik ortamı arasındaki iliĢkiyi derinlemesine analiz etmiĢtir 

(Hersey & Blanchard, 1982). Stogdill (1974) ve Bass (1981) tarafından yapılan 

çalıĢmalar liderlik etkililiğinin büyük oranda liderin özellikleri ile özel durumun 

gereklilikleri arasındaki iliĢkiye bağlı olduğunu göstermiĢtir.(Akt. Bean, 2010:8). 

GeçmiĢ yıllarda etkileĢimsel ve dönüĢümsel liderlik teorilerine ilgi artmıĢtır 

(Yammarino & Bass, 1990). Ġki model arasındaki temel farklılık liderin takipçilerini 
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motive etme süreciyle ilgilidir. EtkileĢimsel liderler, muhtemel durumda ödül ve 

olumsuz geribildirimle takipçilerini motive eder. Örneğin, etkileĢimsel bir lider 

üretimdeki artıĢı belli bir ikramiye ödülü belirleyerek sağlamaya çalıĢır. DönüĢümsel 

liderler ise sıradan beklentilerin ötesinde belli bir misyon duygusu geliĢtirerek ve 

yeni düĢünme biçimlerini destekleyerek performansı arttırmayı hedefler (Akt. Bean, 

2010: 8).   

Özellikler Yaklaşımı 

Liderlik konusunu açıklamak üzere ilk geliĢtirilen yaklaĢım özellikler 

yaklaĢımıdır. Özellikler yaklaĢımına göre baĢarılı liderleri baĢarısız liderlerden 

ayıran birtakım özellikler bulunmaktadır ve bu özellikler liderlik sürecini belirleyen 

en önemli faktördür (Hoddgetts, 1991: 217). Liderlik doğuĢtan gelen bir özelliktir. 

Bu kurama Atatürk, Napoleon, Gandhi ve Lincoln gibi liderler örnek olarak 

gösterilmektedir (ġimĢek vd, 1998: 142). Stogdill, baĢarılı liderlerin özelliklerini 8 

gruba ayırmıĢtır. Buna göre fiziksel özellikleri etkileyen faktörler yaĢ, kilo boy ve 

görünüm; sosyal özgeçmiĢi etkileyen faktörler eğitim, devingenlik ve sosyal statü; 

zekâyı etkileyen faktörler yargılama, kararlık, etkili konuĢma; kiĢiliği etkileyen 

faktörler bağımsızlık, kendine güven zorbalık ve saldırganlık; iĢle ilgili özellikleri 

etkileyen faktörler baĢarı gereksinimi, baĢlatıcılık, sorumluluk gereksinimi, insanlara 

ilgi, sonuçlara ilgi ve güvenlik gereksinimi; sosyal özellikleri etkileyen faktörler ise 

denetleme, iĢbirliği eğilimi, dürüstlük ve güç gereksinimidir. 

Stogdill'in yaptığı araĢtırmalar sonucunda ulaĢılan bulgulardan liderlerin bu 

özelliklerden bazılarına sahip olmalarına rağmen özelliklerin tümünün bir insanın 

liderlik potansiyeline iliĢkin kesin göstergeler olmadığı sonucuna varılmıĢtır (Erçetin, 

2000: 28). Özellikler yaklaĢımı lider değiĢkenine ek olarak lider ile grubun diğer 

üyeleri arasındaki etkileĢimi göz önünde bulundurmamaktadır (Eren, 2001: 433). 

Dolayısıyla araĢtırmacılar liderin nasıl davrandığını da göz önünde bulunduran 

araĢtırmalar yapmıĢlardır ve bu araĢtırmalar "davranıĢsal yaklaĢım"ın temelini 

oluĢturmuĢtur. 

Özellikler yaklaĢımı zaman içerisinde daha gerçekçi bir temele 

dayandırılmıĢtır. DavranıĢ okulunun da etkisiyle araĢtırmacılar liderlik özelliklerinin 
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öğrenme ve tecrübeyle de geliĢtirilebileceğini kabul etmeye baĢlamıĢlardır (Luthans 

1992: 274). 

Davranışsal Yaklaşım 

Özellikler teorisinin, liderlik sürecini açıklamada yetersiz kalması 

araĢtırmacıları liderliği açıklamak için baĢka faktörleri aramaya yöneltmiĢtir. Bu 

yaklaĢıma göre liderlik liderin ne tür davranıĢlarda bulunduğu noktasından hareketle 

açıklamaya çalıĢmaktadır. Liderlik, liderin özelliklerinden çok onun yaptığı 

faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin sonuçlarının bir grup tarafından kabullenmesi ile 

ortaya çıkmakta ve sürekli hale gelmektedir (Bülbüloğlu, 2001: 7). Özellik 

kuramında lideri tanımlamada kiĢisel özellikler önemli rol oynarken, davranıĢ 

kuramında bir liderin ne yaptığı ve etrafındakilere nasıl davrandığı önemli hale 

gelmektedir. Etkili liderlik tarzının tanımı, bir liderin davranıĢ biçimi ve astlarının bu 

davranıĢ biçimine gösterdikleri duygusal ve davranıĢsal tepkileri ile açıklanmaktadır 

(Ferik 2001, 76). Liderlik davranıĢlarını esas alan en önemli araĢtırmalar aĢağıda 

sıralanmıĢtır; 

Ohio State Üniversitesi Araştırmaları 

1945'de baĢlayan, askeri ve sivil pek çok yönetici üzerinde yapılan bu 

araĢtırmada, Carroll Shartle yönetimindeki iĢletme araĢtırmaları bürosu elemanları 

liderlik davranıĢında temel etmenin liderin astları grup amaçlarına yöneltme 

olduğunu ileri sürmüĢlerdir (ġimĢek vd, 1998: 144). AraĢtırmacılar liderlik 

davranıĢının iki boyutlu olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu boyutlar Ģu Ģekilde 

sıralanabilir (Griffin  2001: 340); 

 Yapıyı harekete geçirme davranıĢı: Bu davranıĢ Ģeklinde lider, lider-

ast arasındaki rolleri açıkça belli eder ve astlar liderin kendisinden ne 

beklediğini bilir.  

 AnlayıĢ davranıĢı: Bu davranıĢ Ģeklinde lider astlarının duygularına 

ilgi gösterir ve onların fikirlerine saygı duyar. Lider ile çalıĢanlar 

arasındaki iliĢki karĢılıklı güven, saygı ve iki yönlü iletiĢime dayanır. 
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Ohio State araĢtırmalarında tanımlanan iki liderlik boyutuna göre gösterilen 

dört iĢlevsel liderlik biçimi gösterilmiĢtir (Hodgetts, 1991: 223); Bunlardan birincisi 

yapıyı harekete geçirme davranıĢı yüksek, anlayıĢ gösterme davranıĢı düĢük olan 

liderler; ikincisi yapıyı harekete geçirme davranıĢı yüksek, anlayıĢ gösterme 

davranıĢı yüksek olan liderler; üçüncüsü yapıyı harekete geçirme davranıĢı düĢük, 

anlayıĢ gösterme davranıĢı düĢük liderler; dördüncüsü ise yapıyı harekete geçirme 

davranıĢı düĢük, anlayıĢ gösterme davranıĢı yüksek liderlerdir. 

Michigan Üniversitesi Çalışmaları 

Ohio State Üniversitesi araĢtırmaları ile aynı dönemlerde gerçekleĢtirilen 

Michigan Üniversitesi araĢtırmalarının amacı, grup üyelerinin doyumuna ve grubun 

verimliliğine katkıda bulunan faktörlerin neler olduğunu belirlemektir (Budak, 2003: 

60) AraĢtırmacılar etkin olmayan bir üstten etkin bir üstün nasıl ayrılacağını 

belirleyen ast davranıĢ bilgilerini toplamıĢ ve analiz etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada 

verimlilik, iĢ tahmini, personel devir hızı, Ģikâyetler, devamsızlık, maliyet ve 

motivasyon gibi kriterler kullanılmıĢtır (Erçetin 2000: 33). Görüldüğü üzere 

çalıĢmalar genelde yöneticilerin iki farklı eğilimini yansıtmaktadır ve hangisi 

diğerine göre verimliliğe daha çok etki etmektedir sorunsalını çözmek yönündedir. 

Blake ve Mouton'un Yönetim Tarzı Matriksi Modeli 

Teksas üniversitesinden Robert Blake ve Tane Mouton isimli iki bilim adamı 

Ohio ve Michigan üniversiteleri çalıĢmalarının ulaĢtıkları sonuçları Managerial Grid 

(Yönetimi Tarzı Matriksi) modeli olarak adlandırılabilecek ve yöneticilerin 

davranıĢlarını açıklamak ve değiĢtirmekte kullanılabilecek bir matriks yapı haline 

getirmiĢlerdir. Bu model, liderlerin davranırken ağırlık verdikleri faktörleri iki grupta 

toplamıĢtır. Bunlar üretime yönelik olma ve kiĢiler arası iliĢkilere (insana) yönelik 

olma faktörleridir. Ayrıca her faktör 9 bölüme ayrılarak derecelendirilmiĢtir  (Eren, 

2001: 435; ġimĢek vd,1998: 165); 

Bu iki boyuta verilen ağırlığın derecesine göre aĢağıda sıralanan beĢ ayrı 

liderlik tarzı ortaya çıkmıĢtır (Martin,2001:689). 
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 "1.1" Liderlik tarzında lider ne üretime ne de insana dönüktür, sıradan bir üyeden 

farksızdır. 

"9.1" Liderlik tarzında lider üretime dönüktür ve çalıĢanların ihtiyaçları ile düĢük bir 

ölçüde ilgilenmektedir. 

"1.9" Liderlik tarzında liderin çalıĢanların ihtiyaçlarına ilgisi yüksek olup, üretime 

ilgisi zayıf düzeyde kalmaktadır. 

"9.9" Liderlik tarzında lider üretimle ve insanların ihtiyaçlarıyla en yüksek derecede 

ilgilenmektedir 

"5.5" Liderlik tarzında liderin üretime ve insana dönük davranıĢları orta düzeydedir. 

1.1 Liderlik tarzı zayıf (cılız) liderliği, 9.1 Liderlik tarzı görev liderliğini, 1.9 

Liderlik tarzı Ģekil kulübü liderliğini, 9.9 Liderlik tarzı ekip çalıĢması liderliğini, 5.5 

Liderlik tarzı orta yolcu liderliği temsil etmektedir (ġimĢek vd, 1998: 146). 

Tannenbaum ve Schmidt'in Liderlik Doğrusu Modeli 

Michigan üniversitesi sosyal araĢtırmalar enstitüsünün iki bilim adamı 

Tannenbaum ve Schmidt liderlik davranıĢını lider ve üyeler arasındaki yetki iliĢkileri 

bakımından incelemiĢlerdir. Bu modele göre liderin astları ile geliĢtirmiĢ olduğu 

davranıĢ türü liderin baĢarısını etkileyen en önemli faktördür  (Eren, 2001: 434-435). 

Tannenbaum ve Schmidt'in liderlik doğrusu modeline göre lider davranıĢı yedi 

grupta toplanmıĢtır. Birinci grup liderlik tipinde lider kararını verir ve uygular; ikinci 

grup liderlik tipinde lider karar verir ve astlara benimsetmeye çalıĢır; üçüncü grup 

liderlik tipinde lider fikirleri açıklar ve astlara soru sorma imkânı verir; dördüncü 

grup liderlik tipinde lider geçici bir karar verir; beĢinci grup liderlik tipinde lider 

sorunu bildirir, görüĢleri alır ve karar verir; altıncı grup liderlik tipinde lider konunun 

sınırlarını belirler ve kurulun karar vermesine imkân tanır; yedinci grup liderlik 

tipine ise lider konunun sınırlarını belirler ve astların istedikleri kararı alıp 

uygulamalarına izin verir. Bu modele sonradan eklemelerde bulunan bazı yazarlara 

göre yönetici uygun liderlik tarzını seçmeden önce kendinin ve astların özelliklerini 

ve durumun gereklerini dikkatlice incelemelidir (ġimĢek, 1999: 181). 

McGregor'un X ve Y Teorisi 
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Dougles Mc Gregor tarafından geliĢtirilen X ve Y teorileri liderlerin 

davranıĢlarını açıklamada kullanılabilir. Bu teorilere göre yöneticilerin davranıĢını 

belirleyen faktörlerden birisi onların insan davranıĢı hakkındaki varsayımlarıdır. X 

ve Y teorileri birbirine zıt görüĢler içeren iki gurupta toplanabilir (Koçel, 2003: 594-

595). X kuramına göre ortalama bir insan çalıĢmayı sevmez ve fırsat buldukça iĢten 

kaçar. Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez ve güvenceyi her Ģeye 

tercih eder. Bu nedenle insanları çalıĢtırmak için onları zorlamalı, kontrol etmeli ve 

amaçları gerçekleĢtirmek için cezalandırmalıdır. Y kuramına göre kiĢi için iĢ oyun ve 

dinlenme kadar tabiidir. KiĢi doğuĢtan tembel değildir. Onu bu hale getiren 

tecrübeleridir. KiĢi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek 

çalıĢır. Her insanın potansiyeli vardır. Uygun Ģartlar altında kiĢi bunları geliĢtirir ve 

daha fazla sorumluluk yüklenmeyi öğrenir. Bu nedenle yönetici uygun bir ortam 

meydana getirmek suretiyle insanın kendini geliĢtirmesini ve sahip olduğu enerjiyi 

amaçları doğrultusunda kullanmasını sağlamalıdır. 

Likert'in Dörtlü Yaklaşım Modeli 

Rensis Likert‟in liderlik yaklaĢımı McGregor‟un yaklaĢımından bir ölçüde 

farklıdır. Likert, McGregor‟dan farklı olarak gruba ve örgüte odaklanmaktadır (Huse 

ve Bowditch 1977: 232). Rensis Likert'in Michigan üniversitesinde yaptığı 

çalıĢmalara göre yöneticilerin davranıĢları dört ana grup altında toplanmıĢtır. Bunlar 

kısaca Ģu Ģekilde açıklanabilir (ġimĢek, 1999: 178); 

 Ġstismarcı Otokratik: Bütün kararlar yönetici tarafından verilir. 

Yöneticilerin astlara güveni çok azdır ve baĢarısızlık cezalandırılır. 

 Yardımsever Otokratik: Kararı yönetici verir fakat yürütme sırasında 

astlar bir dereceye kadar özgürdür 

 Katılımcı: Yöneticiler amaçları belirlemeden önce astlara da 

danıĢırlar. Cezalandırmadan çok ödüllendirmeye ağırlık verilir. 

 Demokratik: Tüm çalıĢanlar amaçların belirlenmesi ve iĢe iliĢkin 

kararlar verilmesine tam olarak katılırlar. 
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DavranıĢsal yaklaĢım ile ilgili tartıĢmalarda en çok vurgulanan nokta 

yaklaĢımda örgütsel kapasite, teknoloji, kültür, iklim vb durumsal değiĢiklerin 

dikkate alınmadığı olmuĢtur (Erçetin, 2000: 35). 

Durumsallık Yaklaşımı 

Yapılan çalıĢmalarda tek bir ideal ve en uygun liderlik tarzının olamayacağı 

ve liderlik davranıĢının koĢullara göre değiĢebileceği savunulmuĢtur. Bu görüĢe göre, 

liderin kiĢisel özellikleri ve davranıĢları dıĢında durumsal faktörlerinde liderlik 

tarzını etkilediği savunulmaktadır (Akoglan ve Akçay 2004, 88). Özellikler ve 

davranıĢ yaklaĢımlarının durumun gereklerini dikkate almamaları nedeniyle 

araĢtırmacılar, örgüt kültürü ya da astların durumu gibi değiĢkenlere göre farklılaĢan 

liderlik yaklaĢımları geliĢtirmiĢlerdir (BaĢ, 1996: 31). Durumsallık yaklaĢımı en 

uygun liderlik davranıĢının koĢullara ve durumlara göre değiĢeceğini söylemektedir 

(Koçel, 2003: 598). Durumsallık yaklaĢımı ile ilgili modeller aĢağıda sıralanmıĢtır; 

Fred Friedler'in Etkin Liderlik Modeli 

 ÇalıĢma gruplarının performansını ölçüt olarak alan Fiedler etkili liderlik için üç 

değiĢkenin önemli olduğunu ileri sürmektedir. Bu değiĢkenler Ģunlardır (Hodgetts, 

1991: 225); 

 Lider-Üye ĠliĢkileri: Liderin grubun benimsediği ve güvendiği bir 

insan olup olmaması liderin izleyicileri etkileme derecesini belirler. 

 Görev Yapısı: Gurubun baĢarmaya çalıĢtığı iĢin yapısı ile ilgili olarak 

önceden belirlenmiĢ yöntemlerin bulunup bulunmamasıyla ilgilidir. 

Bu açıdan iĢler "planlanmıĢ" ve "planlanmamıĢ" olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. 

 Konum Gücü: Liderin ödüllendirme ve cezalandırma gibi konularda 

sahip olduğu gücü ifade eder. 

Fiedler‟in liderlik teorisinin önemi, bir taraftan liderlik teorilerine yeni bir 

boyut getirirken, diğer yandan durumsallık yaklaĢımını liderlik teorilerine 

yaklaĢtırmasından kaynaklanmaktadır. Hangi tür liderlik davranıĢının uygun 
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olabileceğini gösteren çalıĢmaların fazla olmaması nedeniyle Fiedler‟in durumsal 

liderlik yaklaĢımı önemli bir çıkıĢ olarak kabul edilmektedir (Özalp, Eren ve Öcal 

1992: 182). Bu model durumsal değiĢikleri değerlendirmenin güç olması, stres, 

grubun kültürü gibi diğer durumsal değiĢkenleri göz ardı etmesi ve izleyenlerin 

özelliklerini dikkate almaması gibi nedenlerle eleĢtirilmiĢtir (Erçetin, 2000: 40-41). 

Amaç-Yol Yaklaşımı 

Robert House ve Martin Evans tarafından geliĢtirilen Amaç-Yol yaklaĢımı 

motivasyon konusundaki bekleyiĢ kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre insan 

davranıĢlarını etkileyen iki temel faktör vardır (ġimĢek vd, 1998: 140); 

 KiĢinin belirli davranıĢlarının onu belirli sonuçlara ulaĢtıracağı 

konusundaki inancı yani bekleyiĢi 

 Bu sonuçlara kiĢinin verdiği değer  

Amaç-yol teorisine göre ise izleyiciler lider tarafından iki Ģekilde motive 

edilebilir Birincisi lider izleyicilerin bekleyiĢlerini etkiler. Ġkincisi lider izleyicilerin 

valensini etkiler (Koçel, 2003: 602).  

Reddin'in Üç Boyutlu Liderlik Modeli 

Üç boyutlu lider etkinliği modeli Blake ve Mouton'un yönetim matriksi 

modellerindeki görev davranıĢı ve iliĢki davranıĢı kavramlarına bir de etkinlik 

boyutu eklenerek meydana getirilmiĢtir (Eren, 2001: 445-447). Reddin, liderin 

göreve yönelik veya iliĢkilere yönelik davranıĢ göstermesinin her yerde ve her zaman 

etkili olmayacağını savunmuĢ ve dolayısıyla bu iki boyuta bir de etkinlik boyutu 

eklemiĢtir (ġimĢek, 1999: 182). Böylece üç boyutlu bir liderlik modeli oluĢmuĢtur. 

Modelde kiĢiye eğilim boyutu, liderin, çalıĢanların düĢünce ve duygularıyla 

ilgilenmesi ve onlarla karĢılıklı güven ve saygıya dayalı bir iletiĢim kurması 

yönündeki davranıĢlarını kapsar (BaĢaran 1992, 68). Görev eğilimi ise liderin, 

kendisinin ve astlarının çabalarını örgütün ya da grubun amaçlarını 

gerçekleĢtirmesini sağlayacak Ģekilde yönlendirmesini ifade eder (Çelik 2003: 35). 

Hersey ve Blanchard'in Durumsallık Yaklaşımı 
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Durumsal yaklaĢımlar liderin organizasyon ihtiyaçlarına uygun hareket 

etmesi gerektiğini savunan bu yaklaĢımda liderlik biçimleri görev ve iliĢki merkezli 

olarak iki boyutta ele alınmıĢ, bu biçimlerle izleyenlerin olgunluk düzeyi arasında bir 

iliĢki kurulmuĢtur. Bu yaklaĢıma göre en etkili liderlik biçimi bu olgunluk düzeyinin 

en uygun olduğu noktada gerçekleĢebilir (Erçetin, 2000: 42). 

Vroom ve Yetton'un Normatif Durumsallık Kuramı 

Bu kuram bir karar modelidir ve yöneticilerin karar verirken nasıl bir yol 

çizdiğini gösterir (Hill vd, 1999: 418). Bu kurama göre en önemli sorun astların ne 

zaman ve ne ölçüde kararlara katılacaklarıdır. Çünkü iyi verilmiĢ kararlar amaçlara 

ulaĢmayı kolaylaĢtırdığı gibi kararların kabulünü de sağlamaktadır (Erçetin, 2000: 

48). 

1.2.1. Liderlikte Yeni YaklaĢımlar 

Günümüzün liderlik anlayıĢı klasik liderlik anlayıĢına göre hayli 

değiĢmektedir. Eskinin emreden, hükmeden, paylaĢmayan ve katılmayan liderlik 

anlayıĢının yerini bugün giderek katılan, paylaĢan, dinleyen, ekibine baĢarılı 

olabilmek için gereken olanakları sağlayan liderlik anlayıĢı almaktadır (SavaĢ,1998: 

9).  

Bu kısımda yeni liderlik yaklaĢımlarından etkileĢimci, dönüĢümcü 

(transformasyonel) liderlik, karizmatik liderlik, vizyoner liderlik, öğrenen liderlik, 

sistem liderliği üzerinde durulacaktır. 

Etkileşimci (Transactional) Liderlik 

Örgütsel değiĢime iliĢkin en önemli karĢılaĢtırmalı liderlik teorileri 

dönüĢümcü ve etkileĢimci liderlik teorileridir. 1978 yılında Burns bu iki liderlik 

kavramı hakkında politik bağlamda ilk düĢünceleri ortaya koyarak (Ġraz; ġimĢek 

2004, 109), etkileĢimci ve dönüĢümcü liderlik olmak üzere iki siyasi liderlik tipi 

tanımlamıĢtır (Ceylan, Keskin, Eren 2005: 33). 1985 yılında ise Bass, bu kavramları 

tekrar tanımlayarak örgütsel bağlamda kullanmaya baĢlamıĢtır (Ġraz; Simsek 2004, 

109). Burns‟e göre etkileĢimci lider, bürokratik otoriteye ve örgütteki yasal güce 

dayanmaktadır. EtkileĢimci lider; iĢyerinde iĢ standartlarına uyulmasını, iĢletmenin 



24 

 

hedeflerinin geçekleĢtirilmesi için görev odaklılığı ve iĢgörenlerin görevlerini 

tamamlamaları durumunda ödül alabileceklerini vurgulayan bir anlayıĢa sahiptir. 

Görevin tamamlanamaması durumunda da ceza verme eğiliminde olan bir liderlik 

türüdür (Serinkan 2002: 75). EtkileĢimci liderlik tepkiseldir ve temelde mevcut konu 

ve sorunlara yöneliktir. Etkili bir etkileĢimci lider, karĢılıklı alıĢveriĢe önem verdiği 

için her zaman koĢulsal faktörleri ve bu koĢullarda izleyicilerin beklentilerini doğru 

olarak tanımlamaya çalıĢmaktadır. EtkileĢimci lider, örgütte izleyicilerin rol ve görev 

gereklerini açıklığa kavuĢturmak suretiyle belirlemiĢ olduğu amaçlar doğrultusunda 

onları güdeleyen ve rehberlik eden kiĢidir (Ġraz ve Simsek 2004, 109). 

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik 

Transaksiyonel (etkileĢimci) liderler izleyicilerini, belirli rolleri aracılığıyla 

önceden belirlenmiĢ amaçlar yönünde motive eden liderlerdir. Ohio State çalıĢmaları, 

Fiedler'in modeli, amaç - yol teorisi gibi durumsal yaklaĢımlar transaksiyonel 

liderlerle iliĢkilendirilebilir (Robbins, 2001; 329). ÇalıĢmalarda yöneticiler 

arasındaki iĢ iliĢkisine dayanan liderlik iĢe yönelik (transactionel) liderlik olarak 

adlandırılmaktadır. ĠĢe yönelik liderlikte yöneticiler resmi otoritelerini 

kullanmaktadırlar ve ödülleri çalıĢanların gösterdikleri gayretlere göre vermektedirler 

(Doğan, 2001; 33). 

Transformasyonel liderler ise izleyicilerin kendi ilgilerini örgütün yararına 

dönüĢtürebilen ve izleyicileri üzerinde sıra dıĢı etkileri olan liderlerdir. 

Transformasyonel liderler izleyicilerinin ihtiyaçlarına ilgi gösterirler. Onların eski 

problemlere yeni açılardan bakmalarını sağlayarak olayların farkında olmalarına 

yardımcı olurlar. Ġzleyicilerinin grup amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere fazladan çaba 

sarf etmeleri için onlara ilham verirler (Hellriegel vd, 1999: 521). Tranformasyonel 

liderler insanlara inanırlar, onlar diktatör değildirler, güçlü insanlardır ve diğerlerini 

güçlendirmek suretiyle çalıĢırlar. Onlar kontrol etmekten çok ileriyi düĢünerek 

çalıĢırlar. Bu liderler korku, kıskançlık, hırs gibi hisleri aĢarak doğruluk ve özgürlük 

gibi idealler ve ahlaki değerleri açığa çıkarırlar (Doğan, 2001; 36).  

Bass ve Avolio'ya göre dönüĢümcü liderliğin dört boyutu vardır. Bu boyutlar 

Ģu Ģekilde sıralanabilir (Tracey ve Hinkin, 1998: 221); 
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 Karizma: Ġzleyicilerin hayranlığını, saygısını ve güvenini uyandıran 

davranıĢları liderin karizması olarak ifade edilmektedir. 

 Ġlham verme: Ġzleyicilerin iĢlerine anlam kazandırmaları liderin 

ilham verme boyutunu oluĢturur. 

 Yaratıcılığa TeĢvik: Yeni fikirleri ve yaratıcı çözümleri 

cesaretlendirmek liderin yaratıcılığı teĢvik boyutunu oluĢturur. 

 Bireye saygı: Liderlerin izleyicilerini dinlemesi ve onların 

ihtiyaçlarına ilgi göstermesi liderin bireye saygı boyutunu oluĢturur. 

Karizmatik Liderlik 

Karizma kelimesi modern sözlüklere Max Weber tarafından 1947 yılında 

giren bir kavramdır ve liderlik araĢtırmalarında son yıllarda geniĢ bir Ģekilde ele 

alınmaktadır. Karizma Yunanca'da "Lütfedilen bir kabiliyet" demektir. Karizma belli 

bir cazibe, Allah vergisi bir güç, psikolojik bir çekimdir (Doğan, 2001: 39). 

Karizmatik liderlik teorisinde, izleyiciler belirli davranıĢlar gözlemlediklerinde, 

liderlere sıra dıĢı liderlik yetenekleri atfederler. Karizmatik liderlerin kiĢisel 

özelliklerini belirlemek amacıyla birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Dolayısıyla bu tür 

liderlik sadece çalıĢan uyumu sağlamamakta, çalıĢanların inanç ve değerlerinin de 

değiĢtirmektedir (Hill, 1999: 767). 

Vizyoner Liderlik 

Vizyon terimi karizmatik liderlikte de sık sık kullanılmasına rağmen vizyona 

bağlı liderlik, "karizma"nın da ötesinde bir yere sahiptir (Robbins, 2001: 330). 

Vizyon geleceğin tasarlanmıĢ bir resmidir, somut bir gelecek görüntüsüdür (Ertuğrul, 

2002: 4). Vizyoner liderlik ise geliĢen bir organizasyon birimine geleceğin gerçekçi, 

yaratıcı ve etkileyici vizyonu meydana getirmektir (Robbins, 2001; 330). Bennis ve 

Naus, liderliği bir vizyon geliĢtirme, bunu uygulamaya aktarma ve muhafaza etme 

kapasitesi olarak tanımlamıĢlardır. Bennis 1895'te aĢağıdaki liderlik yeteneklerini 

ortaya koymuĢtur. Bu yeteneklere bakıldığında vizyoner liderlerde olması gereken 

yetenekler olduğu gözlemlenmektedir (Doğan, 2001: 91): 
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Diğerlerinin inanacağı ve kendilerine uyarlayabilecekleri bir vizyon 

geliĢtirme yeteneğine sahip olmak: Bu yeteneği ile lider vizyonunu iĢletmenin 

bugününden geleceğine bir köprü olarak kullanmalıdır. 

Bu vizyonu iletme ve uygulamaya aktarma kapasitesi: ĠĢletmenin kültür ve 

değerleri, eğitim ve geliĢtirme faaliyetleri, misyonu ve teĢvik sistemleri ile örgütte 

vizyonun iletilmesi gerekmektedir. 

Örgütsel güvenin hâkim olduğu bir örgüt iklimi yaratma yeteneği: Güven 

örgütte izleyicileri bir amaç etrafında birleĢtiren ve vizyonun gerçekleĢtirilmesini 

sağlayan en önemli unsurdur. Dolayısıyla vizyoner liderler örgütte güvenin hâkim 

olduğu bir ortam yaratmalıdırlar. 

Öğrenen Liderlik 

ÇağdaĢ liderlik rolleri öğrenme ve kendini geliĢtirme üzerinde odaklanmıĢtır. 

Bilgi toplumunun temel değerlerinin kabul gördüğü günümüzde yöneticilerden daha 

çok öğrenen lider rolü beklenmektedir. Öğrenen lider örgütsel ve toplumsal değerlere 

hâkim ve birinci derecede izleyicilerinin öğrenmesinden sorumlu liderdir (Doğan, 

2001: 43). Stephen Covey'e göre liderlerin etki alanlarını geniĢletebilmeleri için 

öğrendiklerini baĢkalarına aktarmaları gerekmektedir (Covey, 1997: 12). Öğrenen 

organizasyon liderleri sadece yöneticilerini geliĢtirmemeli, kendi beceri temelini de 

geliĢtirmelidirler. Bu tür liderler her türlü yönetici veya planlayıcı roller kadar 

kolaylaĢtırıcı bir rolü de benimsemelidirler (Richardson, 1995: 15). 

Sistem Liderliği 

Sistem liderliği, liderlik sorumluluklarını ve ayrıcalıklarını insan 

kaynaklarına göre ayarlayan ve örgütün içerisindeki cesaret, fedakârlık, irfan gibi 

çekirdek değerler tarafından beslenmesini sağlayan liderlik çeĢididir (Edgeman ve 

Scherer, 1999: 94). 

Liderlik teorilerinden sonra aĢağıdaki bölümde üstün zeka ve yeteneklilik 

konusu iĢlenecektir.  
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1.3. ÜSTÜN ZEKÂ VE YETENEKLĠLĠK 

Çağlar boyunca yetenekleri, buluĢları, ürünleri, liderlik ve yaratıcılık 

özellikleri ile toplumlara önderlik etmiĢ birçok yetenekli birey, bulundukları dönem 

ve sonrasında insanlık tarihine kalıcı izler bırakmıĢtır. Bu izleri takip eden insanoğlu, 

“armağanlı, üstün yetenekli, üstün zekâlı, üstün ve özel yetenekli… vb.” olarak 

nitelendirdiği bu bireylerin, yetenek potansiyellerinden daha da yararlanmak için 

tarih boyunca eğitimlerine önem vermiĢtir. Leta Hollingworth, üstün yetenekli 

çocuklar üzerine yaptığı çalıĢmalara 1916 yılında baĢlamıĢtır. AraĢtırmalarını 180 IQ 

puanı üzerinde olan çocuklar üzerinde gerçekleĢtiren Hollingworth, 23 yıl süren 

araĢtırmasında yüksek düzeydeki üstün olan çocukların erken konuĢma ve erken 

yürüme davranıĢları gösterdiğini belirtmiĢtir. Ayrıca eğitimsel uyumlarının 

gerçekleĢmediği, okula ve çevrelerine uyum sağlamakta zorlandıklarını 

gözlemlemiĢtir. Hollingworth, yaĢam boyu sürdürdüğü çalıĢmasıyla “dahi” olarak 

nitelendirdiği bu çocukların yeteneklerini ve potansiyellerini en üst derecede 

gerçekleĢtirebilmeleri için “uygun” eğitimin verilmesine kendini adamıĢtır 

(Pritchard, 1995: 47-83). 

Üstün zekâ tanımlarının tarihine bakıldığında konservatif tanımlardan daha 

liberal tanımlara doğru değiĢim olduğu görülmektedir. Konservatif tanımlarla 

kastedilen, üstün zekâ kavramını belirli sınırlar içerisinde ortaya koyan ve onu 

rakamlarla açıklayan görüĢlerdir. 130 IQ puanı gibi eĢik puan geçenler üstün zekâlı 

kabul edilmekteydi. Liberal tanımlarda belirli sınırlamalar olsa da üstün zekâ 

herhangi bir performans alanında gösterilen yüksek potansiyel veya üst düzey 

kapasite olarak belirtilmektedir (Sak,2010:4). DeHaan ve Havighurst (1957) yetenek 

ve becerinin çok boyutlu doğasını ilk olarak ele alan araĢtırmacılardandır. Onlara 

göre üstün yeteneklilik; entelektüel yetenekleri, yaratıcı düĢünmeyi, bilimsel 

yetenekleri, sosyal liderlik özelliklerini, teknik becerileri ve sanatsal alandaki 

yeteneği içeren bir kavramdır (Akt: Montgomery,1999:187) 

Benzer Ģekilde Marland (1972), üstün yetenekliliği, belirlemiĢ olduğu altı 

farklı alanın bir kaçında veya hepsinde üstün performans gösterebilmek olarak 

tanımlamıĢtır (Passow,1993:70): 

1. Genel zihinsel yetenek 
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2. Belirli bir konu alanında akademik baĢarı 

3. Yaratıcı-üretici düĢünme 

4. Liderlik yeteneği 

5. Görsel ve performansa dayalı sanatlarda yeterlilik 

6. Kinestetik yetenek 

Genel zihinsel yetenek, bireyin bireysel veya grup testlerinde elde ettiği 

yüksek puanlarla iliĢkilidir. Bu alan; derin ve geniĢ bilgi birikimi, üst düzey kelime 

hazinesi, güçlü bellek, soyut kelime bilgisi ve yüksek düĢünme gücü 

gerektirmektedir. Belirli bir alanda akademik baĢarı, bireylerin örneğin; matematik 

veya dil sanatları gibi belirli alanlarda üstün performans gösterebilme yeteneğini 

ifade etmektedir. Yaratıcı düĢünme yeteneğine sahip üstün yetenekli bireyler 

genellikle düĢünce oyunlarını ve riske girmeyi seven, karmaĢık düĢünceleri tercih 

eden, hayal güçleri kuvvetli, sosyal değerlere yeni anlamlar yükleyen kiĢilerdir. 

Liderlik yeteneği, bireyleri veya grupları ortak bir karara veya harekete 

yönlendirebilmektir. Liderlik yeteneği gösteren üstün yetenekli bireyler kendine 

güvenen, sorumluluk sahibi, iĢbirliğine önem veren, iliĢkilerinde hâkim olmaya 

istekli ve yeni durumlara çabuk uyum sağlayabilen kiĢilerdir. Görselliğe veya 

performansa dayalı bir sanatta üstün yetenek gösteren kiĢiler kendilerini görsel 

sanatlar, müzik, dans, drama gibi diğer çalıĢmalarda ispatlamıĢ kiĢilerdir. Kinestetik 

yetenek alanı ise uygulamalı, uzamsal, mekanik ve fiziksel becerileri kapsamaktadır. 

AraĢtırmacılar tarafından üstün zekâ ve yeteneklilikle ilgili birçok model 

geliĢtirilmiĢtir. Üstün zekâ konusundaki kuramların temel çıkıĢ kaynaklarını 

toplumsal değerler, bireysel yaĢantılar ve inanıĢlar ile bilimsel araĢtırmalar 

oluĢturmaktadır (Sak, 2010: 11) 

Sternberg’in Üstün Yeteneklilik Modeli 

Sternberg‟e (1997) göre, insanlar günlük yaĢamda üç yeteneğin varlığına 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar analitik hafıza yetenekleri, sentetik yaratıcı yetenekler 

ve içerik uygulamalı yeteneklerdir. Üstün yetenekli birey bu üç yeteneğe birden 

sahip olan bireydir. Analitik hafıza yetenekleri: KiĢinin öğrenmesinde, karĢılaĢtırma 
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yapmasında, analiz etmesinde, değerlendirmelerinde ve karara varmasında rol alan 

yeteneklerdir. Bu yetenekler; eĢ anlamlı ya da karĢıt anlamlı problemlere, sözel 

analojilere (benzerliklere), sayı dizilerine ve birbirine yakın iĢlemlere yönelik 

(örneğin aĢağıdaki boĢluğa hangi kelime gelmelidir gibi) becerileri ifade etmektedir. 

Analitik hafıza yeteneklerini WISC-III, Stanford-Binet gibi standartlaĢtırılmıĢ zekâ 

testleriyle ölçmek mümkündür. Fakat bu tür testlerle yapılan ölçüm, dolaylı yoldan 

yapılan bir ölçümdür (Strenberg ve Clinkenbeard, 1995). 

Sentetik yaratıcı yetenekler: Senteze dayanan orijinal ve yüksek nitelikli 

fikirler üretmede kullanılan yeteneklerdir. Sanat, tarih, bilim, yazarlık gibi alanlarda 

yeteneklere sahip insanlar sıradan durumlardan bile orijinal fikirler 

çıkarabilmektedirler. Sentetik yaratıcı yetenekleri ölçebilen testlere “Torrance‟nin 

Yaratıcı DüĢünce Testi- Sözel, ġekilli” örnek olarak verilebilir (Strenberg ve 

Clinkenbeard, 1995). 

Ġçerik uygulamalı yetenekler: Günlük yaĢamda, bireyin ait olduğu çevrede 

baĢarılı olmak için kullandığı yeteneklerdir. Okullarda, okulun genel amaçlarını 

gerçekleĢtirmek ve kavratmak için içerik uygulamalı yeteneklerden 

faydalanılmaktadır. Örneğin; testlere ve sınavlara nasıl çalıĢılmalı, öğretmen ve diğer 

öğrencilerle nasıl geçinmeli ve ödevlere ne kadar zaman ayrılmalı gibi sorulara 

öğrenci bu yetenekleriyle karĢılık vermektedir. ĠĢ hayatında da beklenilen verimliliği 

sağlamada ve beklenilen davranıĢları sergilemede bu yeteneklerden 

faydalanılmaktadır (Strenberg ve Clinkenbeard, 1995). 

Gagne’nin Üstün Yeteneklilik Modeli 

Gagne‟ye (1985) göre, yetenekler yapabilmeyle yapma arasındaki psikolojik 

farkı yansıtmalıdır. Yeteneğin varlığının göstergesi potansiyel halde olmasından 

ziyade sergileniyor olmasıdır. Yeteneğini sergilemeyen veya bir ürün olarak 

sunmayan birey, üstün yeteneğe sahip olarak vasıflandırılabilir; fakat üstün 

davranıĢlar sergileyen olarak vasıflandırılamaz. Bu birey sadece yapabilme 

potansiyeline sahiptir. Potansiyeli üstündür, farklıdır, değerlidir; fakat yapan, icra 

eden değildir. Bireyin üstün yeteneği ya da yapabilme potansiyeli; çevresi, kiĢisel 

özellikleri ve teĢhis edilmiĢ olmasının etkisiyle yeteneğe dönüĢmektedir. Bu 
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dönüĢümde motivasyon, yapabilme potansiyeliyle bağlantılı bir Ģekilde, yeteneğin 

ortaya çıkmasına katkı sağlayan bir katalizördür. Üstün yetenek; zihinsel, yaratıcı, 

sosyal hassasiyet, duyuĢsal beceri gibi alanların birine aittir. Üstün yetenek ait 

olduğu alanda (örneğin zihinsel alanda ve onun alt dalı olan matematikte) ortalama 

üstü bir değerde olmalıdır (Davis ve Rimm, 1994). 

Gagne için üstün yeteneklilik ve yetenek iki ayrı kavramdır. Ġnsanlar üstün 

yetenekli olabilir ve belirli alanlarda potansiyele sahip olabilirler; fakat 

motivasyonun katalizör etkisi olmaksızın potansiyelin yeteneğe dönüĢmesi mümkün 

olmayabilir. Aileyi ve okulu içine alan çevre faktörü ile birlikte potansiyelin teĢhis 

edilmesi, belirlenmesi dönüĢüm üzerinde etkili faktörlerdir. 

Renzulli’nin Üstün Yeteneklilik Modeli 

Renzulli‟ye (1999) göre, üstün yetenekli davranıĢ; insan doğasının üç temel 

öğesi arasındaki etkileĢimin dıĢa yansımasıdır. Bu ortalama üzeri öğeler, ortalamanın 

üstünde yetenek, yüksek düzeyde yaratıcılık ve görev aĢkı olarak ifade edilmiĢtir. Bu 

öğelerin hiç birisi tek baĢına üstün yeteneklilik değildir. Üstün yetenekli birey bu üç 

öğenin üçüne de aynı anda sahip olan bireydir. ġematik olarak düĢünüldüğünde, 

üstün yetenek bu üç öğenin kesiĢimi, karmasıdır. Renzulli, belirleme sürecinde 

öğrenciyi eleyici olmaktan ziyade, toplayıcı olmaya çalıĢılmasını ve esnek 

davranılması gerektiğini vurgulamaktadır (Renzulli, 1999). 

Modelin öğelerinden ortalama üzeri yetenek ifadesiyle hem genel anlamda 

yetenek hem de özel bir alana ait yetenekler kastedilmektedir. Genel yetenek; bilgiyi 

iĢleme kapasitesini ve deneyimleri yeni durumlara uyarlamayı temsil etmektedir. 

Genel anlamda yeteneği olanlar; iyi bir hafızaya sahiptirler ve kelimelerle, sayılarla 

muhakeme yapabilir, uzaysal iliĢkiler kurabilirler. Özel bir alana ait yetenek ifadesi 

ise bilgiyi elde etme ve özel bir alana uygulamayı temsil etmektedir. Bireyler özel 

alana ait yetenekle gerçek hayatta kendilerine konum kazanırlar. Matematikte, 

kimyada, balede, heykelde sahip olunan yetenek özel alan yeteneğidir. Genel ve özel 

alan yetenekleriyle zekâ kavramı iç içedir (Renzulli, 1998). Modelin diğer öğesi olan 

yaratıcı düĢünce ise problemleri belirleme ve problemlere farklı, orijinal çözümler 

hazırlama kabiliyetidir. Yaratıcı düĢünce ve zekâ birbiriyle iliĢkilidir, fakat özdeĢ 
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değildir. Yaratıcı düĢünce için en azından ortalama üzeri bir zekâ gerekli; ama yeterli 

değildir (Sternberg ve Grigorenko, 2001). Renzulli‟nin modelinin üçüncü öğesi 

görev aĢkı, bir anlamda yoğun motivasyon gücüdür. Motivasyon bünye içi tepkilerin 

tetiklediği bir çeĢit dayanma sürecidir. Görev tutkusu, yoğun motivasyon dıĢında bir 

tanımla, bir iĢe, probleme veya göreve tahammülü sağlayan enerji olarak da ifade 

edilebilir. Renzulli‟nin modeli, üstün yetenek kavramının unsurlarına bir yenisini; 

“motivasyonu” kazandırmaktadır. Gagne de modelinde motivasyona vurgu 

yapmaktadır; ancak Gagne, motivasyonu Renzulli gibi üstün yetenekliliğin doğrudan 

bir bileĢeni görmemekte, yetenek üzerinde etkisi olabilecek bir faktör olarak kabul 

etmektedir.  

Gardner’ın Çoklu Zekâ Teorisi  

Howard Gardner,  parmak izlerimizin ve ten rengimizin birbirinden farklı 

olduğu gibi insanın içindeki potansiyelin de ayrı bir kavram olduğunu ortaya koymuĢ 

ve buna bağlı olarak zekâmızın da aynı farklılığı içerdiğini tespit etmiĢtir. Gardner, 

“Zihnin Çerçeveleri” adlı kitabında yedi ayrı evrensel kapasiteden bahsetmiĢtir. Bu 

kapasite ya da zekâ alanları her bireyde doğuĢtan var olmakla birlikte, farklı 

kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır (Özden, 2005). Bireyin içinde 

yaĢadığı kültür, zekâ tanımını farklı Ģekilde etkilemektedir. Gardner zekâyı, bir 

kiĢinin gerçek bir problemi çözmek için gerekli yetenekler kümesi; (bir veya daha 

çok kültürde) değer verilen bir ürün veya hizmet ortaya koyma yeteneği, yeni bilgi 

üretmek için problem keĢfetme, çözme(veya problem yaratma) kapasitesi olarak 

tanımlamaktadır (Özden,2003:111). Bu tanıma göre gerçek yaĢamda karĢılaĢtığı 

problemleri çözemeyen bir kiĢinin zekâ testlerindeki sayısal ya da sözel problemleri 

çözüyor oluĢu çok önem taĢımamaktadır. Gardner, geliĢtirmiĢ olduğu “Çoklu Zekâ 

Kuramı”nda yedi tür zekâ alanı ortaya koymuĢtur. Bu zekâ alanları; 1. Sözel zekâ, 2. 

Matematiksel zekâ, 3. Görsel zekâ, 4. Müziksel zekâ, 5. Ġçsel zekâ, 6. Sosyal zekâ, 7. 

Bedensel zekâdır (Gardner, 1993). Gardner son yıllarda bu yedi zekâ alanına bir 

yenisini eklemiĢ ve iki zekâ alanını da teoriye girmeye aday göstermiĢtir. Sekizinci 

zekâ alanı, doğal çevreyi anlama ve tanıma ile ilgili olan doğal zekâdır. Mitoloji, 

sanat, bilim ve felsefe alanlarındaki yetenekleri içeren varoluĢçu zekâ alanı ve 
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metafizik ile ilgili yetenekleri içeren ruhsal zekâ alanı da teoriye girmeye aday 

gösterilmiĢtir. 

Ziegler ve Perleth’in Munich Modeli 

Ziegler ve Perleth (1997) üstün yetenekliliği Münich Modelinden yola 

çıkarak ortaya koymuĢlardır. Munich Üstün Yeteneklilik Modelinde yetenek, özel 

baĢarı alanları (dil, matematik v.b.) ile iliĢkilendirilmektedir. Akademik yetenek, 

yaratıcılık, sosyal yetenek, sanatsal yetenek, müzikal yetenek, psikomotor yetenek ve 

pratik zekâ yeteneğin farklı boyutları olarak ele alınmaktadır. Bu yetenek faktörleri, 

uygun kiĢisel özellikler ve çevresel koĢullarla birleĢince üstün performans alanları 

karĢımıza çıkmaktadır (Ziegler ve Heller, 2002: 7). Ziegler ve Perleth bu modelde 

aktif öğrenme süreçlerini üstün yeteneklilik tanımı ile birleĢtirmektedir. Modelde 

kiĢinin içsel performansı üstün yeteneklilik için ilk adım olarak kabul edilmektedir.  

1.3.1. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Özellikleri 

Uzun yıllar yapılan çalıĢmalar sonunda üstün yetenekli çocukların normal 

çocuklardan farklı ve üstün özelliklere sahip oldukları saptanmıĢtır. Bu farklı 

özellikleri fiziksel,  sosyal-duygusal ve zihinsel olmak üzere üç baĢlıkta 

inceleyebiliriz. 

Fiziksel Özellikleri: Üstün çocuklar, genel sağlık ve fiziksel yapı açısından 

normalin üstündedirler. Üstün nitelikte bir sinir sistemine sahiptirler. Genellikle duyu 

organları keskindir. OlgunlaĢmaları daha hızlı bir seyir gösterir. Genelde daha 

kuvvetli, daha hızlı ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır 

(Davaslıgil, 2004) 

Sosyal-Duygusal Özellikleri: Üstün çocukların kendilerinden emin oldukları, 

çevresine dostça davrandıkları ve yüksek derecede toplumsal duyarlılığa sahip 

oldukları belirlenmiĢtir. KarĢılarındaki kiĢilerin düĢüncelerini, duygularını ve 

arzularını kestirebilme yeteneğine sahiptirler. 

Grup içindeki liderliğin amaç ve iĢlevini açık seçik olarak kavrayabildikleri 

ve baĢkalarının gereksinim ve ilgilerine duyarlı olabildikleri için, genellikle lider 

olma eğilimindedirler. Hem fiziksel bakımdan uygun olmaları hem arzulanan kiĢilik 
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çizgilerine sahip olmaları hem de geniĢ bilgi alanına sahip olmaları, bunların liderlik 

potansiyellerini daha da artırmaktadır (Davaslıgil, 2004). Sosyal açıdan olgundurlar. 

Toplumsal problemlerini çözebilir, baĢkalarının ihtiyaçlarına, duygu ve 

düĢüncelerine değer verirler. Bu özellikleri, onların toplum içinde lider olarak 

seçilmelerine de neden olmaktadır (Silverman, 1993). 

Zihinsel Özellikleri: Normal çocuklardan, özellikle zihinsel özellikleri 

bakımından farklılık gösterirler. En önemli yetenekleri, kolaylıkla kavram 

oluĢturabilmeleridir. Genelde keĢfetme heyecanı içindedirler.  Bir baĢka önemli 

özellikleri, yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin geliĢmiĢ olmasıdır. Hemen hemen 

üstün grubun tümü bir ölçüde yaratıcı düĢünceye sahiptir (Davaslıgil, 2004).  Clark‟a 

göre (2002) üstün zekâlı ve yetenekli çocukların en önemli zihinsel özellikleri 

arasında, ileri düzeyde muhakeme yeteneği, çok farklı alanlara ilgi duyma ve meraklı 

olma, dil geliĢiminin ileri düzeyde olması ve sözel akıcılığa sahip olma, bilgiyi 

iĢlemede sıra dıĢı kapasite, esnek düĢünce süreçlerine sahip olma, sentez yapma, 

orijinal fikirler ve çözümler üretme ve hedef odaklı davranma gibi özellikler yer 

almaktadır. 

Davaslıgil‟in (2004) aktardığına göre üstün çocuklar, çoğunlukla genelleme 

yapmadan önce her bir bulguyu dikkatlice değerlendirirler.  Aynı Ģekilde aniden 

çözümü bulma, bu grubun, bir baĢka özelliğidir. Bu özellik de çok erkenden kendini 

gösterir. Bir baĢka özellikleri, düĢüncelerindeki akıcılıktır. Bir düĢünceden, bir baĢka 

ilgili olana büyük bir hızla geçerek düĢünceler arasında kolaylıkla iliĢki kurabilirler. 

Aynı zamanda sözcük akıcılığına da sahiptirler. Her fırsatta, anlamını bilmedikleri 

sözcüğü dağarcıklarına eklerler. Okumaya karĢı ilgilerinin de fazla oluĢu, yine 

sözcük dağarcıklarının gittikçe geliĢmesine neden olur. Üstün çocuklar, genelde 

kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre koruyabilme gibi bir yeteneğe 

sahiptirler. Bu çocukların bir baĢka özelliği de dikkat sürelerinin yaĢıtlarına oranla 

daha uzun olmasıdır. Doğal olarak daha fazla merak sahibi olmaları ve daha çok Ģey 

öğrenme istekleri, bir sorunla karĢılaĢtıkları zaman bu konu üzerinde akıllarını daha 

uzun süre çalıĢtırmalarına neden olur (Freeman, 1985). 

Üstün zeka ve yeteneklilik ile liderlik arasındaki iliĢki aĢağıdaki bölümde 

irdelenecektir.  
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1.4.  LĠDERLĠK VE ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLĠ 

OLMA   

Üstün zekâlı ve yeteneklilerde liderlik, bu alandaki birçok araĢtırmacının ilgi 

alanı olmuĢtur (Davis & Rimm, 1994). Simonton (1985)  hem yaratıcılık hem de 

liderlik için minimum IQ puanı eĢiğinin 120 civarında olabileceğini vurgulamıĢtır. 

Tarihsel araĢtırmasında Simonton, IQ-yaratıcılık iliĢkisi ile IQ- liderlik iliĢkisi 

arasında paralellik kurar. GeliĢtirdiği modelin ilk açıklamalarına göre zekâ,  genel 

problem çözme ve iletiĢim verimliliği aracılıyla liderlikle bağlantılıdır. Modelin daha 

sonraki düzenlemesine göre liderin sosyal ve görev fonksiyonları arasındaki 

farklılıkla lider-takipçi iliĢkisindeki eleĢtiri ve anlama arasındaki dengeyi 

bağdaĢtırmıĢtır (farklılık, takipçinin IQ‟sü ve liderin IQ‟sü arasındaki iliĢkiye 

bağlıdır).   

  Ortalama üstü zekâ, tipik olarak liderliğin ön Ģartlarındandır; çünkü liderlerin 

yön verdikleri gruptan daha fazla zekâya sahip olmaları gerekir (Edmunds & 

Yewchuk, 1996).  Stogdill (1981:50-51) yaptığı araĢtırmada, liderliğin birçok 

özellikle iliĢkili olduğunu ileri sürmüĢ, fiziksel özellikler, sosyal geçmiĢ, zekâ, 

kiĢilik, iĢle ilgili özellikler, sosyal özellikler gibi nitelikleri saymıĢ, zekâyı da 

yargılama, kararlılık ve özgüven ile iliĢkili olarak göstermiĢtir. Liderlik ve zekâ 

arasındaki iliĢkiye vurgu yapanlardan biri de Tannenbaum (1983) olmuĢtur. 

Tannenbaum‟a göre, genel zekâ bakımından daha yüksek düzeydeki bireylerin ileri 

liderlik becerilerine sahip olma Ģansları daha fazladır (Akt. Milligan, 2004). 

Nicel literatür incelemelerinde zekânın, liderlikte en önemli özellik olduğu 

ortaya çıkarılmıĢtır (Bass, 1990; Kirkpatrick & Locke, 1991; Mann, 1959; Stogdill, 

1948). Fakat Fielder (2002),  zekânın liderlikte herhangi bir derecede etkili 

olmadığını vurgulamaktadır (Akt: Judge, Colbert, Ilies, 2004). 300 ünlü kiĢinin 

biyografilerinin incelenmesi yoluyla yapılan bir çalıĢmada (Cox, 1926; Akt: Bass, 

1990:807), bu kiĢilerin çocukluk dönemlerinde zeki, kendine güvenen, atılgan 

(kendini ortaya koyan), ve amaç doğrultusunda yönelime sahip kiĢiler olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. 

Üstün zekâ ve yeteneklilik ile liderlik üzerine yapılan birçok araĢtırma, her 

iki kavram arasında pozitif bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢtur. Terman‟ın (1925) 
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üstün zekâlı ve yeteneklilerle ilgili klasik araĢtırmasında üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrencilerin, okullarında genellikle lider olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Hollingworth‟un (1926) ortalama zekâya sahip öğrenci grubu arasında yaptığı 

araĢtırmada, liderlerin IQ puanlarının 115 ile 130 arasında olduğunu saptamıĢtır. 

Schakel (1984) ise üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerle üstün zekâlı ve 

yetenekli öğrencileri karĢılaĢtırdığında üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 

vizyoner liderlik özellikleri sergilerken üstün zekâlı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin  organizyonal liderlik özellikleri sergilediğini belirtmiĢtir (Akt. Karnes 

&Bean, 1996). 

Judge ve Colbert (2004) liderlik ve zekâ arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

araĢtırmaların meta analizini yapmıĢtır. 96 kaynaktan 151 bağımsız çalıĢmanın 

sonuçlarını araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda liderlik ile zekâ arasında pozitif bir 

iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Ayrıca zekâ, kâğıt-kalem testleri yerine algısal 

olarak değerlendirildiğinde ve zekâ kriteri objektif yerine algısal olduğunda zekâ ve 

liderlik arasında korelâsyon daha da yükseldiğini belirtmiĢlerdir. Son olarak stres 

düzeyinin ve direktif davranıĢlar gösterme yeteneğinin zekâ-liderlik iliĢkisini 

etkilediğini ortaya koymuĢlardır. 

Williams ve Sternberg (1988), liderin geleneksel zekâsının, 

takipçilerininkinin çok üstünde olmasının, liderin bu kiĢilerle yeterince iletiĢim 

kuramamasına neden olacağını ve verimsiz hale gelebileceğini öne sürmüĢtür. 

Liderlik alanında üstün zekâlı ve yetenekliler için önerdiği WICS (Wisdom, 

Intelligence and Creativity) modelinde ima edilen zekâ ise geleneksel zekâ ve 

deneyimlerle elde edilen, çevreye uyum sağlamayı, güncel problemleri çözmeyi 

kapsayan pratik zekâdan oluĢan iki parçalı bir yapıyı ima eder. Buna göre, zekâ ve 

bilgelik özelliklerinin yaratıcılıkla sentezi neticesinde etkin liderlik ortaya çıkmıĢ 

olur. Yaratıcılık kavramıyla yeni fikirler üretebilmeyi, zekâ kavramı ile bu fikirlerin 

niteliğini analiz ederek uygulamayı ve baĢkalarını da bu konuda ikna edebilmeyi; 

bilgelik ile de bunların sorumluluk alan kiĢilere olan muhtemel etkilerini 

dengelemeyi kast etmiĢtir (Akt. Sternberg, 2005). Devam eden çalıĢmalarında 

Sternberg (2005), liderlik alanındaki üstünlüğün üç bileĢeninden biri olarak zekâyı 
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göstermiĢ ve liderliği, yeni üretilen fikirlerin niteliğinin analiz edilmesi ve bunların 

uygulanması ile baĢkalarının bu fikrin değerine ikna edilmesi olarak tanımlamıĢtır. 

DeHann ve Havighurst (1957)  üstün zekâlı ve yeteneklilerdeki liderlik 

özelliklerini tanımlamak için giriĢimcilik, kararlılık, arzu ve baskınlık gibi özellikleri 

kullanmıĢtır ve üstün lideri baĢkalarının ihtiyaçlarına duyarlı, sevecen ve uysal olarak 

tanımlamıĢtır (Akt. Milligan, 2004). Kitano (1983) liderlikte üstün zekâlı ve 

yetenekli okul öncesi çocuklarının çeĢitli özelliklerini tanımlamıĢtır. Bu öğrencilerin 

fikirlerinin, kararlarının akranları tarafından sık sık kabul gördüğünü ve arkadaĢlık 

için arandıklarını bulmuĢtur. Ayrıca bu öğrenciler akranlarıyla ve yetiĢkinlerle 

kolayca etkileĢime geçebilmekle birlikte yeni durumlara da kolayca adapte 

olabilmektedirler (Akt: Hensel, 1991). 

AraĢtırmacılara göre liderliği etkileyen üstün zekâlı ve yeteneklilere özgü 

genel kiĢisel özellikler Ģunlardır: (Davis & Rimm, 1994; Renzulli v.d. 1976)  

 Ġyi organize olabilme(well-organized) 

 Geriye doğru plan yapabilme 

 Bütünsel bir bakıĢ açısına sahip olma 

 Problem ortaya çıkarma 

 Farklı perspektiften probleme bakabilme 

 Yeni durumlara uyum sağlayabilme, 

 Sistemleri manipüle edebilme, 

 Yüksek sorumluluk duygusu 

 Göreve odaklanmada kararlılık 

 Kendine güven 

 Ġkna edici bir iletiĢim 

 ĠĢbirlikçi tutum, 

 Sosyal aktivitelere katılım ve etrafında insanların olmasını sevme, 
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 BaĢkalarının davranıĢlarını etkileme, akranları tarafından lider kabul 

edilme 

 BaĢkaları tarafından sevilme, sayılma 

 Sözel ve sözel olmayan iletiĢimin farkında olma ve sofistike kiĢilerle 

iletiĢim kurma 

 Duygusal olarak dengeli olma 

 Risk almaya istekli olma 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin derin sosyal, etik ve ahlaki konularla 

ilgilenme ve baĢ etme konularında yüksek potansiyele sahip oldukları açıktır 

(Passow & Frasier, 1996). Üstün zekâlı ve yeteneklilerin özellikleri onları liderlik 

için en uygun aday yapmıĢtır. Bu özellikler arasında mücadele isteği, yaratıcı 

problem çözme yeteneği, eleĢtirel akıl yürütme yeteneği, kararlılık, giriĢimcilik, 

duyarlılık, öz-yeterlilik, yeni iliĢkileri görebilme becerisi ve tutku sahibi olmalarını 

kapsar (Black, 1984; Plowman, 1981). 

Gençlik dönemindeki liderlik ve cinsiyet farklılığı konusundaki çalıĢmalar 

farklı sonuçlar ortaya koymuĢtur. 6-11. Sınıfa devam eden normalüstü ve üstün 

zekâlı yetenekli öğrenci liderlerin kiĢilik özellikleri incelenmiĢtir. Duygusal denge, 

baskınlık ve bağımsızlık alanında kızlar lehine anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur 

(Karnes & D'Ilio, 1989b). Yine benzer bir çalıĢmada Karnes ve D‟Ilio (1989b) 4-6. 

sınıf arasında 97 öğrenciden 34 liderlik pozisyonuna kimlerin (erkek, kadın veya her 

iki cinsiyet) gelmesi gerektiğini değerlendirmelerini istemiĢtir. Kız öğrenciler birçok 

liderlik pozisyonunun her iki cinsiyet için de uygun olduğunu değerlendirirken erkek 

öğrenciler ise daha çok lider olarak erkekleri seçmiĢtir. Yazarlar, öğrencilerin 

geleneksel olmayan liderlik rollerini öğrenmelerine imkân sağlayan eğitim 

etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmiĢlerdir. 

Silverman (1993: 296) üstün kızların genellikle karmaĢık sosyal becerileri 

erkeklere göre daha çabuk kazandıklarını belirtmiĢtir.  Üstün zekâlı ve yetenekli 

kızlar çok uyumlu olup çevrelerine karıĢmaya çalıĢmaktadırlar (Kerr, 1995). Böyle 

bir sosyal uyum lider olmalarına katkı sağlayabilir.  Karnes ve McGinnis (1995), her 
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iki cinsiyet grubunun liderliğe bakıĢ açısının pozitif olduğunu bulmuĢtur. 

Ortaöğretim seviyesinde kız öğrencilerin liderlik için popüler olmanın ön Ģart 

olmadığı, erkeklerin daha iyi lider olduğu, liderlerin iyi notlarının olması ve zengin 

olması gerektiği, liderlerin geniĢ kentsel bölgelerden gelmesi gerektiği gibi liderlik 

algılarının olduğu bulunmuĢtur (Karnes, Bean, & McGinnis, 1994/95). 

Addison (1979) erkek ve kadın liderlerin farklılıklarını araĢtırmıĢtır. 

Erkeklerin daha ileriye dönük ve problemleri tahmin edebilme becerisine sahip 

olduklarını, kadın liderlerin ise günlük problemlere yoğunlaĢtıklarını ve sonuçları 

tahmin etmek için daha az zaman harcadıklarını bulmuĢtur. Ayrıca kadın liderlerin 

risk almadan kaçındıklarını, hedef belirleme, plan yapma, öncelikleri belirleme ve 

aksiyon planı geliĢtirme konularında eğitime ihtiyaçları olduğunu savunmuĢtur. 

Addison, üstün zekâlı ve yetenekli kızların liderlik becerilerinin öğretiminde gerekli 

ihtiyaçları karĢılayacak simülasyon oyunu geliĢtirmiĢtir.  

Kames, Chauvin ve Trant (1984)  üstün zekâlı ve yeteneklilerin devam ettiği 

lisede kiĢilik testi (HSPQ) uygulamıĢlar ve bu testin “seçilmiĢ” liderlik pozisyonuna 

sahip kiĢilerle sahip olmayan kiĢileri ayırmayı baĢaramadığını bulmuĢlardır. Bununla 

birlikte “seçilmiĢ” liderler, seçilmemiĢ gruba göre daha nazik olma (duyarlı, 

korumacı, sezgisel, nazik, güdülenmiĢ, gruba bağlı, vicdanlı) eğilimindedirler. 

Ayrıca aĢırı uyarılmada kızlar erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek puan 

alırken erkekler de kızlara göre duyarlılık konusunda daha yüksek puan almıĢlardır 

(Karnes, Chauvin, & Trant, 1984). 

Liderlik potansiyeli olan öğrencileri belirlemek için bazı değerlendirmelere 

ihtiyaç vardır. Bu değerlendirmeler bir sonraki baĢlıkta ele alınmıĢtır. 

1.5. LĠDERLĠK TARAMA VE TANILAMA ARAÇLARI 

Liderlik eğitimi için öğrencileri tanılamak karmaĢık bir iĢtir. DeğiĢik tarama 

ve tanılama metotları sunulmuĢtur. Conradie (1984) liderlik potansiyelinin erken 

dönemde belirlenebileceğini ve devamlı olabileceğini savunarak çocuklar geliĢtikçe 

sosyal değiĢimlerin ve liderlik yeteneğinin ortaya çıkabileceğini belirtmiĢtir. Hensel 

(1991) aktardığına göre okul öncesi çocuklarda liderlik becerileri araĢtırmacılar 
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tarafından tespit edilmiĢtir (Kitano, 1983; Perez, Chassin, Ellington & Smith, 1982; 

Trawick-Smith, 1988; Wolfle, 1989). Perez ve vd. (1982),  Peabody Resim Kelime 

Testi (Peabody Picture Vocabulary Test ) sonuçlarına göre okul öncesi liderlik ile 

ilgili üstün yeteneğe sahip okul öncesi çocukların yüksek sözel yetenekleri olduğunu 

tespit etmiĢtir. Onların, sözel becerileri yaĢıtları ile daha kolay iletiĢim kurmalarını, 

düĢüncelerini ifade etmelerini ve gruba yön vermelerini sağlamaktadır. Buna ek 

olarak, Perez v.d.. (1982) okul öncesi liderlerinin kendi akranlarının ihtiyaçlarına ve 

kaygılarına duyarlı olduklarını bulmuĢlardır (Akt: Hensel, 1991) 

Çocuklarda görülen liderlik özellikleriyle ilgili Landau ve Weissler (1991) 

tarafından yapılan literatür taramasında aĢağıdaki özellikler belirlenmiĢtir: 

• Sorumluluk (Baldwin, 1934; Bellingrath, 1930; Burks, 1938). 

• Baskın olma isteği (Ackerson, 1942; Smelser, 1961; Stogdill, 1974; Tryon, 

1939). 

• Tutarlılık ve azim (Bellingrath, 1930; Pigors, 1935; Sheldon, 1927; Webb, 

1915). 

• Fiziksel enerji (Guilford, 1952; Powell, 1952). 

• BaĢarı odaklı (Drake, 1944; Webb, 1915). 

• Ġfade ve ikna gücü (Burnett, 1951; Flemming, 1935). 

• Planlama becerileri (Colyer, 1951; Henry, 1949). 

• Karalılık ve cesaret (Fox, 1947; Henry, 1949; Roadman, 1964). 

• Özgüven (Bellingrath, 1930; Cattell & Stice, 1953; Cooley, 1902; Gibb, 

1969; Guilford, 1952). 

• Grupla empati (Bell & Hall, 1954; Newcomer, 1955). 

• Duygusal denge ve kontrol (Ackerson, 1942; Caldwell & Wellman, 1926; 

Cox, 1926; Jennings, 1950). 

Karnes ve Bean (1990) ilköğretim çağındaki üstün zekalı ve yetenekli 

öğrencilerde gözlenebilecek liderlik özelliklerini belirlemiĢtir: 

• Mücadele isteği, 

• Problemleri yaratıcı bir Ģekilde çözme kabiliyeti, 

• EleĢtirel muhakeme yeteneği, 

• Yeni iliĢkileri görme kabiliyeti, 
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• Sözlü ifade kolaylığı, 

• DüĢünce ve harekette esneklik, 

• Belirsizliğe tahammül kabiliyeti, 

• BaĢkalarını motive etme kabiliyeti. 

1972‟de yayınlanan Marland Raporu‟ndan bu yana “üstün zekâlı ve 

yetenekli” tanımının bir parçası olan liderliğin ölçülmesi de bu dönemden itibaren 

önem kazanmıĢ ama konuyla ilgili çok az çalıĢma yapılmıĢtır (Jolly ve Ketler, 2004). 

Yordam  kriterinin ( çocukluk ve yetiĢkinlik liderliğin arasındaki korelâsyon gibi..) 

eksikliği liderliğin ayrı bir üstünlük alanı olarak tanımlanmasını zorlaĢtırmaktadır 

(Huckaby ve Sperling, 1981). Oakland v.d. (1996) 11 liderlik ölçeğini inceleyerek 

ölçeklerin eĢzamanlı, yordama ve yapı geçerliliklerinin zayıf ve normlar konusunda 

da yetersiz olduğunu ortaya koymuĢtur. Liderlik yeteneklerinin çoklu yönlerini 

içeren liderlik ölçeklerinin yetersizliği(Edmunds, 1998) ve akademik ortamların 

ötesinde farklı ortamlarda liderlik kapasitesinin değerlendirme gerekliliği (müfredat 

dıĢı etkinliklerde risk alma, takım çalıĢması veya aile içinde eleĢtiriyi kabullenme, 

anlaĢma gibi) (Smith, Smith, & Barnette, 1991) çocuk ve gençlerdeki liderlik 

potansiyelini ölçmeyi zorlaĢtırmaktadır. 

Olivero (1977) tarafından tanılama için 3 yöntem önerilmiĢtir: 

1. Aileler (küçük yaĢtaki çocukların liderlik potansiyeli için iyi bir gösterge) 

2. Sosyometrik araçlar (ilk dönem ergenler için) 

3. Öz-güven envanterleri (ortaöğretim sonları için)  

Liderliğe iliĢkin ölçme genel olarak Ģu dört Ģekilde yapılmaktadır: a) kendini 

değerlendirme, b) grup üyelerinin lideri değerlendirmesi, c) birlikte olduğu kiĢilerce 

yapılan değerlendirme, d) bağımsız gözlemcilerin değerlendirmeleri (Cubba, 2004). 

Friedman ve Van Dyke (1984) 5 ve 6.  sınıfa devam eden 28 öğrenciyle 

yaptığı çalıĢma sonucunda öz-değerlendirmenin öğrencilerin liderlik potansiyellerini 

belirlemede tek baĢına en etkili yöntem olduğunu bulmuĢtur; fakat liderlik 

yeteneğine sahip üstün yetenekli ergenlerin tanımlanmasında farklı bilgi 

kaynaklarının kullanılması gerektiğini de belirtmiĢtir. Sisk (1984) ve Addison (1985) 
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değiĢik yöntemlerin faydalı olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu önerilere göre akran 

değerlendirmesi, öğretmen değerlendirmesi, öz-değerlendirme, grup üyelerinin 

değerlendirmesi, grup etkinliklerinin gözlemlenmesi, görüĢme, kiĢilik testleri, geçmiĢ 

liderlik tecrübeleriyle ilgili biyografik bilgi ve liderlik stilleri envanteri gibi kapsamlı 

liderlik değerlendirme listesi oluĢturulabilir. 

Kendini değerlendirme Ģeklindeki ölçme yöntemi, araĢtırmacıya belli 

kolaylıkları sağlamaktadır. Liderlikle ilgili geliĢtirilen ölçme araçlarından biri de 

Louis Roets tarafından geliĢtirilmiĢtir. “Kendini değerlendirme” Ģeklinde hazırlanan 

Roets Liderlik Değerlendirme Ölçeği” (RLDÖ) (RRSL-Roets Rating Scale for 

Leadership) 26 maddeden oluĢan beĢ seçenekli “likert” tipi hazırlanan tek boyutlu bir 

testtir. 10-18 yaĢ (5-12 sınıflar) arasındaki çocuklara yönelik hazırlanmıĢ bir ölçektir 

(Roets, 1986:76-113). Roets (1992), test üzerinde boyutsal bir ayrıma gitmemiĢtir, 

fakat ölçeğin beraberinde hazırlanan “Liderlik: Beceriler Eğitimi” dört boyuttan 

oluĢmaktadır: BaĢarı, proje planlama, dil becerisi ve tartıĢma-münazara. Orijinal 

formatında “1- Her zaman”, “2- sık sık”, “3-bazen”, “4-ara sıra” ve “5- hiçbir 

zaman” seklinde doldurulan ölçekte, “1- Her zaman” 3 puan ile “2- sık sık 2 puan 

ile”, “3-bazen” 1 puan ile “4-ara sıra” ve “5-hiçbir zaman” ise 0 puan ile 

puanlanmakta ve puanlar 0-78 arasında değiĢmektedir. Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde 1057 kiĢi üzerinde uygulanan ölçeğin ortalaması ( X =48), standart 

sapması ise (d=13) olarak belirlenmiĢ, varyans ise 174.010 olarak bulunmuĢtur. 1057 

kiĢinin 631‟i ile yapılan geçerlik çalıĢması için, “Roets‟un Liderlik Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği” ile birlikte Renzulli ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilen 

“Üstün Öğrencilerin DavranıĢsal Özellikleri Ölçeği”nin (SRBCSS, Scales for Rating 

Behavioral Characteristics of Superior Students) liderlik alt ölçeği ile Taylor ve 

arkadaĢları tarafından geliĢtirilen “Liderlik Kontrol Listesi” (Leadership Checklist) 

uygulanmıĢtır. SRBCSS ve “Liderlik Kontrol Listesi” ile yapılan geçerlik 

çalıĢmasında RLDO ile SRBCSS‟nin liderlik kısmı arasında .71; Liderlik Kontrol 

Listesi ile  .77 düzeyinde iliĢki bulunmuĢtur. Ġki yarı test güvenilirliği yoluyla 

yapılan güvenirlik çalıĢmasında güvenirlik, .85 olarak bulunmuĢtur. SRBCSS ile 

Spearman Brown yöntemi ile yapılan güvenirlik çalıĢmasında ise aradaki iliĢki .59 

düzeyinde bulunmuĢtur. 
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Chan (2000), RLDÖ‟ nün Çince versiyonunu kullanarak, okulların üstün 

zekâlı ve yetenekliler eğitimi için belirlediği 12–18 yaĢları arasındaki 163 öğrencinin 

kendi liderlik becerilerini değerlendirmeleri ile aile ve öğretmenlerinin bu 

öğrencilerin liderlik becerilerini iliĢkin değerlendirmelerini karĢılaĢtırmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda öğrencilerin kendi değerlendirmeleri ile öğretmen 

değerlendirmeleri arasındaki iliĢki pozitif bulunmuĢtur (.17-.38 arası).  

Benzer bir araĢtırma Renzulli v.d., (1976) tarafından  “Üstün Öğrencilerin 

DavranıĢsal Özellikleri Ölçeği” (SRBCSS-Scales for Rating Behavioral 

Characteristics of Superior Students) ile yapılmıĢ ve öğrencilerin kendi liderlik 

becerileri değerlendirmeleri ile öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmeleri 

arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur (Matthews, 2004). 

Üstün Öğrencilerin DavranıĢsal Özellikleri Ölçeği (The Scales for Rating 

Behavioral Characteristics of Superior Students (SRBCSS) (Renzulli v.d., 1976) 

öğretmenlerin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik özel programlar 

uygulayabilmelesi ve öğrenci değerlendirmesine yardımcı olması için hazırlanmıĢtır. 

Ölçek 4 alanı kapsamaktadır: öğrenme, motivasyon, yaratıcılık ve liderlik. Ölçekteki 

özellikler belirlenirken en az 3 araĢtırmada o özelliğin önemi vurgulanması kriter 

olarak seçilmiĢtir. Her 4 alt boyut için çeĢitli geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Liderlik özellikleri bölümü (4. Bölüm) öğretmen ve akranlarının 

sosyometrik değerlendirmeleri karĢılaĢtırılarak geçerliliği ortaya konmuĢtur 

(Hartman, 1969). Öğretmenlerle 4, 5, ve 6. sınıf öğrencilerinin değerlendirmeleri 

arasındaki korelâsyon yüksektir. (Renzulli v.d. 1976). 

Ölçüm araçlarından birisi de Karnes ve Chauvin (1985) tarafından 

hazırlanan Liderlik Becerileri Envanteri‟dir (Leadership Skills Inventory, LSI). Bu 

çalıĢma, yapılan diğer çalıĢmalar arasında geçerlik ve güvenirlik açısından en iyi 

araçtır ve diğer ölçeklere göre çok daha kapsamlıdır. Liderlik Becerileri 

Envanteri'nin, 1- Liderliğin temelleri, 2- Yazılı iletiĢim becerileri, 3-KonuĢma/sözlü 

iletiĢim becerileri, 4- Değerlerin netleĢtirilip belirlenmesi, 5- Karar verme becerileri, 

6- Grup dinamikleri becerileri, 7- Problem çözme becerileri, 8-KiĢisel beceriler ve 9- 

Planlama becerilerin ölçümü gibi alt boyutları vardır. Envanter, aynı zamanda 

adayların kendilerini değerlendirmeleri için de kullanılabilir. Çok fazla madde 
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içermesinin neden olduğu uygulamaya yönelik sorunlar, LSI‟nin dezavantajlı yönünü 

oluĢturmaktadır (Van Tassel-Baska, 1998: 351). 

Gençlerdeki liderliği inceleyen diğer araç, öğrencilerin liderlik özelliklerinin 

ve yeteneklerinin değerlendirildiği 40 maddelik öz-değerlendirmeden oluĢan Güçlü 

Liderlik Özellikleri Göstergesidir (Leadership Strengths Indicator, Ellis, 1990). 

Gösterge sekiz alt ölçek ve toplam liderlik puanından oluĢmaktadır. Grup 

Etkinliklerine Ġlgi, Grup Etkinliklerinde Anahtar KiĢi, Grup Etkinliklerine Yüksek 

Seviyede Katılım, AraĢtırmacılık, Sempatiklik, Güven, Cesaret, Vicdan ve Öz-güven 

olmak üzere sekiz faktörden oluĢan araç; mükemmel, çok iyi, genellikle iyi, iyi ve iyi 

değil olarak derecelendirmeyi içermektedir. Ölçek, 6-12. sınıf öğrencilere yönelik 

liderlik geliĢimine rehberlik amacıyla hazırlanmıĢtır. Geçerlilik, güvenilirlik gibi 

psikometrik özellikler el kitabında mevcuttur. 

Karnes ve Meriweather-Bean (1991) ilköğretim ve ortaöğretimler için liderlik 

tarama ve tanılama ölçeklerinin çok az ve baĢlangıç seviyesinde olduğunu ifade 

etmiĢtir. Geçerlilik ve güvenirliliğe dayalı standardize edilmiĢ ölçeklerin sayısı da 

sınırlıdır. Yukarıda adı geçen ölçeklerin dıĢında Karnes ve Bean (1996) tarafından 

aĢağıda bazı ölçekler listelenmiĢtir. 

 Lise KiĢilik Anketi 

 Myers-Briggs Tip Göstergesi 

 Murphy-Meisgeier Tip Göstergesi 

 Üstün Zekâlı ve Yetenekliler Eğitimi Ölçeği 

 Öğrenci Yetenek ve Risk Profili 

 Khatena-Morse Çoklu Yetenek Algı Envanteri 

 Liderlik: Beceri ve DavranıĢ Ölçeği  

 Eby Üstün Zekâ DavranıĢ Ġndeksi 

 Ölçekler sınıfa, yaĢa, liderlikle ilgili maddelere, cevaplama Ģekline, puanlamaya ve 

yorumlamaya göre değiĢmektedir. 
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Lise Kişilik Anketi 

Lise KiĢilik Anketi (High School Personality Questionnaire HSPQ (Cattell 

vd., 1984) ile liderlik potansiyeli puanı elde edilmektedir. 14 uç kiĢilik özelliği 

değerlendirilmektedir: Sıcaklık, zekâ, duygusal denge, heyecan, baskınlık, arzu, itaat, 

cesaret, duyarlılık, geri çekilme, anlayıĢ, öz-yeterlilik, öz-disiplin ve gerilim.12-18 

yaĢ arası için uygun olan ölçek öz-değerlendirmeye dayanmaktadır. YaklaĢık 45-60 

dakika süren testte 142 madde bulunmaktadır. Birçok araĢtırma ve psikometrik 

özellikler el kitabında açıklanmaktadır. Liderlik potansiyeli puanı, 14 temel ölçek 

puanlarının özel formülle toplanmasıyla bulunmaktadır. Liderlik potansiyeli puanı 

üstün zekâlı ve yetenekli, yaratıcı ve lider öğrencilerle yapılan çalıĢmalarda 

kullanılmıĢtır. Her çalıĢmada katılımcıların puanları norm grubuna göre daha yüksek 

çıkmıĢtır (Karnes, Chauvin, & Trant, 1984; Karnes, Chauvin, & Trant, 1985; Karnes 

& D'Ilio, 1989 Akt: Karnes ve Bean, 1996) 

Myers-Briggs Tip Göstergesi 

Zihinsel fonksiyonlardaki gözlenebilir farklılıkları temel alan Carl Jung 

teorisine dayalı psikolojik tip bilgisi Myers-Briggs Tip Göstergesi (Myers-Briggs 

Type Indicator (MBTI) (Myers & McCaulley, 1985) tarafından sağlanmaktadır. 

Ġnsanlar “tip”lerini bireysel tercihlerine göre oluĢturmaktadır. Tip teorisi liderler 

arasındaki farklılığın doğasını anlamak için bir model sunmaktadır (McCaulley v.d., 

1990). Her kiĢinin uç tutum (içe dönük/dıĢa dönük, yargılama/algılama) ve fonksiyon 

( Duyu/Sezgi, DüĢünme/Hissetme) tercihi vardır. Bir kiĢinin psikolojik tipi iki tutum 

ve fonksiyonun kombinasyonundan oluĢmaktadır.  Böylece sekiz tercih her yolla 

birleĢebildiğinden 16 tip ortaya çıkmaktadır.166 maddelik test için yaklaĢık 45-60 

dakikalık süre gereklidir. Ergenler ve yetiĢkinler için öz değerlendirme ölçeğidir. 

Diğer bilgiler el kitabında mevcuttur (Myers & McCaulley, 1985 Akt: Karnes ve 

Bean, 1996). 

Çocuklar için Murphy-Meisgeier Tip Göstergesi 

Çocuklar için Murphy-Meisgeier Tip Göstergesi, ( Murphy-Meisgeier Type 

Indicator for Children, MMTIC) Meisgeier ve Murphy tarafından 1987 yılında Jung 
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psikolojik tip teorisi temel alınarak geliĢtirilmiĢtir. 2-8. Sınıflara yönelik 70 maddelik 

ölçek, MBTI ile aynı 4 tercihi ölçmek için hazırlanmıĢtır. 4136 öğrenci 

standardizasyon çalıĢmasına katılmıĢtır. Geçerlilik ve güvenilirlik özellikleri el 

kitabında bulunmaktadır (Akt: Karnes ve Bean, 1996) 

Üstün Zekâlı ve Yetenekliler Eğitimi Ölçeği 

Anaokulundan 12. Sınıfa kadar olan öğrenciler için hazırlanan ölçek (The 

Gifted Education Scale) 1987 yılındaki federal tanımda geçen 5 üstünlük alanıyla 

ilgili 48 madde içermektedir: zihinsel yetenek, yaratıcılık, özel akademik yetenek, 

liderlik ve sanatsal yetenek (McCarney, 1987). 5‟li likerte göre öğretmenlerin 

öğrencileri değerlendirdiği ölçekte liderlik puanı 10 maddeye göre belirlenmektedir. 

ABD‟de 2276 öğrenci üzerinde ulusal standardizasyonu yapılan ölçek yaklaĢık 20 

dakikada kolayca uygulanabilmektedir (Akt: Karnes ve Bean, 1996). 

Öğrenci Yetenek ve Risk Profili 

Öğrenci Yetenek ve Risk Profili (The Student Talent and Risk (STAR) 

Profile (Institute for Behavioral Research in Creativity, 1990) 1976 yılında 

geliĢtirilen Biografik Envanterin U Formunu temel almıĢtır. STAR, yedi performans 

ölçümü sağlamaktadır: Akademik performans, yaratıcılık, sanatsal potansiyel, 

liderlik, duygusal olgunluk, eğitimsel uyum ve risk durumu. Öğrencilerin 150 

maddenin her birine cevap vermeleri gerekmektedir. Hazırlanan bilgisayar programı 

grubun yüzdelik puanlara göre 7 alanla ilgili öğrencilere analiz vermektedir. Norm 

verileri, güvenirlik, geçerlilik ve araĢtırma sonuçları teknik el kitabında mevcuttur 

(Akt: Karnes ve Bean, 1996) 

Khatena-Morse Çoklu Yetenek Algı Envanteri 

Khatena-Morse Çoklu Yetenek Algı Envanteri  (KMMPT)  4- 12. Sınıf 

öğrencileri için sanat, müzik yeteneği, yaratıcı hayal gücü, giriĢimcilik ve liderlik 

alanlarında öz-değerlendirme ölçeğidir (Khatena & Morse, 1994). Ölçeğin iki formu 

(A ve B) liderlikte sırasıyla 4 ve 6 madde içermektedir. Teknik el kitabında 

standardizasyon bilgileri yoğun bir Ģekilde verilmiĢtir ( Akt: Karnes ve Bean, 1996). 
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Liderlik: Beceri ve Davranış Ölçeği  

Liderlik: Beceri ve DavranıĢ Ölçeği,  Sisk tarafından geliĢtirilmiĢ öz-

değerlendirme ölçeğidir (Sisk & Rosselli, 1987).  33 maddelik 10 alt testten oluĢan 

ölçeğin alt testleri olumlu benlik kavramı, iletiĢim becerileri, karar verme becerileri, 

problem çözme becerileri, grup dinamik becerileri, motivasyon becerileri, yordama 

ve tahmin yürütme becerileri, planlama becerileri, uygulama becerileri ve fırsatları 

fark etme becerileri alanlarını kapsamaktadır. Öğrenciler kendileri hiç, seyrek, bazen, 

genellikle, her zaman olarak değerlendirmektedirler. Ölçekten en az 33, en fazla 165 

puan alınabilmektedir. Geçerlilik ve güvenirlilik bilgileri ise verilmemiĢtir (Akt: 

Karnes ve Bean, 1996) 

Eby Üstün Zekâ Davranış İndeksi 

Eby Üstün Zekâ DavranıĢ Ġndeksi  (Eby, 1989)  7 kontrol listesi içermektedir. 

Altısı ilköğretim ve ortaöğretim okulu üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin farklı 

yetenek alanlarındaki davranıĢsal süreçlerini tanımlamaktadır: Sözel, 

matematik/bilim/problem çözme, müzik, görsel/uzamsal, sosyal/liderlik ve 

mekanik/teknik/yenilikçilik. Diğer kontrol listesi ise öğrencilerin özgün ürünlerini 

değerlendirmeye yönelik kriter sağlamak için geliĢtirilmiĢtir. Sosyal/Liderlik Kontrol 

listesi anlayıĢ, çevresiyle aktif etkileĢim, yansıtıcı olma, kararlılık, bağımsızlık, 

hedef, özgünlük, üreticilik, öz-değerlendirme ve fikirleri etkili iletiĢimi 

kapsamaktadır. 5‟li likerte göre hazırlanan kontrol listesinin geçerlilik ve güvenirlilik 

çalıĢmaları el kitabında bulunmaktadır (Akt: Karnes ve Bean, 1996) 

1.6. LĠDERLĠK EĞĠTĠMĠ VE ÖĞRETĠMĠ  

DoğuĢtan lider yakıĢtırmasına rağmen hiç kimse lider olarak dünyaya gelmez. 

Doğumu yaptıran doktor veya ebe, “Gözünüz aydın! Nur topu gibi bir lideriniz 

oldu!” demez. Hiçbir gazetede “Dün hastanede üç kilo dört yüz gram ağırlığında bir 

lider dünyaya geldi” yazan habere rastlanmamıĢtır. Liderlik becerileri ancak 

deneyimlerle kazanılır (Cox ve Hoover 2003: 11-12). 

ĠĢ dünyası liderliğin önemini fark etmiĢtir. Örneğin; 2002 yılında en öndeki 

firmaların  % 83‟ü formel liderlik eğitimine baĢlamıĢtır (Wells,2003). Liderlik 
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eğitiminin ileriye götürülmesi adına ilginin artmasına rağmen etkili liderlerin azlığı 

ve liderlik programlarına artan ihtiyaç hala yaygın durumdadır (Kaplan-Leiserson, 

2004). Bu artan ilgiyle birlikte 5.6-16.8 milyar dolar etkisiz liderlik eğitim 

programlarına israf edilmektedir (Connaughton, Lawrence & Rubin, 2003:46). 

Parker ve Begnaud (2004) liderliğin doğuĢtan olduğu fikrini 

destekleyebilecek herhangi bir dayanağın olmadığını ve bu inancın artık yanlıĢ 

olarak değerlendirildiğini ifade etmiĢlerdir. Gardner‟a göre (1990:15)  insanların 

etkili bir lider olmasını sağlayan birçok beceri öğrenilmektedir. Covey (2004: 62 ) 

liderlerin ne lider olarak doğduğunu ne olduğunu, sadece eğitildiğini ya da 

yetiĢtirildiğini söylemiĢtir. Ona göre liderlik “bir seçim fonksiyonudur.” 

YetiĢkin liderliğiyle ilgili araĢtırmaların uzun zamandır devam etmesine 

rağmen daha yoğun çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Bazı araĢtırmacılar liderliğin değiĢik 

seviye ve basamaklarının da dikkate alınması gerektiğini dillendirmektedir (Clark & 

Clark, 1990). Gençlerin liderlik geliĢimiyle ilgili ileriye dönük daha fazla araĢtırma 

yapılması gerektiği de açıktır (Clark & Clark, 1994; Gardner, 1990). 

Johnson ve Johnson (1982), liderlik özelliklerinin doğuĢtan olmadığını 

öğrenilebilecek ve geliĢtirilebilecek beceriler kümesi olduğunu savunmaktadır. 

Liderlik eğitimi için öğrencileri tanılamak karmaĢık bir görevdir. Conradie ve Hensel 

(1984) liderlik potansiyelinin erken yaĢlarda belirlenebileceğini savunmaktadır (Akt. 

Bean, 2010:17). AĢağıdaki liderlik özellikleri genellikle okul öncesi çocuklarda 

görülmektedir: yüksek sözel yetenek, diğerlerinin ihtiyaç ve ilgilerine duyarlılık, 

arkadaĢlık ve fikirleri için akranları arasında popülerlik, akranları ve yetkinlerle rahat 

etkileĢim, yeni durumlara kolay uyum, problem çözme becerisi ve anlaĢmazlıkları 

çözme (Hensel, 1991). 

Liderlik okul müfredatlarında genellikle ihmal edilen soyut bir kavram olarak 

kalmıĢtır (Karnes & Stephens, 1999). Son 100 yıl içinde liderlik eğitimlerinin 

etkililiğini araĢtıran 200 den fazla çalıĢmanın meta analiz sonuçlarına göre 

araĢtırmaların yaklaĢık %65‟inin örneklemi kolej öğrencilerinden oluĢmaktadır 

(Avolio v.d, 2005,  Akt: Komives v.d, 2011). Yine Komives v.d. (2011) aktardığına 

göre birçok araĢtırmacı, öğrencilerin kolej öncesi liderlik bilgi ve becerilerinin 
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onların liderlik kapasitelerini belirleyen en güçlü göstergelerden biri olduğu 

konusunda görüĢ bildirmiĢtir (Antonio, 2001; Dugan ve Komives, 2010; Kezar ve 

Morriarty, 2000; Dugan, Garland, Jacoby ve Gasiorski,2008; Smart, Ethington, 

Riggs ve Thompson, 2002)  

Çok az sayıda öğrenci liderlik geliĢtirme programlarıyla karĢılaĢmaktadır 

veya liderlik pozisyonuna sahip olmaktadır (Boyd, 2000; Leventhal, 1999). Boyd‟a 

göre ortaöğretim öğrencilerinin lise öğrencilerine göre liderlik becerileri öğrenme ve 

uygulama fırsatları daha fazladır. Scheer ve Safrit (2001)‟e göre ilköğretim 

öğrencilerinin çok az sayıda liderlik etkinlikleri veya programlarına katılma 

imkânları olmaktadır. Öğrenciler için, okulun ilk yıllarından itibaren, liderlerin, 

liderlik teorilerinin, etik karar vermenin ve gerçek durumlarda uygulama yapma 

fırsatlarının tanınmasına yönelik müfredat programları oluĢturulabilir (Gardner,1993; 

Akt. Ricketts ve Rudd, 2002). 

Fukada, Fukada ve Hicks (1994) okul öncesi çocuklarının serbest oyun 

sırasında liderlik davranıĢlarını incelemiĢtir.  Oyunu baĢlatma, diğerlerine direktifler 

verme, oyunu takip etme, diğerlerini cesaretlendirme, arabuluculuk gibi maddelerden 

oluĢan kontrol listesine davranıĢlar kayıt edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçları liderlik 

davranıĢının çok boyutlu olduğunu ve çocuğun özellikleri ile liderlik davranıĢı 

arasındaki iliĢkinin liderliğin boyutuna bağlı olduğunu göstermiĢtir. Ġlköğretim 

okullarındaki öğrencilerin içindeki liderlerin özellikleri, kiĢisel karizmanın 

tomurcuklanması ve akranları arasındaki etkiyi kapsar. 

Fertman ve Van Linden‟e göre (1999: 11) tüm ortaokul ve lise öğrencilerinde 

liderlik potansiyeli vardır. Ergenlikte ve genç eriĢkinlikte diğerlerini anlama ve 

onlarla etkileĢim kurma gibi etkili liderlik için kritik yetenekler çarpıcı bir Ģekilde 

geliĢir (Gardner, 1987:5). Gençlerin liderlik geliĢimi farkındalık, etkileĢim ve 

uzmanlık olmak üzere üç aĢamada kategorize edilebilir (Fertman & Van Linden, p. 

12). Farkındalık aĢamasında kiĢinin liderlik potansiyeli ve yetenekleri üzerine vurgu 

yapılır.  Zamanla genç insanlar nasıl lider olur ve hangi liderler bu farklılığı elde eder 

gibi konularda bilgi toplarlar (Fertman & Van Linden, 1999: 12) Böyle durumlarda, 

bu aĢamadaki öğrenciler kendilerini liderleri olarak algılama ve kimliklendirilmeye 

ihtiyaç duyma ve kendi liderlik potansiyelini kurma  eğiliminde değillerdir. EtkileĢim 
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aĢamasında, bireyler liderlik potansiyelini ve becerilerini güçlendirilmeye 

çalıĢmaktadır. Bu aĢamada ayrıca aktif katılımla liderlik yeteneklerini geliĢtirecek 

aktivitelere ergenler de dâhil edilmektedir. Uzmanlık aĢaması, öğrencilerin 

durumlarını ve yaĢam faaliyetlerine özgü liderlik becerilerini bilmeyi gerektirir. 

Ayrıca bu aĢamadakiler liderlik örneğiyle ve öğrenilmiĢ becerilere baĢvurmakla 

diğerlerini etkilemeye çalıĢırlar. Her geliĢim aĢamasında gençler liderlikle ilgili bilgi, 

tutum ve kiĢilerarası becerilerini geliĢtirirler (Fertman & Van Linden,1999: 12–13). 

Lindsay (1988) liderlik eğitimi ile moral eğitimin birleĢtirilmesi gerektiğini 

ve etik ilkelerine dayalı liderlik kazanımlarının sunulması gerektiğini belirtmiĢtir. 

Bisland‟a (2004) göre öğrencilerde geliĢtirilmesi gereken önemli liderlik becerileri 

arasında planlama, problem çözme ve eleĢtirel düĢünme becerisi bulunmaktadır. 

Hensel ve Franklin (1983)  liderleri belirleyecek 10 davranıĢ kontrol listesi 

hazırlamıĢtır. Göreve dayalı özelikler: 1- Problemi ortaya çıkaracak soru sorma, 2- 

Net ifadeler kullanma, 3-Alternatif çözümler sunma, 4-Aksiyon planı yapma, 5-

Diğerlerinin fikirlerini özetleme; kiĢiler arası özellikler ise 6- Bireysel duygusal 

ihtiyaçlara duyarlı olma 7-Grup içinde grubun ve bireylerin ihtiyaçlarını belirleme 8- 

Diğerlerinin yeteneklerini keĢfetme ve destekleme 9-Dinleme, 10- AnlaĢmaya istekli 

olma. Bu 10 özellik çocuklardaki liderlik belirtilerini görme adına önemlidir. 

MacGregor‟a (2005) göre 6. Sınıf liderlik geliĢim programı kimlik geliĢimi, değerler, 

öz-güven, baĢkalarıyla iletiĢim, sınırlar ve kurallar, takım kurma, eğitimin değeri, 

sosyal konular, “lider olma”, hayır deme becerileri, düĢüncelerini savunma, 

faklılıklar gibi konulara odaklaĢmalıdır.   

  Elliott (2003) öğretmenlerin liderlikle ilgili etkinlik düzenlemelerinde 

yardımcı olacak 4 akademik beceri önermiĢtir. Bunlar kiĢiler arası iliĢkiler (liderin 

sosyal becerilerini ve kiĢiler arası becerileri), motivasyon (öğrencinin bir göreve veya 

konuya ilgi seviyesi, kararlılığı ve yaklaĢımı), ilgi (zamanında bitirme, dikkat ve 

katılım) ve çalıĢma (öğrencinin kendi baĢına bilgiyi planlama, tekrar etme ve 

hatırlama becerisi) becerileridir (Akt. Hay ve Dempster, 2004)   

Liderlik alanına yönelik müfredat, bir liderin nelere inandığını ve değer 

verdiğini, bir liderlerin sahip olması gereken becerileri, lider davranıĢlarını, iyi bir 
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liderlikle bağlantılı zihni alıĢkanlıkları hakkındaki konuları kapsayabilir (Simonton, 

1994). Liderlik programları, gençlerin liderlikle ilgili iletiĢim, takım çalıĢması, 

kiĢisel kimlik, profesyonellik ve proje yönetimi gibi bilgi ve becerileri öğrenmesine 

yardımcı olmalıdır (Zeldin ve Camino, 1999).  

Plowman  (1981) liderlik eğitim programının aĢağıdaki unsurları kapsaması 

gerektiğini belirtmiĢtir. BiliĢsel Beceriler: Organizasyon becerileri, problem çözmeye 

dayalı karar verme becerileri, tümevarım akıl yürütme, araĢtırma teknikleri, zaman 

yönetimi, motivasyon teknikleri ve geleceğe yönelik çalıĢmayı kapsamaktadır. 

Duygusal beceriler: Değerleri belirleme, empati kurma, iletiĢim becerileri, grup 

dinamikleri ve etkili dinleme becerilerini kapsar. 

House (1980), öğretmenler için liderlik, grup becerileri, öz-güven, iletiĢim 

becerileri, hedef ve değer belirleme, sosyal sorumluluk olmak üzere 6 ünitelik 

liderlik serisi hazırlamıĢtır. Her ünite, Bloom‟un taksonomisinin üst düzey düĢünme 

becerilerine dayanan 30 öğretimsel etkinliği içermektedir.  

Rickets ve Rudd (2002) liderlik geliĢimi için 5 boyut sunmuĢtur: 1) Liderlik 

bilgisi, 2) Liderlik tutumu, 3) Karar verme, muhakeme ve eleĢtirel düĢünme, 4) Sözel 

ve yazılı iletiĢim becerileri ve 5) Bireysel ve kiĢiler arası iliĢkiler. Bu kavramsal 

liderlik modeli, kolej öğrencilerinin ve yetiĢkinlerin eğitiminde etkili olmaktadır. 

Liderlik eğitimi liderliğin doğası ve prensipleri, problem çözme ve çatıĢma 

çözme, planlama, karar verme, değerlerin belirlenmesi, grup motivasyonunun 

yükseltilmesi, iletiĢim ve koordinasyon, duygu yönetimi, yaratıcı liderlik gibi 

baĢlıkları içermelidir (Meyer, 1996). 

Etkili bir liderlikte lider; öneriler getiren, yeni fikirler sunan, açık konuĢan, 

meseleye kendisini veren, sorunları açığa çıkaran, samimi duygularla tartıĢan ve 

sonuç yaratıcı çözümler bulan kiĢidir. ĠletiĢim içerisindeki kiĢilere her fırsatta 

mesajlarını açık bir Ģekilde belirtmiĢtir (Özkaya, 2000:163). Empati, baĢkalarının 

fikir ve duygularını anlamaya çalıĢma, tavırlarını onların ruhsal durumlarına göre 

ayarlayabilme becerisidir. Ekip çalıĢmasının giderek önem kazandığı günümüzde, 

empatinin iyi bir lider için vazgeçilmez bir özellik olduğu açıktır. Birlikte çalıĢtığı 

insanların görüĢlerini hisseden ve anlayan lider bu görüĢleri dikkate alarak hem 
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insanlara örgütün etkin bir elemanı olduklarını hissettirir, hem de bu görüĢlerden 

yapıcı eleĢtiriler alarak faydalanır. Böylece çalıĢanların bireysel verimliliklerini 

yükseltir ve liderlik gücünü pekiĢtirir (Gürsoy, 2005: 14). Liderler duygularını 

kontrol etmelidirler. Hiç kimse zor koĢullar altında kontrolünü kaybeden bir liderle 

çalıĢmak istemez. Liderin kiĢisel kontrolü kaybetmemesi, astlar arasında güven 

yaratır; çünkü ateĢ altındayken sakin kalabilmek baĢarılı bir birlik için en gerekli 

unsurdur (Gürsoy, 2005: 19). 

Sipe, Ma ve Gambone (1998) çok sayıda liderlik etkinliklerine katılanların üst 

seviyede öz yeterlilik sergilerken hiçbir liderlik etkinliğine katılmayanların en alt 

seviyede öz yeterlilik sergilediğini saptamıĢtır. Arens (2004) ve Roberts (1997) 

liderlik becerileri ve davranıĢlarının liderlik dersleri ile anlamlı derecede 

geliĢtirilebileceğini göstermiĢtir. Bu dersleri alan öğrenciler liderlik, toplum, kiĢiler 

arası iliĢkiler hakkında daha çok bilgiye ve daha iyi iletiĢim, karar vermek ve iĢbirliği 

becerilerine sahip olmaktadırlar.  

Hay ve Dempster‟in (2004)  aktardığına göre Drago-Severson (2004), Irvin 

ve White (2004),  Wallim (2003) çalıĢmalarına göre 12 liderlik becerisi saptanmıĢtır:  

 Proje Planlama  

 Yansıtma 

 Problem Çözme 

 Takım Kurma 

 Karar verme  

 Hedef belirleme 

 Zaman yönetimi 

 Etkili iletiĢim 

 ÇatıĢma çözme  

 Farklılıkların farkındalığı  

 Öz-güven  
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Okullarda uygulanan liderlik programları incelendiğinde, iletiĢim becerileri, 

organizasyonel beceriler, toplum önünde konuĢma becerileri, takım çalıĢması ve 

problem çözme stratejileri üzerine yoğunlaĢtığı görülmektedir (Canadian Intramural 

Recreation Ass, 1985).  

Roberts‟e (1997) göre liderlik eğitimi aĢağıdaki konuları kapsamaktadır: 

 Temel liderlik kavramları: liderliğin anlamı, liderliğin doğası, liderlik 

modelleri 

 KiĢisel arası iletiĢim teknikleri: kiĢiler arası iletiĢimi etkileyen 

faktörler, temel iletiĢim teorileri ve uygulama teknikleri 

 Hedef ve değer stratejileri: problemlerin kaynağının analizi, hedef 

belirleme ve hedefe ulaĢmak için strateji geliĢtirme 

 Planlama teknikleri: planlama metotları, rasyonel karar verme 

metotları 

 Grup motivasyon teknikleri: morali yüksek tutma teknikleri, paylaĢım 

ve iĢbirliğini artırma teknikleri 

 Problem çözme ve kriz çözme teknikleri: problem çözme, yaratıcı 

düĢünmeyi destekleme, potansiyeli geliĢtirmeyi destekleme 

 Bireysel yetenekleri keĢfetme: birisinin fiziksel, zihinsel, duygusal 

özelliklerini ve sınırlarını anlama tekniklerini kullanma 

 Organizasyonel güçlü yanlar ve rekabeti artırma: grubun 

bütünleĢmesini sağlama ve rekabeti kullanma 

Des Marais v.d. (2000) gençlerin toplum hizmeti yoluyla liderlik geliĢimini 

ve gençlerin gerçek yaĢam Ģartlarında liderliklerini geliĢtirmelerinin önemini 

çalıĢmıĢtır. Öğrencilerin liderlik rollerini uygulamalarını ve alıĢtırma yapmaları 

gerektiğini vurgulamıĢlardır. Fakat herhangi bir özel yaĢ grubu yerine tüm gençleri 

belirtmiĢlerdir. Chapman ve Aspin (2001) özel programlar yoluyla öğrencilerin 
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liderliklerini geliĢtirmenin öğrencilerin sosyal sorumluluğunu, toplumsal liderliğini, 

aktif vatandaĢlığı ve hizmet liderliğini artırmada çok önemli olduğunu tartıĢtılar. 

Takipçileri etkilemenin ve bir vizyona doğru yönelmelerini sağlamanın en iyi 

yollarından birisi yaratıcılığı destekleyen ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan 

bir ortam yaratmaktır (Daft, 2008). Liderlik için gerekli bazı iletiĢim becerileri, 

yaratıcılığı da güçlendirmektedir. Örneğin; takdir etmek, dinlemek, tuhaf sorulara, 

fikirlere ve çözümlere karĢı hoĢgörülü olmak gibi (Torrance & Goff, 1990). Takım 

çalıĢmasının en önemli bileĢeni güvendir. Liderler karĢılıklı saygı ve anlayıĢa dayalı 

bir güven ortamı oluĢtururlar (Kouzes & Posner, 2003). Çünkü iĢbirliği veya takım 

çalıĢmasının kalbi, güvendir.  

Ayrıca Feinberg (1996) filmle liderlik eğitimini önermiĢtir. Çünkü izleyicinin 

sunulan liderlik tarzına karĢı biliĢsel ve duygusal bağlılığı artmaktadır. Film, büyük 

ekranda oynanan gerçek hayat senaryolarıyla öğrencilerin  sınıfta öğrendiklerini 

gerçek hayata transfer etmesine  yardımcı olmaktadır. 

Liderlik ve üstün zekanın parelelliğine dayalı olarak üstün zekalıve 

yeteneklilere yönelik liderlik eğitimi konusu bir sonraki baĢlıkta araĢtırılmıĢtır.  

 

1.7. ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLĠLERE YÖNELĠK 

LĠDERLĠK EĞĠTĠMĠ 

Riachmel ve Zorman (2003)‟a göre liderlik becerisinin fark edilip 

geliĢtirilmesi ve liderlik alanında üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitilmesi konusunda 

müfredata bağlı ve müfredat dıĢı etkinliklere ihtiyaç vardır. Foster ve Silverman 

(1988), okulların üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik takipçilik eğitiminin ötesine 

geçip liderliğin temellerini, okul müfredatına yerleĢtirmeleri gerektiğini belirtmiĢtir. 

Florey ve Doff (1986)‟a göre çok az sayıda üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik 

eğitim programına liderlik eğitimi yerleĢtirilmiĢtir. Lindsay (1988) liderliğin üstün 

zekâlı ve yeteneklilerin eğitiminde sıcak bir konu olmasına rağmen fazlaca ihmal 

edildiğini belirtmiĢtir. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin liderlik potansiyeli, 

uygun liderlik eğitimi sağlanmazsa fark edilemez veya bu öğrenciler yanlıĢ 

yönlendirilebilir (Karnes ve Riley, 1996). Parker (1983) öğrencileri geleceğin 
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liderleri olarak yetiĢtirmek için üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik programın en 

önemli hedefinin liderlik eğitimi olduğunu vurgulamıĢtır. Buna rağmen Matthews 

(2004) üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik liderlik eğitimiyle ilgili 1980‟den 

itibaren yayınları incelediğinde liderlik eğitimi ile üstün zekâlı ve yetenekliler 

eğitimi arasındaki iliĢkiyle ilgili çok az uzlaĢma olduğunu ifade etmiĢtir. Ayrıca 

liderlik eğitimi ile ilgili sınırlı konsensusdan dolayı üstün liderlik için güçlü teorik 

çerçevenin henüz oluĢturulamadığını belirtmiĢtir. 

Karnes ve Bean (2001) liderlik eğitiminin üstün zekâlı ve yetenekliler eğitim 

programının bütünleĢik bir parçası olması gerektiğini ve yetenekli genç liderlerin 

eğitiminin bireysel ve sosyal sahalarda çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Genç 

liderlerin yetiĢmesi için anlamlı ve amaçlı çabalar olmadığında çok az öğrenci 

gelecekte lider olarak büyüyecektir. Bundan dolayı eğitimcilerin liderlik eğitimine 

ilgi duymaları ve katkı sağlamaları gerekmektedir. Feldhusen ve Kennedy (1988) 

üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitiminde liderlik becerileri ve teorisinin görülür 

hedeflerinin olması ve bir liderlik eğitim programının liderlik becerileri ile 

toplumdaki değiĢimler, düĢünme becerileri, dünyadaki önemli kavram, eğilim ve 

konuların arasındaki etkileĢimi içermesi gerektiğini savunmaktadır.   

Karnes ve McGinnis (1995), bir  haftalık yaz liderlik programına kayıtlı 7-

10. sınıf arası üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, geleceğin liderleri olması 

konusunda kendilerinde bulunması gereken özellikler arasında güç, dürüstlük, 

güvenilirlik, özveri, rahmet, bakım, Ģefkat, özgüven, ahlak, risk alma, hırs, bilgelik 

ve zekâyı listelemiĢlerdir. 

Risk altındaki çocuklar ile ortaokula devam eden üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrencilerin birlikte katıldığı, zenginleĢtirilme ve iĢbirliğine dayanan öğrenme 

ortamında yapılan çalıĢtay, öğrenme sürecini güçlendirmenin yanında liderlik 

eğitimine yönelik yeni bir odak geliĢtirmiĢtir (Gonsoulin, Ward & Figg, 2006). Üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrenciler risk grubundaki çocuklara öğrenme sürecinde akran 

koçu olarak rehberlik yapmıĢ, üstün yetenekli grup risk grubundaki çocuklardan 

iĢbirliği ve farklılık vasıtasıyla liderliği öğrenirken risk grubundaki çocuklar da üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilerden eğitim ortamına nasıl yön verileceğini öğrenmiĢtir. 

Böylece sosyo-ekonomik, kültürel ve zihinsel geçmiĢleri farklı olan akranlarıyla 
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birlikte çalıĢıp baĢarılı bir öğrenme için kendilerini uyumlu hale getireren 

öğrencilerin hepsi kazanmıĢtır. 

Sisk (2000)  üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik programlara liderlik 

alanında üstün yetenekli olan birçok öğrencinin de yerleĢtirildiğini bulmuĢtur. Çünkü 

bu öğrenciler yüksek baĢarı ve yeteneğe sahiptir. Sisk zihinsel ve kiĢilik özellikleri 

arasında güçlü bir iliĢki bulmuĢtur. Yoğun literatür taramasının ardından üstün zekâlı 

ve yeteneklilerin zihinsel, kiĢilik ve liderlik özellikleri arasında örtüĢen özellikler 

bulmuĢtur. Leshnower (2008)  üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere, küçük grup 

ortamında, liderlik becerilerinin öğretimi için vizyon oluĢturma, iletiĢim, liderlik ve 

takipçilik, yaratıcı düĢünce, güven ve iĢbirliği konularında bazı fikirler ve etkinlikler 

sunmuĢtur. 

Abel ve Karnes (1993), liderlik potansiyellerinin öz-algılamalarında farklılık 

olup olmadığını belirlemek amacıyla Ģehirde ve kırsal kesimde yaĢayan üstün zekalı 

ve yetenekli lise öğrencilerini karĢılaĢtırmıĢtır. Sonuç olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamasına rağmen liderlik eğitimi her iki grup içinde önerilmiĢtir. BiliĢsel 

olarak birçok lider, güçlü problem çözme yeteneğine, mantığı kullanan iyi bir 

düĢünceye, yansıtıcı ve güçlü iletiĢim ve karar verme becerisine sahiptir (Karnes & 

Bean, 1996). Bundan dolayı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik müfredat, 

yüksek düzey düĢünme becerilerini, yaratıcı problem çözme yaklaĢımlarını, mantığı, 

özellikle öğrencilerden sınırlı bilgiyle karar vermeyi gerektiren karar verme 

modellerini kapsamalıdır (Feldhusen, 1994). Ayrıca büyük liderlerin bireysel 

(duygusal) özellikleri ve alıĢkanlıkları da incelenmeli ve müfredata yansıtılmalıdır.  

Üstün öğrencilere yönelik liderlik becerileri eğitimi, genellikle ergenlik 

döneminde (Feldhusen ve Kennedy, 1988) ve birçoğu da kısa dönemli yaz kursları 

Ģeklinde düzenlenmektedir. Karnes  & Bean (1996) aktardığına göre bir, iki haftalık 

programlar da dâhil bu tür kısa programların bile liderlik becerisini geliĢtirdiği 

değerlendirmeler sonucu ortaya konmuĢtur.(Follis & Feldhusen, 1983; Karnes, 

Meriweather & D‟llio, 1987; Myers, Slavin & Southern, 1990; Sisk, 1988; Smith, 

Smith & Barnette, 1991)  
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Liderlik becerileri geliĢtirme programı (Karnes & Chauvin, 1985) liderde 

olması gereken kavram ve becerilerin uygulanmasının ve kazanımının toplumda 

yetiĢkin liderlerin olabilmesi için gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Bu program için 

geliĢtirilen Liderlik Becerileri Envanteri dokuz alt ölçekten oluĢmaktadır: Liderliğin 

Temelleri, Yazılı ĠletiĢim, Sözlü ĠletiĢim, Değerlerin NetleĢtirilmesi, Karar Verme, 

Grup Dinamikleri, Problem Çözme, Bireysel GeliĢim ve Planlama. 7 eyalette 4. 

sınıftan kolej 3. sınıfa kadar öğrenci örneklemi standardizasyon çalıĢmasına katıldı. 

Her örneklem ve toplam örneklem için Spearman-Browm (.80-.93) ve Kuder-

Richardson (.78-.90) formülleri kullanılarak içerik geçerliliği ve iç tutarlılık 

güvenirlilik hesaplama süreçleri el kitabında anlatılmıĢtır. Kriter ve içerik geçerliliği 

çalıĢmaları da yapılmıĢtır (Karnes & D'Ilio, 1988).  

Liderlik Eğitimi: Gençler için Becerileri GeliĢtirme (Leadership Education: 

Developing Skills for Youth, Richardson & Feldhusen, 1987) kitabı öğrencilerin 

sosyal liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik hazırlanmıĢtır. Liderliğe giriĢ, 

liderlik eğitiminin sonuçları, etkili liderlerin bireysel özellikleri, grup liderlik 

becerileri, liderlik iletiĢim becerileri, grup üyeleri için liderlik becerileri, grup 

hedeflerini belirleme, grup etkinliklerini planlama, toplu organizasyon, parlamenter 

beceriler, liderlik ve özel yetenekler gibi ünitelerden oluĢan kitaptaki etkinlikler bir 

yaz liderlik eğitim programında liseli üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

uygulanmıĢ ve etkisi pozitif çıkmıĢtır (Feldhusen & Kennedy, 1986). 

Roets (1986) 8-18 yaĢ öğrenciler için öğretimsel program geliĢtirmiĢtir. 

BaĢarılı insanlar, liderlik dili, proje planlama ve tartıĢma olmak üzere 4 temaya 

dayalı öğretimsel etkinlikler bulunmaktadır. Parker ve Begnaud (2004) üstün zekâlı 

ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin liderlik becerilerinin geliĢtirilebileceğini 

savunmaktadır. Tüm öğrencilerin liderliklerini geliĢtirmek için müfredatta liderlik 

eğitim modelinin kullanımını geliĢtirmiĢlerdir. Etkili bir liderlik geliĢtirme müfredatı 

için 4 önemli bileĢen gerekmektedir: BiliĢ, problem çözme, kiĢiler arası iliĢkiler ve 

karar verme. Çocuklardaki liderlik becerilerini geliĢtirilmesi için bu 4 alanın 

kullanılması gerekmektedir. 

Üstünler için hazırlanacak liderlik müfredatı aĢağıdaki becerileri 

kapsamalıdır (Silverman, 1993). 
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 KiĢinin güçlü taraflarının farkında olma 

 BaĢkalarının ihtiyaçlarının farkında olma 

 Gerçek problemi tespit etme 

 Global konulardan haberdar olma, 

 Ġyi liderlerin olumlu özelliklerini ve kötü liderlerin olumsuz özelliklerini 

öğrenme 

 Grup süreçlerini analiz edebilme, 

 ĠĢbirliğine açık olma 

Gallagher (1982), liseye devam eden üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

yönelik liderlik konulu müfredat ünitesi geliĢtirmiĢtir. Üstün zekâlılar alanındaki 

öğretmenler ve uzmanlar üç özel hedefli ders planı hazırlamıĢtır. 

 Liderliğe özel kavramları gösterme 

 Öğrencilerin kavramları anlaması ve içselleĢtirmesi için fırsatlar 

sağlama 

 Öğrencilerin üst düzey düĢünme becerileri geliĢtirme 

Her derste etkinlikler üç seviyede gruplanmıĢtır: Farkındalık, öğretim, 

geniĢletme. Pilot bir projede bu teknik uygulanmıĢtır. 

Parker‟a (1983) göre eğer bugünün okullarındaki üstün zekâlı ve yetenekli 

çocukların yarının liderleri olmaları mukadderse üstün zekâlılara yönelik eğitim 

programlarının liderlik eğitimini temel amaç olarak dikkate alması gerekmektedir. 

Bununla birlikte üstün zekâlı ve yetenekli gençlerin etik ve ahlaki liderlik alanında 

da daha fazla eğitim ve öğretime ihtiyaçları vardır. Harvard Graduate School 

araĢtırmacıları, gazetecilik, oyunculuk ve fen bilimleri alanındaki 15-35 yaĢları 

arasında olan profesyonellerin ahlaki ikilemlerini incelemiĢlerdir (Fischman v.d., 

2004). AraĢtırma bulgularına göre birçok genç profesyonel doğruyu yanlıĢı 

anlayabiliyor ve etik olarak doğru karar vermesi için neler yapması gerektiğini 

biliyor. Fakat bilgileriyle uygulamaları birbiriyle uyuĢmamaktadır. Hatta bu kararlar 
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kendi değerleriyle çeliĢse baĢka insanları yaralasa dahi birçok profesyonel kuralları 

çiğnemekte veya kiĢisel ve içsel fedakârlık tatmin ölçüsü yerine kariyerini 

yükseltecek veya daha fazla para kazanacak kararlar vermektedir. AraĢtırmacılara 

göre genç profesyonellerin çoğunluğu kendi alanındaki birisiyle kayda değer koçluk 

(mentor) iliĢkisine sahip değil ve “yanlıĢ”ı içinde bulunulan durumdan dolayı gerekli 

bir davranıĢ olduğunu değerlendirdikleri gibi pozitif kiĢisel sonuca bağlı olarak etik 

olmayan davranıĢları da yargılayabiliyor (Fischman v.d., 2004, Akt:Van Tassel 

Baska, 2006) 

Bu yüzden liderlik için hazırlanmıĢ bir müfredatın hedefleri Ģunlar olabilir 

(Van Tassel Baska, 2006) : 

 KiĢinin bireysel liderlik stili ve liderliğe katkıda bulunan kiĢilik 

boyutları hakkında daha iyi bir anlayıĢ kazanma 

 Liderlikle ilgili bilgilere dayanarak bireysel liderlik davranıĢlarının 

öz-analizini de içeren liderlerin güçlü ve zayıf yönlerini içselleĢtirme 

ve ifade etme 

 Liderlerin zihni alıĢkanlıkları, becerileri ve değerleri ile bunları özel 

içerik alanlarına ve bireysel davranıĢlara nasıl dönüĢtürdükleri 

hakkında bilgi sahibi olma 

 Problem çözme, yargılama, mantık, planlama, muğlâk problemlere 

yönelik çözümlerin iletiĢimi, çekirdek ve çekirdek olmayan içerik 

alanlarında gerçek dünya senaryolarıyla uygulama yapma 

 Liderlik ve vatandaĢlık ile ilgili sosyal ve etik sorumluluğun önemini 

ifade edebilme  

Roach v.d. (1999) aktardığına göre üstün zekalı ve yetenekliler eğitimindeki 

bazı araĢtırmacılar yetiĢkin modellerinin gençlere yönelik programlarda 

kullanılmasının riskini kabul etmelerine rağmen genç ve yetiĢkin liderliğinin farklı 

fenomenler olduğunu da henüz görebilmiĢ değildirler  (Oakland, Falkenberg, & 

Oakland, 1996; Shore, Cornell, Robinson, & Ward, 1991).  
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  Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin öğretmenleri, bu öğrencilere diğer 

öğrencilerle iletiĢimlerini geliĢtirme, sosyal ve liderlik becerilerini öğrenmeleri 

konusunda yardımcı olabilirler (Maker & Nielson, 1996). 

 Dünyada üstün zekalı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilere yönelik 

liderlik eğitimine değinildikten sonra ülkemizin bu alandaki durumun ele 

alınmasında fayda vardır.  

1.8.  ÜLKEMĠZDE DURUM 

Ülkemizde, 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununu dayanak 

alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde, üstün 

zekâlı: “zekâ bölümü çeĢitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha yukarı olan” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. Üstün Özel Yetenekli ise; “zekâ bölümü çeĢitli ölçeklerde 

sürekli olarak 110 veya daha yukarı olup da, güzel sanatlar, teknik ve benzeri 

alanlarda yaĢıtlarından belirli ölçüde üstün olan”  Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  18 Ocak 

2000 tarihli ve mükerrer 23937 sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan  Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟nde üstün veya özel yetenek 

“akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst 

düzeyde performans gösterme durumudur.” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Fakat 31 Mayıs 

2006 tarihli ve 26184 sayılı gazetede yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟nde üstün veya özel yeteneğin tanımına liderlik 

becerisi de eklenerek “zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel 

akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren birey” 

olarak tanımın kapsamı geniĢletilmiĢtir. 

1739 sayılı millî eğitim temel kanununun 6. Maddesine göre fertler, 

eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeĢitli 

programlara veya okullara yönlendirilerek yetiĢtirilirler. Ayrıca özel eğitim 

hizmetleri yönetmeliğinin 43. maddesinde üstün zekalı ve yetenekli bireylerin 

eğitimi için açılan kurumların amaçları arasında, “Öğrencilerin, liderlik, yaratıcı ve 

üretici düĢünme yetenekleri, ulusal ve toplumsal bir anlayıĢla ülke kalkınmasına 

katkıda bulunacak Ģekilde geliĢtirilir.” ibaresi bulunmaktadır. Bütün bu kanun ve 
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yönetmelikler üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik liderlik eğitim programının 

gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Ülkemizdeki uygulamalara geldiğimizde ise yatılı ve parasız bir eğitimin 

verildiği, Ġnanç Vakfı tarafından desteklenen okulun statü sorunu çözülememiĢ ve 

okul Anadolu lisesi olarak kabul edilmiĢtir. Bu giriĢim, Türkiye‟de üstün zekâlı ve 

yeteneklilerin eğitimine iliĢkin bir farkındalık oluĢturması yönüyle önemlidir. Diğer 

bir deneyim ise Yeni Ufuklar Koleji deneyimidir. Bu okul da statü sorunu yaĢamıĢ; 

ancak bu alandaki katkısını yurtdıĢındaki uzmanlar ve kurumlarla iĢbirliği yaparak 

yerine getirmiĢtir (Akarsu, 2004:148). 

1995‟te ilki açılan Bilim Sanat merkezlerinde ise, öğrencilerin kayıtlı olduğu 

okullardan ayrılmaksızın, merkezde sunulan uygulamalarla zenginleĢtirme 

etkinliklerine katılımlarını sağlamak amaçlanmıĢtır (Akarsu, 2004:149). Ġlköğretim 

düzeyinde yaygın öğretim amaçlı tek okul olan Beyazıt Ford-Otosan ilköğretim 

Okulu, 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 

ortak yürütülen “Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi‟‟nde, öğrencilere matematik ve 

fen derslerinde gruplandırılarak, ayrıca düĢünme becerileri, yaratıcılık ve sosyal-

duygusal beceriler dersleri verilmektedir (Davaslıgil, 2004:201). 

Bunun yanında, Türkiye‟de son yıllarda özel eğitim kurumlarının da üstün 

zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimine yönelik artan bir ilgisi olduğu göze 

çarpmaktadır. Fakat üstün zekâlı ve yeteneklilerin eğitimlerine yönelik gösterilen 

eğitimsel çabalar arasında liderlik eğitimi yeterli gözükmemektedir.  

AĢağıdaki bölümde konu ile ilgili yurtdıĢı ve yurt içinde yapılan çalıĢmalara 

yer verilmiĢtir. 

1.9. KONU ĠLE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

1.9.1. Liderlik Eğitimi Ġle Ġlgili Yurt DıĢında Yapılan 

AraĢtırmalar 

Scheer ve Safrit (2001) 5-8 yaĢındaki öğrencilere yönelik liderlik yeteneğini 

geliĢtirmek için öz-farkındalık becerilerini öğretme müfredatı hazırlamıĢtır. Program 

kendine güven, baĢkalarıyla iyi geçinme ve kendini anlama gibi yaĢam becerilerini 
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içermekteydi. Scheer ve Safrit, bu becerilerin geliĢmesine yardım etmekle ergen ve 

yetiĢkinlikte geleceğin liderleri olabilmek için bir temel oluĢturmalarını sağlamayı 

hedeflediklerini belirtmiĢlerdir. 

Chan (2000a) tarafından 46 ortaöğretim öğrencisiyle yapılan çalıĢmada 

liderlik özelliklerinin evrenselliği vurgulamıĢtır. Bu öğrenciler liderlikle ilgili 4 

oturumluk Cumartesi eğitimlerine katılmıĢlardır. Bu 46 katılımcı okul tarafından, 

lider olma potansiyeli yüksek öğrenciler seçilerek eğitime gönderilmiĢtir.  

Oturumlara katılan öğrencilere ön test ve son test olarak öz- değerlendirme 

yapılmıĢtır. En az 25 farklı özellik belirlenmiĢ ve öğrencilerden 5‟li likert (kesinlikle 

katılmıyorum-kesinlikle katılıyorum) ölçeğine göre kendilerini değerlendirmeleri 

istenmiĢtir.  En yüksek ortalamaya sahip özellikler arasında sorumluluk (3,98), istekli 

olma (3,78), iĢbirliği (3,74) ve popüler olma (3,57) bulunmaktadır. 

Chan (2000b) tarafından yapılan ikinci çalıĢmada ortaöğretim okullarında 

liderlik eğitimi konusunda ihtiyaç analizi yoluyla Hong Kong‟da 170 ortaokul 

öğrencisinin liderlik eğitimi ihtiyaçları değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucu, 

okulların lider ihtiyacı farkındalığı yüksek olmasına rağmen öğrenci liderleri için 

eğitim programlarının daha spesifik liderlik becerilerine yoğunlaĢması gerektiğini 

göstermiĢtir. Birçok okul, liderlerden disiplin için önderlik yapmalarını, öğrenci 

organizasyonlarını yönetmelerini ve müfredat dıĢı etkinliklere katılmalarını 

beklemektedir. Ayrıca akran danıĢmanlığı yapan liderler de okulların ihtiyaçları 

arasında görülmektedir. Ankete katılan okulların %86.8‟i öğrenci liderleri için 

eğitimler düzenlediklerini ifade etmiĢlerdir. Fakat genellikle bu eğitimler kısa süreli 

ve etkililiği değerlendirilmeyen eğitimler Ģeklindedir. Ayrıca okullar, sınıf 

baĢkanlarının, öğrenci birliği üyelerinin, öğretmenleri tarafından liderlik yeteneği 

olduğu düĢünülen öğrencilerin ve müfredat dıĢı etkinliklere katılan öğrencilerin 

liderlik eğitimi almaları gerektiğini düĢünmektedirler. Okullar tarafından öğrenci 

liderlerinin sahip olması gereken özellikler; liderlik becerileri (%94,7), iletiĢim 

becerileri (%85,3), problem çözme (%83,5), müfredat dıĢı etkinlikleri organize etme 

becerileri (%81,2) ve kararlılık (%74) olarak belirtilmiĢtir.  
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Chan (2000c) 12. sınıfa devam eden 163 Çinli öğrencinin liderlik özelliklerini 

Roets Liderlik ölçeğini kullanarak değerlendirmiĢtir.  Öğrenciler liderliğe istekli 

olma, yeni deneyimlere açık olma ve yüksek enerji seviyesi özelliklerine yüksek 

puan vermiĢlerdir. Cinsiyet farklılığı sadece bir özellikte görülmüĢtür. Kadınlar 

erkeklere göre ücret almayı daha çok istemektedirler. Toplum içinde düĢüncesini 

açıklama, kararlarından memnun olma, proje tamamlama için gerekli materyal bilgisi 

ve projeleri yönetme gibi özellikler düĢük puanlanmıĢtır. Ayrıca Roets Ölçeğindeki 

öz-değerlendirme puanları ile aile ve öğretmenlerin verdikleri puanlar arasında 

anlamlı derecede korelâsyon olduğu ortaya konmuĢtur. 

Conger (1992) iki yıl boyunca yüzlerce liderlik eğitimine katılmıĢ ve 150 den 

fazla katılımcıyla görüĢmeler yapmıĢtır. Sonunda etkili liderlik eğitimi için 4 

kategori vurgulamıĢtır. Bu kategorileri; 1) KiĢinin kendini anlamasını kapsayan 

bireysel geliĢim, 2) Liderlik fenomeninin biliĢsel veya kavramsal anlamı, 3) KiĢinin 

güçlü ve zayıf yanlarını öğrenmesini sağlayacak geri bildirim ve 4) Eğitim 

programlarının en yaygın metodu olan temel liderlik davranıĢlarında beceri 

kazandırma olarak ifade etmiĢtir 

Hamdan (2006) tarafından, Malezya devlet üniversitelerindeki öğrenci 

liderlik eğitimi programlarının etkililiğini araĢtırmak amacıyla yapılan çalıĢmada 

erkek ve bayan katılımcıların çoğunun liderlik eğitimi programına katılımlarının 

onların liderlik bilgisini, liderlik becerilerini ve liderlik performansı ile iliĢkili 

tutumlarını arttırdığını göstermiĢtir. Ayrıca katılımcıların çoğunun çalıĢma 

ortamlarında, eğitim programlarından edindikleri liderlik bilgilerini ve becerilerini 

uyguladıklarını da göstermiĢtir. 

Cress v.d (2001) tarafından 875 lise öğrencisi üzerinde yapılan çalıĢma 

öğrenci liderliği programlarına katılımın öğrencilerin liderlik beceri ve 

yeteneklerinde artıĢ sağladığını göstermenin yanında liderlik programlarına katılan 

öğrencilerin problem çözme becerileri ile ilgili anlamlı bir fark oluĢtuğunu 

göstermiĢtir Program, toplum hizmeti, kiĢisel etik, karar verme, problem çözme, 

liderlik teorilerini kapsamaktadır. Liderlik programına katılan ve katılmayan 

öğrencilerin beceri düzeylerinin karĢılaĢtırılması sonucunda, programa devam eden 
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öğrencilerin liderlik görüĢleri açısından daha etik, daha az otoriter ve daha iĢbirlikçi 

oldukları belirlenmiĢtir. 

Schack (1988) 11-16 yaĢları arasındaki öğrenciler için üç haftalık bir yaz 

kampını kapsayan liderlik eğitim programı düzenlemiĢtir. Her sınıfta 11–15 öğrenci 

olmak üzere her gün iki grup öğrenci eğitim almıĢtır. Program bir yaz boyu birbirini 

izleyen üç haftalık oturumu içermiĢtir. Toplam 55 öğrenci dört oturuma katılmıĢtır. 

Bu program sonunda öğrencilerin problem çözme becerilerinde anlamlı farklılıklar 

oluĢmuĢtur 

Petty ve Hanson (1989) tarafından sekizinci sınıf öğrencileriyle bir haftalık 

yatılı yaz kampı programı yürütülmüĢtür. Eğitim programı, hırs, özdenetim, takım 

çalıĢması, Ģevk, ve vicdan olmak üzere beĢ temel faktöre göre hazırlanmıĢtır. Yaz 

liderlik kampına katılan öğrenciler daha fazla liderlik, takım çalıĢması, motivasyon 

ve daha iyi zaman yönetimi göstermiĢlerdir.  

 Lin (2003) tarafından yürütülen araĢtırmada öğrenciler, olumlu öğrenci 

liderliğinin okul ve toplum arasında iyi iliĢkiler kurulmasına yardımcı olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Benzer biçimde liderlik geliĢimiyle öğrencilerin, kendilerini okula ait 

hissettikleri, okul içinde ve dıĢında kiĢisel sorumluluklar aldıkları ve topluma hizmet 

etme isteklerinin arttığı gözlemlenmiĢtir (Furtwengler, 1991). 

Imada v.d., (2002) liderlik öğretimi için hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin 

okula katılımını ve engelli öğrencilerin okula devamını artırıp artırmadığıyla ilgili 

çalıĢma yapmıĢlardır. Nebraska kentinde kırsal bir okulda 7-12. Sınıfa devam 12 

öğrenciyle yapılan çalıĢmanın sonucunda 12 öğrenciden 9 öğrenci bir yıl boyunca 

liderlik becerilerini geliĢtirmiĢtir. Öğrenciler liderliğin ne olduğunu ve liderin ne 

yaptığını daha iyi anlamıĢlardır. Bu çalıĢmanın öğrenciler üzerindeki en önemli etkisi 

öğrencileri liderlik algılarının geliĢmesi ve öz-güvenlerinin yükselmesi olmuĢtur.  

Stiles‟ın ( 1986) , 14 - 17 yaĢ arası 15 kıza uyguladığı liderlik eğitimi 

programı sonucunda kız öğrencilerde daha yüksek öz-güven görülmüĢtür. Stiles‟ın 2 

günlük liderlik programı aĢağıdaki içerikten oluĢmaktadır: 

1. Aktif dinleme ve iki yönlü iletiĢim gibi iletiĢim farkındalığı aktiviteleri 
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2. Liderlik kavramları, özellikle liderlik rollerinin gözlenmesi süreci  

3. Karar verme yöntemleri, okulu asma, kopya çekme gibi disiplin 

problemlerini içeren tartıĢma alıĢtırmaları 

4. KarĢılıklı komplimanları içeren grup oluĢturma etkinlikleri 

5. Kadınsı olma ve liderliğin tartıĢılması ve 10 tanınan kadın liderin 

tanıtılması 

6. Amaç koyma ve amaçlara ulaĢıp ulaĢılamadığının değerlendirilmesi 

1.9.2. Liderlik Eğitimi Ġle Ġlgili Yurt Ġçinde Yapılan AraĢtırmalar 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde Çubukçu ve Gültekin (2006) 

tarafından yapılan bir araĢtırmada, 413 ilköğretim öğretmenlerine göre öğrencilere 

kazandırılması gereken temel sosyal becerilerin neler olması gerektiği saptanmaya 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğretmenler, iletiĢim, takım çalıĢması ve problem 

çözmeyi öğrencilere kazandırılması gereken en önemli beceriler olarak 

sıralamıĢlardır. 

Pekkaya (2004), tarafından yapılan bir araĢtırmada ara buluculuk yoluyla 

çatıĢmalara çözüm bulma eğitiminin okullarda uygulanmasının ve bu eğitimin 

öğrencilerin benlik geliĢimlerine, liderlik becerilerine, saldırganlık davranıĢlarına ve 

algıladıkları problem miktarına etkisini incelediği bir çalıĢmada deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin benlik geliĢimlerinde, liderlik becerilerinde ve saldırgan 

davranıĢları ön test son test puanları arasında anlamlı bir farka rastlanamamıĢtır.  

Onur (1998) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada, sınıf öğretmenliği 

bölümü son sınıf öğrencilerine,  “Yeterliğe Dayalı Lider YetiĢtirme Programı” adlı 

eğitim programı uygulanmıĢtır. 14 hafta boyunca, haftada 3 saat süren program 

sonrasında yapılan ölçümlere göre, “Yeterliğe Dayalı Lider YetiĢtirme Program”ının 

öğrencilerin bireysel yaratıcılık düzeylerini, motivasyon ve problem çözme 

becerilerini, liderlik davranıĢını arttırdığı ve mesleki değerlerini etkilediği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  
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Tüysüz (2007) tarafından yapılan çalıĢmada “biz lideriz” eğitim programının 

6. Sınıf öğrencilerin liderlik rolleri ve davranıĢlarına etkisi araĢtırılmıĢtır. “Biz 

lideriz” eğitim programı temel liderlik, kiĢisel yetenek, toplumsal hizmet, problem 

çözme ve takım çalıĢması olmak üzere beĢ temel alanda öğrencilerin geliĢtirilmesi 

amacıyla hazırlanmıĢtır. Program 5 gün boyunca, 26 ders saati süre ile araĢtırmacı 

tarafından uygulanmıĢtır.49 öğrenciyle gerçekleĢtirilen araĢtırma sonucunda “Biz 

lideriz” eğitim programına dâhil olan öğrencilerde, dâhil olmayanlara göre temel 

liderlik, kiĢisel yetenek, problem çözme, takım çalıĢması ve toplumsal hizmet 

boyutlarında anlamlı farklar bulunmuĢtur. 

Çelebi (2002) tarafından yapılan araĢtırma, doğa eğitiminin liderlik 

becerilerini ortaya çıkarmada nasıl bir rol üstlendiğini saptamak amacıyla 

yapılmıĢtır. Liderlik becerileri olarak güven, risk alma, problem çözme ve takım 

çalıĢması ele alınmıĢtır. Niteliksel olarak yapılan çalıĢma Beden Eğitimi Meslek 

Yüksekokulu 4. sınıfına devam eden 31 öğrenciyle yapılmıĢtır. Sonuç olarak doğa 

eğitimi süresince liderlik becerilerinden güven, risk alma, takım çalıĢması, problem 

çözme ve doğa yaĢamına katılım gözlenmiĢ ve doğa eğitimi etkinliklerinin bu 

becerilere yönelik davranıĢların belirlenmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır 

Babacan (2008) tarafından yapılan araĢtırmanın amacı kırsal alan ergen genç 

kızların yaratıcılık, problem çözme becerileri, denetim odağı, öz- saygı, liderlik 

algılarından oluĢan eğitim programından sonra algılarında beklenilen yönde 

değiĢimin olup olmadığını sınamaktır.  20 haftalık kırsal alan liderlik programı 

geliĢtirilmiĢ ve uygulanılan liderlik programına “DEKALP” adı verilmiĢtir.28 ergen 

kızdan oluĢan çalıĢma grubunda program sonrasında DEKALP‟in kırsal alan ergen 

genç kızların özsaygılarının yükselmesinde, denetim odağının içselleĢmesinde, 

problem çözme becerilerinin geliĢiminde, liderlik algılarının geliĢiminde etkili bir 

program olduğu bulunmuĢtur. 

1.9.3. Üstün Zekâlılar ve Liderlik Ġle Ġlgili Yurt DıĢında Yapılan 

AraĢtırmalar 

Üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencileri karĢılaĢtırılmasına 

dayalı çalıĢmada Kim, Cho ve Jin (2005) araĢtırma kapsamındaki 6 liderlik 



66 

 

özelliğinde üstün zekâlı ve yetenekli olanların normallere göre daha iyi olduklarını 

bulmuĢtur.  Bu alanlar: Vizyon, iletiĢim becerileri, çatıĢma çözme becerileri, 

geleceğe yönelik düĢünme, baĢkalarının ihtiyaçlarına hassasiyet ve toplumsal 

sorumluluktur. 

Meriweather (1989) 6-8. sınıfa devam eden 176 üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrenci grubunda doğum sırası, seçilmiĢ liderlik pozisyonu, cinsiyet, sınıf, ders dıĢı 

etkinliklere katılma, psikolojik tiplerin boyutları ve liderlik özelliklerin öğretmen 

değerlendirmesi gibi değiĢkenlerle liderlik potansiyeli arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. 

Bu çalıĢmada üstün yetenekli öğrencilerin liderlik potansiyelleri ile birleĢtirilmiĢ 

grup değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Psikolojik tip boyutları 

olan dıĢa dönüklük- içe dönüklük, düĢünme-hissetme, yargılama-algılama 

değiĢkenlerinin her birinde yüksek düzeyde liderlik potansiyeline sahip olan ve 

olmayan öğrencileri anlamlı derecede ayırmak için bağımsız güce sahip olduğu fakat 

diğer değiĢkenlerin her iki grubu ayrıĢtırmadığı görülmüĢtür. 

Chauvin ve Karnes (1984), 18 maddelik özellik listesini kullanarak 122 üstün 

zekâlı ve yetenekli ilköğretim öğrencisinin liderlik algısını araĢtırmıĢtır. Korelâsyon 

düĢük olmasına rağmen öğrencilerin öz-algısı ile maddelerdeki ideal liderlik algısı 

arasında korelâsyon bulmuĢtur.  

6-11. sınıfa devam eden öğrenci liderleri ile yapılan çalıĢmada liderlik 

becerileri ile kendini gerçekleĢtirme arasındaki korelâsyon anlamlı bulunmuĢtur 

(Karnes, Deason, & D'Ilio, 1993). 6-11. sınıflara devam eden öğrenci liderleri ve 

ailelerin çocuklarının sosyal becerilerinin algısıyla ilgili yapılan araĢtırmada öğrenci 

liderleri kendilerinin ailelerine göre daha pozitif sosyal davranıĢ sergilediklerini 

kabul etmektedir. Anneler çocuklarının babalarına göre daha sosyal becerilere sahip 

olduğuna inanmaktadırlar. (D'Ilio & Karnes, 1992). 

Liderlik Güçlü Yönleri Göstergesi (Leadership Strengths Indicator; Ellis, 

1990) kullanılarak 4-6. sınıfa devam eden üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

uygulanarak yapılan araĢtırma da kızların “Sempatik Olma” , “Vicdanlı Olma," 

ölçeklerinde ve toplam puanda daha iyi oldukları ortaya çıkmıĢtır (Riley & Karnes, 

1994). Aynı ölçek 6-12. sınıflara devam eden Ģehir ve kırsal kesimdeki üstün zekâlı 
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ve yetenekli öğrencilere de uygulanmıĢ fakat anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir 

(Abel & Karnes, 1993). 

Smyth ve Ross (1999) tarafından 4-6. sınıfa devam eden 58 üstün zekâlı ve 

yetenekli öğrencinin küçük grup ortamında liderlik davranıĢları incelenmiĢtir. Ayrıca 

sınıf içinde öğrenciyi gözlemlemek, öğrencilerin liderlik stratejilerinin güçlü ve zayıf 

yanlarını değerlendirmek ve öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik 

öğretimsel etkinlikler düzenlemek için 9 öğretmen de araĢtırmacıya yardımcı olması 

için seçilmiĢtir. Öğrenciler 4‟lü gruplarda açık uçlu görevlerde çalıĢmıĢlardır. 

Öğrencilerin video kayıtları öğretmenler ve araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir. 

Öğrencilere araĢtırmanın liderlikle ilgili olduğu söylenmemiĢtir. En fazla gözlenen 

liderlik stratejisi fikir önerilerinin takdir edilmesi olmuĢtur. Ayrıca liderliği 

gösterecek birçok imkân olasına rağmen öğrencilerin bunları kullanmadığı 

gözlenmiĢtir. 

Milligran (2004), 10-12. sınıfa devam eden kırsal bölgelerde yaĢayan üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrenciler için bir yıllık liderlik eğitim programı geliĢtirmiĢtir. Ön 

test olarak öğrencilere Liderlik Becerileri Envanterini (Leadership Skills Inventory,  

Karnes & Chauvin, 2000) uygulanmıĢtır. Bu envanterle liderliğin temelleri, yazılı 

iletiĢim, sözlü iletiĢim, karakter yapılandırma, karar verme, grup dinamikleri, 

problem çözme, kiĢisel beceriler ve planlama olmak üzere 9 liderlik kategorisi 

değerlendirilmiĢtir. Bir yıllık katılımdan sonra öğrencilerin 9 alanın tümünde önemli 

kazanımlar sağladığı görülmüĢtür. 

Smith, Smith, ve Barnette (1991) liderlik eğitim programının 32 üstün zekâlı 

ve yetenekli ergen öğrencilere etkisini araĢtırmıĢtır. Program sonucunda öğrencilerin 

grup üyelerine cevap verme isteğinde, diğerlerini etkileme yeteneğinde, sözel 

becerilerde, karar verme becerilerinde, kendine güven ve diğer bazı grup 

dinamiklerinde değiĢiklik gözlenmiĢtir.  

Gonsalves, Grimm ve Welsh (1981) yedinci ve sekizinci sınıfa giden 100 

üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci için 1 haftalık yaz kamp programının hazırlanması, 

uygulanması ve değerlendirmesini açıklamıĢtır. Program değerlendirmesi öğrenci ve 

ailelerin kamp öncesi ve sonrasında öğrencilerin 18 liderlik özelliğini 
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değerlendirmesine dayalı olarak yapılmıĢtır.  Program öncesi ve sonrası ölçek 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen araĢtırmacılar öğrenci ve 

ailelerin yazılı olumlu geri bildirimlerine dayanarak programı baĢarılı olarak kabul 

etmiĢlerdir. 

1999 yılında Merriman üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için liderlik 

eğitim programı geliĢtirip uygulamıĢtır. Program, öğrenciler için takım kurma 

eğitimine katılımı ve liderlik konularını tartıĢmak için uzman bir konuğun davet 

edilmesini kapsamaktaydı. Öğrenciler bir liderlik konferansı organize ederken 

planlama becerilerini (akıĢ, yemek saatleri, aralar, kayıt gibi ) de kullandılar. 

Okullarındaki diğer öğrenciler için düzenledikleri liderlik konferansı üstün zekâlı ve 

yetenekli çocukları liderlik eğitimi oturumları düzenlemeleri, geliĢtirmeleri ve 

uygulamaları konusunda cesaretlendirmiĢtir. Liderlik eğitim programı kapsamlı 

gözükmesine rağmen üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitim öncesi ve sonrası liderlik 

becerileri kazanımı konusunda herhangi bir veri toplanmamıĢtır. 

1.9.4. Üstün Zekâlılar ve Liderlik Ġle Ġlgili Yurt Ġçinde Yapılan 

AraĢtırmalar 

Acar (2007)  tarafından 10-11 yaĢındaki 399 öğrenciyle Raven SPM ve Roets 

Liderlik Değerlendirme Ölçeğini kullanarak yaptığı çalıĢmada Roets Liderlik 

Değerlendirme Ölçeği‟nin geçerli ve güvenilir bir test olduğu, zekâ ile liderlik 

arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki olduğu, üstün zekalı öğrencilerin liderlik 

becerilerinin üstün zekalı olmayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu 

bulmuĢtur. 

 Yine Emir ve Acar (2007)  tarafından Beyazıt Ford Otosan Ġlköğretim 

Okulunda 3. ve 4. sınıflarına devam eden 83 öğrencinin liderlik düzeyleri, Liderlik 

Becerileri ve DavranıĢları Ölçeğiyle değerlendirip zekâ ile liderlik becerileri 

arasındaki iliĢki ve üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin liderlik 

becerileri incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda zekâ ile liderlik toplam puan ile alt 

boyutları olan problem çözme becerileri, grup dinamiği becerileri, yordama-tahmin 

yürütme becerileri ve uygulama becerileri arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 

Ayrıca üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, toplam liderlik becerileri ile alt 
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boyutlardan olumlu benlik kavramı, karar verme becerileri, problem çözme 

becerileri, grup dinamikleri becerileri, tahmin yürütme becerileri açısından üstün 

zekâlı olmayan öğrencilerden daha yüksek bulunmuĢtur. Diğer alt boyutlarda anlamlı 

bir fark olmasa da üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin ortalamaları daha yüksek 

çıkmıĢtır. 
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2. YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları 

ve veri toplama süreci üzerinde durulmuĢtur. 

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırmanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır. Ġlk olarak araĢtırmada 

betimsel tarama modeliyle öğrencilerin liderlik becerilerini belirlemeye yönelik 

liderlik becerileri ölçeği geliĢtirilmiĢtir. Ġkinci olarak da araĢtırmada ilköğretimin 

ikinci kademesine devam eden öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik 

hazırlanan liderlik becerilerini geliĢtirme programının etkililiğini ortaya koymak 

amacıyla deneysel yöntemin öntest-sontest kontrol grup deseni kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni; öğrencilerin liderlik becerilerinin geliĢimini 

amaçlayan liderlik becerileri geliĢtirme programı, bağımlı değiĢkeni ise liderlik 

becerileri ölçeği puanlarıdır. AraĢtırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel model 

kullanılarak yapılmıĢtır. AraĢtırma modeli aĢağıda tabloda belirtilmiĢtir. 

GRUPLAR ÖNTEST DENEYSEL DESEN SONTEST 

G1 
T1 

 

LĠDERLĠK BECERĠLERĠNĠ 

GELĠġTĠRME PROGRAMI 

T1 

 

G2 
T1 

 

MÜDAHALE EDĠLMEYEN 

ÖĞRETĠM 

T1 

 

T1: Liderlik BecerileriÖlçeği 

2.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın birinci kısmı olan liderlik becerileri ölçeği geliĢtirme 

çalıĢmasında evren, 2010 – 2011 öğretim yılında Kocaeli ilindeki ilköğretim 

okullarının 6-7-8. sınıfında okuyan öğrencilerdir. Bu araĢtırmaya, ilköğretim 

okullarında okuyan öğrencilerden yansız atama ile seçilmiĢ 583 öğrenci katılmıĢtır. 
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100 maddeden oluĢan liderlik belirleme ölçeği örneklem grubundaki 583 6-7-8. Sınıf 

öğrencilerine bir ders saati içinde gruplar halinde uygulanmıĢtır.  

GeliĢtirilen ölçek uygulaması Kocaeli il merkezindeki 14 ilköğretim 

okulunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen verilerin tek tek incelenmesi sonucunda 

583 ölçekten 12 tanesinin hatalı doldurulduğu saptanmıĢ ve 571 ölçek geçerli 

sayılmıĢtır. Uygulama 4 özel 10 devlet okulu olmak üzere toplam 14 okulda 

yapılmıĢtır. Uygulama yapılan okul listesi aĢağıda gösterilmiĢtir: 

23Nisan Ġ.Ö.O., 50. Yıl Cumhuriyet Ġ.Ö.O, Albay Ġbrahim Karaoğlan oğlu Ġ.Ö.O, 

Özel BahçeĢehir Ġ.Ö.O, Özel Erkul Ġ.Ö.O, Ford Otasan Ġ.Ö.O,  Özel KarĢıyaka Ġ.Ö.O, 

Kazım Karabekir Ġ.Ö.O, Leyla Atakan  Ġ.Ö.O,  Özel Marmara 2000  Ġ.Ö.O,  Nuh 

Çimento Ġ.Ö.O, Türkan Dereli Ġ.Ö.O, Ulu Gazi Ġ.Ö.O, Yahya Kaptan Ġ.Ö.O 

AraĢtırmanın ikinci kısmında deneysel desen kullanıldığından evren ve 

örneklem tayinine gidilmemiĢtir. Liderlik becerileri geliĢtirme programının 

etkinliğini test etmek üzere çalıĢılan grup, Ġstanbul Ġli Fatih ilçesinde bulunan üstün 

zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik farklılaĢtırılmıĢ eğitim uygulayan Beyazıt 

Ġlköğretim Okulu‟nun 6. sınıfına devam eden öğrencilerden oluĢturulmuĢtur.  Üstün 

zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren tek devlet okulu olması 

dolaysıyla bu okul seçilmiĢtir. Program uygulanacak çocukların yaĢları belirlenirken 

ülkemizdeki sınav sistemi göz önünde bulundurulmuĢtur. Ayrıca liderlik eğitiminin 

erken verilmesinin daha etkili olacağı düĢüncesinden hareketle 6. Sınıf olarak 

belirlenmiĢtir. Sınıflardan 6-A Ģubesi kontrol, 6 -B Ģubesi ise deney grubu olarak 

atanmıĢtır.  21 (7 üstün zekâlı ve yetenekli) öğrenci deney grubunda; 20 (6 üstün 

zekalı ve yetenekli) öğrenci kontrol grubunda olmak üzere çalıĢma grubu 

oluĢturulmuĢtur. Deney ve kontrol grubu liderlik becerileri ölçeği sonuçlarına göre 

istatistiksel olarak eĢitlenmiĢtir. 

2.3. Veriler ve Toplanması 

AraĢtırmada, araĢtırmacı tarafından geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları 

yapılmıĢ olan liderlik becerileri ölçeği ile demografik özellikleri belirlemek için 
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hazırlana anket yine araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ olan programın etkililiğini 

sınamak amacıyla öntest ve sontest olarak uygulnsmıĢtır. 

2.3.1. Liderlik Becerileri Ölçeği  (LĠBÖ) 

AraĢtırmacı tarafından 6-7-8. Sınıflara devam eden öğrencilerin liderlik 

becerilerini ölçmek amacıyla geliĢtirilmiĢ ve bu yaĢlara uygulanabilecek, toplam 41 

maddeden oluĢan öz-değerlendirmeye dayalı kâğıt kalem testidir (Ek-1). Ölçek 

geliĢtirme aĢamaları aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 Öncelikle ölçek için literatür taraması yapılarak kuramsal çerçeve 

belirlenmiĢtir. Literatür taramasında bu yaĢ grubundaki liderlik özelliklerini 

gösteren davranıĢların neler olduğu ortaya çıkarılmıĢtır. 

 Literatür taraması ve daha önceki farklı çalıĢmalarda kullanılan ölçme 

araçları incelenmiĢtir.  

 Yabancı ülkelerde hazırlanan liderlik ölçeklerinin maddelerinden 

yararlanılarak kapsamlı bir madde havuzu oluĢturulmuĢtur.  Bu kapsamda 

Roets‟un Liderlik Becerileri Değerlendirme Ölçeği”, Renzulli ve arkadaĢları 

tarafından geliĢtirilen “Üstün Öğrencilerin DavranıĢsal Özellikleri Ölçeği”nin 

liderlik alt ölçeği, Taylor ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilen “Liderlik 

Kontrol Listesi”, Karnes ve Chauvin tarafından hazırlanan “Liderlik Becerileri 

Envanteri” (LSI). Sisk tarafından geliĢtirilmiĢ “Liderlik: Beceri ve DavranıĢ 

Ölçeği” , Eby tarafından geliĢtirilen “Eby Üstün Zekâ DavranıĢ Ġndeksi”nin 

Sosyal/Liderlik alt boyutu incelenmiĢtir. 

 Bütün maddelerin titizlikle incelenmesi sonucunda öncelikle benzer ifadeler 

elenmiĢtir. Buna ek olarak, farklı ölçeklerden alınan bazı maddeler, çeviri 

ifadelerindeki belirsizlikler nedeniyle çıkarılmıĢtır. 

 OluĢturulan maddeler daha sonra iki Türkçe öğretmenine incelettirilerek, 

anlam ve ifade yanlıĢlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Geri 

bildirimlere dayanılarak ölçek madde formları üzerinde gerekli düzenlemeler 

yapılmıĢtır. 

 Gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra ölçek maddelerinin öğrenciler 

tarafından anlaĢılıp anlaĢılmadığının belirlenmesi ve uygulama aĢamasında 
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karĢı karĢıya kalınabilecek problemlerin belirlenmesi amacıyla pilot 

uygulama yapılmıĢtır. Pilot uyguamada 20 kiĢilik 6. Sınıf öğrencileriyle 

maddeler tek tek gözden geçirilerek ölçeğin sorularının anlaĢılırlığı, 

cevaplama Ģekli, niteliği, yönergesi, kullanıĢlılığı, sorulardan ne anladıkları, 

amaca uygunluğu hakkındaki görüĢleri ayrıntılı olarak alınmıĢtır. 

 Daha sonra, bu ifadeler tutum ifade edebilecek Ģekilde madde yazım 

kurallarına uygun olarak düzenlenmiĢ ve yeniden ifadelendirilmiĢtir. 

 Ölçeğin yönergesi hazırlanırken maddelerde doğru veya yanlıĢ olmadığı, tüm 

maddelerin birbirine benzer dahi olsa iĢaretlenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Ayrıca maddeler genellikle kiĢilerde istendik veya beğenilen ifadeler 

olduğundan dolayı maddeleri cevaplarken olmak istedikleri durumu değil 

gerçekte oldukları durumu iĢaretlemeleri gerektiği yazılmıĢtır. 

 Ölçek, kapsam geçerliliği için alandaki 7 uzmanın görüĢlerine sunulmuĢtur. 

Ölçeğin sorularının anlaĢılırlığı, cevaplama Ģekli, niteliği, yönergesi, 

kullanıĢlılığı, amaca uygunluğu hakkındaki görüĢleri ayrıntılı olarak 

alınmıĢtır. 

 7 uzmandan alınan geri bildirimler sonucunda baĢlangıçta 113 maddeden 

oluĢan ölçekteki madde sayısı 100‟ e indirilmiĢtir.  

 100 olumlu madde olarak hazırlanan ölçeğin tüm maddelerinin olumlu olması 

ölçek geliĢtirme kriterlerine uygun olmadığı ve tepkisel (refleksif) 

yanıtlamanın önüne geçmek için 39 negatif ifade ile 61 pozitif ifade olarak 

maddeler değiĢtirilmiĢtir.  

 OluĢturulan 100 madde olumlu ve olumsuz maddelerin sıralamaları dikkate 

alınarak ve cevaplayıcıda herhangi bir yanlılığa meydan vermeyecek Ģekilde 

taslak ölçekte dağıtılmıĢtır. 

 Yapılan analizler sonucunda 41 maddelik liderlik becerileri ölçeği son halini 

almıĢtır.  

 10, 12, 15, 19, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39. maddeler ters madde olarak 

belirlenmiĢtir. 

 Ölçekte yer alan maddelerle ilgili uygunluk düzeyini ifade etmek için 5‟li 

Likert tipi dereceleme kullanılmıĢtır. Olumlu maddeler “Bana her zaman 
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uygun =5”, “Bana çoğunlukla uygun =4”, “Bana bazen uygun = 3” , “Bana 

çok az uygun =2” ve “Bana hiçbir zaman uygun değil =1” Ģeklinde 5‟ den 1‟ 

e doğru puanlanmıĢ; olumsuz maddeler ise tersten hesaplanmıĢtır.  

 Dolayısıyla, ölçekten alınabilecek en düĢük puan 41, en yüksek puan ise 205‟ 

tir.  

 Ölçekten alınan puanların yükselmesi durumunda öğrencilerin yüksek liderlik 

becerisine sahip oldukları, puanların düĢük çıkması durumunda ise liderlik 

becerilerinin düĢük olacağı varsayılmıĢtır.  

 Faktör analizi sonucunda 1,3,5,6,7,11,28,30 maddeler sorun çözme; 

20,21,23,24,25,40,41. maddeler grup dinamikleri, 10,14,15,16,17,18. 

maddeler hedef belirleme; 38,39,29. maddeler azim; 37,35,26. maddeler öfke 

kontrolü; 33,34,32,12. maddeler çekingenlik; 2,22,19. maddeler önderlik; 

4,31. maddeler yaratıcılık; 36,27,8. maddeler empati, 9,13. maddeler hitabet 

faktörleri için puanlanmaktadır.  

 Test ortalama 25-30 dk. Sürmektedir. 

 Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢmasına 571 öğrenci katılmıĢtır. Ölçeğin 

psikometrik özellikleri bulgular bölümünde anlatılmıĢtır. 

2.3.2. Anket 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri hakkında veri toplamak amacıyla 

araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen anket; demografik özellikleri belirlemeye yönelik 

sorulardan oluĢmaktadır (Ek-1).  

2.4. Uygulama 

2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde araĢtırma kapsamına alınacak 

öğrencileri belirlemek amacıyla Beyazıt Ford Otosan Okulu‟nun toplam 2 Ģube olan 

6.sınıf öğrencilerine araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen liderlik becerileri ölçeği ve 

kiĢisel bilgi formu uygulanmıĢtır. Uygulamadan önce okul yöneticilerine, 

öğretmenlere ve okul rehberlik uzmanına araĢtırma hakkında bilgi verilmiĢtir.  

2.4.1. Liderlik Becerileri GeliĢtirme Programının GeliĢtirilmesi 
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Program geliĢtirme en genel anlamıyla eğitim programlarının tasarlanması, 

uygulanması değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir (Erden, 1998). Eğitim programının 

temel öğeleri, hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme öğelerinden 

oluĢmaktadır (Demirel, 2005). 

Amaçlar çok geniĢ kapsamlı olup bir okulun, bir dersin veya bir öğretim 

bütününün genel maksatlarını ya da gayelerini betimler. Buna karĢın hedefler, belirli 

bir derse veya konuya iliĢkin istendik öğrenmenin kapsamlı ve ayrıntılı olarak ifade 

edilmesidir. YetiĢtirdiğimiz insanda bulunmasını uygun gördüğümüz, eğitim yoluyla 

kazandırılabilir nitelikteki istendik özelliklere hedef denir (Sırmacı, 2003). 

Programın ikinci boyutu içerik boyutudur. Bu boyutta programda belirlenen 

hedeflere ulaĢabilmek için ne öğretelim sorusuna cevap aranır (Demirel, 2005). Bir 

dersin içeriğinin düzenlenmesi amaç, hedef davranıĢları kazandıracak biçimde ünite 

ve konuların düzenlemektir. Üçüncü boyut olan öğrenme-öğretme süreçleri, eğitim 

sisteminin verimli iĢlemesi açısından en önemli öğedir. Öğretimde uygun yöntem ve 

tekniklerin kullanılması, öğretimi kolaylaĢtıracak araç ve gereçlerin kullanılması bu 

süreci verimli kılmaktadır. Sistemin süreç aĢamasında, hedef davranıĢları öğrencilere 

kazandırmak için gerekli uyarıcıların düzenlenip uygulamaya konulması önemli 

olmaktadır (Demirel, 2005). Program geliĢtirmenin son öğesi program 

değerlendirme; eğitim programlarının etkililiği hakkında veri toplama, verileri, 

ölçütlerle karĢılaĢtırıp yorumlama, etkililik hakkında karar verme basamaklarından 

oluĢmaktadır (Demirel, 2005). 

Liderlik becerileri geliĢtirme programının amacı; ilköğretim ikinci 

kademesine devam eden üstün zekalı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin 

liderlik becerilerini geliĢtirmelerine yardımcı olmaktır. AraĢtırmada kullanılmak 

üzere öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirmelerini sağlayıcı bir program 

hazırlamak için bu konuda yapılan yayın ve araĢtırmalar incelenmiĢtir. Ancak liderlik 

eğitim programlarının genellikle yetiĢkinler için olması nedeniyle bu konuda güçlük 

çekilmesine neden olmuĢtur. Program geliĢtirme aĢamaları aĢağıda belirtilmiĢtir. 
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 Program geliĢtirme sürecinde programın dayandığı felsefe aĢağıdaki 

görüĢlere dayanmaktadır:  

o Liderlik öğrenilebilir 

o Liderlik becerisi geliĢimsel bir süreçtir 

o Tüm öğrenciler liderlik becerilerini geliĢtirebilir 

o Okullar öğrencilerinin liderlik becerilerini geliĢtirmeye çalıĢmalıdır 

o Farklı öğrenciler için farklı yaklaĢımlar ve farklı stratejiler 

kullanılmalıdır 

o Liderlik programlarının geliĢtirilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir 

 Programın geliĢtirilme sürecinin birinci aĢamasında; liderliğin kuramsal 

temelleri, liderliği etkileyen etmenler ve liderlik geliĢtirme programları 

incelenmiĢtir. McGregor (2005, 2010), Elliot (2003), Plowman (1981), House 

(1980), Rickets ve Rudd (2002), Sisk (2000), Silverman (1993), Roets 

(1986), Parker ve Begnaud (2004), Richardan ve Feldhusen (1987), Karnes, 

& Chauvin, (1985), Karnes ve Bean (2010) gibi araĢtırmacıların önerdiği 

programlar ve etkinlikler incelenmiĢ ve ölçek alt boyutları da dikkate alınarak 

eklektik bir program çerçevesi oluĢturulmuĢtur. 

 Ġkinci aĢamasında; liderlik becerilerinin geliĢtirilmesinde etkili olabilecek 

ilgili konular belirlenmiĢ ve bu konuların liderlik ile iliĢkisinin kuramsal 

dayanağı araĢtırılmıĢtır.  

 Üçüncü aĢamasında; öğrencilerin liderlik becerilerini arttıracak yeterliklere 

yönelik amaç ve kazanımlar belirlenmiĢtir. 

 Dördüncü aĢamasında; program içeriğini oluĢturmak için amaçlara uygun 

etkinlikler seçilmiĢtir. 

  BeĢinci aĢamasında; etkinlik süreleri dikkate alınarak oturumların süreleri ve 

hangi sıklıkla uygulanacağı belirlenmiĢtir. 

 2010–2011 yılında Beyazıt Ġlköğretim okulunda iki 7. sınıfa programın ön 

uygulaması yapılmıĢtır. Ön uygulamada öğrencilerin ilgisini çeken, 
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kazanımlara uygun, süre ve içerik olarak uygun etkinlikler belirlenmiĢ ve 

diğer etkinlikler çıkarılmıĢ veya değiĢtirilmiĢtir. Ön uygulama sonrasında 

programın aslı oluĢturulmuĢtur. 

AĢağıda liderlik becerileri geliĢtirme programının genel hedefleri verilmiĢtir. 

Öğrencilerin; 

 Toplumun lider ihtiyacının farkında olmalarını sağlamak. 

 Liderlik özelliklerini analiz edebilmelerini sağlamak 

 Liderlik özelliklilerinin geliĢtirilebileceğinin farkında olmalarını sağlamak 

 Liderlik becerilerinin geliĢtirmeye karĢı olumlu bir tutum geliĢtirmelerini 

sağlamak 

 Öz-değerlendirme becerisini kazandırmak. 

 Liderlik için gerekli problem çözme, karar verme, grubu yönlendirme, 

ekip çalıĢması gibi becerileri kazandırmak 

 Liderlik için gerekli etik değerlerin farkında olmalarını sağlamak 

Nihai amaç; öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirmelerini sağlamak. 

Literatür incelemesi, ölçeğin alt boyutları ve belirlenen amaçlar 

doğrultusunda hazırlanan liderlik eğitim programının konu alanları olarak; 

 Temel liderlik bilgisi,  

 Problem çözme becerisi,  

 Karar verme becerisi,  

 Yaratıcılık,  

 Takımla çalıĢma becerisi,  

 ĠletiĢim ve anlaĢma becerisi,  

 Hedef belirleme becerisi,  

 Motivasyon,  
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 Özgüven,  

 Sağlam karakter geliĢtirme,  

 Destek bulma,  

 Sakin kalma,  

 Çekingenlik belirlenmiĢtir. 

Litarastüre bakıldığında yukarıdaki konu alnlarını önerin birçok araĢtırmacı 

bulunmaktadır: 

1. Temel liderlik bilgisi: Liderler, liderlikle ilgili geniĢ bilgiye sahip olmalıdır 

(Plowman, 1981; Addison, 1985; Perino ve Perino, 1988; Karnes ve Meriweather, 

1988; Meriweather ve Karnes, 1989 Akt: Tüysüz, 2007).  

2. Problem çözme becerisi: Liderler, problem çözme becerisine sahip olmalıdır. 

Problemi tanımlama, veri toplama, yaratıcı çözümler bulma ve problemleri çözmek 

için gereken basamakları bilme liderlik için gereklidir (Plowman, 1981; Addison, 

1985; Perrin, 1985; Sisk, 1985; Karnes ve Chauvin, 1986; Karnes ve Meriweather, 

1989 Akt: Tüysüz, 2007). 

3. Karar verme becerisi: Potansiyel liderler veriyi değerlendirmenin ve bağımsız 

kararlar alırken diğerlerinden fikir almanın en iyi yollarını öğrenmelidirler 

(Gonsalves, Grimm ve Welsh, 1981; Addison, 1985; Sisk, 1985; Karnes ve Chauvin, 

1986;  Meriweather ve Karnes, 1989; Karnes ve Meriwetaher, 1990 Akt: Tüysüz, 

2007). 

4. Takım kurma ve grup dinamiği: Liderler grup bağlılığını geliĢtirme, üyelerin 

kabiliyetlerini de geliĢtirme sorumluluğuna sahip olmalıdırlar. Otoriteyi etkili bir 

Ģekilde dağıtmak için kiĢileri ve grupları değerlendirme becerisi de gereklidir 

(Plowman, 1981; Gonsalves, Grimm ve Welsh, 1981; Addison, 1985; Perrin, 1985; 

Karnes ve Chauvin, 1986; Richardson ve Feldhusen, 1986; Perino ve Perino, 1988; 

Karnes ve Meriwetaher,1989 Akt: Tüysüz, 2007). 
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5.Kişisel becerileri (karakter) geliştirme: Liderler kendi bireysel özelliklerini ve 

yeteneklerini tanıyabilmelidir. Bu beceri, bir liderin kendi güçlü ve zayıf noktalarını 

iĢlemesini sağlar. (Bennis, 2003; Karnes ve Meriweather, 1989 Akt: Tüysüz, 2007). 

6. Grup değerlerini ve bireysel değerleri belirleme: Liderler, liderlik rolü ile birlikte 

gelen sorumluluğu kabul etmelidir. Liderler diğerlerine kiĢisel bir sorumluluk hissi 

yansıtmalıdırlar (Gonsalves, Grimm ve Welsh, 1981; Addison, 1985; Drum, 1989; 

Perino ve Perino, 1988; Karnes ve Meriweather,1989 Akt: Tüysüz, 2007). 

7. Hedef koyma, plân yapma ve motive etme becerisi: Liderler gerçekçi hedefler 

koymayı öğrenmelidir. Hedefler liderin ve grubun genel bir amaca odaklanmasını 

sağlar (Addison, 1985; Perrin, 1985; Sisk, 1985; Karnes ve Chauvin, 1986; 

Richardson ve Feldhusen, 1986 Akt: Tüysüz, 2007). 

8. İletişim ve anlaşma becerisi: Liderler düĢüncelerini diğerlerine sözle açıkça ifade 

ederler (Gonsalves, Grimm ve Welsh, 1981; Addison, 1985; Perrin, 1985; Karnes ve 

Chauvin, 1986; Richardson ve Feldhusen 1986; Perino ve Perino, 1988, 1989; 

Karnes ve Meriweather, 1989). Liderler, karĢılarındaki kiĢi ya da grublara duygu ve 

düĢüncelerini açık olarak ifade ederken, aynı Ģekilde karĢısındakinin de kendisini 

ifade etmesine olanak tanımalıdır (Marriner 1996; Türkmen,1994 Akt: Tüysüz, 

2007). 

9. Yaratıcılık: Günümüzde karĢılaĢılan sorunların çözümü için liderlik yaratıcılık 

becerilerinin geliĢmiĢ olması gerekmektedir. Daft, 2008; Black,1984;Chauvin & 

Karnes, 1983; Williams ve Sternberg, 1988; Plowman, 1981; Karnes ve Bean,1990; 

Meyer, 1996; Leshnower, 2008  

10. Özgüven: Liderlik geliĢiminin doğal sonucu yüksek özgüvendir. Bellingrath, 

1930; Cattell & Stice, 1953; Cooley, 1902; Gibb, 1969; Guilford, 1952 Akt: Landau 

ve Weissler,1991; Karnes ve McGinnis,1995; Spears, 2000; 

11.Sakin Kalma Liderin kiĢisel kontrolü kaybetmemesi, astlar arasında güven yaratır; 

çünkü ateĢ altındayken sakin kalabilmek baĢarılı bir birlik için en gerekli unsurdur 

Gürsoy, 2005, 

Etkinlik oluĢturulma sürecinde Karnes & Chauvin (2005), Parker & Begnaud 

(2004), Karnes & Bean  (2010), MacGregor (2007), Roets (1986), Richardson & 
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Feldhusen (1987), Sisk & Shallcross (1986), Perese (2003) gibi kaynaklardan 

faydalanılmıĢtır. 

Programın uygulanmasında aĢağıdaki yöntem ve tekniklerden 

yararlanılmıĢtır: 

 Soru sorma 

 Anlatım 

 TartıĢma, 

 Rol oynama, 

 Uygulama 

 Ev ödevleri, 

 Grup paylaĢımı, 

 Hikâye okuma  

 Beyin Fırtınası 

Programın oturumları haftada bir kez ve 40-45 dakika olmak üzere toplam 15 

oturumdan oluĢmaktadır. Her oturumda liderliğin özünde yer alan temel bilgi ve 

becerilerle iliĢkin çeĢitli etkinlikler yer almaktadır.  Zaman zaman oturumda 

kazanılanların daha kalıcı olması ve gelecek oturumlara hazırlık için ev ödevi 

verilmiĢtir.  

Programın eğitimsel bağlamı belirlenirken, Beyazıt Ford Otosan Ġlköğretim 

Okulu seçilmiĢtir. Bu okulun seçilme sebebi, öğrencilerin kültür, yaĢ, cinsiyet gibi 

özellikleri tanımlanmaya çalıĢılırken zihinsel kapasitelerinin de bir değiĢken olarak 

alınması olmuĢtur. Beyazıt Ford Otosan Ġlköğretim Okulunda, üstün zekalı ve 

yetenekli öğrencilere dönük bir proje yürütüldüğü ve sözü edilen okulda üstün zekalı 

ve yetenekli öğrenciler olduğu için bu okul uygun görülmüĢtür. Program 

uygulanacak çocukların yaĢları belirlenirken, liderlik eğitiminin erken yaĢta 

verilmesi durumunda, hem ileriki akademik baĢarısının hem de yaĢam baĢarısının 

çok daha olumlu etkilenebileceği düĢüncesinden hareketle 6. sınıf öğrencilerinin 

uygun olacağına karar verilmiĢtir.  

GeliĢtirilmiĢ olan liderlik eğitim programını, okuldaki diğer eğitimsel ve 

öğretimsel müfredata entegre etmek mümkün olamamıĢtır. Program, bizzat 
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araĢtırmacı tarafından uygulanmıĢtır. Bu nedenle eğitimi verecek olan personele 

dıĢarıdan profesyonel destek vermeye gerek kalmamıĢtır. 

Programın etkililiğini ölçmek amacıyla deneysel bir yöntem kullanılmıĢtır. 

EĢit Ģartlarda değerlendirilebilecek deney ve kontrol grubu oluĢturulmuĢ her iki 

gruba da geçerliği ve güvenirliği olan liderlik becerileri ölçeği hem öntest hem 

sontest olarak verilmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlar uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak 

değerlendirilmiĢ olup programın baĢından sonuna kadar atılan her adım bilimsel 

çerçeve içinde tutulmaya çalıĢılmıĢtır. 

2.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Bu araĢtırmada verilerin analizi iki aĢamada yapılmıĢtır. Ġlk aĢamada; liderlik 

becerileri ölçeğinin geliĢtirilmesi ile geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması için ölçme 

araçlarına verilen yanıtlar uygun programa girilerek gerekli analizler yapılmıĢtır. 

Ölçeğin geçerlilik çalıĢmalarında, kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve benzer 

ölçekler geçerliliği yapılmıĢtır. Ölçeğin yapı geçerliliğinde açımlayıcı faktör analizi 

uygulanmıĢtır. Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen madde-faktör yapısının 

doğrulayıcı faktör analizi ile model uyumu test edilmiĢtir. Doğrulayıcı faktör 

analizinde LĠSREL programı kullanılmıĢtır. Benzer ölçekler geçerliliği için de 

Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı bulunmuĢtur. Güvenirlik 

çalıĢmaları için ölçeğin Cronbach Alpha güvenirliği ve test-tekrar test güvenirliği, 

yarıya bölme yöntemi katsayısı incelenmiĢtir. Güvenilirliğini belirlemek içinse 

Cronbach Alfa ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı hesaplanmıĢtır. 

Ayrıca örneklemin demografik özelliklerine göre yapılan iĢlemlerin bulguları ele 

alınmıĢtır. Bu değiĢkenlere göre, liderlik becerileri ölçeği için yapılan bağımsız grup 

“t” testi sonuçları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin yapılan 

ANOVA sonuçlarına göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği belirlenmiĢtir.  

Ġkinci olarak; liderlik becerileri geliĢtirme programının etkililiğine test 

etmeye iliĢkin olarak elde edilen verilerin analizinde ön test olarak uygulanan veri 

toplama aracından elde edilen veriler doğrultusunda deney ve kontrol grupları tespit 

edilmiĢtir. Eğitim programının ardından deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere 

sontest uygulaması yapılmıĢtır. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin 
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liderlik becerileri ölçeğinin öntest ve sontest uygulamasından almıĢ oldukları 

puanların anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere non-

parametrik Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi 

uygulanmıĢtır. Veriler uygun program ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma bulguları 

tablolar ve grafikler halinde gösterilmiĢtir. AraĢtırmada hata payı .05 olarak 

alınmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Liderlik Becerileri Ölçeğinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin 

Bulgular 

Ölçeğin geliĢtirilmesi ile ilgili geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmalarına iliĢkin 

bulgular aĢağıda verilmiĢtir. Önce ölçeğin geçerliliğine iliĢkin bulgular ardından 

güvenilirliğine iliĢkin bulgular verilmiĢtir. 

3.1.1. Liderlik Becerileri Ölçeğinin Geçerlilik Çalışmalarına İlişkin 

Bulgular 

Alt Problem-1: Liderlik becerileri ölçeği geçerli bir ölçme aracı mıdır? 

Bu bölümde araĢtırmanın birinci alt problemine yönelik sorunun cevabı 

aranacaktır. Öncelikle ölçeğin geliĢtirilmesi aĢamasında oluĢturulan örneklemin 

demoğrafik özelliklerin frekans ve yüzde değerleri tablolar halinde sunulmuĢtur. 

Örneklem grubunu oluĢturan öğrencilerin cinsiyetlerine iliĢkin yüzde ve frekans 

değerleri Tablo 1‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1 Cinsiyet DeğiĢkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri 

 Cinsiyet f % Geçerli % Yığılmalı % 

Kız 259       45,4 45,4 45,4 

Erkek 312 54,6 54,6 100,0 

Toplam 571 100,0 100,0   

  

Tablo-1‟de görüldüğü üzere, örneklem grubu 259‟u (%45,4) kız; 312‟si 

(%54,6) erkek olmak üzere toplam 571 öğrenciden oluĢmaktadır.  

Örneklem grubundaki öğrencilerin sınıf düzeylerine iliĢkin yüzde ve frekans 

değerleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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Tablo 2 Devam Ettiği Sınıf DeğiĢkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri 

Sınıf f % Geçerli % Yığılmalı % 

6.sınıf 152 26,6 26,6 26,6 

7.sınıf 207 36,3 36,3 62,9 

8.sınıf 212 37,1 37,1 100,0 

Toplam 571 100,0 100,0   

 

Tablo-2 de görülebileceği üzere, örneklem grubunu oluĢturan öğrencilerin 

152‟si (%26,6) 6. sınıf; 207‟si (%36,3) 7. sınıf; 212‟si (%37,1) 8. Sınıfa devam 

etmektedir. 

Örneklem grubundaki öğrencilerin devam ettikleri okul tütürne göre yüzde ve 

frekans dağılımları Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3 Devlet-Özel Okul DeğiĢkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri 

 Okul Türü f % Geçerli % Yığılmalı % 

Devlet Okul 372       65,1 65,1 65,1 

Özel Okul 199 34,9 34,9 100,0 

Toplam 571 100,0 100,0   

  

Örneklemdeki öğrencilerin 372‟ü (%65,1) devlet okuluna; 199‟i (%34,9) ise 

özel okula devam etmektedirler. 

Yapı Geçerliliğine Yönelik Faktör Analizi 

Faktör analizi aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değiĢkenleri bir araya 

toplayarak ölçmeyi, az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel 

tekniktir (Büyüköztürk, 2005: 123). Faktör analizi, birden fazla bağımlı değiĢkene 

bağlı bir değiĢkeni açıklamakta katkısı olan bağımsız değiĢkenlerin (faktörlerin) 

sayısını ve bu bağımlı değiĢkenin koordinatlarını (faktör yüklerini) bulmada 

baĢvurulan yöntemdir (Turgut ve Baykul, 1992). Bu araĢtırmada faktör analizinde bir 

değiĢken azaltma ve anlamlı kavramsal yapılara ulaĢmayı amaçlayan ve uygulamada 
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en sık ve yaygın olarak kullanılan ve göreli olarak da yorumlanması kolay olan 

“Temel BileĢenler” (Principal Components) ve faktör döndürme (Rotated 

Component Matrix) tekniği kullanılmıĢtır (Büyüköztürk, 2005; TavĢancıl, 2002). 

 Liderlik becerileri ölçeğinin faktör yapısı incelenmeden önce örneklemin 

faktör analizi için yeterli olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO- örneklem yeterliliği) Analizi, örneklemin faktör analizi için uygun 

olup olmadığını değerlendirmek için Bartlett's Test of Sphericity Analizi yapılarak 

örneklem grubunun uygunluğu sınanmıĢtır. KMO katsayısı ve Barlett Sphericity testi 

Tablo 4‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4 KMO ve Bartlett’s Test Değerleri 

Ġstatistik Değer 

Kaiser-Meyer-Olkin Değeri ,896 

Barlett Test Kaykare 19465,462 

Sd 4950 

P ,000 

 

KMO değeri .05'den büyükse örneklem büyüklüğü yeterlidir. ,896 değeri, bu 

çalıĢmanın örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Barlett test ise, 

evrende ölçülen değiĢkenin çok boyutlu bir değiĢkenden gelip gelmediğini sınar. 

Anlamlılık düzeyi .05‟den küçük olan tüm değerler, çok boyutluluk için yeterli kabul 

edilmektedir. Bu çalıĢmada Barlett test sonucu istatistiksel açıdan 0,00 düzeyinde 

anlamlıdır. AraĢtırmada kullanılan değiĢken, araĢtırma kapsamında belirlenen 

evrende çok boyutlu bir değiĢkenden geldiği ispat edilmiĢtir. 

Ġlk analizde faktör özdeğeri 1‟in üzerinde olan ve toplam varyansın % 

59.78‟ini açıklayan 27 faktör ortaya çıkmıĢtır.  Faktör yükünün en az .30 (Meranda, 

1997), iki faktöre giren madde faktör yükleri arasındaki farkın da .10 olması 

(TavĢancıl, 2002) kriterleri dikkate alınarak tekrar faktör analizi yapılmıĢtır. Ġlk 

etapta 20 madde, ikinci adımda 17 madde ölçekten çıkarılmıĢtır.  Yapılan üçüncü 

analizde ölçekteki madde sayısı 54‟ inmiĢtir. Analizler tekrarlanarak hiçbir faktörde 
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yer almayan ya da birden çok faktörde birbirinden ayırt edilemeyecek kadar yakın 

yükler alan ve .35‟in altında faktör yükü olan maddeler ayıklandığında, toplam 

varyansın %54.81‟ini açıklayan 41 maddenin 10 faktörde toplandığı görülmüĢtür.  

Liderlik becerileriölçeğinin 10 faktördeki maddelerini öz değerleri ve 

döndürme sonrası açıklanan varyans yüzdeleri Tablo 5‟de verilmiĢtir. Açıklanan 

varyans oranının %30‟un üzerinde olması davranıĢ bilimlerinde yapılan ölçek 

geliĢtirme çalıĢmalarında yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2005:125).  

 

Tablo 5 Ölçek Maddelerin ve Faktörlerin Toplam Varyans Açıklama Oranları 

B
il

eĢ
en

le
r 

BaĢlangıç özdeğerleri 

Yüklerin Kareler 

Toplamı 

Döndürme Sonrası 

Yüklerin 

Top. Var.% Yığ.% Top. Var.% Yığ.% Top. Var.% Yığ. % 

1 8,440 20,584 20,584 8,440 20,584 20,584 3,553 8,665 8,665 

2 2,415 5,891 26,475 2,415 5,891 26,475 3,415 8,329 16,993 

3 2,350 5,732 32,207 2,350 5,732 32,207 2,300 5,610 22,604 

4 1,971 4,807 37,014 1,971 4,807 37,014 2,097 5,115 27,719 

5 1,413 3,446 40,460 1,413 3,446 40,460 2,064 5,035 32,754 

6 1,317 3,213 43,673 1,317 3,213 43,673 2,047 4,993 37,747 

7 1,236 3,014 46,686 1,236 3,014 46,686 2,025 4,939 42,685 

8 1,163 2,837 49,523 1,163 2,837 49,523 1,838 4,482 47,167 

9 1,109 2,705 52,227 1,109 2,705 52,227 1,667 4,065 51,232 

10 1,061 2,587 54,815 1,061 2,587 54,815 1,469 3,583 54,815 

11 ,997 2,431 57,246             

12 ,936 2,284 59,530             

13 ,880 2,145 61,675             

14 ,852 2,078 63,753             

15 ,803 1,960 65,712             

16 ,795 1,940 67,652             

17 ,776 1,892 69,544             

18 ,765 1,866 71,410             

19 ,719 1,752 73,162             



87 

 

20 ,700 1,708 74,870             

21 ,685 1,671 76,541             

22 ,639 1,557 78,098             

23 ,622 1,517 79,616             

24 ,612 1,493 81,109             

25 ,592 1,445 82,554             

26 ,575 1,402 83,956             

27 ,555 1,353 85,309             

28 ,540 1,317 86,626             

29 ,536 1,307 87,934             

30 ,521 1,271 89,204             

31 ,491 1,197 90,401             

32 ,474 1,155 91,556             

33 ,459 1,119 92,675             

34 ,447 1,091 93,767             

35 ,431 1,051 94,818             

36 ,416 1,013 95,831             

37 ,393 ,957 96,789             

38 ,373 ,911 97,700             

39 ,345 ,843 98,542             

40 ,335 ,817 99,359             

41 ,263 ,641 100,00             

 

Tablo 5‟de ölçeğin faktör yükleri görülmektedir. Temel bileĢenler analizi 

sonucunda ölçeğin maddelerin 10 faktörde toplandığı görülmektedir. Her faktörün 

özdeğeri, 1‟in üzerinde bulunmuĢtur. 10 faktör toplam varyansın %54.81‟ini 

açıklamaktadır. 10 faktöre giren maddelerin faktör yükleri Tablo 6‟da görülmektedir. 
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Tablo 6 Liderlik Becerileri Ölçeği Faktör Yükleri 
M

a
d

d
el

er
 

Faktör Yükleri 
F

a
k

.1
 

F
a
k

.2
 

F
a
k

.3
 

F
a
k

.4
 

F
a
k

.5
 

F
a
k

.6
 

F
a
k

.7
 

F
a
k

.8
 

F
a
k

.9
 

F
a
k

.1
0

 

s11 ,696                   

s13 ,662                   

s8 ,635                   

s3 ,634                   

s10 ,558                   

s70 ,531                   

s66 ,492                   

s28 ,442                   

s56   ,725                 

s54   ,686                 

s57   ,665                 

s53   ,651                 

s59   ,650                 

s100   ,458                 

s99   ,455                 

s77     ,700               

s79     ,651               

s29     ,633               

s80     ,553               

s47       ,672             

s45       ,608             

s44       ,436             

s38       ,424             

s50       ,404             
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s24       ,380             

s63         ,667           

s85         ,649           

s15         ,625           

s55           ,787         

s7           ,695         

s51           ,642         

s82             ,859       

s61             ,855       

s87             ,567       

s88               ,661     

s68               ,590     

s90               ,583     

s9                 ,669   

s76                 ,612   

s22                   ,714 

s32                   ,486 

 

Faktör analizi sonucunda 10 faktör belirlenmiĢ olup maddelerin faktör yükleri 

ise 0.38-0.85 arasındadır (Tablo 6). Bu sonuçlardan hareketle ölçeğin 10 faktörlü 

olarak kabul edilmesinin faktörlere isim verilmesi açısından da anlamlı olacağı 

uzman görüĢleri de alınarak kararlaĢtırılmıĢtır. Bu faktörler sırasıyla “sorun çözme”, 

“grup dinamikleri”, “çekingenlik”, “hedef belirleme”, “empati”, “önderlik”, “öfke 

kontrolü”, “azim”, “yaratıcılık” ve “hitabet” olarak adlandırılmıĢtır 

Faktörler Arası Korelasyon Analizi 

Ölçekteki alt testlerin toplam puanla iliĢkilerini ve kendi aralarındaki iliĢkileri 

belirlemek amacıyla yapılan Pearson Korelasyon Katsayısı tekniği sonuçları Tablo 

7‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 7 Liderlik Becerileri Ölçeği Faktörleri Arasındaki Korelâsyonları 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelâsyon Analizi 

Sonuçları 

Faktörler X  SS 

S
o
ru

n
 Ç

. 

G
ru

p
 D

. 

Ç
ek

in
g
en

li
k

 

H
ed

ef
 

E
m

p
a
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k

 

Ö
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e 
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. 

 A
zi

m
 

Y
a
ra

tı
cı

lı
k

 

H
it

a
b

et
 

Sorun Ç. 24,38 5,22 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Grup D. 24,87 3,77 ,433
**

 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Çekingenlik 9,20 3,88 ,238
**

 ,253
**

 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hedef 17,93 4,10 ,432
**

 ,409
**

 ,381
**

 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Empati 9,94 2,16 ,446
**

 ,516
**

 ,155
**

 ,295
**

 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Önderlik 7,62 3,01 ,402
**

 ,244
**

 ,265
**

 ,392
**

 ,204
**

 1   
 
 

 
 

 
 

Öfke K. 5,63 3,30 ,198
**

 ,197
**

 ,250
**

 ,122
**

 ,273
**

 ,075 1 
 
 

 
 

 
 

Azim 8,87 2,62 ,284
**

 ,361
**

 ,378
**

 ,418
**

 ,245
**

 ,189
**

 ,257
**

 1 
 
 

 
 

Yaratıcılık 6,35 1,74 ,475
**

 ,314
**

 ,207
**

 ,320
**

 ,242
**

 ,382
**

 ,084
*
 ,259

**
 1 

 
 

Hitabet 6,30 1,57 ,375
**

 ,331
**

 ,234
**

 ,353
**

 ,272
**

 ,231
**

 ,148
**

 ,183
**

 ,233
**

 1 

** p <0.01 

Ölçek alt ölçeklerinin arasındaki iliĢkinin saptanması için Pearson momentler 

çarpım korelasyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 7‟de tüm alt ölçeklerin ortalama, 

standart sapma ve birbiri ile olan korelasyon katsayıları verilmiĢtir. Katsayıların 

bilrbiriyle ilĢkili olduğu görülmektedir. 

3.1.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışmaları 

Bu araĢtırmada doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıĢtır. Ölçme 

modelleri bir grup gözlenebilen değiĢkenin (bir ölçme aracı olarak) faktör olarak 

isimlendirilen örtük değiĢkenleri nasıl ve ne kadar açıkladığını ortaya koymayı 

amaçlar. DFA, ölçme modellerinin geliĢtirilmesinde sık kullanılan ve önemli 
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kolaylıklar sağlayan bir analiz yöntemidir (Jöreskog ve Sörbom, 1993).  Örtük 

değiĢken çözümlerinin yorumlanması ve örtük değiĢkenlerin oluĢturulması sürecinde 

LĠBÖ‟nün çok boyutlu olduğu dikkate alınarak, bir örtük değiĢkeni (faktör) 

açıklayan gözlenen değiĢken (madde) sayısı en az 2 olarak belirlenmiĢtir (Kline, 

1998). 

Tüm LISREL analizlerinde maksimum olabilirlik tekniği kullanılmıĢtır. Bu 

araĢtırmada öngörülen modelin veri tabanına uygunluğunu (model fit) 

değerlendirmek için çeĢitli uygunluk belirteçleri [fit indices] kullanılmıĢtır. 

Beauducel ve Wittmann (2005)‟e göre bu belirteçler doğrulayıcı faktör analizi 

sonuçlarını değerlendirmede en geçerli bilgileri sunmaktadır. Ki kare (X²), 

oluĢturulan modelin veri tabanına mutlak uygunluğunu değerlendiren önemli bir 

testtir (Bollen, 1989) ama ki kare testi örneklem büyüklüğüne duyarlıdır ve örneklem 

sayısı 200‟ün üstüne çıktığında genellikle güvenilir sonuçlar vermemektedir 

(Schumacker ve Lomax, 1996). Bununla birlikte ki kare‟nin sık kullanılan bir ölçüt 

olması nedeniyle, X² /df (serbestlik derecesi) oranının 2‟nin altında olması model 

uygunluğunu gösteren önemli bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir (Byrne, 1989. 

Akt: Gizir ve Gizir, 2005). Liderlik becerileri ölçeğinin uyun ölçüleri Tablo 8‟de 

gösrterilmiĢtir. 

Tablo 8 Liderlik Becerileri Ölçeğinin Uyum Ölçüleri 

Uyum 

ölçüleri χ
2
 

d
f 

χ
2

/ 
d

f 

C
F

I 

N
F

I 

N
N

F
I 

G
F

I 

A
G

F
I 

R
M

S
E

A
 

R
M

R
 

sR
M

R
 

R
F

I 

  1393,16 734 1,89 0.97 0.94 0.96 0.90 0.89 0.047 0.061 0.046 .93 

 

Değerlendirmeye alınan uyum indeksi X²’dir. Ancak X² tek baĢına 

değerlendirilen bir istatistik değildir. X², serbestlik derecesi  (sd) ile oranlanarak 

değerlendirilmeye alınır. Tablo 16‟de görüldüğü üzere X²=1393,16ve sd=734‟dir. Bu 

değerler birbirlerine oranlandığında X²/sd oranının 1,8 olduğu görülmektedir. Büyük 

örneklemlerde  bu bölmenin 3 veya altında olması mükemmel uyuma .5 veya daha 
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altında bir değer olması kabul edilebilir bir uyum iyiliğine karĢılık gelmektedir. Bu 

çerçevede ilk yapılan analiz için X²/sd oranının mükemmel düzeyde uyum değeri 

verdiği ifade edilebilir.  

ġimĢek (2007)‟e göre CFI sonuçlarının .90‟dan büyük olması kabul edilebilir 

bir uyum değerinin; 95‟ten büyük olmaları ise büyük bir uyum iyiliği değerinin 

göstergesi olarak kabul edilir. Benzer biçimde RMSEA ve SRMR‟nin .05‟in altında 

olması iyi bir uyumluluk değerini, .08‟in altında olması kabul edilebilir bir uyum 

değerini gösterir. RMSEA incelediğinde ise 0.047düzeyinde bir uyum indeksi elde 

edildiği görülmektedir. RMSEA‟nın .05‟den küçük olması mükemmel ve .08‟den 

küçük olması iyi uyuma iĢaret ederken .10‟dan küçük olması zayıf uyuma iĢaret eder. 

Bu çerçevede ilk yapılan analiz için elde edilen uyum indeksinin mükemmel olduğu 

ifade edilebilir. Uyum indekslerinin incelenmesine devam edildiğinde GFI‟ın .90 ve 

AGFI‟nın .89 olduğu görülmektedir. GFI ve AGFI indekslerinin .95‟in üzerinde 

olması mükemmel uyuma .90‟nın üzerinde olması iyi uyuma karĢılık gelmektedir. 

Ġlk yapılan analiz için GFI‟nın iyi uyuma AGFI‟nın kabul edilebilir bir uyuma sahip 

olduğu gözükmektedir.  

 

Tablo 8 Uyum Ölçülerinin Değerleri 

Uyum ölçüleri 

Ġyi Uyum 

Değerleri Kabul Edilebilir 

LĠBÖ 

değerleri 

RMSEA 0.00<RMSEA<0.05 0.05<RMSA<0.10  0.039 

SRMR 0.00<SRMR<0.05 0.05<SRMR<0.10  0.046 

GFI 0.95<GFI<1.00 0.90<GFI<0.95  0.90 

AGFI 0.90<AGFI<1.00 0.85<AGFI<0.90  0.89 

NFI 0.95<NFI<1.00 0.90<NFI<0.95  0.94 

CFI 0.95<CFI<1.00 0.90<CFI<0.95  0.97 

RFI 0.90<RFI<1.00 0.85< RFI <0.90  .93 

Tablo (Schermelleh-Engel & Moosbrugger, 2003) uyarlanmıĢtır. 

 

Standardize edilmiĢ RMR‟nın uyum indeksinin .047 olduğu görülmektedir. 

RMR ve standardize edilmiĢ RMR‟nin .05 altında olması mükemmel uyuma karĢılık 
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geldiğinden dolayı çalıĢmanın Standardize edilmiĢ RMR değerlerinin mükemmel 

uyuma sahip olduğu ifade edilebilir. NNFI ve CFI uyum indeksleri incelendiğinde 

NNFI‟nın .94 ve CFI‟ın .97 olduğu gözükmektedir. NNFI ve CFI uyum indekslerinin 

.95 üzerinde olması mükemmel uyuma karĢılık geldiğinden dolayı çalıĢmanın NNFI 

ve CFI değerlerinin mükemmel uyuma sahip olduğu  görülmektedir. Ayrıca RFI 

değerinin .93 olması da analizin iyi uyum gösterdiğini ifade etmektedir. 

Diğer taraftan; doğrulayıcı faktör analizi yorumlanırken DFA‟ya göre 

maddelerin Lambda (faktör yükü), t ve R
2
 değerleri de önem taĢımaktadır. Bu 

değerler Tablo 10‟de verilmiĢtir 

Tablo 9 LĠBÖ-DFA Sonuçlarına Göre Standardize EdilmiĢ Lambda (λ), t ve R
2
 

Değerleri 

Maddeler λ t R
2
 

Madde 1 ,58 15,32 ,34 

Madde 2 ,73 13,97 ,32 

Madde 3 ,57 15,37 ,34 

Madde 4 ,65 11,89 ,41 

Madde 5 ,66 14,86 ,40 

Madde 6 ,49 15,59 ,30 

Madde 7 ,62 15,23 ,36 

Madde 8 58 13,18 ,45 

Madde 9 ,47 14,05 ,25 

Madde 10 ,52 16,11 ,17 

Madde 11 ,50 15,81 ,26 

Madde 12 ,70 14,23 ,29 

Madde 13 ,63 9,86 ,41 

Madde 14 ,50 15,83 ,21 

Madde 15 ,46 16,24 ,14 

Madde 16 ,59 14,87 ,33 
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Madde 17 ,70 14,87 ,33 

Madde 18 ,67 13,48 ,45 

Madde 19 ,90 12,19 ,43 

Madde 20 ,58 14,37 ,48 

Madde 21 ,59 14,08 ,51 

Madde 22 ,85 10,71 ,50 

Madde 23 ,45 15,61 ,32 

Madde 24 ,50 14,97 ,41 

Madde 25 ,54 14,37 ,48 

Madde 26 ,99 9,12 ,58 

Madde 27 ,72 12,16 ,51 

Madde 28 ,71 15,18 ,36 

Madde 29 ,70 12,84 ,37 

Madde 30 ,62 14,91 ,40 

Madde 31 ,72 10,67 ,46 

Madde 32 ,80 13,55 ,33 

Madde 33 ,95 10,77 ,48 

Madde 34 ,67 15,11 ,21 

Madde 35 ,65 13,01 ,46 

Madde 36 ,56 13,01 ,46 

Madde 37 ,71 15,78 ,22 

Madde 38 ,56 15,36 ,19 

Madde 39 ,71 12,50 ,38 

Madde 40 ,40 15,51 ,34 
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Madde 41 ,42 15,54 ,33 

 

Tablo 10‟ da DFA iĢlemi sonucunda maddelerin standardize edilmiĢ Lambda 

X değerleri, t değerleri ve çoklu korelasyon kareleri görülmektedir.  DFA‟ nde örtük 

değiĢkenler ile gözlenen değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığını t 

değerleri vermektedir. Kritik t değerinin, literatüre göre anlamlılık düzeyi .05 için 

1.96‟ dır. Elde edilen t değerlerinin söz konusu 1.96 değerinin altında olması 

durumunda gözlenen değiĢken ile örtük değiĢken arasındaki iliĢkinin anlamlı 

olmadığı sonucuna varılır (ġimĢek, 2007). Tablo 10‟ daki t değerlerinin 9.12 ile 

16.24 arasında olmak üzere çeĢitli değerler aldığı ve bu değerlerin anlamlı olduğu 

görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen çoklu korelasyon 

kareleri (R
2
) değerleri, her bir değiĢkende açıklanan varyansı vermektedir (ġimĢek, 

2007). Tablo 10‟da görüldüğü üzere örtük değiĢkenler, çoğunlukla gözlenen 

değiĢkenleri .17 ile .58 düzeyleri arasında açıklama değerlerine sahiptirler. 

Sonuç olarak, bu araĢtırma kapsamında ölçme aracının yapı geçerliğini 

sınamak amacıyla ilköğretim öğrencileri üzerinde yapılan açıklayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin 10 faktörlü bir yapı gösterdiği söylenebilir. 

 

 

Benzer Ölçekler Geçerliliği 

Yapı geçerliliği incelendikten sonra ölçeğin benzer ölçekler geçerliliği 

Roets‟un Liderlik Becerileri Değerlendirme Ölçeği ile hesaplanmıĢtır ve sonuçlar 

Tablo 11‟de verilmiĢtir   
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Tablo 10 Liderlik Becerileri Ölçeği ile Roets Liderlik Becerileri Değerlendirme 

Ölçeği Arasındaki Korelâsyon Katsayıları 

  ROETS LĠBO 

ROETS 1 ,687
**

 

LĠBO ,687
**

 1 

** p <0.01 

Liderlik becerilerini “kendini değerlendirme” Ģeklinde ölçen Roets‟un 

“Liderlik Becerileri Değerlendirme Ölçeği” 26 maddeden oluĢan bir ölçektir. BeĢ 

seçenekli “Likert” tipi hazırlanan test üzerinde Roets (1992), boyutsal bir ayrıma 

gitmemiĢtir. Liderlik Becerileri Ölçeği ile Roets Liderlik Ölçeği arasındaki 

korelasyon katsayıları Tablo 8‟da incelenmiĢtir. Ġki ölçeğin toplam puanları arasında 

pozitif yönde ve p <0.01 düzeyinde yüksek bir iliĢki saptanmıĢtır. 

 

3.1.3. Liderlik Becerileri Ölçeği’nin Güvenilirlik Çalışmalarına 

İlişkin Bulgular 

Alt Problem-2: Liderlik becerileri ölçeği güvenilir bir ölçme aracı mıdır? 

AraĢtırmanın ikinci alt problemini cevaplamak için ölçeğin güvenirlik analizi 

yapılmıĢtır. Liderlik becerileri ölçeği ve alt ölçeklerinin iç tutarlılık analizleri, yarı 

test güvenirliği ve zamana karĢı değiĢmezlik analizleri sonuçları bu bölümde yer 

almaktadır. 

Liderlik Becerileri Ölçeğinin Ġç Tutarlılık Analizleri 

Bu bölümde Liderlik Becerileri Ölçeği iç tutarlık analiz sonuçları yer 

almaktadır. Ölçeğin tümü ve alanları için korelasyona dayalı madde analizi yapılmıĢ 

ve yarı-test güvenirlik sonuçları elde edilmiĢ Cronbach Alpha katsayıları 

hesaplanmıĢtır. Bununla ilgili sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

Ölçek formunun ilköğretim öğrencilerine uygulanmasından sonra, her madde 

ile ölçek puanları arasındaki korelasyonları temel alan madde analizi iĢlemleri 

(madde toplam ve madde kalan) uygulanmıĢtır (Tablo 9). 
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Tablo 11 Liderlik Becerileri Ölçeği Madde Analizi Tablosu 
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1 3,20 ,983 117,89 356,814 ,440 ,887 

2 2,50 1,287 118,59 358,155 ,294 ,889 

3 3,16 ,979 117,93 357,571 ,422 ,887 

4 3,20 1,010 117,89 357,941 ,397 ,887 

5 2,95 1,033 118,13 353,640 ,500 ,886 

6 3,08 ,890 118,01 359,217 ,419 ,887 

7 2,84 1,034 118,25 356,695 ,419 ,887 

8 3,32 ,865 117,77 360,189 ,402 ,887 

9 3,13 ,947 117,96 362,512 ,296 ,889 

10 2,95 1,274 118,14 357,313 ,316 ,889 

11 3,16 ,969 117,93 360,469 ,346 ,888 

12 2,36 1,311 118,73 354,591 ,361 ,888 

13 3,16 ,995 117,92 356,929 ,431 ,887 

14 3,13 1,091 117,96 359,330 ,330 ,888 

15 2,61 1,218 118,48 358,380 ,310 ,889 

16 3,15 1,022 117,94 357,224 ,411 ,887 

17 2,95 1,208 118,14 354,218 ,406 ,887 

18 3,15 1,000 117,94 353,121 ,533 ,885 

19 2,62 1,379 118,47 347,744 ,476 ,886 

20 3,43 ,844 117,66 357,687 ,493 ,886 
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21 3,54 ,833 117,55 357,872 ,494 ,886 

22 2,50 1,203 118,59 356,109 ,365 ,888 

23 3,58 ,798 117,51 363,096 ,342 ,888 

24 3,53 ,777 117,56 360,188 ,453 ,887 

25 3,52 ,777 117,57 359,442 ,478 ,887 

26 1,70 1,309 119,39 359,541 ,260 ,890 

27 3,16 1,015 117,93 355,789 ,453 ,886 

28 2,87 1,180 118,22 350,660 ,500 ,885 

29 2,95 1,151 118,14 355,145 ,407 ,887 

30 3,12 ,976 117,97 354,445 ,510 ,886 

31 3,15 1,057 117,94 355,895 ,430 ,887 

32 2,16 1,387 118,93 356,226 ,306 ,889 

33 2,52 1,382 118,57 348,979 ,450 ,886 

34 2,15 1,463 118,94 356,663 ,278 ,890 

35 1,77 1,405 119,32 356,584 ,294 ,889 

36 3,47 ,831 117,62 360,249 ,418 ,887 

37 2,17 1,385 118,92 356,487 ,301 ,889 

38 2,80 1,290 118,29 356,228 ,334 ,888 

39 3,12 1,153 117,96 356,002 ,386 ,887 

40 3,65 ,691 117,44 362,678 ,418 ,887 

41 3,62 ,736 117,47 362,955 ,380 ,888 

  N=571 Alpha=.89 

 

Liderlik Becerileri Ölçeği maddelerinin ortalama, standart sapma dağılımı 

Tablo 12‟da görülmektedir. Maddelerin ortalamaları X =1.70±1,3 ile X = 3.65±.69 

arasındadır. Madde-toplam korelâsyonlarında elde edilen korelasyon katsayıları .260 

ile .533 arasında ve tüm maddelerde istatistiksel olarak manidardır. Tablo 12‟da tüm 

maddelerin madde-toplam ve madde-kalan korelasyon katsayıları verilmiĢtir. 
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Liderlik Becerileri Ölçeğinin Maddelerinin Ayırtedicilik Analizi 

Diğer bir madde analizi tekniği olarak da alt-üst grup ortalamalarına dayalı 

madde analizi uygulanmıĢtır (Tablo 13). 

 

Tablo 12 Ölçek Maddelerinin Ayırt Edicilik Güçlerinin Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Bağımsız Grup T- testi Sonuçları 

Maddeler    X  SS t p 

1 
ALT %27 2,61 1,116 -11,381 

-7,710 
,000 

ÜST %27 3,74 ,522 

2 
ALT %27 1,99 1,338 -11,815 

-10,956 
,000 

ÜST %27 3,05 1,071 

3 
ALT %27 2,53 1,086 -13,968 

-10,670 
,000 

ÜST %27 3,70 ,573 

4 
ALT %27 2,57 1,215 -10,697 

-9,912 
,000 

ÜST %27 3,73 ,489 

5 
ALT %27 2,29 1,009 -8,459 

-10,225 
,000 

ÜST %27 3,62 ,617 

6 
ALT %27 2,60 ,987 -8,997 

-10,905 
,000 

ÜST %27 3,59 ,601 

7 
ALT %27 2,32 1,028 -11,382 

-8,640 
,000 

ÜST %27 3,45 ,801 

8 
ALT %27 2,86 1,051 -8,792 

-12,327 
,000 

ÜST %27 3,79 ,498 

9 
ALT %27 2,79 ,988 -11,685 

-15,540 
,000 

ÜST %27 3,62 ,715 

10 
ALT %27 2,33 1,248 -14,117 

-13,134 
,000 

ÜST %27 3,62 ,937 

11 ALT %27 2,72 1,057 -11,846 ,000 
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ÜST %27 3,62 ,658 -9,949 

12 
ALT %27 1,69 1,280 -8,419 

-10,147 
,000 

ÜST %27 3,16 1,061 

13 
ALT %27 2,60 1,063 -11,697 

-7,277 
,000 

ÜST %27 3,71 ,580 

14 
ALT %27 2,60 1,239 -12,352 

-14,417 
,000 

ÜST %27 3,64 ,815 

15 
ALT %27 2,09 1,260 -11,749 

-13,518 
,000 

ÜST %27 3,21 ,963 

16 
ALT %27 2,55 1,115 -11,547 

-9,434 
,000 

ÜST %27 3,79 ,548 

17 
ALT %27 2,25 1,240 -13,970 

-8,551 
,000 

ÜST %27 3,63 ,775 

18 
ALT %27 2,42 1,059 -8,158 

-10,597 
,000 

ÜST %27 3,85 ,424 

19 
ALT %27 1,62 1,358 -9,123 

-8,903 
,000 

ÜST %27 3,49 ,916 

20 
ALT %27 2,81 1,023 -10,741 

-9,248 
,000 

ÜST %27 3,93 ,283 

21 
ALT %27 2,86 1,134 -9,231 

-11,381 
,000 

ÜST %27 3,96 ,225 

22 
ALT %27 1,90 1,289 -7,710 

-11,815 
,000 

ÜST %27 3,15 ,884 

23 
ALT %27 3,08 1,057 -10,956 

-13,968 
,000 

ÜST %27 3,86 ,472 

24 
ALT %27 3,02 1,026 -10,670 

-10,697 
,000 

ÜST %27 3,90 ,339 
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25 
ALT %27 2,94 ,978 -9,912 

-8,459 
,000 

ÜST %27 3,91 ,310 

26 
ALT %27 1,31 1,201 -10,225 

-8,997 
,000 

ÜST %27 2,37 1,362 

27 
ALT %27 2,52 1,116 -10,905 

-11,382 
,000 

ÜST %27 3,75 ,540 

28 
ALT %27 2,16 1,163 -8,640 

-8,792 
,000 

ÜST %27 3,69 ,611 

29 
ALT %27 2,23 1,241 -12,327 

-11,685 
,000 

ÜST %27 3,60 ,745 

30 
ALT %27 2,48 1,005 -15,540 

-14,117 
,000 

ÜST %27 3,73 ,561 

31 
ALT %27 2,47 1,161 -13,134 

-11,846 
,000 

ÜST %27 3,71 ,654 

32 
ALT %27 1,56 1,338 -9,949 

-8,419 
,000 

ÜST %27 2,89 1,129 

33 
ALT %27 1,60 1,335 -10,147 

-11,697 
,000 

ÜST %27 3,42 ,898 

34 
ALT %27 1,53 1,304 -7,277 

-12,352 
,000 

ÜST %27 2,85 1,399 

35 
ALT %27 1,23 1,213 -14,417 

-11,749 
,000 

ÜST %27 2,45 1,419 

36 
ALT %27 3,00 1,029 -13,518 

-11,547 
,000 

ÜST %27 3,92 ,301 

37 
ALT %27 1,53 1,324 -9,434 

-13,970 
,000 

ÜST %27 2,86 1,248 

38 ALT %27 2,20 1,310 -8,551 ,000 
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ÜST %27 3,38 ,998 -8,158 

39 
ALT %27 2,40 1,191 -10,597 

-9,123 
,000 

ÜST %27 3,68 ,862 

40 
ALT %27 3,23 ,953 -8,903 

-10,741 
,000 

ÜST %27 3,95 ,209 

41 
ALT %27 3,18 ,984 

-9,248 ,000 

ÜST %27 
3,94 ,272 

 

Ölçek maddelerinin ayırt edicilik güçlerinin belirlenmesi amacıyla; ölçekten 

elde edilen ham puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmıĢtır. Bu sıralama 

sonucunaa ve ALT %27 ve ÜST %27‟yi oluĢturan grupların puan ortalamaları 

bağımsız grup t-testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bağımsız grup t-testi sonucunda 

maddelerden elde edilen puanların üst ve alt grup ortalamaları arasında tüm test 

maddeleri için p<.01 düzeyinde manidar bir fark vardır. Böylelikle ölçekten elde 

edilen yüksek puan ile düĢük puan arasında ölçeğin amaçladığı özelliği ölçme 

konusunda ayırt edici olduğunu göstermektedir. Tablo 13‟da tüm maddelerin ayırt 

edicilik güçlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bağımsız grup t-testi sonuçları 

verilmiĢtir.  

Liderlik Becerileri Ölçeğinin Yarı Test Güvenirliği ve Alt Ölçeklerin Ġç 

güvenirlik Analizleri 

Ölçeğin yarı test güvenilirliği hesaplanmıĢ ve aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 13 Liderlik Becerileri Ölçeğinin Yarı-Test Güvenilirlik Analizleri 

Guttman Split-Half  ,816 

Spearman-Brown  ,817 

21 Maddelik Birinci Yarı Cronbach Alpha Değeri  ,832 

20 Maddelik Ġkinci Yarı Cronbach Alpha Değeri  ,801 

Ġki Yarı Arasındaki Korelâsyon  ,817 

N  571 

Madde Sayısı 41 
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  Liderlik Becerileri Ölçeği‟nin; Guttman Split-Half katsayısı .81; Spearman-

Brown katsayısı ise .81 olarak saptanmıĢtır. Birinci yarının Cronbach Alpha değeri 

.83; ikinci yarının Cronbach Alpha değeri .80, iki yarı arasındaki korelasyon ise 

.81‟dür (Tablo 14). 

Ölçeğin alt testlerine iliĢkin Cronbach Alfa değerleri Tablo 15‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 14 Liderlik Becerileri Ölçeğinin Altölçekleri Ġç Güvenirlik Katsayıları 

ALT ÖLÇEKLER SORU SAYISI 
 

 

Cronbach's 

Alpha 

Sorun çözme 8  ,802 

Grup dinamikleri 7  ,815 

Çekingenlik 4  ,652 

Hedef Belirleme 6  ,643 

Empati 3  ,708 

Önderlik 3  ,671 

Öfke Kontrolü 3  ,726 

Azim 3  ,557 

Yaratıcılık 2  ,587 

Hitabet 2  ,462 

 

Ölçeğin iç güvenirlik düzeyini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı 

kullanılmıĢtır. Tablo 15‟de tüm alt ölçeklerin iç güvenirlik katsayıları gösterilmiĢtir. 

 

Liderlik becerileri ölçeğinin puan dağılımına Tablo 16‟de bakılmıĢtır. 
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Tablo 15 Liderlik Becerileri Ölçeğinin Puan Dağılımları 

 

Liderlik Becerileri Ölçeği‟nin puan dağılımını değerlendirmede baĢvurulan 

histogram grafiğine göre, ortalama değerlerde yığılma olduğu belirlenmiĢtir. 121,09 

ortalama; 19,342 standart sapma olarak bulunmuĢtur (Tablo 16). 

Liderlik Becerileri Ölçeğinin Test-Tekrar Test Analizleri 

Ölçeğin güvenirliğin sınanması amacıyla, ayrıca test-tekrar test tekniği 

kullanılmıĢtır. Bunun için 15 gün arayla 37 kiĢilik öğrenci grubuna ölçek tekrar 

uygulanmıĢtır. Ġki uygulama arasındaki iliĢki Pearson Korelasyon Katsayısı tekniği 

ile hesaplanmıĢtır. Bu uygulama sonucunda, ölçek toplamı ve alt testler için 

korelasyonlar Tablo 17‟de görülebilir. 

 

Tablo 16 Liderlik Becerileri Ölçeğinin Kendisi ve Alt Ölçeklerinin Test-Tekrar 

Test Puanlarının Korelâsyon Analizi Sonuçları 

ÖLÇEK ALT 

ÖLÇEKLER SORU SAYISI r 

Sorun çözme 8 ,543
**

 

Grup dinamikleri 7 ,424
**

 

Çekingenlik 4 ,365
*
 

Hedef Belirleme 6 ,736
**
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Empati 3 ,353
*
 

Önderlik 3 ,264 

Öfke Kontrölü 3 ,205 

Azim 3 ,616
**

 

Yaratıcılık 2 ,239 

Hitabet 2 ,207 

Toplam 41 ,928
**

 

 

Ölçeğin bir diğer güvenirlik incelemesi kararlılık anlamına gelen test-tekrar-

test yöntemidir. Bu yöntemde iki test arasındaki zaman aralığı hakkında kesin bir 

kural olmamaktadır. Bu çerçevede ölçek evreni Kocaeli ilindeki öğrencilerden 

seçilen 37 öğrenciye iki hafta ara ile iki kez uygulanmıĢtır. Birinci ve ikinci 

uygulama alt ölçek ve toplam puan korelâsyonları karĢılaĢtırıldığında, test- tekrar test 

ölçek toplam puan korelâsyonu r =.92 olduğu ve test-tekrar test arasında ise 

Önderlik, Öfke Kontrolü, Yaratıcılık ve Hitabet alt ölçeği dıĢında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır (Tablo 17). 

3.1.4. Örneklemin Demografik Özelliklerine Göre Yapılan 

İşlemlerin Bulguları 

5. Alt Problem-3: Demoğrafik özelliklere göre; 

a. Cinsiyet,  

b. Eğitim kurumu,  

c. Ders dıĢı etkinliklere katılım, 

d.  Doğum sırası,  

e. KardeĢ sayısı,  

f. Ailenin gelir düzeyine göre liderlik ölçeği toplam puanları arasında 

fark var mıdır?   
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Bu kısımda üçüncü alt probleme yönelik örneklemin demografik 

özelliklerine göre yapılan iĢlemlerin bulguları ele alınmaktadır. Ele alınan 

demografik özellikler sırasıyla; cinsiyet, eğitim kurumu, ders dıĢı etkinliklere 

katılım, doğum sırası, kardeĢ sayısı, ailenin gelir düzeyidir. Bu değiĢkenlere göre, 

liderlik becerileri ölçeği için yapılan bağımsız grup “t” testi sonuçları, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerlerinin yapılan ANOVA sonuçlarına göre anlamlı 

farklılıklar gösterip göstermediği belirlenmiĢtir.  

Cinsiyet değiĢkenine göre liderlik becerileri puanlarının değiĢip 

değiĢmediğine dair tablo aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

 Tablo 17 Liderliğin Cinsiyete Göre Farklılığını Gösteren Bağımsız Örneklemler 

t-Test Tablosu 

 

 Tablo 18‟de görüldüğü gibi, liderlik becerisi, kızlarda erkeklerden daha 

yüksek çıkmaktadır ( p<.01). 

Liderlik puanlarının okul türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği 

belirlemek için yapılan analiz sonuçları Tablo 19‟da verilmiĢtir. 

 

Tablo 18 Liderliğin Okul Türüne Göre Farklılığını Gösteren Bağımsız 

Örneklemler t-Test Tablosu 

Tablo 19‟da görüldüğü gibi liderlik becerileri ölçeği puanları okul türüne göre 

anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir  ( p>,05). 

 Ders dıĢı etkinliklere katılıma durumuna göre liderlik becerileri 

puanlarındaki farklılığı gösteren tablo aĢağıda verilmiĢtir.  

 

      N        X     SS     sd  p 

Toplam Puan Kız 259 164,63 18,964 
569 2,87 ,004 

Erkek 312 159,98 19,434 

      N        X     SS     sd  p 

Toplam Puan 
Devlet 372 162,66 19,649 

569 ,978 ,33 Özel 199 161,02 18,765 

t

t
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Tablo 19 Ders DıĢı Etkinliliklere Katılma Durumuna Göre Farklılığını Gösteren 

Bağımsız Örneklemler t-Test Tablosu 

Tablo 20‟e göre, yapılan bağımsız örneklem t- testi sonucunda ders dıĢı 

etkinliklere katılan öğrenciler ile katılmayan öğrenciler karĢılaĢtırıldığında katılanlar 

lehine anlamlı fark bulunmuĢtur ( p<.01). 

Liderlik puanlarının doğum sırasına göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği belirlemek için yapılan analiz sonuçları Tablo 21‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 20 Liderlik Becerisinin Doğum Sırasına Gore Farklılığını Gösteren Tek 

Yönlü Varyans Analizi Tablosu 

Tablo 21‟e göre, liderlik becerisi ile doğum sırası arasında herhangi bir 

anlamlı iliĢkiye rastlanmamıĢtır (F=2,330; p>,05). 

Ailedeki çocuk sayısına göre liderlik becerileri puanlarının değiĢip 

değiĢmediğine dair tablo aĢağıda sunulmuĢtur. 

Tablo 21 Liderlik Becerisinin Çocuk Sayısına Gore Farklılığını Gösteren Tek 

Yönlü Varyans Analizi Tablosu 

      N        X     SS     sd  p 

Toplam Puan 
Katılmayan 210 157,03 19,354 

553 ,496 ,000 

Katılan 345 165,12 18,673 

              Kareler 

Toplamı 
Df 

Kareler 

Ortalaması 
p F 

Gruplar arası 2597,415 3 865,805 ,073 2,330 

Grup içi 210712,207 567 371,626   

Toplam 213309,622 570    

 
Kareler 

Toplamı 
Df 

Kareler 

Ortalaması 
p F 

Gruplar arası 3922,588 2 1961,294 ,005 5,320 

Grup içi 209387,034 568 368,639   

Toplam 213309,622 570    

t
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Tablo 22‟ de görüldüğü gibi, ailede çocuk sayısına göre liderlik düzeyinde 

anlamlı bir farklılık görülmüĢtür (F=5,320; p<,05). 

Ailedeki çocuk sayısının ne Ģekilde farklılaĢtığını görmek için Scheffe Testi 

uygulanmıĢ ve sonuçlar Tablo 23‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 22 Liderlik Becerileri Ölçeğindeki Çocuk Sayısına Göre Ġçin Scheffe Testi 

 N  %  Tek çocuk 2 kardeĢ 3 ve üstü Ss 

Tek çocuk 63 11,0 X =165,65 2,127 7,175
*
 2,647 

2 kardeĢ 319 55,9  X =163,52 5,047
*
 1,762 

3 ve üstü 189 25,0   X =158,48 2,793 

Toplam 571 100,0     

p<,05 

Tablo 23‟e göre, çocuk sayısı fazla olan (  X =158,48) olan grubun tek çocuk 

( X =165,65) ve 2 kardeĢ olan ( X =163,52) gruba göre daha düĢük puan aldıkları 

görülmüĢtür. Bu fark ,05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Fakat tek çocuklu grup ile 

2 çocuklu grup arasında anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır. 

Liderlik puanlarının ailenin gelir durumuna göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediği belirlemek için yapılan analiz sonuçları Tablo 24‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 23 Liderlik Becerisinin Ailenin Gelir Durumuna Gore Farklılığını 

Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu 

              Kareler 

Toplamı 
Df 

Kareler 

Ortalaması 
p F 

Gruplar arası 1682,415 4 420,604 ,345 1,123 

Grup içi 206778,472 552 374,599   

Toplam 208460,887 556    
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Tablo 24‟de görüldüğü gibi, ailenin gelir durumuna göre liderlik farklılık 

göstermemektedir (F=1,123; p>,05). 

 

Alt Problem-4: Üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin liderlik 

becerileri ölçeğinden aldıkları puanlar arasında fark var mıdır? 

AraĢtırmanın dördüncü alt probleminin test edilmesi için öncelikle yetkili 

makamlardan üstün zekâlı ve yetenekli tanısı almıĢ 184 üstün zekalı öğrenciye 

ulaĢılmıĢ ve liderlik becerileri ölçeği uygulanmıĢtır.  Üstün zekalı ve yetenekli 

öğrencilerin liderlik becerileri ölçeğinden aldıkları puan ile üstün zekalı ve yetenekli 

olmayan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeğinden aldıkları puan arasında fark 

incelenmiĢ ve Tablo 25‟de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 24 Üstün Zekâlı Olan ve Olmayanların Liderlik Özelliğinin 

KarsılaĢtırılması Ġçin Yapılan Bağımsız Örneklemler T-Testi Tablosu 

Tablo 25‟e göre, yapılan bağımsız örneklem t- testi sonucunda ustun zekalı ve 

yetenekli öğrenciler ( X =164,79) ile diğer öğrencilerin ( X =161,66) liderlik 

özellikleri arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuĢtur (t=-2,10; p<.05). 

 

3.1.5. Liderlik Becerileri Geliştirme Programının Sonuçlarına 

İlişkin Bulgular 

Bu bölümde, araĢtırmada uygulanan liderlik becerileri geliĢtirme programı 

için ele alınan denencelerin sınanmasına yönelik istatiksel iĢlemler sonucunda elde 

edilen bulgular verilmiĢtir. 

 

      N        X     SS     sd  p 

Toplam Puan Normal 561 161,66 19,198 
743 -2,10 ,03 

Ü.Zekalı 184 164,79 16,991 

t



110 

 

Denence 1- ÇalıĢma grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin liderlik 

becerileri ölçeğinden aldıkları toplam puan ile üstün zekâlı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin aldıkları toplam puan arasında anlamlı bir fark vardır. 

Bu denenceyi test edebilmek amacıyla çalıĢma grubundaki üstün zekâlı ve 

yetenekli olan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği puanları ile üstün zekâlı ve 

yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği puanları arasındaki farkı 

belirlemek amacıyla non parametrik Mann Whitney-U testi uygulanmıĢ ve sonuç 

Tablo 27‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 25 ÇalıĢma Grubundaki Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin 

Liderlik Puanları Betimleyici Tablo 

Zeka N Min. Max. O SS 

Üstün 13 133 166 147,31 11,324 

Normal 28 120 168 141,79 13,72 

 

Tablo 26 ÇalıĢma Grubundaki Üstün Zekalı ve Yetenekli Olan ve Olmayan 

Öğrencilerin Liderlik Puanları KarsılaĢtırılması Ġçin Yapılan Mann Whitney U 

Testi 

Zeka N S.T. S.O. U z p 

Üstün Zeka  13 24,69 321,00 

134,000 -1,346 0,178 Normal 28  19,29 127,00 

Toplam 41    

ÇalıĢma grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerin puan ortalaması 

(=147,31) üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin ortalamasından (=141,79) 

yüksek olmasına rağmen bu farklılık anlamlı çıkmamıĢtır (z=-1,346;  p>.05) 

 

Denence 2- Deney ve kontrol grubu liderlik becerileri ölçeği öntest puanlarında 

anlamlı bir fark yoktur 
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Bu denenceyi test edebilmek amacıyla deney ve kontrol grubu liderlik 

becerileri ölçeği öntest toplam puanları üzerinde Mann Whitney U Testi uygulanmıĢ 

ve sonuç Tablo 28 ‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 27 Deney ve Kontrol Grubunun Liderlik Becerileri Ölçeği Öntest 

Puanları KarĢılaĢtırması Ġçin Yapılan Mann Whitney U Testi 

Group N S.T. S.O. U z p 

Deney  21 21,86 459,00 

192,000 -,470 0,638 Kontrol 20  20,10 402,00 

Toplam 41    

 

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeğinin 

öntest uygulamasından almıĢ oldukları puanların anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan non-parametrik Mann Whitney-U testi 

sonucunda, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farka rastlanmamıĢtır 

(z=0.47;  p>.05 ).  Bu tablo her iki grubun ön test puanları açısından birbirine denk 

kabul edilebileceğini göstermektedir 

 

Denence 3- Liderlik becerilerini geliĢtirme programının uygulandığı deney 

grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği 

sontest toplam puanı ile ön test toplam puanı arasında anlamlı bir fark vardır 

Bu denenceyi test edebilmek amacıyla deney grubundaki üstün zekâlı ve 

yetenekli olan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği öntest ve sontest puanları 

üzerinde non parametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi uygulanmıĢ ve 

sonuç Tablo 30‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 28 Deney Grubundaki Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Liderlik 

Becerileri Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Ġçin Betimleyici Tablo 

Deney grubu       N Ort. SS. Min. Max. 

Toplam Öntest 7 153,29 10,828 136 166 
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Sorun Çözme 

Öntest 

7 32,57 3,735 27 39 

Grup Din. 

Öntest 

7 30,86 2,673 28 35 

Çekingen Öntest 7 12,00 3,367 7 18 

Hedef Bel. 

Öntest 

7 22,43 2,820 18 27 

Empati Öntest 7 12,86 1,215 12 15 

Önderlik Öntest 7 10,43 1,988 8 13 

Öfke Kon. 

Öntest 

7 8,57 2,936 4 12 

Azim Öntest 7 6,86 2,673 3 10 

Hitabet Öntest 7 9,00 1,155 7 10 

Yaratıcılık 

Öntest 

7 8,71 1,496 6 10 

Toplam Sontest 7 167,29 6,317 156 175 

Sorun Çözme 

Sontest 

7 34,57 3,505 28 39 

Grup Din. 

Sontest 

7 32,14 2,544 29 35 

Çekingen 

Sontest 

7 13,14 2,968 10 18 

Hedef Bel. 

Sontest 

7 22,28 1,380 20 24 

Empati Sontest 7 13,85 ,899 13 15 

Önderlik Sontest 7 12,57 1,272 11 15 

Öfke Kon. 

Sontest 

7 12,28 1,496 10 14 

Azim Sontest 7 8,28 2,214 6 12 

Hitabet Sontest 7 8,85 1,069 8 10 

Yaratıcılık 

Sontest 

7 9,14 ,899 8 10 

Tablo 29‟da görüldüğü gibi, üstün zekalı ve yetenekli olan öğrencilerin liderlik 

becerileri ölçeği toplam puan ile Azim ve Hitabet alt testleri hariç diğer tüm alt test 

puanlarının son test aritmetik ortalamaları öntest aritmetik ortalamalarından 

yüksektir. 
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Tablo 29 Deney Grubundaki Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Liderlik 

Becerileri Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test 

Etmek Ġçin Yapılan Nonparametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi 

Sonuçları 

Puan Sıralar N S.O. S.T z p 

Toplam Puan Sontest 

Puanı –  

Toplam Puan Öntest 

Puanı  

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00 

-2,366 0,018 Pozitif Sıralar 7 4,00 28,00 

EĢit 0   

Total 7   

 Sorun Çözme Sontest 

Puanı- Sorun Çözme 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 4,00 8,00 

-1,023 0,306 Pozitif Sıralar 5 4,00 20,00 

EĢit 0   

Total 7   

Grup Din. Sontest Puanı- 

Grup Din. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 3,50 7,00 

-1,265 0,206 Pozitif Sıralar 5 4,20 21,00 

EĢit 0   

Total 7   

Çekingenlik Sontest 

Puanı- Çekingenlik Öntest 

Puanı 

Negatif Sıralar 4 2,88 11,50 

-,424 0,671 Pozitif Sıralar 3 5,50 16,50 

EĢit 0   

Total 7   

Hedef Bel. Sontest Puanı- 

Hedef Bel. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 3 2,67 8,00 

-,135 0,892 Pozitif Sıralar 2 3,50 7,00 

EĢit 2   

Total 7   

Empati Sontest Puanı- 

Empati Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 1 1,50 1,50 

-1,633 0,102 Pozitif Sıralar 4 3,38 13,50 

EĢit 2   

Total 7   

Önderlik Sontest Puanı- 

Önderlik Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 1 2,00 2,00 

-2,050 0,04 Pozitif Sıralar 6 4,33 26,00 

EĢit 0   

Total 7   

Öfke Kon. Sontest Puanı- 

Öfke Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00 -2,371 0,018 

Pozitif Sıralar 7 4,00 28,00 
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EĢit 0   

Total 7   

Azim Sontest Puanı- Azim 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 4 2,63 10,50 

-,597 0,551 Pozitif Sıralar 3 5,83 17,50 

EĢit 0   

Total 7   

Hitabet Sontest Puanı- 

Hitabet Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 3,00 6,00 

-,378 0,705 Pozitif Sıralar 2 2,00 4,00 

EĢit 3   

Total 7   

Yaratıcılık Sontest Puanı-

Yaratıcılık Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00 

-1,342 0,18 Pozitif Sıralar 
     

2 

1,50 3,00 

EĢit 5   

Total 7   

 

Deney grubunu oluĢturan üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin liderlik 

ölçeğinden (toplam puan ve alt boyutları) aldıkları öntest ve sontest puanları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik 

Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi sonucunda sıra ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak Toplam Puan ile Öfke Kontrolü ve Önderlik alt boyutunda .05 

düzeyinde (p<.05) anlamlı bulunmuĢtur. Söz konusu farklılık sontest lehine 

gerçekleĢmiĢtir. Programın uygulamaları sonunda deney grubunu oluĢturan üstün 

zekalı ve yetenekli öğrencilerin toplum puan üzerinden liderlik puanları anlamlı 

biçimde artmıĢtır (Tablo 30). 

 

Denence 4- Liderlik becerilerini geliĢtirme programının uygulandığı deney 

grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği 

sontest toplam puanı ile ön test toplam puanı arasında anlamlı bir fark vardır. 

Bu amaçla deney grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin 

liderlik becerileri ölçeği öntest ve sontest puanları üzerinde non parametrik Wilcoxon 

ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi uygulanmıĢtır. 
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Tablo 30Üstün Zekalı ve Yetenekli Olmayan Deney Grubu Liderlik Becerileri 

Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Ġçin Betimleyici Tablo 

Deney grubu       N Ort. SS. Min. Max. 

Toplam Öntest 14 139,86 14,722 120 165 

Sorun Çözme 

Öntest 

14 29,64 4,668 21 35 

Grup Din. Öntest 14 29,14 4,348 21 35 

Çekingen Öntest 14 8,71 3,384 4 16 

Hedef Bel. Öntest 14 20,43 3,031 16 26 

Empati Öntest 14 10,86 2,825 5 15 

Önderlik Öntest 14 8,43 1,785 4 11 

Öfke Kon. Öntest 14 9,21 3,401 3 14 

Azim Öntest 14 7,07 2,921 3 11 

Hitabet Öntest 14 7,79 1,477 5 10 

Yaratıcılık Öntest 14 7,93 1,207 6 10 

Toplam Sontest 14 163,71 12,542 143 181 

Sorun Çözme 

Sontest 

14 33,71 5,060 25 40 

Grup Din. Sontest 14 33,50 1,951 30 35 

Çekingen Sontest 14 12,57 2,979 8 17 

Hedef Bel. 

Sontest 

14 22,14 2,032 19 25 

Empati Sontest 14 13,57 1,696 10 15 

Önderlik Sontest 14 11,64 1,736 9 14 

Öfke Kon. Sontest 14 10,71 2,998 6 15 

Azim Sontest 14 8,00 2,882 4 14 

Hitabet Sontest 14 8,92 1,591 5 10 

Yaratıcılık 

Sontest 

14 8,78 2,293 2 10 
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Tablo 31‟de deney grubundaki üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin LĠBÖ 

toplam puan ve tüm alt test puanlarının son test ve öntest aritmetik ortalamaları 

gösterilmiĢtir. Tabloya göre toplam puan ve tüm alt test puanlarının sontest aritmetik 

ortalamaları öntest aritmetik ortalamalarından yüksektir. 

 

Tablo 31 Üstün Zekalı ve Yetenekli Olmayan Deney Grubu Liderlik Becerileri 

Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek 

Ġçin Yapılan Nonparametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi Sonuçları 

Puan Sıralar N S.O. S.T z p 

Toplam Puan Sontest 

Puanı –  

Toplam Puan Öntest 

Puanı  

Negatif Sıralar 1 2,00 2,00 

-3,171 ,002 Pozitif Sıralar 13 7,92 103,00 

EĢit 0   

Total 14   

 Sorun Çözme Sontest 

Puanı- Sorun Çözme 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 6,00 12,00 

-2,135 ,033 Pozitif Sıralar 10 6,60 66,00 

EĢit 2   

Total 14   

Grup Din. Sontest 

Puanı- Grup Din. 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 3,50 7,00 

-2,694 ,007 Pozitif Sıralar 11 7,64 84,00 

EĢit 1   

Total 14   

Çekingenlik Sontest 

Puanı- Çekingenlik 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 3 3,00 9,00 

-2,365 ,018 Pozitif Sıralar 9 7,67 69,00 

EĢit 2   

Total 14   

Hedef Bel. Sontest 

Puanı- Hedef Bel. 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 5 5,20 26,00 

-1,668 ,095 Pozitif Sıralar 9 8,78 79,00 

EĢit 0   

Total 14   

Empati Sontest Puanı- 

Empati Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 1,50 3,00 

-2,835 ,005 Pozitif Sıralar 10 7,50 75,00 

EĢit 2   

Total 14   

Önderlik Sontest Puanı- 

Önderlik Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00 

-3,068 ,002 Pozitif Sıralar 12 6,50 78,00 

EĢit 2   

Total 14   

Öfke Kon. Sontest 

Puanı- Öfke Kon. 

Negatif Sıralar 4 5,25 21,00 -1,725 ,085 

Pozitif Sıralar 9 7,78 70,00 
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Öntest Puanı EĢit 1   

Total 14   

Azim Sontest Puanı- 

Azim Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 5 8,30 41,50 

-,696 ,486 Pozitif Sıralar 9 7,06 63,50 

EĢit 0   

Total 14   

Hitabet Sontest Puanı- 

Hitabet Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 6,50 13,00 

-1,796 ,072 Pozitif Sıralar 9 5,89 53,00 

EĢit 3   

Total 14   

Yaratıcılık Sontest 

Puanı-Yaratıcılık 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 1 10,00 10,00 

-1,854 ,064 Pozitif Sıralar 9 5,00 45,00 

EĢit 4   

Total 14   

   

 Deney grubundaki üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik 

ölçeğinden  (toplam puan ve alt boyutları) aldıkları öntest ve sontest puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için Non-Parametrik 

Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi yapılmıĢtır. Sonuçta sıra ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak Toplam Puan ile Grup Dinamiği, Empati, Önderlik 

alt boyutlarında .01 düzeyinde Sorun Çözme ve Çekingenlik alt boyutlarında ise .05 

düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleĢmiĢtir. 

Programın uygulamaları sonunda deney grubunu oluĢturan üstün zekalı ve yetenekli 

olmayan öğrencilerin liderlik becerileri toplam puanları anlamlı biçimde artmıĢtır 

(Tablo 32). 

 

Denence 5- Kontrol grubu öğrencilerinin liderlik becerileri ölçeği öntest ve sontest 

toplam puanları arasında anlamlı bir fark yoktur 

 Bu denenceyi test etmek için öncelikle kontrol grubundaki üstün zekalı ve 

yetenekli olan öğrencilerin öntest ve sontest karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Daha sonra 

aynı iĢlen kontrol grubundaki üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrenciler için 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Tablo 32 Kontrol Grubu Üstün Zekâlı ve Yetenekli Olan Liderlik Becerileri 

Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Ġçin Betimleyici Tablo 

Kontrol grubu N Ort. SS Min. Max. 

Toplam Öntest 6 140,33 7,659 133 150 

Sorun Çözme 

Öntest 

6 31,67 3,933 26 36 

Grup Din. Öntest 6 32,50 1,378 31 34 

Çekingen Öntest 6 9,17 3,125 6 13 

Hedef Bel. Öntest 6 18,83 ,983 18 20 

Empati Öntest 6 12,17 1,722 10 15 

Önderlik Öntest 6 9,33 1,033 8 11 

Öfke Kon. Öntest 6 7,17 1,472 6 10 

Azim Öntest 6 4,33 1,366 3 7 

Hitabet Öntest 6 7,33 1,366 5 9 

Yaratıcılık Öntest 6 8,00 1,414 6 10 

Toplam Sontest 6 145,33 4,082 140 150 

Sorun Çözme 

Sontest 

6 32,83 3,544 27 36 

Grup Din. Sontest 6 30,33 1,505 28 32 

Çekingen Sontest 6 8,83 1,834 7 12 

Hedef Bel. 

Sontest 

6 20,33 2,422 18 24 

Empati Sontest 6 11,33 2,250 7 13 

Önderlik Sontest 6 9,00 1,095 8 11 

Öfke Kon. Sontest 6 8,00 2,483 6 10 

Azim Sontest 6 4,83 1,834 3 7 

Hitabet Sontest 6 8,50 1,044 7 10 

Yaratıcılık 

Sontest 

6 8,50 1,224 7 10 

 Tablo 33‟da kontrol grubundaki üstün zekalı ve yetenekli olan öğrencilerin 

liderlik becerileri ölçeğinin toplam ve alt testlerinin öntest ve son test ortalamaları 

görülmektedir. 
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Tablo 33 Kontrol Grubu Üstün Zekalı ve Yetenekli Olan Öğrencilerin Liderlik 

Becerileri Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test 

Etmek Ġçin Yapılan Nonparametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi 

Sonuçları 

Puan Sıralar N S.O. S.T z p 

Toplam Puan Sontest 

Puanı –  

Toplam Puan Öntest 

Puanı  

Negatif Sıralar 1 1,00 1,00 

-1,753 ,080 Pozitif Sıralar 4 3,50 14,00 

EĢit 1   

Total 6   

 Sorun Çözme Sontest 

Puanı- Sorun Çözme 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 1 2,50 2,50 

-,921 ,357 Pozitif Sıralar 3 2,50 7,50 

EĢit 2   

Total 6   

Grup Din. Sontest Puanı- 

Grup Din. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 6 3,50 21,00 

-2,232 ,026 Pozitif Sıralar 0 ,00 ,00 

EĢit 0   

Total 6   

Çekingenlik Sontest 

Puanı- Çekingenlik 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 5,25 10,50 

,000 1,000 Pozitif Sıralar 4 2,63 10,50 

EĢit 0   

Total 6   

Hedef Bel. Sontest Puanı- 

Hedef Bel. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 1,75 3,50 

-1,084 ,279 Pozitif Sıralar 3 3,83 11,50 

EĢit 1   

Total 6   

Empati Sontest Puanı- 

Empati Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 3 3,67 11,00 

-,966 ,334 Pozitif Sıralar 2 2,00 4,00 

EĢit 1   

Total 6   

Önderlik Sontest Puanı- 

Önderlik Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 3 3,17 9,50 

-,552 ,581 Pozitif Sıralar 2 2,75 5,50 

EĢit 1   

Total 6   

Öfke Kon. Sontest Puanı- 

Öfke Kon. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 1,75 3,50 

-1,084 ,279 Pozitif Sıralar 3 3,83 11,00 

EĢit 1   

Total 6   

Azim Sontest Puanı- 

Azim Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 2 2,00 4,00 

-,378 ,705 Pozitif Sıralar 2 3,00 6,00 

EĢit 2   

Total 6   
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Hitabet Sontest Puanı- 

Hitabet Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 0 ,00 ,00 

-1,633 ,102 Pozitif Sıralar 3 2,00 6,00 

EĢit 3   

Total 6   

Yaratıcılık Sontest 

Puanı-Yaratıcılık Öntest 

Puanı 

Negatif Sıralar 1 3,00 3,00 

-1,342 ,180 
Pozitif Sıralar 4 3,00 12,00 

EĢit 1   

Total 6   

 

 Kontrol grubunu oluĢturan üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin liderlik 

becerileri ölçeğinden  (toplam puan ve alt boyutları) aldıkları öntest ve sontest 

puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan 

Non-Parametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi sonucunda sıra ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır.  

 Kontrol grubundaki üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin öntest ve 

sontest puanları karĢılaĢtırılması aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

 

Tablo 34 Kontrol Grubundaki Üstün Zekâlı ve Yetenekli Olmayan Öğrencilerin 

Liderlik Becerileri Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Ġçin Betimleyici Tablo 

Kontrol grubu N Ort. SS Min. Max. 

Toplam Öntest 14 143,71 12,899 120 168 

Sorun Çözme Öntest 14 29,29 4,921 21 37 

Grup Din. Öntest 14 29,71 3,429 23 34 

Çekingen Öntest 14 11,07 2,786 5 14 

Hedef Bel. Öntest 14 20,64 2,620 16 26 

Empati Öntest 14 12,14 1,610 10 15 

Önderlik Öntest 14 9,64 1,823 4 11 

Öfke Kon. Öntest 14 8,21 2,778 3 13 

Azim Öntest 14 7,79 1,626 5 10 

Hitabet Öntest 14 7,43 1,222 6 9 

Yaratıcılık Öntest 14 7,71 1,437 6 10 
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Toplam Sontest 14 145,43 7,939 128 157 

Sorun Çözme 

Sontest 

14 31,57 4,108 25 38 

Grup Din. Sontest 14 30,21 2,259 26 35 

Çekingen Sontest 14 9,35 2,468 5 14 

Hedef Bel. Sontest 14 20,21 2,359 17 24 

Empati Sontest 14 12,57 1,504 10 15 

Önderlik Sontest 14 9,00 1,414 7 11 

Öfke Kon. Sontest 14 9,07 2,495 4 13 

Azim Sontest 14 6,78 2,913 3 12 

Hitabet Sontest 14 8,50 1,160 5 10 

Yaratıcılık Sontest 14 8,42 1,157 7 10 

 

 Tablo 35‟de kontrol grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencileri 

liderlik becerileri ölçeğinin toplam puan ve alt testlerinin öntest ve son test 

ortalamaları görülmektedir. 

 

Tablo 35 Kontrol Grubu Üstün Zekalı ve Yetenekli Olmayan Öğrencilerin 

Liderlik Becerileri Ölçeği Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın 

Anlamlılığını Test Etmek Ġçin Yapılan Nonparametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ 

Mertebeler Testi Sonuçları 

Puan Sıralar N S.O. S.T z P 

Toplam Puan Sontest 

Puanı –  

Toplam Puan Öntest 

Puanı  

Negatif Sıralar 4 9,00 36,00 

-,664 ,506 Pozitif Sıralar 9 6,11 55,00 

EĢit 1   

Total 14   

 Sorun Çözme Sontest 

Puanı- Sorun Çözme 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 3 4,83 14,50 

-1,929 ,054 Pozitif Sıralar 9 7,06 63,50 

EĢit 2   

Total 14   

Grup Din. Sontest Puanı- 

Grup Din. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 7 5,71 40,00 

-,079 ,937 Pozitif Sıralar 5 7,60 38,00 

EĢit 2   
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Total 14   

Çekingenlik Sontest 

Puanı- Çekingenlik 

Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 11 7,36 81,00 

-1,803 ,071 Pozitif Sıralar 3 8,00 24,00 

EĢit 0   

Total 14   

Hedef Bel. Sontest Puanı- 

Hedef Bel. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 6 9,17 55,00 

-,159 ,873 Pozitif Sıralar 8 6,25 50,00 

EĢit 0   

Total 14   

Empati Sontest Puanı- 

Empati Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 5 4,00 20,00 

-,785 ,432 Pozitif Sıralar 5 7,00 35,00 

EĢit 4   

Total 14   

Önderlik Sontest Puanı- 

Önderlik Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 8 5,50 44,00 

-,988 ,323 Pozitif Sıralar 3 7,33 22,00 

EĢit 3   

Total 14   

Öfke Kon. Sontest Puanı- 

Öfke Kon. Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 4 6,00 24,00 

-1,190 ,234 Pozitif Sıralar 8 6,75 54,00 

EĢit 2   

Total 14   

Azim Sontest Puanı- 

Azim Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 8 5,75 46,00 

-1,160 ,246 Pozitif Sıralar 3 6,67 20,00 

EĢit 3   

Total 14   

Hitabet Sontest Puanı- 

Hitabet Öntest Puanı 

Negatif Sıralar 1 9,50 9,50 

-1,853 ,064 Pozitif Sıralar 9 5,06 45,50 

EĢit 4   

Total 14   

Yaratıcılık Sontest 

Puanı-Yaratıcılık Öntest 

Puanı 

Negatif Sıralar 4 5,75 23,00 

-1,269 ,204 Pozitif Sıralar 8 6,88 55,00 

EĢit 2   

Total 14   
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  Kontrol grubunu oluĢturan üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin 

liderlik ölçeğinden (toplam puan ve alt boyutları) aldıkları öntest ve sontest puanları 

arasında yapılan Non-Parametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ Mertebeler Testi sonucunda 

öntest ve sontestte aldıkları puanlar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur. 

 

Denence 6- Liderlik becerilerini geliĢtirmek üzere hazırlanan programın uygulandığı 

deney grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerin liderlik becerileri 

ölçeğinin son test toplam puanı ile kontrol grubundaki üstün zekalı ve yetenekli 

öğrencilerin son test toplam puanı arasında anlamlı bir fark vardır. 

Bu denenceyi test edebilmek amacıyla deney ve kontrol grubundaki üstün 

zekalı ve yetenekli öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği sontest toplam puan ve alt 

boyutlar üzerinde Mann Whitney U Testi uygulanmıĢ ve sonuç Tablo 37‟de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 36 Deney ve Kontrol Grubundaki Üstün Zekalı ve Yetenekli Olan 

Öğrencilerin Liderlik Becerileri Ölçeği Sontest Puanları KarĢılaĢtırılması Ġçin 

Yapılan Mann Whitney U Testi 

LĠBÖ Grup N S.T. S.O. U z p 

Toplam 

Sontest Puanı  

Kontrol 6 3,50 21,00 

,000 -3,004 ,003 Deney 7 10,00 70,00 

Toplam 13   

 

 Sorun Çöz. 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 6,00 36,00 

15,000 -,864 ,387 Deney 7 7,86 55,00 

Toplam 13   

 

Grup Din. 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 5,67 34,00 

13,000 -1,156 ,248 Deney 7 8,14 57,00 

Toplam 13   

 Kontrol 6 4,17 25,00 4,000 -2,473 ,013 
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Çekingenlik 

Sontest Puanı 

Deney 7 9,43 66,00 

Toplam 13   

 

Hedef Bel. 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 5,25 31,50 

10,500 -1,517 ,129 Deney 7 8,50 59,50 

Toplam 13   

 

Empati 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 4,00 24,00 

3,000 -2,657 ,008 Deney 7 9,57 67,00 

Toplam 13   

 

Önderlik 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 3,58 21,50 

,500 -2,974 ,003 Deney 7 9,93 69,50 

Toplam 13   

 

Öfke Kon. 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 5,08 30,50 

9,500 -1,661 ,097 Deney 7 8,64 60,50 

Toplam 13   

 

Azim Sontest 

Puanı 

Kontrol 6 4,33 26,00 

5,000 -2,305 ,021 Deney 7 9,29 65,00 

Toplam 13   

 

Hitabet 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 6,42 38,50 

17,500 -,535 ,593 Deney 7 7,50 52,50 

Toplam 13   

Yaratıcılık 

Sontest Puanı 

Kontrol 6 5,92 6 

14,500 -,972 ,331 Deney 7 7,93 7 

Toplam 13  13 
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  Deney ve kontrol grubunda yer alan üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin 

liderlik becerileri ölçeğinin sontest uygulamasından almıĢ oldukları puanların 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan non-

parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, gruplar arasında toplam puan ve 

Empati, Önderlik alt boyutlarında p<.01 düzeyinde; Çekingenlik ve Azim alt 

boyutlarında ise anlamlı bir p<.05 düzeyinde fark bulunmuĢtur. Diğer alt boyutlarda 

deney grubu son test puan ortalamaları yüksek olmasına rağmen anlamlı bir fark 

çıkmamıĢtır. UygulanmıĢ olan liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik eğitim 

programının katılımcıların liderlik ölçeğinden aldıkları toplam puanların 

yükseltilmesinde etkili olduğu görülmektedir. 

 

Denence 7- Liderlik becerilerini geliĢtirmek üzere hazırlanan programın uygulandığı 

deney grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik becerileri 

ölçeğinin son test toplam puanı ile kontrol grubundaki üstün zekalı ve yetenekli 

olmayan öğrencilerin son test toplam puanı arasında anlamlı bir fark vardır. 

Bu denenceyi test edebilmek amacıyla deney ve kontrol grubundaki üstün 

zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik becerileri ölçeği sontest toplam 

puan ve alt boyutlar üzerinde Mann Whitney U Testi uygulanmıĢ ve sonuç Tablo 

38‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 37 Deney ve Kontrol Grubundaki Üstün Zekalı ve Yetenekli Olmayan 

Öğrencilerin Liderlik Becerileri Ölçeği Sontest Puanları KarĢılaĢtırılması Ġçin 

Yapılan Mann Whitney U Testi 

LĠBÖ Grup N S.T. S.O. U z p 

Toplam 

Sontest Puanı  

Kontrol 14 9,11 127,50 

22,5 -3,48 0,001 Deney 14 19,89 278,50 

Toplam 28   

 

 Sorun Çöz. 

Kontrol 14 12,64 177,00 
72 -1,199 0,231 

Deney 14 16,36 229,00 
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Sontest Puanı Toplam 28   

 

Grup Din. 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 9,61 134,50 

29,5 -3,244 0,001 Deney 14 19,39 271,50 

Toplam 28   

 

Çekingenlik 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 10,43 146,00 

41 -2,633 0,008 Deney 14 18,57 260,00 

Toplam 28   

 

Hedef Bel. 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 11,43 160,00 

55 -1,994 0,046 Deney 14 17,57 246,00 

Toplam 28   

 

Empati 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 11,79 165,00 

60 -1,779 0,075 Deney 14 17,21 241,00 

Toplam 28   

 

Önderlik 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 9,21 129,00 

24 -3,46 0,001 Deney 14 19,79 277,00 

Toplam 28   

 

Öfke Kon. 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 12,32 172,50 

67,5 -1,412 0,158 Deney 14 16,68 233,50 

Toplam 28   

 

Azim Sontest 

Puanı 

Kontrol 14 12,75 178,50 

73,5 -1,134 0,257 Deney 14 16,25 227,50 

Toplam 28   

 

Hitabet 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 11,86 166,00 

61 -1,799 0,072 Deney 14 17,14 240,00 

Toplam 28   
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Yaratıcılık 

Sontest Puanı 

Kontrol 14 12,04 168,50 

63,5 -1,664 0,096 Deney 14 16,96 237,50 

Toplam 28   

   

 Deney ve kontrol grubunda yer alan üstün zekalı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin liderlik becerileri ölçeğinin sontest uygulamasından almıĢ oldukları 

puanların anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan 

non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, gruplar arasında toplam puan ve 

Grup Dinamiği, Çekingenlik, Önderlik alt boyutlarında p<.01 düzeyinde; Hedef 

Belirleme alt boyutunda ise p<.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Fakat 

Sorun Çözme, Empati, Öfke Kontrolü, Azim, Hitabet ve Yaratıcılık alt testlerinde 

deney grubu son test puan ortalaması yüksek olmasına rağmen anlamlı bir farklılık 

çıkmamıĢtır. 

 Eğitim sonunda katılımcılara eğitim değerlendirme formu dağıtılmıĢ (EK-3)ve 

liderlik eğitim programı ile ilgili değerlendirmeleri alınmıĢtır. Tablo 39‟ da öğrenci 

görüĢleri verilmiĢtir. 

Tablo 38 Programa Katılıan Öğrencilerin Program Değlendirme Formu 

Sonuçları 
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  f % f % f % f % f % 

Eğitimin içeriği beklentimi 

karĢıladı     

0 0 1 4,8 4 19,0 9 42,9 7 33,3 

Eğitim bana yeni bilgiler 

kattı 

0 0 0 0 3 14,3 4 19,0 14 66,7 

Eğitimin süresi yeterliydi 
2 9,5 1 4,8 2 9,5 6 28,6 10 47,6 
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Eğitim yöntemleri 

uygundu 

0 0 0 0 0 ,0 8 38,1 13 61,9 

Eğitimde kullanılan araç-

gereç yeterliydi 

0 0 0 0 4 19,0 7 33,3 10 47,6 

Eğitim konuları yeterliydi 
2 9,5 1 4,8 2 9,5 5 23,8 11 52,4 

Fiziki ortam eğitim için 

uygundu 

0 0 0 0 2 9,5 6 28,6 13 61,9 

Eğitimcinin iĢleyiĢi iyiydi 
1 4,8 0 0 1 4,8 11 52,4 8 38,1 

Eğitimcinin kullandığı dil 

anlaĢılırdı 

0 0 0 0 1 4,8 5 23,8 15 71,4 

 

Tablo 39‟a göre tüm değerlendirme maddelerine öğrencilerin % 75‟ den fazlası 

olumlu yanıt vermiĢtir. 
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4. SONUÇ VE TARTIġMA 

 Bu bölümde, ilköğretim II. kademe öğrencilerine yönelik olarak geliĢtirilen 

liderlik becerileri ölçeğinin, geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmalarında elde edilen 

bulgular ile uygulanan liderlik becerileri geliĢtirme programının etkililiğine iliĢkin 

elde edilen bulguların tartıĢılıp yorumlanmasına yer verilmiĢtir. 

4.1.Liderlik Becerileri Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Sonuçlar 

ve Tartışma 

 Ölçeğin geçerlilik çalıĢmalarında, kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve benzer 

ölçekler geçerliliği yapılmıĢtır. Liderlik becerileri ölçeğinin faktör yapısı 

incelenmeden önce örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını 

değerlendirmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequecy 

(KMO- örneklem yeterliliği) Analizi, örneklemin faktör analizi için uygun olup 

olmadığını değerlendirmek için Bartlett's Test of Sphericity Analizi yapılarak 

örneklem grubunun uygunluğu sınanmıĢtır. KMO değeri (.896), bu çalıĢmanın 

örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. 

  Kapsam geçerliliğinde 7 uzmanın görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Uzman 

görüĢleri doğrultusunda ölçeğin 100 maddelik ilk formu ĢekillenmiĢtir. LĠBÖ‟nün 

yapı geçerliliği ölçeğin 100 maddelik son formu üzerinde açımlayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizi ile yapılmıĢtır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek maddelerinin 

10 faktörde toplandığı görülmüĢtür. Bu iki faktör toplam varyansın %54,8‟ini 

açıklamaktadır. Maddelerin faktör yükleri .38 ile .85 arasında değiĢmektedir. 10 

faktör; Sorun Çözme, Grup Dinamikleri, Çekingenlik, Hedef Belirleme, Empati, 

Önderlik, Öfke Kontrolü, Azim, Yaratıcılık, Hitabet olarak adlandırılarak alt ölçek 

olarak kabul edilmiĢtir. Yapı geçerliliği incelendikten sonra ölçeğin benzer ölçekler 

geçerliliği hesaplanmıĢtır. Bunun için Roets Liderlik Becerileri Değerlendirme ölçeği 

kullanılmıĢtır. Sonuçlar iki ölçek arasında .01 düzeyinde anlamlı düzeyde korelasyon 

olduğunu göstermektedir.  
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  Ölçeğin model uyumuna doğrulayıcı faktör analizi ile bakılmıĢtır. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin t değerleri 4.69 ile 16.24 arasında 

değiĢtiği ve 2.76‟dan yüksek olduğu için .01 düzeyinde de anlamlı olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Analiz sonucunda uyum indeksleri χ
2
=1393,16 (sd=734, p.=.0000), 

χ
2
/sd=1,89, RMSEA=0.047, RMR=0.061; SRMR=0.046, GFI=0.90, AGFI=0.89, 

CFI=0.97, NFI=0.94 ve NNFI=0.96 olarak bulunmuĢtur. Uyum indeksleri kabul 

edilebilir değerlerdir. Bu yönüyle ölçeğin yapısının kabul edilebilir uyum indeksi 

değerlerine sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

  LĠBÖ‟nün güvenilirliği test-tekrar test ve iç tutarlılık yöntemleriyle 

hesaplanmıĢtır. LĠBÖ‟nün iç tutarlılık katsayısını belirlemek için Cronbach Alfa 

katsayıları bulunmuĢtur. Alfa katsayıları; LĠBÖ (Toplam Puan) için .89, alt ölçekler 

Sorun çözme. 80; Grup dinamikleri .81; Çekingenlik .65; Hedef Belirleme .64; 

Empati .70; Önderlik .67;  Öfke Kontrolü .72; Azim .55; Yaratıcılık .58; Hitabet .46  

olarak saptanmıĢtır. Ölçeğin iki hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenilirlik 

katsayıları; LĠBÖ (toplam puan) için .92 alt ölçekler içinse Önderlik, Öfke Kontrolü, 

Yaratıcılık ve Hitabet alt ölçeği dıĢındaki alt ölçeklerin istatistiksel olarak  anlamlı 

bir iliĢkinin olduğu görülmüĢtür. Bu bulgular ölçeğin güvenilirliğinin diğer bir kanıtı 

olarak görülmüĢtür. Bağımsız grup t-testi sonucunda maddelerden elde edilen 

puanların üst ve alt grup ortalamaları arasında tüm test maddeleri için yüksek 

düzeyde manidar bir fark bulunmuĢtur. 

GeliĢtirilen ölçeğin yapısı literatürde kullanılan diğer liderlik değerlendirme 

araçlarıyla paralellik göstermektedir.  Geçerlilik ve güvenirliliği iyi olan kapsamlı 

ölçüm araçlarından birisi Karnes ve Chauvin (1985) tarafından hazırlanan Liderlik 

Becerileri Envanteri‟dir (Leadership Skills Inventory, LSI). Liderlik Becerileri 

Envanteri'nin, liderliğin temelleri, yazılı iletiĢim becerileri, konuĢma/sözlü iletiĢim 

becerileri, değerlerin netleĢtirilip belirlenmesi, karar verme becerileri, grup 

dinamikleri becerileri, problem çözme becerileri, kiĢisel beceriler ve planlama 

becerilerin ölçümü gibi alt boyutları vardır. 125 sorudan oluĢan envanter, aynı 

zamanda adayların kendilerini değerlendirmeleri için de kullanılabilir.  

Gençlerdeki liderliği inceleyen diğer ölçme aracı 40 maddelik öz-

değerlendirmeden oluĢan Güçlü Liderlik Özellikleri Göstergesidir (Leadership 
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Strengths Indicator, Ellis, 1990). Gösterge sekiz alt ölçek ve toplam liderlik 

puanından oluĢmaktadır. Grup Etkinliklerine Ġlgi, Grup Etkinliklerinde Anahtar KiĢi, 

Grup Etkinliklerine Yüksek Seviyede Katılım, AraĢtırmacılık, Sempatiklik, Güven, 

Cesaret, Vicdan ve Öz-güven olmak üzere sekiz faktörden oluĢan araç mükemmel, 

çok iyi, genellikle iyi, iyi ve iyi değil olarak derecelendirmeyi içermektedir. Ölçek, 

6-12. sınıf öğrencilere yönelik liderlik geliĢimine rehberlik amacıyla hazırlanmıĢtır.  

Liderlik: Beceri ve DavranıĢ Ölçeği,  Sisk tarafından geliĢtirilmiĢ öz-

değerlendirme ölçeğidir (Sisk & Rosselli, 1987).  33 maddelik 10 alt testten oluĢan 

ölçeğin alt testleri olumlu benlik kavramı, iletiĢim becerileri, karar verme becerileri, 

problem çözme becerileri, grup dinamik becerileri, motivasyon becerileri, yordama 

ve tahmin yürütme becerileri, planlama becerileri, uygulama becerileri ve fırsatları 

fark etme becerileri alanlarını kapsamaktadır. Öğrenciler kendilerini hiç, seyrek, 

bazen, genellikle, her zaman olarak değerlendirmektedirler Ölçekten en az 33, en 

fazla 165 puan alınmaktadır. Yukarıdaki liderlik becerilerini değerlendiren ölçeklerin 

özellikleri incelendiğinde geliĢtirilen ölçeğe benzer alt boyutlar ve maddeler içerdiği 

görülebilir. 

  LĠBÖ‟nün geçerlilik ve güvenilirliğine iliĢkin bulgular, ölçeğin ilköğretimin 

ikinci kademesindeki öğrencilerin liderlik becerilerini ölçmede geçerli ve güvenilir 

bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. LĠBÖ‟yü alanda çalıĢan psikolojik 

danıĢmanlar ve araĢtırmacılar kendi amaçları doğrultusunda uygulamalarında 

kullanabilirler. 

4.2.Örneklemin Demografik Özelliklerine İlişkin Sonuçlar ve Tartışma 

  AraĢtırmaya göre liderlik becerisi, kızlarda erkeklerden daha yüksek 

çıkmıĢtır. Acar  (2007)  tarafından 11 yaĢ 399 öğrencileriyle yapılan çalıĢmada kız ve 

erkek öğrencilerin liderlik becerileri Roets Liderlik Değerlendirme Ölçeği ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırmada da kızların puanları erkeklere göre yüksektir. Ben-

Tzvi-Mayer, Hertz-Lazarowitz, ve Safir (1989)  öğretmenlerin erkeklere göre 

kızların daha iyi sosyal becerilere sahip olduğunu algıladıklarını bulmuĢtur. Bu iyi 

olan sosyal becerileri kızların liderlik becerilerine katkı sağlamıĢ olabilir. Erçetin 

(2000:72) liderlik stili açısından kadınların erkeklerden farklı bir liderlik stiline sahip 
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olduğunu, gücü ve bilgiyi paylaĢma konusunda kadınların ön planda olduğunu ifade 

etmiĢtir. Ġlk ergenlikte erkeklere göre sosyal iliĢkilere daha çok yönelimli olan kızlar 

(Puklek ve Vidmar, 2000), akranlarıyla sosyal iliĢkilerini ve iliĢkilerinin sürekliliğini 

erkeklerden daha çok merkeze almaktadırlar (Feiring ve Lewis, 1991). Ergenlik 

döneminde kızlar daha çabuk olgunlaĢmakta ve sosyal iliĢkilerde erkeklere göre daha 

baĢarılı olmaktadırlar (Papalia v.d.,2004:410). Kızların arkadaĢlıkları genelde 

erkeklere göre daha derin ve daha birbirine bağlıdır. Bununla birlikte 

arkadaĢlıklarında kızlar daha fazla empati, dostluk iliĢkilerinde isteklilik ve bunun 

devamını sağlama özellikleri gösterirler (Azmita v.d.,2005:25). Bu ergenliğe has 

durum, kızların erkeklere göre kendilerini daha fazla lider olarak algılamalarına katkı 

sağlamıĢ olabilir. 

Liderlik bakımından özel okullarda öğrenim gören öğrenciler devlet 

okullarında öğrenim gören öğrencilerden anlamlı bir farklılık göstermemiĢtir. Rost 

(1993) liderliği, kabul edilmiĢ amaçlar doğrultusunda yapılmak istenen değiĢiklik 

için lider ve izleyiciler arasındaki karĢılıklı etkileĢim olarak tanımlamıĢtır. Buna göre 

liderin davranıĢları Ģartlara göre farklılaĢabilmekte, kimin lider olarak ortaya 

çıkacağını ortam koĢulları belirlemektedir. Liderliği açıklayan durumsal teoriye göre 

lider, durumun bir ürünüdür. BaĢka bir ifadeyle her grup kendi liderini seçer. 

Ders dıĢı etkinliklere katılan öğrencilerin liderlik becerisi katılmayan 

öğrencilerle karĢılaĢtırıldığında katılanlar lehine anlamlı fark bulunmuĢtur. Okul 

meclisi, kulüp çalıĢmaları, spor etkinlikleri gibi imkânlar öğrencilerin liderlik 

becerilerini geliĢtirebilecekleri imkânlardır (Smith, Smith, & Barnette, 1991). Ders 

dıĢı etkinliklerin sosyallik, politik ilgi ve farkındalık, öz-yeterlilik ve liderlik 

tutumları üzerinde olumlu katkısı bulunmaktadır (Zaff v.d., 2003). Karnes ve Bean‟a 

göre (1996) müfredat dıĢı etkinlikler sadece öğrencilere liderlik becerilerini pratik 

etme imkânı sağlamaz, bunun yanında liderlik becerisini yetiĢkinliğe aktarmanın iyi 

bir göstergesi olabilir. Ders dıĢı etkinlikler öğrencinin sosyal ve iletiĢim becerilerini 

geliĢtirmesine katkı sağlamasının yanında gerçek hayatta liderlik becerilerini 

kullanabileceği ortam sağlar. Schuh ve Laverty (1983) ders dıĢı faaliyetlerine 

katılımın öğrencilerde kiĢisel yetenek geliĢimini sağladığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 
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Liderlik becerisi ile doğum sırası arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Day (1980) tarafından yapılan bir çalıĢmada, ilk doğan ya da son doğanın, arada 

doğanlara göre liderlik açısından daha avantajlı olduğu görülmüĢtür 

(Akt:Bass,1990:807). Fakat çocuğun diğer kardeĢler arasındaki durumu açısından 

kendine özgü bazı sorunları da birlikte getirmektedir. Ġlk doğan çocukta ailenin 

tecrübesizliği, son doğan çocuğun sorumluluğun az olması gibi farklı etkenler farklı 

sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla, çocuğun aile içinde nasıl bir konumu elde 

bulundurduğunu saptamak önemlidir; çünkü aile içindeki konumunu belirlemeden 

bir çocuk anlaĢılamaz (Adler, 2005). Albert (1980) doğum sırasını bir aile için 

önemli psikolojik düzenleyici olarak görmektedir. Doğum sırası ailenin 

beklentilerini, kaynak ayırımını ve aile ilgisini etkilemektedir. Fakat Albert ailedeki 

genellikle en büyük veya en küçük olan  “ayrıcalıklı” çocuklar ile önceki çocuğun 

ölümünden sonra doğan çocuk gibi olağanüstü durumlardan sonra doğan “özel” 

çocukları ayırt etmektedir. Ayrıcalıklı ve özel çocuklara karĢı ailenin farklı beklenti 

ve yaklaĢımları olabileceğinden çocukların liderlik becerilerini etkilemiĢ olabilir. 

Bundan dolayı çocuğun aile içindeki yeri, diğer kardeĢleriyle olan iliĢkisi ve kiĢiliği 

gibi faktörler böyle bir sonuçta rol oynamıĢ olabilir. 

Ailede çocuk sayısı fazla olan grubun liderlik puanları diğer aile gruplarına 

(tek çocuk veya 2 kardeĢ olan) göre daha düĢük çıkmıĢtır.  Bass (1990: 808) daha 

geniĢ ailelerde liderlik becerilerinin daha düĢük olacağını belirtmiĢtir. Güneysu 

(1986) da tek çocuklu ailelerde ana baba tutumlarının çok çocuklu ailelerde 

olduğundan daha demokratik olduğunu ve çocuk sayısı arttıkça hem annenin hem de 

babanın demokratik olmaktan uzaklaĢtığını görmüĢtür. Bossard ve Boll (1960), 

çocuk sayısı fazla ailelerde disiplin ve otoriterinin arttığını belirtmiĢtir (Akt. 

Güneysu, 1986). Bu otorite ve disiplin baskısı çocuğun liderlik potansiyelinin farkına 

varmasını zorlaĢtırmıĢ olabilir. Ayrıca çocuk sayısı arttıkça aile tarafından çocuklara 

gösterilen ilgi ve destek de azalma eğilimi gösterecektir. 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin liderlik puanları üstün zekâlı ve 

yetenekli olmayan öğrencilerden yüksek bulunmuĢtur.  Bu sonuç literatürdeki 

araĢtırma sonuçlarıyla tutarlıdır. Etkili liderlik ile ilgili literatüre bakıldığında 

zekânın liderlikte çok önemli olduğu vurgulanmıĢtır (House & Aditya, 1997). Judge 
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ve Colbert (2004) liderlik ve zekâ arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmaların meta 

analizini yapmıĢtır. 96 kaynaktan 151 bağımsız çalıĢmanın sonuçlarını araĢtırmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda liderlik ile zekâ arasında pozitif bir iliĢki olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır.  

Sosyal açıdan duyarlı olmaları, baĢkalarının duygu ve düĢüncelerine değer 

vermeleri, baĢkalarının göremediği tutarsızlıkları ve problemleri fark edebilmeleri, 

yaratıcılıklarının yüksek olması gibi özellikler diğer akranlarından farklı olan 

özelliklerinden bazılarıdır. Bu özellikleri, onların toplum içinde lider olarak 

seçilmelerine neden olmaktadır (Silverman, 1993). Üstün yetenekliliğe ilk resmi 

federal tanımı veren Marland Raporu (1974)‟na göre de üstünlüğün 6 alanından birisi 

olarak “liderlik” yeteneğini belirtir. Terman (1925) araĢtırmasında üstün zekâlı ve 

yetenekli öğrencilerin okullarında genellikle lider olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Takipçiler liderlerini problemlere etkili çözümler bulan, yaratıcı, duyarlı ve çabuk 

kavrayan kiĢiler arasından seçerler. Bundan dolayı lider olan kiĢilerin diğerlerine 

göre daha zeki olmaları yüksek ihtimalli bir sonuç olabilir. 

Kim, Cho ve Jin (2005) araĢtırma kapsamındaki 6 liderlik özelliğinde üstün 

zekâlı ve yetenekli olanların normallere göre daha iyi olduklarını bulmuĢtur.  Bu 

alanlar vizyon, iletiĢim becerileri, çatıĢma çözme becerileri, geleceğe yönelik 

düĢünme, baĢkalarının ihtiyaçlarına hassasiyet ve toplumsal sorumluluktan 

oluĢmaktadır. Porter‟in (2005:20) aktardığına göre üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar 

sorumluluk almaya isteklilik, açık iletiĢim becerileri, uyum, esneklik, etkinlikleri 

takip etme yerine yönetme eğilimi, üyelerin fikirleri sentez etme ve öz güven gibi 

erken liderlik becerileri gösterirler (Moltzen, 2004). Morelock & Morrison‟a  

(1996) göre üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler arkadaĢları tarafından fikir ve 

kararları için aranırlar ve onların sözel ve akıl yürütme becerileri problemlerin 

çatıĢmasız bir Ģekilde çözülmesine katkı sağlar (Akt. Porter, 2005:20). Bu türlü 

beceriler üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin üstün zekalı ve yetenekli olmayanlara 

göre liderlik becerilerinin yüksek olmasına katkı sağlamıĢ olabilir. 

4.3.Liderlik Becerileri Geliştirme Programının Etkiliğine İlişkin Sonuçlar ve 

Tartışma 
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Bu araĢtırmada, üstün zekalı ve yetenekli olan ve olmayan çocukların 

liderlik becerilerini geliĢtirmek amacıyla bir eğitim programı hazırlamak ve bu 

proramın etkililiğini sınamak hedeflenmiĢtir.  Ön test- son test için araĢtırmacı 

tarafından geçerlik güvenirlik çalıĢmaları yapılan liderlik becerileri ölçeği 

kullanılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, üstün zekâlı ve yetenekli çocuklara 

farklılaĢtırılmıĢ bir eğitim verilen Beyazıt Ford Otosan Ġlköğretim Okulu pilot okul 

olarak seçilmiĢtir. Beyazıt Ford Otosan Ġlköğretim Okulu 6. sınıfa devam eden 

öğrencilerden 21 tanesi (7 üstün zekalı ve yetenekli)  deney; 20  tanesi (6 üstün 

zekalı ve yetenekli)  kontrol grubu belirlenmiĢtir. Deney ve kontrol grubunda liderlik 

becerileri puanları istatistik açısından eĢitlenmiĢtir. 

Tüm bu seçim iĢlemlerinin sonunda hazırlanan 15 oturumluk eğitim 

programı uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Haftada 1 oturum olmak üzere 2011-2012 

eğitim-öğretim yılı birinci döneminde eğitim tamamlanmıĢtır. Eğitim oturumları 

ortalama 45 dakika sürmüĢtür. Programın eğitimsel bağlamı belirlenirken, Beyazıt 

Ford Otosan Ġlköğretim Okulu seçilmiĢtir. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere 

dönük bir proje yürütüldüğü ve sözü edilen okulda üstün zekalı ve yetenekli 

öğrenciler olduğu için bu okul uygun görülmüĢtür.  

Ġlk hafta öntest uygulanmıĢtır. Programın uygulandığı süre boyunca, 

öğrencilerin, verilen eğitimde öğrendikleri becerileri, diğer oturuma kadar yapmaları 

istenen bir takım ev ödevleriyle sınıf dıĢına taĢımaları sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Böylece öğrendiklerini deneyimleme ve pratik edebilme fırsatı verilmiĢtir. Program 

bizzat araĢtırmacı tarafından uygulanmıĢtır. Eğitim oturumlarının tamamlanmasının 

ardından deney ve kontrol grubu üzerinde liderlik becerileri ölçeği sontest 

uygulamaları yapılmıĢtır. Alınan sonuçlar non-parametrik Wilcoxon ĠĢaretlenmiĢ 

Mertebeler Testi ve non-parametrik Mann Whitney-U testi teknikleriyle 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda öntest ve sontest ölçümlerinde programa katılan 

hem üstün zekâlı ve yetenekli olan hem de üstün zekâlı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin puanlarının baĢlangıçtaki puanlarına ve bu programa katılmayan 

öğrencilerin puanlarına göre yükseldiği görülmüĢtür. Bu sonuç doğrultusunda, hem 

üstün zekâlı ve yetenekli olan hem de üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrenciler 

için “geliĢtirilen programın liderlik becerilerini geliĢtireceği” hipotezinin 
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doğrulandığı görülmüĢtür. Liderlik becerileri ölçeğinde yüksek puan, yüksek liderlik 

becerisini ifade ettiğinden deney grubundaki üstün zekalı ve yetenekli olan ve 

olmayan öğrencilerin sontest puanlarında görülen bu yükselme, programa katılan 

deneklerin liderlik becerilerinin geliĢtiğini ve eğitim programının bu yönde etkili 

olduğunu göstermektedir. 

ÇalıĢma grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerin ön test puan 

ortalaması, üstün zekalı ve yetenekli olmayan öğrencilerin ortalamasından yüksek 

olmasına rağmen bu farklılık anlamlı çıkmamıĢtır. Bu durum çalıĢmanın yapıldığı 

okulun özel durumundan kaynaklanmıĢ olabilir. Çünkü bu okulda diğer okullarda 

farklı olarak hem üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere hem de üstün zekâlı ve 

yetenekli olmayan öğrencilere sosyal beceriler, düĢünce becerileri ve yaratıcılık gibi 

eğitimler verilmektedir. Yapılan araĢtırmalar, Beyazıt Ford Otosan Ġ.O.O‟da verilen 

eğitimin en azından bazı yönlerden, özellikle üstün zekâlı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin geliĢimine katkısı olduğunu ve üstün zekâlı ve yetenekliler ile kendi 

aralarındaki farkın bu Ģekilde kapatılabildiğini göstermiĢtir (Leana, 2005).  Verilen 

farklılaĢtırılmıĢ eğitim üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan öğrenciler 

arasındaki liderlik becerileri farkının azalmasını sağlamıĢ olabilir. Ayrıca 

öğrencilerin ergenlik döneminde olduğu düĢünülürse akran etkisinin yoğun olduğu 

dönemde öğrenciler birbirinden etkilenmiĢ olabilir. Acar (2007) tarafından 11 yaĢ 

öğrencileriyle aynı okulda yapılan üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan 

öğrencilerin Roets Liderlik Becerileri Değerlendirme ölçeğiyle yapılan çalıĢmada da 

üstün zekâlı ve yetenekli olan ve olmayan öğrenciler arasında liderlik puanları 

bakımından anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Deney grubundaki üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin liderlik 

ölçeğinden aldıkları öntest ve sontest puanları arasındaki fark istatistiksel olarak 

Toplam Puan ile Grup Dinamiği, Empati, Önderlik, Sorun Çözme ve Çekingenlik alt 

boyutlarında sontest lehine anlamlı bulunmuĢtur.  Bununla birlikte toplam puanları 

ve tüm alt test puanlarının son test ortalamaları öntest ortalamalarından yüksektir. 

Ayrıca deney ve kontrol grubunda yer alan üstün zekâlı ve yetenekli olmayan 

öğrencilerin liderlik becerileri ölçeğinin sontest uygulamasından almıĢ oldukları 
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puanlarının karĢılaĢtırılmasında toplam puan ve grup dinamiği, çekingenlik, önderlik, 

hedef belirleme alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmuĢtur.  

Bu sonuçlara göre üstün zekâlı ve yetenekli olmayan öğrencilerin temel 

liderlik becerilerinde, eğitim programı yolu ile olumlu bir geliĢme sağlanmıĢtır. 

Eldeki araĢtırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, literatür ile paralellik 

gösterdiği görülmektedir. Birçok araĢtırmacı liderliğin ergenlikle birlikte programlar 

yardımıyla geliĢtirilebileceği düĢüncesini desteklemektedir (Porter, 1981; Foster, 

1981; Emmerich, 1983; Hensel & Franklin, 1983; Maher, 1985-86; Feldhusen ve 

Kennedy, 1988; Lee, 1989; Evans, 1982; Washburn, 1982; Stiles, 1986; Leatt, 1987; 

Gray & Pfeiffer, 1987; Karnes, 1989 Akt: Smith, Smith, ve Barnette 1991). Fertman 

ve Long  (1990: 395) liderlik becerilerinin öğretilmesi ve standart okul müfredatında 

uygulanmasının mümkün olduğunu belirtmiĢtir. Eğitim programları yolu ile 

öğrencilere kazandırılan temel liderlik becerileri öğrencilerin liderlik rolleri hakkında 

artan bilgileri ile kendi liderlik potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olmaktadır  

(Kaweski, 1995).  AraĢtırmacılar (Arendt ve Gregoire, 2005; Cress v.d, 2001) 

liderlik eğitimine katılımın liderlik becerilerini ve davranıĢlarını geliĢtirdiği 

sonucuna varmıĢtır. 

  Carter ve Spotanski (1989) tarafından yapılan bir araĢtırmada 3437 liderlik 

eğitimi alan öğrenci ile çalıĢılmıĢtır. Belirlenen on ölçekten dokuzunda, liderlik 

eğitimi almıĢ olanlar olmayanlardan daha yüksek puanlar elde etmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar liderlik eğitimlerine katılan öğrencilerin kiĢisel yeteneklerinde de 

olumlu geliĢmeler olduğunu belirtmektedir (Cress, v.d., 2000). Petty ve Hanson 

(1989) tarafından sekizinci sınıf öğrencileriyle bir haftalık yatılı yaz kampı programı 

yürütülmüĢtür. Eğitim programı, hırs, özdenetim, takım çalıĢması, Ģevk ve vicdan 

olmak üzere beĢ temel faktöre göre hazırlanmıĢtır. Yaz liderlik kampına katılan 

öğrenciler daha fazla liderlik, takım çalıĢması, motivasyon ve daha iyi zaman 

yönetimi göstermiĢlerdir.  

 Imada v.d., (2002) tarafından 7-12. Sınıfa devam 12 öğrenciyle liderlik 

eğitimi yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda 12 öğrenciden 9 öğrenci bir yıl boyunca 

liderlik becerilerini geliĢtirmiĢtir. Öğrenciler liderliğin ne olduğunu ve liderin ne 

yaptığını daha iyi anlamıĢlardır. Bu çalıĢmanın öğrenciler üzerindeki en önemli etkisi 
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öğrencileri liderlik algılarının geliĢmesi ve özgüvenlerinin yükselmesi olmuĢtur.  

Tüysüz  (2007)  tarafından temel liderlik, kiĢisel yetenek, toplumsal hizmet, problem 

çözme ve takım çalıĢması olmak üzere beĢ temel alanda hazırlanan “Biz lideriz” 

eğitim programının 6.Sınıf öğrencilerde eğitim programına dâhil olan öğrencilerde 

dâhil olmayanlara göre, temel liderlik, kiĢisel yetenek, problem çözme, takım 

çalıĢması ve toplumsal hizmet boyutlarında anlamlı farklar bulunmuĢtur. 

Deney grubunu oluĢturan üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin liderlik 

ölçeğinden aldıkları öntest ve sontest puanları karĢılaĢtırıldığında toplam puan ile 

öfke kontrolü ve önderlik alt boyutunda farklılık .05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. 

Söz konusu farklılık sontest lehine gerçekleĢmiĢtir. Bununla birlikte hedef belirleme 

ve hitabet alt testleri hariç diğer tüm alt test puanlarının son test ortalamaları öntest 

ortalamalarından yüksektir.  

Deney ve kontrol grubunda yer alan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 

liderlik becerileri ölçeğinin sontest uygulamasından almıĢ oldukları puanların 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek üzere yapılan 

değerlendirme sonucunda, gruplar arasında toplam puan ve empati, önderlik, 

çekingenlik ve azim alt boyutlarında ise anlamlı düzeyde fark bulunmuĢtur. 

UygulanmıĢ olan liderlik becerilerini geliĢtirmeye yönelik eğitim programının üstün 

zekâlı ve yetenekli katılımcıların liderlik ölçeğinden aldıkları toplam puanların 

yükseltilmesinde etkili olduğu görülmektedir. Eğitim süresinin kısa olması bazı alt 

testlerdeki yükseliĢi olumsuz etkilemiĢ olabilir. Ayrıca okulda verilen 

farklılaĢtırılmıĢ eğitim programı bazı alt boyutlardaki değiĢimi etkilemiĢ olabilir.  

Üstün zekâlılık ve liderliğin belli bir seviyede paralel olduğu varsayımına 

dayanarak üstün zekâlılar eğitimindeki birçok araĢtırmacı ( Davis & Rimm, 1994; 

Karnes & Chauvin, 1986; Renzulli & Reis, 1985; Roach, Wyman, Brookes, & 

Chavez, 1999; Sisks & Roselli, 1987) liderlik eğitiminin üstün zekâlı ve yeteneklilere 

yönelik programlarda olması gerektiği ifade etmektedirler (Akt: Milligan, 2004). 

Yine bir-iki haftalık programlar gibi kısa programların bile üstün zekalı ve 

yetenekli öğrencilerin liderlik becerisini geliĢtirdiğini ortaya koymuĢtur (Follis & 

Feldhusen, 1983; Karnes, Meriweather & D‟llio, 1987; Myers, Slavin & Southern, 

1990; Sisk, 1988; Smith, Smith & Barnette, 1991 Akt. Karnes  & Bean, 1996). 
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Üstün zekâlı ve yetenekli ergenlerin deneyimlerini içselleĢtirecek olgunluğa 

sahip oldukları, açık fikirli ve meraklı oldukları kabul edilir (Black, 1984). Üstün 

zekalı ve yetenekli ergenler bağımsız düĢünme, karar verme becerilerini geliĢtirme, 

farklı liderlik stillerini tanıma ve kendi liderlik potansiyellerinin farkına varmalarına 

yardımcı olan eğitim program imkanlarının kendilerine sağlayacağı katkının 

farkındadırlar (Carpenter, 1996:11). Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler öğrenme 

deneyimlerini anlama ve kavrama becerilerine sahiptirler. Kendi ve diğerlerindeki 

liderlik beceri ve rollerini kazanmaya karĢı duyarlıdırlar (Magoon, 1980). Bu yüzden 

aldıkları liderlik eğitiminden yarar sağlayabilirler.  

Milligran (2004), 10.-12. sınıfa devam eden kırsal bölgelerde yaĢayan üstün 

zekalı öğrenciler için bir yıllık liderlik eğitim programı geliĢtirmiĢtir. Ön test olarak 

öğrencilere Liderlik Becerileri Envanteri (Leadership Skills Inventory,  Karnes & 

Chauvin, 2000) uygulanmıĢtır. Bu envanterle liderliğin temelleri, yazılı iletiĢim, 

sözlü iletiĢim, karakter yapılandırma, karar verme, grup dinamikleri, problem çözme, 

kiĢisel beceriler ve planlama olmak üzere 9 liderlik kategorisi değerlendirilmiĢtir. Bir 

yıllık katılımdan sonra öğrencilerin 9 alanın tümünde önemli kazanımlar sağladığı 

görülmüĢtür. 

Smith, Smith ve Barnette (1991) liderlik eğitim programının 32 üstün zekalı 

ve yetenekli ergen öğrencilere etkisini araĢtırmıĢtır. Program sonucunda öğrencilerin 

grup üyelerine cevap verme isteğinde, diğerlerini etkileme yeteneğinde, sözel 

becerilerde, karar verme becerilerinde, kendine güven ve diğer bazı grup 

dinamiklerinde değiĢiklik gözlenmiĢtir.  Gonsalves, Grimm ve Welsh (1981) yedinci 

ve sekizinci sınıfa giden 100 üstün zekalı ve yetenekli öğrenci için bir haftalık yaz 

kampı programı hazırlayıp değerlendirmiĢtir. Program değerlendirmesi öğrenci ve 

ailelerin kamp öncesi ve sonrasında öğrencilerin 18 liderlik özelliğini 

değerlendirmesine dayalı olarak yapılmıĢtır.  Program öncesi ve sonrası ölçek 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen araĢtırmacılar öğrenci ve 

ailelerin yazılı olumlu geribildirimlerine dayanarak çalıĢmayı baĢarılı olarak kabul 

etmiĢlerdir.  

Ayrıca programa katılan öğrencilerin program değerlendirmeleri olumlu 

olmuĢtur. Böyle bir değerlendirme sonucu programın öğrenciler tarafından 
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beğenildiğini ve kendilerine katkı sağladığını düĢündüklerini göstermektedir. Böyle 

bir sonuç programın hedefleri içerisinde yer alan öğrencilerin temel liderlik 

becerilerini arttırma amacına ulaĢtığını göstermektedir. Bu açıdan programın temel 

liderlik becerilerinin geliĢimini desteklediği söylenebilir. 
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1. ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmadan elde edilen bulgular doğrultusunda bu çalıĢma ve gelecekte 

yapılacak çalıĢmalara yol göstermesi açısından araĢtırmacılara ve eğitimcilere 

yönelik olarak bazı öneriler sunulabilir. 

1.1. AraĢtırmayla Ġlgili Öneriler 

Liderlik eğitimi, ülkemiz için halen yeni sayılabilecek bir kavramdır. 

Literatürde yapılmıĢ çalıĢmalara bakıldığında çok az sayıda olduğu görülecektir. Bu 

çalıĢma ülkemizde yapılan ilk çalıĢmalar arasında gösterilebilir. Liderlik eğitimi ile 

ilgili özellikle de ilköğretim düzeyinde daha fazla çalıĢma yapmak alan ve ülkemiz 

açısından çok faydalı olacaktır. 

AraĢtırma sonucunda ülkemize liderlik becerileri ölçeği kazandırılmıĢtır. Bu 

standardize edilen ölçeğin farklı araĢtırmalarda farklı değiĢkenlerle karĢılaĢtırılarak 

kullanılması çocuklarla yapılacak eğitim çalıĢmaları açısından gereklidir. Bu amaçla 

geniĢ kapsamlı araĢtırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak liderlik becerileri ölçeği 

kendini değerlendirme türünde bir ölçektir ve bu tip ölçümlerin bir takım 

kısıtlamaları olduğu bir gerçektir. Bu sebeple, alana çocuklara uygun olarak 

hazırlanacak performans temelli bir liderlik ölçeği kazandırmak çok yararlı olacaktır. 

Yine daha küçük sınıflar ve daha büyük sınıflara yönelik liderlik eğitim programları 

hazırlanmalıdır. 

Liderlik eğitim programı ilköğretimin ikinci kademesine yönelik 

hazırlanmıĢtır fakat sadece 6. Sınıflara etkililiği test edilmiĢtir. Bundan dolayı diğer 

7. Ve 8. Sınıflara yönelik etkililiği de test edilmelidir. Bununla birlikte program 

haftada 1 ders olmak üzere 15 hafta devam etmiĢtir. Program haftada birden fazla 

ders saatinde uygulandığında daha kısa veya daha uzun süre devam ettiğinde 

programın etkililiği ve kalıcılığı konusunda araĢtırma yapılması faydalı olabilir. 

Ayrıca geliĢtirilmiĢ olan liderlik eğitim programını, okuldaki diğer eğitimsel ve 

öğretimsel müfredata entegre etmek mümkün olamamıĢtır. Bununla ilgili yapılacak 
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çalıĢmalar programın etkililiğini artırması bakımından faydalı olabilir. Ayrıca Milli 

Eğitim Bakanlığı‟nın hazırlamıĢ olduğu müfredata liderlik eğitimi ile ilgili bir dersin 

konmasıyla öğrencilerin liderlik becerileri geliĢtirilebilir. 

GeliĢtirilen eğitim programı Ġstanbul ili ile sınırlı olduğundan bu çalıĢmanın 

Türkiye‟nin baĢka bölgelerinde de uygulanmasına, farklı örneklem grupları üzerinde 

test edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

AraĢtırma sosyal beceriler, düĢünce becerileri, yaratıcılık gibi farklı eğitim 

müfredatına sahip hem üstün zekâlı ve yetenekli olan hem de üstün zekalı ve 

yetenekli olmayan öğrencilere birlikte eğitim veren bir okulda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bir baĢka araĢtırma ile normal eğitim veren okullarda farklı sosyo-ekonomik düzey 

grubunda yer alan üstün zekalı ve yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin liderlik 

becerilerindeki geliĢmeler araĢtırılarak bir karĢılaĢtırma yapılabilir. 

1.2. Gelecekteki AraĢtırmacılar Ġçin Öneriler 

Gençlik döneminde hem üstün zekalı ve yetenekli olan hem de üstün zekalı 

ve yetenekli olmayan liderlik potansiyeline sahip öğrencilerin yetiĢkinliklerinde 

liderlik rollerine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla boylamsal çalıĢmalar 

literatüre önemli katkı sağlayacaktır. Yine liderlikle ilgili niteliksel çalıĢmaların 

yapılması da liderlik eğitimine katkı sağlayacaktır. 

Geleceğin liderlerine bir çerçeve oluĢturma için liderlik programlarının 

okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde geliĢtirilip geçerliliğinin 

sağlanması gerekir. Ayrıca öğretimsel stratejileri, kiĢilik, ahlaki geliĢim, zihinsel ve 

akademik seviye, aile çevresi ve doğum sırası için değiĢkenlerin etkisini belirlemeye 

yönelik çalıĢmaların da yapılması gerekmektedir. 

Ülkemizde üstün zekâlı ve yeteneklilere yönelik az da olsa bazı eğitim 

programları düzenlenmektedir. Fakat bu eğitim programların içeriği daha çok 

zihinsel becerileri geliĢtirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Bundan dolayı liderlik 

potansiyeli yüksek olan üstün zekalı ve yetenekli çocuklara yönelik eğitim 

programlarına liderlik eğitimi de yerleĢtirilmelidir. 
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Liderlik eğitim programını alan öğrenciler, akademik baĢarı durumları, 

sosyal uyum düzeyleri, benlik algıları gibi farklı değiĢkenler açısından izlenerek 

programın farklı sonuçları açısından da bilgi edinilebilir. Liderlik becerisinin 

geliĢiminin öğrenci disiplini için de olumlu etkilerinin olduğu yönünde araĢtırmalara 

rastlanmıĢtır.  Bir baĢka araĢtırma ile öğrenci liderliği ve disiplin arasındaki iliĢki 

incelenebilir. 

GeçmiĢ liderlerin hayatlarını okuma veya dinleme de çocuklar için 

faydalıdır. GeçmiĢ liderleri baĢarılı yapan faktörleri analiz ederek öğrenciler çeĢitli 

liderlik stil ve özelliklerini keĢfedebilirler. Bundan dolayıdır ki; okuldaki 

öğretmenlerin geçmiĢ liderlerin hayatlarıyla ilgili okumalar yaptırması veya 

hayatlarından örnekler vermesi önemlidir. Ayrıca liderlerin yaĢamlarına dair okul 

panoları oluĢturulabilir. Okullarda, liderlik kulüpleri kurulması teĢvik edilebilir. 

Literatürde belirtildiği gibi bazı araĢtırmacılar filmle liderlik eğitimi 

önermiĢtir. Televizyonda çocuklara yönelik liderlerin hayatlarına dair program veya 

filmlerin olması öğrenciler için etkili olacaktır. 

Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri liderlik imkânları sağlar. Liderlik 

becerileri öncelikle daha iyi bir Ģeyi yapma veya hizmet etme ve içerik temelli bilgi 

kazanma yoluyla öğretilir. Hizmet eğitimi birçok üstün zekâlı ve yetenekli 

öğrencinin sahip olduğu güçlü fedakârlık duygusuyla çok yakın bir çizgiye sahiptir. 

Bundan dolayı üstün yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin topluma hizmet 

etkinliklerine daha fazla katılmaları sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin liderlik becerilerinin geliĢiminde kuĢkusuz öğretmenlerin rolü 

büyüktür. Bu nedenle öğretmenler, liderlik ve öğrenci liderliği hakkında eğitim 

kurumlarında hizmet içi eğitim süreçlerinden geçirilebilir. Liderlik eğitimi verecek 

eğitimciler için Milli Eğitim bünyesinde eğitici eğitimi verebilecek bir ekip 

oluĢturulması faydalı olabilir. Ayrıca öğretmen yetiĢtiren eğitim fakültesi 

öğrencilerine de liderlik eğitimi dersi verilerek, gelecekte öğrencilerine liderlik 

eğitimi vermeleri sağlanabilir. Yine bu konuda öğretmenlerin bilgi sahibi olması için 

baĢvuru kaynağı olacak kılavuz kitapçıklar oluĢturulabilir. Öğretmenler erken 
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dönemde liderlik geliĢtirme tohumlarını ekmek için model olma, yaratıcı drama, grup 

tartıĢması, iĢbirliğine dayalı çalıĢma gibi tekniklerden faydalanabilirler. 

Liderlik geliĢtirme için diğer bir alternatif de mentorlük ve stajyerliktir. 

Böyle bir gerçek yaĢam tecrübesi toplum, iĢ ve endüstri liderlerinin genç liderleri 

yetiĢtirmek amacıyla okulla iĢbirliği yapmasına olanak sağlayacaktır. YetiĢkin liderle 

öğrencileri eĢleĢtirmek öğrencilerin liderlik potansiyelini gerçekleĢtirmesine 

yardımcı olacaktır. Böyle bir bağlantı kurmak daha sağlıklı toplum, iĢ ve endüstrinin 

geliĢmesinin yanında daha etkili öğrenci ve yetiĢkin liderlerin yetiĢmesini 

sağlayacaktır.  

Okul dıĢında öğrencilerin liderlik becerilerini geliĢtirebilecekleri farklı 

imkânlar bulunmaktadır. Liderlik seminerleri, hafta sonu ve yaz okulları, toplumsal 

hizmet organizasyonları, gönüllü kuruluĢlar, sportif etkinlikler gibi birçok fırsat 

bulunmaktadır. Ġlgili aile ve öğrencilerin bu tür etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. 

Münazara grupları, Gelecek Problemleri Çözme Programı, matematik ve sosyal 

bilimler olimpiyatları gibi etkinlikler spesifik alanlarda düĢünme ve problem çözme 

becerisi geliĢtirmenin yanında liderlik becerisine de katkısı olan popüler, etkili 

yarıĢma ve etkinliklerdir.  

Gençlerin liderlik becerilerinin geliĢtirilmesi sadece okulun değil tüm 

kurumların sorumluluğundadır. Aileler, üniversiteler, okullar, toplumsal kuruluĢlar, 

iĢ dünyası, sivil toplum kuruluĢları, devlet kurumları gibi tüm paydaĢlar gelecekte 

etkili toplum liderlerinin yetiĢmesi sorumluluğunu taĢımalıdır. Toplumun ilerlemesi 

için liderlik potansiyeline sahip kiĢilere gerekli imkânlar sağlanmalıdır. Aileler 

ergenlik döneminde öğrencilerin lider olma kararlarını etkilemektedir. Bundan dolayı 

daha sonraki yapılacak liderlik eğitimlerinin aileyi de kapsayacak Ģekilde 

düzenlenmesi yararlı olacaktır. 
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EK-1 

ANKET 

Bu araĢtırmada, liderlik becerilerini öğrenmek amacıyla bilgilerinize ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Elde edilen cevaplar gizli tutulacak ve bilimsel amaçlar için kullanılacağından 

tüm soruları içtenlikle yanıtlamanızı bekliyorum. Bu soruları yanıtlarken sizin durumunuz 

için en uygun olan seçeneğin karĢısındaki  içine x iĢareti koyunuz. 

Göstereceğiniz ilgi ve tüm yardımlarınız için teĢekkür ederiz. 

 

Kod…………………………………… 

Cinsiyetiniz? 

 a) Kız 

 b) Erkek 

Okulunuz ismi…………………………… 

Okulunuz? 

 a) Devlet 

 b) Özel 

Sınıfınız? 

 a) 6.sınıf 

 b) 7.sınıf 

 c) 8.sınıf 

 

KardeĢ sayısınız? 

 a) Tek çocuk 

 b) 2 kardeĢ 

 c) 3 kardeĢ 

 d) 4 ve üstü 

 

Ailede kaçıncı çocuksunuz? 

 a) Birinci  

 b) Ġkinci 

 c) Sonuncu 

 d) Diğer……………..(yazınız) 

 

Gelir durumunuz? 

 a) DüĢük(aylık 750 L.‟dan az) 

 b) Orta(751-2000 L. Arası) 

 c) Orta üstü (2001-3500 L.arası) 

 d) Yüksek(3501-5000 L.arası) 

 e) Çok yüksek (5001 ve üstü) 

 

 

 

Anne eğitim durumu? 

 a) Okuma yazma bilmiyor 

 b) Ġlkokul -Ortaokul  

 c) Lise  

 d) Yüksek Okul ( 2 yıl) 

 e) Üniversite (4 yıl) 

 f) Lisansüstü (mastır-doktora  

Baba eğitim durumu? 

 a) Okuma yazma bilmiyor 

 b) Ġlkokul-Ortaokul  

 c) Lise  

 d) Yüksek Okul ( 2 yıl) 

 e) Üniversite (4 yıl) 

 f) Lisansüstü (mastır-doktora)  

 

Ders dıĢı etkinliklere katılıyor musunuz? 

 a) Hayır katılmıyorum 

 b) Düzenli sportif etkinliğe devam 

ediyorum 

 c) Düzenli sanat etkinliğine devam 

ediyorum 

 d) Düzenli toplum yararı 

etkinliğine devam ediyorum
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Bu ölçeğin ifadeleri liderlik becerilerini ve davranıĢlarını kapsar. AĢağıdaki ifadeleri 

okuyarak, size uygunluk derecesine göre her ifadenin karĢısında bulunan seçeneklerden yalnızca 

birinin içine  koyarak içtenlikle cevaplayınız.  

Örneğin; 

“Uyumluyum” ifadesi size her zaman uygunsa “bana her zaman uygun” seçeneğini 

iĢaretleyiniz. 

“Uyumluyum” ifadesi size çoğunlukla uygunsa “bana çoğunlukla uygun” seçeneğini 

iĢaretleyiniz. 

“Uyumluyum” ifadesi size bazen uygunsa “bana bazen uygun” seçeneğini iĢaretleyiniz. 

“Uyumluyum” ifadesi size çok az uygunsa “bana çok az uygun ” seçeneğini iĢaretleyiniz. 

“Uyumluyum” ifadesi size hiçbir zaman uygun değilse “bana hiçbir zaman uygun değil” 

seçeneğini iĢaretleyiniz. 

Bu ifadelerde doğru veya yanlıĢ yoktur, size uygun seçeneği iĢaretlemeniz yeterlidir. 

AraĢtırma için, bütün ifadelerin size uygun Ģekilde iĢaretlenmesi gereklidir. Onun için, bazı ifadeler 

birbirine benzer dahi olsa, yine de cevaplandırmanızı rica ederim. Soruları cevaplarken olmak 

istediğiniz durumu değil gerçekte olduğunuz durumu iĢaretleyin. Katkılarınız için teĢekkür ederim. 

  

B
an

a 
h

er
 z

a
m

a
n

 

u
y

g
u
n
 

B
an

a 
ço

ğ
u

n
lu

k
la

 

u
y

g
u
n
 

B
an

a 
b

a
ze

n
 u

y
g

u
n
 

B
an

a 
ço

k
 a

z
 u

y
g

u
n
 

B
an

a 
h

iç
b

ir
 z

a
m

a
n

 

u
y

g
u
n

 d
eğ

il
  

1.  Sorunları tespit etmek için merakım vardır.      

2.  ArkadaĢlarımla birlikte yapacağımız sosyal etkinlikleri ben 

düzenlemek isterim. 
     

3.  Sorunları çözmek için farklı çözüm yolları ararım.      

4.  Yaratıcı hayal gücüne sahibim.      

5.  Basit fikirleri zenginleĢtirmeye çalıĢırım.      

6.  Bir problemin çözümünde en uygun yolu seçebilirim.      

7.  Çözümlerin uygunluğunu değerlendirmek için değiĢik 

yöntemler kullanırım. 
     

8.  Diğerlerinin duygularını anlamaya çalıĢırım.      

9.  AnlaĢılır konuĢurum.      

10.  DüĢüncelerimi savunmakta zorlanırım      

11.  ÇeĢitli konularda güçlü fikirlerim var      

12.  Ġnsanlardan yardım istemekten çekinirim      

13.  Kendimi ifade edecek yeterli kelime hazinesine sahibim.      

14.   Yaptıklarımdan dolayı eleĢtirildiğimde pes etmem.      
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15.  ArkadaĢlarımı ikna etmekte zorlanırım.      

16.  DüĢündüklerimi uygulamada cesur davranırım.      

17.  Gruptaki diğer kiĢileri bir hedef için motive edebilirim.      

18.  Grup için ulaĢılabilir hedefler belirleyebilirim.      

19.  Grubun çalıĢmalarını yönetmek istemem.      

20.  Grup içinde güven duygusunu korumaya çalıĢırım.      

21.  Grup içinde anlaĢmaya önem veririm.      

22.  Grup çalıĢmalarında lider olurum.      

23.  Ahlaki değerler benim için önemlidir.      

24.  Adaletli davranırım      

25.  BaĢkalarının haklarına saygı duyarım.      

26.  BaĢkalarına çabuk sinirleniyorum.      

27.  KarĢımdaki kiĢinin bir olay karĢısında neler hissettiğini 

anlamaya çalıĢırım. 
     

28.  Planlarımı gerçekleĢtirmek için zamanı planlarım      

29.  Kendim için koyduğum hedefleri baĢaramıyorum      

30.  Hedeflerime ulaĢıp ulaĢmadığımı ölçmeye çalıĢırım.      

31.  ĠĢlerimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.      

32.  Utangaç biriyim.      

33.  Topluluk karĢısında konuĢamam.      

34.  Çevremdeki kiĢilere “hayır” demekte zorlanıyorum.      

35.  Çabuk sinirlenirim.      

36.   Diğerlerinin düĢüncelerini anlamaya çalıĢırım      

37.  Çevremdekilerin yaptıkları hatalar beni çıldırtır.      

38.  Gelecek hakkında karamsar düĢünüyorum.      

39.  Güçlükler karĢısında kolayca pes ederim      

40.  Güvenilir biriyimdir.      

41.  ĠliĢkilerimde dürüst davranırım      
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EK-2 

GÜNLÜK PLAN ÖRNEKLERĠ 

BÖLÜM I 

Dersin Adı LĠDERLĠK 

Sınıf 6. 

Tarih 1.Hafta 

Konu LĠDERLĠĞE GĠRĠġ 

Önerilen Süre 40 dak. 

BÖLÜM II 

Hedef ve Kazanımlar 
Liderliğin önemini kavrar 

Liderliğin tanımını yapar 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem 

ve Teknikleri 

TartıĢma, beyin fırtınası, anlatım, uygulama, soru-cevap 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç, Gereçler 

Liderlik Neye Benzer? Formu, koli bandı, kâğıt, kalem  

 

Ders Alanı Sınıf ortamı 

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri 

Dikkati Çekme 

Öğrencilere  

Bir takımın kaptanı veya teknik direktörü olmak 

Bir siyasi partinin başkanı olmak 

Hayvanları korumak isteyenleri bir araya toplamak 

Bir doğum günü partisi organize etmek 

Bir işyerinin yönetici olmak 

Birlikte çalıştığınız kişileri istediğiniz şekilde yönlendirebilmek 

Çevrenizdekilerin sizle çalışmaktan keyif alması 

Bir haksızlığa karşı mücadele başı çekmek 

Bu durumların ortak özelliği nedir diyerek öğrencilerin dikkati çekilir. 

Gönüllü öğrencilerden cevapları alınır. 

Güdüleme 

Bu durumların ortak özelliği lider olabilmektir. Birçok insan bu davranışları 

yapmayı ister ama başaramaz. Gruplar halinde yasayan canlı varlıklarda ( 

hayvanlar ve insanlar) hemen hemen devamlı bir lider vardır. Lider o grubun 

sorumluluğunu alır, yönetir, yönlendirir. Hayvanlarda liderlik genellikle 

doğrudan kuvvet ile ilişkilidir. Hayvanlar liderlik vasfını kazanmak için 

birbirleri ile kıyasıya mücadele gösterirler. İnsanlar beyin yapıları sayesinde 

liderlik kazanmaları farklıdır. İnsanların kendilerinde var olan potansiyeli 

geliştirerek ve önüne çıkan fırsatları değerlendirerek liderlik becerileri 

kazanabilir.. Bu programdan sonra geleceğin liderleri olma yolunda daha emin 

adımlar atacaksınız.” Açıklaması yapılır. 
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Gözden Geçirme 
Bu derste iyi bir lider nasıl olunur ve etkili bir lider olmak için neler 

yapmalıyız”ı göreceğiz 

Derse GeçiĢ 

Bu derste gelecekte bizim başarılı olmamız için gerekli birçok yeni bilgiler 

öğreneceğiz. Bunları etkili bir şekilde öğrenmek için sizden derse aktif 

katılımınız bekliyorum. Bazı etkinlikleri birlikte yapacağız. Şimdi ilk 

etkinliğimize başlayalım 

Öğrenme Etkinlikleri  

Öğrencilerden 4-5 kiĢilik bir grup oluĢturulur. Grup sırta sırta gelerek aralarında 

boĢluk bırakmadan koltuk altlarının hizasından koli bandıyla birbirlerine 

bağlanır. Sınıfın farklı köĢelerine eĢyalar yerleĢtirilir. Grup üyeleri önceden 

hiçbir Ģey konuĢmaz. Grup olarak sınıftaki eĢyaları 5 dakika içinde toplamaları 

istenir.“BaĢla” komutunu verilir ve diğer öğrencilerin de izlenmesi istenir. 

Sonra her gruba bir lider seçilerek çalıĢma tekrar yaptırılır ÇalıĢma sonrası 

öğrencilerin izlenimleri alınır. Her iki etkinlik karĢılaĢtırılır. KarĢılaĢtırma 

sonunda  

-Ġki grup arasında ne gibi farklar vardı?  

-Liderin gruba nasıl bir etkisi oldu? 

-Lidersiz bir okulda-Lidersiz bir ülkede- Lidersiz bir evde ne gibi problemler 

olabilir gibi sorular tartıĢılır. 

Öğrenme Etkinlikleri 

Öğrencilere Liderlik Neye Benzer? Formu öğrencilere dağıtılır ve 

yaratıcılıklarını da kullanarak formu doldurmaları istenir. Belirle bir süre 

verdikten sonra gönüllü öğrencilerden paylaĢması istenir. Ġstenen özellikleri 

vurgulayan öğrencilerin cevapları pekiĢtirilir. Daha sonra öğrencilerle birlikte 

bir liderlik tanımı oluĢturularak tahtaya yazılır. 

Liderlik, grubu etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. 

Liderlik, insanların başkalarına kendilerini izlemelerini kabul ettiren bir 

davranış niteliğidir. 

Liderlik, insanları istenen biçimde hareket ettirme yeteneğidir.” 

Liderlik, belirli hedefler doğrultusunda, bireylerin faaliyetlerine rehberlik etme, 

bunları yönlendirme ve etkileme sürecidir. 

Özet Liderliğin önemi ve liderliğin ne olduğu konusunda kısa bir özet yapılır. 

KapanıĢ Haftaya kendilerini etkileyen liderleri düĢünmeleri istenerek ders bitirilir. 

BÖLÜM III 

Ölçme-Değerlendirme 

 

1-Liderlik Nedir? 

2-Liderlik Neden Önemlidir? 

Yapılan etkinliklerde öğrenciler gözlenir ve gözlem sonuçları formlara kayıt 

edilir.   

 

 

 

 

BÖLÜM IV 

Plânın Uygulanmasına ĠliĢkin 

Açıklamalar  
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BÖLÜM I 

Dersin Adı 
LĠDERLĠK 

Sınıf 6. 

Tarih 8.Hafta 

Konu ANLAġMA BECERĠLERĠ 

Önerilen Süre 40 

 

BÖLÜM II 

Hedef ve Kazanımlar 
AnlaĢmazlıklarda karĢılıklı anlaĢma stratejilerini kullanır 

Farklı bakıĢ açılarının sentezini yapar 

Öğretme-Öğrenme-

Yöntem ve Teknikleri 

TartıĢma, beyin fırtınası, anlatım, uygulama, soru-cevap 

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri-Araç, 

Gereçler 

Kalem, BakıĢ Açıları Formu, 5-6 adet 1 Türk lirası 

 

Ders Alanı Sınıf ortamı 

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri 

Dikkati Çekme 

“AnlaĢmazlıklar kötü müdür?”sorusu sorularak öğrencilerin dikkati çekilir. 

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra aĢağıdaki açıklama yapılır 

“Kişiler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar, doğal ve kaçınılmaz olarak sosyal 

etkileşimin olduğu her ortamda gündeme gelmektedir Anlaşmazlık doğası gereği 

ne olumlu ne de olumsuzdur. Çatışmaların yapıcı mı yoksa yıkıcı mı olduğunu 

çatışmanın kendisi değil, çatışmaları çözmek için seçtiğimiz yol belirler” 

Güdüleme 
Anlaşmazlıkları etkili bir şekilde çözebilen kişi iyi bir lider olur.” Açıklaması 

yapılır. 

Gözden Geçirme .Bu dersimizde anlaşmazlık çözme üzerinde duracağız” Ģeklinde açıklama yapılır 

Derse GeçiĢ 
Bunları etkili bir şekilde öğrenmek için sizden derse aktif katılımınız bekliyorum. 

Birbirinizin düşüncelerini alaya almadan değer vermenizi bekliyorum. Bazı 

etkinlikleri birlikte yapacağız. denir 

Öğrenme Etkinlikleri  

Öğrenciler 5‟li gruplara ayrılır. Her gruba 1 TL verilir. 5 dakika sonunda 1TL‟nin 

kimin olması gerektiğine karar vermeleri istenir. Süre sonunda gruplarla aĢağıdaki 

sorular tartıĢılır 

Nasıl karar verdiniz? 

AnlaĢmak için hangi stratejileri kullandınız. Hangisinin faydalı oldu? 

Sürenin kısıtlı olması karar vermenizi nasıl etkiledi? 

Diğerlerinin düĢüncelerini nasıl öğrendiniz? 

Öğrencilerden paylaĢımları alınır ve kullandıkları anlaĢma stratejileri tahtaya 
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yazılır. Sonra öğrencilere anlaĢma çözme stratejileri hakkında bilgi verilir.  

Öğrencilere “Bir anlaşmazlık yaşadığımızda bazen taraflardan biri kazanır, 

diğeri kaybeder. Yani birisi sonuçtan memnun olur, diğeri olmaz. Bazen iki taraf 

da kaybeder. Yani ikisi de sonuçtan memnun olmaz. Bazen iki taraf da kazanır. 

Yani sonuçtan ikisi de memnun olur. Evet, her iki tarafın da kazanması 

mümkündür” vurgusu yapıldıktan sonra 

BakıĢ açıları formu öğrencilere dağıtılır. Verilen durumlara kiĢilerin olayı nasıl 

değerlendirebileceğini yazmaları istenir. Uygun süre verildikten sonra 

öğrencilerden yorumları alınır. AĢağıdaki sorular öğrencilere sorularak uygun 

cevaplar veren öğrencinin cevabı pekiĢtirilir. 

- Farklı bakıĢ açılarını dikkate almak hangi durumlarda bizim iĢimize yarar? 

- Farklı bakıĢ açılarını dikkate almak bir lidere ne kazandırır? 

Her insanın olaylara farklı açıdan baktıklarını aynı yerden bakmalarının mümkün 

olamayacağını bundan dolayı herkesin bir olayla ilgili farklı yorumların 

olabileceği vurgulanır. Öğrencilere farklı bakış açılarını dikkate almanın iyi bir 

liderin özelliklerinden olduğu ifade edilir. 

Özet 
Karar verme stratejileri özetlenir ve bakıĢ açılarını dikkate almanın önemi 

vurgulanır. 

KapanıĢ Gelecek haftaya kadar hedeflerinizi düşünmenizi istiyorum diyerek ders bitirilir. 

BÖLÜM III 

Ölçme-Değerlendirme 

1-AnlaĢmazlıkları Çözme Stratejileri Nelerdir? 

2-Farklı BakıĢ Açıları Neden Önemlidir? 

Yapılan etkinliklerde öğrenciler gözlenir ve gözlem sonuçları formlara kayıt 

edilir.   

BÖLÜM IV 

Plânın Uygulanmasına 

ĠliĢkin Açıklamalar  
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EK-3 

ÖĞRENCĠNĠN EĞĠTĠM SONU DEĞERLENDĠRME FORMU 

Açıklama: Bu bölümde yapılan liderlik eğitimi ile ilgili düĢüncelerinizi aĢağıda 

derecelendirme ölçeği kullanarak değerlendiriniz. 

5- Kesinlikle katılıyorum 4- Katılıyorum  3-Emin Değilim  2-Katılmıyorum 1-

Kesinlikle Katılmıyorum 

EĞĠTĠM SÜRECĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DÜġÜNCELER 5 4 3 2 1 

Eğitimin içeriği beklentimi karĢıladı      

Eğitim bana yeni bilgiler kattı      

Eğitimin süresi yeterliydi      

Eğitim yöntemleri uygundu      

Eğitimde kullanılan araç-gereç yeterliydi      

Eğitim konuları yeterliydi      

Fiziki ortam eğitim için uygundu      

Eğitimcinin iĢleyiĢi iyiydi      

Eğitimcinin kullandığı dil anlaĢılırdı      

Eğitimcinin iletiĢimi uygundu      
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EK-4 

1. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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2. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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2. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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4. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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4. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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4. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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5. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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5. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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6. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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6. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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8. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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10. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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11. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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13. Hafta Etkinlik Örnekleri 
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EK-5 
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EK-6 

ÖZGEÇMĠġ 

Soyadı  Adı : OGURLU, Üzeyir 
  

 Doğum Yeri  /  Doğum 

Tarihi 
: KONYA    /    06.03.1979 

 

 Öğrenim Durumu 

 LĠSANS 

  

Üniversite  : Boğaziçi Üniversitesi 

Akademik Birim  : Eğitim Fakültesi  

Program/Bölüm/Diğer  : Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık  

Mezuniyet Yılı  : 2002 

Mezuniyet Not : 2.99/4 
 

 YÜKSEK LĠSANS 

  

Üniversite  : Ġstanbul Üniversitesi  

Enstitü  : Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Bölümü/Bilim Dalı : Özel Eğitim-Üstün Zekâlılar Eğitimi 

Tez BaĢlığı  : BiliĢsel Değerlendirme Sistemi‟nin (CAS) 12 yas grubu için geçerlik, 

güvenirlik ve ön norm çalıĢması ile üstün zekâlı ve yetenekli çocukların 

normal yaĢıtlarıyla karĢılaĢtırılması 

DanıĢman : Prof. Dr. Ümit Davaslıgil 

Mezuniyet Yılı  : 2007 
 

 

 Yayın ve Bildiriler 

  Yıl  

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer 

alan tam metin olarak yayınlanan bildiri  

1  

YAMAN, Yavuz; OĞURLU, Üzeyir; ÖZSAN, Ġsmail; USTA, Seda; Üstün 

Zekâlı Ergenlerin Utangaçlık Düzeyinin Normal Öğrencilerle 

Karşılaştırılması ve Yalnızlık Utangaçlık İlişkisi, Uluslararası 5.Balkan Eğitim 

Bilimleri Kongresi 1-3 Ekim, Trakya Üniversitesi, Edirne 

2009 

2 

OGURLU, Üzeyir; KONYALIOĞLU, Pınar; Perceptions and Beliefs of 

School Counselors Regarding Gifted Students, Excellence in Education 2011: 

Giftedness-Creativity-Development 6-9 Temmuz, Ġstanbul Üniversitesi, 

Ġstanbul 

2011 

3 

YAMAN, Yavuz; OGURLU, Üzeyir; Pre-Service Teachers’ Attitudes 

Towards Gifted Education in Turkey,  Excellence in Education 2011: 

Giftedness-Creativity-Development 6-9 Temmuz, Ġstanbul Üniversitesi, 

2011 
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Ġstanbul 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  

1 

OGURLU, Üzeyir.  Üstün zekâlı ve yeteneklilerde sosyal uyum ve arkadaĢlık 

iliĢkileri: Literatür taraması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi,03-39; 90-99 
2010 

2 
OGURLU, Üzeyir, YAMAN, Yavuz. Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocuklar ve 

ĠletiĢim. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 213-223 2010 

3 
OGURLU, Üzeyir. Üstün Zekâlı Öğrenciler ve Sınıf Atlatma. Trakya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1 2011 

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan 

özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri  

1 

OĞURLU, Üzeyir; ġĠġMAN, Sevgi; YAMAN, Yavuz. Üstün Zekâlı ve 

Yetenekli Ergenler ile Normal Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin 

Karşılaştırılması. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar 2. Ulusal Kongresi Yeni 

Açılımlar 25-27 Mart, Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir 

2009 

2 

ACAR, Selçuk; OGURLU, Üzeyir. Başarı ile Yakınsak ve Iraksak Düşünme 

Arasındaki İlişki.18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,1-3 Ekim, Ege 

Üniversitesi, Ġzmir 
2009 

3 

ġĠġMAN, Sevgi; YAMAN, Yavuz; OĞURLU, Üzeyir. Üstün Yetenekli 

Çocuklarda Felsefe Eğitimi Yoluyla Yaratıcı, Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı 

Yazım Becerilerini Geliştirme Çalışmaları.  Türkiye Üstün Yetenekli 

Çocuklar 2. Ulusal Kongresi Yeni Açılımlar 25-27 Mart, Anadolu 

Üniversitesi, EskiĢehir 

 

2009 

 

 


