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ÖNSÖZ

Liderlik günümüzün hızla değişen iş çevresinde insan yaratıcılığıyla sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlamaya çalışan işletmeler için, bu kaynağı nasıl daha etkili yönlendirebileceklerine
ilişkin fikirler veren etkili bir süreç olarak her geçen gün önemi daha da çok anlaşılan bir kavram
olmaktadır. Bu kitap liderlik kavramının temellerini, dayanaklarını, değişkenlerini, ilişkili
kavramlarla farklarını; liderliğe ilişkin geleneksel ve güncel teorileri; liderlikle ilişkili kültür, etik,
strateji, değişim, yenilik gibi kavramları ele almaktadır. Kitabın amacı yukarıda söz edilen kapsamı
hem lisans düzeyinde işletme öğrencilerinin anlayabileceği hem de uygulayıcıların
faydalanabileceği şekilde incelemektedir. Liderlik konusunda kendini geliştirme isteyen herkese
faydalı olmasını temenni ederim.
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1. LİDERLİK: TANIM VE TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Liderlik Kavramı
1.2. Liderlik Fonksiyonu
1.3. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki farklar

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Liderlik kavramı farklı yazarlar tarafından nasıl tanımlanmıştır?
Etkili liderliği belirleyen değişkenler nelerdir?
Lider ve yönetici ararsında fark var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Liderlik, liderlik fonksiyonu, yönetici ve lider farkı

5

Giriş
Bu bölümde liderlik kavramının tarihi gelişim içinde nasıl tanımlandığı, günümüzde
yaygın olarak kabul gören liderlik tanımı öncelikle ele alınacaktır. Daha sonra liderlik
sürecini oluşturan unsurlar, bu unsurların gelişimi, gelecek bölümlerde ayrıntıları açıklanacak
liderlik teorilerine atıf yapılarak anlatılacaktır. Yönetici ve lider kavramı günümüz
organizasyonlarında iç içe geçmiş, birbirinin yerine kullanılan kavramlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Her ne kadar günümüz organizasyonlarındaki yöneticilerden liderlik vasıfları
göstermeleri beklense de, aslında ‘lider’ ve ‘yönetici’ olarak adlandıracağımız rollerden
beklentiler farklı olmakta, dolayısıyla bu iki kavram benzer şeyleri ifade edecek şekilde
kullanılmamaktadır. Bu nedenle bu bölümde yönetici ve lider kavramları arasındaki
farklılıklar da açıklığa kavuşturulacaktır.
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1.1. Liderlik Tanımı

Bir amaç etrafında bir araya gelen tüm topluluklar ve tabiki işletmeler için, önemi her
geçen gün artan kavramlardan biri liderliktir. Başarılı bir işletmeden bahsederken liderin etkili
yöntem ve davranışları takdir edilirken; başarısız bulunan işletmelerde liderin karar ve
uygulamaları eleştirilmektedir. Etkili liderlik ile işletme başarısı arasındaki bu doğrudan ilişki
nedeniyle, yönetimin bir bilim dalı olarak gelişmeye başladığı klasik dönemden bu yana etkili
liderliğin nasıl ortaya çıktığı araştırılmakta ve tartışılmaktadır. Liderlik üzerine tartışmalar,
çalışanların diğerlerinin arasında öne çıkarak nasıl lider olabildikleri ve bazı liderlerin neden
diğer liderlerden daha etkili olduğu sorularına odaklanmaktadır i .

Ayrıca hızla değişen

rekabetçi iş dünyasında ve yeni iş modellerinde günümüz liderlik tarzlarının özellikleri ve
uygulanma koşulları da tartışılmaktadır.

Tablo 1.1. Liderlik Tanımları
Cooley, 1902

Sosyal mekanizmanın tam ortasında olabilmedir.

Mumford, 1906

Sosyal hareketin teftiş edilmesinde, grupta bir kişinin ön planda
tutulmasıdır.

Bogardus, 1934

Kişilerin veya grupların olayları olmayıp aynı zamanda birden
fazla bireyin zihinsel kontağı ve bu kontak içinde bazılarının, diğer kişiler
üzerindeki etkisini ortaya koyabilmektir.

Kilbourne,
1935

Beğenilen kişilik özelliklerin tamamına sahip olduğunu ortaya
çıkarabilmektir.

Knickerbocker,
1948

Grup üyeleriyle birlikte grup üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak
tüm araçları kontrol altına alan kişi arasındaki fonksiyonel bir ilişkisidir.

Koontz
ve Ortak bir gayeyi başarmak için bireyleri etkileme sanatıdır.
O’Donnel,
1955
Hempfill
ve
Ortak bir gayeye doğru grubun davranışlarını yönlendirmek için
kişinin yapmış olduğu davranışları kapsar.
Cons, 1957
Weschler
ve
İletişim sürecinin yaşandığı bir konumda, önceden belirlenmiş
Massarik, 1961 hedeflere ulaşmak üzere yönlendirilmiş kişiler arası etkileşim sürecidir.
Stogdill, 1974

Karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve
bu hareketi sürdürebilmektir.
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Dubrin, 1978

Amaçları gerçekleştirmek için çaba gösterenleri duruma göre
uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı bir roldür.

Katz ve Kahn,
Örgüt üyelerini, performans göstermeye güdüleyecek etki çokluğu
oluşturmaktır.
1978
Rauch
ve
Mutlak bir gayeye ulaşmak maksadıyla örgütlenmiş bir grubun
davranışlarını etkilemesidir.
Behling, 1984
Bennins
ve
Fikirleri, davranışları ve eğilimleri etkileme, yönlendirme ve
yönetmektir.
Nanus, 1985
W.
1992

Pagonis,

Belli bir hedefi gerçekleştirme maksadıyla uzmanlık, empati gibi
aktif, önemli ve birbirleriyle bütünleşik davranışlar göstererek insanları
etkileyebilmektir.

G.R.
Amaç, kültür, strateji temel kimlikler ve kritik süreçler gibi örgütü
Sullivan ve M. mevcut kılan ussal ve iyi düşünülmüş davranışları yönetmek, geleceği
V.
oluşturmak ve ekip kurmadır.
Harper, 1996
Tosun, 1987

Ortak bir amaç etrafında toplanmış kişiler ile
davranışlarını belirleyen bir birey(lider) arasındaki ilişkilerdir.

onların

Koçel, 1999

Belirlenmiş şartlarla, belirli şahsi veya grup amaçlarını
gerçekleştirmek için, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkileme ve
yönlendirmesidir.

Eren, 2001

Bir grup insanın belirli amaçlar çevresinde toplayabilme ve bu
amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme bilgi ve
becerilerin toplamıdır.

Kaynak: Kaynak: Huges, Ginnett ve Curphy, (1999), 8; Erçetin (1998), 5-10; Zel
(2006), 109-110; Koçel (2005), 583’den aktaran; İbicioglu, H., Özmen İ., Taş S. (2009),
Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14/2, 3-4.

Liderliğin tanımı kavrama ilişkin araştırmalarla beraber gelişim göstermiştir. 1930’lara
kadar liderlik ‘egemenlik, güç, kontrol’ gibi kavramlara vurgu yapılarak tanımlanmış,
1930’larda egemenlik kavramı yerini ‘etkileme’ kavramına bırakmıştır. 1940’larda davranış
alanında yapılan çalışmalarla beraber liderin ‘grubu ikna ederek motive eden davranışlarına’
vurgu yapılmıştır.

1950’lerde, ‘ortak amaçlara ulaşmada etkinlik ve grup sürekliliğinin

sağlanması’ temaları hakim olmuştur. 1960’larda ‘başkalarını ortak amaçlar doğrultusunda
etkileyen bireylerin davranışları’ olarak ele alınmıştır. 1970’lerde özellikle Burns’ın (1978)
tanımı dikkat çekmiş ve ‘amaçları gerçekleştirmek için lider ile izleyiciler arasında karşılıklı
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fayda, değer ve kaynakların uyumlulaştırılması süreci’ olarak tanımlanmıştır. 1980’lerde
liderlikle ilgil çalışmalar ivme kazanmış, pek çok tanım ortaya konmuştur. Liderin etkisi, güç
kullanımı, kişilik özellikleri, dönüşüm sağlaması gibi farklı temalara vurgu yapılmıştır.
1990’larla beraber küresel rekabetin artması, işletme yapı ve uygulamalarında köklü
değişimlerin yaşanması liderin rolünü ve yöneticiyle farkını yeniden düşündürmüştür. Bu
nedenle 21 yy. a doğru düşünürler üzerinde hemfikir olabilecekleri bir liderlik tanımı
arayışında olmuşlar ama bir yandan da liderliğin değişim gösterecek dinamik ve karmaşık bir
yapı olduğunu kabul etmişlerdir.ii Günümüzde liderlik en genel haliyle bir bireyin grubun ya
da organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmesine yardım etmek için diğer grup üyeleri
üzerinde etki ve kontrol sergileyebilme kapasitesidiriii

1.2. Liderlik Fonksiyonu

Liderlik en yalın haliyle, ‘izleyicileri ortak amaçlar doğrultusunda etkileme ve
harekete geçirme süreci’ olarak tanımlanabilir.

Bu süreç, lider, izleyiciler ve koşullar

arasındaki ilişkilerden oluşmakta ve aşağıdaki şekilde formule edilmektediriv:

Liderlik = f (Lider, İzleyiciler, Koşullar)

Liderlik süreci her şeyden once liderin karakteri, eğitimi, uzmanlık alanları,
geçmiş iş tücrübeleri, algısal dünyası, dahil olduğu kültür ve alt kültürler, kişilik özellikleri,
yetenekleri gibi kişisel özelliklerine dayanmaktadır.

Ancak belirli özelliklerin liderlik

sürecinde önemli olduğu ortaya konmuş olsa da, bu özelliklere sahip her bireyin liderlik
sergileyebileceğini söylemek doğru olmayacaktır. Bu nedenle liderlik sürecini (fonksiyonu)
etkileyen diğer unsurlar (değişkenler) da göz önünde bulundurulmalıdır.
Liderlik fonksiyonunun ikinci unsuru izleyicilerin özellikleridir.

Lider

izleyicilerin kişilik özellikleri, sosyokültürel arka planları, eğitimleri, beklenti ve ihtiyaçlarına
göre şekillenen

profillerine

göre davranışlarını

uyarlayarak

etkili

liderlik

ortaya

koyabilmektedir.
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Liderlik fonksiyonunun son değişkeni ise koşullardır. Liderlerin sahip olduğu
yetki ve güç kaynakları, organizasyonun teknoloji, yapı, kültür ve iklimi, işletmenin faaliyette
bulunduğu çevrenin özellikleri gibi pek çok koşul liderin karar ve davranışları üzerinde etkili
olacaktır.

Liderlik teorilerinin gelişimi ile liderlik fonksiyonunun değişkenlerinin
belirlenmesi bir pararlellik içermektedir. İkinci bölümde detayları anlatılacağı gibi liderliğe
ilişkin ilk teoriler liderin kişilik özelliklerini anlamaya çalışan ve böylece evrensel olarak
geçerli olabilecek lider özelliklerini sıralayan Evrensel Liderlik (özellikler) teorisidir. Daha
sonraki teoriler liderin çalışanlarla kurduğu ilişki türlerini ve odağını ele almış, bu nedenle
davranışsal liderlik teorileri olarak anılmıştır. Böylece izleyicilerin liderlik sürecinin önemli
bir değişkeni olduğu anlaşılmıştır. Liderin sahip olduğu özellikler ve sergilediği davranışların
etkinliği koşullara göre değişiklik gösterdiği için durumsal liderlik yaklaşımları ortaya
çıkmıştır. Bu yaklaşımlarla etkili liderliğin sadece liderin özellikleri ve izleyicilere yönelik
davranışlarına değil, koşullara da bağlı olduğu anlaşılmıştır.

Liderlik kavramını daha net anlayabilmek için yöneticilik kavramı ile
karşılaştırmak yerinde olacaktır. Bir sonraki başıkta bu nedenle liderlik ve yöneticilik
arasındaki farklar ele alınacaktır.

1.3. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

Yönetim ‘örgütsel amaçları gerçekleştirmek için gerekli maddi ve beşeri kaynakların
etkili ve verimli şekilde kullanılması’ sürecidir. Liderlik ise ‘amaçlar doğrultusunda etkileme’
sürecidir.

Yöneticilik işi amaçlara ulaşmak için kaynaklara ve bunların planlaması,

organizasyonu, yönlendirilmesi ve kontrolüne odaklanmaktadır.

Liderlik ise amaçlara

ulaşmak için grup üyelerinin performansını etkilemeye yöneliktir. Liderlik ve yöneticilik
aşağıda daha detaylı açıklanacak şekilde birbirlerinden farklı kavramlar olsa da, bu birinin
diğerine üstün olduğu anlamına gelmemektedir. Aslında birbirlerini tamamlayan faaliyet ve
davranış alanları olarak ele alınabilirler. Yöneticilerin etkili liderlik özellikleri göstermesi
arzu edilecek bir durum olsa da, aynı kişilerin hem yöneticilik hem de liderlik yapamayacağı
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yönetim literatüründe tartışılan bir konudur v . Günümüz işletmelerinde bu sorun liderlik
gerektiren konumlarda yönetici, idareci, teknokrat, bürokrat, müdür, patron gibi sıfatlarla
anılan kişilerin bulunması; öte yandan liderlik vasıfları gösteren bazı çalışanların da bireysel
katkılarını sunan grup üyeleri olarak kalmaları ve liderlik kapasitelerini tam olarak kullanma
fırsatına ulaşamamaları ile kendini göstermektedirvi. Yöneticilik ve liderlik arasındaki farkı
anlayabilmek, bu farklara ilişkin roller beklemek bu nedenle önemli bir konudur.

Yöneticilik genel olarak karmaşıklıkla, liderlik ise değişimle başa çıkmayı
gerektirmektedir.

Yönetim metot ve uygulamaları 20. yüzyılın büyük ve karmaşık

organizasyonlarına uyum ve koordinasyon getirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Üretim

kapasitesi, ürün çeşitliliği, müşteri tatminini sağlayacak temel ve destek faaliyetler artıkça
işletme yapıları da büyümüş ve karmaşıklaşmıştır. Yöneticiliğin işlevi bu karmaşıklıkla düzen
ve tutarlılık sağlayarak başa çıkmaktır. Ancak günümüz iş dünyasındaki değişimin hızı ve
rekabetin şiddeti artıkça işleri düzen içinde ve tutarlı yaparak karmaşıklığı bertaraf etmek
yeterli olmamakta; değişime uyum sağlamak, günlük rutin işlere değil geleceğe odaklanmak
ve hızlı hareket etmek önem kazanmaktadır. İşletmenin gideceği yönü yeniden belirlemesi,
buna uygun olarak yapısını yeniden düzenlemesi, çalışanlarının değişime uyumlu davranışları
için motivasyon süreçlerinden yararlanılması, değişime uyumun en önemli unsurları arasında
sıralanmaktadır. Liderliğin işlevi ise, işte bu değişimle başa çıkmaktır.vii Tablo1.2 Yöneticilik
ve liderlik kavramları arasındaki farklı özetlemektedir.

Tablo:1.2 Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar
YÖNETİCİLİK

LİDERLİK

Karmaşıklıkla başa çıkmak

Değişimle başa çıkmak

Plan ve bütçe hazırlamak (sistemler,
Yön belirlemek (arzulanan geleceksüreçler, hedefler, standartlar, ölçümler)
vizyon- ve strateji)
Örgütleme, kadro oluşturma
Emir verme, problem çözme ve
kontrol

İnsanları hizaya sokmak
Vizyon, yaratıcılık,
olumlu iş tutumları

motivasyon,

Durağan, görev odaklı

Dinamik, değişim odaklı

Kısa dönem

Uzun dönem
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Bir meslektir – formal bir yapı,
Bir yetkinlik – Formal bir yapı ve
açıkça belirlenmiş görev tanımı ve meşru meşru yetkinin ötesindedir.
yetki gerektirmektedir
Odağı örgütsel amaçlardır
Çoğunlukla pozisyona dayalı güç
kaynakları

Odağı
insanların
grupları) ihtiyaçlarıdır

(paydaşlar

Çoğunlukla kişisel güç kaynakları

Yöneticilik ve liderlik arasındaki ilk fark, yöneticiliğin plan ve bütçe
hazırlamakla, sistemler, süreçler, standartlar vb. belirlemek; liderliğin ise, yön (vizyon,
strateji) belirlemekle ilgili olamsıdır.

Etkili yöneticiler planlama ve bütçelemeyle

organizasyona bir düzen getirmekte, bunu yaparken hedefler, standartlar belirlemekte,
sistemler kurmakta ve süreçleri yönlendirmektedirlerviii. Liderler ise, değişim yaratırken bu
değişimin yönünü kurgulamaya ve insanları bu doğrultuda etkilemeye odaklanmaktadırlar.
Burada liderin yön belirlemedeki rolü uzun dönem planlamayla karıştırılabilmektedir. Ancak
planlama işi tümdengelime dayalı, (değişim üretmek için değil) düzenli sonuçlar üretmek için
girişilen bir çabadır. Yön belirleme ise, daha çok tümevarıma dayalıdır ve (bir plan değil)
vizyon (hayal edilen gelecek) ve strateji (sonuç odaklı, dinamik karar ve davranışlar bütünü)
üretmeye yöneliktir.ix

Yöneticilik kadro oluşturma ve örgütlemeyle ilgili, liderlik ise hizaya sokmakla
ilgilidir. Örgütleme, işin yapılması için gerekli kişi, araç ve yöntemlerin belirli bir düzen
(yapı) içinde biraraya getirilmesine yönelik yönetim fonksiyonudur. Bu fonksiyonun içinde
işleri yapacak çalışanların seçimi (kadro oluşturulması) önemli bir yer tutmaktadır. Ancak
çalışanları hizaya sokmak (örgütsel amaçlara uygun şekilde istenilen davranışları
gerçekleştirmelerini sağlamak) pek çok yöneticinin zamanını en çok alan ve en çok zorlandığı
konulardan biridir. Çünkü hizaya sokmak yönetimin örgütleme fonksiyonunda odaklandığı
şekilde bir ‘tasarım’ süreci değil, ‘iletişim’ sürecidir x .

İletişim mekanizmalarını etkili

kullanmak, bunları kullanırken insan ihtiyaçlarını, tutumlarını, algısal dünyalarını kavramak
ve onlarla empati kurmak liderlerin en önemli yetkinlikleri arasında görülmektedir.
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Yöneticilik emir verme, problem çözme ve kontrol ile ilişkili iken; liderlik,
vizyon, yaratıcılık, motivasyon ve olumlu iş tutumları ile ilgilidir.

Yönetici amaçlara

ulaştıracak konularda karar alma ve emirler verme hakkına (yetkiye) sahip kişidir. Öte
yandan yöneticiler çalışanların faaliyet ve davranışlarını ölçümleyerek planlara uyup
uymadığını kontrol etmektedirler. Rutin işlerin başarıyla yapılıp yapılmadığının belirleyicisi
olacak ‘normal insan davranışları’ çalışandan hergün beklenmektedir ve bu çalışan için hiç
heyecanlı, ilgi çekici bir durum değildirxi. Liderler ise, büyük vizyonlara ulaşabilmek için
yüksek bir enerji yaratmak istemektedirler.

Bu enerjiyi yaratabilmek için liderler, grup

üyelerinin beklentilerini karşılama, duygularını (kabul, özsaygı, yeterlilik, ait olma vb.) tatmin
etme özelliği taşımaktadır xii . Bir diğer deyişle motivasyon (istenilen amaç doğrultusunda
çalışanın kendi arzusuyla davranış sergilemesi) ve olumlu iş tutumlarının (iş tatmini, örgütsel
bağlılık, özdeşleşme vb.) yaratılması etkili liderliğin bir gereğidir.

Yöneticilik görev odaklıdır ve durağanlığı içermektedir; liderlik ise değişim
odaklı dinamik bir süreçtir.

Daha once de vurgulandığı gibi yöneticiler günlük işleri

hallederken karmaşıklığı çözmekle ilgilendikleri için görev odaklı bir faaliyet içinde, görece
daha durağan bir süreci takip etmektedirler. Liderler ide değişimi mümkün kılmak için
dinamik bir süreçle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Yöneticiler ve liderler arasında bir diğer fark ‘zaman’ kavramına ilişkindir.
Yöneticiler zamanı kullanırken bugünün ve yakın geleceğin hedeflerine odaklanıp plan ve
bütçeler hazırlamaktadırlar. Böylece daha kısa vadeli somut eylem planları yapmaktadırlar.
Ancak liderler varolanı korumaya değil, değiştirmeye ve iyileşitirmeye odaklı kavramlar
(vizyon ve strateji) üzerinde durmakta, dolayısıyla daha uzun vadeli bir bakış açısına
gereksinim duymaktadırlar. xiii

Yöneticilik bir meslektir, formal bir yapı içinde açıkça belirlenmiş görev
tanımları ve meşru yetki içermektedir. Ancak liderliğin ortaya çıkması için her zaman formal
bir yapı ve meşru yetki gerekmemektedir. Bazen informal gruplar içinde kişisel güç
kaynaklarına

dayanan

kişiler,

karizmatik

yetkilerle

öne

çıkarak

liderlik

sergileyebilmektedirler. Bu haliyle liderlik bir meslekten ziyade yetkinliktir.
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Yöneticilerin odağı örgütsel amaçlar, liderlerin odağı ise insanların (paydaş
gruplarının) ihtiyaçlarıdır.

Yönetici örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için çalışanların

(takipçilerin) kendi karar ve emirlerine uygun davranmalarına ihtiyaç duymaktadır.

Bu

açıdan asıl odağı amaçlar, çalışanlar ise amaca ulaşmada yararlandığı beşeri kaynaklar olarak
araçlarıdır.

Liderler ise, çalışanların bireysel ve zaman zaman duygusal ihtiyaçlarını

karşılamak yoluyla örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Tıpkı işletmeyi
amaçlarına ulaştıramayan bir yöneticinin başarısız bulunacağı gibi, çalışanların ihtiyaçlarını
karşılayamayan bir lider de başarısız görülecektir. xiv Öte yandan lider işletme vizyonunu
oluştururken müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmakta, etkili stratejileri
değerlendirirken tedarikçi ve rakiplerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak istemektedir.
Bütüncül bir bakış açısıyla liderin paydaşların ihtiyaçlarını gözettiğini söylemek mümkündür.

Liderlik ve yöneticilik kavramlarının her ikisinde de güç ve ‘güç kullanımı’
önemli ve gereklidir. Ancak lider ve yöneticiler arasında gücün kullanımı açısından da
farklılıklar bulunmaktadır.

Liderler izleyicilerinin ‘davranışlarını etkileyerek olayların

akışını olumlu yönde değiştirme potansiyeli’ göstermektedirlerxv. Bu nedenle daha çok kişisel
güç kaynaklarını kullanmaktadırlar.

Yöneticiler ise çalışanlarla daha biçimsel (formal)

ilişkiler kurmakta, bu nedenle de biçimsel (meşru) yetkiye dayalı ödül ve ceza sistemlerini
güç kaynağı olarak kullanmaktadırlar. İlerleyen başlıklarda güç kaynakları açıklandıktan
sonra bu konu yeniden tartışılacaktır.

Liderlik ve yöneticilik arasındaki bu farklılıklar özellikle 1980 ve 1990’lı
yıllardaki değişime cevap vermede yöneticilerin rollerinin yetersiz kalması ve 6. Bölümde
detayları anlatılacak olan etkileşimci ve dönüşümcü liderlik ayrımının ortaya çıkması ile
dikkat çekici hale gelmiştir.

Tablo.1.3 bir yönetici ve liderin arasındaki farkı ortaya

koymaktadır.

Tablo.1.3. Yönetici ve Lider Ne Yapar
Bir yönetici…

Bir lider…

idare eder (administer)

Yenilik yapar (innovate)
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kopyadır

orjinaldir

devamlılığı sağlar

geliştirir

sistem ve yapıya odaklanır

insanlara odaklanır

kontrole dayalıdır

güvene dayalıdır

kısa vadeli bakış açısına sahiptir

uzun vadeli bakış açısına sahiptir

nasıl ve ne zman diye sorar

neden diye sorar

gözü sonuçtadır (bottom line)

gözü ufuktadır (horizon)

taklit eder (imitate)

yaratır (originate)

mevcut durumu kabul eder

mevcut duruma meydan okur

klasik iyi askerdir

kendi adamıdır

Işleri doğru yapar

Doğru işler yapar

Kaynak: Cameron & Green (2008), Making Sense Of Leadership.

Yöneticilik ve liderlik arasındaki bu farklar incelendiğinde, liderlerin dogaüstü
süperkahramanlar, ilginç kişilik özelliklerine sahip esrarengiz insanlar, doğuştan yetenekli
bireyler olduğu yanılgısına kapılmamak gerekmektedir.

Tıpkı yöneticilik vasıfları gibi

liderlik vasıfları da öğrenilen ve geliştirilebilen yeterliliklerdir.xvi
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Uygulamalar

16

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde liderlik kavramının tarihi gelişim içinde nasıl tanımlandığı, günümüzde
yaygın olarak kabul gören liderlik tanımı açıklanmıştır. Daha sonra liderlik sürecini oluşturan
unsurlar, bu unsurların gelişimi, gelecek bölümlerde ayrıntıları açıklanacak liderlik teorilerine
atıf yapılarak anlatılmıştır. Yönetici ve lider kavramı günümüz organizasyonlarında iç içe
geçmiş, birbirinin yerine kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar
günümüz organizasyonlarındaki yöneticilerden liderlik vasıfları göstermeleri beklense de,
aslında ‘lider’ ve ‘yönetici’ olarak adlandıracağımız rollerden beklentiler farklı olmakta,
dolayısıyla bu iki kavram benzer şeyleri ifade edecek şekilde kullanılmamaktadır. Bu nedenle
bu bölümde yönetici ve lider kavramları arasındaki farklılıklar da açıklığa kavuşturulmuştur.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıda cümlelerden hangisi liderlik için doğrudur?
a) Günümüz işletmelerinde bütün liderler yöneticidir.
b) Formal hakları yöneticiyi etkin liderlik etme konusunda yetkin kılar.
c) Bütün yöneticiler liderdir.
d) Bütün liderler takip edenlerinin hiyerarşik olarak üstü konumundadır.
e) Kendiliğinden ortaya çıkan liderlik, formal etki kadar hatta ondan daha
önemlidir.

2- Aşağıdakilerden hangisinde liderlik fonksiyonunun değişkenleri tam olarak
verilmiştir?
a)yönetici, izleyiciler ve kurallar
b)yönetici, takipçiler ve değişkenler
c)veriler, senaryolar ve kurallar
d) lider, izleyiciler ve koşullar
e) faaliyet, süreç ve yöntemler

3- Tanım olarak liderlik, ------------------------------------- sürecidir.
a) Organizasyonel politikalar
b) Yetki verme
c) Etkileme
d) Zorlama
e) Katılımcı yönetim
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I. Liderlik, liderin, takipçilerin ve koşulların bir fonksiyonudur.
II. Liderlik, çalışanları organizasyonel amaçlara ulaşmak için etkileyebilme
yeteneğidir.
III. Liderlik bir meslektir ancak yöneticilik insanları etkileyerek amaçlar
doğrultusunda harekete geçirme gücüdür.
IV. Liderlik için belirlenmiş bir organizasyon yapısı gerekirken yöneticilik için formal
bir yapıya gerek yoktur.
V. Yöneticinin organizasyonel yapıdan kaynaklanan gücü; durağanlığı, emir vermeyi
ve problem çözümünü yaratır. Ancak liderin gücü vizyon, yaratıcılık ve organizasyonel
değişim yaratmaktadır.
VI.Yöneticinin sahip olduğu güç organizasyonel yapıdan kaynaklanır. Liderin sahip
olduğu güç kişisel özelliklerinden kaynaklanır.

4- Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar hangileridir?
a) I-II-III-IV-V-IV
b) I-II-V-VI
c) I-III-IV-VI
d) II-IV-V-VI
e) II-III-V-VI

5- Aşağıdakilerden hangisi, liderlerden ziyade yöneticilerdeb beklenen özellikler
arasında sayılabilir?
a) Kontrole dayalı ilişki
b) Güvene dayalı ilişki
c) uzun vadeli bakış açısı
d) İnsanlara ve geleceğe odaklanma
e) Neden diye sorma ve mevcut duruma meydan okuma

Cevaplar
1-e
20

2-d
3-c
4-b
5-a
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2. YÖNETSEL BECERİLER VE LİDERİN GÜÇ KAYNAKLARI

22

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yönetim Becerileri
2.2. Liderin Güç Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Yönetim işlevini üstlenen bir kişinin ne gibi becerilerle donatılmış olması gereklidir?
Liderler çalışanları etkileme sürecinde hangi araçlardan faydalanırlar?
Liderlik için güç kullanımı zorunlu mudur? Bu gücün kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Yönetim becerileri, liderin güç kullanımı, liderin güç kaynakları
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Giriş
Bu bölümde yöneticilerin farklı yönetsel kademeler için sahip olmaları gereken
beceriler açıklanacaktır.

Liderlik sürecinde bu becerilerin önemine vurgu yapılacaktır.

Ayrıca liderlerin takipçilerini etkileyerek belirli amaçlar etrafında harekete geçirebilmek için
güç kullanımının önemi ve sınırları irdelenecektir.

Bölüm sonunda liderleri kullandıkları

gücün kökeni, bir diğer deyişle güç kaynakları açıklanacaktır.

27

2.1. Yönetim Becerileri

Katz’ın 1955 yılında yaptığı araştırmasına xvii göre yöneticilerin üç temel beceriye
sahip olması gerekmektedir. Bunlar; teknik, insan ilişkileri ve kavramsal becerilerdir.

Teknik beceri

belirli bir tğr iş veya faaliyet için sahip olunan uzmanlık

bilgisidir. Örneğin yönetici bir mühendislik dalı, finans ya da pazarlama ile ilgili bir uzmalık
alanında faaliyette bulunuyorsa, o Alana ilişkin özel bilgiye sahip olma kapasitesi teknik
yeteneğini belirlemektedir.

İnsan ilişkileri becerisi ise, insanlarla beraber çalışabilme yeteneği ile
ilişkilidir. Yöneticinin çalışanlarıyla, iş arkadaşlarıyla, üstleriyle etkili iletişim kurmasına,
birarada etkin bir şekilde çalışabilmesine bağlıdır.
Kavramsal beceri fikirler ve kavramlar üzerinde çalışabilme yeteneğidir.
Kavramsal becerisi gelişmiş bir yönetici organizasyonu şekillendirecek fikirler üzerinde
konuşmak, öeşitli hipotezler geliştirmek, vizyonu yaratmak ve aktarmak gibi konularda
oldukça rahattır.

Katz’ın araştırmasına göre yöneticiler için üç beceride gereklidir.

Ancak

yönetim kademeleri arasında bu becerilerin öenm dereceleri değişiklik göstermektedir. Alt
kademelere inildikçe teknik becerinin, üst kademelere yükseldikçe kavramsal becerinin önemi
artmak da; insan ilişkileri becerileri ise her kademe yönetici için eş düzeyde önem
göstermektedir.xviii
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Beceriler her ne kadar ‘yönetim becerileri’ olarak anılsa da liderlik süreci için
de önemli olduğu göz ardı edilmemelidir. 1980’lere kadar yöneticiler ve liderler arasında net
bir ayrım yapılmamakta olduğundan, söz konusu beceriler işletme yönetiminde amaçların
gerçekleştirilmesinden sorumlu bireyler (etkili liderlik sergileyebilen yöneticiler) için
değerlendirilebilir. Günümüz iş dünyasında da benzer şekilde, alt kademelere liderler icin
teknik becerinin, üst kadame liderler için kavramsal becerinin öneminin arttığını; kademe
farketmeksizin tüm liderler için insan ilişkileri becerisinin önem taşıdığını söylemek
mümkündür.

2.2. Liderin Güç Kaynakları
Liderlerin temel fonksiyonu izleyicilerini etkileyerek istenen sonuçlara ve beklentilere
ulaşmalarını sağlamaktır xix . Liderin bu fonksiyonu güç kullanımı gerektirmektedir.

Bu

nedenle hem yöneticiler hem de liderler için güce ulaşmak ve kullanmak önemlidir. Liderler
çoğu kez gücü elinde bulunduran üstün insanlar, super kahramanlar olarak sıradan insanlar
dan farklı görülmektedirler.

Sadece işletme yönetimindeki değil, toplumsal hareket

liderlerine, siyasi liderlere ve hatta popüler kültür içindeki fenomenlere baktığımızda güç
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istenci ve kullanımının amaçları gerçekleştirme üzerindeki katkısına pek çok örnek
bulabiliriz. Popüler kültür fenomeni Yıldız Savaşları’nı bir örnek olarak ele alalım: Film
serisine göre güç, tüm evreni kapsayan bir enerjidir ve gücü yetenekli üstvarlıklar kullanarak
telekinezi, kehanet, öngörü ve zihin kontrolü gibi yetkinliklere sahip olmaktadırlar; iyilik
(Jedi) ve kötülük (Sith) gibi farklı amaçlarla güç istenmektedirxx.

İzleyicilerin davranışlarını olumlu yönde etkileme sürecinde yararlanılan meşru
(pozisyona dayalı) ve kişisel dayanakları olan pek çok güç kaynağı bulunmaktadır. Liderin
güç kaynaklarına ilişkin en temel çalışma French ve Roven’in 1959 yılında yapmış oldukları
sınıflandırmadır. Bu çalışma güç kaynaklarını, zorlayıcı güç, meşru güç, ödül gücü, referans
olma gücü ve uzmanlık gücü olarak beşe ayırmaktadırlar. Raven 2008 yılındaki çalışmasında
ise bu ayrıma bilgi gücünü eklemektedirxxi. Northouse, güç kaynaklarına ilişkin pozisyon ve
kişisel kaynaklar olmak üzere ikili bir ayrım yapmış; pozisyon gücü içinde meşru güç, ödül
gücü, zorlayıcı güç ve bilgi gücünü; kişisel güç başlığı altında ise mantıksal ikna gücü,
uzmanlık gücü, referans olma gücü ve karizmayı ele almıştır. xxii Wong bunlara ek olarak
bağlantı gücü (connections), ilham verme gücü, politik güc ve dönüştürücü güçten
bahsetmektedir

xxiii

.

Liderlerin

kullanabileceği

farklı

güç

türleri

aşağıdaki

gibi

özetlenebilmektedir;xxiv

-Meşru Güç: Sahip olunan pozisyonun kullanımını meşru kıldığı gücü ifade
eder.

-Zorlayıcı Güç: Çalışanları ceza ile korkutma ve zorlama gibi eylemleri
içermektedir.

-Ödüllendirme Gücü: Liderin pozisyon gereği sahip olduğu, çalışanlara
ödüller verebilme hakkıdır.

-Referans

Olma

Gücü:

İzleyicilerin liderin kişilik özelliklerini ve

davranışlarını kendilerine örnek alma ve ona benzeme istekleridir. Benzeşim gücü olarak da
anılmaktadır. Bazı yazarlar karizmatik güç ile bir arada değerlendirmektedirler.
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-Karizmatik Güç: İzleyicilerin liderin bireysel çekiciliğinden derin ve
olağanüstü şekilde etkilenmeleri ve lidere yönelik hayranlık, iyimserlik içeren tutumlara sahip
olmalarıdır.

-Uzmanlık Gücü: Liderin bilgi, deneyim, öneri ve görüşlerinden; yani
uzmanlığından yararlanmasıdır.

-Bilgi Gücü: Yöneticinin astlarıyla çeşitli bilgi ve ikna edici sebepleri
paylaşarak işleri daha etkin yapmalarını sağlamaya çalışması, çalışanların bunu anlayıp kabul
etmeleri ve bilişsel düzeyde ve davranışlarında değişiklik sergilemeleridir. Bilgi ve
enformasyon teknolojileri ilerledikçe bilgi kolay ulaşılır hale gelmekte, ve bilgi gücünü
kullanmak zorlaşmaktadır.

-Mantıksal İkna Gücü: Liderin örgütsel çıktılar hakkında neyin önemli
olduğuna ilişkin inancına dayanmaktadır. Lider bu inancı doğrultusunda rasyonel argümanlar
ve olgusal kanıtlar kullanarak astlarını etkilemeye çalışmaktadır.

-Güvenilirlik Gücü: Liderin astların kedine olan güvenini bir güç kaynağı
olarak kullanmasıdır. Güvenilirlikleri yüksek olan liderlerin, güvenilirliği daha düşük olan
liderlere göre (güvenilirliği düşük olanlar uzmanlık, referans, yasal ve ödüllendirme gücü gibi
güç kaynaklarına sahip olsalar da) daha güçlü olarak algılandıkları ortaya konmaktadır.

-Bağlantı Gücü: Liderin organizasyon içinde ve dışındaki güçlü ve önemli
kişilerle olan bağlantılarına dayanmaktadır.

-Politik Güç: Bürokratik kontrol ve politik manevralarla liderin gücünü
sürdürme ve karşıt görüşlüleri zayıf bir durumda tutma yeteneğidir.
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-İlhan Verme Gücü: Liderin ortak vizyon ve daha yüksek düzeyde amaçları
gerçekleştirmek için, çalışanlara ilham verme ve en iyi performansı sergilemelerinde motive
etme yeteneğine dayanmaktadır.

-Dönüştürücü Güç: Liderin kültürü, iklimi ve organizasyonun yönünü
değiştirme

yeteneğidir. Liderin cesaret, bütünlük, kişilik ve karizmasından kaynaklanan

güçlü yönlerini kullanmasıyla oluşmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yöneticilerin farklı yönetsel kademeler için sahip olmaları gereken
beceriler açıklanmıştır. Liderlik sürecinde bu becerilerin önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca
liderlerin takipçilerini etkileyerek belirli amaçlar etrafında harekete geçirebilmek için güç
kullanımının önemi ve sınırları irdelenmiştir. Bölüm sonunda liderleri kullandıkları gücün
kökeni, bir diğer deyişle güç kaynakları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi liderlik ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Liderlik amaçlar doğrultusunda başkalarını etkileme ve harekete geçirme sürecidir.
b) Lider izleyicileri etkileyebilmek için pozisyonundan ve kişisel özelliklerinde gelen
güç kaynaklarını kullanmaktadır.
c) Liderlik, liderin, izleyicilerin ve koşulların bir fonksiyonudur.
d) Liderliğin ortaya çıkması için formal bir yapı ve meşru yetki zorunlu değildir.
e) Liderlik sadece kavramsal beceriyle ilgilidir. İnsan ilişkileri ve teknik becerinin
önemi yoktur.

2- Aşağıdakilerden güç kaynaklarından hangisi yanlış açıklanmıştır?
a) Meşru güç, pozisyon gereği alabileceğimiz kararları belirlemektedir.
b) Uzmanlık gücü liderin derin bilgi ve tecrübesine dayanır.
c) Referans olma gücüne sahip liderleri izleyiciler örnek olur, ona benzemek isterler.
d) Karizmatik güç liderin kişisel çekiciliği ve uyandırdığı hayranlık duygusuna
dayanmaktadır.
e)Mantıksal ikna gücü liderin organizasyon içi ve dışında güçlü ve önemli kişilerle
olan bağlantısına dayanmaktadır.

3- Liderin güç kaynaklarına ilişkin açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Mantıksal İkna gücü liderin rasyonal argüman ve kanıtlarla izleyicileri ikna
etmesine dayanmaktadır.
b) Ödül gücü performans ve davranışları istenen düzeyde olmayan çalışanları
cezalandırmaya dayanmaktadır.
c) Politik güç liderin bürokratik kontrol ve politik manevralarla etki yaratması ve
karşıt görüşleri zayıflatmasıdır.
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d) Dönüştürücü güç, liderin organizasyonun yönünü, kültürünü, iklimini değiştirme
yeteneğidir.
e) Bağlantı gücü liderin organizasyon içi ve dışında güçlü ve önemli kişilerle olan
bağlantısına dayanmaktadır.

4- Yönetici becerilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Teknik becerilerin önemi alt kademe yönetim pozisyonlarından üst kademe yönetim
pozisyonlarına doğru giderken azalmaktadır.
b) İnsan ilişkileri becerisi her kademedeki yöneticiler için eş öneme sahip bir
beceridir.
c) Kavramsal beceri ileriyi görme vizyon oluşturma ve bunu aktarabilme ile ilişkilidir.
d) Kavramsal becerinin en önemli olduğu yönetim kademesi alt yönetim kademesidir.
e) Teknik beceri yöneticinin uzmanlık alanına ilişkin teknik bilgisi ile ilgilidir.

5-Güç kaynaklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Liderlerin temel fonksiyonu izleyicilerini etkileyerek istenen sonuçlara ve beklentilere
ulaşmalarını sağlamaktır ve bu güç kullanımı gerektirmektedir.
b) Hem yöneticiler hem de liderler için güce ulaşmak ve kullanmak önemlidir.
c) Liderler çoğu kez gücü elinde bulunduran üstün insanlar, super kahramanlar olarak sıradan
insanlar dan farklı görülmektedirler. Çoğunlukla bireysel güç kaynaklarıyla insanları
etkilemektedirler.
d) İzleyicilerin davranışlarını olumlu yönde etkileme sürecinde yararlanılan meşru ve kişisel
dayanakları olan pek çok güç kaynağı bulunmaktadır.
e) Güç kaynaklarının hepsi pozisyona dayalıdır.

Cevaplar
1-e
2-e
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3-b
4-d
5-e
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3. LİDERLİK TEORİLERİNE GİRİŞ

39

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Liderlik teorilerinin Gelişimi
3.2. Evrensel Liderlik (Özellikler) Teorisi
3.3. Davranışsal Liderlik Teorilerine Giriş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Liderlik teorileri nasıl bir gelişim seyri izlemiştir?
Evrensel olarak genel geçer lider özellikleri var mıdır?
Etkin lider davranışları nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Liderlik teorileri, evrensel liderlik teorisi, lider özellikleri, Kurt Lewin’in liderlik ayrımı,
otokratik lşderlik, demokratik liderlik, katlımcı liderlik, özgür bırakıcı liderlik, Dougles Mc
Gregor’un X ve Y Kuramı
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Giriş
Bu bölümde liderlik teorilerinin yönetim biliminin gelişimine paralel olarak nasıl bir
seyir izlediği öncelikle açıklanacaktır. Daha sonra liderlik teorilerinden il iki akım olan
özellikler (evrensel liderlik) teorisi açıklanacaktır. Evrensel liderlik teorisinin yanında liderlik
sürecinde etkili olabilecek kişilik özelliklerini daha iyi anlayabilmek için kişilikle ilgili
sınıflandırmalara, duygusal zeka gibi kavramlara da değinilecektir. Daha sonra davranışsal
liderlik teorisi açıklanacak ve bu teorilerden iki tanesi bu bölümde ve diğer davranışsal
liderlik teorileri ise 4. Bölümde anlatılacaktır.
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3.1. Liderlik Teorilerinin Gelişimi
Liderlik kavramı insanlık tarihi kadar eskidir.

Toplumsal değişim sürecinin bir

yansıması olarak etkin liderlik tarzları da değişmekte, bu liderlik tarzlarını açıklayan teoriler
de gelişim göstermektedir. Liderlik üzerine yapılan ilk çalışmalar 1940’lı yıllarda işletme
yönetiminde başarılı olan yöneticilerin kişisel özelliklerinin tespit etmek ve evrensel bir lider
profile çıkarmak üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır. xxv

1950’li liderin tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğine dair çalışmalara
ağırlık verilmiştir. Davranışsal Liderlik Yaklaşımları olarak anılan bu çalışmalarda
Tannenbaum ve Schmidt xxvi ’in (1973) otoriter ve demokratik liderlik tarzları; Blake ve
Moutonxxvii’un (1985) liderin görev odaklı ve insan odaklı davranışlarını baz alarak yaptığı
sınıflandırma günümüzde de kullanılmaktadır. xxviii
Hersey ve Blanchard xxix ’ın (1988) bu sınıflandırmaya çalışanların olgunluk
düzeyini de ekleyerek analizi geliştirmiştir. Böylece yönetim alanında sistem yaklaşımının
etkileri ile birlikte etkin lider davranışlarında rol oynayan çevresel faktörlerin de (koşulların
da) dikkate alındığı çalışmalar Durumsal Liderlik Yaklaşımları adı altında ivme kazanmıştır.
xxx

1990’lı yıllardan sonra ise, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerle işletmelerin faaliyette bulundukları çevrede kökten değişimler olması yeni bir tür
liderliği zorunlu kılmıştır. Bu yıllardan sonra özellikle liderin vizyon geliştirme, değişimi
yönetme,

organizasyonları

dönüştürme

süreçlerinde

nasıl

etkili

olabilecekleri

ele

alınmaktadır. 2000’lı yıllarla beraber, liderin daha insan odaklı, pozitif ortam oluşturan,
bağlantı kurucu ve bütünleştirici, tüm paydaşların faydasını gözetici yönleri ele alınmış ve
hizmetkar, otantik, etik, çift yönlü gibi pek çok yeni yaklaşım ortaya konmuştur.

Yukarıda anlatılan şekilde gelişen liderlik teorileri bu çalışmada farklı
bölümlerde detaylandırılacaktır. Bu bölümde özellikler teorisi açıklanacak ve davranışsal
teoriye giriş yapılarak 4. Bölümde diğer davranışsal teoriler ve lider davranışları
detaylandırılacaktır. 5. Bölümde ise durumsal liderlik teorileri, çalışmanın diğer bölümlerinde
ise farklı koşullar ve sorunlara yönelik geliştirilen farklı güncel liderlik teorileri odak
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noktasına aldıkları konu ile beraber açıklanmaktadır.

3.2. Evrensel Liderlik (Özellikler) Teorisi

Yönetim alanında liderlik üzerine ilk çalışmalarda, liderlerin kişilik özelliklerini
araştırılarak, birinci bölümde açıklanan liderlik fonksiyonun değişkenlerinden sadece ‘lider’
ele alınmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda başarılı işletme yöneticilerinde ortak

sayılabilecek bazı özelliklerin olduğu saptanmıştır. Bu calışmalarda liderlerle ilgili üzerinde
durulan özelliklerden bazıları Tablo 3.1’de gösterilmektedir.

Tablo 3.1 Özellikler Teorisine İlişkin Çalışmalar

Kaynak: Northouse P.G, (2004). Leadership Theory And Practice, Thousand Oaks,
Sage Publications, CA, 23.
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Tablo 3.1’den görülebileceği gibi, liderin özelliklerini belirlemeye yönelik her
çalışma benzer kişilik özellikleri içerebilmektedir. Bu ortak sayılabilecek özellikler arasında;
zeka, dürüstlük, kararlılık, özgüven, sosyallik sayılabilir.

Son yıllarda artan bir eğilim de kişiliği oluşturan temel faktörler üzerinden
başarılı liderlerin kişilik özelliklerini ölçmektir. Kişiliği oluşturan temel faktörleri inceleyen
çalışmalardan biri de Beş Büyük Kişilik Özelliği modelidir. Bu modele göre kiliği belirleyen
beş temel eğilim aşağıdaki gibidir:xxxi
Duygusal denge/dengesizlik (nevrotiklik): Öfke, endişe, bunalım, alınganlık gibi
olumsuz duyguları kolayca yaşama eğilimidir.
Dışadönüklük: Pozitif enerji, olumlu duygular ve başkalarının desteğini, teşvikini
arama eğilimidir.
Açıklık: Bilinçli, yaratıcı, meraklı, hayalperest, anlayışlı olma; sanata, değişik hislere,
maceraya, sıra dışı fikirlere ve çeşitli deneyimlere ilgi duyma eğilimidir.
Uyumluluk: Karşı olmaktan çok anlayışlı ve yardıma hazır olma; kabul etme, güven
duyma ve korumacı olma eğilimidir.
Sorumluluk: Kendiliğinden olan yerine planlı hareket etme, kararlı olma, öz disiplin
gösterme, başarı için azimli olma, güvenilir olma ve sorumluluğu üstlenen davranışlar
sergileme eğilimidir.

Judge ve diğerlerinin çalışmasına göre kişiliği oluşturan beş faktör ile etkili liderlik
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre dışadönüklük en önemli lider özellikleri arasında
görülmekte, bunu açıklık ve duygusal denge (düşük duygusal dengesizlik – nevrotiklik) takip
etmektedirxxxii.

Liderleri etkin kılan özellikler üzerine bir diğer önemli çalışma Goleman’ın
liderler için duygusal zekanın önemine dikkat çektiği çalışmasıdır.xxxiii Goleman’a göre etkili
liderler duygusal zekanın alt bileşenleri olarak özfarkındalık, kendini ayarlama, motivasyon,
empati kurma ve sosyal beceri gibi özelliklere sahip olmaktadırlar.
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Tablo 3.1’de belirtilen çalışmalarda birbirinde farklı kişilik özelliklerine de
vurgu yapmaktadır. Bu durum özellikler teorisinin özellikler teorisinin doğuştan gelen bazı
kişilik özelliklerinin liderlik potansiyeline sahip insanları belirlediği, bu nedenle her ortamda
geçerli olabilecek ortak (evrensel, genelgeçer) bir takım liderlik özelliklerinin varolduğu
varsayımını tartışmalı hale getirmektedir. Bu nedenle teoriye pek çok eleştiri yöneltilmiştir.

Özellikler teorisine yöneltilen eleştiriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; xxxiv
-

Yalnızca liderlerin kişilik özelliklerini ele alarak liderliği etkileyen diğer faktörleri
gözardı etmesi,

-

İnsanları nitelendirebilecek sınırsız özelliğin var olması nedeniyle lider
özelliklerini sınıflandırma güçlüğü,

-

Klasik yönetim düşüncesiyle uyumlu bir şekilde her ortam ve koşulda geçerli lider
özelliklerini sorgulaması ancak etkin liderliğin liderlik fonksiyonunda da belirtilen
‘izleyiciler’, ‘koşullar’ gibi değişkenlerle farklılık göstermesidir.

Yukarıda sıralanan eleştirileri destekler biçimde günümüzde liderliğin
doğuştan gelen bir özellik olmadığı, daha çok sonradan öğrenilen ve geliştirilebilen bir
yetenek olarak ele alınabileceği üzerinde durulmaktadırxxxv.

3.3. Davranışsal Liderlik Teorilerine Giriş

Yönetim biliminin gelişiminde Neo Klasik Yönetim Düşüncesi ile beraber, liderlik
çalışmalarında da insan davranışı dikkate alınmaya başlanmıştır.

Bu dönemde yapılan

çalışmalarla, liderin yalnızca kişilik özelliklerine değil, aslarına karşı nasıl davranışlar
sergilediğine de odaklanılmıştır.

Böylece birinci bölümde üzerinde durulan liderlik

fonksiyonunun bir diğer değişkeni olan ‘izleyiciler’ de Davranışsal Liderlik Yaklaşımları ile
beraber dikkate alınmaya başlanmıştır.

Davranışsal Liderlik Yaklaşımları kapsamında çok sayıda teori ortaya
konmuştur.

Burada bu teorilerden bazıları, yaklaşımın bakış açısını açıklayabilmek ve
48

uygulamacılara etkili lider davranışlarına ilişkin pratik bakış açıları sunmak için anlatılacaktır.
Davranışsal liderlik teorileri kapsamındaki iki teori bu hafta, diğer davranışsal liderlik
teorileri ve lider davranışları ise 4. Haftanın konusu olarak işlenecektir.

3.3.1.Kurt Lewin’in Liderlik Tarzı Sınıflandırması
Davranışsal teorilerden günümüzde en yaygın kullanılanlarındna biri olan Kurt
Lewin’in çalışmasında; liderin çalışanlarına karşı tarzları, güç ve yetki kullanma biçimlerine
göre sınıflandırılmıştır. Şekil 3.1 bu sınıflandırmayı göstermektedir.

Şekil 3.1 Kurt Lewin Liderlik Tarzları Sınıflandırması
Kaynak: Keith Davis; İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, Çev: Kemal Tosun ve
diğerleri, İşletme Fakültesi Yayın No. 199, İstanbul, 1988’den aktaran, Arıkboğa F. Ş. (2014).
Yönetim Becerileri, Der Yayınları, İstanbul, 203.

Şekil 3.1’deki sınıflandırmada liderin tarzı, yetki paylaşımı biçimi sonucunda
yaratılan sosyal iklim aracılığıyla; otokratik, demokratik ve özgür bırakıcı liderlik olmak
üzere üç gruba ayrılmaktadır:xxxvi
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Otokratik liderlikte tüm yetki liderde toplanmakta; böylece amaç ve
politikalara, işin nerede nasıl yapılacağına ilişkin tüm kararı lider tek başına vermektedir.
Grup üyelerini kendilerini bir belirsizlik ve güvensizlik içinde hisseder ve liderin gücüne karşı
korku duyarlar. Lewin’in araştırması esnasında otokratik rol üstlenen liderlerde grup
üyelerinin iki tür tepki gösterdiği ortaya konmuştur: bunlardan biri saldırgan ve düşmanca
tavır, diğer uyumlu tavırdır. Ancak uyumlu tavır içindekilerin lider yokluğunda çalışmayı
bıraktığı saptanmıştır.

Demokratik (katılımcı) liderlikte yetki izleyicilerle paylaşılarak amaçlara ve
iş dağılımına beraber karar verilmektedir. Lider grubun bir üyesi gibi davranmaktır. Lewin’in
araştırması esnasında katılımcı liderlik ikliminde grup üretiminin miktar olarak otokratik
liderlikteki kadar yüksek olmasa da kalite olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca
demokratik liderlik ikliminde, liderin yokluğunda da grup üyelerinin çalışmaya devam ettiği
gözlemlenmiştir.

Özgür bırakıcı (Laissez-Faire) tarzda ise liderin güç kullanmaktan
kaçınmasına vurgu yapılmaktadır. Lider amaç, politika ve işlerle ilgili kararı gruba
bırakmakta, gerektiğinde sorularını cevaplamak için yardımcı olacağını belirtmektedir.
Lewin’in araştırması esnasında özgür bırakıcı tarzı takınan liderin grubunda verimsiz bir
üretim olduğu saptanmıştır. Özgür bırakıcı tarzın bazen kafa karışıklığına ve karmaşaya sebep
olabildiği düşünülmektedir.

3.3.2.Dougles Mc Gregor’un X Ve Y Teorisi
Bu teoriye göre yöneticiler çalışanlarını nasıl algılıyorlarsa, o şekilde bir
davranış sunmaktadırlar. Yöneticilerin algıları iki farklı varsayıma dayanmaktadır:xxxvii

X Varsayımları:
-İnsanlar tipik olarak tembeldir, çalışmak istemezler
-İşe karşı arzusuzdurlar, sorumluluk almak istemez, güvenliği her şeyden çok
önemserler.
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-İşi yaptırma için çalışanları zorlamak, sıkı bir şekilde kontrol etmek,
gerektiğinde cezalandırmak gereklidir.

Y Varsayımları:
-Çalışmak oyun, dinlenme kadar doğaldır.
-İnsan tipik olarak tembel değildir, gerekli ortam ve uygun iş verildiğinde
çalışmak oyun oynamak kadar zevklidir.
-Kişinin çalışmak istemesinde geçmiş kötü tecrübelerinin rolü vardır.
-Uygun koşullar olduğunda çalışanlar sorumluluk almak istemektedir.

X ve Y teorilerine göre;

çalışanın tembel, isteksiz, sorumluluktan kaçan ve

zorlamadan iş yapmayan kişiler olduğuna dayanan X varsayımlarına sahip yöneticiler
otokratik bir liderlik tarzı sergilemektedir. Otoriter yönetim ayrıntılı iş tanımları, cezalar ve
kısıtlı yetki devri içermektedir. xxxviii

Çalışanın gerekli ortam yaratıldığında çalışmaktan zevk alacağını, öğrenmek ve
sorumluluk almak isteyeceğini düşünen Y teorisi varsayımlarına sahip yöneticiler daha
demokratik ve katılımcı bir liderlik tarzı sergilemektedirler xxxix. Mc Gregor’a göre başarılı bir
yönetici Y varsayımlarına sahip olmalıdır. xl
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde liderlik teorilerinin yönetim biliminin gelişimine paralel olarak nasıl bir
seyir izlediği öncelikle açıklanmıştır. Daha sonra liderlik teorilerinden il iki akım olan
özellikler (evrensel liderlik) teorisi irdelenmiştir. Evrensel liderlik teorisinin yanında liderlik
sürecinde etkili olabilecek kişilik özelliklerini daha iyi anlayabilmek için kişilikle ilgili
sınıflandırmalara, duygusal zeka gibi kavramlara da değinilmiştir.

Davranışsal liderlik

teorilerden Kurt Lewin’in sınıflandırması ve Dougles McGregor’un X ve Y Varsayımları
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Liderlik teorilerinin gelişimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Liderlik kavramı insanlık tarihi kadar eskidir.
b) Toplumsal değişim sürecinin bir yansıması olarak etkin liderlik tarzları da değişmekte, bu
liderlik tarzlarını açıklayan teoriler de gelişim göstermektedir.
c) Liderlik üzerine yapılan ilk çalışmalar 1940’lı yıllarda işletme yönetiminde başarılı olan
yöneticilerin kişisel özelliklerinin tespit etmek ve evrensel bir lider profile çıkarmak üzere
yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
d) 1950’li liderin tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğine dair çalışmalara ağırlık
verilmiştir.
e) 1990’lı yıllarda özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle işletmelerin
faaliyette bulundukları çevrede kökten değişimler olması eski liderlik yaklaşımlarını
kullanmayı gerekli kılmıştır.

2-Liderlik yaklaşımlarının gelişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) Liderlik yaklaşımlarının gelişimi toplumsal olaylardan bağımsız işletme yöneticilerinin
tercihleri doğrultusunda olmuştur.
b) Liderlik yaklaşımlarındaki gelişimin tek itici gücü liderin kişilik özellikleridir.
c) 1990’lı yıllardan sonra işletmelerin faaliyette bulundukları çevrede kökten değişimler olması
yeni bir tür liderliği zorunlu kılmıştır. Bu yıllardan sonra özellikle liderin vizyon geliştirme,
değişimi yönetme, organizasyonları dönüştürme süreçlerinde nasıl etkili olabilecekleri ele
alınmaktadır.
d) Davranışsal liderlik yaklaşımlarında sadece liderin görev odaklı ve insan odaklı davranışları
ele alınmıştır, bu davranışlardan sadece görev odaklının etkin olduğu vurgulanmıştır.
e) Yönetim alanında sistem yaklaşımının etkileri ile birlikte etkin lider davranışlarında rol
oynayan çevresel faktörler göz ardı edilmiştir.

3- Aşağıdakilerden hangisi X teorisi varsayımıdır?
a) Çalışmak oyun, dinlenme kadar doğaldır.
b) İnsanlar tipik olarak tembeldir, çalışmak istemezler.
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c) İnsan tipik olarak tembel değildir, gerekli ortam ve uygun iş verildiğinde çalışmak oyun
oynamak kadar zevklidir.
d) Kişinin çalışmak istemesinde geçmiş kötü tecrübelerinin rolü vardır.
e) Uygun koşullar olduğunda çalışanlar sorumluluk almak istemektedir.

4-Kurt Lewin’in liderlik sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Otokratik liderlikte tüm yetki liderde toplanmaktadır.
b) Lewin’in araştırması esnasında otokratik rol üstlenen liderlerde grup üyelerinin iki tür tepki
gösterdiği ortaya konmuştur: bunlardan biri saldırgan ve düşmanca tavır, diğer uyumlu
tavırdır.
c) Demokratik (katılımcı) liderlikte yetki izleyicilerle paylaşılarak amaçlara ve iş dağılımına
beraber karar verilmektedir.
d) Lewin’in araştırması esnasında katılımcı liderlik ikliminde, liderin yokluğunda da grup
üyelerinin çalışmaya devam ettiği gözlemlenmiştir.
e) Özgür bırakıcı (Laissez-Faire) tarzda lider emirler vererek ve sıkı kontrollerde bulunarak
izleyicileri yönlendirmektedir.

5- Aşağıdakildern hangisi özellikler teorisine yöneltilen eleştiriler arasında sayılamaz?
a) Yalnızca liderlerin kişilik özelliklerini ele alarak liderliği etkileyen diğer faktörleri gözardı
etmesi
b) İnsanları nitelendirebilecek sınırsız özelliğin var olması nedeniyle lider özelliklerini
sınıflandırma güçlüğü
c) Klasik yönetim düşüncesiyle uyumlu bir şekilde her ortam ve koşulda geçerli lider
özelliklerini sorgulaması
d) Liderlik fonksiyonunda belirtilen ve etkin bir liderlik için gerekli ‘izleyiciler’ ve ‘koşullar’
gibi tüm değişkenleri dikkate alması
e) Birbirinden farklı çalışmaların farklı lider özellikleri ortaya koyması, etkili lideri
tanımlayabilecek tüm özellikleri belirlemenin güçlüğü
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Cevaplar

1- e
2- c
3- b
4- e
5- d
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4. LİDER DAVRANIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Rensis Lidert Sistem 1 Sistem 4 Yaklaşımı
4.2. Ohio Devlet Üniversitesi Liderlik Sınıflandırması
4.3. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi
4.4. Diğer Lider Davranışları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Liderlirin farklı davranışları nasıl sınıflandırılabilir?
Bu konudaki çalışmalar nelerdir?
Belirli bir sınıflandırmaya dahil olmayan farklı lider davranışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Kişiye yönelik lider davranışı, işe yönelik lider davranışı, cılız liderlik, görev liderliği,
takım liderliği, orta yol liderlik, paternalist ve maternalist liderlik, fırsatçı liderlik, yol gösterici
lider davranışı, destekleyici lider davranışı, başarı odaklı lider davranışı, kolaylaştırıcı lider
davranışı, değer temelli davranış
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Giriş
Bu bölümde liderlik üçüncü bölümde açıklanan davranışsal liderlik teorilerinin devamı
ve bu teoriler dışında liderlerin hangi durumlarda nasıl davranışlar sergileyebildikleri, bir
başka deyişle anlatılan teorilerde vurgu yapılmayan lider davranışları açıklanmaktadır.
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4.1. Davranışsal Liderlik Teorileri

Davranışsal liderlik teorilerinden ilk ikisi olan Kurt Lewin’in Liderlik tarzı
sınıflandırması ve X -Y kuramları teorisi 3. Bölümde anlatılmıştır. Diğer liderlik teorileri bu
bölümde anlatılacaktır.

4.1.1. Rensıs Lıkert’ın Sistem 1 Sistem 4 Model
Likert yöneticilerin tarzlarını dört grup altında incelemiştir:xli
Sistem 1 – İstismarcı Otokratik Yönetim Tarzı
-Astlarına güvenmez
-Tüm kuralları kendisi koyar, kararları kendisi alır
-Astların fikrini çok nadir sorar, en doğrunun kendi bildiği olduğuna inanır.

Sistem 2 –Yardımsever Otokratik Yönetim Tarzı
-Çalışanlara biraz yakın olmaya çalışır, ara sıra fikirlerini sorar
-Genellikle kendi fikrini kullanır
-Kısıtlı da olsa yetki paylaşır

Sistem 3 – Katılımcı Yönetim Tarzı
-Çalışanların fikirlerini ve beklentilerini sorar
-Gerektiğinde onlarla beraber karar alır
-Gerektiğinde yetki paylaşır

Sistem 4 – Demokratik Yönetim Yaklaşımı
-Astlarına tam olarak güvenir, fikirlerine her zaman danışır
-Astlarıyla beraber karar alır
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Likert’e göre verimliliğin yüksek olduğu gruplarda sistem-4 tarzları hakim
olduğunu vurgulamış, bu sebeple de yönetim bilimcler tarafından eleştirilmiştir.xlii

4.1.2. Ohio State
Davranışsal Liderlik teorilerinden bir diğeri olan Ohio State Üniversitesi’nin
çalışmasında ise; liderlerin davranışları işe ve kişiye yönelik olmak üzere iki boyutta ele
almaktadır. Liderin işi ya da kişiyi, yüksek ya da düşük derecede dikkate almasına bağlı
olarak; liderlik tarzı Şekil 4.1’de gösterildiği gibi bir matris şeklinde belirlenmektedir.xliii

Şekil 4.1 Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları
Kaynak: Kreitner, Robert and Kinicki, Angelo; Organizational Behavior, Irwin,
Homewood, 1992, s. 520.’den aktaran Arıkboğa (2014), Yönetim Becerileri, Der Yayınları,
İstanbul, 205.
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Kişiyi

dikkate

alan

liderler

izleyicilerin

fikirlerini

ve

duygularını

önemsemektedir. Dostça tavır, açık iletişim, takım çalışması aracılığıyla izleyicileri için bir
güven ortamı hazırlamakta ve onları güçlendirmektedirler.

İşe dönük liderler amaçları gerçekleştirmek için işleri planlamakta,
örgütlemekte ve çalışanı görev odaklı bir şekilde yönlendirmektedir. İşin nasıl, hangi zaman
kadar yapılması gerektiğine ilişkin açık ve net emirler vermektedir. İşler yeterince iyi
yapılmadığında cezalandırmaktan kaçınmamaktadır.xliv

4.1.3.Blake Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi
Blake ve Mouton işe ve kişiye yönelik liderlik davranışını Şekil 4.2’deki gibi
daha geniş bir perspektiften ele almışlardır. Günümüzde de en yaygın şekilde kullanılan ve
bilinen lider davranışları bu çalışmaya dayanmaktadır.

Şekil 4.2 Yönetim Tarzı Matrisi
Kaynak: Richard Daft; Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, s.502.

Şekil 4.2’de belirtilen liderlik tarzları aşağıdaki şekilde açıklanabilir:xlv
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1,1 Cılız Liderlik: ne işin yerine getirmek için ne de çalışanların arzu ve ihtiyaçlarını
tatmin etmek için çaba göstermez. Hem üretim düzeyi hem çalışan tatmini düşüktür.

1,9 Kulüp (country club) Liderliği: çalışanların tatminine ve arkadaşça bir ortam
yaratmaya odaklanır, düşük iş ilgisi vardır. Örgütsel başarı sağlamak zordur.

9,1 Görev Liderliği: Ne olursa olsun üretim hedefleri sağlanmalı, çalışanların istek ve
ihtiyaçları hiçbir şekilde önemli değildir.

9,9 Takım Liderliği: İşe uygun, hırslı, çalışkan, karşılıklı saygı ve dayanışma içinde
olan bireylerden oluşan takımlarla amaçlara ulaşılması beklenmektedir. Üretkenlik ve çalışan
tatmini en üst düzeydedir.

5,5 Orta Yol (Middle of the Good Management) Liderliği: Üretimde etkinlik ve
verimlilik çalışanların motivasyonunu düşürmeyecek düzeyde belirlenir. mevcut potansiyeli
tamamen kullanmaktan ziyade, herkesi memnun edecek bir orta yolun bulunması
amaçlanmaktadır.

Blake vd. modelde olmayan iki tarzın daha söz konusu olabileceğin
vurgulamışlardır:xlvi
Paternalist (babacan) Maternalist (anaç) Lider: 1,9 ile 9,1’in bir arada kullanıldığı
bir tarzdır. Lider çalışanlara bir anne baba gibi ilgi ile davranır, örgütü bir aile gibi görür,
önemli kararları kenid verir, bunlara uyum ve itaat ister, uyumsuzluğu cezalandırır, sadakat ve
itaati ödüllendirir. Lider merhametli bir davranış içindeki ‘müşfik diktatör’ gibidir.

Fırsatçı Lider: Kişisel çıkarını sağlayabilmek için yukarıda sıralanan beş tarzın
herhangi birini kullanan liderdir. Liderin önceliği kişisel faydasını artırmaktır, bunu sağlamak
için en etkin olacak davranış şeklini içeren tarza bürünür. Kimi bu liderleri ‘kurnaz’ olarak
nitelendirirken, kimileri ‘uyumlu’ bulmaktadırlar.
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4.2. Diğer Lider Davranışları

Liderlik teorisinde ‘koşulların’ öneminin anlaşılmasıyla beraber, lider davranışlarının
koşullara göre nasıl değiştiğini ele alan pek çok teori ortaya konmuştur, bunlardan bazıları 3.
Bölümde açıklanmaktadır. Bu teorilerde liderin hem işe ve kişiye yönelik davranışlarına hem
de bunlar dışında kalan davranışlarına da vurgu yapılmaktadır. Bu davranışlarının bazıları
aşağıdaki gibi sıralanabilir;xlvii

Yol Gösterici Davranış: İzleyicilere amaçlara ulaşmaları için tamamlamaları
gereken işler konusunda rehberlik eder ve performanslarını olumlu olumsuz ödüllerle
pekiştirir.

Destekleyici Davranış: İzleyicilerin iyiliğini ve ihtiyaçlarını önemser, onlarla
arkadaşça ilişkiler geliştirir.

Katılımcı

Davranış:

İzleyicileri

etkileyen

kararlara

izleyicilerin

de

katılmalarını sağlar.

Başarı Odaklı Davranış: Çalışanlarından zoru başarmalarını, mükemmele
ulaşmalarını ister. Çalışanların yeteneklerine güven duyar ve en ellerinden gelenin en iyisini
yapmaları için onları zorlar.

İşi Kolaylaştıran Davranış: İşlerin planlanması, organize edilmesi ve
koordinasyonunun sağlanmasında mentorluk, koçluk, danışmanlık yapar; izleyiciler
yeteneklerini geliştirirken geri bildirim verir; engelleri ortadan kaldırmaya, kaynaklara
ulaşımı kolaylaştırmaya ve izleyicileri güçlendirmeye çalışır.
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Etkileşimi Kolaylaştıran Davranış: Çalışanlar arasında yakın ilişkileri
artırmak için çekişmeleri çözer, iletişimi kolaylaştırır, tüm grup üyelerini fikirlerini
paylaşmaları için cesaretlendirir, işbirliği ve takım çalışmasına vurgu yapar.

Grup Odaklı Karar Alma Davranışı: Çözümler yerine sorunları dikkate
alarak grup üyelerini kararlara katılımda destekler, grubun analiz yapması için gerekli bilgiyi
paylaşır, bilgili çalışanları gruptaki karar alma süreçlerine dahil eder.

Temsil ve Ağ Oluşturucu Davranış: Grup üyelerini tüm organizasyon
içindeki sosyal ortamlar ve seremonilerde temsil eder, etkili kişilerle pozitif ilişkilerini
sürdürmeye çalışır, başkaları için koşulsuz iyilikler yapar.

Değer

Temelli

Davranış:

Vizyon

oluşturulması,

yayılması

ve

gerçekleştirilmesinde destek olur; çalışanların yeteneklerini amaçların gerçekleşmesinde
kullanmalarını sağlar, yüksek performans beklentisi içindedir ve sık sık pozitif geribildirimler
sunar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde liderlik üçüncü bölümde açıklanan davranışsal liderlik teorilerinin devamı
ve bu teoriler dışında liderlerin hangi durumlarda nasıl davranışlar sergileyebildikleri, bir
başka deyişle anlatılan teorilerde vurgu yapılmayan lider davranışları açıklanmıştır. Bu
kapsamda iş, ilişki odaklı lider davranışları, cılız liderlik, görev liderliği, takım liderliği, orta
yol liderlik, paternalist ve maternalist liderlik, fırsatçı liderlik, yol gösterici lider davranışı,
destekleyici lider davranışı, başarı odaklı lider davranışı, kolaylaştırıcı lider davranışı, değer
temelli davranış irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Rensis Lidert’in Sistem1 – Sistem 4 Yaklaşımına göre aşağıdakilderna hangisi
doğrudur?
a) İstismarcı otokratik yönetim tarzında lider çalışanlara biraz yakın olmaya çalışır, ara
sıra fikirlerini sorar
b) Katılımcı yönetim tarzında lider genellikle kendi fikrini kullanır
c) Yardımsever yönetim tarzında lider çalışanların fikirlerini ve beklentilerini sorar,
onlarla beraber karar alır.
d) Demokratik yönetim tarzında lider astlarına tam olarak güvenir, fikirlerine her zaman
danışır.
e) Likert’e göre verimliliğin yüksek olduğu gruplarda sistem-1 istismarcı otokratik
liderlik tarzıdır.

2-Ohio State Universitesi çalışmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Liderin davranışları işe ve kişiye yönelik olmak üzere iki boyutta ele almaktadır.
b) Kişiyi dikkate alan liderler izleyicilerin fikirlerini ve duygularını önemsemektedir.
c) Kişiyi dikkate alan liderler dostça tavır, açık iletişim, takım çalışması aracılığıyla
izleyicileri için bir güven ortamı hazırlamakta ve onları güçlendirmektedirler.
d) İşe dönük liderler amaçları gerçekleştirmek için işleri planlamakta, örgütlemekte ve
çalışanı görev odaklı bir şekilde yönlendirmektedir.
e) İşe dönük liderler işin nasıl, hangi zaman kadar yapılması gerektiğine ilişkin kararları
çalışanlara bırakmakta, çalışanın bu kararları etkili şekilde alabileceği dostluk ve
güven ortamı inşa etmektedir.

3-Yönetim Tarzı Matrisi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cılız liderlik ne işin yerine getirmek için ne de çalışanların arzu ve ihtiyaçlarını tatmin
etmek için çaba göstermez.
b) Cılız liderlikte hem üretim düzeyi hem çalışan tatmini düşüktür.
c) Kulüp liderliğinde çalışanların tatminine ve arkadaşça bir ortam yaratmaya odak ve
düşük iş ilgisi vardır.
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d) Görev liderliğinde üretim hedeflerine önem verilmekte, çalışanların istek ve ihtiyaçları
göz ardı edilmektedir.
e) En etkili liderlik tarzı orta yol liderliktir.

3-Yönetim Tarzı Matrisi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Takım liderliğinde üretkenlik ve çalışan tatmini en üst düzeydedir.
b) Fırsatçı lider merhametli bir davranış içindeki ‘müşfik diktatör’ gibidir.
c) Orta yol liderliğinde üretimde mevcut potansiyeli tamamen kullanmaktan ziyade,
herkesi memnun edecek bir orta yolun bulunması amaçlanmaktadır.
d) Paternalist ve maternalist lider çalışanlara bir anne baba gibi ilgi ile davranır,
e) Paternalist ve maternalist liderler örgütü bir aile gibi görür, önemli kararları kendileri
verir, bunlara uyum ve itaat ister, uyumsuzluğu cezalandırır, sadakat ve itaati
ödüllendirir.

5- Fırsatçı lidere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Kişisel çıkarını sağlayabilmek için yönetim tarzı matrisinde sıralanan beş temel tarzın
herhangi birini kullanan liderdir.
b) Üretimde mevcut potansiyeli tamamen kullanmaktan ziyade, herkesi memnun edecek
bir orta yolun bulunması amaçlamaktadır.
c) Liderin önceliği kişisel faydasını artırmaktır.
d) Kişisel faydasını sağlamak için en etkin olacak davranış şeklini içeren tarza
bürünmektedir.
e) Bu liderleri ‘kurnaz’ olarak nitelendiren ya da kimileri ‘uyumlu’ olarak nitelendiren
düşünürler bulmaktadırlar.
Cevaplar
1-d
2-e
3-e
4-b
5-b
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5. KOŞULLARA GÖRE LİDERLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Fiedler’in Durumsal Liderlik Yaklaşımı
5.2. Hersey & Blanchard Durumsal Liderlik (Yaşam Döngüsü) Yaklaşımı
5.3. House & Evans Amaç Yol Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Liderlik koşullardan etkilenerek nasıl değişiklik göstermektedir?
Farklı koşullar için uygun farklı liderlik tarzları neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Koşullara göre liderlik, yaşam döngüsü yaklaşımı, amaç yol kuramı
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Giriş
Sistem yaklaşımı ile işletmenin onu oluşturan unsurlar ve çevresiyle ilişkileri dikkate
alınarak incelendiği bir dönem başlamıştır. Bu dönemde etkin organizasyon yapılarının farklı
büyüklük, teknoloji ve çevresel özelliklere göre nasıl değişim gösterdiği incelenmiş; ve
organizasyonlardaki ilke ve etkin yapıların koşullara göre değiştiği ortaya konmuştur. Benzer
şekilde liderlik çalışmalarında da etkin liderlik tarzının koşullara göre değişiklik
göstereceğine vurgu yapan Durumsal Liderlik Yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Böylece birinci
bölümde açıklanan liderlik fonksiyonunun bir diğer değişkeni olan ‘koşullar’ da dikkate
alınmaya başlanmıştır. Liderlik fonksiyonların diğer değişkenleri olan ‘liderin özellikleri’ ve
‘izleyiciler’e davranışlarına ilişkin teoriler ikinci ve üçüncü bölümlerde açıklanmıştır. Bu
bölümde liderlik fonksiyonunun son değişkeni olan ‘koşulları’ dikkate alan teoriler
anlatılacaktır.
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5.1. Fiedler’in Durumsal Liderlik Yaklaşımı

Fiedler’in Durumsal Liderlik Yaklaşımında üç durumsal değişken ile liderin çalışma
ortamını etkileme ve kontrol etme gücünü (durumsal kontrolü) belirlenmektedir.

Bu

değişkenler şunlardır:xlviii
-lider-çalışan ilişkisi: Yöneticiye güven ve kabul.
-İşin niteliği: Önceden iyi tanımlanmış, rutin işler yüksek niteliklidir ve
liderlik için olumlu ortam yaratmaktadır. Yaratıcı, önceden tanımlanması güç, belirsizliğin
yüksek olduğu işler ise düşük niteliklidir, liderleri zorlayan bir ortam sunar
-Pozisyon gücü: Yöneticinin sahip olduğu formal otorite.

Durumsal koşullar liderin durumsal kontrol’ünü belirlemektedir. Durumsal kontrol,
liderin çalışmanı ortamını etkileme ve kontrol etme gücü olarak tanımlanabilir. Durumsal
kontrol iki türlü olabilir:xlix
-Yüksek: Liderin işin sonuçlarını etkileyebilmesi.
-Düşük: Liderin iş çıktılarına etkisinin zayıf olması.

Şekil 4.1 Fiedler’in Durumsal Liderlik Modeli
Kaynak: Arıkboğa, F.Ş. (2014). Yönetim Becerileri, Der Yayınları, İstanbul, 210.
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Lider her bir durumsal değişkenin farklı niteliklerde bir arada bulunmasına
göre düşük, orta ve yüksek seviye durumsal kontrolü siz konusudur. Şekil 4.1’de gösterildiği
gibi düşük ve yüksek kontrol durumlarında işe yönelik (görev odaklı), orta kontrol
durumunda kişiye yönelik (ilişki odaklı) bir liderlik tarzı etkili olmaktadır. l

5.2. Hersey & Blanchard Durumsal Liderlik (Yaşam Döngüsü)
Yaklaşımı

Hersey ve Blanchard li , liderin etkin davranışının çalışanların olgunlaşma düzeyine
bağlı olduğunu ortaya koymaktadırlar. Teoriye göre liderin işe ya da kişiye yönelik tavrına
göre dört temel liderlik tarzı bulunmaktadır. Bunlar:
Tarz 1: Yüksek görev ve düşük ilişki odaklı
Tarz 2: Yüksek görev ve yüksek ilişki odaklı
Tarz 3: Düşük görev ve yüksek ilişki odaklı
Tarz 4: Düşük görev ve düşük ilişki odaklıdır.

Bu liderlik tarzlarının hangisinin etkin olacağı çalışanların olgunlaşma (hazır
olma) – readiness) koşullarına bağlı olarak belirlenmektedir. Hersey Blanchard çalışanların
olgunluğunu belirleyen değişkenler çalışanın yapabilirliliği (able-unable), istekliliği (willingunwilling) ve güvendir (confident – insecure).

Bu değişkenlere göre çalışan dört farklı

olgunluk düzeyinde olabilir:
Olgunluk 1: Yapamayacak durumda (unable) ve isteksiz (unwilling) (işe
taahhüt etmemiş (commitment) ve yeterince motivasyonu yok) ve kendine güvensiz
(insecure).
Olgunluk 2: Yapamayacak durumda ama istekli (willing) (yeterince yetenekli
değil, ama motive olmuş ve çaba sarfediyor) ve kendine güveni (confident) var.
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Olgunluk 3: Yapabilir (able) ama isteksiz (Yetenekli ama bu yeteneği
kullanmaya istekli değil) ve kendine güvensiz.
Olgunluk 4: Yapabilir ve istekli (yetenekli ve taahhüt etmiş) ve kendine güveni
var.

Şekil 4.2 Hersey & Blanchard Durumsal Liderlik Yaklaşımı
Kaynak: Hersey P., Blanchard, K.H. (1998), Management of Organizational
behavior, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 5th Edition, 171’den aktaran, Northouse, P.G.
(2014). Liderlik: Kuram ve Uygulamalar, (Çev. Ed. Cengiz, Ş.), Sage, 6. Baskı, Sürat, 100.

Çalışanların olgunluk düzeyleri liderin etkin davranış tarzının belirleyicisi
olmaktadır. (Şekil 4.2) Dolayısıyla her olgunluk düzeyi ile uyumlu lider tarzına ayrı bir isin
verilmiştir. Bunlar:lii
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Yönlendirici Liderlik (Olgunluk1 & Tarz1): Yapamayacak durumda, isteksiz
ve kendine güvensiz durumdaki çalışanlar için lider belirli görevleri açıkça vermeldir. Bunu
yaparken, yüksek derecede yönlendirme ancak düşük derecede destekleyici davranış
göstermelidir. Kısacası çalışana neyi, nerede, nasıl yapacağını söylemelidir. Bu liderlik tarzı
için anlatıcı, yönlendirici, yol gösterici, yapılaştırıcı (telling, directing, guiding, structuring)
isimleri de kullanılabilmektedir.
Koçluk – İkna Edici Liderlik (Olgunluk2 & Tarz2): Olgunluğun ikinci
seviyesinde çalışan hala yapamayacak durumdadır ancak çaba harcamaktadır.

Çalışan

isteklidir ve kendine güvenmektedir. Liderin yüksek iş ve yüksek ilişki odaklı tarzı etkili
olacaktır.

Liderin sadece yapılacak işi söylemesi (telling) yeterli olmayacak; yapılması

gerekeni açıklaması (clarify) bir fikir olarak çalışana psikolojik olarak satması (selling) etkili
olacaktır.

Örneğin lider, ‘gidip kapıda durarak insanların gelmesini engeller misin’

dediğinde bu açık bir yönlendirmedir (telling) ancak, ‘gidip kapıda durup insanların
gelmesini engelleyebilmen çok faydalı olur ve buna minnetar kalırım, çünkü insanların
gelmesi düzeni bozuyor’ dediğinde bunun neden yapılması gerektiğini açıklayan ve bu görevi
çalışanın almasını sağlayan bir tavırdır. Görev odaklı tarz ‘ne, ne zaman, nerede, kim’ gibi
açıklamaları içermekte ama ‘neden’ sorusunu içermemektedir. Yönlendirici tarz ile koçluk
ararsındaki fark ‘neden’ sorusudur. Bu liderlik tarzı için satıcı, ikna edici, açıklayıcı (selling –
persuading – clarifying - explaining) isimlerinin de kullanılması uygun görülmüştür.

Destekleyici Liderlik – Katılımcı Liderlik (Olgunluk3 & Tarz3): Yapabilir
durumda ama bu yeteneği yeni kazandığı için kendine güveni olmayan bir çalışan grubu söz
konusudur.

Liderin en etkin davranışı ilişki yönelimlik, ikili iletişim kuran destekleyici

davranışlardır. Neyin, nerede, nasıl yapılacağına ilişkin yönlendirme düşük olmalıdır. Liderin
en önemli rolü cesaretlendirmek ve iletişim kurmaktır. Bu liderlik tarzı katılımcı, işbirlikçi,
kolaylaştırıcı, taahüt edici (participating, collaborating, facilitating, commuting) isimleriyle de
anılabilir.

Yetkilendirici Liderlik – Güçlendirici Liderlik (Olgunluk4 & Olgunluk4):
Çalışanların işleri yapmaya hazır, istekli ve kendine güvenli olduğu bir olgunlaşma düzeyi
sözkonusudur. Çalışana neyi, nasıl, nerede, neden yapması gerektiğini söylemek gereksiz
olacaktır. Öte yandan çalışan zaten istekli ve özgüveni olduğu için onu cesaretlendirmek de
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gereksiz olacaktır. En uygun davranış işleri çalışana bırakmak olacaktır. Bu tarza ilişkin
kullanılabilecek diğer isimler yetki verici, gözlemleyici, izleme (delegating, observing,
monitoring) olacaktır.

5.3. House & Evans Amaç Yol Yaklaşımı

Amaç yol yaklaşımı motivasyon teorilerinden bekleyişler yaklaşımı ile liderlik
teorilerini birleştiren bir bakış açısı sunmaktadır. Bu teoriye göre, insan davranışları, valens
(bireyin sonuca verdiği değer) ve bekleyiş (bireyin sonuca ulaşabileceğine ilişkin inancı)
olmak üzere iki faktörün etkisi altındadır.

Benzer şekilde amaç – yol yaklaşımı da,

çalışanların işi yapmak için kendilerini yeterli gördüklerinde (bekleyişleri yüksek olduğunda)
ve işi tamamlayarak ulaşacakları ödülü (ücreti, takdiri, başarma hissini vb) arzuladıklarında
(valensleri yüksek olduğunda) motive olacakları ve kendi istekleriyle çaba gösterecekleri
varsayımına dayanmaktadır.

Bu yaklaşıma göre liderin rolü çalışanları motive edecek

ihtiyaçları karşılamaktır. Bu ihtiyaçlar gerekli bilgiyi sağlamak, ödüller vermek, amaçları
tanımlamak, engelleri kaldırmak, destek sağlamak vb. olabilir. Amaç yol yaklaşımına göre
lider çalışanları amaçları gerçekleştirecekleri yolu açıklamakta, yok boyunca onlara eşlik
etmektedir.liii

Amaç – Yol yaklaşımı da önceki yaklaşımlara benzer şekilde çeşitli liderlik
tarzları ortaya koymuştur. Lider davranışları dört grubta incelenmiştir: liv

Otoriter (yönlendirici) Lider: Çalışanlara neyi, nerede, ne zaman, nasıl
yapacağını söyleyen lider davranışıdır. Çalışanlara yol göstermektedir.

Destekleyici Lider: Çalışanlarla ilişki odaklı bir iletişim geliştiren lider
davranışıdır. Çalışanları duygusal açıdan beslemektedir.

Katılımcı Lider: Çalışanlara danışıp fikirlerini alarak beraber karar veren lider
davranışıdır. Çalışanları süreçlere dahil etmektedir.
85

Başarı Odaklı Lider: Çalışanlardan ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını
bekleyen ve yüksek başarı hedefleri koyan lider davranışıdır. Çalışanları en iyi performans
için zorlamaktadır.

Tablo 4.1 Amaç – Yol Yaklaşımında Koşullara Göre Etkin Lider Davranışları
Lider Davranışı
Otoriter
(Yönlendirici)

Koşullar
Çalışanın Niteliği

İşin Niteliği

Dogmatik,

Belirsiz,

Otoriter

Anlaşılır değil
Karmaşık,
planlanamayan

Destekleyici

Düşük tatmin
İnsan
ihtiyacı var

Katılımcı

ilişkisine

Basit, zorlayıcı değil
Planlı

Özerk

Belirsiz

Kontrol isteyen

Anlaşılır değiş

Netlik isteyen
Başarı Odaklı

Belirli, tekrar eden

Yüksek beklentiler
Gelişme,
ihtiyacı

yükselme

Karmaşık,
Planlanamayan
Belirsiz
Zorlayıcı
Karmaşık

Kaynak: Koçel (2005) ve Northouse (2016)’dan uyarlanmıştır.

Yaklaşımın ortaya koyduğu liderlik tarzlarından hangisinin nasıl etkili
olacağını, çalışan nitelikleri ve işin niteliklerinden oluşan koşullar belirlemektedir.

Tablo
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4.1’de her bir lider tarzının hangi çalışan niteliğinde ve iş niteliğinde geçerli olacağı
özetlenmiştir.

Davranışsal ve durumsal liderlik yaklaşımları kapsamında iki üç ve dördüncü
bölümlerde anlatılan teoriler ışığında, birbirinden farklı lider davranışlarının olduğunu ve
bunların etkili olabilmesi için belirli koşullar gerektiğini söylemek mümkündür. Benzer
şekilde ileriki bölümlerde anlatılacak çağdaş liderlik teorileri de birbirinden farklı lider
davranışlarına odaklanmakta ve her birinin uygulanma koşulları farklılık göstermektedir.
Yukarıda kısaca açıklanan liderlik teorilerinin gelişiminde, liderlik sürecini etkileyen
değişkenlerin (liderlik fonksiyonunun değişkenlerinin) önemi açıkça anlaşılmaktadır. Liderin
yeteneklerinden, özelliklerine, ilişkilerine, bilişsel ya da duygusal odaklılığına, birey ya da
gruplara önem vermesine, kişisel ya da kolektif faydalara odaklanmasına kadar pek çok
değişken altında, liderlik tarzı değişiklik göstermektedirlv. Benzer şekilde çalışının olgunluk
derecesi, motivasyon düzeyi, yetenekleri, liderle kurduğu etkileşim düzeyi gibi pek çok faktör
de etkili liderlik davranışının belirleyicisi olabilmektedir. Son olarak örgüt içindeki yetki
paylaşımı, işin niteliği, faaliyette bulunulan pazarın özellikleri gibi örgütün içinde ve
dışındaki koşullar da etkili liderliğin önemli bir belirleyicisi olmaktadır.
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Uygulamalar

88

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birinci bölümde açıklanan liderlik fonksiyonunun bir diğer değişkeni olan
‘koşullar’ı dikkate teoriler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Fiedler’in Durumsal Liderlik Yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaklaşım üç durumsal değişken ile liderin çalışma ortamını etkileme ve kontrol etme
gücünü (durumsal kontrolü) belirlemeye ve buna uygun davranışı göstermeye
dayalıdır.
b) Durumsal kontrol değişkenleri şunlardır: lider- çalışan ilişkisi, işin niteliği, pozisyon
gücü
c) Pozisyon gücü yöneticinin sahip olduğu kişisel güç kaynaklarıdır.
d) Önceden iyi tanımlanmış, rutin işler yüksek nitelikli; yaratıcı, önceden tanımlanması
güç, belirsizliğin yüksek olduğu işler ise düşük niteliklidir.
e) Lider-çalışan ilişkisi, yöneticiye duyulan güven ve kabul ile ilişkilidir.

2- Fiedler’in Durumsal Liderlik Yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Durumsal koşullar liderin durumsal kontrolü üzerinde etkili değildir.
b) Durumsal kontrol, liderin çalışmanı ortamını etkileme ve kontrol etme gücü olarak
tanımlanabilir.
c) Durumsal kontrol yüksek ise lider işin sonuçlarını etkileyebilir, düşük ise liderin iş
çıktısına etkisi zayıftır.
d) Lider her bir durumsal değişkenin farklı niteliklerde bir arada bulunmasına göre
düşük, orta ve yüksek seviye durumsal kontrolü söz konusudur.
e) Düşük ve yüksek kontrol durumlarında işe yönelik, orta kontrol durumunda kişiye
yönelik bir liderlik tarzı etkili olmaktadır

3- Durumsal liderlik yaklaşımına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yönlendirici liderliğe göre işi yapamayacak durumda, isteksiz ve kendine güvensiz
durumdaki çalışanlar için lider belirli görevleri açıkça vermelidir.
b) Yönlendirici liderlik tarzı için işbirlikçi, kolaylaştırıcı, taahhüt edici isimleri de
kullanılmaktadır.
c) İkna edici liderin sadece yapılacak işi söylemesi yeterli olmayacak; yapılması gerekeni
açıklaması bir fikir olarak çalışana psikolojik olarak satması etkili olacaktır
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d) Katılımcı liderin en etkin davranışı ilişki yönelimli, ikili iletişim kuran destekleyici
davranışlardır. Neyin, nerede, nasıl yapılacağına ilişkin yönlendirme düşük olmalıdır
e) Güçlendirici liderlik çalışana neyi, nasıl, nerede, neden yapması gerektiğini söylemek
gereksiz olacak; zaten istekli ve özgüvenli olan çalışanı cesaretlendirmek de gereksiz
olacaktır. En uygun davranış işleri çalışana bırakmaktır.

4- Aiağıdaki liderlik türünden hangisi Amaç Yol Yaklaşımının ortaya koyduğu
sınıflandırmada bulunmaz?
a) Otoriter
b) Destekleyici
c) Katılımcı
d) Başarı odaklı
e) İstismarcı

5- Amaç yol yaklaşımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Motivasyon teorilerinden bekleyişler yaklaşımı ile liderlik teorilerini birleştiren bir
bakış açısı sunmaktadır.
b) Çalışanların işi yapmak için kendilerini yeterli gördüklerinde ve işi tamamlayarak
ulaşacakları ödülü arzuladıklarında motive olacakları ve kendi istekleriyle çaba
gösterecekleri varsayımına dayanmaktadır.
c) Liderin rolü çalışanları motive edecek ihtiyaçları karşılamaktır.
d) Liderin durumsal kontrolü nasıl davranması gerektiğini belirlemektedir.
e) Çalışan ihtiyaçları gerekli bilgiyi sağlamak, ödüller vermek, amaçları tanımlamak,
engelleri kaldırmak, destek sağlamak vb. olabilir. Amaç yol yaklaşımına göre lider
çalışanları amaçları gerçekleştirecekleri yolu açıklamakta, yok boyunca onlara eşlik
etmektedir.

Cevaplar
1-c
2-a
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3-b
4-e
5-d
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6. LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Lider Üye etkileşimi ve Önceki Yaklaşımlardan Farkı
6.2. Lider Üye Etkileşiminin Boyutları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Lider her çalıana aynı şekilde mi davranır?
Lider ile çalışan arasındaki etkileşin kalitesi nasıl olabilir?
Lider ile çalışan ararsındaki etkileşimin alt boyutları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Lider üye etkileşimi, grup içi ve dışı etkileşim, yüksek ve düşük nitelikli etkileşim, etki,
katkı, sadakat, profesyonel saygı
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Giriş
Liderler belirli davranışları her zaman tüm gruba karşı değil, bazen grup üyeleriyle
birebir ilişkilerinde farklılaşan davranış öbeklerini bir arada sergilemektedirler. Böylece lider
ile her bir çalışan arasında, ayrı ve özgün bir etkileşim oluşmaktadır. Bu bölümde lider üye
etkileşimi teorisinin detayları açıklanacaktır. Bu teori ile çalışanların yöneticileriyle etkileşim
düzeyleri, bu etkileşimin boyutları ve kalitesini etkileyen faktörler, etkileşimin oluşum süreci
ve çalışanlar arasında nasıl değişiklik gösterdiği, son olarak da kaliteli etkileşimin önemi
açıklanacaktır.
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6.1. Lider Üye Etkileşimi ve Önceki Yaklaşımlardan Farkı

Lider Üye Etkileşimi (LMX) teorisi lider ve izleyiciler arasında, karşılıklı olarak
ilişkiler (ikili ilişkiler) geliştirilmesine dayanmaktadır. Teorinin önceki yaklaşımlardan en
temel farkı, lider ve/veya izleyicilerin özellikleri veya davranışlarına değil, aralarındaki
gelişen ilişkinin kalitesine odaklanmasıdır. LMX, liderlerin tüm çalışanlara belirli bir tarz ile
(örneğin; göreve ya da ilişkiye odaklı olmak; otokratik, katılımcı ya da özgür bırakıcı olmak
vb.) yaklaşmadığı, bunun yerine her bir çalışanla birebir ve özgün bir ilişki geliştirdikleri
varsayımına dayanmaktadır. Davranış bilimciler bu şekildeki davranışa “dikey ikili (vertical
dyad)” demektedirler.lvi

Dikey ikili yöneticinin görev verme ve yetki devretme işleri sonucunda doğal olarak
gelişen bir süreçte oluşmaktadır. Bu sürecinde belirli aşamalar bulunmaktadır. Bunlar; lvii
-Liderle üyenin ilk etkileşimi,
-Lider tarafından üyeye görevler verilmesi,
-Üyenin bu görevler karşısındaki tutum ve davranışları,
-Liderin üye davranışına yönelik tutum ve davranışlarıdır.

Sürecin çıktısı olarak lider üye etkileşiminin niteliği ortaya çıkmaktadır. Etkileşimin
niteliği iki türlü olabilmektedir:lviii
Grup içi (etkileşim: Bu tür ilişkide lider ve izleyiciler karşılıklı etki, güven, saygı ve
hoşlanma özelliklerini taşıyan bir ortaklık geliştirmektedirler. ‘Yüksek kaliteli etkileşim’
olarak da adlandırılan bu etkileşim liderin desteğine, formal ve informal ödüllere de işaret
etmektedir.

Grup dışı etkileşim: Liderle izleyici arasında karşılıklı güven, saygı ve hoşlanmanın
eksik olduğu etkileşimdir. ‘Düşük kaliteli etkileşim’ olarak da adlandırılan bu etkileşimde
sadece görev odaklı bir ortaklık geliştirilebilmektedir.
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Sonuç olarak lider üye arasındaki ilişkilerin bazıları karşılıklı güven ve saygı ile
ilişkilendirilen (grup içi) yüksek nitelikli etkileşim;

bazıları ise sadece astlarla yapılan

biçimsel anlaşmaya dayanan (grup dışı) düşük nitelikli etkileşim olarak ifade edilmektedir.lix

6.2. Lider Üye Etkileşiminin Boyutları

Lider üye etkileşimi pek çok yazar tarafından tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Graen
ve Uhl-Bien lider üye etkileşiminin çok katmanlı olarak ölçülebileceğini ileri sürerek yedi
ifadeden oluşan LMX-7 ölçeğini geliştirmiştirlx. Bu ölçek literatürde en sık kullanılan ölçek
haline gelmiştir. Dienesch ve Liden 1986 yılında lider üye etkileşiminin çok boyutlu yapısını
ileri sürmüştür lxi .

1998 yılında Liden ise, Maslyn ile beraber yaptığı çalışmada önceki

çalışmanın boyutlarını desteklemiş, buna profesyonel saygı boyutunu eklemiş ve bu dört
boyutla (etki, katkı, sadakat, profesyonel saygı) bir ölçüm aracı geliştirmiştirlxii.

Bu çalışmaya göre lider üye etkileşiminin boyutları şöyledir:
Etki: Karşılıklı hoşlanma
Katkı: Görev odaklı ilişkiler geliştirmede başarılı olma
Sadakat: Birbirinin beklediği doğrultuda davranma, birbirini destekleme, vefakarlık
Profesyonel Saygı: İşini nasıl yaptığına ilişkin itibarı

Bu boyutlar şu şekilde açıklanmaktadır;lxiii
Etki: Lideri beğenmeyle ilgili olumlu duyguları ifade etmektedir. Etki iş veya
profesyonel değerlerden ziyade kişilerarası çekiciliğe dayanmaktadır. Ödül ya da arkadaşlık
gibi sonuçları olan etki, lider ve çalışanın ilişkiyi bireysel olarak arzu etmesiyle oluşmaktadır.
Etki boyutunun ölçülmesi için çalışana aşağıdaki gibi sorular yönlendirilebilmektedir:
-Yöneticimi çok severim
-Yöneticim her insanın arkadaş olmayı isteyeceği bir kişidir.
-Yöneticimle çalışmak zevklidir.
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Katkı: Lider ya da çalışanın birbirlerini, ifade edilmiş ya da edilmemiş ortak
hedefler doğrultusunda çalışıyor olarak algılamasıdır. Katkının değerlendirilmesinde önemli
olan, çalışanın sorumluluk almada ve görevleri tanımlamada, iş tanımında ya da işe alma
sözleşmesinde ortaya konanın ötesine geçmesi; liderin ise kaynak ve fırsatları benzer şekilde
çalışanı için genişletmesidir.
Katkı boyutunun ölçülmesinde çalışana aşağıdaki gibi sorular yönlendirilebimektedir:
-Yöneticim için görevimin dışındaki işleri de yapmaya hazırım.
-Yöneticimin belirlediği hedeflere ulaşmak için normalde benden beklenenden
daha fazla çaba göstermeye istekliyim.
-Yöneticim için en sıkı şekilde çalışmayı yük olarak görmem.

Sadakat:

Lider ve çalışanın amaç, kişisel özellik ya da faaliyetlerinde,

birbirlerine desteğini açık şekilde göstermesidir. Sadakat bireyler için durumdan duruma
değişiklik gösteren bir vefakârlığı içermektedir.
Sadakat boyutu çalışana aşağıdaki gibi sorular yönlendirilerek ölçülebilir:
- Yöneticim yaptığım işler veya verdiğim kararlarda, konuyu tam bilmese bile
beni diğer üst yönetime karşı savunur.
- Başkaları bana yüklendiğinde ve beni eleştirdiğinde yöneticim beni savunur.
- Eğer istemeden bir hata yaparsam, yöneticim beni başkalarına karşı savunur.

Profesyonel Saygı: Lider ve çalışanın birbirlerinin örgüt içi ya da dışında
mesleki itibarlarını algılamalarıdır. Bu algılama bireyin geçmişine dayalıdır; birlikte çalıştığı
ve karşılaştığı diğer bireylerle yaşadığı deneyimler, başkalarının organizasyon içinde ve
dışında onun hakkındaki yorumları, sahip olduğu ödüller veya diğer profesyonel takdirler
yoluyla oluşabilmektedir. Bir kişiyle henüz bir arada çalışmadan, hatta onunla karşılaşmadan
bile, profesyonel saygı konusunda bir algı geliştirilmesi mümkündür. Bu boyut güven ve
yüksek saygı ile yakından ilişkilidir.
Profesyonel Saygı boyutunun ölçülmesi için çalışana aşağıdaki gibi sorular
yönlendirilebilmektedir:
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- Yöneticimin iş konusundaki bilgisi bende hayranlık uyandırır.
- Yöneticimin işine olan hâkimiyetine ve iş bilgisine saygı duyarım.
- Yöneticimin profesyonel yeteneklerini çok beğenirim.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde lider üye etkileşimi teorisinin detayları açıklanmıştır. Bu teori ile
çalışanların yöneticileriyle etkileşim düzeyleri, bu etkileşimin boyutları ve kalitesini
etkileyen faktörler, etkileşimin oluşum süreci ve çalışanlar arasında nasıl değişiklik
gösterdiği, son olarak da kaliteli etkileşimin önemi anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Lider üye etkileşimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Lider Üye Etkileşimi teorisi lider ve izleyiciler arasında, karşılıklı olarak ilişkiler
dayanmaktadır.
b) Teorinin önceki yaklaşımlardan en temel farkı, lider ve/veya izleyicilerin özellikleri
veya davranışlarına değil, aralarındaki gelişen ilişkinin kalitesine odaklanmasıdır.
c) LMX, liderlerin tüm çalışanlara belirli bir tarz ile yaklaşmadığı, bunun yerine her bir
çalışanla birebir ve özgün bir ilişki geliştirdikleri varsayımına dayanmaktadır.
d) Davranış bilimciler LMX teorisinin ele aldığı davranışa “dikey ikili’’ adını
vermektedirler.
e) Dikey ikili çalışanın herhangi bir görevi reddetmesiyle başlamaktadır.

2- Dikey ikilinin gelişme sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisi bulunamaz?
Dikey ikili yöneticinin görev verme ve yetki devretme işleri sonucunda doğal olarak
gelişen bir süreçte oluşmaktadır. Bu sürecinde belirli aşamalar bulunmaktadır. Bunlar; lxiv
a) Liderle üyenin ilk etkileşimi
b) Üyenin ailesiyle olan davranışları
c) Lider tarafından üyeye görevler verilmesi
d) Üyenin bu görevler karşısındaki tutum ve davranışları
e) Liderin üye davranışına yönelik tutum ve davranışları

3- Lider üye etkileşiminin kalitesine (niteliğine) ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) LMX sürecinin ilk girdisi lider üye arasındaki etkileşiminin niteliğidir.
b) Etkileşimin niteliği grup içi, grup dışı ve gruplar arası olmak üzere üç türlü
olabilmektedir.
c) Grup içi etkileşim liderle izleyici arasında karşılıklı güven, saygı ve hoşlanmanın
eksik olduğu etkileşimdir.
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d) Grup dışı etkileşimde sadece görev odaklı bir ortaklık geliştirilebilmektedir, grup
içi etkileşimde ise liderin desteği, formal ve informal ödülleri çalışan için artırması
söz konusudur.
e) Düşük kaliteli etkileşimde lider ve izleyiciler karşılıklı etki, güven, saygı ve
hoşlanma özelliklerini taşıyan bir ortaklık geliştirmektedirler.

4- Lider üye etkileşimin boyutlarına ilişkin tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
a) Etki: Karşılıklı hoşlanma
b) İlgi: Birbirinin beklediği doğrultuda davranma ve ilgilenme
c) Katkı: Görev odaklı ilişkiler geliştirmede başarılı olma
d) Sadakat: Birbirinin beklediği doğrultuda davranma, birbirini destekleme, vefakarlık
e) Profesyonel Saygı: İşini nasıl yaptığına ilişkin itibarı

5-Profesyonel saygı boyutuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Lider ve çalışanın birbirlerinin örgüt içi ya da dışında mesleki itibarlarını
algılamalarıdır.
b) Profesyonel saygıya ilişkin algılama yöneticinin geçmişine dayalıdır.
c) Bir kişiyle henüz bir arada çalışmadan, hatta onunla karşılaşmadan, profesyonel saygı
konusunda bir algı geliştirilmesi mümkün değildir.
d) Yöneticinin birlikte çalıştığı ve karşılaştığı diğer bireylerle yaşadığı deneyimler,
başkalarının organizasyon içinde ve dışında onun hakkındaki yorumları, sahip olduğu
ödüller veya diğer profesyonel takdirler yoluyla profesyonel saygıya ilişkin algı
oluşabilmektedir.
e) Bu boyut güven ve yüksek saygı ile yakından ilişkilidir.

Cevaplar
1-e
2-b
3-d
4-b
5-c
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7. GÜNÜMÜZ LİDERLİĞİNİN İTİCİ GÜÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Günümüzde İnsan Yönetmeyi Önemli Kılan Unsurlar
7.2. Günümüzde İnsan Yönetmeyi Zorlaştıran Unsurlar
7.3. Günümüz Liderinin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Günümüzde insan yönetmek her zamankinden daha mı önemlidir? Neden?
Günümüzde insan yönetmek her zamankinden daha mı zordur? Neden?
Günümüzde insan yönetmeyi zorlaştıran faktörler nelerdir?
Günümüz iş dünyasının gereklerini karşılamak için liderin rolü ne olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
İnsan yaratıcılığı, güncel liderlik teroilerinin nedenleri, iş yerinde farklılıklar, zehirli
duygular, zorbalık, duygusal taciz, fiziksel taciz, sosyal izolasyon ve yabancılaşma, gücün
kötüye kullanımı, etik olmayan uygulamalar
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Giriş
20. Yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan demografik, sosyal ve teknolojik değişimler
önceki yüzyılın geleneksel organizasyonlarını dönüştürmüş; inovasyon, yaratıcılık, müşteri
tatmini gibi konular süreçlerin standardizasyonu, etkinliği ve verimliliği kadar önemli
kavramlar haline gelmiştir. Bu organizasyonlarda çalışanların yaratıcılığı ve entelektüel
sermaye önemli bir konu haline gelmekte ve çalışanın ihtiyaçları ile organizasyonun çıktıları
arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Öte yandan farklılık yönetimi, işyerinde zorbalık ve
duygusal taciz, sosyal izolasyon ve yabancılaşma, gücün kötüye kullanımı, etik olmayan
davranışlar gibi örgütsel davranış alanında üzerinde durulan konular; insan kaynağını
anlamayı ve yönetmeyi daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Böyle bir ortamda mevcut
liderlik yaklaşımlarının günümüz işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamaması; daha insan
odaklı, kısa dönem kârlılığın üzerinde etik değerlere önem veren liderlik yaklaşımlarının
gündeme gelmesi şaşırtıcı değildir. Çalışanların ihtiyaçlarına odaklanan, potansiyellerini
geliştiren ve onları güçlendiren liderlik tarzlarının farklı toplumlarda ve sektörlerde önem
kazanması bu nedenledir. Bu bölümde söz konusu güncel liderlik davranışlarının itici gücü
olan, yukarıda kısaca bahsedilen gelişmeler açıklanacaktır.
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Günümüz organizasyonlarında farklı ırk, din, cinsiyet, yaş ve kültüre sahip kişilerin bir
arada çalışması insan kaynağının yönetimini karmaşık hale getiren faktörlerden biridir. Öte
yandan insan ilişkileri zayıf, etik olmayan davranışlar sergileyen, fiziksel ya da sözlü
saldırılarda bulunan, otoritesini kendi faydası için başkalarını manipüle etmede kullanan
yöneticilerin varlığında, çalışanların düşük iş tatmini, sosyal izolasyon ve yabancılaşma,
tükenmişlik gibi olumsuz tutumlara sahip olması, etkin liderlik tarzlarının iş tutumlarıyla
ilişkisini irdeleyen çalışmalara hız kazandırmaktadır. Liderlik araştırmalarında, çalışan odaklı
liderlik tarzlarının olumlu iş tutumlarını artırdığına ilişkin bir görüş birliği bulunmaktadır.
Benzer şekilde destekleyici davranış sergileyen liderlerle çalışan kişilerin, işlerinden daha
fazla tatmin oldukları belirtilmektedir. Ayrıca, işletmelerin yalnızca hissedarlarına değil,
faaliyetlerinden etkilenen tüm kesimlere karşı sorumluluğunun önemi gün geçtikçe daha çok
anlaşılmaktadır. Böyle bir ortamda yeni liderlik yaklaşımlarına ihtiyaç doğmaktadır.

7.1. Günümüzde İnsan Yönetmeyi Önemli Kılan Unsurlar

Yönetim alanındaki stratejik yaklaşım odak noktasını 1950’lerden itibaren, neredeyse
her on yılda bir değiştirmektedir. 1950’lerde işletmelere rekabet avantajı sağlayan en temel
faktör “operasyonel verimlilik” olarak görülmekte; 1960’larda “stratejik planlama” önem
kazanmaya başlamakta; 1970’lerde bu bakış açısı yerini “konumlandırmaya” bırakmaktadır.
1980’lerde “kalite ve mükemmeli arayış” gündeme gelmekte ve 1990’larda rekabet avantajı
sağlayan en önemli kaynak “öz yetenek” olarak görülmektedir.

1990’lardan sonra

mamullerin yaşam seyri iyice kısalmış, bu nedenle belirli ürünlere dayalı rekabet yerini
sürekli yenilik, yaratıcılık ve yeni mamul geliştirmeye bırakmıştır.

2000’li yıllarda

işletmelerin performanslarını operasyonel verimlikten çok, insanlar sayesinde yükseltildiği;
böylece rekabet avantajının temelini bilgi ve insan yaratıcılığının oluşturduğu bir döneme
girilmiştir. Küreselleşmenin, internet kullanımının ve e-ticaretin artmasıyla beraber; küresel
boyutta tatmin edilmesi güç tüketici taleplerini karşılamak, hızlı değişen dış çevreye uyum
sağlamak ve yok edici rekabette varlığını sürdürmek için işletmeler, bilgiyi daha verimli
kullanmaya ve entelektüel sermayeyi iyi yönetmeye yönelmektedirler.lxv
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21. yüzyılda yüksek performanslı işletmelerin bazı karakteristik özellikleri;

öz

yeteneğe, gelişmiş ağlar ve işbirliklerine, süreç odaklı yaklaşıma, öğrenen organizasyon
yapısına ve bilgi yönetimine sahip olmaktır. Günümüzde işletmeler için asıl önemli olan,
çeşitli teknolojiler ve sistemlerinden daha çok, inovasyonun itici gücü olarak bilginin
yaratılmasını ve insanlar arasında paylaşılmasını mümkün kılan kaynakların organizasyona
katılmasının ve organizasyonda kalmasının sağlanmasıdır.lxvi

İnsan sermayesinin en az fiziksel sermaye kadar, hatta bazı iş kollarında daha fazla
öneme sahip olduğu günümüzde, insan kaynağını yönetmek kilit rol oynamaktadır. İş yerinde
farklı cinsiyet, yaş, ırk, etnik ve dini kökene sahip bireylerin bir arada faaliyet göstermesi; bir
yandan yaratıcılığın bir bileşeni olarak görülüp farklılık yönetimini gündeme getirmiş, diğer
yandan bir çatışma ortamına sebep olarak insan kaynağının yönetimini daha da
güçleştirmiştir. Son 25 yılda iş yerlerinde farklılıkların çoğalmasıyla, çalışanın gelişimi ve
performansını artırmak için iş yerlerinin bir öğrenme ortamı olarak hizmet etmesi
arzulanmıştır.

İşletme yönetimi alanında cinsiyet ya da kuşak farklılıklarına odaklanan

çalışmaların artması bu sebepledir.

Bu değişimler geleneksel liderlik modelinin güç ve

otoritesinin etkinliğinin yeniden gözden geçirilmesine sebep olmuşturlxvii.

7.2. Günümüzde İnsan Yönetmeyi Zorlaştıran Unsurlar

2000’li yıllarla beraber iş dünyasının yüz yüze kaldığı ve mevcut liderlik
yaklaşımlarının günümüz organizasyonlarının ihtiyaçlarını karşılayamamasına sebep olan
etmenler aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir:

İş Yerinde Farklılıklar (Diversity): İş yerlerinde bir arada çalışan farklı etnik kökene,
cinsiyete ve dine mensup bireylerin yanında; ortalama yaşam süresinin uzaması, farklı
kuşakların oluşma süresinin kısalması gibi faktörlerle x ve y kuşağına dahil bireylerin de bir
arada çalışmaları. Birbirinden farklı davranış kalıplarına ve değer yargılarına sahip bu grupları
yönetmede liderlerin zorluk çekmesidir.
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Zehirli Duygular (Toxic emotions): İş yerinde yöneticilerin tutum ve davranışları ya
da örgütsel uygulamalar sonucu çalışanın duygusal açıdan aşırı duyarlılık sergilemesi olarak
ifade edilen zehirli duygularınlxviii; özellikle insan ilişkileri zayıf ve etik olmayan davranışlar
sergileyen yöneticilerin varlığında ortaya çıkmasılxix ve bu nedenle çalışanların düşük tatmin,
zayıf bağlılık ve tükenmişlik yaşamaları.lxx

Zorbalık, Duygusal ve Fiziksel Taciz (Bullying, Mobbing, Harrasment): İş
yerlerinde halen fiziksel ya da sözlü şekilde sistematik olarak belli bir bireye ya da gruba
düşmanca, saldırgan ya da zorba davranışlar, duygusal ya da fiziksel taciz lxxi sergileyen
yönetici davranışlarının varlığının günümüz insanının değerleri ve yaşam tarzıyla
bağdaşmaması.lxxii

Sosyal İzolasyon ve Yabancılaşma (social isolation and alienation): Özellikle
etkileşimci liderlik tarzlarının var olduğu iş yerlerinde, çalışanın kendini güçsüz, anlamsız,
kendine yabancı hissetmesine sebep olan sosyal izolasyon ve yabancılaşma gibi sorunların
yaşanması;lxxiii bunların çalışanların ruhsal sağlığının, iş yaşam dengesinin bozulmasına sebep
olması.lxxiv

Gücün Kötüye Kullanımı (abuse of power): İş yerinde çalışanların çabalarını
kullanarak ve tüm yönetsel sorumluluklardan kaçınarak liderin kişisel kazancı için kontrol
alanlarını manipüle edecek şekilde davranışlar sergilemesiyle oluşan gücün kötüye
kullanımı.lxxv

Etik Olmayan Davranışlar (unethical practices): Mevcut liderlik yaklaşımlarının
çalışanların adalet algısıyla yeterince desteklenememesiyle çalışanlara, ve ayrıca Enron
örneğinde olduğu gibi şirket skandallarının tüm paydaşlara zarar vermesiyle; etik olmayan
uygulamaların tartışmaya açılması ve etik karar almaya yönelik ihtiyacın artması.lxxvi
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7.3. Günümüz Liderinin Rolü

Günümüzde liderlik tartışmalarının odağında, mevcut yaklaşımların karmaşık ve
belirsiz bir gelecek için yeterli olup olmadığı bulunmaktadır.

İş dünyasının doğasını

değiştiren sosyal ve teknolojik alandaki değişimler, bireysel farklılıkların iş ortamında
artması, ve kurumsal skandallar gibi konular, liderlik ve yönetim alanında köklü bir yeniden
düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle işletmelerin başarıyı ve karlılığı sürdürebilmesi
için yönetim alanında vurgu motivasyonu ve sosyal sorumluluğu artırmaya yönelmiştir.
İnovatif olmak isteyen şirketlerde liderlik, çalışanların işle özdeşleşmesinin ve yaratıcılıklarını
kullanmalarının anahtar faktörü olarak görülmektedir.lxxvii 21. yy. liderliği topluluğa ve takım
çalışmasına, karar alma gücünü paylaşmaya, etik ve ilgi gösteren davranışa dayanan ve
çalışanların

gelişmesini artırırken örgütlerin kalitesini yükselten bir tarza doğru

evrilmektedir.lxxviii
Avolio ve diğerleri 2009 yılında mevcut liderlik türlerini değerlendirdikleri
çalışmalarında;

liderlik araştırmalarının odağının liderden takipçilere, eşdüzey iş

arkadaşlarına, liderin nasıl bir iş ortamı ve kültür yaratması gerektiğine kaydığını
vurgulamaktadırlar. Yazarlara göre liderlik önceki dönem çalışmalara göre, organizasyonda
daha karmaşık ve dinamik bir sistem olarak ele alınmakta ve izleyiciler bunun tamamlayıcı
parçası haline gelmektedir.lxxix

Wong ve Davey ise liderlik çalışmalarının odağının süreç ve sonuçlardan insanlar ve
geleceğe kaydığını belirtmektedir. Yazarlar böyle bir ortamda;
-çalışanların yaratıcı potansiyellerini özgür bırakmaya ve geliştirmeye;
-yetenekli bilgi işçilerini cezbeden ve elde tutulabilecekleri iş ortamları
geliştirmeye;
-gelecekteki belirsizliklere uyum sağlayabilmek için inovasyonu ve risk almayı
teşvik etmeye odaklanacak liderlerin yetiştirilmesinin önem taşıdığını vurgulamaktadırlar.lxxx

Page ve Wong, günümüzde artık daha etkin, verimli ve sürdürülebilir olmak isteyen
organizasyonlar yeniden organize etme, yeniden yapılandırılma, süreç mühendisliği gibi
değişimlere başvursa da; bunları insan kaynağının üstünlüğüne inşa etmedikleri müddetçe
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çok uzun süre başarılı olamayacaklarını vurgulamaktadırlar. Hedeflerin gerçekleştirilmesi ve
verimlilik için, insanların ve süreçlerin pek çok durumda organizasyon yapısından daha
önemli olduğunu belirtmektedirler. Yazarlara göre etkin sistem ve süreçler ancak onları
çalıştıran insanlar etkin ise etkin olabilirler. Günümüz organizasyonlarının lideri de, bu
insanlara yatırım yaparak ve onları en iyisini yapmaları için güçlendirerek motive etmelidir.
Bu durum liderin, merkezi bir konumda olmaktan çok merkezden uzağa dağılmış, çalışanların
işleri yapmasını mümkün kılan bir durumda olmasını gerekli kılmaktadır. Bir başka deyişle
aslında çağımız liderlerinin öncelikli görevi söz konusu süreçlerde birbirine bağlanmış
kişilere özen göstermek olmalıdır.lxxxi

Günümüz organizasyonlarında yukarıda sıralanan sebeplerle ihtiyaç duyulan liderlik
türü, insan odaklı ve vizyoner bir bakış açısıyla işletme amaçlarını dengeleyebilecek bir tarz
olmalıdır.

Wong ve Davey, günümüz liderlerinin aşağıdaki davranış ve özelliklerle bu

ihtiyaca cevap verebileceklerini belirtmektedir:lxxxii
-Özverili ve mütevazi bir tutum içinde olmaları,
-Çalışanların başarı ve gelişimine odaklanmaları,
-Yenilikçiliği teşvik etmek ve içsel motivasyonu artırmak için güvenli ve
pozitif bir çalışma ortamı oluşturma sorumluluğunu duymaları,
-İzleyicilere koşulsuz bir şekilde saygıya ve onura layık insanlar olarak
davranarak, iş ortamının insancıl olmasına katkı sağlamaları,
-İzleyicilerin haklı ihtiyaçlarını kendi kişisel çıkarlarının önünde tuttuğu için
güven kazanmaları,
-Çalışanlara ve tüm paydaşlara sağlanan faydayı, karlılığın üzerinde tutarak
güven kazanmaları,
-Çalışanlarını açık fikirlilikle dinlemeleri,
-Çalışanlarla empati, iyileştirme, duygusal zeka yoluyla iyi ilişkiler kurma ve
bunları sürdürmeleri,
-Takım oluşturmaya değer verme, bu yolla herkesi karar alma sürecine dahil
etmeye çalışarak destek ve işbirliği sağlama,
-İnsan kaynaklarının yaratıcı potansiyelini harekete geçirerek ve geliştirerek
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örgütsel hedeflere ulaşmaya çalışmaları.

Yukarıda açıklanmaya çalışılan ortamda günümüz liderinin rolü, ne yapması
gerektiği

yeniden

sorgulanmaktadır.

Özetle

günümüz

lideri

işletme

amaçlarını

gerçekleştirmek için:
-

Lider-takipçi arasında ve çalışanlar arasında etkili insan ilişkileri geliştirmeli,

-

Herkesin kabul edildiği, ait hissettiği, anlamlı bulduğu pozitif iş ortamı yaratmalı,

-

Bilgi ve kaynak paylaşımında dürüst, adil ve etik olmalı,

-

Paylaşılan bir vizyon yaratmalı ve herkesi buna dahil etmelidir.

Geleneksel liderlik teorileri yukarıda anlatılan rolün gerçekleşmesi için
özellikle liderin bilgi yayıcı (iletişimci) rolü göz ardı edilmiştir. Bu nedenle çağdaş liderlik
teorileri liderin duygu düşünce ve davranışlarını nasıl kabul ettirdiği ve takipçilerin ilgi
alanlarını nasıl etkileyebildiğine odaklanmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

122

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 20. Yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan demografik, sosyal ve
teknolojik değişimler önceki yüzyılın geleneksel organizasyonlarını nasıl dönüştürdüğü;
inovasyon, yaratıcılık, müşteri tatmini gibi konular süreçlerin standardizasyonu, etkinliği ve
verimliliği kadar önemli kavramlar haline geldiği açıklanmıştır.
Organizasyonlarda
çalışanların yaratıcılığı ve entelektüel sermaye önemli bir konu haline gelmekte ve çalışanın
ihtiyaçları ile organizasyonun çıktıları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Öte yandan farklılık
yönetimi, işyerinde zorbalık ve duygusal taciz, sosyal izolasyon ve yabancılaşma, gücün
kötüye kullanımı, etik olmayan davranışlar gibi örgütsel davranış alanında üzerinde durulan
konular; insan kaynağını anlamayı ve yönetmeyi daha da karmaşık bir hale getirmektedir.
Böyle bir ortamda mevcut liderlik yaklaşımlarının günümüz işletmelerinin ihtiyaçlarını
karşılamaması; daha insan odaklı, kısa dönem kârlılığın üzerinde etik değerlere önem veren
liderlik yaklaşımlarının gündeme gelmesi şaşırtıcı değildir. Çalışanların ihtiyaçlarına
odaklanan, potansiyellerini geliştiren ve onları güçlendiren liderlik tarzlarının farklı
toplumlarda ve sektörlerde önem kazanması bu nedenledir. Bu bölümde söz konusu güncel
liderlik davranışlarının itici gücü olan, yukarıda kısaca bahsedilen gelişmeler açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Günümüz işletmelerinde liderlik uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Liderin paylaşılan bir vizyon yaratması ve herkesi buna dahil etmesi gerekmektedir.
b) Herkesin kabul edildiği, ait hissettiği, anlamlı bulduğu pozitif iş ortamı yaratmak
günümüz liderlerinin görevleri arasındadır.
c) Verimliliği artırmak için çalışana ofiste geçirdiği saat kadar ücret vermek gerekir.
d) Lider takipçi arasında ve çalışanların kendi arasında etkili insan ilişkileri
geliştirmek önem taşımaktadır.
e) Bilgi ve kaynak paylaşımında dürüst, adil ve etik olmak gerekmektedir.

2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1950’lerde işletmelere rekabet avantajı sağlayan en temel faktör “operasyonel verimlilik”
olarak görülmektedir.
b) 1960’larda “stratejik planlama” önem kazanmaya başlamıştır.
c) 1970’lerde stratejik bakış açısında “konumlandırma” önem taşmaya başlamıştır.
d) 1980’lerde “kalite ve mükemmeli arayış” gündeme gelmiştir.
e) 2000’li yıllarda rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynak finansal varlıklardır

3-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1980’ler operasyonel verimliliğin ve kalite kontrolünün önemli olduğu yıllardır. Temel
argüman, mümkün oldukça ucuz ve çok sayıda ürün üretebilmektir.
b) 1990’larda rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynak “öz yetenek” olarak görülmektedir.
c) 1990’lardan sonra mamullerin yaşam seyri iyice kısalmış, bu nedenle belirli ürünlere dayalı
rekabet yerini sürekli yenilik, yaratıcılık ve yeni mamul geliştirmeye bırakmıştır.
d) 2000’li yıllarda işletmelerin performanslarını operasyonel verimlikten çok, insanlar sayesinde
yükseltildiği; böylece rekabet avantajının temelini bilgi ve insan yaratıcılığının oluşturduğu
bir döneme girilmiştir.
e) 21. Yüzyılda işletmeler küreselleşmenin, internet kullanımının ve e-ticaretin artmasıyla
beraber; küresel boyutta tatmin edilmesi güç tüketici taleplerini karşılamak, hızlı değişen dış
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çevreye uyum sağlamak ve yok edici rekabette varlığını sürdürmek için, bilgiyi daha verimli
kullanmaya ve entelektüel sermayeyi iyi yönetmeye yönelmektedirler

4-Aşağıdakilerden hangisi günümüz liderinin rolü arasında sayılamaz?
a) Lider-takipçi arasında ve çalışanlar arasında etkili insan ilişkileri geliştirmek
b) Zaman hareket etütleriyle bir işin daha hızlı nasıl yapılabileceğini analiz etmek
c) Herkesin kabul edildiği, ait hissettiği, anlamlı bulduğu pozitif iş ortamı yaratmak
d) Bilgi ve kaynak paylaşımında dürüst, adil ve etik olmak
e) Paylaşılan bir vizyon yaratmalı ve herkesi buna dahil etmelidir.

5-Aiağıdakilerden hangisi günümüzde insan yönetmeyi zorlaştıran unsurlar arasında
sayılamaz?
a) Gücün kötüye kullanımı
b) Zorbalık, mobbing, taciz
c) İş yerlerinde çalışan çeşitliliği, farklılık yönetimi sorunları
d) Vizyona uygun stratejiler belrileme zorunluluğu
e) Etik olmayan davranışlar

Cevaplar
1-c
2-e
3-a
4-b
5-d
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8. DÖNÜŞÜM ODAKLI ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımları
8.2. Karizmatik liderlik
8.3. Vizyoner Liderlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Liderin dönüşümü sağlamadaki önemi nedir?
Lider dönüşümü nasıl sağlar, hangi güç kaynaklarını kullanır?
Dönüşüm odaklı güncel liderlik yaklaşımları ve bu yaklaşımların alt boyutları nelerdir?

128

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Etkileşimci lider, dönüşümcü lider, karizmatik lider, vizyoner lider
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Giriş
1990’lı yıllarla beraber rekabetin artması, değişimin hızlanması ve bu değişime
uyumun bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmasıyla beraber, daha once de değinildiği gibi eski
liderlik yaklaşımlarının pek çoğu günümüz organizasyonlarının ihtiyaçlarına cevap veremez
hale gelmiştir. Geleneksel yaklaşımlarda göz ardı edilen en önemli unsur, liderin günümüz
organizasyonlarındaki bilgi yayıcı rolüdür. Güncel liderlik teorileri içinde, liderin kendi
duygu ve düşüncelerini, davranışlarını izleyicilerine nasıl kabul ettirdiğini, bu yapıyı etkileyen
liderlik davranışlarını ortaya koymaya çalışan yaklaşımlar yer almaktadır.

Bu bölümde

liderin bilgi yayma, düşünce ve davranışları kabul ettirme ve bu yolla örgütsel değişimde itici
güç olma fonksiyonunu ele alan yaklaşımlardan bazıları olarak aşağıda sıralanan yaklaşımlar
açıklanacaktır:
-Dönüşüncü liderlik
-Karizmatik liderlik
-Vizyoner liderlik
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8.1. Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımı

Dönüşümcü liderlik yaklaşımını anlayabilmek için etkileşimci yaklaşımla birarada
değerlendirmek gerekmektedir.

8.1.1. Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı
Bass ve Burns’un ortaya koyduğu liderlik yaklaşımı önceki yaklaşımları ‘etkileşimci’
olarak nitelemektedirler. Türkçe literatürde bu yaklaşım ‘işlemci liderlik’ olarak da
kullanılmaktadır. Bunun sebebi orjinal isminin ‘transactional leadership’ olmasıdır. Yaklaşım
özünde lider ve çalışan arasında etkileşim oluşturam her türlü bilgi, yetki, kaynak, emir alış
verişine dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre liderler çalışanlara çeşitli görevlere ilişkin
beklentileri sonucunda ödül, olumlu pekiştirme, başka görevler, gelişme fırsatları, kaynaklar
vb. sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında etkileşimci liderlik teorisinde lider davranışının işe
yönelik (görev odaklı, üretime yönelik) olduğunu söylemek mümkündür.

Etkileşimci liderlik yaklaşımı yönetici ile ast arasındaki etkileşimi aşağıdaki konular
çerçevesinde ele almaktadır:
- Amaç belirleme,
- Amaçlara ulaşmada ortaya çıkan ilerlemeleri gözlemleme
- Çalışanların rolünün belirlenmesi
- Performansa uygun ödül ve desteğin sağlanması
İşe yönelik bir liderlik tarzı söz konusudur.

Etkileşimci liderliğin özellikleri aşağıdaki şekildedir:lxxxiii
Durumsal Ödül: Ödül gösterilen çaba ve elde edilen performansa bağlıdır.
İstisnalarla Yönetim (aktif): Standart ve kurallardaki sapmaları izleyip kontrol eder,
düzeltici faaliyetlerde bulunur.
İstisnalarla Yönetim (pasif): Yalnızca standartlardan sapma olursa harekete geçer.
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Özgür Bırakıcı: Sorumluluk üstlenmez ve karar almaz.

6.2.2. Dönüşümcü Liderlik
Burns

lxxxiv

tarafindan geliştirilen ve Bass

lxxxv

tarafından yönetim literatüründe

yaygınlaştırılan dönüşümcü liderlik, çalışanlara vizyon ve ilham vererek, kişisel amaçlar
yerine organizasyonun ortak amaçlarına ulaşma konusunda çalışanların motive edildikleri bir
süreçtir. Dönüşümcü liderliğin dört bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; lxxxvi
-İdealleştirilmiş Etki: Vizyon oluşturur ve misyonun anlaşılmasını sağlar, gurur
aşılar, çalışanın kendini kabul etmesini, güvenmesini rol model almasını sağlar.
-İlham Verici Motivasyon: Yüksek beklentileri anlatır, çabaları semboller kullanarak
ifade eder, önemli amaçları basit yollarla anlatır.
-Entelektüel Uyarım (zihinsel teşvik): İşleri yapmanın daha iyi ve yeni
yollarını kullanmaya teşvik eder, yaratıcılığa ve varsayımların yeniden gözden geçirilmesine
zorlar; rasyonelliği ve akıllıca problem çözümünü destekler. İdeallere ulaşmayı çalışan için
çekici kılmaktadır.
-Çalışanların Her Birine Önem Verme: Çalışanlarla bireysel düzeyde
ilgilenir. Herkese tek tek dikkat ederek onlara danışmanlık yapar ve tavsiyelerde bulunur.
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Şekil 8.1. Dönüşümcü Liderlik Süreci
Kaynak: George, J.M., Jones G.R. (2008). Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, 411’den
aktaran, Arıkboğa Ş. (2014) Yönetim Becerileri, Der Yayınları.

Dönüşümcü liderliğin birincil odağı organizasyondur. İzleyicilerin kişisel
gelişimleri organizasyon için neyin iyi olduğu çerçevesinde değerlendirilir, çünkü daha iyi
performans gösterilmesi arzulanır. Burada liderin organizasyonun amaçlarını kişisel amaçları
doğrultusunda manupule etme ya da, çalışanları liderin çıkarları doğrultusundaki amaçlara
yönlendirme riski vardır.

lxxxvii

Ancak dönüşümcü liderler pek çok açıdan günümüz

organizasyonlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Özellikler vizyon oluşturma, yayma,
çalışanlar arasında kabulünü sağlama açısından dönüşümcü liderlik yaklaşımı oldukça
etkilidir. Dönüşümcü liderliğin en önemli özellikleri arasında vizyon, etki, kredibilite, güven
ve çalışanlara hizmet bulunmaktadır. Ancak dönüşümcü liderliğin diğer güncel liderlik
yaklaşımlarından en önemli farkı, lider ile takipçilerin motivasyonlarını hizalaması, bir başka
deyişle izleyicilerin organizasyon ile eş güdülere sahip olmalarını sağlaması olduğu
belirtilmektedirlxxxviii.

8.2. Karizmatik Liderlik

Karizma konusu tanımlaması zor ama pek çoğumuzun bazı insanlara atfettiği, insanlar
üzerindeki etkisinin güçlü olduğunu kabul ettiği bir niteliktir. Liderlik araştırmalarında da
karizmanın liderlerin kullandığı bir güç kaynağı olarak önemli bir yer tuttuğu görülmüştür.

Karizma Weber’e göre ‘bir kişiyi normal insanlardan ayıracak, az bulunur bir
kişilik kalitesidir.’ House ise karizmatik liderlerin, ‘kendi kişiliklerinin gücüyle izleyiciler
üzerinde derin ve olağanüstü etki yaratabilen kişiler’ olduğunu vurgulamıştır. Karizmatik
lider,
-kendine güvenen
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-meraklı
-vizyonun ne kadar iyi ve önemli olduğu konusunda takipçilerin kabul ve
desteğini kazanan bireyler olarak dikkat çekmektedirler.

Karizmatik liderliğin temel ozellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
-

Vizyon sahibi olma ve vizyonu etkili ifade edebilme

-

Kişisel risk alabilme, yüksek bedel ödemeye razı olma

-

Takipçileri iyi anlama, duygu, ihtiyaç ve yeteneklerine duyarlılık

-

Alışılmış davranışların normların dışında, basmakalıp olmayan davranışlar

Karizmatik liderlik özellikle değişim, kriz gibi belirsizliklerin yüksek olduğu
dönemlerinde etkisi yüksek bir yaklaşımdır. Karizmatik lideriğin faydaları aşağıdaki şekilde
özetlenebilir: lxxxix
-

Karizmatik liderler birey ve grupları çabuk etkiler ve yüksek performansa sebep
olur.

-

İdeolojinin ağır bastığı ortamlarda ya da stresli ortamlarda diğer liderlik türlerine
göre daha başarılı sonuçlar verebilir.

-

Stres altındaki, kriz içinde veya yaşamıyla ilgili sorun ve korkuları olan çalışanları
daha kolay etkileyebilir.

Karizmatik liderlik güçlü egoları ve yarattıkları geniş etki alanıyla yukarıda
sıralanan faydaların yanında, bireyler, organizasyonlar ve tüm toplum için sakıncalı
olabilecek bazı sonuçlar da doğurmaktadır.

Karizmatik liderliğin sakıncaları aşağıdaki

şekilde özetlenebilir: xc
-

Karizma, işletmeye yapılan katkı düşük olsa da

yüksek maaş almak için

kullanabiliyor.
-

Kişisel imaj ve karizmayı korumak için işletme için önemli olan alanlara değil,
liderin ilgi alanları ön plana çıkabiliyor.

-

Egosunun çok güçlü olması işletmeye zarar.

-

Çalışanların hayranlığı liderin yanlışlarını görme, uyarma, engelleme gibi
davranışları azaltması.
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8.3. Vizyoner Liderlik

Bu ders notunun birinci ve ikinci bölümlerinde lider ve yönetici arasındaki ayrımdan
bahsederken, liderlerin vizyon geliştirme yeteneklerinin ve kavramsal becerilerinin önemine
vurgu yapılmıştır. Liderin asıl rolünün karmaşıklıkla başa çıkmak değil, değişimi mümkün
kılmak olduğundan ve bu işlevin en önemli bileşeninin vizyon kurgulama, aktarma ve
çalışanlar arasında kabul görmesini sağlama olduğunun da altını çizmiştik.

Değişimi

mümkün kılan bir liderlik yaklaşımı için bu nedenle vizyonerlik önemli bir yetenektir.
Bass’ın yukarıda anlatılan dönüşümcü liderlik teorisinde de günümüz işletmelerinin ihtiyaç
duyduğu değişimi mümkün kılmak için liderin en önemli odak noktasından biri olarak
paylaşılan vizyon oluşturmasının önemi vurgulanmıştır. Benzer şekilde Gardner'ın başarılı
liderlerin doğası üzerine yaptığı araştırmada, gerçekten fark yaratan 20. yüzyıl liderinin
hayatları ve eserleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, başkalarının düşünce, duygu ve
davranışlarını etkilemek için, gerçekten fark yaratan liderlerin hepsinin bir öykü veya mesajı
olduğu ortaya konmuştur.
olmaktadır.

xci

Hikayeler izleyenlerin geleceği resmetmelerine yardımcı

Gardner, hikaye yaratan liderlerin günümüzdeki başarısının önemini

vurgulamıştır. Burada altı çizilen yeni hikayeler, geleceğe ilişkin kurgular, hayaller yani
vizyonlardır.

İşletme yönetiminde vizyon genel olarak ‘hayal edilen gelecek’, çalışanlar için
hedefe ulaşma yolunu gösteren bir harita, ilgili paydaşlar için gelecekle ilgili verilmiş
sözdür. xcii

Kişilerin (liderlerin) veya kurumların (işletmelerin), kendilerinin gelecekte

olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Vizyon kurum için bir iddia, bir hayal, bir resim,
bir hikayedir.

Vizyoner liderlik en yalın haliyle, net bir vizyon oluşturmak, bunu açıkça ifade
etmek, insanlar arasında paylaşılmasını, kabul görmesini ve insanların dahil olmasını
sağlamakla ilgilidir. Bir başka deyişle insanlara vizyon aşılayarak motive etmekle ilgilidir.
Aşağıdaki değerlendirme aracıyla vizyon aşılayarak motive etme eğiliminizi ölçmeniz
mümkündür.
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Vizyoner Motive Edici Rolünde Ustalık (Vizyoner Liderlik) – Değerlendirme
Ölçeği
Aşağıdaki sorulara 1(hiç katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında
puan veriniz..
1. Bir vizyon tasarlayabiliyorum ve vizyonun bileşenlerini anlamlı bir şekilde
başkalarına ifade edebiliyorum.
2. İnsanların benimle gelmesini sağlayacak şekilde güven ortaya koyuyorum.
3. İnsanlar irade gösterdiklerinde herhangi bir şeye ulaşabilecekerine gerçekten
inanıyorum.
4. Sorunları çözüme kavuşturmada yetenekliyim.
5. Duygusal olarak esneğim, kolayca ve hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilirim.
6. İnsanları fikirlerimle buluşturmaktan hoşlanırım.
7. Koçluğu insanların motive edilmesinde gerçek bir güç olarak görüyorum.
8. Gerçekten, herhangi bir değişim durumunda insanların kalplerini ve zihinlerini
kazanmanız gerektiğine inanıyorum.
9. Pozitif düşünüyorum ve bardağın boş değil dolu tarafını görüyorum.
10. Vizyona insanları dahil edecek kadar uzun ve güçlü şekilde tutunabilirim
Bu değerleme aracından en iyi sonucu alabilmek için iş arakadaşlarınız ve
astlarınızla yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.
Değerlendirme:
30 puandan fazla aldıysanız, Vizyoner Motive Edici rolünü ustalıkla
sergiliyorsunuz demektir. 25 puanın altına düşerseniz, kendinizi bu konuda daha çok
geliştirmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. 20'den az puan alırsanız, ekibinize Vizyoner
Motive Edici rolünü üstlenecek bir takım arkadaşı almanızı tavsiye edebiliriz.

Kaynak: Cameron E., Green M., (2008). Making Sense Of Leadership: Exploring
The Five Key Roles Used By Effective Leaders, Kagan Page, 148-149.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1990’lı yıllarla beraber rekabetin artması, değişimin hızlanması ve bu değişime
uyumun bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmasıyla beraber, daha önce de değinildiği gibi eski
liderlik yaklaşımlarının pek çoğu günümüz organizasyonlarının ihtiyaçlarına cevap veremez
hale gelmiştir. Geleneksel yaklaşımlarda göz ardı edilen en önemli unsur, liderin günümüz
organizasyonlarındaki bilgi yayıcı rolüdür. Güncel liderlik teorileri içinde, liderin kendi
duygu ve düşüncelerini, davranışlarını izleyicilerine nasıl kabul ettirdiğini, bu yapıyı etkileyen
liderlik davranışlarını ortaya koymaya çalışan yaklaşımlar yer almaktadır.

Bu bölümde

liderin bilgi yayma, düşünce ve davranışları kabul ettirme ve bu yolla örgütsel değişimde itici
güç olma fonksiyonunu ele alan yaklaşımlardan bazıları olarak dönüşümcü, karizmatik ve
vizyoner liderlik yaklaşımlar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Karizmatik liderlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Karizma bir kişiyi normal insanlardan ayıracak, az bulunur bir kişilik kalitesidir.
b) Kişisel risk alabilme, yüksek bedel ödemeye razı olma, takipçileri iyi anlama ve
beklenenin dışında davranışlar gösterebilme karizmatik liderlerin davranış özellikleri
ararsındadır.
c) Karizmatik liderlik her zaman olumlu sonuçlar doğurur.
d) Karizmatik liderlik birey ve grupları çabuk etkileme ve yüksek performans ortaya
koyma açısından faydalıdır.
e) Karizmatik liderlere çalışanların hayranlığı, liderin yanlışlarını görme, uyarma,
engelleme gibi davranışları azaltmaktadır.

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Etkileşimci liderlik, çalışanların rollerinin belirlenmesi amaçlara ulaşmada
gösterdikleri performansa uygun ödül ve desteğin sağlanması için lider ve çalışan arasındaki
etkileşime odaklanmaktadır.
b) Dönüşümcü liderler çalışanlara, organizasyonel amaçlara ulaşmaya katkı sağlaması,
lidere inanması yüksek performans sergilemesi için ilham veren liderlerdir.
c) Dönüşümcü liderler inovasyon ve değişim getirmede özel yeteneklere sahip olan
liderdir, statükoyu kabul etmezler, karizmatik özellikleri vardır.
d) Geleneksel liderlik teorilerinde liderin bilgi yayıcı (iletişimci) rolü göz ardı
edilmiştir.
e) En iyi ve her ortamda geçerli tek bir liderlik tarzı vardır.
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3-

Karizmatik

liderler

-----------------------------------yetenekleri

ile

karakterize

edilebilir.
a) Organizasyon üyelerine vizyon sağlama
b) Çalışanları arasında saygı uyandıran
c) Çalışanlarında entelektüel faaliyetlerde hayal kırıklığı yaratan
d) Takip edenleri tarafından hayranlık uyandıran
e) Çalışanları ezen

4- Vizyon ve vizyoner liderlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşletme yönetiminde vizyon genel olarak ‘hayal edilen gelecek’, çalışanlar için hedefe ulaşma
yolunu gösteren bir harita, ilgili paydaşlar için gelecekle ilgili verilmiş sözdür.
b) Vizyoner liderlik çalışanlara vizyona uygun performanslarını ödüllendirmek, vizyondan sapan
davranışları cezalandırmak üzerine kuruludur.
c) Kişilerin (liderlerin) veya kurumların (işletmelerin), kendilerinin gelecekte olmasını arzu
ettikleri durumun ifadesidir. Vizyon kurum için bir iddia, bir hayal, bir resim, bir hikayedir
d) Vizyoner liderlik en yalın haliyle, net bir vizyon oluşturmak, bunu açıkça ifade etmek,
insanlar arasında paylaşılmasını, kabul görmesini ve insanların dahil olmasını sağlamaktır.
e) Vizyoner liderlik insanlara vizyon aşılayarak motive etmekle ilgilidir.

5- Dönüşümcü liderlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Liderin birincil odağı organizasyondur.
b) Dönüşümcü liderler vizyon oluşturma, yayma, çalışanlar arasında kabulünü sağlama gibi
günümüz organizasyonlarının pek çok ihtiyacını karşılayamamakta, bunu etkileşimci liderlik
karşılayabilmektedir.
c) İzleyicilerin

kişisel

gelişimleri

organizasyon

için

neyin

iyi

olduğu

çerçevesinde

değerlendirilir, çünkü daha iyi performans gösterilmesi arzulanır.
d) Liderin organizasyonun amaçlarını kişisel amaçları doğrultusunda manupule etme ya da,
çalışanları liderin çıkarları doğrultusundaki amaçlara yönlendirme riski vardır.
e) Dönüşümcü liderliğin diğer güncel liderlik yaklaşımlarından en önemli farkı, lider ile
takipçilerin motivasyonlarını hizalaması, bir başka deyişle izleyicilerin organizasyon ile eş
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güdülere sahip olmalarını sağlaması olduğu belirtilmektedir.

Cevaplar
1-c
2-e
3-d
4-b
5-b
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9. DEĞİŞİM VE LİDERLİK

144

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Örgütsel Değişimin Aşamaları ve Liderlik

145

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Örgütsel değişim hangi aşamalarda gerçekleşmektedir?
Bu aşamaların tümünde tek bir lider davranışı etkili olabilir mi?
Her bir aşama için liderden beklenen roller nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

148

Giriş
Bu bölümde örgütsel değişimin her bir aşamasında farklı liderlik tazılarına ihtiyaç
duyulduğu ve her bir aşama için liderin nasıl roller üstlenmesi gerektiği açıklanacaktır.
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9.1. Örgütsel değişimin Aşamaları ve Liderlik

Günümüzün hızlı değişen iş dünyasında liderlerin başa çıkmaya çalıştığı öncelikli şey
değişimi mümkün kılmaktır. Örgütsel değişim çeşitli aşamaları olan uzun bir süreçtir. Bu
aşamalar aşağıdaki şekilde ele alınabilir:xciii
1- Değişim ihtiyacını belirleme
2- Değişim ekibini oluşturma
3- Vizyon ve değerler yaratma
4- İletişim kurma ve dahil olma
5- Güçlendirme
6- İyileştirmeleri farkederek enerjiyi yükseltmek
7- Sonucu görmek (sağlamlaştırmak)

Değişim sürecinin her aşamasında etkili olacak farklı bir liderlik tarzı söz
konusu olmaktadır. Örgütsel değişimin aşamaları ve her bir safhada etkili olabilecek lider
davranışları aşağıdaki Tablo 6.1’de özetlenmektedir.

Tablo 9.1. Örgütsel Değişimin Her Safhası İçin Lider Davranışları
Değişim Safhası
Değişim İhtiyacını
Belirleme:

Liderin
gözlemlenebilir eylemleri

Liderin içsel olarak
yaratmak istediği durum

Etkilemek,

Duyguları
yönetmek,
dürüstlüğünü
korumak, cesur olmak,

anlamak,
Lider
tartışma
yoluyla bir sorun alanını
aydınlatır.

Değişim

Ekibini

araştırmak,

sabırlı olmak,

sunmak,

kendini bilmek,

dinlemek

Toplantılara

bunu
yapacak
enerjiye gerçekten sahip
olup
olmadığını
değerlendirmek
Sosyal ve örgütsel
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başkanlık
etmek, farkındalık,
gündemleri
belirleme,
özfarkındalık,
tartışmayı
kolaylaştırma,
ilişkiler kurma, takımlar
Lider,
doğru kurma, politikanın önünü
duyguları yönetme,
insanları bir araya getirir ve kesme
uyarlanabilirlik,
ekip çalışmasıyla ivme
kazandırır.
inisiyatif kullanma,
Oluşturma:

başarmak için itici
güç sahibi olmak,
devrilmeden enerjiyi
sürdürme

Vizyon ve değerler
yaratma:

Fikirleri başlatmak,
beyin
yapmak,

Stratejik düşünme,
geribildirim için zaman
fırtınası ayırma,

sosyal farkındalık,
Lider bir başarı
farklı ve yaratıcı
portresi
çizmek
için düşünmeyi teşvik etmek,
başarıya itici güç
ekibiyle beraber çalışır.
olma,
başkalarına yapıcı
bir şekilde meydan okmak,
duyguların yönetimi
geleceği öngörmek,
karşılıklı anlaşmayı
kolaylaştırmak

İkna etme ve dahil
İletişim Kurma ve
etme, tutku ile sunma,
dahil olma:
dinleme,

Sabır,
farklı kitlelere nasıl
sunum yapılacağını analiz
etme,

Lider,
iletişimi
iddialı olma,
yönlendirme, anlam katma,
başkalarının
iletişim yollarında değişime direnç gösteren
zaman çizelgeleri hakkında
net olma ve hangi noktada yaratıcı olma
duygularını yönetmek,
rol oynayacağını insanlara
sosyal farkındalık,
bildirme görevini üstlenir.
uyarlanabilirlik,
empati geliştirme
Güçlendirme:

Açık ve net hedef
belirleme, iyi derecede yetki

Dürüstlük,
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güven,

devri,
Lider, yeni vizyonun
detaylarla
ilgili
oluşturulmasında yer alan direktifler
vermeden
kişilere kilit öneme sahip serbestce yönetmek,
görevleri emanet eder.
koçluk yapmak

sabır,
başarmak için araç,
amaçlarda istikrar,
empati

Destekçi rolünü iyi
Amaclarda istikrar,
İyileştirmeleri Fark
örgütsel
ve
toplumsal
ederek
Enerjiyi oynama,
farkındalık,
Yükseltmek:
ödüllendirmek
ve
başarı paylaşmak,
empati,
Lider,
süreçle
yeni
ilgilenmeye devam eder. geliştirmek
Bu, çok sayıda farklı proje
ve inisiyatifle mücadele
yeteneği gerektirmektedir.

fikirler

Nesnel bir şekilde
Sonucu
Görmek
durumu değerlendirme
(Sağlamlaştırmak):

duyguları yönetme,
başarı
gösterici olma

için

yol

Sosyal farkındalık,
empati,

başarıyı kutlama,

başarmayı sürdürme,
Lider,
insanları
bir sonraki adıma geribildirim için zaman
bulundukları yerin, neler geçmeden önce olumlu ayrırma,
başarıldığının
farkına geribildirim verme
amaçlarda istikrar
varmaya yansıtmaya davet
eder.

Kaynak: Cameron E., Green M., (2012). Making Sense Of Change Management: A
Complete Guide To The Models, Tools and Techniques of Organizational Change ,
Kagan Page, 184-186.

Rutin bir teknik sorunu çözmek için gereken liderlik türü ile karmaşık örgütsel
değişikliği sağlamak için gereken liderlik türü arasında bir fark bulunmaktadır. Değişim
liderleri, çevredeki, insanlardaki ve kültürdeki değişiklikleri veya önemli süreçlerdeki
değişiklikleri ele alarak, karmaşıklıkla başa çıkmalı ve uyum sağlalıdır. Bu nedenle insanlar
için sorunları çözmek değil, onları sorunlardan sorumlu tutmak, işin sahibi kılmak
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gerekmektedir. Yolunda gitmeyen işler ve zorluklardan izleyicileri korumak değil, liderle
beraber yolunda gitmeyen şeylerin sıkıntısını anlamalarına izin vermek gerekmektedir.
Heifetz ve Laurie’nin ortaya attığı bu düşünceler yukarıda açıklanan dönüşümcü liderliğin
ötesinde, karizmaya, vizyona ve ilham vermeyi de vurgu yamaktadır. Jean Lipman-Blumen
tartışmayı daha da öteye taşımakta ve liderlerin bir vizyon oluşturmak yerine, bağlantılar
(connections) kurması gerektiğini ileri süremektedir. İşyerinde farklılıkların artışı ve rekabet
koşullarının değişimiyle işletmelerin yelken açtığı denizlerin artık aynı sular olmadığını
belirten düşünür, bu yeni denizde ilham verici bir vizyon kadar etkili iletişim, iyi ilişkiler,
ortak amaçlara vurgu yaparak bağlantılar kurmanın önemine vurgu yapmaktadır. xciv Bu ders
notunun bir sonraki bölümünde insan odaklı liderlik yaklaşımları ele alınarak, gerek işletme
içinde gerekse işletme dışında, iyi ilişkiler, etkili bir iletişim, herkesin dahil olduğu kabul
gördüğü pozitif iş ortamı ve bağlantılar geliştirmenin önemi; bu konuları ele alan güncel
liderlik yaklaşımları yardımıyla açıklanacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde örgütsel değişimin her bir aşamasında farklı liderlik tazrlarına ihtiyaç
duyulduğu ve her bir aşama için liderin farklı roller üstlendiği anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel değişimin aşamaları ararsında yer almaz?
a) Değişim ihtiyacını belirleme
b) Değişim ekiplerini dağıtma
c) Vizyon ve değerler yaratma
d) İletişim kurma ve dahil olma
e) Güçlendirme

2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Rutin bir teknik sorunu çözmek için gereken liderlik türü ile karmaşık örgütsel
değişikliği sağlamak için gereken liderlik türü birbirinin aynısıdır.
b) Değişim liderleri, çevredeki, insanlardaki ve kültürdeki değişiklikleri veya önemli
süreçlerdeki değişiklikleri ele alarak, karmaşıklıkla başa çıkmalı ve uyum
sağlamalıdır.
c) Değişim liderleri insanlar için sorunları çözmek değil, onları sorunlardan sorumlu
tutmaya, işin sahibi kılmaya yönelmektedirler.
d) Etkili bir değişim süreci için olunda gitmeyen işler ve zorluklardan izleyicileri
korumak değil, liderle beraber yolunda gitmeyen şeylerin sıkıntısını anlamalarına izin
vermek gerekmektedir.

3- Değişim sürecinin vizyon ve değer yaratma aşamasında liderin rolü aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

fikirleri başlatmak
beyin fırtınası yapmak
farklı ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek
ikna etmek ve zorlamak
geleceği öngörmek

4- Değişim sürecinin güçlendirme aşamasında liderin rolü aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
a) Açık ve net hedef belirleme
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b)
c)
d)
e)

İyi derecede yetki devri
Gündemleri belirlemek ve emir vermek
Detaylarla ilgili direktifler vermeden serbestçe yönetmek
Koçluk yapmak

5- Değişim sürecinin güçlendirme aşamasında liderin rolü aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Etkilemek
Anlamak
Araştırmak
Dinlemek
İzlemek ve kontrol etmek

Cevaplar
1-b
2-a
3-d
4-c
5-e
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10. LİDERLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Liderlik yaklaşımlarının uygulanma Koşulu olarak kültürün önemi
10.2. GLOBE kültür ve liderlik çalışması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kültür liderliğin uygulanmasında neden önemlidir?
Liderlik tarzları ve toplum kültürleri üzerine yapılan sınıflandırmalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
GLOBE çalışması, Hofstede, güç mesafesi, insan odaklılık, belirsizlikten kaçınma,
kolektivizm, gelecek odaklılık, performans odaklılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, kendine güven,
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Giriş
Liderliğin belirli koşullar altında gerçekleşen bir süreç olduğunun altını sürekli
çiziyoruz.

Kültür de bir toplumu oluşturan üyeler ve kurumları etkileyen ve koşulların

oluşmasına zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biridir.

Her organizasyon ulaşmak

istediği amaçları mümkün kılacak bir yapı, ikim ve örgüt kültürü ortaya koymaktadır. Ancak
örgüt kültürünün, organizasyonun faaliyette bulunduğu toplumun kültüründen kopuk bir
şekilde oluşması olası değildir. Toplum kültürünün organizasyonlara ve liderlik sürecine
etkisini irdeleyen pek çok çalışma ve kültür sınıflandırması bulunmaktadır. Bu bölümde
özellikle toplum kültürleri ve lider davranışları arasındaki ilişkiyi 62 ayrı toplumda ele alan
GLOBE kültür ve liderlik çalışması açıklanacaktır. GLOBE çalışmasının pek çok boyutu,
günümüz liderlik yaklaşımlarının hangi koşullarda geçerli olabileceğini anlamamızda bize
yardımcı olmaktadır.
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10.1. Liderlik Yaklaşımlarının Uygulanma Koşulu Olarak Liderliğin
Önemi

Kültür bir toplumun, sosyal olarak iletilmiş davranış biçimlerinin, inançlarının,
kurumlarının ve tüm diğer insanlar tarafından yaratılmış ürünlerinin ve düşünülen
özelliklerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır.

xcv

Literatürün büyük çoğunluğu ülke

kültürlerinin farklılık göstererek yöneticilerin karar verme ve liderlik etme tarzını etkilediğini
belirtmektedir.

Bu nedenle toplum kültürleri arasında yapılan çeşitli sınıflandırmalarla,

kullanılan yönetim yaklaşımları ve liderlik tarzları açıklanmaya çalışılmaktadır. Toplum
kültürleri doğrudan örgüt kültürünün belirleyicisi olmasa da üzerinde ciddi etkisi olan önemli
bir değişkendir.

Literatürde birbirinden farklı kültür sınıflandırmaları bulunmaktadır. Örneğin
Hofstede, toplumların değer, inanç ve paylaşılan deneyimlerine dayalı kendilerine özgü bir
kültürlerinin olduğunu ileri sürmekte ve farklı ülkelerdeki IBM şirketlerinde çalışanların
algılarını ölçerek, kültürü beş boyut altında değerlendirmektedir.xcvi Bu boyutlar:
düşük-yüksek güç mesafesi,
belirsizlikten kaçınma-kaçınmama,
erillik-dişillik,
bireycilik-kolektivizm,
uzun vade ve kısa vadeli yönelimidir.

Hosftede’nin yöntemi pek çok açıdan eleştirilse de kültürle ilgili çalışmalarda
halen yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu bölümdeki amacımız kültürün liderlik sürecine etkisini incelemek olduğu
için, Hofstede’nin bazı boyutlarını da kullanarak yeni bir kültür sınıflandırması yapan ve bu
sınıflandırma aracılığıyla toplum kültürlerinin liderlik tarzına etkisini inceleyen GLOBE
çalışmasını incelemek yerinde olacaktır.
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10.2. GLOBE Kütür ve Liderlik Çalışması

GLOBE çalışması xcvii 62 farklı toplumda 1000 kadar organizasyonda büyük bir
araştırmacı ekip tarafından yürütülen bir çalışmadır. GLOBE, Hofstede çalışmasına dayanır
ama boyutları dokuza çıkarmış ve dolayısıyla toplum kültürünün yönetim uygulamalarına ve
özellikle liderlik tazrına etkisini daha geniş bir perspektiften ele almıştır. GLOBE
çalışmasındaki dokuz kültürel boyut aşağıdaki gibidir:

1- Güç Mesafesi:
Bir toplumun eşitsiz güç dağılımını,otorite ile mesafeyi kabul etme derecesidir.
Yüksek güç mesafesi olan bir toplumda otoriteyi daha fazla kabul edilmekte, düşük güç
mesafesi olan bir toplumda ise, gücün sadece belirli gruplarda toplanması, kötü bir şey,
zorlama, yolsuzluğa ortam hazırlanması olarak görülür. Benzer şekilde organizasyonlarda
güç, yöneticilerin uyguladığı merkezileşme ve kontrol derecesine uzaklıktadır.

Yüksek güç mesafesi olan toplumlardaki şirketlerde, iktidar konumundaki
kişilerle (yöneticilerle) çalışanlar arasında formal bir ilişki ve itaate dayalı bir saygı söz
konusudur. Bu, çalışanların yöneticileri sorgulamaya daha az yatkın olduğu ve yöneticilerin
çalışanların çok az katılım veya tartışma ile çalışmasını beklediği bir ortamdır. Böyle bir
ortamda katılımın organizasyonun performansında bir iyileşmeye yol açmaması zordur.
Organizasyon içindeki hiyerarşik basamaklar arasında takım oluşturma, güçlendirme gibi
uygulamalar, iletişim yetersizliğinden dolayı az sonuç verme eğilimindedir.

Düşük güç mesafesi olan toplumlarda faaliyet gösteren organizasyonların her
seviyesinde katılımcılık (karar verme sürecine dahil olmak ve yetki paylaşımı) mümkün
olmakta ve liderlik pozisyona dayalı bir güç nedeniyle kabul edilmemektedir. Yönetici ve ast
arasındaki iletişim resmi (formal) değildir, yöneticiler yalnızca kendi konumlarına dayanarak
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(mesry güce dayanarak) takip edilme beklentisinde olmadıkları için, kararlarını haklı
göstermeli, çalışanları ikna etmeli ve değişiklikler çalışanlarla tartışılmalıdır.

2- Belirsizlikten kaçınma:
Gelecekteki olayların öngörülemezliğini hafifletmek için, bireylerin toplumsal
normlar, süreçlere ne derecede bağlı olduklarıyla ilgilidir.

Yüksek düzeyde belirsizlikten kaçınan toplumlar, belirli süreçlerin takibinin
tercih edilmesi, mevcut durumu koruma, istikrarın istemi, değişime direnç gösterme, sadece
orta ve düşük derecede hesaplanmış risklere maruz kalma durumlarında kendilerini güven
içinde hissetmektedirler.
Düşük belirsizlikten kaçınma eğiliminde olan toplumlarda ise, daha az düzen
ve titizlik, informal iletişim kullanma ve pek çok konuda resmi olmayan normlara güven
duyulmaktadır.

Yüksek belirsizlikten kaçınan toplumlarda faaliyet gösteren işletmelerin
yöneticileri, organizasyonda tüm durumları kontrol altına alma gereğini duyacaktır.
Çalışanların kural ve süreçlere uyumunu sağlamak için, yöneticinin daha fazla rehberlik
etmesi gerekeceği anlamına gelmektedir. Belirsizlik arttığında bu bir kriz olarak algılanmakta
ve müdahale edilmektedir.

Düşük belirsizlikten kaçınma eğilimindeki toplumlardaki işletmelerde ise,
çalışanları belirsizliğe dayanan takdir yetkisini tercih ederler ve bu nedenle kural ve
düzenlemeleri gereksiz ve işlerine bir engel olarak görmektedirler. Belirsizlik arttığında bu
bir kriz olarak görülmemekte ve daha az müdahale edilmektedir.

3- Geleneksel (Kurumsal) Kolektivizm:
Örgütsel ve toplumsal uygulamaların kaynakları ve toplu halde hareket
etmenin teşvik edilme ve ödüllendirme derecesidir. Yüksek kolektivizm olan toplumlar, bir
kurumun her üyesini organizasyon içerisinde birbirine oldukça bağlı olarak görmekte, bu
167

nedenle grup kararları ön planda olabilmektedir. Grup hedefleri bireysel hedeflerden daha
önemlidir. Motivasyon, grup içindeki görevleri yerine getirmeye dayanmaktadır. Düşük
kolektivizm olan toplumlarında ise bireyler bağımsız olarak görülmektedir. Temel
motivasyon, bireysel ihtiyaç ve çıkarlara dayanmaktadır.

Yüksek

kolektivizm

olan

toplumlarda

çalışanlar

uzun

vadede

aynı

organizasyonda kalma eğilimi göstermektedirler. Çalışanlar, grup için en iyi çözümü elde
etmek ve grup içinde uyuşmazlıktan kaçınmak için uzlaşmaya isteklidirler.

Bu nedenle

yönetici, yaratıcı fikirlerin engellenmemesi için çaba harcamalıdır. Grup performansından
kimse sorumlu hissetmediği için sorunlar çıkabilmektedir.

Düşük kolektivizmde (Yüksek bireycilikte) ise çalışanlar bireysel ihtiyaçlarıyla
motive olmaktadırlar. Yöneticiler çalışanların bireysel hedefleri ve organizasyon amaçları
arasında

bir

etkileşim

kurma

çabasındadırlar.

Yöneticinin

herkesin

ihtiyaçlarının

karşılandığını göstererek için çatışma ortamını yumuşatması gerekmektedir.

4- Grup içi Kolektivizm:
Bireylerin organizasyonlarda veya ailelerinde gurur, sadakat ve bağlılığa önem
verme eğilimleridir.

Grup içi kolektivizm yüksek olan toplumlarda, bireylerin birbirlerine bağlı
gruplara entegre ve kendine bakıldığında gruba bağımlı halde yaşamaktadırlar. Grup
yükümlülükleri sosyal davranışları belirlemektedir. İnsanlar, geniş aileleri ile yakın ilişki
içindedir.

Grup içi kolektivizmin düşük olduğu toplumlarda ise, akılcı karar verme,
bireysel ihtiyaçlara odaklanma, bağımsız şekilde faaliyette bulunma ön plandadır.

5- Gelecek odaklılık:
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Bir topluluğun planlama, hazzı erteleme gibi gelecek odaklı davranışları teşvik
ve takdir ödüllendirme derecesidir.

Gelecek odaklılığı yüksek olan toplumlar uzun vadeye vurgu yapmakta,
gelecek için tasarruf yapma, uzun vadeli başarı için stratejik planlama gibi konuları
önceliklendirmektedirler.

Düşük gelecek odaklılığa sahip toplumlar ise, anlık hazlara değer vermekte,
tasarruf etmek ve ekonomik iyileşme sağlamak böyle toplumlarda daha güç olmaktadır.
Ruhsal ve maddi başarılar aynı derecede değerli görülmektedir.

Gelecek odaklılığı yüksek toplumlardaki işletmelerin yöneticileri, kısa vadeli
hedefleri etkileyebilecek hızlı çözümler yerine, sorunlara uzun vadeli çözümler sunma
eğilimindedirler. Vizyon sahibi yöneticilerin gelecek odaklılığı yüksek toplumlarda daha
etkili oldukları görülmektedir. Strateji bilinç ve planlama, bir yöneticinin görevinin önemli bir
parçası olarak düşünülmektedir.

6- Performans Odaklılık:
Toplumun yüksek standartları, mükemmellik ve performans iyileştirmesini,
yeniliği cesaretlendirme ve takdir etme derecesidir.

Yüksek performanslı toplumlar, daha çok sonuçlarla ilgilidir ve daha hırslı, rekabetçi,
materyalist bir toplum oluşturma eğilimindedirler.

Bu toplumlarda bireyler başarılarının kontrolü altındadır ve eğitim başarı için
kritiktir. İletişim doğrudan doğruya ve açıktır.
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Düşük performans odaklı toplumlar ise, yaşam kalitesinin bütünselliğine saygı
duymaktadırlar. Uyum ve sempati değerlidir, ve hırs, rekabet gibi konular bununla çelişen
davranışlar değerlendirilmektedir.

Yüksek performans odaklı toplumlardaki işletmelerin yöneticileri, çalışanlarını
maddi ödüller ve para ile motive etmekte, bunun için de açık hedefler koymaktadırlar.
Böylece açıkça bir performans

değerleme

kriteri belirlemektedirler.

Çalışanlar,

performanslarını iyileştirmek için yöneticilerden eğitim ve gelişme fırsatları sunmasını
isteyebilmektedir. Ayrıca istenen performansı ortaya koymalarına yardımcı olmak için
yöneticiden geribildirim beklemektedirler.

Düşük performans odaklı toplumlarda ise, yöneticiler para kazanmaya dayalı
hedefleri olan çalışanları motive etmekte güçlük çekebilmektedirler. Rekabete dayalı ücret ve
ödül sistemi faydalı olmayacaktır, çünkü maddi unsurlarla motive olmak toplum tarafından
uygun karşılanmamaktadır.
algılanmaktadır.

Öte yandan geri bildirim almak, eleştirilmek olarak

Performans

değerlendirme

sistemleri,

sadakate

ve

işbirliğine

dayandırılmalıdır.

7- İnsan odaklılık:
Toplumun bireyleri adil, alturistik (başkalarını düşünen), arkadaş canlısı,
cömert, ilgili, nazik olma konusunda cesaretlendirme ve ödüllendirme derecesidir.

Yüksek insan odaklılığın olduğu toplumlarda ait olma, kabul görme,
başkalarının refahını düşünme, farklılıklara duyarlı olma önemlidir. Organizasyon içinde de
yöneticiler, çalışanlarla ilgilenme, açıklık ve kabulün olduğu bir ortam yaratma ve tüm
paydaşların çıkarını gözetme konusunda sorumluluk duymaktadırlar.

İnsan odaklılığın düşük olduğu toplumlarda ise bireysel çıkar, güç ve mülkiyet
sahipliği toplumda değer görmektedir. Toplum üyeleri başkalarının refahı için bireysel
düzeyde sorumluluk ve ayrımcılığa yönelik hassasiyet duymamakta, bunları devlet ve
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kurumlardan beklemektedir. Organizasyonda ise yöneticiler, formal iletişim, bürokrasiye
dayalı

kontrolün

olduğu

ve

otonom

çalışmanın

hoş

karşılanmadığı

bir

ortam

oluşturmaktadırlar.

İnsan odaklılığı merkeze alan pek çok çağdaş liderlik yaklaşımı söz konusu
olduğu için bir sonraki bölümde bu boyut daha ayrıntılı olarak incelenecektir.

8- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:
Cinsiyet eşitsizliğini en düşük düzeye indirgeme eğilimidir.

Toplumsal

cinsiyete eşitliğine sahip toplumlarda, mesleki cinsiyet ayrımcılığının daha az görülmekte ve
kadınların yüksek statülü karar alıcı rollere erişimi kolaylaştırılmaktadır. Bu toplumlarda
kadınların eğitim ve işgücüne katılım seviyeleri erkeklerinkiyle benzerdir.

Bu nedenle,

yöneticilerin cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalma ihtimalleri görece daha düşük
olmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin düşük olduğu toplumlarda ise, bazı durumlarda
pozitif cinsiyet ayrımı olarak adlandırılan kotalarla kadınları teşvik etmek gerekebilmektedir.
Kadın katılım oranının yüksek olduğu kuruluşların değişime daha açık oldukları ortaya
konmakta, bu nedenle kadın istihdamı ve yönetim pozisyonlarında cinsiyet çeşitliliği önemli
bir konu olarak görülmektedir.

9- Kendine Güven (Assertiveness)
Bireylerin başkalarıyla olan ilişkilerinde kendine güvenli, rekabetçi, iddialı,
çatışmacı, agresif olma eğilimleridir.

Yüksek kendine güven olan toplumlarda baskın ve zorlayıcı davranışlara değer
verilmemektedir. Bireyler böyle toplumlarda görüş ve düşüncelerini açıkça ifade
edebilmektedirler.
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Yüksek kendine güven olan toplumlarda işbirliğine değer verilmekte ve
dolayısıyla işetişimde daha dolaylı, kafa tutmayan bir tarz tercih edilmektedir.

Yöneticiler için yüksek kendine güvenmenin olduğu bir organizasyonun
anlamı, rekabetçi, herkesin görüşlerini söylemeye istekli olduğu, çatışmanın kaçınılmaz
olduğu, ilişkilerden çok sonuçların değerli görüldüğü bir ortamda çalışanları yönlendirmesi
gerektiğidir. Yöneticinin çalışanları motive etme yolu ödüller ve fırsatlar sunmak olabilir.

Düşük kendine güvenin olduğu toplumlarda ise yöneticiler doğrudan
geribildirim sağlayamamakta, bu nedenle dolaylı iletişim yöntemleri kullanmakta, bunun için
de çalışanla yakın ilgi ve dinleme önem taşımaktadır. Çalışanlar için güven, öngörülebilirlik
temeline oturmakta, ancak bu şekilde çalışan bağlılığı mümkün olabilmektedir. Bu nedenle
yöneticinin güvenilir olması için çalışanlara sadık kalması gerekmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Liderliğin belirli koşullar altında gerçekleşen bir süreç olduğunun altını sürekli
çiziyoruz. Kültür de bir toplumu oluşturan üyeler ve kurumları etkileyen ve koşulların
oluşmasına zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biridir. Her organizasyon ulaşmak
istediği amaçları mümkün kılacak bir yapı, ikim ve örgüt kültürü ortaya koymaktadır. Ancak
örgüt kültürünün, organizasyonun faaliyette bulunduğu toplumun kültüründen kopuk bir
şekilde oluşması olası değildir. Toplum kültürünün organizasyonlara ve liderlik sürecine
etkisini irdeleyen pek çok çalışma ve kültür sınıflandırması bulunmaktadır. Bu bölümde
özellikle toplum kültürleri ve lider davranışları arasındaki ilişkiyi 62 ayrı toplumda ele alan
GLOBE kültür ve liderlik çalışması alt boyutlarıyla beraber açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kültür bir toplumun, sosyal olarak iletilmiş davranış biçimlerinin, inançlarının,
kurumlarının ve tüm diğer insanlar tarafından yaratılmış ürünlerinin ve düşünülen
özelliklerinin toplamı olarak tanımlanmaktadır.
b) Toplum kültürleri doğrudan örgüt kültürünün belirleyicisi olmasa da üzerinde ciddi
etkisi olan önemli bir değişkendir. Bu nedenle toplum kültürleri arasında yapılan
çeşitli sınıflandırmalarla, kullanılan yönetim yaklaşımları ve liderlik tarzları
açıklanmaya çalışılmaktadır.
c) Kültür çeşitli boyutlarla ele alınması ve ölçülmesi mümkün olmayan bir kavramdır, bu
nedenle literatürde bu kültürlere ilişkin sınıflandırmalar ve kültürel boyutlara ilişkin
bir boşluk vardır.
d) Hofstede toplumların değer, inanç ve paylaşılan deneyimlerine dayalı kendilerine
özgü bir kültürlerinin olduğunu ileri sürmekte ve farklı ülkelerdeki IBM şirketlerinde
çalışanların algılarını ölçerek, kültürü beş boyut altında değerlendirmektedir.
e) Hosftede’nin yöntemi pek çok açıdan eleştirilse de kültürle ilgili çalışmalarda halen
yaygın olarak kullanılmaktadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi Hosftede’nin kültür boyutları arasında yoktur?
a) düşük-yüksek güç mesafesi
b) klan kültürü
c) belirsizlikten kaçınma-kaçınmama,
d) erillik-dişillik,
e) bireycilik-kolektivizm,

3- Güç mesafesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir toplumun eşitsiz güç dağılımını, otorite ile mesafeyi kabul etme derecesidir.
b) Yüksek güç mesafesi olan bir toplumda otoriteyi daha fazla kabul edilmekte, düşük
güç mesafesi olan bir toplumda ise, gücün sadece belirli gruplarda toplanması, kötü bir
şey, zorlama, yolsuzluğa ortam hazırlanması olarak görülür.
176

c) Organizasyonlarda güç, yöneticilerin uyguladığı merkezileşme ve kontrol derecesine
uzaklıktadır.
d) Yüksek güç mesafesi olan toplumlardaki şirketlerde, iktidar konumundaki kişilerle
(yöneticilerle) çalışanlar arasında formal bir ilişki ve itaate dayalı bir saygı söz
konusudur.
e) Güç

mesafesi

yüksek

örgüt

kültürlerinde

çalışanlar

yöneticileri

rahatlıkla

sorgulamakta ve karşı gelebilmektedirler.

4- GLOBE çalışmasının kendine güven boyutuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Bireylerin başkalarıyla olan ilişkilerinde kendine güvenli, rekabetçi, iddialı, çatışmacı,
agresif olma eğilimleridir.
b) Düşük kendine güven olan toplumlarda baskın ve zorlayıcı davranışlara değer
verilmektedir.
c) Bireyler yüksek kendine güven olan toplumlarda görüş ve düşüncelerini açıkça ifade
etmeye çekinmektedirler.
d) Yüksek kendine güven olan toplumlarda işbirliğine değer verilmekte ve dolayısıyla
iletişimde daha dolaylı, kafa tutmayan bir tarz tercih edilmektedir.
e) Yöneticiler için yüksek kendine güvenmenin olduğu bir organizasyonun anlamı,
rekabetçi, herkesin görüşlerini söylemeye istekli olduğu, çatışmanın kaçınılmaz
olduğu, ilişkilerden çok sonuçların değerli görüldüğü bir ortamda çalışanları
yönlendirmesi gerektiğidir.

5- Performans odaklılığın yüksek olduğu bir işletmeye ilişkin aşağıdakiifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Yüksek performans odaklı toplumlardaki işletmelerin yöneticileri, çalışanlarını maddi
ödüller ve para ile motive etmekte, bunun için de açık hedefler koymaktadırlar.
b) Yüksek performans odaklı işletmeler açıkça bir performans değerleme kriteri
belirlemektedirler.
c) Çalışanlar, performanslarını iyileştirmek için yöneticilerden eğitim ve gelişme
fırsatları sunmasını isteyebilmektedir.
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d) Çalışanların istenen performansı ortaya koymalarına yardımcı olmak için yöneticilerin
geribildirim vermesi beklemektedir.
e) Yöneticiler para kazanmaya dayalı hedefleri olan çalışanları motive etmekte güçlük
çekebilmektedirler.

Cevaplar
1-c
2-b
3-e
4-c
5-e
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11. İNSAN ODAKLI ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İnsan odaklılık ve İnsan Odaklı Liderliğin Önemi
11.2. Hizmetkar Liderlik
11.3. Babacan (Paternalist) Liderlik
11.4. Örgütsel Liderlik Değerlendirme Modeli ve Örgüt Sağlığının Aşamaları
11.5. Otantik Liderlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günümüzde insan odaklılık neden önemlidir?
Yüksek insan odaklılık liderlik tarzı açısından organizasyonda nasıl bir ortam
oluşturmaktadır?
Hizmetkar, paternalist, otantik liderlik yaklaşımları, birbirleriyle ilişkileri ve farkları
nelerdir?
Liderlik tarzı örgüt koşullarından (kültür, iklim) nasıl etkilenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Hizmetkar liderlik, paternatlist liderlik, Laub’un örgüt sağlığının aşamaları yaklaşımı,
otantik liderlik
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Giriş
20. yüzyılın ortalarından itibaren yaşanan değişimler sonucu, geleneksel liderlik
yaklaşımlarının günümüz işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamamasıyla, daha insan odaklı,
kısa dönem kârlılığın üzerinde etik değerlere önem veren, daha yaratıcı ve etkin iş yapma
potansiyellerini geliştiren ve çalışanları güçlendiren liderlik yaklaşımlarının gündeme
gelmiştir.

Farklı toplumlarda ve sektörlerde uygulanma koşulları sağlanan insan odaklı

liderlik yaklaşımları, insan yaratıcılığıyla rekabet üstünlüğünün sağlandığı günümüzün
rekabetçi iş ortamında daha çok önem kazanmaktadır. Bu bölümde öncelikle insan odaklılık
kavramı açıklanacak ve liderlerin insan odaklı davranışlarının önemi açıklanacaktır. Daha
sonra insan odaklı günümüz liderlik yaklaşımlarından hizmetkar liderlik, babacan (paternalist)
liderlik ve otantik liderlik teorileri anlatılacaktır.
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11.1. İnsan Odaklılık ve İnsan Odaklı Liderliğin Önemi

Günümüzde pek çok organizasyonda değerli kaynakların büyük bir kısmı her gün
insan ilişkilerinden doğan sorunlar nedeniyle çöpe atılmaktadır. Pek çok CEO zamanının
çoğunu ortaya çıkan insan odaklı sorunları çözmeye çalışarak geçirmektedir. Jack Welch
liderlerin zamanlarının %75’ini insan ilişkileri, %25’ini diğer faktörlerle geçirdiklerini ortaya
koymaktadır.xcviii Araştırmacılar lider ve yöneticilerin en temel zayıflığının insanlarla çalışma
yetenekleri olduğunu belirtmektedirler. xcix Öte yandan son 25 yıldır çalışanın gelişimi ve
performansını artırmak için iş yerlerinin bir öğrenme ortamı olarak hizmet etmesi
istenmektedir.

Bu hizmeti gerçekleştirmek için, geleneksel liderlik modellerinin davranış,

güç kaynakları ve otoritesinin etkinliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Güncel
liderlik araştırmalarında lider kadar takipçilere, eşdüzey iş arkadaşlarına, liderin yarattığı
ortam ve kültüre vurgu yapılarak; çalışmaların odağının süreç ve sonuçlardan insanlar ve
geleceğe kaydığı görülmektedir.

Sürdürülebilir olmak isteyen organizasyonların insan

kaynağının üstünlüğü üzerine inşa edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Çağımız liderleri
merkezi bir konumda olmaktan çok, çalışanların işleri yapmasını mümkün kılıcı bir rol
üstlenmektedirler. Bunu sağlamak için de öncelikli görevi, işletme süreçlerinde birbirine
bağlanmış kişilere özen göstermek olan liderler öne çıkmaktadırlar. Liderlik çalışmalarında
insan odaklı, kısa dönem kârlılığın üzerinde etik değerlere ve tüm toplumun faydasına önem
veren yaklaşımların gündeme gelmesi bu nedenledir.

Farklı toplumlarda ve sektörlerde

yapılan araştırmalarda hizmetkar liderlik, otantik liderlik, babacan liderlik, etik liderlik gibi,
liderin birincil motivasyonunun ve rolünün başkalarına hizmet etmek, rol model olmak,
pozitif duygu ve davranış geliştirmek olduğu; çalışanları geliştirmek ve güçlendirmek için
onların ihtiyaç ve beklentilerine odaklanan, karar alma gücünü paylaşan ve işe bütüncül bir
yaklaşım getiren liderlik tarzları olarak öne çıkmaktadır.

İnsan odaklı lider davranışı, 2. Bölümde açıklanan davranışsal liderlik
teorilerine dayanmaktadır. Davranşsal teorilerin içinde Ohio State Universitesi, Michigan
Ünivrsitesi, Blake ve Mouton’ın sınıflandırması gibi pek çok çalışma lider davranışlarını
genel olarak insan (ilişki, destek) odaklı ve görev (üretim, iş) odaklı olarak ikiye ayırmaktadır.
Güncel liderlik yaklaşımlarından dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ayrımı tartışılırken de
vurgulandığı gibi, geleneksel yaklaşımlar (özellikler teorisi, davranışsal akım ve durumsal
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liderlik yaklaşımları) genel olarak liderlik sürecini etkileşimci bir tarzda ele almaktadır ve
etkileşimci liderler de görev odaklı liderlerdirc. Etkileşimci liderlik teorisinde de değinildiği
gibi liderin sadece görev odaklı yaklaşımları, günümüz çalışanının yaratıcı kapasitesini ortaya
çıkarmada ve değişime uyum sağlamasında etkili olamamaktadır.

İnsan odaklılık kavramı ayrıca, liderlik ve kültür arasındaki ilişkiyi inceleyen
GLOBE çalışmasında, liderlik sürecini etkileyen kültürel boyutlardan biri olarak ele
alınmıştır. Bu çalışmada insan odaklılık, ‘bir kurum ya da toplumun bireyleri adil, özgeci
(başkalarını düşünen), arkadaş canlısı, cömert, ilgili, nazik olma konusunda cesaretlendirme
ve ödüllendirme derecesi’ olarak tanımlanmaktadır ci . Yüksek ve düşük insan odaklı ülke
kültürlerinde toplumun bakış açısı ve örgütte yöneticinin davranışları Tablo 11.1’de
açıklanmaktadır.

Tablo. 11.1. İnsan Odaklılık Toplum ve Örgüt İçi Pratikler
YÜKSEK
ODAKLILIK

İNSAN

- Ait olma, kabul görme
TOPLU
insanlarda
mutluluk uyandırır.
MDA BAKIŞ
AÇISI
Toplum
üyeleri
başkalarının refahını artırma
konusunda
sorumluluk
duymaktadır.

DÜŞÜK
ODAKLILIK

İNSAN

- Güç ve mülkiyet sahibi
olma ve kişisel çıkar elde etme
mutluluk uyandırır.
- Devlet ve kurumlar
bireylerin refahı için sosyal ve
ekonomik destek sunar.

Ayrımcılığın
her
- Ayrımcılığın her türüne
türlüsüne karşı toplum duyarlıdır. karşı toplum hassas değildir.
- Tüm paydaşların tatmini
- Formal iletişim
ÖRGÜT
SEL TASARIM kardan önceliklidir.
Bürokrasiye
dayalı
VE
- Denetleyerek, talimat kontrol
YÖNETİCİNİN
vererek
değil, mentorluk yaparak
DAVRANIŞI
- Otonom çalışmak isteyen
destek sunar
işgören üzerinde denetim
- Açıklık ve kabul,
çalışanlarda aitlik duygusu yaratır
-Yönetim alanı yüzyüze
iletişime fırsat verecek şekilde
dardır.
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- Yönetici şefkat gösterir
ve iş dışı konulara (çalışanın
sağlığı aile ilişkileri vb.) ilgi
duyar
Kaynak: House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman P.W., Gupta, V., (2004).
Culture, Leadership and Organization: The GLOBE Study Of 62 Societies, Thousand
Oak, Sage, 569-570‘den uyarlanmıştır.

Tablo 11.1’de görüldüğü gibi yüksek insan odaklılığın olduğu toplumlarda ait
olma, kabul görme, başkalarının refahını düşünme, farklılıklara duyarlı olma önemlidir.
Benzer şekilde organizasyon içinde de yöneticiler, çalışanlarla ilgilenme, açıklık ve kabulün
olduğu bir ortam yaratma ve tüm paydaşların çıkarını gözetme konusunda sorumluluk
duymaktadırlar.

İnsan odaklılığın düşük olduğu toplumlarda ise bireysel çıkar, güç ve mülkiyet
sahipliği toplumda değer görmektedir. Toplum üyeleri başkalarının refahı için bireysel
düzeyde sorumluluk ve ayrımcılığa yönelik hassasiyet duymamakta, bunları devlet ve
kurumlardan beklemektedir. Organizasyonda ise yöneticiler, formal iletişim, bürokrasiye
dayalı

kontrolün

olduğu

ve

otonom

çalışmanın

hoş

karşılanmadığı

bir

ortam

oluşturmaktadırlar.

İnsan odaklılığın düşük olduğu organizasyonlarda işten kaytarma ve
tatminsizlik gibi olumsuz iş tutumları, yüksek olduğu örgütlerde ise olumlu iş tutumları
gözlemlenmektedir. Benzer şekilde insan odaklılığa dayalı güncel liderlik yaklaşımlarının iş
tatmini, bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi olumlu iş tutumlarına etki ettiğini
gösteren Türkiye’nin çeşitli sektörlerinde de araştırmalar yapılmıştır

İnsan odaklı liderliğin önemi özellikle otokratik ya da hiyerarşi temelli liderlik
tarzlarıyla kıyaslandığında anlaşılabilmektedir. Aşırı otokratik, emir verici ve kontrol odaklı
davranışlar gösteren liderler çalışanların saygı ve güvenini kazanamaması olasıdır; insan
odaklı liderlik bu davranışların tam tersinde bulunmaktadırcii. Bir başka deyişle, insan odaklı
lider yaklaşımları, geleneksel otokratik liderlik yaklaşımlarının bugünün çalışanlarını motive
etmekte yetersiz olduğu konuları da dikkate almaktadır. Kriz ortamındaki zor koşullarda,
187

hızla kararlar verilmesi gerektiğinde insan odaklı liderler de otokratik liderler gibi tüm yetkiyi
ele alabilmekte ve kesin kararlar verebilmektedirler.

Ancak mutlaka böyle davranmak

zorunda hissetmemekte, bazen verilen kararın kalitesi kadar, bu kararın gereklerinin nasıl
yerine getirildiği önemli görülebilmekte ve zor koşullarda da danışarak karar alma ya da
tamamen yetki devretme eğiliminde olabilmektedirler.

Öte yandan, günümüz organizasyonlarının lideri, insanlara yatırım yaparak ve onları
en iyisini yapmaları için güçlendirerek motive etmelidir. Bu durum liderin, merkezi bir
konumda olmaktan çok merkezden uzağa dağılmış, çalışanların işleri yapmasını mümkün
kılan bir durumda olmasını gerekli kılmaktadır. Bir başka deyişle aslında çağımız liderlerinin
öncelikli görevi söz konusu süreçlerde birbirine bağlanmış kişilere özen göstermek
olmalıdır.ciii

Insan odaklı liderlik yaklasımları alanında sayılabılecek hızmetkar etık otantık
lıderlık yaklasımları uzerıne yapılan calısmalar; özellikler yaklaşımı, davranışsal ve durumsal
liderlik teorilerinden farklı olarak asagıdakı noktaları vurgulamaktadır:civ
-liderin gücü erdemli, özgeci (alturistik) ve etik olarak kullanması,
-lider ve izleyici arasında içten bir ilişki gelişmesi,
-çalışanlar için destekleyici ve pozitif bir iş ortamı yaratılması

11.2. Hizmetkar Liderlik

Hizmetkâr liderlik ilk olarak Hermann Hesse’nin “Journay to the East” hikayesindeki
Leo isimli karakterinden etkilenen Roberts Greenleaf’in 1970 yılında yazdığı “Servant as a
leader” başlıklı makalesiyle ortaya atılmıştır.cv Greenleaf Hindistan’da doğmuş, Minnesota’da
okumuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T’de ve
diğer başka kurumlarda yönetim araştırmaları ve danışmanlık yapmıştır.

Araştırma ve

danışmanlık yaptığı dönemlerde edindiği liderlikle ilgili deneyimlerini bir seri yazıda dile
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getirmiştir. Ancak 1960’larda Hesse’nin hikayesini okuduktan sonra çok etkilenen Greenleaf,
hizmetkar lider kavramını ortaya çıkarmıştır.cvi

Hesse’nin hikayesine göre hizmetkar Leo, günlük işleri yaparken bir yandan da
enerjisi ve şarkılarıyla grubu ayakta tutmaktadır. Leo’nun bu katkısı önceleri fark edilmez,
ancak Leo kaybolunca kargaşa ortaya çıkar ve gezi yarıda kalır. Grubu bir arada tutan ve
rehberlik eden asıl liderin sadece hizmetkar olduğu düşünülen Leo olduğu anlaşılır. Greenleaf
hikayeden yola çıkarak daha iyi bir liderliğin nasıl olması gerektiğini tartışmakta; liderin
çalışanlar, müşteriler, toplum fark etmeksizin başkalarını harekete geçirmede önceliğinin
hizmet etmek olması gerektiğini öne sürmektedir. Bu nedenle hizmetkâr liderlik diğerlerine
hizmet etmeye, işe bütünsel bir bakış açısına, birlik ruhunun artırılmasına ve karar alma
gücünün paylaşılmasına vurgu yapmaktadır.cvii

Greenleaf ortaya net bir kavramsal çerçeve ve tanım koymadığı için Greenleaf’ten
sonraki bilim insanları onun yazılarını açıklamaya ve ideal hizmetkâr liderin nasıl olması
gerektiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Lary Spears hizmetkar liderin özelliklerini
dinleme, empati, iyileştirme, farkındalık, ikna, kavramsallaştırma, öngörü, sorumlu
yöneticilik, insanları geliştirme sorumluluğu, topluluk kurma şeklinde ortaya koymaktadır. cviii

Hizmetkâr liderlikle ilgili akademik alandaki ilk çalışmalarda Spears’ınkine benzer
şekilde, pek çok farklı özellik ve boyut ortaya konmuş; bazı yazarlar aynı durumu farklı boyut
isimleriyle açıklamaya çalışmışlardır. İlk dönemlerde ortaya konulan çalışmalarda ampirik
araştırmaların azlığı, pek çok farklı boyutun ortaya konmasına ve kafa karışıklığına sebep
olmuştur. Son dönem çalışmalarda hizmetkâr liderlik üzerine yapılan sayısal araştırmalar,
ölçek geliştirme çalışmaları ve daha önceki ölçek ve modeller üzerinde eklemeler, boyut
indirgemelerle hizmetkar liderlik alanında bilgi birikimi sağlanmaya devam etmektedir.
Günümüzde hizmetkar liderliğin ele alındığı en kapsamlı modellerden biri Dierendonck 2011
yılında ortaya koyduğu kavramsal çerçevedircix. Yazar aynı yıl Nuijten ile beraber geliştirdiği
hizmetkar liderlik ölçeğinde; güçlendirme, sorumlu yöneticilik, tevazu, geride durma,
otantiklik, hesap verebilirlik, affetme ve cesaret boyutlarına yer vermiştircx.
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Yukarıda belirtilen boyutlardan yola çıkılarak hizmetkar liderlik aşağıdaki
şekilde tanımlanabilir:
“Hizmetkar liderlik tüm paydaşların faydasını sağlayacak uzun vadeli vizyonu
gerçekleştirmek (sorumlu yöneticilik) için liderin; risk alarak (cesaret), hata ve eleştirilerden
ders çıkararak (tevazu ve affetme), övgü ve başarıyı izleyicilerin sahiplenmesine izin vererek
(geride durma), izleyicileri yaptıkları işler, kullandıkları yöntemler ve ulaştıkları sonuçlardan
sorumlu tutarak (hesap verebilirlik), yetki, bilgi, kaynak, yardım ve gelişme fırsatları gibi
izleyicilerin ihtiyaçlarına hizmet ettiği (güçlendirme) bir süreçtir.”cxi

11.2.1. Hizmetkar Liderliğin Boyutları
Hizmetkar liderliğin bu boyutları aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
Güçlendirme: Güçlendirme çalışanların yapabilirliklerini artırmaya odaklanan
motivasyonel

bir

kavramdır.

Çalışanların

proaktif

ve

kendine

güvenen

tutumlar

geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Güçlendirici liderlik davranışı, çalışanın kendi
kendine karar vermesini cesaretlendirme, bilgi paylaşımı ve inovatif performans için koçluk
gibi davranışları içermektedir. cxii
çalışanları

yeteneklerini

Hizmetkar liderin karar alma yetkisini paylaşması;

kullanmaları

ve

yeni

fikirler

geliştirmeleri

konusunda

cesaretlendirmesi; alışılagelmiş yolların dışındaki yöntemlerle sorunları çözmeleri için
yardımcı olması; yeni beceriler kazanmaları ve gelişmeleri için fırsatlar sunması güçlendirme
boyutu altında değerlendirilen davranışlarıdır.cxiii Güçlendirme kısaca “liderin izleyicilerine,
karar almaları, işleri yürütmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları yetki,
bilgi, yardım ve fırsatları sunması, işleri daha iyi yapmalarında gelişmelerini sağlaması” cxiv
olarak tanımlanmaktadır.

Sorumlu Yöneticilik: Bu boyut liderin, kısa dönem baskılar yerine uzun dönemdeki
vizyonu dikkate almasını, bireysel fayda yerine işe bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarakcxv
her kesimin faydalarını gözetmesini, bir başka deyişle hissedarlara ve organizasyona karşı
sorumlulukları kadar sosyal sorumluluklarını da önemsemesini vurgulamaktadırcxvi. Sorumlu
yöneticilik, liderin kontrolü elde tutma ya da kişisel çıkarlar elde etme arzusu yerine hizmet
etmek için istekliliğini ifade etmektedir.cxvii Hizmetkar lider sadece çalışanları korumaz, aynı
zamanda onlar için bir rol model olarak ortak fayda için hareket etmelerinde çalışanları
motive eder. Sorumlu yöneticilik, sosyal sorumluluk kadar örgütsel sadakat ve takım
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çalışması ile de yakından ilişkilidir.cxviii Sorumlu yöneticilik kısaca: “liderin işin toplumsal
sorumluluk yönüne vurgu yaparak uzun vadeli vizyona sahip olması”

cxix

olarak

tanımlanmaktadır.

Tevazu: Liderin herkesin yanılabileceğini ve hata yapabileceğini kabul etmesi, kendi
sınırlarının farkında olarak gerektiğinde başkalarından yardım istemesi, başkalarından ve
hatalarından öğrenmeye açık olmasıdır. Kişinin kendi başarı ve yeteneklerini olması gereken
bir perspektifle sunma yeteneğine işaret etmektedir

cxx

. Hizmetkar lider başkalarının

uzmanlığından fayda sağlayabilme olanağı yaratmaya çalışan kişidir. Başkalarının aktif
katkısını arar. Çalışanların üstün performans sergilemelerini kolaylaştırır ve çalışanlara
gerekli desteği sunar. cxxi Liderin hem izleyicilerinden hem de kendi üstlerinden gelen
eleştirilere, herhangi bir konu hakkında kendi görüşünden farklı görüş ve önerilere açık
olması ve bunlardan ders alması; gerektiğinde hatalı davrandığını itiraf edebilmesi tevazu
boyutu içinde ele alınabilecek davranışlardır cxxii . Tevazu: “liderin kendi hatalarını kabul
etmesi, itiraf etmesi; farklı görüş ve eleştirilere açık olması; bunlardan ders çıkarabilmesi”
cxxiii

olarak tanımlanmaktadır.

Affetme: Liderin geçmişte ortaya çıkmış kötü sonuçları unutması ve başkalarının
hatalarını kabul etmesi, tüm izleyicilere karşı tarafsız bir tutum sergilemesi, hatta izleyiciden
olumsuz bir tepki aldığında bile objektif tavrını sürdürebilmesidir. İzleyiciler bu sayede daha
fazla kabul görmüş hissetmekte, hata yapmaktan ve fikirlerinin reddedilmesinden daha az
çekinmektedirler. Affetme özelliği sayesinde hizmetkar lider, çalışanlara yaptıkları işte en
iyisini başarmaları için yardım etmektedir. cxxiv Çünkü izleyiciler hatalarının affedileceğini
düşündüklerinde yeni yollar denemeye ve daha fazla çabalamaya açık olmaktadırlar. Affetme
kısaca “liderin başkalarının hatalarına sert tavır sergilememesi, sürekli eleştirmemesi ve
unutması” cxxv şeklinde tanımlanmaktadır.

Geride Durma: Liderin işlerin yapılmasında astlarına destek ve öncelik verirken,
katkısının ön plana çıkarılmasını ya da ödüllendirilmesini beklemeden kendisini geri planda
tutmasıdır. Geride durma boyutu ile liderin başarılan görevlerde övgüyü başkalarının
almasına izin verme; kendi katkısını geri planda tutma; başkaları için yaptıkları karşılığında
ödül, övgü, itibar beklememe; birlikte çalıştığı insanların başarılarına kendi başarısı kadar
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sevinme gibi davranışları ele alınmaktadır. Geride durma tevazu, otantiklik, güçlendirme ve
sorumlu yöneticilik boyutlarıyla da yakından ilişkilidir.

cxxvi

Kendi limitlerinin ve

zayıflıklarının bilincinde, eleştrilere açık şekilde tevazu ve otantik davranışlar gösteren, işin
bütüne katkı sağlayacak en iyi şekilde yapılması için gerekli bilgi, kaynak ve yetkiyi paylaşan
lider, başarıyı da başkalarıyla paylaşmakta ve başkalarının katkısını öne çıkararak geride
durmada zorluk yaşamamaktadır. Geride durma kısaca,
izleyicilerin

almasına fırsat tanıyarak kendini

geri

“liderin başarı ve övgüyü
planda tutması”

cxxvii

olarak

tanımlanmaktadır.

Otantiklik: Kişinin kendi düşünceleri ve duygularıyla tutarlı (uyumlu) şekilde ‘gerçek
kendisini’ ifade etmesiyle yakından ilgilidir. Ayrıca genel ahlaki kurallara bağlı kalmakla da
ilgilidir. Bir hizmetkar liderin otantikliği farklı şekillerde açığa çıkabilir; söz verileni yapmak,
dürüstlük, saldırı ve eleştiriye açık olma bunlardan bazılarıdır. Otantiklik örgütsel açıdan
profesyonel rollerin ikinci planda kaldığı, kişinin birey olarak davranışlar sergilemesi şeklinde
tanımlanabilir.

cxxviii

Hizmetkar liderin çalışanlar hakkında gerçek hislerini istenmeyen

durumların oluşabilmesi halinde dahi söyleyebilmesi, çevresindeki insanlar hakkında olup
bitenin farkında olması ve bunlarla ilgilenmesi, kendi zayıflıklarının da farkında olması
otantiklik boyutu altında ele alınmaktadır.cxxix Özetle otantiklik liderin profesyonel rolünden
bağımsız bir birey olarak niyetlerini ve duygularını kendi özünde olduğu gibi ifade
edebilmesidir. Hizmetkar liderin otantik tavır sergilemesi tevazu, sorumlu yöneticilik, hesap
verebilirlik gibi boyutlarla da yakından ilişkilidir cxxx . Bu ilişkiler liderlerin otantik tavır
sergileyebilmek için, tevazu davranışındaki gibi hatalarını itiraf etmeye ve eleştirileri kabul
etmeye eğilimli olması, sorumlu yönetcilikte vurgulandığı gibi kişisel çıkarının ötesinde işin
toplumsal yönüne vurgu yapan uzun vadeli vizyona sahip olması ve hesap verebilirlik
boyutundaki gibi çalışanları performanslarından sorumlu tutarken gerçek düşüncelerini
dürüstçe ortaya koyması ile açıklanabilir. Otantiklik kısaca “liderin gerçek hislerini,
çevresinde olanlara karşı duyarlılığını, limitleri ve zayıflıklarını, istenmeyen sonuçlar
doğuracak olsa bile, ifade etmeye açık olması”cxxxi olarak tanımlanmaktadır.

Hesap Verebilirlik: Hesap verebilirlik genel olarak bireylerin kontrolü altındaki
faaliyetlerinden onları sorumlu tutmaktır. Bir başka ifadeyle, organizasyonda herhangi bir
bireyin ya da takımın ortaya koyduğu sonuçlardan sorumlu olmalarını sağlayan bir

192

mekanizmadır. Bu mekanizma her bir çalışan kendisinden ne beklendiğini, neyin hem
çalışanlar hem de tüm organizasyon için faydalı olacağını bilmesini sağlamaktadır.cxxxii Özetle
hesap verebilirlik, liderin bireysel olarak çalışanları veya tüm grubu yürütmekte oldukları
işler, kontrolleri altındaki işlerin sonuçları, verilen görevleri yerine getirmede kullandıkları
yollar konusunda sorumlu tutmasıdır.

cxxxiii

Hesap verebilirlik kısaca “liderin izleyicileri

yaptıkları işler, kullandıkları yöntemler ve ulaştıkları sonuçlardan sorumlu tutması” cxxxiv
olarak tanımlanmaktadır.

Cesaret: Cesaret risk almaya eğilimli olma, eski sorunların çözümünde yeni yolları
denemeye açık olma ile ilgilidir. Liderin üst yönetimin desteğinin belirsiz olduğu durumlarda
bile, kendi inanç ve değerleriyle tutarlı sonuçları elde edebilmek için risk almaya istekli
olmasıdır. Hizmetkar lider bu özelliği ile alışılmış iş yapma biçimlerine karşı çıkmakta,
proaktif davranışlar sergilemekte ve bu yolla inovasyon ve yaratıcılığı mümkün
kılmaktadır. cxxxv Cesaret kısaca “risk alarak yapılması gerekeni, üst yönetimin desteğinin
olmadığı zamanlarda bile yapması” cxxxvi şeklinde tanımlanmaktadır.

11.3. Babacan (Paternalist) Liderlik

Paternalist (babacan) liderler, izleyicilere bir baba gibi davranışlar sergileyen,
çalışanları kendi çocukları gibi gören, çalışanlarına yol gösteren, onları koruyup kollayan,
onların iyiliği için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar veren liderlerdir. Ancak hizmetkar
liderlerin tersine paternalist liderler, çalışanların değil organizasyonun ihtiyaçlarına
odaklanmaktadırlar.

Paternalist liderin olduğu ortamda hiyerarşik bir yapı ve bu yapı içinde kısıtlı
bir güç paylaşımı bulunmaktadır.

Lider otokratik bir şekilde emir verebilmekte ve

karşılığında çalışanın itaatkar, sadık ve lidere bağlı olmasını beklemektedir. cxxxvii Bazı
araştırmacılar, hizmetkar liderliğin olmadığı organizasyonlarda, otokratik

cxxxviii

ya da

buyurgancxxxix bir liderlik tarzının var olduğunu ileri sürmektedir. Ancak Laub, hizmetkar ya
da otokratik tarzın birbirilerine tamamen zıt olduğunu, ve günümüz organizasyonlarında bu
193

ikisi arasında ne hizmetkar ne de otokratik olan bir yaklaşım olarak paternalist tarzın
varolabileceğini ortaya koymaktadır. Yazar, paternalist liderlik tarzının batı toplumlarında
çoğu zaman gözden kaçtığını ancak varlığını sürdürdüğünü vurgulamakta, ve paternalist tarzı,
otokratik liderlikten hizmetkar bir yaklaşıma geçişte bir ara aşama olarak görmektedir.cxl

11.4. Örgütsel Liderlik Değerlendirme Modeli ve Örgüt Sağlığının
Aşamaları

Laub liderin otokratik bir tarzdan, paternalist ve daha sonra hizmetkar bir tarza
geçerek organizasyonu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu ifade etmiştir. cxli Laub’un
modelindeki örgütsel sağlığın aşamaları ve otokratik, paternalist ve hizmetkar liderlik tarzları
arasındaki geçiş Şekil 7.1’de gösterilmektedir.

Şekil 11.1 Otokratik-Paternalist-Hizmetkar Liderlik ve Örgüt Sağlığının
Aşamaları
Kaynak: Jim Laub, “Defining Servant Leadership: A Recommended Typology for
Servant Leadership Studies”, Servant Leadership Research Roundtable, August 2004,
(çevrimiçi)
http://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2004/laub_defining_servant.p
df , 13 Haziran 2014.
Laub’a göre örgüt sağlığı altı aşamadan geçmektedir;cxlii
1-Zehirli (Toksik) Örgüt Sağlığı: Çalışanların kendilerini tehlikede
gördükleri, iş yapmak için zorlandıkları ve korkutuldukları bir organizasyondur.
194

Organizasyonda güven yoktur. Organizasyonu daha sağlıklı bir hale getirmek için çalışanları
geliştirmek neredeyse imkansızdır.
2-Zayıf Örgüt Sağlığı: Düşük derecede güvenin, yüksek derecede belirsizliğin
ve

korkunun

olduğu

organizasyondur.

Çalışanlar

organizasyonu

ve

amaçları

benimsemedikleri için hizmet etme motivasyonları yoktur; risk almak istemezler, çünkü hata
yapanlar mutlaka cezalandırılır.
Zehirli ve zayıf örgüt sağlığında otokratik liderlik tarzı görülmektedir.
3-Kısıtlı Örgüt Sağlığı: Düşük ya da orta düzeyde güvenin olduğu,
çalışanların

kendilerini

yalnızca

geçmiş

performanslarıyla

kanıtlayabileceklerini

düşündükleri, yalnızca liderin değerleri ve öncelikleriyle aynı doğrultuda fikirlerin dinlendiği,
izleyicilerin bireysel çabalardan vazgeçmelerinin ve genel kurallarla uyumlu davranmalarının
beklendiği bir organizasyondur.

Laub, kısıtlı örgüt sağlığı olan bir ortamda negatif bir

paternalist liderlik tarzının bulunduğunu; liderin ciddi bir baba, çalışanların da çekinen
çocuklar rolünde olduğunu belirtmektedir.
4-Ortalama Örgüt Sağlığı: Ortalama bir güven düzeyinin, nadiren belirsizlik
ve korkunun olduğu; yaratıcılığın, işletmeyi mevcut durumundan çok öteye götürmeye
çalışılmadığı müddetçe özendirildiği; çalışanların risk alabildiği ama hata yapmaktan bazen
korktukları bir ortamdır. Hedefler genellikle açıkça belirtilmiştir, ama emirler bazen kafa
karıştırıcı olabilmektedir. Lider, ilgili bir baba rolündeyken, çalışanlar ilgi gösterilen çocuklar
gibidir. Böylece pozitif bir paternalist lider tarzı söz konusudur.
5-İyi Örgüt Sağlığı: Çalışanların çoğunun birbirlerinin ihtiyaçlarına hizmet
etmek için motive edildikleri ve birbirlerinden öğrenmeye açık oldukları bir güven ortamıdır.
Lider ve izleyiciler işbirliği ruhuyla çalışan ortaklar olarak görülmektedir. Laub, iyi örgüt
sağlığının olduğu ortamların ‘hizmet-odaklı’ (service oriented) organizasyonlar olduklarını;
ve hizmet-odaklı bir organizasyonun otantiklik, insana değer verme ve geliştirme, topluluk
oluşturma, liderlik sağlama ve paylaşma özelliklerinin çoğuna sahip olduğunu belirtmektedir.
Açıkça anlaşılacağı gibi, söz konusu özellikler Laub’un belirlediği hizmetkar liderlik
boyutlarıdır.
6-İdeal Örgüt Sağlığı: Çalışanların tümünün birbirlerinin ihtiyaçlarına hizmet
etmek için motive edildikleri ve birbirlerinden öğrenmeye açık oldukları, tam bir güven
ortamıdır. Lider ve izleyiciler işbirliği ruhuyla çalışan ortaklar olarak görülmektedir. Laub
ideal örgüt sağlığının olduğu ortamların ‘hizmet-fikirli’ (service minded) organizasyonlar
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olduğunu belirtmektedir. Hizmetkar liderliğin tüm boyutları organizasyonda açıkça
görülmektedir.

11.5. Otantik Liderlik

Otantik olmak kişinin özünde olduğu gibi olması, kendi gerçekliğini-özbenliğini ifade
etmesi ile ilgilidir. Bireyler doğru ve yanlışlarıyla ‘olduğu gibi’ olması, özü ve sözünün bir
olması otantik tavrın açıklayıcısıdır. Temelinde özbilinç ve kendine güven gibi kavramlara
dayanmaktadır.

Otantik liderlik Luthans ve Avoliocxliii tarafından Luthans’ın pozitif örgütsel davranış
(positive organizational behavıor) cxliv kavramı ile Avolio’nun hayat boyu liderlik gelişimi
(life-span leadership development)

cxlv

çalışmasının bir birleşimi olarak 2003 yılında

geliştirdikleri yeni bir bakış açısıdır. Bu çalışmada otantik liderlik,
“lider ve üyelerin kendi kendilerini geliştirmeleri (self-development) sonucu
oluşan öz-farkındalık (self-awareness) ve kendi kendine kural koyan (self regulation)
pozitif davranışla sonuçlanan; hem pozitif psikolojik kapasiteden hem de yüksek
derecede gelişmiş örgütsel bağlamdan etkilenen bir süreç”cxlvi
olarak ele alınmıştır.

Avolio ve Gardner 2005 yılındaki çalışmalarında otantik liderliği daha geniş
bir bakış açısıyla ele almış, diğer liderlik türleriyle ilişkisini ve teorinin kapsamını açıklamaya
çalışmışlardır.cxlvii Avolio 2009 yılındaki mevcut liderlik tarzlarını bir arada değerlendirdiği
çalışmasında ise otantik liderliği;
“karar alma için gerekli bilgiyi paylaşmada açık olmayı cesaretlendiren ve
izleyicilerin katkılarını kabul eden, şeffaf ve etik lider davranışının bir biçimi” cxlviii
olarak tanımlamaktadır.
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11.5.1. Otantik Liderliğin Boyutları

Otantik liderliği oluşturan dört bileşen aşağıdaki şekilde özetlenebilir:cxlix
Öz-farkındalık: Liderin güçlü ve zayıf yanlarını, başkaları üzerindeki etkisini
anlaması ve farkında olmasıdır. Öz farkındalık, temel değerlerinizi, kimliğinizi, duygularınızı,
güdülerinizi ve hedeflerinizi göstermenize ve gerçekten en derinde kim olduğunuzu
kavramamıza imkan vermektedir. Kendi duygularınızın farkında olduğunuzda başkalarının
duygularını anlamak ve güvenmek kolaylaşmaktadır. Otantik liderler, kendilerini tanımakta
ve kim olduklarını ve neyi temsil ettiklerini net bir şekilde anlamamakta; böylece vermek
istedikleri kararlar ve gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler için güçlü bir çapa
sarfetmektedirler.

İçselleştirilmiş Ahlaki Bakış Açısı: bireylerin içsel ahlak standart ve
değerlerini, davranışlarını yönlendirmek için dış baskılara (örneğin, grup baskısı veya
toplumsal baskılar) boyun eğmek ya da kontrol etmeye çalışmak yerine; bu baskılardan
faydalanmak için liderin kendi düzenlemelerini yaptığı (kendi kurallarını belirlediği) bir
süreci ifade eder. Bu, kendi kendine düzenleme (öz-düzenleme) (kural koyma –self
regulatory) bir süreçtir çünkü, birey başkalarının kendisini ne kadar etkileyebileceğini kendisi
belirlemektedir. Liderler inanç ve ahlaki normlarıyla uyumlu (tutarlı) davranışlar (eylem ve
faaliyetler) sergilediklerinde, izleyiciler tarafından içselleştirilmiş ahlaki bakış açısına sahip
bir otantik lider olarak algılanacaklardır.

Dengeli Yönlendirme: Bireyin, bilgiyi objektif bir şekilde analiz etme ve karar
vermeden önce başkalarının görüşlerini keşfetme yeteneğini ifade etmektedir. Ayrıca, bazı
konular hakkında taraflılıktan kaçınmak ve tarafsızlığı korumak anlamına da gelmektedir.
Dengeli yönlendirme, farklı görüşleri dikkate alarak hareket tarzlarını belirlemeyi
içermektedir. Dengeli yönlendirme becerisi gösteren liderler, kendi bakış açılarını açıkça
ortaya koyan, ancak başkalarının bakış açılarını göz önünde bulundurarak objektif bir şekilde
karar veren özgün liderler olarak görülmektedirler.
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İlişkilerde Şeffaflık: Bireyin gerçek özünü başkalarına sunmada açık ve dürüst
olması anlamına gelmektedir. Bireylerin asıl duygularını, güdülerini ve eğilimlerini
başkalarıyla uygun bir şekilde paylaştıklarında ortaya çıkmaktadır. Başkalarına kendilerinin
olumlu

ve

olumsuz

yönlerini

gösterebilen

bireyler

ilişkisel

şeffaflık

ortaya

koyabilmektedirler. Kısacası, ilişkilerde şeffaflık açıkça iletişim kurmak ve başkalarıyla olan
ilişkilerinde gerçek olmaktır. Bireyler başkalarına karşı ne kadar şeffaf olacaklarını kendileri
belirlediğinden, bu boyut da önceki boyutlar gibi öz-düzenleme (kendi kurallarını belirlediği –
self regulatory) bir konudur.

11.5.2. Otantik Liderlik ve Hizmetkar Liderlik Arasındaki Fark
Otantik ve hizmetkar liderliğin her ikisinin de, etik bakış açısına önem verme,
liderin öz-farkındalığı, otantik davranışa sahip olması, iyi örnek ve rol model olması,
verimliliği artırmak için izleyicilerin gelişimine odaklanması gibi faktörler açısından
benzerlik göstermektedir.cl Ancak, bireylerin kendilerinin ve başkalarının değer yargılarının
ve bakış açılarının farkında olmalarına, otantik liderlik sürecinde daha fazla önem verildiğine
vurgu yapan yazarlar bulunmaktadır. Avolio ve Gardner, değer ve bakış açılarına yönelik
farkındalığın hizmetkar liderlerde bulunsa da, izleyicilerin öz-farkındalığı ve kendi
kendilerine kurallar koyabilmelerinin hizmetkar liderlik teorisinde yer almadığını ileri
sürmektedir.cli

Sendjaya, Sarros ve Santora hizmetkar liderlik teorisinde de çalışanların özfarkındalığına vurgu yapıldığının altını çizerek Avolio ve Gardner’ın görüşüne karşı
çıkmaktadır. Yazarlar hizmetkar liderin, izleyicilerin yaptıkları ile söyledikleri arasında uyum
aradığını, izleyicilerden yetersizlikleri hakkında şeffaf olmalarını, ve etik bir bakış açısında
muhakeme yeteneğine sahip olmalarını beklediğini belirtmektedirler.

Ayrıca hizmetkar

liderin benzer davranışlarıyla da izleyicilere örnek olduğunu vurgulamaktadırlar. Sendjaya,
Sarros ve Santora’ya göre; otantik ve hizmetkar liderlik tarzları arasındaki asıl fark; manevi
bir güdünün hizmetkar lider için asıl motivasyon kaynağını oluşturmasıdır.clii

198

Van Dierendock ise; Avolio ve meslektaşlarının otantik liderliği geniş
kapsamlı ve kıyaslanabilir bir teori olarak ortaya koymalarının yanında, teorinin temelinde
liderin otantik, bir başka deyişle “gerçek benliğindeki gibi” (true self), davranışlar
sergilemesinin yer aldığının altını çizmektedir. Otantik liderliğin ölçümü üzerine yapılan
çalışmalarda liderin başkalarıyla etkileşiminde otantik davranması, içindeki gerçek
düşüncelerini ortaya koyması gibi ifadeler bulunmaktadır. Benzer ifadeler hizmetkar liderlik
ölçeklerinde de otantiklik boyutu altında yer almaktadır. Bu nedenle otantik liderlik teorisi,
hizmetkar liderlik teorisi ile benzer şekilde “otantik davranış” ve “tevazu” boyutlarını temel
almakla birlikte; hizmetkar liderliğin diğer boyutlarına otantik liderlik teorisinde açıkça vurgu
yapılmamaktadır.cliii
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

201

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle insan odaklılık kavramı açıklanacak ve liderlerin insan odaklı
davranışlarının önemi açıklanmıştır.

Daha sonra insan odaklı günümüz liderlik

yaklaşımlarından hizmetkar liderlik, babacan (paternalist) liderlik ve otantik liderlik teorileri
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- İnsan odaklılığın düşük olduğu bir toplum ve organizasyona ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Toplumda bireysel çıkar, güç ve mülkiyet sahipliği değer görmektedir.
b) Toplum üyeleri başkalarının refahı için bireysel düzeyde sorumluluk ve ayrımcılığa
yönelik hassasiyet duymamakta, bunları devlet ve kurumlardan beklemektedir.
c) Organizasyonda yöneticiler, formal iletişim, bürokrasiye dayalı kontrolün olduğu ve
otonom çalışmanın hoş karşılanmadığı bir ortam oluşturmaktadırlar.
d) Organizasyonlarda olumlu iş tutumları gözlemlenmektedir.
e) Organizasyonlarda işten kaytarma ve tatminsizlik gibi olumsuz iş tutumları,

2- İnsan odaklılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İnsan odaklı liderliğin önemi özellikle otokratik ya da hiyerarşi temelli liderlik
tarzlarıyla kıyaslandığında anlaşılabilmektedir.
b) Aşırı otokratik, emir verici ve kontrol odaklı davranışlar gösteren liderler çalışanların
saygı ve güvenini kazanamaması olasıdır; insan odaklı liderlik bu davranışların tam
tersinde bulunmaktadır.
c) İnsan odaklı lider yaklaşımları, geleneksel otokratik liderlik yaklaşımlarının bugünün
çalışanlarını motive etmekte yetersiz olduğu konuları da dikkate almaktadır.
d) Kriz ortamındaki zor koşullarda, hızla kararlar verilmesi gerektiğinde insan odaklı
liderler de otokratik liderler gibi tüm yetkiyi ele alabilmekte ve kesin kararlar
verebilmektedirler.
e) İnsan odaklı liderler zor koşullarda da mutlaka yetki devretme, kararın sorumluluğunu
almama eğiliminde olabilmektedirler.

3- Laub’un örgüt sağlığının aşamaları yaklaşımına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğru olamaz?
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a) Zehirli örgüt sağlığında çalışanların kendilerini tehlikede görmekte, iş yapmak için
zorlanmakta ve korkutulmaktadırlar.
b) Zayıf örgüt sağlığında düşük derecede güven, yüksek derecede belirsizlik ve korku
vardır.
c) Kısıtlı örgüt sağlığında çalışanların tümünün birbirlerinin ihtiyaçlarına hizmet etmek
için motive edildikleri ve birbirlerinden öğrenmeye açık oldukları, tam bir güven
ortamıdır.
d) Ortalama örgüt sağlığında ortalama bir güven düzeyinin, nadiren belirsizlik ve
korkunun olduğu; yaratıcılığın, işletmeyi mevcut durumundan çok öteye götürmeye
çalışılmadığı müddetçe özendirildiği; çalışanların risk alabildiği ama hata yapmaktan
bazen korktukları bir ortamdır.
e) Zehirli ve zayıf örgüt sağlığında otokratik liderlik tarzı görülmektedir; kısıtlı ve
ortalama örgüt sağlığında paternalist; iyi ve ideal örgüt sağlığında hizmetkar liderlik
mümkün olabilmektedir.

4- Aşağıdakilerden hangisi hizmetkar liderliğin boyutları arasında sayılamaz?
a) Güçlendirme
b) Otantiklik
c) Karizma
d) Geride Durma
e) Cesaret

5- Aşağıdakilerden hangisi otantik liderliğin bileşenleri arasında sayılamaz?

a) Öz farkındalık
b) Hizmet
c) İçselleştirilmiş ahlaki bakış açısı
d) Dengeli yönlendirme
e) İlişkilerde şeffaflık
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Cevaplar
1-d
2-e
3-c
4-c
5-b
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12. LİDERLİK VE ETİK

206

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yönetsel etik
12.2. Liderlik Teorilerinde Etik Bakış Açısı ve Etik Liderlik Yaklaşımı

207

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Etik karar almak neden önemlidir?
Liderin etik rol model olması neden önemldir?
Etik liderlik teorisinin kapsamı ve bileşenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Etik liderlik, etik, ahlak
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Giriş
Dünya çapında pek çok skandal yöneticilerin ellerindeki yetkiyi etik olmayan kararlar
vermede nasıl kullandığını bize gösteriyor.

Enron, World Com, Walkswagen, BP gibi

şirketlerin küresel çapta zaralar ortaya koyan skandallardır. Tüm bu skandallara sebep olan
yöneticiler kişisel olarak ahlaksız mıdır, yoksa sürecin bir noktasında içinde bulundukları
koşullarda ahlak dışı kararlar almaya onları yönelten etmenler mi vardır sorusu yönetim
bilimciler için bir tartışma konusudur. Ancak önceki bölümlerde açıklandığı gibi liderlik
fonksiyonunun sadece liderin kişilik özellikleriyle ilişkili olmadığı bilindiğinde etik olmayan
uygulamalara liderleri yönlendiren koşulların neler olduğu daha çok tartışma gerektiren bir
konu olarak gündeme gelmektedir. Bu bölümde işletme yönetiminde etik olmanın gerekliliği
ve felsefi temelleri, önemi, etik karar almada yaklaşımlar, liderlik teorilerindeki etik bakış
açısı ve 2005 yılından sonra yönetim bilimcilerin gündemine gelen etik liderlik yaklaşımı ele
alınacaktır.
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12.1. Yönetsel Etik

Etik, iyiyle kötüyü doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağlayan ahlaki ilkelerin bütünü
olarak görülebilir. Ahlak ise insanın yaşadığı toplum içinde kabul gören tutum ve davranışlar
bütünüdür.

Ahlak ve etik arasındaki fark: etik insanların nasıl davranması gerektiğine

odaklanan daha evrensel bir kavramdır; ahlak ise belirli bir toplum alt kültür vb. için doğru
olan davranışlara odaklanan, farklı kültürler ve toplumlar arasında değişiklik gösteren daha
subjektif bir kavramdır.

Yöneticiler her gün pek çok karar almak durumunda kalmaktadırlar. Karar
verme sürecinde yöneticilerin etkisi altında kaldığı pek çok faktör bulunmaktadır. Benzer
konular üzerinde karar verirken yönetici adalet, dürüstlük, ortak iyilik, açıklık gibi değerler
konusunda tutarlılık içinde olmalıdır. Bu needle yöneticiler kararları alırken belirli tutarlı
kurallara (ilkelere) dayanmaları gerekmektedir. Etik, yönetsel kararlarda ülke yasaları,
toplumsal ve kültürel değerler, bireyin (yöneticinin) özgür seçim alanı arasında bu tutarlı
ilkelerin oluşturduğu bir bütündür.

Her karar da olduğu gibi yönetsel kararlarda da, yöneticiden beklenen etik
davranış sergilemesidir. Yöneticinin bir birey olarak etik davranışına imkan tanıyacak
kararlarını etkileyen faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:cliv
- Bireyin ahlaki gelişim düzeyi: Bireylerin ahlaki gelişme düzeyi farklı
aşamalarda ele alınabilir. Lawrence Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na göre; en alt
düzeyde kural ve otoriteye bağlılık ve cezadan kaçınma; ikinci düzeyde kişiler ararsı iyi
ilişkiler geliştirme, uyum sağlama ve daha sonra sosyal düzeni koruma; üçüncü düzeyde ise
toplumsal anlaşma ve bireysel hakları esas alma, yani temel hak ve özgürlüklere, bir başka
deyişle evrensel etik değerlere bağlı kalma bulunmaktadır.

- Bireyin yaşı, eğitimi, geçmiş deneyimler, ailesi, sosya ekonomik durumu:
Bireyin yetişme döneminde karşılaştığı olay ve durumlar, benimsediği rol modellerin tavırları,
entelektüel anlamda ahlak felsefesi ve etik üzerine edindiği bilgiler ve öğrendikleri, ekonomik
ve sosyal sıkıntılar yaşanan durumlardaki deneyimleri etik davranışı etkileyecektir.
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- Toplum kültürü ve değerler: Bir toplumda yaşayan bireylerin ortak duygu,
düşünce ve hareketleri olarak kültür, üyeleri için önemli olan değer ve ilkeler konusunda
belirleyicidir. Bir başka deyişle birey pek çok değer ve ilkeyi içine doğduğu toplumda hazır
olarak bulur ve bir yönetici olarak da toplum kültür ve değerlerine uygun davranışlar
sergilemesi olasıdır.

- Norm ve görgü kuralları: Her toplumda yukarıda sözü edilen değerlerle
uyumlu, yazılı olmayan kurallar bulunmaktadır. Bireyler büyük oranda bu kuralların da etkisi
altında kararlar alarak etik davranış sergilemektedirler.
- Ahlaki davranışı yönlendiren standartlar: Her birey yaşadığı toplumdaki
yazılı kurallara (yasalar) bağlı olarak bazı davranışları zorunlu olarak sergilemek
durumundadır (vergi vermek gibi). Öte yandan her birey özgür iradesi ile bazı davranışlarda
bulunmayı seçmektedir (bir işletmenin pazarını belirlemesi, üretim adetini belirlemesi,
arkadaşlarımızı eşimizi seçmemiz vb gibi). Yasaların bizi yapmaya zorunlu kıldığı
davranışlarla, özgür irademizle (kendi seçimimizle) yapmayı tercih ettiğimiz davranışları
arasında bir etik alan söz konusudur. Yasalar bizi (bir yöneticiyi) bazı davranışlara
zorlamakta, özgür irademiz (seçimimiz) kendi vicdanımızla bizi başbaşa bırakmakta, etik
alanda ise çeşitli zorlamasız (yaptırımı olmayan) normlar, standartlar, ilkeler bulunmaktadır
(restaurantta bahşiş vermek, ihracat teşviklerine başvurmak gibi..) Bu etik alanda yasal
zorunluluk olmadan kendi vicdanımızla hareket edebiliriz ancak, bu kararların değer ve
ilkelerle tutarlı (etik) olabilmesi için bu alanı iyi tanımak gerekmektedir. Örneğin bir ihracat
teşvikine başvuru sürecini hızlandırmak için görevliye hediye almak yasal cercevede acıkca
cezaya tabi tutulmasa da (yasa dışı olmasa da) ahlaki değerlere uygunluğu (etik olup
olmadığı) tartışılacak bir davranış olacaktır.
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12.1. Liderlik Teorilerinde Etik Bakış Açısı ve Etik Liderlik
Yaklaşımı

Liderlerin

etik davranış

sergileyebilmelerinin

organizasyonlar için

faydaları

bulunmaktadır. Liderin etik davranış, norm ve standartları sayesinde çalışanlar açıkça neyin
doğru veya yanlış olduğunu görebilmekte; liderler çalışanlar için etik karar alma ve problem
çözmedeki hareket tarzlarını belirleyen etik değerleri ortaya koymaktadırlar. clv Etik değerler
ayrıca, liderin kişilerarası ilişkilerini, örgütsel amaç ve üst yönetimin baskılarını kabul etme
şeklini ve performansını da etkilemektedir. clvi

Liderin sahip olduğu değerlere ve etik

davranışa yönelik odağın yönetim literatüründe artmasıyla, dönüşümcü ve karizmatik liderlik
alanlarındaki akademik çalışmalar eleştirilmeye başlanmış; clvii hizmetkar liderlik ve etik
liderlik teorileriyle etik davranışa vurgu yapılmıştır.

Brown, Trevino ve Harrison tarafından geliştirilen etik liderlik; eylem ve ilişkilerde
normatif uygunluğa dayanan; izleyicileri iki yönlü iletişim kurma ve ahlaki düşünce biçimine
sahip olmada teşvik eden bir liderlik tarzıdır. Etik lider dürüst, güvenilir, adil davranışlar
sergileyerek, izleyicilerin güvendiği bir rol model olmaktadır. clviii

Öte yandan belirli

standartlar ve normlar ortaya koymakta, bunların çalışanlar tarafından benimsenmesini
sağlamaya çalışmaktadır. Tüm organizasyonun bu etik standartlarla uyumlu davranışlar
sergilemesi için çalışanların davranışlarını pekiştirmeye ve güçlendirmeye yönelmektedir. clix

Etik liderliğin boyutlar:clx
- Etik ve Adalet Boyutu: Bu boyut liderin dürüst, güvenilir, ilkeli, adaletli seçimler
yapan ve çalışanlara karşı ilgili gösteren davranışlarına vurgu yapmaktadır.

- Görevlerin / Rollerin Açıklığa Kavuşturulması: Bu boyut liderin açık iletişim
kurma, çalışanlardan beklenen görev ve sorumlulukları açıklığa kavuşturma, etik davranışı
ödüllendirerek çalışanları teşvik etme gibi davranışlarını içermektedir.

214

- Güç Paylaşımı Boyutu: Bu boyut liderin çalışanlara fikirlerini sorması, kararlara
katılımı desteklemesi, yetki ve gücü paylaşması konularını kapsar.

Etik liderlik teorisi daha çok hangi davranışın belirli norm ve standartlar açısından
uygun olduğuna dayanmakta; dürüstlük, bütünlük, çalışanları önemseme gibi boyutlar
açısından hizmetkar liderlikle benzerlik göstermektedir.clxi Tıpkı hizmetkar liderlikte olduğu
gibi etik liderlikte de alturistik davranışların (diğergamlık, başkalarını dikkate alma) teşvik
edildiği bir süreç söz konusudur. Alturizm, izleyicileri en iyiyi elde etmek için işbirliğine
yöneltmekte ve sahip oldukları gücü en iyi ve doğruyu gerçekleştirmede kullanmalarını
sağlamaktadır. clxii Öte yandan etik liderler de hizmetkar liderlere benzer şekilde çalışanı
güçlendiren davranışlar sergilemektedir. İzleyicilerin güçlendirilmesi için çeşitli ihtiyaçlarının
tatmin edilmesi, izleyicilerin bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. clxiii

Etik liderlikte vurgu daha çok izleyiciye yön veren ve kurallar koyan davranışlardadır;
hizmetkar liderlikte ise çalışanların gelişimine çok daha güçlü bir vurgu yapılmaktadır. Başka
bir deyişle etik liderlik işlerin organizasyonda nasıl, hangi yol, kural ve ilkeler gözetilerek
yapıldığıyla ilgilenirken; hizmetkar liderlik çalışanların bu işleri kendi kendilerine yapmak
istemeleri ve yapabilmeleriyle ilgilenmektedir. Brown ve diğerlerinin 2005 yılında ortaya
koydukları ölçüm aracı sadece organizasyonda etik, adil kararlar alınması, çalışanların
dinlenmesi gibi değişkenleri içermekte; otantik olma, liderliği paylaşma, kişiler arası kabul
gibi boyutlar etik liderlikte ele alınmamaktadır. Bu bakış açısıyla hizmetkar liderliğin etik
lider davranışını da kapsayan daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu söylenebilir.clxiv

İş yerinizde liderinizi ne kadar etik lider olarak algıladığınızı aşağıdaki örnek
değerlendirme formu aracılığıyla ölçmeniz mümkündür:clxv

Etik Liderlik Ölçeği
Aşağıdaki ifadelere 1 (hiç katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında puan
verebilirsiniz.
Etik ve Adalet
1-Yöneticim söylemlerinde samimidir.
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2-Yöneticim, astlarının güvenini hak eden, verdiği sözleri tutan ve çalışanların inancını
kazanabilen bir yapıya sahiptir.
3- Yöneticim, astlarını zarara uğratacağını bilerek kendi çıkarlarının peşinden gider.
4- Yöneticim, kendi çıkarlarından ziyade astlarının çıkarlarını gözetir.
5- Yöneticim, eylemlerinin her zaman etik olduğundan emin olur.
6- Yöneticim, geçerli bir neden olmadan astlarını eleştirmez.
Görevlerin ve Rollerin Açığa Kavuşturulması
7- Yöneticim, her bir grup üyesinin yetki alanını izah eder/açıklar.
8- Yöneticim, önceliği olan görevleri net bir biçimde izah eder/açıklar
9- Yöneticim, grubun her üyesinden ne beklendiğini izah eder/açıklar.
10- Yöneticim, astlarının sorumluluklarını izah eder/açıklar.
11- Yöneticim, grup üyelerine performans beklentilerini izah eder/açıklar.
Güç Paylaşımı
12- Yöneticim, verdiği kararları astların tavsiyeleri doğrultusunda gözden geçirir.
13- Yöneticim, önemli kararlarda astların katılımını sağlar.
14- Yöneticim, astları karar verme sürecine dâhil etmez.
15- Yöneticim, performans hedeflerinin belirlenmesinde astların söz sahibi
olmalarına imkân verir.
16- Yöneticim, astlarına sorumlulukları çerçevesinde yetki devreder.
17- Yöneticim, örgütün stratejik kararlarında astlarının fikirlerini dikkate alır.
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Uygulamalar

217

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işletme yönetiminde etik olmanın gerekliliği ve felsefi temelleri, önemi,
etik karar almada yaklaşımlar, liderlik teorilerindeki etik bakış açısı ve 2005 yılından sonra
yönetim bilimcilerin gündemine gelen etik liderlik yaklaşımı anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1- Yönetsel etikle ilgili aşağıdaki iafdelerden hangisi yanlıştır?
a) Yöneticiler gündelik pek çok karar verme sürecinde etkisi altında kaldığı pek çok
faktör bulunmakta; bu süreçte adalet, dürüstlük, ortak iyilik, açıklık gibi değerler
konusunda tutarlılık içinde olmaları gerekmektedir.
b) Yöneticiler kararları alırken belirli ilkelere dayanmaları gerekmektedir.
c) Etik, yönetsel kararlarda ülke yasaları, toplumsal ve kültürel değerler, yöneticinin
özgür seçim alanı arasında tutarlı kuralların (ilkelerin) oluşturduğu bir bütündür.
d) Her karar da olduğu gibi yönetsel kararlarda da, yöneticiden beklenen etik davranış
sergilemesi, tutarlı kurallar bütünü içinde karar vermesidir.
e) Yönetici bir kararında adil, dürüst, açık davranırken diğerinde davranmama hakkına
sahiptir.

2- Etik ve ahlak kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Etik, iyiyle kötüyü doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağlayan ahlaki ilkelerin bütünü
olarak görülebilir.
b) Ahlak insanın yaşadığı toplum içinde kabul gören tutum ve davranışlar bütünüdür.
c) Etik insanların nasıl davranması gerektiğine odaklanan daha evrensel bir kavram;
ahlak ise belirli bir toplum veya alt kültür için doğru olan davranışlara odaklanan bir
kavramdır
d) Ahlak her toplum için aynı evrensel kuralları olan bir kavramdır.
e) Ahlak farklı kültürler ve toplumlar arasında değişiklik gösteren daha subjektif bir
kavramdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin bir birey olarak etik davranışını etkileyen
faktörler arasında yer alamaz?
a) Bireyin ahlaki gelişim düzeyi
b) Bireyin yaşı, eğitimi, geçmiş deneyimler, ailesi, sosyal ekonomik durumu
c) Bireyin kişisel çıkarları
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d) Toplum kültürü ve değerler
e) Norm ve görgü kuralları

4-Etik liderliğin boyutlarıyla ilgili aşaüıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Etik ve adalet boyutu liderin dürüst, güvenilir, ilkeli, adaletli seçimler yapan ve
çalışanlara karşı ilgili gösteren davranışlarına vurgu yapmaktadır.
b) Görevlerin açıklığa kavuşturulması boyutu liderin açık iletişim kurma, çalışanlardan
beklenen görev ve sorumlulukları açıklığa kavuşturma davranışlarına vurgu
yapmaktadır.
c) Güç paylaşımı boyutu liderin yetkiyi elinde toplayan ve pozisyon gücüne dayalı olarak
çalışanları etkilemeye çalıştığı bir organizasyonu ifade etmektedir.
d) Rollerin açıklığa kavuşturulması boyutu etik davranışı ödüllendirerek çalışanları
teşvik etme gibi davranışlarını içermektedir.
e) Güç paylaşımı boyutu liderin çalışanlara fikirlerini sorması, kararlara katılımı
desteklemesi, yetki ve gücü paylaşması konularını kapsamaktadır.

5- aiağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Liderin etik davranış, norm ve standartları sayesinde çalışanlar açıkça neyin doğru
veya yanlış olduğunu görebilmektedir.
b) Liderler çalışanlar için etik karar alma ve problem çözmedeki hareket tarzlarını
belirleyen etik değerleri ortaya koymaktadırlar.
c) Etik değerler, liderin kişilerarası ilişkilerini, örgütsel amaç ve üst yönetimin baskılarını
kabul etme şeklini ve performansını da etkilemektedir.
d) Liderin sahip olduğu değerlere ve etik davranışa yönelik odağın yönetim literatüründe
artmasıyla, dönüşümcü ve karizmatik liderlik alanlarındaki akademik çalışmalar
eleştirilmeye başlanmış, hizmetkar liderlik ve etik liderlik teorileriyle etik davranışa
vurgu yapılmıştır.
e) Otokratik liderlik; eylem ve ilişkilerde normatif uygunluğa dayanan; izleyicileri iki
yönlü iletişim kurma ve ahlaki düşünce biçimine sahip olmada teşvik eden bir liderlik
tarzıdır.

Etik lider dürüst, güvenilir, adil davranışlar sergileyerek, izleyicilerin

güvendiği bir rol model olmaktadır.
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Cevaplar
1-e
2-d
3-c
4-c
5-e
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13. YENİLİK LİDERLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İşletmeleri yenilik yapmaya mecbur bırakan gelişmeler
13.2. Yenilik Yönetimine İlişkin temel kavramlar
13.3. Yenilik Yönetiminin Süreçleri
13.4. Yeniliğe Liderlik Etme
13.5. Çift Yönlü Liderlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yenilik işletmeler için neden önemli ve gereklidir?
Yenilik nedir? Yaratıcılık ve icat kavramlarıyla farkı nedir?
Yenilik yönetimimin aşamaları nelerdir?
Yenliğie lidrlik etmede hangi liderlik yaklaşımları kullanılmaktadır?
Çift yönlü liderlik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Yenilik, icat, buluş, yaratıcılık, inovasyon, çift yönlü liderlik, yenilik liderliği
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Giriş
Günümüz organizasyonlarının rekabette öne çıkmasının en önemli araçlarından biri,
sürekli değişen müşteri ihtiyaç ve isteklerine cevap verecek yeni ürün, süreç, yöntem ve
yaklaşımları ortaya koyabilmeleridir. Bu nedenle günümüz işletmeleri bir yandan sürekli
değişime uyum sağlama, diğer yandan müşterilerine sunacakları yeniliklerle geleceğe
rakiplerinden önde varma yarışı içindedirler. Bu yarışın kilit faktörü yeniliği ortaya koyacak
insan zekası, yaratıcılığı ve üretkenliğidir. Bu nedenle yeniliğe liderlik etmek 21. yüzyıl
işletmelerinin ve akademisyenlerin en fazla mesai harcadıkları konulardan biridir. Bu
bölümde öncelikle yenilik (inovasyon), yaratıcılık, icat (keşif), teknoloji gibi birbiriyle içiçe
giren kavramlar açıklanacak ve yenilik yönetiminin farklı aşamaları vurgulanacaktır. Daha
sonra yenilik yönetimnin farklı aşamaları ve tamamı için etkili olabilecek liderlik yaklaşımları
anlatılacaktır.
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13.1. İşletmeleri Yenilik Yapmaya Mecbur Bırakan Gelişmeler

Günümüzde işletmelerin başarısı için değişimi başkalarından önce yaratmanın önemi
vurgulamaktadır. Örneğin, televizyon kullanımının yaygınlaşması (50 milyon kişiye
ulaşması) 15 yıl almışken, internet kullanımının yaygınlaşması (kullanıcısı sayısı 50 milyona
ulaşması) 5 yıl almıştırclxvi, 1994’de yılında tüm dünyadaki 26 milyon cep telefonu satışı, 5 yıl
sonunda 500 milyona ulaşmıştır. Bu hızlı değişim, bir çok işletmenin varlığını devam
ettirmesini güçleştirmiş ya da en azından bu değişime cevap vermek için hızlı olmaya,
hantallıktan kurtulmaya ve değişmeye yöneltmiştir. Yönetim biliminin geleneksel
yaklaşımları yeni işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayamayınca, toplam kalite yönetimi, süreç
yenileme, küçülme, yalınlaşma, öğrenen organizasyon, entelektüel sermaye, çevik yönetim
gibi pek çok yeni yönetim yaklaşımları gündeme gelmiştir. Yönetim bilimindeki bu değişim
Tablo 13.1 gösterilmektedir.clxvii

Tablo 13.1 İşletme Yönetimindeki Gelişmeler

Kaynak: Charles M. Savage, ‘Intellectual Capital-Lifeless without Emotional
Capital’, Measuring & Valuing Intellectual Capital 16-17 June 1998, London s.33.’den
aktaran Arıkboğa (2014), Yönetim Becerileri, Der Yayınları, İstanbul, 79.
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Yukarıda kısaca özetlenen değişim sürecinde işletmelere rekabet avantajı
sağlayacak kilit roldeki faktör yenilik yaratma ve yaygınlaştırmaktır. Sürdürülebilri bir
rekabet üstünlüğü için gerekli yeniliği yaratmada insan faktörü 21. Yy ın en önemli üretim
faktörü olarak dikkat çekmekte, insanın yaratıcı ve yenilikçi kapasitesini ortaya çıkaracak
yöntm ve liderlik süreçleri önem taşımaktadır. Örneğin, toplam kalite yönetimi yaklaşımı
insan unsurunu, faaliyetleri ve nihai ürünü belirleyen dış müşteriler ve üretimi gerçekleştiren,
onu sürekli geliştiren iç müşteriler (çalışanlar) olarak odak noktasına oturtmuştur.
Öğrenenorganizaslarda insan faktörü işletme içinde bilgi toplama ve işleme kapasitesine
sahip, yaratıcılığı ortaya çıkartabilecek olan yegane unsur olarak görülmektedir.

Başarılı işletmelerin ekonomideki ağırlıkları incelendiğinde tarihsel olarak
geçmişte tarım toplumları, sonraları endüstri toplumları bugün ise bilgi toplumları önem
kazanmıştır. Geçmişte ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirlenirken, ekonomi içinde tarım ve
sanayi sektörlerinin ağırlıkları göz önünde tutulurken, bugün Dünya Bankası tarafından yeni
bir kriter olarak Gayri Safi Milli Bilgi kullanılmaktadır. İşletmecilik derslerinde geçmişte dört
üretim faktörü olarak emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci anlatılırken bugün yeni
yayınlarda bunlara bilgi de eklenerek artık beş faktörden söz edilmektedir. Geleneksel üretim
faktörlerinde azalan verim kanunu geçerliliğini korurken bilgi daha yoğun olarak
kullanıldığında üretim artışına etkisi azalan değil artan verim yaratmaktadırclxviii. Bu nedenle
bilginin etkin kullanımının ekonomi üzerindeki etkileri hızla artmakta ve buna bağlı bazı
sorunlar oluşmaktadır. Özellikle bilginin az bulunurluğu varsayımının ortadan kalkmasıyla
eskiden karşı karşıya olunan bilgi eksikliği (bilgi darboğazı) aşılmış, ancak şimdi de yeterli
bilgi olduğunda bununla ne yapılacağına karar verilememesi yani düşünce eksikliği (düşünce
darboğazı) karşımıza çıkmaktadır clxix . Bugün bilgiyi elde etmek ve kullanmak her
zamankinden daha önemli, ancak bilgiyi kullanma şekli bilginin kendisinden daha da
önemlidir. Bu gerçekleştirilmezse toplanan bilgi ne yapılacağı bilinmeyen bir yığın haline
gelir ki bu da etkin çalışmayı önleyen bir faktördür. İşletme yönetimindeki yeni yaklaşımlar
öncelikli olarak bilginin toplanması sonra ise bunların etkin olarak işletmede yaratıcılığın
ortaya çıkması ve devam ettirilmesini sağlayacak unsurlar taşımaktadır. Tablo 13.1’de
görüldüğü gibi işletme yönetiminde en karmaşık teknolojiler yerine işe ve yapıya uygun
teknolojilerin seçilmesi ve kullanılması, dış çevreye duyarlı olunması, çalışanın
güçlendirilmesi ve buna olanak tanıyan yönetim, liderlik biçimlerinin uygulanması yaygınlık
kazanmaktadır. İnsan artık işletmenin çalışmalarında odak noktasını oluşturmakta, yaratıcı
kapasitesini kullanarak yenilik ortaya koyup işletmelerin geleceğe önde varmasına imkan
sağlamaktadırlar.clxx

13.2. Yenilik Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
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Yenilik yapmak genel olarak yeni bir şeyler ortaya çıkarmak anlamına gelmektir. Bu
yeni şey bir cihaz, fikir, metot vb. olabilir.
Yenilik liderliği genel olarak 3 farklı sorumluluk gerektirmektedir:
-Fikir hasatı
-Üretken bireyleri motive etmek
-Takım inşa etmek
-Değişime direnci kırmak
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Uygulamalar

232

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yenilik, yaratıcılık gibi kavramları, birbirleriyle ilişkilerini, günümüz işletmeleri için
önemini açıkladıktan sonra yeniliğe liderlik etmede kullanılangüncel liderlik yaklaşımları ve
çift yönlü liderlik tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değişim sürecinde işletmelere rekabet avantajı sağlayacak kilit roldeki faktör
yenilik yaratma ve yaygınlaştırmaktır.
b) Sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü için gerekli yeniliği yaratmada insan faktörü
21. yüzyılın en önemli üretim faktörü olarak dikkat çekmekte, insanın yaratıcı ve yenilikçi
kapasitesini ortaya çıkaracak yöntem ve liderlik süreçleri önem taşımaktadır.
c) Toplam kalite yönetimi yaklaşımı insan unsurunu, faaliyetleri ve nihai ürünü
belirleyen dış müşteriler ve üretimi gerçekleştiren, onu sürekli geliştiren iç müşteriler
(çalışanlar) olarak odak noktasına oturtarak yeniliğin önemini vurgulamıştır.
d) İşletme yönetiminde yenilik yaratmadan sürekli aynı ürünleri üreterek başarı
sağlamak da mümkündür.
e) Öğrenen organizaslar insan faktörü işletme içinde bilgi toplama ve işleme
kapasitesine sahip, yaratıcılığı ortaya çıkartabilecek olan yegane unsur olarak görerek;
yeniliğin önemini vurgulamıştır.

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Başarılı işletmelerin ekonomideki ağırlıkları incelendiğinde tarihsel olarak geçmişte
tarım toplumları, sonraları endüstri toplumları bugün ise bilgi toplumları önem kazanmıştır.
b)İşletme yönetiminde mutlaka dış çevreye odaklanmak, değişmek ve yenilik yapmak
gerekli değildir.
c) Geleneksel üretim faktörlerinde azalan verim kanunu geçerliliğini korurken bilgi
daha yoğun olarak kullanıldığında üretim artışına etkisi azalan değil artan verim
yaratmaktadır.
d) Bilginin az bulunurluğu varsayımının ortadan kalkmasıyla eskiden karşı karşıya
olunan bilgi eksikliği (bilgi darboğazı) aşılmış, ancak şimdi de yeterli bilgi olduğunda
bununla ne yapılacağına karar verilememesi yani düşünce eksikliği (düşünce darboğazı)
karşımıza çıkmaktadır.
e) Bugün bilgiyi elde etmek ve kullanmak her zamankinden daha önemli, ancak bilgiyi
kullanma şekli bilginin kendisinden daha da önemlidir.
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3) Aşağıdakilerden hangisi yeniliğe liderlik etmede etkili olan liderlik tarzlar arasında
sayılamaz?
a) Dönüşümcü liderli
b) Çift yönlü liderlik
c) Karizmatik liderlik
d) Otokratik liderlik
e) Vizyoner liderlik

Cevaplar
1) d
2)b
3)d
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14. BİREYSEL – GRUP – ŞİRKET DÜZEYLERİNDE LİDERLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bireylere liderlik: Koçluk ve mentorluk
14.2. Gruplara liderlik: Takım liderliği
14.3. Şirketlere liderlik: Stratejik lidelik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
Mentor, koç, sinerjik takımlar, tamamlayıcı takımlar, yenilik takımları, takım liderliği,
stratejik liderlik, üst yönetim liderliği
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Giriş
Liderlik farklı düzeyler yürütülebilecek bir süreçtir. Bir bireyi belirli amaçlara
ulaştırmak için etkilemekten, bir grubu etkilemeye ve bir şirketin tamamına yön vermeye
kadar değişik düzeylerden bahsetmek mümkündür. Bu bölümde bireysel düzeyde liderliğe
örnek olması için popüler kavramlardan Koçluk ve Mentorluk açıklanacaktır. Daha sonra
takımlara, özellikle de yenilik üreten takımlara liderlik ederken dikkat edilmesi gereken
hususlar vurgulanacaktır.
Son olarak günümüzde çokça tartışılan stratejik liderlik
açıklanarak, liderliğin tüm şirkete yön verecek bir süreç olarak nasıl ele alınabileceği
irdelenecektir.
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14.1. Bireylere Liderlik: Koçluk ve Mentorluk

'Mentor' akıllı, güvenilir bir danışman veya yol gösterici olan Yunan mitolojisinden bir
karakterin adıdır. ‘Koçluk' ise sadece son iki-üç yüzyıldır kullanılan, bir kişinin bilgi ve
becerilerini bir öğretim veya öğretme biçimi aracılığıyla daha üst seviyeye taşımaya yardımcı
olan kişiyi belirten bir terimdir. Yirminci yüzyılda özellikle, spor ve performans gerektiren
işlerle ilgili olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.clxxi

Hem koçluk hem de mentorluk (rehberlik, akıl hocalığı) çalışanların tam
potansiyellerini elde etmelerini sağlayan süreçlerdir.

Bu süreç genel olarak aşağıdaki

basamakları takip etmektedir: clxxii
-İhtiyaçların, arzuların ve benliğin farkına varmak için analiz.
-Öz sorumluluk geliştirmek için planlama.
-Stiller, teknikler ve beceriler kullanarak uygulama.
-Başarı ve öğrenme düzeyini değerlendirme.

Yukarıda anlatılan gibi bir süreç olarak ele alınması açıdan koçluk ve
mentorluk arasında bir benzerlik görülse de özünde birbirinden farklı odak ve yaklaşımları
olan süreçlerdir.

Ancak iki kavram sıklıkla birbirine karıştırılmakta, biribirinin yerine

kullanılmaktadır. Ancak birbirlerinden farklı kavramlardır.

Mentor formal ya da formal olmayan bir danışmanlık programı çerçevesinde,
kişiye, mesleği veya bireysel gelişme ve olgunluğu için tavsiyelerde bulunmaktadır. Mentor
kelimesi Türkçe literatürde ‘akıl hocası’ olarak da karşılık bulmaktadır.

Akıl hocası

tavsiyelerde bulunur, kendi deneyimlerini aktarır, çalışan bu önerilere uymak ve uymamakta
serbesttir. Mentorluk bu açıdan danışmanlık, bilgi paylaşımı ve deneyim paylaşımı olarak da
görülebilir. Mentorluk etmek bir yandan mentorluk alana destek sağlayacağı gibi mentorluk
edene de liderlik gelişimi açısından deneyim sunmaktadır. Mentorluk sürecinin yarattığı bu
öğrenme ve gelişme ortamı dolayısıyla iki yönlü karşılıklı fayda sağlanan bir süreç ortaya
çıkmaktadır. Özellikle yetişkin öğrenmesinde en önemli yöntemlerden biri öğretilen üzerine
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düşünmek kendi konumunu ve fikirlerini karşı tarafa aktarırken tekrar gözden geçirip
değerlendirme fırsatına sahip olmaktır. Mentor (akıl hocası) bu açıdan hem bir bilgi kaynağı
hem de bu bilgiyi sorgulayıcıdır.

Bir koç bir kişiyi bir nihai sonuca yönlendirmeye çalışmaktadır; nasıl oraya
gideceğini kişi kendisi seçebilir, ancak koç stratejik olarak bireyin gelişimini izler,
değerledirir, geribildirimde bulunur. Kısaca koç, tarafsız bir şekilde, bireyi amaca ulaştıracak
davranışları geliştirmeye çalışmakta, bunu sağlamak için sorular sormakta ve bireyin kendi
doğrusunu ve yolunu bulmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Tablo 14.1: Koç ve Mentor Farkı

Odağı
Rolü

Mentor

Koç

Bireyi geliştirme

Performansı artırma

Belirli bir gündem
Belirli bir gündemle
olmadan kolaylaştırıcılık
ilgili yönlendirme

Eğilimi

İlişki kurmak

Bakış açısı

Uzun vadeli

Görevi
gerçekleştirmek
Kısa vadeli

Güç Kaynağı

Mentorun algılanan
değeri, uzmanlığı, itibarı

Pozisyon gücü

Kişisel katkısı

Onaylama
öğrenme & öğretme

–

Sorular
sorma,
sorgulatma, takım çalışması
ve performans geliştirme

Alan

Hayatın herhangi bir
alanında

Belirli bir görev için
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14.2. Gruplara Liderlik: Takım Liderliği

Organizasyonlarda kurulan takımların içinde genellikle birbirini tamamlayıcı ve farklı
bilgi ve profesyonel tecrübeye sahip üyeler bir arada çalışmaktadırlar. Bu çeşitlilikteki
kapasitelerin bir arada çalışması sebebiyle takımlardan daha yüksek bir performans
beklenmektedir. Bu nedenle takımlara liderlik, tüm takım üyelerinin ortak bir hedefe ulaşma
yönünde etkileşime girdiği karmaşık bir etkileme süreci olarak ele alınmalıdır. Bu etkileme
süreci, takım üyelerinin tamamlayıcı özellik ve niteliklerine ortam tanıyan, daha esnek ve
dinamik bir süreçtir. Bu dinamik süreç özellikle takım esaslı organizasyonlarda çok etkilidir.
Bu organizasyonlarda takımlar genellikle belirli bir iş ya da projenin tamamlanması için
oluşturulmaktadır. Bu nedenle takımı oluşturan bireylerin kendi kendilerine liderliği,
yürütülen projeye uygun genellikle geçici görevlerini gerçekleştirirken takıma uyum
sağlamaları beklenmektedir. Burada vurgu daha çok liderlikten ziyade etkili bir izleyicilik
(takipçilik) ortaya koymaktadır. Böyle geçici takımlarda akışkan bir liderlik olacak, farklı
takımlarla ve farklı görevler için çalışırken, roller ve görevler arasında takım üyesinin geçiş
yapabilmesi kolaylaştıracaktır. Bunun mümkün olabilmesi ise takım üyelerinin belirsizliğe
toleransının yüksek olması, farklı insanlardan gelen liderliği kabulü gerekmektedir.clxxiii

Takımları yönetmekte takım üyelerinin özellikleri kadar, liderlere de büyük
roller düşmektedir. Literatürde özellikle yenilik geliştiren takımlara liderlik ederken aşağıda
sıralanan konulara dikkat edilmesinin altı çizilmektedir:clxxiv
-Bir vizyon dikte etme, büyük bir meydan okuma kurgula
-Karar vermek yerine, deneyim tasarla
-Organizasyona sadece yeni fikirler getirme, organizasyonu onları kabul etmesi
için hazırla
-İnsanlara sadece zaman verme, hızlıca hareket etmeleri için gerekli kaynakları
ver
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14.3. Şirketlere Liderlik: Stratejik Liderlik

Yönetim Amaçlara ulaşmak için kaynakların etkili ve verimli olarak kullanması
sürecidir. Yönetici ise, Amaçlara ulaşmak için kaynakların nasıl etkili ve verimli olarak
kullanılacağına ilişkin karar alıp uygulayan kişidir. Yöneticiler karar alma sürecinde çeşitli
inisiyatifler kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Yönetsel inisiyatifi etkileyen unsurlar
kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
-Dış çevre: Ekonomik, politik, yasal, sosyal, kültürel unsurlardan oluşan genel
dış çevreyle; sektörün yapısı, rakipler, müşteriler, tedarikçiler vb. taraflarla olan ilişkileri
kapsayan sektörel dış çevre unusrlarının işletmeye ve yönetsel kararlara etkisi, yöneticinin
kullanabileceği inisiyatife sınırlar çizmektedir.

-İç çevre: İşletmenin büyüklük, yaş, sermaye, yapı, kurum kültürü ve iklimi,
kaynak ve yetenekleri, özyetenekleri gibi organizasyon içindeki dinamikler yöentsel
kararların sınırlarını çizmektedir.

-Yöneticinin özellikleri: Yöneticilerin kişilik, yaş, cinsiyet, eğitim, geçmiş
deneyim, güç, zeka, motivasyon, politika, iç kontrol, belirsizlikle başa çıkma gibi yetkinlikleri
vb. yönetsel inisiyatifi karar alma sürecinde nasıl kullanacağı üzerinde etkili olacaktır.

Şekil 14.1: Yönetsel İnisiyatifi etkileyen unsurlar
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Öte yandan yöneticilerin sahip olması gereken teknik, insan ilişkileri ve
kavramsal yetenekleri ve yönetim kademelerinde bu yeteneklerin hangi yoğunlukta gerekli
olduğunu bu ders notunun ilk bölümlerinde tartışmıştık. Hatırlanacağı gibi üst kademe
yönetime doğru yükseldikçe, teknik yeteneklerin önemi azalmakta, ancak kavramsal
yeteneklerin önemi artmaktaydı. Çünkü üst yönetim liderliği ileri görüşlülük, vizyon
geliştirme, stratejik bakış açısı gibi kavramsal yeteneklerle baş edebileceği gündemlerle karşı
karşıya kalacaktır.

Stratejik liderliğin ne olduğunu anlamamızda bir önemli konu da strateji
kavramını anlamamızdır. Strateji, Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara ulaşmak
için belirlenmiş, nihai sonuç odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur. Stratejik
karar alma sürecinde yöneticiler yukarıda bahsedilen yönetsel inisiyatifi etkileyen unsurlar ve
kavramsal becerilerinin etkisi altında faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle stratejik liderlik,
tüm bu stratejik kararları stratejik bir bilinç ile alabilme yeteneğine sahip üst yönetim liderliği
olarak ele alınabilir.

Yöneticilerin verdiği her karar stratejik karar değildir. Özellikle alt ve orta
kademe yönetim günlük, rutin kararları yüksek belirlilik ortamında alabilmektedirler. Ancak
üst yönetim çoğunlukla rutin olmayan, belirsizlik durumunun yüksek olduğu, uzun vadeli
sonuç odaklı kararlar almak durumunda kalmaktadırlar. Bu açıklanan stratejik kararların
alınması stratejik yönetim sürecinin bir gereğidir. Stratejik yönetim süreci, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılmasına
odaklanmakta, bir başka deyişle en tepeden işletmenin gideceği yöne, rakipleriyle rekabet ediş
şekline, uzun dönem amaç ve rekabet üstünlüğünü koruma biçimine karar vermekle ilgilidir.
Örnek bir stratejik yönetim süreci aşağıdaki şekildedir:
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Şekil 14.2: Stratejik Yönetim Süreci

Stratejik yönetim sürecine liderlik edecek kişiler stratejik liderler olarak
anılmaktadırlar. Stratejik liderlik, gerekli olan stratejik değişimi yaratmak için, geleceği
görme, vizyon belirleme, esneklik elde etme ve çalışanı güçlendirme yeteneği (Hitt & Ireland
& Hoskisson) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanım da ise stratejik liderlik, amaç, kültür,
strateji, kritik süreçler gibi örgütü temel anlamda vareden faaliyetleri yaratma, yönetme ve
denetleme (Harper) işlevleri olarak ele alınmaktadır.

Stratejik

lider

ise,

bir

işletmenin

stratejisini

oluşturma,

uygulama,

değerlendirme sürecinden sorumlu kişidir. (Dinçer) Stratejik lidere farklı rollere sahip
yönetici de denilebilir, bu roller: vizyonerlik, girişimcilik, stratejist, kültür mimarı, kaynak
elde edici ve dağıtıcı, süreç bütünleyici, kriz çözücü gibi roller olabilmektedir (Thompson &
Strickland). Stratejik liderler işletmelerde CEOlar, üst yönetim ekiplerindeki yöneticiler,
yönetim kurulu üyeleri ve stratejik karar alma sürecinde rol alan diğer işletme yöneticileri
olabilirler. Stratejik liderlerden en temel beklenti ise, stratejik yönetim sürecinin etkinliği,
stratejik esneklik ve rekabet üstünlüğü sağlamadır.
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Uygulamalar

249

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bireysel düzeyde liderliğe örnek olması için popüler kavramlardan
Koçluk ve Mentorluk açıklanmıştır. Daha sonra takımlara, özellikle de yenilik üreten
takımlara liderlik ederken dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmıştır. Son olarak
günümüzde çokça tartışılan stratejik liderlik açıklanarak, liderliğin tüm şirkete yön verecek
bir süreç olarak nasıl ele alınabileceği irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1- ‘....................' akıllı, güvenilir bir danışman veya yol gösterici olan Yunan
mitolojisinden bir karakterin adıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Koçluk
b) Mentorluk
c) Yöneticilik
d) Rehbelik
e) Danışmanlık

2- ‘...............' son iki-üç yüzyıldır kullanılan, bir kişinin bilgi ve becerilerini bir
öğretim veya öğretme biçimi aracılığıyla daha üst seviyeye taşımaya yardımcı olan kişiyi
belirten bir terimdir. Yirminci yüzyılda özellikle, spor ve performans gerektiren işlerle ilgili
olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Koçluk
b) Mentorluk
c) Yöneticilik
d) Rehbelik
e) Danışmanlık

3- Aşağıdakilerden hangisi koçluk veya mentorluk süreçlerinin basamaklarından
olamaz?
a) İhtiyaçların, arzuların ve benliğin farkına varmak için analiz
b) Öz sorumluluk geliştirmek için planlama
c) Stiller, teknikler ve beceriler kullanarak uygulama
d) Başarı ve öğrenme düzeyini değerlendirme
e) Danışanı gerektiğinde azarlama
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4-Takım liderliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Organizasyonlarda kurulan takımların içinde genellikle birbirini tamamlayıcı ve farklı
bilgi ve profesyonel tecrübeye sahip üyeler bir arada çalışmaktadırlar. Bu çeşitlilikteki
kapasitelerin bir arada çalışması sebebiyle takımlardan daha yüksek bir performans
beklenmektedir.
b) Takımlara liderlik, tüm takım üyelerinin ortak bir hedefe ulaşma yönünde etkileşime
girdiği karmaşık bir etkileme süreci olarak ele alınmalıdır.
c) Takımlara liderlik ederken takım üyelerinin tamamlayıcı özellik ve niteliklerine ortam
tanıyan, daha esnek ve dinamik bir süreç gerekli olmaktadır.
d) Organizasyonlarda takımlar genellikle belirli bir iş ya da projenin tamamlanması için
oluşturulmakta, bu nedenle takımı oluşturan bireylerin kendi kendilerine liderliği,
yürütülen projeye uygun genellikle geçici görevlerini gerçekleştirirken takıma uyum
sağlamaları beklenmektedir. Burada vurgu daha çok liderlikten ziyade etkili bir
izleyicilik (takipçilik) ortaya koymaktadır.
e) Takım üyelerinin belirsizliğe toleransının yüksek olması, farklı insanlardan gelen
liderliği kabulü pek mümkün olmayan bir durumdur.

5- Strateji, stratejik liderlik ve stratejik yönetime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Strateji, rakiplerin faaliyetlerini inceleyerek, amaçlara ulaşmak için belirlenmiş, nihai
sonuç odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.
b) Stratejik karar alma sürecinde yöneticiler yönetsel inisiyatifi etkileyen unsurlar ve
kavramsal becerilerinin etkisi altında faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle stratejik
liderlik, tüm bu stratejik kararları stratejik bir bilinç ile alabilme yeteneğine sahip üst
yönetim liderliği olarak ele alınabilir.
c) Yöneticilerin verdiği her karar stratejik karar değildir. Özellikle alt ve orta kademe
yönetim günlük, rutin kararları yüksek belirlilik ortamında alabilmektedirler.
d) Üst yönetim çoğunlukla rutin, belirli, kısa vadeli kararlar almaktadır.
e) Stratejik yönetim süreci, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla
kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılmasına odaklanmakta, bir başka deyişle en
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tepeden işletmenin gideceği yöne, rakipleriyle rekabet ediş şekline, uzun dönem amaç
ve rekabet üstünlüğünü koruma biçimine karar vermekle ilgilidir.

Cevaplar
1-b
2-a
3-e
4-e
5-d
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