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Liderlik Teorileri 
1. Özellikler Teorileri 
2. Davranışsal Teoriler 
3. Durumsallık Teorileri 

1. Özellikler Teorisi  
• Liderlik konusundaki ilk çalışmalar, özellikle 

zamanın askeri ve bürokratik yöneticilerinin 
liderlik özelliklerinin incelenmesi ile başlamıştır. 

• Belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak 
kabul edilmesi ve grubu yönetmesinin nedeni bu 
kişinin sahip olduğu özelliklerdir. 

• Bu teoriye göre lider, fiziksel ve kişilik özellikleri 
açısından izleyicilerden farklıdır.  

• Temel anlayışı “lider doğulur” şeklindedir. 
• Başarılı ve başarısız liderlerin özellikleri 

karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

1. Özellikler Teorisi … 

• Stogdill 1904-1947 yılları arasında yapılan 124 

araştırma üzerinde meta-analiz yapmış ve lider 

özellikleri arasında çok düşük ilişkiler (0.09 ve 

0.26 arasında) saptamıştır. 

• Liderlerin hangi açılardan izleyicilerden farklı 

olduğunu açıklayabilmek için yüzlerce araştırma 

yapılmış ve örnek olarak verilen şu özellikler 

üzerinde durulmuştur. 

Kişisel Özellikler Yetenek Sosyal Beceriler 
Uyum sağlama Zeka İşbirliği sağlama 
Normalliği ayarlama Yargı ve Kesinlik Yönetici kabiliyeti 

Saldırganlık ve Hakkını 
arama 

Bilgi Yardımlaşma 

Üstünlük Akıcı konuşma Popülerlik ve Prestij 
Duygusal denge ve 
Kontrol 

Sosyal olma 

Bağımsızlık Sosyal paylaşım 
Orijinallik ve 
Yaratıcılık 

Nezaket ve Diplomasi 

Kişisel bütünlük 
Öz-güven 

2. Davranışsal Teoriler 

• Bu yaklaşımın ana fikri; liderleri başarılı 
ve etkin yapan hususun, liderin 
özelliklerinden çok, liderin liderlik 
yaparken gösterdiği davranışlar 
olduğudur. 

• İnsanlar lider olarak yetiştirilebilirler. 

• Lider davranışlarına önem vermişlerdir. 
• Çevresel ve durumsal etmenlere önem 

vermemişlerdir. 
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2. Davranışsal Teoriler… 

Davranışsal Teorilerin Özellikler Teorisine Göre 
Faydaları: 

1. Özellikleri araştırmak yerine, davranışları ortaya 
koymak, biçimsel liderler yanında biçimsel 
olmayan liderleri de ortaya çıkarır. 

2. Eğitim yoluyla liderlik davranışları kişiye 
kazandırılabilir. 

Davranışsal teoriler ile ilgili araştırmalar 

1. Ohio State Üniversitesi Çalışması 
2. Michigan Üniversitesi Çalışması 
3. Yönetim Gözeneği Kuramı (Blake 

ve Mouton) 
4. Likert’in Sistem 4 Liderlik Kuramı 
5. Liderlik Doğrusu Teorisi 

a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  
• Davranışsal liderlik teorisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan 

çalışmalardan birisi 1945'te başlayan Ohio State Üniversitesi liderlik 
çalışmasıdır.Bu çalışmanın amacı liderin nasıl tanımlandığını tespit 
etmek olmuştur.Daha sonra bu tanımlar faktör analizine tabi 
tutulmuş ve liderlik sürecini ve lideri açıklayan faktörler 
belirlenmeye çalışılmıştır.Bunu gerçekleştirebilmek için Lider 
Davranışı Tanımlama Soru Karnesi(Questionnaire) başlıklı ve 
liderlerin davranışını esas alan bir araç kullanılmıştır. 

• Bu çalışmaların sonucunda iki önemli bağımsız değişkenin önemli 
rol oynadıkları belirlenmiştir. 

• Kişiyi dikkate alma faktörü, liderin izleyicileri üzerinde güven ve 
saygı yaratması ,onlarla dostluk ve arkadaşlık geliştirmesi yönündeki 
davranışlarını ifade etmektedir.Bu faktör, liderin davranışlarında 
izleyicilerine ağırlık vermesini göstermektedir. 

• İnsiyatif  (veya işe ağırlık verme) faktörü ise, liderin, 
gerçekleştirilmek istenen maçla ilgili işin zamanında tamamlanması 
için amaç belirleme, grup üyelerini organize etme, iletişim sistemini 
belirleme, iş ile ilgili süreleri (deadlines)  belirleme ve bu doğrultuda 
talimatlar verme yönündeki, davranışını ifade etmektir. 

a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  
• Ohio State çalışmalarının esas bulguları şunlardır: 

- Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça personel 
devir hızı (employee turnover) ve devamsızlığı 
azalmaktadır, 

- Liderin insiyatifi esas alan davranışları arttıkça grup 
üyelerinin performansı artmaktadır. 

• Ohio Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar 
sonucunda,eğer lider işgören merkezli,katılımcı 
ise,işgörenlerin şikayetleri ve işgücü devri oranlarının en 
düşük,iş tatminin en yüzeyde olduğu ortaya 
çıkmıştır.Eğer lider iş merkezli,yapığı harekete 
geçiren(initiating structure) bir liderse,aynı konularda 
daha başarısız bulunmuştur.Bu nedenle en etkili liderler 
işgören merkezli,katılımcı (demokratik) olanlardır. 

• 1947 civarında University of Michiganda Rensis 
Likert'in yönetiminde yapılan bir seri 
çalışmadır.Bu çalışmalarda verimlilik ,iş tatmini, 
personel devir hızı ,şikayetler,devamsızlık, 
maliyet ve motivasyon gibi kriterler 
kullanılmıştır.Ohio State çalışmalarında olduğu 
gibi ,iki faktör etrafında toplandığı görülmüştür. 

 

-Kişiye yönelik davranış(employee-centered style) 

-İşe yönelik davranış (job-centered style) 

b) Michagan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  
• Bu çalışmaya göre işe yönelik lider ,grup 

üyelerinin(izleyicilerin) önceden belirlenen ilke ve yöntemlere 
göre çalışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden ,büyük 
ölçüde cezalandırma ve mevkiye dayanan resmi(formal) 
otoritesini kullanan bir davranış gösterir. Buna karşılık kişiye 
yönelik lider, yetki devrini esas alan , grup üyelerinin tatminini 
artıracak çalışma koşullarının geliştirilmesine çalışan ve 
izleyicilerin kişisel gelişme ve ilerlemeleri ile yakından 
ilgilenen bir davranış gösterir. 

• Bu çalışmaların ulaştığı genel sonuç kişiye yönelik bir liderlik 
davranışının daha etkin olduğudur. Teorinin ağırlık noktasını 
liderlerin izleyicilerine karşı nasıl davrandıkları (hareket 
ettikleri) olmuştur. Ancak bu teorilerle ilgili olarak 
da,kullanılan kavramların basitleştirildiği ve genellemelere 
gidildiği noktasından, kullanılan metodolojinin geçerliliğine 
kadar değişen eleştiriler yapılmıştır. 

b) Michagan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  
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c) Yönetim Gözeneği Teorisi-Blake ve Mouton 
• Yukarıda  sözü edilen araştırmaların varsayımları ve 

ulaştıkları sonuçlar Robert Blake ve Jane Mouton tarafından 
'yönetim tarzı matriksi' olarak adlandırılabilecek ve 
yöneticilerin davranışlarını açıklamak ve değiştirmekte 
kullanılan bir matriks haline getirilmiştir.Büyük ölçüde örgüt 
geliştirme (Organization Development-OD) ile ilgili eğitim 
programlarında kullanılan bu model , liderlerin davranırken 
ağırlık verdikleri faktörleri iki grupta toplamıştır. Bunlar: 

- Üretime yönelik olma (concern for production) 

- Kişiler arası ilişkilere yönelik olma (concern for relationships) 
boyutlarıdır. 

• Ayrıca her boyut da bu faktörlerle ilgili dereceleri gösteren 9 
bölüme ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak bir matriks elde 
edilmiştir. 

c) Yönetim Gözeneği Teorisi-Blake ve Mouton 
• Yatay eksen üretime yönelik olma, dikey eksen kişiler 

arası ilişkilere yönelik olma baz alınacak olursa 9,1 tipi 
bir yönetici üretime ve işe son derece önem veren, fakat 
kişiye önem vermeyen bir tipi ifade eder. 1,9 tipi bir 
yöneticinin önem verdiği ve duyarlı olduğu konu ise 
astların hisleri ve memnun olmalarıdır. 5,5 tipi ise hem 
üretime hem de kişilere ortalama ölçüde ağırlık veren bir 
lider tipini ifade eder. 

• Böyle bir modelin en önemli yararı yöneticiler ve 
liderlerle gösterdikleri davranışı kavramsallaştırma 
(conceptualize) imkanı vermesidir. Ancak uygulamalı 
araştırmaların bu modeli fazla desteklememesi,onu 
araştırmacılar ve teorisyenler nezdinde tartışmalı hale 
getirmiştir. 

Yönetim Gözeneği Teorisi (Blake ve Mouton) 

 

 
 
 

İlişki Yö
n

elim
li 

Görev Yönelimli 

1.9. 

Şehir 

Kulubü 

Liderliği 

 

1.1. Zayıf 

 

5.5. Denge 

Sağlayıcı 

Liderlik 

 

9.1. 

Otorite ve 

itaat 

 

9.9. Grup Liderliği 

 

d) Sistem 4 Modeli (R. Likert ) 
e)Likert 'in sistem 4 modeli 
Likert liderlik biçimlerinde dörtlü bir sınıflandırma kullanmaktadır.Sistem 1  (otoriter lider) adını verdiği sınıflandırma, tamamen  otoriter liderlik biçimini kapsar.Sistem 2 
(babacan lider) de yöneticiler astlarına işlerini nasıl yapacakları konusunda biraz esneklik tanımaktadır.Ancak bu esnekliğin  önceden belirlenmiş sınırları vardır. Bu lider 
tipi ,esas olarak ototratik olup, liderliğinde uzaktan denetim söz konusudur.Sistem 3 (astlara danışan lider)  de yöneticiler, örgüt ve grup amaçları konusunda ,görevleri 
nasıl yerine getireceklerine karar vermiş olan astlarla karşılıklı konuşarak tartışırlar.sistem 4(katılımcı lider)’te ise,ise,bütün grup üyelerinin görüşü,son karardan önce 
dikkate alınır.Liderde kendi çalışmalarını kendileri denetleyen ve değerlendiren astlar arasında açık iletişim vardır.Likert,çeşitli endüstri ve ticari örgütlerde verimlilik,işe 
devamsızlık,personel devri,çıktı kalitesi gibi göstergeler üzerinde veriler toplayarak,işgören merkezli,sistem 4 liderlik biçiminin daha etkili olduğu saptanmıştır.                
Rensis Likert'in sistem 4 modeline göre her grup belirli varsayım ve davranışları içerir: 
  
  
Önderlik Sistem1    Sistem2             Sistem3                   Sistem4 
değişkeni (istismarcı    (Yardımsever      (Katılımcı)             (Demokratik)  
  Otokratik)      Otokratik)  
   
1.Astlara Astlara gü-           Hizmetçi-e-               Kısmen güve-               Bütün konular- 
 olan                      venmez                fendisi arasın-            nir, fakat karar-             da tam olarak 
 güven                                                  daki gibi bir               larla ilgili kontro-          güvenir. 
         güven anlayı-             le sahip olmak    
                               şına sahiptir.               ister.                  
  
2.Astların Astlar iş               Astlar kendi-               Astlar kendilerini          Astlar kendi-   
algıladığı              ile ilgili                 lerini serbest                oldukça serbest            lerini tamamı 
serbesti               konuları                fazla serbest                 hisseder                       ile serbest 
                                 tartışmak               hissetmez                                                         hisseder. 
  konusunda 
  kendilerini 
    hiç serbest 
   hissetmezler. 
  
3.Üstün           İşle ilgili so-         Bazen astların             Genel olarak         Daima ast-  
astlarla o-        runların çö-          fikrini sorar                 astların                           ların fikrini 
lan                  zümünde ast-                                           fikrini alır                       alır,ve  
ilişkisi             ların fikrini                                               ve onları                         onları 
                      nadiren alır                    kullanmaya                     kullanır 
                       çalışır 
  
 Likert 'in araştırmaları ,verimliliği yüksek grupların Sistem 3ve Sistem 4 tipi bir yönetim altında olduklarını ; verimliliği düşük grupların ise Sistem1 ve 
Sistem 2 tipi bir yönetim altında olduklarını göstermiştir. 
 Sistem 4 modeline metodolojiye ilişkin çeşitli eleştiriler yapılmıştır.Ayrıca bu modelin Sistem 4 uygulamasını her yerde daima geçerli en etkin yönetim 
tarzı sayması  da  eleştiri konusu olmuştur. 
 

Değişken Sistem 1 
(İstismarcı 
Otokratik) 

Sistem 2 
(Yardımsever 
Otokratik) 

Sistem 3 
(Katılımcı) 

Sistem 4 
(Demokratik) 

1. Astlara 
olan 
güven 

Astlara 
güvenmez 

Hizmetçi ile 
efendisi 
arasındaki  gibi 
bir güven 
anlayışına 
sahiptir.  

Kısmen güvenir. 
Ancak 
kararlarla ile 
ilgili kontrole 
sahip olmak 
ister.   

Bütün 
konularda tam 
olarak güvenir. 

2. 
Astların 
algıladığı 
serbesti 

Astlar iş ile ilgili     
konuları 
tartışmak                
konusunda 
kendilerini hiç 
serbest 
hissetmezler 

Astlar 
kendilerini fazla 
serbest              
hissetmezler  

Astlar 
kendilerini           
oldukça serbest            
hissederler  

Astlar 
kendilerini  
tamamı ile 
serbest 
hissederler 

3. Üstün 
astlarla  
olan 
ilişkisi  

İşle ilgili 
sorunların  
çözümünde 
astların fikrini 
nadiren alır 

Bazen astların             
fikrini sorar  

Genel olarak 
astların                          
fikrini alır ve 
onları                         
kullanmaya çalışır 

Daima astların 
fikrini alır ve 
onları 
kullanır 

e) Liderlik Doğrusu Teorisi (Tannenbaum ve Schmidt) 
• Tannenbaum ve Schmidt liderliği, otoriter liderlik-demokratik 

liderlik olarak aynı doğru üzerinde iki ayrı uca yerleştirmişler 
ve bu iki uç (kutup) arasında yedi durum için yedi liderlik 
özelliği sıralamıştır. Bunlar; 

1-Birinci durumda, lider kararları alır ve astlara bildirir.  

2-İkinci durum, liderin kararını astlara ikna ederek alması 
şeklinde belirir. 

3-Üçüncü durumda, lider fikirlerini astlar bildirir ve tepkilerini 
bekler. 

4-Dördüncü durum, liderin değiştirilebilecek geçici bir karar 
alması halinde ortaya çıkar. 

5-Beşinci durumda, lider sorunu ortaya koyar, astların görüşlerini 
alır ve kararı açıklar. 

6-Altıncı durum, liderin sorun ya da konu ile ilgili sınırları 
tanımlaması ve grubun kararını beklemesi şeklinde açıklanabilir. 

7-Yedinci liderlik durumunda, lider kendisi tarafından belirlenmiş 
sınırlar içinde grup üyelerinin etkinliğine izin verir. 
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e) Liderlik Doğrusu Teorisi (Tannenbaum ve Schmidt) 
• Liderler yukarıda belirtilen yönetim biçimlerinden birine 

karar verecekleri zaman şu üç grup etmeni göz önünde 
bulundurmalıdırlar. 

- Birinci grup etmenler; liderin iş gören katılımına karşı 
tutumları, astların eklerine karşı duyduğu güven, belirsizlik 
durumlarını yönetebilme kapasitesi gibi etmenlerden 
oluşur. 

- İkinci grup etmenler arasında, astların özellikleri yani 
yeterlilik, denetim, katılım arzusu, sorumluluk, örgütsel 
amaçlarla özdeşleşip özdeşleşmedikleri gibi etmenler 
sayılabilir. 

- Üçüncü grup etmenler, liderliğin oluştuğu durumun 
doğasını kapsar. Örneğin görev tipi, örgüt kültürü, grup 
bağlılığı, fiziksel çevre vb. gibi. 

Davranışçı teorilerin eleştirisi 
• Davranışçı kuramların olumlu ve olumsuz yönleri vardır. 

Kuramların olumlu yönleri arasında,liderlik sürecinde insanla 
ilgili etmenlere önem vermeleri, iş tasarımı ve katılım gibi daha 
geniş örgütsel konuları yönetim açısından önemli bulmaları 
sayılabilir. Kuramların eleştirilen yönü ise, örgütte çalışanların 
karar verme konusunda hevesli olmalarının ve iş sargınlığının 
biraz abartılmış olmasıdır.  

• Belirli bazı işlerin sıkıcı oldukları, memnun edici olmadıkları, 
işlerin acımasız rekabetçi çevrelerde yer aldığı gibi çalışma 
yaşamıyla ilgili gerçeklerin göz ardı edildiği belirtilmiştir. 
Eleştiride gerçek çıkar tartışmaları olduğu ve katılımcı 
demokratik yaklaşım seçilerek bunların çözülemeyeceği iddia 
edilmiştir. 

• Liderlik sürecinin anlaşılması konusundaki üçüncü grup teori 
Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Teorisi (Contingency teory) adı 
verilen teoridir.Bu teorinin ağırlık noktası ise, liderin kendisi, 
izleyiciler ve koşullar arasındaki ilişkidir. 

3. Durumsallık Teorileri 

• Liderlik eşitliğinin üçüncü değişkeni 'koşullar' 
değişkenidir. Durumsallık teorileri liderlik 
olayının oluştuğu koşullara ağırlık veren 
teorilerdir. 

• Bu teorilerin genel varsayımı  değişik 
koşulların (durumların) değişik liderlik 
tarzları gerektirdiğidir. 

• Durumsallık teorileri henüz başlangıç 
safhasında olmasına rağmen liderlik olayının 
açıklanmasına önemli katkılarda 
bulunmuşlardır. 

3. Durumsallık Teorileri… 

• Durumsallık teorileri liderlik biçiminin, özel 
bir durumun gereklerine göre biçimlenmesi ve 
çeşitlenmesi gerektiğini, bu nedenle tek bir 
yaklaşımın bütün koşullar için geçerli 
olmayacağını ileri sürer. 

• Liderler davranışlarını, değişen koşullara göre 
ayarlamalıdır.  Otokratik biçimler, hızlı ve 
popüler olmayan kararlara gereksinim varsa 
uygundur fakat bu arada katılımın yararları 
kaybolmaktadır. 

• Demokratik biçimler, astların güdülenmesini 
ve iş sargınlığını artırır.  

3. Durumsallık Teorileri… 

• Kararlar, katkıda bulunacak deneyim ve uzman 
bilginin yokluğundan dolayı başarısız olabilir. 
Böylece farklı çalışma durumları, farklı liderlik 
biçimleri gerektirmektedir.  

• Teorinin savunucularına göre yönetimin rolü, 
liderler ile durumlar arasında eleştirmeyi 
sağlamaktadır. Lider, çeşitli durumların gereklerine 
dikkat ederek liderlik biçimini yeniden 
oluşturmalıdır. 

• Durumsallık teorisi en uygun liderlik davranışının 
koşullara ve durumlara göre değişeceğini 
söylemektedir. Bu konuda en çok bilinen çalışma 
Fred Fiedler'in liderlerin etkinlikleri ile ilgili 
çalışmasıdır. 

3. Durumsallık Teorileri… 

 

1. Fiedler’in Durumsal Liderlik Kuramı 

2. House’un Yol-Amaç Kuramı 

3. Vromm ve Yetton’un Normatif Kuramı 

4. Hersey ve Blancard’ın Durumsal Liderlik Kuramı 

5. Reddin 3D Kuramı 
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3. Durumsallık Teorileri… 

Fiedler’in Durumsal Liderlik Kuramı 

 

 

 

 
 
 

Durumsallık 

değişkenleri 

Liderlik türü Etkililiğin 

ölçülmesi 

1. Lider-izleyen 

ilişkisi 

Görev Yönelimli Performans 

2. Görevin Yapısı İlişki Yönelimli 

3. Liderin konumsal 

gücü 

House’nin Yol-Amaç Kuramı 

 

 

 

 
 
 

Durumsallık 

değişkenleri 

Liderlik Türü Etkililiğin ölçülmesi 

 

1. İzleyen 

Özellikleri 

Görev 

Yönelimli 

Emredici Liderlik İşgörenlerin: 

2. Çevresel 

etmenler 

Başarı Yönelimli 

Liderlik 

İş doyumu 

İlişki 

Yönelimli 

Destekleyici 

Liderlik 

Performansı 

Katılımcı Liderlik 

3. Durumsallık Teorileri… 

Vromm ve Yetton’un Normatif Liderlik Kuramı 

 

 

 

 
 
 

Durumsallık 
değişkenleri 

Liderlik türü Etkililiğin 
ölçülmesi 

1. Kararın 
Kalitesi 

Görev 
Yönelimli 

1. Otokratik (Karara 
katılım düşük) 

Çalışanların kararı 
kabulü 

2. Kararın 
Kabulü 

2. Performans 

İlişki 
Yönelimli 

3. 

4. 

5. Demokratik (Karara 
katılım yüksek) 

3. Durumsallık Teorileri… 


