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Liderlik Teorileri
Özellik Teorisi
Bu kuramda varılmak istenen nokta; bazı insanların doğal liderler olduğu ve bu
doğal liderleri başkalarından ayıran fiziksel özelliklere ve yeteneklere sahip
oldukları düşüncesidir.

Liderlerin taşıması gereken özellikler vardır:
•
•
•
•
•

Fiziksel özellikler: Enerji ve aktif olma.
Zeka ve yetenek: Yargılama, bilgi, akıcı konuşma ve kesinlik.
Kişilik: Yaratıcılık, açık sözlülük, dürüstlük ve etik davranış.
İş ile ilgili özellikler: Başarı güdüsü, ileride olma arzusu, sorumluluk güdüsü,
göreve dönüklük ve amaçlara ulaşmada sorumluluk alma.
Sosyal özellikler: İşbirliği yeteneği, prestij, popüler ve sosyal olma, kişiler arası
beceriler, sosyal katılım, nezaket ve zarafet.

Liderlik Teorileri
Özellik Teorisi
•

Liderlik sürecini sadece lider değişkenini ele alarak inceleyen bu teori fazla
başarılı olamamıştır.

•

Yapılan araştırmalarda bazen etkin liderlerin aynı özellikleri taşımadıkları
belirlenmiş bazen grup üyeleri arasında liderin özelliklerinden daha fazlasına
sahip
olanlar bulunduğu halde bunların lider olarak ortaya çıkmadıkları
gözlenmiştir.

•

Ayrıca özellikler yaklaşımı nasıl iyi lider yetiştirilebileceği sorusuna yanıt
bulamamıştır.

•

Bu nedenle, liderlik sürecinin tam olarak anlaşılabilmesi için
değişkenlere de bakılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

başka

Liderlik Teorileri
Davranışsal Teori
•

Liderleri başarılı ve etkin yapan unsurun, liderin özelliklerinden çok, liderin
liderlik süreci içerisinde sergilediği davranışlarıdır.

•

Liderin astlarıyla iletişim şekli, yetki devredip devretmemesi, planlama ve kontrol
şekli, amaçları belirleme şekli vs. gibi davranışlar liderin etkinliğini belirleyen
önemli faktörler olarak ele almıştır.

•

Davranışsal liderlik teorisinin gelişmesinde çeşitli uygulamalı araştırma ve
teorik çalışmaların katkıları olmuştur.

•

Bu çalışmaların sonucu olarak çeşitli liderlerin tarzları belirlenmiş ve bunların
etkinlikleri araştırılmıştır.

Liderlik Teorileri
Davranışsal Teori
Söz konusu araştırmalar:
•
Ohio Devlet Üniversitesi Liderlik Modeli:
•
Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırması:
•
Harvard Üniversitesi Araştırmaları:
•
Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi Modeli:
•
X ve Y Yaklaşımları:
•
Yukl’un Liderlik Davranış Modelleri:
•
Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli:

•

Bütün bu çalışmaların ortak noktası, liderlerin liderlik davranışını ortaya koyarken
iki şeyi önemserler, bunlar; işe yönelik liderlik tarzı ve kişiye yönelik liderlik
tarzıdır.

•

Yapılan çalışmalarda kişiye yönelik liderliğin uzun vadede daha başarılı
olduğu
hipotezi doğrulanmış,
buna
rağmen,
kullanılan
kavramların
basitleştirildiği ve genellemelere gidildiği noktasından, kullanılan metodolojinin
geçerliliğine kadar değişen çeşitli eleştiriler yapılmıştır.
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Durumsallık Teorisi
•

Durumsallık yaklaşımının temel varsayımı, değişik koşulların değişik liderlik
tarzlarını gerektirdiğidir.

•

Her duruma uygun tek tip liderlik tarzı yoktur.

•

Durumsallık kuramları;

(1) liderin göreve yönelik gösterdiği davranışlar,
(2) karşılıklı ilişkilere gösterdiği davranışlar,
(3) izleyicilerin belirli bir iş veya faaliyeti yaparken gösterdikleri, hazır olma
seviyesi arasındaki karşılıklı etkileme bağlıdır.
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Durumsallık Teorisi
Durumsallık yaklaşımları arasında;
•
•
•
•
•
•

Fiedler’in Durumsallık Kuramı.
Ardışık Liderlik Kuramı.
Yol Amaç Kuramı (Robert House ve Martin Evans).
Vroom ve Yetton’ un Normatif Kuramı.
Hersey ve Blanchard’in Durumsal Liderlik Kuramı.
Reddi’nin Üç Boyutlu Liderlik Kuramı (Etkili ve etkisiz lider) sayılabilir.

•

Bu yaklaşımların ortak noktası;

«Görev ya da ilişki ağırlıklı bir liderlik tarzının her durum ve koşulda geçerli
olamayacağı, bazı durumlarda görev merkezli bir liderlik tarzını etkinliğe neden
olabileceği gibi, bazı durumlar da tersine ilişki merkezli bir liderlik tarzının verimli
ve etkin olabileceği şeklinde ifade edilebilir».

