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Dursun KATKAT 

 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı ülkemizin farklı üniversitelerinde okuyan Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin liderlik 

davranıĢları ile ilgili görüĢlerini saptamak ve araĢtırma sonuçlarına dayalı olarak 

önerilerde bulunmaktır. AraĢtırma tarama modelindedir. Ölçme aracı olarak Geçerliliği 

ve Güvenilirliği test edilmiĢ Fred Luthans‟a ait Liderlik Envanteri anketi kullanılmıĢ ve 

359 öğrenciye uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler değerlendirilirken; t-Testi, Tek Yönlü 

Varyans Analizi, tukey Testi gibi istatistik yöntemleri uygulanarak mukayese ve 

yorumlar yapılmıĢtır. Sonuç olarak katılımcıların sınıf, cinsiyet ve okudukları bölümlere 

göre liderlik düzeylerinde anlamlı farklılıklara rastlanmazken, liderlik alt boyutlarında 

üniversitelerine, bölümlerine ve sınıflarına göre anlamlı farklılıklara rastlanmıĢtır. 

Anahtar kelimeler:Liderlik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 
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THE EFFECT OF THE STUDENTS EDUCATIONAL LEVELS ON THEIR 

LEADERSHIP LEVEL, AT THE DEPARTMENTS OF SPORTS 

MANAGEMENT AND TEACHER TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION 

ABSTRACT 

The objection of this survey is to determine opinions about the leadership 

behaviors of the students studying Physical Training and Sports Teaching and Sports 

Management Department in different universities of our country and to make 

suggestions based on research results. The survey is in the model of scanning.  Fred 

Luthans‟ Leadership Inventory, validity and reliability of which has been tested, has 

been used as the assessment instrument and it has applied to 359 students. While 

evaluating the datas obtained; comparison and commentary has been made by employing 

statistical methods like t-test, One Way Variance Analysis, Tukey Test. Consequently, 

while significant differences according to class, gender, and department they have 

studied have not been discovered in leadership levels of the participants, significant 

differences have been discovered according to their universities, departments, and 

classes at lower leadership dimensions. 

Key Words: Leadership, Physical Training and Sports Academy 
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GĠRĠġ 

Liderler, toplumların yaĢamını etkilediği ve tarihin akıĢını değiĢtirdiği için her zaman ilgi 

çekmiĢ çok sayıda araĢtırmaya konu olmuĢ, yönetme ve yönetilme olgusu sürekli toplum gündemini 

oluĢturmuĢtur. Liderlik kavramı, yönetici ve örgüt kavramı ile birlikte önem kazanmıĢtır. Her 

yönetici liderlik yeteneklerine sahip olmayabilir, ancak iyi bir yönetici olmak için liderlik yeteneğine 

sahip olmak gerekir (Sabuncuoğlu 2001). Liderlik, örgüt amaçlarını gerçekleĢtirmek için insanları 

etkileyerek örgütün etkili iĢlemesini sağlar (Celep 2004). 

Liderliğe iliĢkin çok sayıda tanım yapılmıĢtır. Bu tanımlardan bazıları Ģunlardır. “Lider 

astlarının kendine yaptığı olumlu etkiden, ortalama olarak daha çoğunu onlara yapan 

iĢgörendir”(BaĢaran 2000). “Liderlik, iĢgörenleri örgüte iliĢkin bir konuda etkileyerek, onların 

gönüllü olarak harekete geçmesini sağlamaktır(Katz ve Kahn 1977).  

Tanımlardan da anlaĢılacağı gibi oldukça önemli bir misyon olan liderlik, sportif anlamda 

düĢünüldüğünde daha büyük bir önem kazanır. Zira; temel ürünü insan, izleyeni insan, pazarlayanı 

insan, haber yapanı insan, kısaca her unsuruyla insan odaklı bir faaliyet olan sporda bu unsurların 

sevk ve idaresi de oldukça zor ve karmaĢıktır. 

Yönetim; Toplumun her kesiminde belirli bir amacı gerçekleĢtirmek için iĢbirliği yapan 

birkaç kiĢi bir araya geldiğinde yönetim oluĢmaya baĢlar. Toplumda böyle bir hareketin içinde 

olmayan insan yoktur. Bu nedenle her birey toplumsal teĢkilatın içinde yer alır. Toplumsal bir olgu 

olması, toplumun bütün üyelerini kapsaması, üstelik devlet kavramıyla özdeĢleĢmesi yüzünden 

yönetim pek çok bilimin konusu olmuĢtur. Çünkü toplumsal ihtiyaçların çokluğu ve büyüklüğü, 

tümünün bir yönetim altında karĢılanmasını imkânsız hale getirmiĢtir. 

Liderlik davranıĢı, liderin izleyicilerle veya yönettiği grupla olan iliĢkilerindeki tutumu ile 

ilgilidir ve çeĢitli liderlik davranıĢını, çeĢitli tarzlarda gösterirler. Bu itibarla, liderliğin çeĢitli 

tiplerinden söz etmek mümkündür. Farabi “Liderin üstünde kimse olamaz, eğer olsaydı lider o 

olurdu” diyerek liderin etkilenmekten çok etkileyen kiĢi olduğunu; ifade ettiği lider tipleri için 

siyasal bilimciler bir çok ayrım önermiĢ, bunların içinde en çok kabul göreni Max Weber‟in 

sınıflaması olmuĢtur. Weber‟e göre liderin otoritesinden kaynaklanan üç tür lider vardır
. 
 KiĢinin 
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olağanüstü yeteneklerine, Tanrı vergisi niteliklerine dayanan karizmatik lider, gelenek ve 

göreneklere dayanan geleneksel lider ve hukuksal kayraklara dayanan rasyonel lider (Büyük Kültür 

Ans). 

Bu tipleri en yaygın Ģekliyle; 

Demokratik davranıĢ sergileyen bu demokratik liderler yönetim yetkisini, grup üyeleriyle be-

raber paylaĢırlar. Grup faaliyetlerinin planlanması, denetimi ve yönetimi ile ilgili uygulamalarında 

katılım ilkesinden yola çıkarlar.Liderlerle grup arasında yakın iliĢki vardır. Lider tüm grup üyelerine 

açıktır. Amaçları belirleme ve bunları gerçekleĢtirme yolları grup üyelerinin serbest tartıĢmalarıyla 

belirlenir. Lider, burada yönlendirici ve kararların oluĢmasında yardımcı rolündedir (Karaküçük 

1995).  

Otokratik lider, grup etkinliklerinin planlanması, programlanması, uygulanması, denetimi ve 

yönetimini tek baĢına üstlenir. Grup üyelerini yönetim dıĢı tutar. Merkezi bir güç oluĢtur ve grup 

üyelerine mümkün olduğunca söz hakkı tanımaz.  

Liberal liderler üyelere tam serbesti tanıyarak, yetki kullanımlarını tamamen grup üyelerinin 

inisiyatifine bırakırlar. Böyle bir lider amaç ortaya koymaz, karar vermez ve kendisinin iyi bir dost 

olduğuna inanır. Grup dengesizdir, etkinliklerden pek sonuç alınamaz. Grup üyelerinin eğitim ve 

uzmanlık düzeyleri yüksek olduğu durumlarda olumlu bir liderlik tipi olduğu düĢünülebilir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalıĢma; Spor Yöneticiliği Bölümü okuyan öğrencilerin aldıkları eğitimin liderlik 

düzeyleri üzerindeki etkisini saptamak amacıyla Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

öğrencileri ile karĢılaĢtırma yaparak sonuç elde etme üzerine kurgulanmıĢtır.  

AraĢtırmanın çalıĢma evrenini Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet 

Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümleri ile Spor Yöneticiliği Bölümlerinde okuyan Birinci ve Dördüncü Sınıf 

öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonuçları benzer üniversitelerin benzer bölüm öğrencilerini 

kapsar ya da temsil eder nitelikte değildir. 
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Örneklem grubu ise yukarıda adı geçen üniversitelerin ilgili bölüm ve sınıflarından rastgele 

seçilmiĢ 222 Erkek, 137 Kız olmak üzere toplam 359 öğrenciden ibarettir. 

Amacı; Türkiye‟de üniversiteye yeni baĢlamıĢ olanlarla mezun olabilecek durumdaki Spor 

Yöneticiliği öğrencilerinin okullarında aldıkları Yöneticilik Eğitiminin Liderlik Düzeyleri Üzerine 

Etkisinin saptanması olan bu çalıĢmada Geçerliliği ve Güvenilirliği kanıtlanmıĢ Liderlik Envanteri 

Anketi uygulanmıĢ, elde edilen veriler istatistikprogramında değerlendirilerek mukayese ve 

yorumlar yapılmıĢtır.  

Bahsi geçen anket formu Fred Luthans (Nebraska University) tarafından hazırlanmıĢ olup 

kiĢinin bürokratik ve destekleyici liderlik modellerinden hangisine yatkın olduğunu tespit etmeyi 

amaçlayan 35 adet madde içermektedir. Her madde davranıĢ sıklığını belirleyici 5 seçeneğe sahiptir. 

Anket formu katılımcılara okullarında bire bir uygulanmıĢ, yanıtları samimi olarak verdikleri 

varsayılmıĢtır. Katılımcılardan alınan cevaplar değerlendirilirken, anketler 6 aĢamalı bir 

çözümlemeden geçerek iki ayrı puana sahip olmaktadır. Bu puanlardan biri kiĢinin bürokratik 

liderlik eğilimini, diğeri ise destekleyici liderlik eğilimini ortaya koymaktadır. Anket üzerine yapılan 

Pearson güvenirlik çalıĢması 0.86 katsayı ile müspet yönde sonuçlanmıĢtır (Katkat 2003).  Bir baĢka 

çalıĢmada ise 0.9569 katsayısı elde edilmiĢtir(Mızrak ve Ark 2006).  

Anketin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine uygulanmasındaki amaç 

ise müfredatları gereği aldıkları formasyon eğitiminin liderlik düzeylerini etkileyip etkilemediğinin 

görülmesi, bir diğer yandan ise yönetim ağırlıklı dersleri almamıĢ olmalarından yola çıkarak Spor 

Yöneticiliği Bölümü öğrencileri ile karĢılaĢtırma ortamı sağlamaktır.  

Katılımcıların cinsiyetleri, sınıfları gibi tekil bağımsız değiĢkenli durumlarının liderlik 

düzeylerine etkisinin saptanması için t-Testi, okudukları üniversite ve bölümleri gibi çoğul bağımsız 

değiĢkenin etkisini saptamak için Tek Yönlü Varyans Analizi, ve farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığını bulmak için de Tukey – HSD testi uygulanmıĢtır. Ġstatistikprogramında 

değerlendirilerek mukayese ve yorumlar yapılmıĢtır.  
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BULGULAR 

Tablo 1-Deneklerin Cinsiyetleri Ġtibariyle Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Erkek 222 61.8 

Kız 137 38.2 

Toplam 359 100.0 

Tablo 1‟e bakıldığında; araĢtırmaya 359 öğrencinin katıldığı ve katılan erkek öğrencilerin 

sayısının 222 olduğu ve toplamda  % 61,8‟lik bir oranı; kız öğrencilerin sayısının 137 olduğu ve 

toplamda %38,2‟lik bir oranı oluĢturduğu görülmektedir. 

Tablo 2-Deneklerin Okudukları Sınıfları Ġtibariyle Dağılımı 

Cinsiyet N % 

1.Sınıf 191 53.2 

4.Sınıf 168 46.8 

Toplam 359 100.0 

Tablo 2 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan 1.Sınıf öğrencilerinin sayısının 191 olduğu ve 

toplam denek sayısının % 53,2‟sini, 4.Sınıf öğrencilerinin sayısının ise 168 olduğu ve toplam denek 

sayısının % 46,8‟ini oluĢturduğu görülmektedir.  

Tablo 3-Deneklerin Okudukları Bölümleri Ġtibariyle Dağılımı 

Bölüm Adı N % 

Spor Yöneticiliği 212 59.1 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 147 40.9 

Toplam 359 100.0 
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Tablo 3‟e bakıldığında; araĢtırmaya katılanların 212‟sinin Spor Yöneticiliği Bölümünde 

okudukları ve % 59,1‟lik bir orana sahip oldukları;147‟sinin ise Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünde okudukları ve % 40,9‟luk bir orana sahip oldukları anlaĢılmaktadır.  

Tablo 4-Deneklerin Okudukları Üniversiteleri Ġtibariyle Dağılımı 

Üniversite Adı N % 

Atatürk Üniversitesi 116 32.3 

Cumhuriyet Üniversitesi 100 27.9 

Fırat Üniversitesi 50 13.9 

Gazi Üniversitesi 93 25.9 

Toplam 359 100.0 

Tablo 4‟ün tetkikinde; araĢtırmaya Atatürk Üniversitesi‟nden % 32,3‟lük oranla 116 

öğrencinin, Cumhuriyet Üniversitesi‟nden % 27,9‟luk oranla 100 öğrencinin, Fırat Üniversitesi‟nden 

% 13,9‟luk oranla 50 öğrencinin ve Gazi Üniversitesi‟nden % 25,9‟luk oranla 93 öğrencinin katıldığı 

görülmektedir. 

Bu bölümde deneklerin araĢtırmada kullanılan anket sorularına verdikleri cevapların 

değerlendirilmesinde t-testi uygulanmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

Tablo 5- Deneklerin cinsiyetleri itibariyle lider modellerin karĢılaĢtırılması 

 

 

Tablo 5‟te de görüldüğü gibi deneklerin cinsiyetleri itibariyle lider modellerinin 

karĢılaĢtırılmasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıĢtır.(P<0.05) 

Lider Modeli DeğiĢken N X SS t P 

Bürokratik 

Erkek 222 10.54 3.800 

1.491 .137 

Kız 137 9.93 3.691 

Destekleyici 

Erkek 222 7.62 2.638 

1.146 .252 

Kız 137 7.29 2.660 
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Tablo 6- Deneklerin Sınıfları itibariyle lider modellerin karĢılaĢtırılması. 

 

 

 

 

 

Tablo 6 incelendiğinde; deneklerin okudukları sınıfları itibariyle lider modellerinin 

karĢılaĢtırılmasında herhangi bir farklılık belirlenmemiĢtir.(P<0.05) 

Tablo 7- Deneklerin Bölümleri itibariyle lider modellerin karĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

Tablo 7‟nin tetkikinde; deneklerin okudukları bölümler itibariyle lider modellerinin 

karĢılaĢtırılmasında herhangi bir farklılık görülmemiĢtir.(P<0.05) 

Bu bölümde deneklerin araĢtırmada kullanılan anket sorularına verdikleri cevapların 

değerlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi uygulanmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

 

 

 

 

Lider Modeli DeğiĢken N X SS t P 

Bürokratik 

1.Sınıf 191 9.96 3.918 

-1.832 .068 

4.Sınıf 168 10.69 3.556 

Destekleyici 

1.Sınıf 191 7.62 2.725 

.971 .332 

4.Sınıf 168 7.35 2.557 

Lider Modeli DeğiĢken N X SS t P 

Bürokratik 

Yöneticilik 212 10.38 3.773 

.474 .636 

Öğretmenlik 147 10.19 3.764 

Destekleyici 

Yöneticilik 212 7.58 2.535 

.725 .469 

Öğretmenlik 147 7.37 2.807 



I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ 

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

 
176 

 

Tablo 8- Deneklerin Üniversiteleri itibariyle lider modellerin karĢılaĢtırılması 

(p<0.05)* 

Tablo 8 incelendiğinde deneklerin öğrenim gördükleri üniversitelere iliĢkin lider 

modellerinin karĢılaĢtırılmasında destekleyici alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanmazken 

(p<0.05), bürokratik alt boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır. (p<0.05) Bu farklılığın hangi 

gruplardan kaynaklandığı tablo 9‟daki tukey testi ile açıklanmıĢtır. 

Tablo 9- Deneklerin Üniversiteleri Ġtibariyle Lider Modellerin KarĢılaĢtırılması 

Alt Boyut KarĢılaĢtırma Ortalama Arası Fark P 

 

 

 

 

 

 

Bürokratik 

 

Atatürk Üni 

Cumhuriyet Üni. .977 .213 

Gazi Üni. -1.238 .077 

Fırat Üni. .087 .999 

 

Cumhuriyet Üni. 

Atatürk Üni. .977 .213 

Gazi Üni. -2.215 .000* 

Fırat Üni .890 .505 

 

Gazi Üni. 

Atatürk Üni. -1.238 .077 

Cumhuriyet Üni. -2.215 .000* 

Fırat Üni. -1.325 .173 

 

Fırat Üni 

Atatürk Üni. .087 .999 

Cumhuriyet Üni. .890 .505 

Gazi Üni. -1.325 .173 

  (p<0.05)* 

Tablo 9 incelendiğinde Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ile Gazi Üniversitesi öğrencileri 

arasında (*) anlamlı bir farka rastlanmıĢtır. (p<0.05). Buna göre Gazi Üniversitesi öğrencileri ( X

Lider Modeli DeğiĢken N X SS f P 

Bürokratik 

Atatürk Üni. 116 10.27 3.505 

5.821 .001* 
Cumhuriyet Üni. 100 9.29 3.696 

Gazi Üni. 93 11.51 4.058 

Fırat Üni. 50 10.18 3.373 

Destekleyici 

Ataturk Üni. 116 7.91 2.788 

1.688 .169 
Cumhuriyet Üni. 100 7.11 2.558 

Gazi Üni. 93 7.47 2.598 

Fırat Üni. 50 7.36 2.521 
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=11.51±4.058), Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine oranla ( X =9.29±3.696),  bürokratik alt 

boyutunda daha fazla liderlik düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 

Bu bölümde deneklerin araĢtırmada kullanılan anket sorularına verdikleri cevapların 

değerlendirilmesinde t-Testi uygulanmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

Tablo 10 - Deneklerin Bölüm ve Sınıfları Ġtibariyle Lider Modellerin KarĢılaĢtırılması 

Bölüm Alt Boyut Sınıf N X SS t P 

Yöneticilik 

Bürokratik 
1.Sınıf 121 9.78 3.900 

-2.734 .007* 
4.Sınıf 91 11.19 3.457 

Destekleyici 
1.Sınıf 121 7.64 2.661 

.371 .711 
4.Sınıf 91 7.51 2.368 

Öğretmenlik 

Bürokratik 
1.Sınıf 70 10.29 3.957 

.292 .771 
4.Sınıf 77 10.10 3.604 

Destekleyici 
1.Sınıf 70 7.60 2.851 

.930 .354 
4.Sınıf 77 7.17 2.769 

*(P<0.05) 

 Tablo 10 incelendiğinde deneklerin sınıflarına ve bölümlerine iliĢkin liderlik modellerinin 

karĢılaĢtırılmasında her iki bölümde de destekleyici liderlik alt boyutunda anlamlı farklılığa 

rastlanmazken (p<0.05), yöneticilik bölümünde bürokratik alt boyutunda sınıflar arası anlamlı bir 

farklılığa rastlanmıĢtır. (p<0,05) 

Buna göre 4.Sınıf öğrencilerinin ( X =11.19±3.457), 1.Sınıf öğrencilerine oranla ( X

=9.78±3.900), bürokratik liderlik düzeyinde daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 
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Tablo 11- Deneklerin Üniversiteleri ve Sınıfları Ġtibariyle Lider Modellerin KarĢılaĢtırılması 

Üniversite Alt Boyut Sınıf N X SS t P 

Atatürk Üni. 

Bürokratik 
1.Sınıf 79 10.30 3.770 

.163 .870 
4.Sınıf 37 10.19 2.904 

Destekleyici 
1.Sınıf 79 8.15 2.788 

1.398 .165 
4.Sınıf 37 7.38 2.752 

Cumhuriyet Üni. 

Bürokratik 
1.Sınıf 43 9.07 4.383 

.516 .607 
4.Sınıf 57 9.46 3.111 

Destekleyici 
1.Sınıf 43 6.63 2.734 

-1.651 .102 
4.Sınıf 57 7.47 2.376 

Gazi Üni. 

Bürokratik 
1.Sınıf 43 10.47 3.869 

-2.348 .021* 
4.Sınıf 50 12.40 4.041 

Destekleyici 
1.Sınıf 43 7.51 2.472 

.132 .895 
4.Sınıf 50 7.44 2.727 

Fırat Üni. 

Bürokratik 
1.Sınıf 26 9.58 3.546 

-1.326 .191 
4.Sınıf 24 10.83 3.116 

Destekleyici 
1.Sınıf 26 7.85 2.588 

1.434 .158 
4.Sınıf 24 6.83 2.390 

*(P<0.05) 

AraĢtırmaya katılanların öğrenim gördükleri üniversitelere ve sınıflarına iliĢkin liderlik 

modellerin karĢılaĢtırılması sonucunda Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Fırat 

Üniversitesindeki birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin liderlik alt boyutlarından aldıkları 

puanların ortalamasında anlamlı farklılığa rastlanmazken; (p<0,05) Gazi Üniversitesi öğrencileri 

arasında bürokratik liderlik alt boyutunda sınıflar arası anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır. (p<0,05) 

Buna göre;  bürokratik liderlik boyutunda Gazi Üniversitesi 4.Sınıf öğrencilerinin ( X =10.83±3.116), 

1.Sınıf öğrencilerine ( X =9.58±3.546),  oranla daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Türkiye‟nin 4 üniversitesinde spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik düzeylerini 

araĢtırdığımız çalıĢmada katılımcıların cinsiyetlerine göre liderlik modellerinin karĢılaĢtırılmasında 

bürokratik liderlik modelinde erkek öğrenciler X =10,54, kız öğrenciler  
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X =9,93, destekleyici liderlik modelinde ise erkek öğrenciler X =7,62, kız öğrenciler X =7,29 

ortalamaya sahiptirler. Erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla daha fazla ortalamaya sahip 

olmalarına rağmen;  yapılan karĢılaĢtırma sonucunda bu aradaki farkın istatistikî olarak anlamlı 

düzeyde olmadığı görülmektedir (p<0.05). Bu sonuç toplumumuzda erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere oranla daha fazla sorumluluk taĢımaları, bu sorumluluk duygusuyla daha fazla inisiyatif 

kullanabilmeleri, kendi baĢlarına karar alabilmede kadınlara oranla daha fazla özgür olmaları ile 

daha baskın bir karakter olmalarından kaynaklanabilir. Nitekim TBMM Bakanlar Kurulu‟nda 

bulunan toplam 26 bakandan sadece iki tanesinin kadın oluĢu da bu savı destekler niteliktedir 

(TBMM 2011). 

Özcan (2006) yaptığı çalıĢmasında;  ilköğretim öğretmenlerinin liderlik davranıĢlarını 

cinsiyetlere göre karĢılaĢtırmıĢ ve anlamlı farklılığa rastlamamıĢtır
50

. Durukan ve ArkadaĢları (2006) 

Selçuk Üniversitesindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyete bağlı olarak 

liderlik davranıĢlarını madde madde karĢılaĢtırmıĢ ve sonuç olarak büyük oranda anlamlı farklılığa 

rastlamamıĢtır. Turan ve Elbiçoğlu (2002), okul müdürlerinin liderlik davranıĢlarını cinsiyetlere göre 

karĢılaĢtırmıĢ ve anlamlı farklılığa rastlamamıĢtır. Yine bir baĢka çalıĢmada; Can ve Pepe (2003), 

öğretmen adaylarının liderlik davranıĢlarında, cinsiyet faktörünü araĢtırmıĢ ve istatistikî olarak 

anlamlı farklılığa rastlamamıĢtır. Atar ve Özbek (2009), beden eğitimi ve spor yüksekokulu 

öğrencilerinin liderlik davranıĢlarını cinsiyetlere göre karĢılaĢtırmıĢ ve sonuç olarak anlamlı bir 

farklılığa rastlamamıĢtır. Bu bulgular bizim çalıĢmamızda elde ettiğimiz bulguları destekler 

niteliktedir. 

Çelik ve Sünbül (2008), lise öğrencilerinin liderlik algılarında cinsiyet faktörünü araĢtırmıĢ 

ve istatistikî olarak anlamlı farklılıklara rastlamıĢtır. 

Günbayı (2005), öğretmenler üzerinde yaptığı araĢtırmada, erkek öğretmenlerin liderlik 

özelliklerine iliĢkin ortalamaların bayan öğretmenlere göre yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar ise elde ettiğimiz bulgularla anlamlılık düzeyinde örtüĢmemektedir. Söz konusu durum 

araĢtırmacıların denek gruplarının çalıĢmamızdakinden farklı özelliklere sahip olması olabilir. Çelik 

ve Sünbül araĢtırmalarında anlamlı farklılığı lise öğrencilerinde kız öğrenciler lehine bulmuĢtur. Bu 

durum ergenlik döneminde kızların erkeklere göre daha hızlı geliĢtiğini ve dolayısıyla daha erken 
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olgunlaĢtıkları düĢüncesi ile açıklanabilir. Günbayı ise yaptığı çalıĢmada farklı anlamlılığı erkek 

öğretmenler lehine bulmuĢtur. Bu durumda ise mesleki tecrübe, sosyo–ekonomik durum ve 

katılımcıların yaĢlarına bağlı olgunluk düzeyleri etken rol oynayabilir.  

Katılımcıların sınıflarına göre liderlik modellerinin karĢılaĢtırılmasında bürokratik liderlik 

modelinde 4.sınıf öğrencilerinin ( X =10,69), 1.sınıf öğrencilerine  

( X =9,96) oranla daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ancak aradaki bu fark 

istatistiki olarak anlamlı düzeyde değildir (P<0,05).4.sınıf öğrencilerinin bürokratik liderlik 

düzeyinde 1.sınıf öğrencilerinden daha fazla ortalamaya sahip olması; zamanla beraber ergenlik 

döneminden çıkan öğrencilerin kiĢiliğinin daha fazla oturması ile daha olgun davranıĢlar sergilemesi, 

hayattan edindiği tecrübelerle davranıĢ biçimlerinin netleĢmesi ve iĢ hayatına daha erken bir 

zamanda atılacak olması ile davranıĢlarını ve yaĢantısını ona göre Ģekillendirmesi ile alakalı olabilir. 

Katılımcıların sınıflarına göre liderlik modellerinin karĢılaĢtırılmasında destekleyici liderlik 

modelinde 1.sınıf öğrencilerinin ( X =7,62), 4.sınıf öğrencilerine ( X =7,35) oranla daha fazla 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 1.sınıf öğrencileri, 4.sınıf öğrencilerine oranla daha fazla 

ortalamaya sahip olmalarına rağmen;  yapılan karĢılaĢtırma sonucunda bu aradaki farkın istatistikî 

olarak anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir (P<0.05). 1.sınıf öğrencilerinin, 4.sınıf öğrencilere 

oranla daha fazla ortalamaya sahip olması üniversiteye yeni baĢlamıĢ öğrencilerin bilmediği ve 

yabancı olduğu bir çevrede etrafına daha duyarlı yaklaĢması, operasyonel çalıĢmadan uzak olması, 

okulu yeni kazanmasının verdiği Ģevk ve heyecan ile idealist davranarak, arkadaĢlarına ve çevresine 

daha destekleyici bir tutum sergilemesinden kaynaklanabilir.   

 Atar ve Özbek (2009), beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik 

davranıĢlarını 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıflara göre karĢılaĢtırmıĢ ve sonuç olarak anlamlı bir 

farklılığa rastlamamıĢtır. Bu sonuca benzer baĢka bir bulgu Durukan‟ın (2003) Selçuk Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin liderlik davranıĢlarını karĢılaĢtırmıĢ 

ve büyük bir oranda anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır. Bu çalıĢmalar 1. sınıf öğrencilerinin 4. sınıf 

öğrencilerine göre daha destekleyici bir modele sahip olduğu sonucu ile elde ettiğimiz bulguları 

destekler niteliktedir. Katılımcıların bölümlerine göre liderlik modellerinin karĢılaĢtırılmasında 

bürokratik liderlik modelinde yöneticilik sınıfı öğrencilerinin X =10,38, öğretmenlik sınıfı 

öğrencilerinin X =10,19 ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Diğer yandan destekleyici liderlik 
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modelinde ise erkek öğrencilerin  

X =7,58, kız öğrencilerin ise X =7,37 ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Yöneticilik sınıfı 

öğrencileri, öğretmenlik sınıfı öğrencilerine oranla daha fazla ortalamaya sahip olmalarına rağmen;  

yapılan karĢılaĢtırma sonucunda bu aradaki farkın istatistikî olarak anlamlı düzeyde olmadığı 

görülmektedir (P<0.05). Yöneticilik bölümü öğrencilerinin ağırlıklı olarak yönetimsel dersler 

görmeleri, aldıkları yönetim ağırlıklı eğitimler doğrultusunda okudukları bölümle kendilerini 

özdeĢleĢtirmeleri ve bu kazanımlar sonucunda hayata daha çok yönetici olarak bakıĢ tarzından 

kaynaklanabilir. Olaya öğretmenlik bölümünden bakacak olursak; öğretmenlerin yöneticilik 

bölümünden ayrı olarak ana dersleri olan pedagojik formasyon oluĢu, görev yapacakları yerdeki 

öğrencilere sadece yönetimsel olarak yaklaĢmanın dıĢında onlara karĢı sevecen ve Ģefkatli olma, 

adeta bir ebeveyn olarak yaklaĢması da farklılık nedeni olabilir. Öğretmenin bu noktada kendini 

sadece bir yönetici olarak görmesi de beklenen bir davranıĢ değildir. Çünkü sınıfın sadece idarecisi 

değil aynı zamanda eğitmenidir. Oysa yöneticilik eğitimcilikten farklı olarak; var olan kazanımların 

ortak bir payda da koordineli bir Ģekilde harekete geçirilmesi aĢamasında; çalıĢanı yönlendirmeyle 

oluĢan bir kavramdır. Yani eğitimcilik gibi doğrudan bir kazanım yaratmamakta, var olan 

kazanımları harekete geçirmektedir. Bir diğer yandan öğretmenin yukarıda sıraladığımız eğitimci 

yapısı gereği olan insana yönelik yaklaĢımları, bürokratik liderlik anlayıĢına ters düĢmektedir. Zira 

Tablo 10‟da görülen katılımcıların sınıflarına göre liderlik eğilimlerinin karĢılaĢtırılmasında 

bürokratik liderlik alt boyutundaki yöneticilik bölümü lehine çıkan anlamlı fark bu düĢünceyi 

destekler niteliktedir. 

Katılımcıların üniversitelere göre liderlik modellerinin karĢılaĢtırılmasında bürokratik liderlik 

modelinde anlamlı farklılıklara rastlanırken (P<0,05), destekleyici liderlik modelinde anlamlı 

farklılığa rastlanmamıĢtır (P<0,05). Buna göre Atatürk Üniversitesi öğrencileri X =10,27, 

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri X =9,29, Gazi Üniversitesi öğrencileri  X =11,51 ve Fırat 

Üniversitesi öğrencileri X =11,51 ortalamaya sahiptirler. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

bulmak için yapılan analiz sonucunda Gazi Üniversitesi öğrencileri ile Cumhuriyet Üniversitesi 

öğrencileri arasında anlamlı bir farka rastlanmıĢtır. (P<0.05). Buna göre Gazi Üniversitesi 

öğrencilerinin ( X =11.51±4.058), Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine oranla ( X =9.29±3.696),  

bürokratik liderlik alt boyutunda daha fazla liderlik düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Bu fark 

üniversitelerin akademik kadrosu incelendiğinde Gazi üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
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Yüksekokulu öğretim üyesi kadrosunun 39, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğretim üyesi sayısının ise 2 olmasından kaynaklanabilir. Söz konusu iki üniversite 

araĢtırmanın yapıldığı üniversiteler arasında öğretim üyesi sayılarında ilk ve son sıralara sahiptirler. 

Gazi Üniversitesindeki öğretim üyelerinin alanlarında önde gelen isimlerden oluĢması ve öğrenci 

profilinin de çoğunluğu milli sporcu olmakla birlikte branĢında çok daha baĢarılı sporculardan 

oluĢması kendine özgüven duymaları ve liderlik düzeylerinin geliĢmesi de önemli bir etken olarak 

düĢünülebilir. 

Katılımcıların öğrenim gördükleri bölüm ve sınıflara göre liderlik modellerinin 

karĢılaĢtırılmasında, bürokratik liderlik modelinde yöneticilik bölümünün 1. ve 4. sınıfları arasında 

anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır (P<0,05). Buna göre 4. sınıf öğrencilerinin  

( X =11.19±3.457), 1. sınıf öğrencilerine oranla ( X =9.78±3.900), bürokratik liderlik düzeyinde daha 

fazla ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Sınıflar arası genel karĢılaĢtırma sonuçlarında da 

bahsettiğimiz gibi bu durum; son sınıf öğrencilerinin aldıkları eğitim, hayat konusunda daha 

tecrübeli hale gelmekten kaynaklanan olayları değerlendirmedeki olgunluk ve farklı açıdan bakıp 

kiĢisel değerlendirme yapabilme özelliğinin geliĢmesi, iĢ hayatına atılacak olması sebebiyle daha bir 

yönetimsel davranıĢ sergilemesinden kaynaklanabilir. 

AraĢtırmaya katılanların öğrenim gördükleri üniversitelere ve sınıflarına iliĢkin liderlik 

modellerinkendi üniversiteleri içinde karĢılaĢtırılması sonucunda Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet 

Üniversitesi ve Fırat Üniversitesindeki birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin liderlik alt 

boyutlarından aldıkları puanların ortalamasında anlamlı farklılığa rastlanmazken (p<0,05); Gazi 

Üniversitesi yöneticilik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında, bürokratik liderlik modelinde 

anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır (p<0,05). 

Buna göre;  bürokratik liderlik boyutunda Gazi Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri  

( X =10.83±3.116), 1. sınıf öğrencilerine ( X =9.58±3.546) oranla daha fazla ortalamaya sahiptir. Bu 

da Ģunu göstermektedir. Liderlik, kültüre özel ve liderin içinde bulunduğu konuma, gruba ve sürece 

bağlı olarak Ģekillenen bir kavramdır (Tekin 2009). Buradan hareketle baĢta en yüksek ortalama ile 

Gazi Üniversitesi olmak üzere araĢtırmanın yapıldığı tüm üniversitelerde bürokratik liderliğin baskın 

çıkmasının sosyolojik nedenlerle de açıklanması mümkün olabilir. Zira yönetim uygulamaları onları 
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sergileyenlerin felsefelerini yansıtır (ġimĢek 1999) . ġayet, bir yönetici ya da lider bu tarz bir 

felsefeye sahip ise yönetim tarzına onu izleyenlerin veya çalıĢanların motivasyonuna güvensizlik ve 

onlardan düĢük performans beklentisi yansıyacaktır (Thomson 1998). AraĢtırmanın yapıldığı 

üniversitelerde klasik yönetim anlayıĢına paralellik gösteren bu liderlik tipinin baskın çıkmasında, 

öğrencilerin kendi alanlarındaki mevcut çalıĢanların tetikleyici rol oynaması muhtemeldir.
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