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ÖNSÖZ 

“Entropi Temelli Yapısal Eşitlik Modellemesine İlişkin Bir 

Uygulama” kitabı, liderlik ve liderlik tarzları kavramlarını ele 

alarak, üniversite öğrencilerinin iş hayatlarına girdiklerinde 

karşılaşacağı bazı liderlik tarzları hakkında bilgi edinmesi ve 

aralarından seçim yapmasını Entropi yöntemi ve Yapısal Eşitlik 

Modellemesinin (YEM) bütünleşik olarak kullanıldığı bir 

yöntemin geliştirilip test edildiği kapsamlı bir araştırmayı 

okuyuculara sunmaktadır. Çalışmada, liderlik tarzlarının 

seçiminde katılımcıların demografik özelliklerinden cinsiyet 

değişkeni göz önünde bulundurularak bu değişkenin kadın-erkek 

olarak ayrı ayrı irdelenerek analiz edilmiş ve sonuçları 

yorumlanmıştır. 

 Bu analizlerin Entropi yöntemi ve Yapısal Eşitlik 

Modellemesinin bütünleşik bir açıdan ele alınmasının literatürde 

daha önce kullanılmamış olmasının literatüre önemli katkı 

sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaçla, bu araştırma kapsamında, 

liderlik tarzı seçimi konusunun iş yaşamındaki önemi 

vurgulanmış ve cinsiyet farklılığının söz konusu seçimdeki etkisi 

elde edilen bütünleşik model aracılığıyla incelenmiş ve 

sunulmuştur. Bu kitap, Aslı Güner’in “Entropi Temelli Yapısal 

Eşitlik Modellemesine İlişkin Bir Uygulama” isimli doktora 

tezinden üretilmiştir. Dolayısıyla, bu eserin ortaya konması yılları 

alan bir süreç gerektirmiştir. Bu süreçte, Yapısal Eşitlik 

Modellemesi konusunda kitap ve yayınlarıyla birçok araştırmacı 

ve akademisyenin yolunu aydınlatan değerli arkadaşım Prof. Dr. 
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arkadaşım Prof. Dr. Nuri Ömürbek’e, jüri de önemli katkıda 
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GİRİŞ 

Günümüzde karar verme başlığı, giderek dijitalleşen 

gündelik hayat şartları içerisinde önemli bir konuyu ve buna bağlı 

olarak da önemli bir süreci kapsamaktadır. Mevcut probleme ve 

ileride problem başlığına bağlı olarak ortaya çıkabilecek diğer 

olumsuz durumlara karşı, karar verme sürecinin iyi yönetilmesi 

gerekmektedir. Bu süreçte karar verici koltuğunda oturan kişinin 

liderlik vasfına sahip olması ve bu vasfı, problemin çözümüne 

doğru giden yolda en iyi kararı vererek ortaya koyması, sorunun 

en kısa yoldan çözüme kavuşturulması açısından oldukça 

önemlidir. 

Liderlik tarzlarının mevcut problemlere olan yaklaşımlarda 

yarattıkları farklılıklar ve buna bağlı olarak da hangi liderlik 

özelliğinin, karar verme sürecine nasıl yaklaştığı, söz konusu 

sürece ve nihai sonuca direkt olarak etki etmektedir. Bu noktada 

bu çalışma ile liderlik tarzlarına bağlı olarak karar verme 

sürecinin nasıl etkilendiği ve hangi liderlik tarzının karar verme 

sürecinde nasıl yollardan geçtiği, nihai sonuca nasıl ulaşıldığı ve 

ulaşılan sonucun doğru karara hizmet edip etmediği, araştırılmak 

istenmiştir. 
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BÖLÜM 1: LİDERLİK KAVRAMI 

1. Liderlik Tanımı 

Liderlik kavramı ile ilgili yapılan tanımlar, yürütülen 

çalışmalar incelendiğinde; nerede ise diğer konuların hemen 

hepsine göre daha çok incelenen bir konu olduğunu görebiliriz. 

Bu çalışmalar liderliğin ne olup ne olmadığı ile ilgili sayısız bilgi 

verse de bu kavram hala kendisi hakkında bilinmezliği 

sürdürmektedir (Ivancevich ve Matteson, 2002).  

İngiliz dilinde “leader” kelimesinin kökünün, yol anlamına 

gelen “lead” kelimesi olduğu kabul edilmiştir (İbicioğlu vd., 

2009). Alkın ve Ünsar’a (2007) göre dilimizde de önder 

kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan “lider” kelimesinin ve 

tarihinin bireylerin topluluk olarak yaşamaya başlamasına kadar 

uzanmaktadır.  

İlk kez 1300’lü yıllarda kullanıldığı düşünülen (Demir vd., 

2010), 1920’li yılların başında da bilim içerisinde kendine yer 

bulan liderlik kavramı (Erçetin, 2000) tanımının tarihte ilk kez 

“çevreyi dolaşarak yönetmek” ile Platon’a tarafından yapıldığı 

varsayılmaktadır (Tabak vd., 2007). 

Liderlik kavramının 20.yüzyıl itibari ile batı ülkeleri 

arasında popüler olmasının en büyük sebebinin, sanayi devrimi 

ile birlikte gelişim içerisinde olan ekonominin iyi bir şekilde 

yönetilmesi arayışıdır (Aytürk, 1990).Liderlik kavramının her ne 

kadar Sanayi devrimi ile birlikte yükselişe geçtiği düşünülse de 

(Yurtkoru, 2011), antik dönemlere bakıldığında, toplulukları 
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oldukça fazla etkileyebilen kimseler ile paralel olarak anılan 

liderliğin kimi özelliklerinin mitolojide var olan bazı tanrılar ile 

denk tutulduğu görülmüştür. Hermes ile iletişim gücünün, strateji 

gelişim kabiliyeti ile Athena’nın ve güç ile Zeus’un 

ilişkilendirilmesi bu sava örnek olarak verilebilir (Hatch ve 

Kozminski, 2006). Ayrıca Homeros’un eserlerinden olan İlyada 

ve Odysseia ve Ksenophon’un eserlerinden olan Anabasis 

içerisinde de liderlik kavramı ile ilgili birden çok tanımın 

bulunduğu görülmüştür. Liderlik kavramı tarihinin, ne kadar 

eskiye dayandığı ile ilgili bir diğer bilgi de Ksenophon’un 

Cyropaedia eserinin konu ile ilgili olarak yazılmış olan ilk 

sistemli kitap olarak kabul görmesi olarak gösterilebilir (Cohen, 

2010). 

Lider ile ilgili yapılan sayısız tanım olmasına rağmen bütün 

tanımların ortak noktası liderin yaptığı iş ile ilgilidir. Yani liderin 

temelde “yönetimsel iş” faaliyetini yürüten kişi olduğu 

söylenebilir. Bunun yanı sıra liderlik ile ilgili çalışmaların ivme 

kazanması ile, yapılan birçok araştırmada kavram ile ilgili yapılan 

sayısız tanımların ortak noktalarından birinin de “insanları belirli 

amaçlar etrafında toplamaya ve bu amaçlar doğrultusunda, onları 

harekete geçirmeye dönük bilgi ve yeteneklerin toplamı” olduğu 

söylenebilir (Bakan, Büyükbeşe, Erşahan ve Kefe, 2013). 

1.1. Liderlik Tarzları 

Çalışmada, liderlik tarzlarından Katılımcı Liderlik (K_L), 

Paternalist Liderlik (P_L), İşlemsel Liderlik (İ_L), Dönüştürücü 
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Liderlik (D_L), Karizmatik Liderlik (Krzm_L), Otoriter Liderlik 

(O_L) Ve Serbest Bırakılan Liderlik (Sb_L) ele alınarak 

incelenmiştir.   

1.1.1. Otoriter Liderlik 

Otoriter liderler grubun diğer üyelerinin yani astlarının iyi 

hissetmesi ile değil onlara verdikleri emirler ve görevler ile 

ilgilenirler (Tofur,2018). Sadece görev odaklı oldukları için 

genelde amaçlanan sonuca başarı ile ulaşırlar (Arıkan,2001). 

Güney’e (1999) göre otoriter liderler grubun amacını kimin 

hangi işi nasıl yapacağını kendileri belirlerken kendilerini diğer 

üyelerden üstte görürler ve grubun diğer üyelerine karşı 

cezalandırma ve ödüllendirme konusunda tamamen şahsi 

davranırlar. 

1.1.2. Paternalist Liderlik  

Paternalizmin kavramının kelime kökeninin latin dilindeki 

pater yani; baba, baba gibi davranış gösteren anlamından geldiği 

bilinmektedir (Suber,1999). Uzakdoğu ve Asya’da bulunan 

ülkelerde sıklıkla araştırmalara konu olan paternalist liderlik 

sağlam bir otoritenin şefkat ve ilgi ile harmanlandığı bir liderlik 

tarzıdır. (Pellegrini ve Scandura,2008). Bu anlayışa sahip olan 

liderler grubun diğer üyelerine karşı sevgi dolu davranışlar 

sergilerler (Mussolini ve Calabro,2014). 
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Ayrıca grup üyelerinin yalnızca iş hayatı ile değil özel 

hayatları ile de ilgilenerek onları ferahlığa ulaştırma yönünde 

hareket ederler (Öz ve Kılıç,2010). 

1.1.3. Katılımcı (Demokratik) Liderlik 

Katılımcı liderlik, grup ile hareket eden ancak grubun 

yapısını ve olası hareketlerini önceden sezinleyip, herkesten önde 

hareket eden kişileri tanımlar (Ergun 1981). Demokratik liderler, 

grup içerisinde konulara dahil olmaları için diğerlerine cesaret 

veren, onlara sorumluluk veren kişilerdir (Daft 1991). 

Katılımcı liderlikte grup üyeleri tartışmaya teşvik edilir. 

Ancak bu tartışma akla gelen ilk anlamı ile kaba kuvvet yolu ile 

değil, yapıcı yönü ile olan tartışmadır. Sorunların çözümünde, 

lider ve astları beraber hareket eder, problemin çözümü için 

herkes fikrini söyler, daha iyi bir çözüme kavuşulması için 

alternatifler masaya yatırılır ve seçilecek olan yolun nihai yol 

olması için oy birliğine ihtiyaç duyulur (Dessler 1998). 

1.1.4. Serbest Bırakılan Liderlik 

Serbest bırakılan liderlik tarzı, belli bir zümrede 

uygulanabilecek olmasından dolayı diğer liderlik tarzlarına 

oranla fazlaca farklılıklar içerir. Bu farklılıkların başında, grubun 

amacının ve bu amaç için çalışma tarzının tamamen grup 

üyelerinin bireyselliğine bırakılması gelir. Bu özelliği ile serbest 

bırakılan liderlik daha çok, bilim insanları, mesleki uzmanlığa 

sahip kişiler, kurum veya kuruluşların AR-GE departmanında 
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çalışan sorumluluk sahibi kişiler tarafından rahatlıkla 

uygulanabilir (Buluç, 2003). 

Serbest bırakılan liderlikte, tamamen bireysellik ve onun 

peşinde gelen bireysel kararlar geldiği için lider grup içerisindeki 

etkinliğini sürdüremeyebilir. Bu etkinsizlik, grup içerisinde 

sorunlara, çözülemeyecek ayrışmalara, hedeften sapmaya ve 

doğal olarak grubun bütünlüğünü yitirmesine sebep olabilir. 

1.1.5. Karizmatik Liderlik 

“Karizma” kelimesi tarih boyunca sayısız başlığa konu 

olmuş ve sonunda Alman sosyolog Max Weber tarafından liderlik 

kavramına dahil edilmiştir. Eski Yunanca’ da “ilahi ilham 

yeteneği” olarak tanımlanan karizma kavramı, liderlik ile 

birleşince bu özelliğe sahip olan lideri hem aslarından hem de 

diğer liderlerden ayıracak bir özellik haline gelmiştir. 

Karizmanın örgüt içerisinde ortaya çıkışının, 1977 yılında 

House’un geliştirdiği “Karizmatik Lider Kuramı” ile olduğu 

söylenebilir (Aykanat ve Gül, 2012). House’ un bu kuramına 

göre, karizmatik liderler grubun diğer üyelerini tarifsiz bir şekilde 

etkileyecek güce sahiptirler. Öyle ki mensup oldukları grubun 

getirdiği sorumlulukları ve iş bölümünden doğan alanlarını, 

liderlerine duydukları şefkat ve bağlılık duyguları ile yerine 

getirirler.  
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1.1.6. İşlemsel (Transaksiyonel) Liderlik 

İşlemsel liderlik kavramı 1978’de ilk kez Burn tarafından 

ortaya atılmış, daha sonra ise 1985 yılında Bass tarafından 

geliştirilerek örgüt liderlerine uyarlanmıştır (Gedik, 2020).  

Ödül ve ceza sistemini esas alan işlemsel liderlik, sadece 

görevin tamamlanması ile ilgilenir.  Görevin tamamlanmasının 

grup üyelerinin işlevselliğinden geçtiğini bilen lider, üyelerin 

ihtiyaçlarına yönelik ödül ya da görevin aksatılması durumunda 

üyelere ceza sistemi uygular (Stone, Russell ve Patterson, 2004, 

s. 350; Bass 1985’ten akt. Turner ve Barling, 2002). Böylelikle 

üyeler ödüllerden yararlanmak ve dolayısı ile cezalardan kaçmak 

için amaca yönelik sorumluluklarını yerine getirmek için teşvikli 

çalışmış olurlar. 

1.1.7. Dönüşümsel (Transformasyonel) Liderlik 

Dönüşümsel liderlik, karizmatik liderlikten etkilenmiş olan 

bir liderlik tarzıdır. 1978 yılında karizmatik liderlikten 

etkilenerek işlem ve dönüşüm olarak iki ayrı başlık altında 

incelemeler yapan Burns’ün çalışmalarını, 1985 yılında Bass 

geliştirmiş ve dönüşümsel liderlik adı altında toplayarak bu 

modelin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Geijse, Sleegers, 

Leithwood ve Jantzi, 2003). 

Dönüşümsel liderlik, liderin ve diğer grup üyelerinin 

birbirlerine daha iyi yerlere taşımak için teşvik ettikleri, grup 

içerisinde motivasyonun karşılıklı olarak artması amacı ile 

çalışmaların yapıldığı bir liderlik tarzıdır (Gedik, 2020). Kişisel 
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çıkarların değil, grubun çıkarlarının ön planda tutulduğu bu 

yaklaşımda, liderler üyeleri sürekli olarak takdir ederler (Yahaya 

ve Ebrahim, 2016). Literatürde var olan çalışmalarda bu 

özelliklerin varlığı ile dönüşümsel liderliğin grup üyeleri üzerinde 

işlemsel liderliğe oranla daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya 

koymaktadır (Gedik, 2020). 
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BÖLÜM 2: MATERYAL VE YÖNTEM 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmadaki amaç, öğrencilerin liderlik tarzlarının 

seçiminde cinsiyet değişkeninin etkisini ortaya koymaktır. Bu 

nedenle liderlik tarzları seçimini belirleyen sorular içeren bir 

anket öğrencilere sunulmuştur. Elde edilen veriler YEM ile analiz 

edildikten sonra veriler Entropi ile ağırlıklandırarak yeniden 

YEM analizine tabi tutulmuştur.  

Literatür incelendiğinde YEM ile entropi yönteminin 

bütünleşik bir yöntem olarak uygulamada kullanıldığı bir 

çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmada katılımcıların 

demografik özelliklerinden cinsiyet değişkeni için liderlik 

tarzlarına göre farklılıkları entropi temelli yem ile araştırılmıştır.  

Yapılan çalışmalara ek olarak, cinsiyet değişkeninin alt 

boyutları olan kadın ve erkek için liderlik tarzlarına göre 

gösterdikleri farklılıkları da ayrı ayrı incelenmiştir. 

Bu çalışma için hazırlanan anketi öğrenciler, gönüllülük 

esasına dayanılarak doldurmuşlardır ve anketi cevaplayan 

öğrencilerin anket formunu güvenilir, içten ve doğru cevapladığı 

varsayılmıştır. Çalışmanın kısıtları aşağıdaki gibidir: 

 

➢ Çalışma üniversite öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. 

➢ Çalışma Eskişehir ili ile sınırlandırılmıştır. 

➢ Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF yaz 

okuluna devam eden öğrenciler üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 
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➢ Çalışma, liderlik tarzlarının seçiminin belirlenmesi ile 

kısıtlanmıştır. 

➢ Çalışmanın verilerin toplandığı ve analizlerin 

tamamlandığı süre zarfıyla sınırlıdır. 

2.1. Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmada veri toplama metodu olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Uygulama için kullanılan 162 veri, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü, yaz döneminde, İstatistik dersine katılan, çeşitli 

üniversitelerden ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere 

uygulanan anketlerde eksik ve hatalı doldurulan anketler 

çıkarıldıktan sonra uygun olarak kabul edilen anketlerden elde 

edilmiştir. 

Çalışma için uygulanan anketlerin cevaplandırılmasında 

5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki değerlendirme 

seçenekleri ise şu şekildedir: 

 

1. Kesinlikle Katılmıyorum,  

2. Katılmıyorum,  

3. Kararsızım,  

4. Katılıyorum  

5. Kesinlikle Katılıyorum. 

 

Liderlik ölçeği; Cengiz Ayhan’ın 2010 yılında yayımlanan 

“Kamu Kurumlarında Liderlik Tarzlarının Lider Etkinliği 

Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama” isimli yüksek lisans tezinden 
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faydalanılarak hazırlanmıştır. Buna göre; Katılımcı liderlik ile 

ilgili 4 soru (Pearce ve Sims, 2002), Paternalist liderlik ile ilgili 4 

soru, İşlemsel liderlik ile ilgili 4 (Pearce ve Sims, 2002), 

Dönüştürücü liderlik ile ilgili 6 soru (Ergun ve Oruç, 2009), 

Karizmatik liderlik ile ilgili 8 soru (Ergun ve Oruç, 2009), 

Otoriter liderlik ile ilgili 9 soru (Liang and et.all., 2007), Serbest 

liderlik ile ilgili 3 soru (Liang, et.all., 2007) ankette yer almıştır. 

2.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın belirlenen amaçları doğrultusunda 

değişkenler arasında varlığı araştırılan ilişkiler aşağıdaki ana 

hipotezler ile sıralanmıştır:  

 

H1: Liderlik tarzları, “Lider” in bir alt boyutudur ve 

aralarında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Cinsiyet değişkenine göre liderlik tarzları ile Liderlik 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2a: Kadınlara göre liderlik tarzları ile Liderlik arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H2b: Erkeklere göre liderlik tarzları ile Liderlik arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Çalışmada demografik değişkenler ile liderlik tarzları 

arasında doğrudan ilişkilerin varsayıldığı kuramsal model Sekil 

2.1’de verilmiştir.  
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Şekil 2.1. Demografik Değişkenler ile Liderlik Tarzları ve İletişim Türleri 

Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin Varsayıldığı Kuramsal Model 

Bu modelde cinsiyet değişkeni ile kadın ve erkek 

değişkenleri bağımsız gözlenemeyen değişkenler, liderlik tarzları 

değişkeni ise bağımlı gözlenemeyen değişkenler olarak 

düşünülmüştür. 

2.3. Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) 

Yapısal eşitlik modellemesi (YEM), Bagozzi ve Fornel 

(1982), tarafından ikinci nesil veri analizi tekniği olarak, 

regresyon ve ona benzer diğer veri analizi teknikleri ise birinci 

nesil veri analizi tekniği olarak tanımlanmaktadır. Bu iki başlık 

altında toplanan analiz teknikleri temel olarak, bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmektedirler. 

Ancak belirtilen analiz teknikleri arasında hem süreç olarak hem 

de modelleme olarak birtakım farklar bulunmaktadır. 
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 Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki 

ilişkinin açıklanmasında kullanılan regresyon analizi, bağımlı 

değişkende yaşanan değişimin ne kadarlık bir oranının bağımsız 

değişken tarafından açıklanabildiğini ortaya koyar. Bağımlı ve 

bağımsız değişken arasındaki ilişkinin doğrudan incelendiği 

modellerde regresyon analizi başarı sağlarken, bu incelemede 

probleme dolaylı yoldan etkisi bulunan değişkenler analize dahil 

edilmez (Dursun ve Kocagöz, 2010). Çözümünde yapısal eşitlik 

modellemesi kullanılan problemlerde ise birden fazla analiz aynı 

anda yapılır. Yapılan bu analizlerde ölçümden kaynaklı ortaya 

çıkan hatalar başta olmak üzere, düzenleyici ve aracı değişkenler 

de analize dahil edilerek daha kapsamlı, modelde iyileştirmeleri 

işaret eden ve modelin geliştirilmesine yardımcı olan birçok girdi 

ve çıktıya yer verilir. Bu özellikleri ile YEM çok daha karmaşık 

problemlerin çözümünde, daha kapsamlı ve sistematik bir 

çalışma imkânı sunduğu için oldukça fazla tercih edilen analiz 

tekniklerindendir (Anderson ve Gerbing, 1988). 

Özellikle psikoloji, pazarlama gibi sosyal bilimlerde sıkça 

kullanılan YEM (Tüfekçi ve Tüfekçi, 2006), gözlenen ve örtük 

değişkenler arasındaki ilişkilerin tahminini, varyans, kovaryans, 

faktör ve çoklu regresyon gibi analiz tekniklerinin birleşimiyle 

ortaya koyan çok değişkenli bir analiz tekniğidir (Dursun ve 

Kocagöz, 2010). Gözlenemeyen, doğal olarak da ölçümü 

yapılamayan değişkenler, örtük değişkenlerdir. Bu analiz 

yöntemi, örtük değişkenlerin analize işlemsel olarak dahil 
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edilebilmesi için değişkenleri gözlenebilir değişkenler ile 

ilişkilendirir (Yılmaz, 2004). 

YEM, teorisi kuvvetli olması gereken ve örtük 

değişkenlerin arasında bir nedensellik ilişkisi olduğunu baştan 

kabul ederek ilerleyen bir analiz tekniğidir (Yılmaz, 2004). 

Analizde yer alacak verilerin, YEM’e uygunluğunun test edilmesi 

için iki aşamadan geçmeleri gerekir. Bu noktada birinci aşama 

ölçme modelini test ederken (Huchting, Andrew ve Loseph, 

2008) ikinci aşamada yapısal modeller incelenir. İlk aşamada 

doğru ölçümün olmaması, ikinci aşamaya geçmenin bir anlamı 

olmadığını ifade eder. 

Analize dahil edilen örtük değişkenlerin, gözlenebilir 

değişkenler tarafından ne derece iyi temsil edildiğini görmek 

amacı ile ölçme modeli ortaya konur. Şekil 2.2’de örnek bir ölçme 

modeli (Cankurt vd, 2008) gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.2. YEM Ölçme Modeli 
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 Tüm bu açıklamaların sonucunda, YEM kullanımında 

izlenilmesi gereken yollar: 

 

• Yapısal eşitlik modelinin kurulması, değişkenler 

arasındaki ilişkilerin belirlenerek, ölçme modelinin test 

edilmesi, 

• Yol diyagramını elde ederek, değişkenler arasındaki 

ilişkilerin katsayılarının belirlenmesi, 

• Uyum iyiliği testlerinin uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi, 

• Ortaya çıkan YEM sonuçlarının tablolaştırılması ve 

yorumlanması şeklinde özetlenebilir. 

 

2.4. Entropi Yöntemi 

ENTROPİ yöntemi, ilk olarak 1865 yılında Rudolph 

Clausius tarafından sistemin düzensizliği ve belirsizliğin ölçüsü 

(Zhang ve diğerleri, 2011) olarak tanımlanan bir kavram olarak 

karşımıza çıkmıştır. Günümüzde pek çok bilim alanında 

kullanılan bu kavram 1948 yılında Shanon tarafından 

enformasyon teorisine uyarlanmıştır (Wu, 2011). Entropi 

yöntemi ile mevcut verinin sonucunda ulaşılan faydalı bilginin 

miktarının ölçülmesinde kullanılır (Wu, 2011). 

Yöntem, bilginin veri kümeleri arasındaki karşıtlıklardan 

geldiği düşüncesine dayanır. Bu düşünceden hareket ile 

alternatiflerin her niteliğe göre çıktılarının ne derece farklılaşmış 
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olduğu, niteliklerin ağırlığını belirlemektedir (Ömürbek vd., 

2016). Farklılaşmanın fazla olması, o niteliğin kapsadığı ya da 

ilettiği bilginin de doğru orantı ile o derece fazla olduğunu 

gösterir (Çınar, 2004). 

 

Entropinin uygulanışı beş ayrı başlıktan geçmektedir. İlgili 

başlıklar şu şekilde sıralanabilir:  

➢ Karar matrisinin oluşturulması, 

➢ Karar matrisinin normalizasyonu (sütun 

normalizasyonu), 

➢ Kriterlere ilişkin entropi değerlerinin bulunması, 

➢ Farklılaşma derecelerinin bulunması, 

➢ Entropi kriter ağırlıklarının hesaplanması. 

Yukarıda belirtilmiş olan entropi uygulama aşamaları 

esnasında kullanılan değişkenler, şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

• Ai: i. karar alternatifi (i=1,2, 3, …m) 

• CJ: j. karar alternatifi (j=1,2, 3, …n) 

• xij: j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı 

değer 

• pij: j. değerlendirme kriterine göre i. alternatifin aldığı 

normalize değer 

• k: entropi katsayısı 

• wj: j. değerlendirme kriterinin ağırlığı (j=1,2, 3, …n) 

• ej: entropi değeri 
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• dj: farklılaşma derecesi 

 

Entropinin Uygulama Aşamaları 

Entropinin uygulama aşamaları şu şekilde formüle 

edilebilir: 

 

➢ Karar matrisinin oluşturulması 

Bu aşamada “D” ile gösterilen karar matrisi 

oluşturulmalıdır. 

𝐷 = [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

] (2.1) 

 

 

➢ Karar matrisinin normalizasyonu 

Problemde bulunan ve farklı birimler sahip olan kriterlere 

ait olan değerler normalizasyon işlemi uygulanarak [0,1] 

aralığına göre düzenlenmeli ve standart hale getirilmelidir. 

Normalizasyon işlemi için kullanılması gereken formül, şu 

şekildedir: 

pij =
xij

∑ xij
m
i=1

, ∀𝑖, 𝑗 (2.2) 

 

➢ Kriterlere ilişkin entropi değerlerinin bulunması 

Değerlendirme kriterlerinin entropi değerleri hesaplanır.  

Hesaplama formülü ise şu şekildedir: 
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eij = −𝑘 ∑ pij

n

j=1

ln(pij) 

(𝑖 = 1,2, 3, …  𝑚), (𝑗 = 1,2, 3, …  𝑛) 

    

(2.3) 

 

➢ Farklılaşma derecelerinin bulunması 

Bu aşamada her bir değer için eij değerleri kullanılarak 

farklılaşma dereceleri hesaplanır. Hesaplama formülü ise şu 

şekildedir: 

dj = 1 − ej , (j = 1,2, 3, …  n) (2.4) 

 

Yukarıda belirtilmiş olan dj formülü ile hesaplanarak 

bulunan değerlerin yüksek olması kriterlere ilişkin alternatif 

skorları arasındaki farklılaşmanın yüksek olduğunu 

göstermektedir.  

 

➢ Entropi kriter ağırlıklarının hesaplanması 

Bu aşamada kriterlere ilişkin farklılaşma dereceleri, toplam 

farklılaştırma derecelerine oranlanır ve kriterlerin ağırlık 

değerleri hesaplanır. Hesaplama formülü ise şu şekildedir: 

wj =
dj

∑ xdj
n
j=1

, (j = 1,2, 3, …  n) (2.5) 

 

2.4.1. Entropi Yönteminde Ağırlıklandırma İşlemi 

Entropi yöntemine göre ağırlıklandırma, demografik 

özelliklere göre yerel ve global olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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Örnek olarak, Cinsiyet değişkenine göre entropi yönteminin 

ağırlıklandırma işlemi aşağıda anlatılmaktadır. 

 

Entropi Yönteminin Cinsiyete göre Ağırlıklandırma 

İşlemi 

Anketi cevaplayanların toplam sayısı 162 olup bunlardan 

76 tanesi kadın, 86 tanesi erkektir. 

Ankette; Katılımcı liderlik için 4 soru, Paternalist liderlik 

için 4 soru, İşlemsel liderlik için 4 soru, Dönüştürücü liderlik için 

6 soru, Karizmatik liderlik için 8 soru, Otoriter liderlik için 9 soru 

ve Serbest bırakılan liderlik için 3 soru bulunmaktadır.  

 

➢ Yerel ağırlıklandırma 

İlk olarak, kadın ve erkeklerin liderlik tarzları ile ilgili 

sorulara verdikleri cevaplar ayrı ayrı işleme tabi tutuldu. 

Anketi cevaplayan kadınların her bir liderlik tarzı için 

verdiği cevaplar (76 x Liderlik tarzı soru sayısı) olacak şekilde 7 

matris oluşturuldu.  

Katılımcı liderlik sorularına verilen cevaplar için karar 

matrisi (ham veriler) oluşturuldu (Denklem 2.1).   
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Matristeki her eleman için kendi değerini bulunduğu 

sütunun toplamına oranlayarak, normalizasyon matrisi elde edildi 

(Denklem 2.2). 

 

 

Normalizasyon matrisinde elde edilen verilerin her birini 

kendisinin doğal logaritması ile çarparak Entropi değerleri matrisi 

elde edildi. 
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Entropi değerleri matrisindeki; her bir sütun toplamını k 

değeri ile çarparak entropi değerleri (eij) hesaplanmıştır (Denklem 

2.3). 

Entropi değerleri 1’den çıkartılarak farklılaşma dereceleri 

(dj) elde edilmiştir (Denklem 2.4). 
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Farklılaşma derecelerinin (dj) her birini bulunduğu satır 

toplamına oranlayarak (Denklem 2.5) Entropi kriter ağırlıkları 

(wj) elde edilmiştir. 

Son olarak karar matrisindeki veriler ait oldukları sütundaki 

Entropi kriter ağırlıkları (wj) ile çarpılarak ağırlıklandırılmış 

değerler matrisi elde edilmiştir. 

 

 

Katılımcı liderlik için yapılan bu yerel ağırlıklandırma 

işlemi, diğer liderlik tarzları için de ayrı ayrı hesaplanarak SPSS 

programına işlenmiştir. 

Yapılan tüm işlemler, erkekler için de tekrarlanmıştır. 

Cinsiyet değişkeni (kadın-erkek) için Entropi yöntemi ile 

yerel ağırlıklandırılan toplam 162 veri, Lisrel 8.80 programı 

kullanılarak 1. ve 2. Düzey DFA yapılmış, çalışmada ise Şekil 

3.3’deki 2. Düzey DFA sonuçları verilmiştir. 
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➢ Global ağırlıklandırma 

İlk olarak, kadın ve erkeklerin liderlik tarzları ile ilgili 

sorulara verdikleri cevaplar işleme tabi tutuldu. 

Anketi cevaplayan kadınların her bir liderlik tarzı için 

verdiği cevaplar (76 x Liderlik tarzları toplam soru sayısı) olacak 

şekilde 1 matris oluşturuldu. 

Katılımcı liderlik sorularına verilen cevaplar için karar 

matrisi (ham veriler) oluşturuldu (Denklem 2.1).   
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Matristeki her eleman için kendi değerini bulunduğu 

sütunun toplamına oranlayarak, normalizasyon matrisi elde edildi 

(Denklem 2.2). 
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Normalizasyon matrisinde elde edilen verilerin her birini 

kendisinin doğal logaritması ile çarparak Entropi değerleri matrisi 

elde edildi. 
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Entropi değerleri matrisindeki; her bir sütun toplamını k 

değeri ile çarparak entropi değerleri (eij) hesaplanmıştır (Denklem 

2.3). 

Entropi değerleri 1’den çıkartılarak farklılaşma dereceleri 

(dj) elde edilmiştir (Denklem 2.4). 

Farklılaşma derecelerinin (dj) her birini bulunduğu satır 

toplamına oranlayarak (Denklem 2.5) Entropi kriter ağırlıkları 

(wj) elde edilmiştir. 

Son olarak karar matrisindeki veriler ait oldukları sütundaki 

Entropi kriter ağırlıkları (wj) ile çarpılarak ağırlıklandırılmış 

değerler matrisi elde edilmiştir. 
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Katılımcı liderlik için yapılan bu yerel ağırlıklandırma 

işlemi, diğer liderlik tarzları için de ayrı ayrı hesaplanarak SPSS 

programına işlenmiştir. 

Yapılan tüm işlemler, erkekler için de tekrarlanmıştır. 

Cinsiyet değişkeni (kadın-erkek) için Entropi yöntemi ile 

global ağırlıklandırılan toplam 162 veri, Lisrel 8.80 programı 
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kullanılarak 1. ve 2. Düzey DFA yapılmış, çalışmada ise Şekil 

3.4’deki 2. Düzey DFA sonuçları verilmiştir. 
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BÖLÜM 3: ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde, çalışmada yapılan analizler ile elde edilen 

sonuçlar şekil ve tablolarla anlatılmıştır. 

3. BULGULAR  

Liderlik tarzlarının güvenirlik sınaması ve normallik testleri 

yapılmıştır. Liderlik tarazlarının Cronbach’s Alpha değerleri 

0,70’in üzerinde değerlere sahip olduğu için ölçek oldukça 

güvenilirdir. 

Eldeki veri seti ile liderlik tarzı tercihlerinin 

belirlenmesinde yapılan YEM ve Entropi temelli YEM analizleri 

anlatılmıştır. Önce, ham verilerle daha sonra da Entropi yöntemi 

ile cinsiyet değişkenine göre, yerel ve global Ağırlıklandırılmış 

verilerle yapılan ağırlıklı YEM analizi sonuçları belirtilmiştir. 

Sonrasında ise; cinsiyet değişkenin alt boyutu olan kadın ve erkek 

değişkenlerine göre ayrı ayrı Entropi yöntemi ile 

ağırlıklandırılmış verilere YEM uygulanmıştır. 

Liderlik tarzlarına ilişkin yapılan birinci düzey DFA’da 

elde edilen sonuçlar Şekil 3.1’de özetlenmiştir. Şekil 3.1’de, tüm 

gözlenen değişkenlerin, liderlik tarzlarının Katılımcı Liderlik 

(K_L), Paternalist Liderlik (P_L), İşlemsel Liderlik (İ_L), 

Dönüştürücü Liderlik (D_L), Karizmatik Liderlik (Krzm_L), 

Otoriter Liderlik (O_L) ve Serbest Bırakılan Liderlik (Sb_L) gizil 

değişkenlere bağlandığı model görülmektedir. 
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Şekil 3.1. Faktör Yükleri 0,50’den Büyük Olan Değerlerin Bulunduğu Liderlik 

Tarzları Birinci Düzey DFA Sonucu 
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Liderlik tarzlarına ilişkin yapılan ikinci düzey DFA’da elde 

edilen sonuçlar Şekil 3.2’de özetlenmiştir. Şekil 3.2’de liderlik 

tarzları; Paternalist Liderlik (P_L), İşlemsel Liderlik (İ_L), 

Dönüştürücü Liderlik (D_L) ve Karizmatik Liderlik (Krzm_L) 

değişkenlerinin Lider gizil değişkenine bağlandığı model 

görülmektedir.  

 



ENTROPİ TEMELLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNİN CİNSİYETE GÖRE 

İNCELENMESİ | 38 

 

 

Şekil 3.2. Liderlik Tarzları İkinci Düzey DFA Sonucu 
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Tablo 3.1. Liderlik Tarzları İçin YEM Analizi Sonuçları 

Faktörler / Anket soruları 
Standart 

Yükler 

t-

değeri 
R2 

Faktör P_L: Paternalist Liderlik 

PL2: Çalışanları korur ve gözetir. 0,83 0,00 0,69 

PL3: Çalışanların temel ihtiyaçlarını 

karşılaması için çaba sarf eder. 
0,69 8,16 0,48 

PL4: Çalışanların performansını etkileyen 

problemlerine karşı özel ilgi gösterir. 
0,76 8,70 0,57 

Faktör i_L: İşlemsel Liderlik 

iL1: Görevlerin nasıl yapılacağı ve 

yürütüleceği yolları açıklar. 
0,76 0,00 0,57 

iL2: Ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına 

karar verir. 
0,77 8,12 0,60 

iL3: Önceden belirlenmiş performans 

standartlarını devam ettirir. 
0,51 5,76 0,26 

iL4: Standart(rutin) yapılacak işleri planlar, 

programlar ve kontrol eder. 
0,61 6,86 0,38 

 

Faktör D_L: Dönüştürücü Liderlik 

DL2: Çalışanlar arasındaki iş birliğini 

güçlendirir. 
0,67 0,00 0,45 

DL3: Gelecekle ilgili kurduğu hayallere diğer 

çalışanlarında bağlılık göstermesini sağlar. 
0,65 6,98 0,43 
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DL4: Kişisel ihtiyaçlarıma karşı düşünceli 

davranır. 
0,72 7,54 0,52 

DL5: Örnek liderlik tavrı sergiler. 0,70 7,35 0,48 

DL6: Her zaman yüksek performans 

sağlamamız konusunda ısrarcıdır. 
0,67 7,10 0,44 

Faktör Krzm_L: Karizmatik Liderlik 

KrzmL1: Gelecekle ilgili açık bir vizyona ve 

hayal gücüne sahiptir. 
0,64 0,00 0,41 

KrzmL2: Kolektif bir görev bilinci oluşturur. 0,61 6,53 0,37 

KrzmL3: Amaçlara ulaşmak için, önemli 

derecede kişisel fedakârlıkta bulunur. 
0,66 6,95 0,43 

KrzmL4: Organizasyonel amaçları başarmak 

için alışılmışın dışında davranışlar gösterir. 
0,53 5,78 0,28 

KrzmL5: Statükoyu ve mevcut durumu 

korumaktan çok işlerin yapılışında farklı 

yollar arar. 

0,60 6,49 0,36 

KrzmL6: Amaçlarını gerçekleştirirken 

karşısına çıkabilecek muhtemel (çevresel) 

engelleri önceden görebilir. 

0,58 6,26 0,33 

KrzmL7: Gelecekle ilgili ilham verici ve 

çalışanı motive edici açıklamalarda bulunur. 
0,71 7,38 0,50 

KrzmL8: Çevresinde çalışanların kapasite ve 

yeteneklerinin farkındadır. 
0,68 7,14 0,46 

Hipotezler 

𝐇𝟏: 𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫 → 𝐏_𝐋 0,57 5,94 0,33 
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𝐇𝟐: 𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫 → 𝐢_𝐋 0,62 6,06 0,39 

𝐇𝟑: 𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫 → 𝐃_𝐋 0,74 6,57 0,54 

𝐇𝟒:  𝐋𝐢𝐝𝐞𝐫 → 𝐊𝐫𝐳𝐦_𝐋 0,90 7,19 0,80 

 

İkinci düzey DFA sonuçlarının verildiği Şekil 3.2 ve Tablo 

3.1 incelendiğinde liderliği en iyi açıklayan liderlik tarzı 0,90 

faktör yükü ile “Karizmatik Liderlik”tir. 

Söz konusu modelin, ikinci düzey DFA’dan sonra elde 

edilen uyum değerlerinin literatürde yaygın olarak kullanılan 

standart uyum ölçütü açısından değerlendirilmesine (Çelik ve 

Yılmaz, 2016) göre önerilen model için “χ2/sd” iyi uyum, 

“RMSEA”, “NFI”, “CFI” ve “NNFI” değerleri de kabul edilebilir 

uyum göstermektedir. 

3.1. Liderlik Tarzı Seçiminde Entropi Temelli Yem 

Uygulaması 

Entropi temelli Yem analizi için ilk adım, elde edilen anket 

verilerinin Entropi yöntemi ile verilerin ağırlıklandırılmasıdır. 

Bunun için önce veriler normalleştirilir ve sonrasında bir dizi 

işlemden geçirilerek Ağırlıklandırılmış veriler elde edilir. Bu 

verilerin yem analizi yapılarak sonuçlar değerlendirilir. 

Liderlik tarzlarının Entropi temelli Yem analizleri Yerel ve 

Global ağırlıklandırılarak yapılmış ve sonrasında elde edilen 

değerler sonuçlar şekil ve çizelgelerde özetlenmiştir. 
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➢ Yerel Ağırlıklandırma 

Entropi temelli yem analizi için yerel ağırlıklandırma 

demek, belirli bir özellik için analiz edilecek verileri kendi içinde 

gruplandırarak ağırlıklandırıp analize hazır hale getirmek 

demektir. 

Çalışmanın bu bölümünde, liderlik tarzlarının cinsiyet 

değişkeni göz önünde bulundurularak, her bir liderlik tarzına ait 

faktörler kendi içinde ağırlıklandırılmıştır. Demografik 

özelliklere göre elde edilen Entropi temelli ağırlıklandırılmış 

verilere Lisrel 8.80 programı ile doğrulayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Demografik değişkenlerden cinsiyete göre elde 

edilen ikinci düzey DFA sonuçları Şekil 3.3’teki gibidir. 
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Şekil 3.3. Cinsiyet Değişkenine Göre Yerel Ağırlıklandırılmış Entropi 

Temelli İkinci Düzey DFA Sonucu 

Şekil 3.3 incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre liderliği en iyi 

açıklayan liderlik tarzı 0,93 faktör yükü ile “Karizmatik 

Liderlik”tir. 
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➢ Global Ağırlıklandırma 

Entropi temelli yem analizi için global ağırlıklandırma 

demek, belirli bir değişken için analiz edilecek verilerin tamamını 

ağırlıklandırıp analize hazır hale getirmek demektir.  

Çalışmanın bu bölümünde, liderlik tarzlarının cinsiyet, 

değişkeni göz önünde bulundurularak, her bir liderlik tarzına ait 

faktörlerin tamamı ağırlıklandırılmış, analize hazır hale 

getirilmiştir.  
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Şekil 3.4. Cinsiyet Değişkenine Göre Global Ağırlıklandırılmış Entropi 

Temelli İkinci Düzey DFA Sonucu 

Şekil 3.4 incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre liderliği 

en iyi açıklayan liderlik tarzı 0,90 faktör yükü ile “Karizmatik 

Liderlik”tir. 
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3.2. Kadın ve Erkek Değişkenleri için Liderlik Tarzı 

Seçiminde Entropi Temelli YEM Uygulaması 

Cinsiyet değişkeninin alt boyutları olan kadın ve erkek 

değişkenleri için Entropi temelli yem analizleri ile liderlik tarzları 

seçimleri belirlenmiştir. Ancak yerel ve global ağırlıklandırılmış 

verilerin her ikisi için de aynı analiz sonuçları elde edilmiştir ve 

bu sonuçlar aşağıdaki Şekil 3.5, Şekil 3.6 ve Tablo 3.2’de 

özetlenmiştir. 
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Şekil 3.5. Kadın Değişkenine Göre Yerel ve Global Ağırlıklandırılmış 

Entropi Temelli İkinci Düzey DFA Sonucu 

Şekil 3.5 incelendiğinde, kadın değişkenine göre liderliği 

en iyi açıklayan liderlik tarzı 0,85 faktör yükü ile “Karizmatik 

Liderlik” ve 0,73 faktör yükü ile “Dönüştürücü Liderlik”tir. 
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Şekil 3.6. Erkek Değişkenine Göre Yerel Ve Global Ağırlıklandırılmış 

Entropi Temelli İkinci Düzey DFA Sonucu 
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Şekil 3.6 incelendiğinde, erkek değişkenine göre liderliği 

en iyi açıklayan liderlik tarzı 0,88 faktör yükü ile “Karizmatik 

Liderlik” ve 0,75 faktör yükü ile “Dönüştürücü Liderlik”tir. 

 

Tablo 3.2. Yerel ve global ağırlıklı Entropi temelli YEM sonuçları 

ENTROPİ YEREL VE GLOBAL AĞIRLIKLI YEM 

UYGULAMASI 

İKİNCİ DÜZEY DFA 

SONUÇLARI 
RMSEA 𝛘𝟐/sd 

KADIN 

PL 0,54 

0,085 1,5381 
İL 0,60 

DL 0,73 

KrzmL 0,85 

ERKEK 

KL 0,53 

0,058 1,2836 

PL 0,67 

İL 0,65 

DL 0,75 

KrzmL 0,88 

 

 

Tablo 3.2’ye göre, yerel ağırlıklandırılmış Entropi temelli 

YEM uygulaması ile liderlik tarzları seçiminde ikinci düzey DFA 

sonuçlarında, uyum iyiliği değerlerinin kadın ve erkek 

değişkenlerine göre iyi uyum gösterdikleri gözlemlenmiştir. 
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BÖLÜM 4: SONUÇ VE ÖNERİLER 

Literatür araştırması sırasında, yem analizi ile çok kriterli 

karar verme yöntemlerinden Entropi yönteminin beraber 

kullanımına rastlanmamıştır. Bu nedenle, çalışmada elde edilen 

veriler liderlik tarzları öncelikle, yem analizi ile incelenmiştir. 

Sonrasında, söz konusu ankete katılan öğrencilerin cinsiyet 

değişkenine göre veriler Entropi yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. 

Entropi yöntemi ile ağırlıklandırılan veriler tekrar yem analizi ile 

incelenmiştir. Entropi temelli yem analizinin yapılması ve elde 

edilen sonuçların yorumlanmasının literatüre katkı sağlayacağı 

öngörülmüştür. 

Liderlik tarzlarına uygulanan ikinci düzey DFA sonucunda, 

liderliği, 0,90 faktör yüküyle Karizmatik Liderlik, 0,74 faktör 

yüküyle Dönüştürücü Liderlik, 0,62 faktör yüküyle İşlemsel 

Liderlik ve 0,57 faktör yüküyle Paternalist Liderlik 

açıklamaktadır. 

Liderlik tarzları ve iletişim türleri için çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden birisi olan Entropi yöntemi ile cinsiyet 

değişkeni için yerel ve global ağırlıklar oluşturulmuştur. Entropi 

yöntemi ile yerel ve global ağırlıklandırılmış verilerle yem analizi 

yapılmıştır.  

Liderlik tarzlarına uygulanan Entropi temelli ikinci düzey 

DFA sonucunda, Cinsiyete göre; yerel ağırlıklandırma 

yapıldığında 0,93 faktör yüküyle karizmatik liderlik, liderliği en 

iyi açıklayan liderlik tarzıdır.  
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Liderlik tarzlarına uygulanan Entropi temelli ikinci düzey 

DFA sonucunda, Cinsiyete göre global ağırlıklandırma 

yapıldığında, 0,90 faktör yüküyle karizmatik liderlik, liderliği en 

iyi açıklayan liderlik tarzıdır. 

Sonuç olarak;  

➢ Liderlik tarzlarına ikinci düzey DFA yapılması 

sonucunda en yüksek faktör yükü karizmatik liderlikte 

iken, cinsiyet değişkenine göre entropi yöntemi ile (yerel 

ve global) ağırlıklandırılmış verilere ikinci düzey DFA 

yapılması sonucunda, en yüksek faktör yükünün cinsiyet 

değişkenine göre farklılıklar gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

➢ Liderlik tarzlarına ikinci düzey DFA yapılması 

sonucunda en yüksek faktör yükü karizmatik liderlikte 

iken; demografik özelliklere uygulanan entropi yöntemi 

ile (yerel ve global) ağırlıklandırılmış verilere ikinci 

düzey DFA yapılması sonucunda, en yüksek faktör 

yükünün demografik özelliklere göre farklılıklar 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Güner, 2022). 

 

Ayrıca, çalışmanın son kısmında yapılan tüm analizlere ek 

olarak cinsiyet değişkenin alt boyutlarına inerek hem kadın hem 

erkek değişkenleri için de liderlik tarzları için kadın ve erkeklerin 

bakış açıları ayrı ayrı ele alınmıştır. Kadın ve erkeklere ait veriler 

entropi yöntemiyle (yerel ve global) ağırlıklandırılmış ve 

ağırlıklandırılan bu verilere YEM uygulanmıştır.  
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Uygulamada, yerel ve global ağırlıklandırılmış veriler 

kadın ve erkeklerin liderlik tarzı seçiminde farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. Kadınlara göre liderlik dört liderlik tarzı ile 

açıklanırken erkeklerde ise beş liderlik tarzı ile açıklanmaktadır. 

Buna göre; demografik özelliklerden cinsiyet değişkeninde kadın 

için liderlik tarzlarına uygulanan ikinci düzey DFA sonucunda, 

liderlik kavramını, 0,85 faktör yüküyle karizmatik liderlik, 0,73 

faktör yüküyle dönüştürücü liderlik, 0,60 faktör yüküyle işlemsel 

liderlik ve 0,54 faktör yüküyle paternalist liderlik ile 

açıklamaktadır. Erkek için liderlik tarzlarına uygulanan ikinci 

düzey DFA sonucunda, liderlik kavramını, 0,88 faktör yüküyle 

karizmatik liderlik, 0,75 faktör yüküyle dönüştürücü liderlik, 0,67 

faktör yüküyle paternalist liderlik, 0,65 faktör yüküyle işlemsel 

liderlik ve 0,53 faktör yüküyle katılımcı liderlik ile 

açıklamaktadır.  

Yem analizinin yapıldığı tüm çalışmalardaki verilere 

demografik vb. özelliklerin entropi yöntemi ile (yerel ve global) 

ağırlıklandırılarak modele tekrar katılması sonucunda, elde edilen 

bulguların bu özelliklere göre farklılaşmasını ve daha anlamlı 

sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Entropi temelli yem 

analizi yapıldığında, bu özelliklerin analiz sonuçlarının yorumuna 

ve alınacak kararlara kapsamlı bir bakış açısı kazandıracaktır.  

Çalışmamızda demografik özelliklerin yanında 

değişkenlerin alt düzeylerine göre (Kadın, Erkek) analiz 

edilebilmesi literatüre daha özel bir katkı sağlamaktadır. Tüm 

demografik değişkenlerin alt düzeylerine göre Entropi temelli 
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YEM analizi ile farklı yorumlar elde etmek mümkündür. Bunun 

için değişkenlerin alt düzeylerinde de yeterli gözlem sayısın 

olması gerekmektedir. 
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