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ÖZ 

NORMAL VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN  

LİDERLİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ  

Esat Samet Altun 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Zekiye Ümit Tülin Davaslıgil 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Bu araştırmanın temel amacı, normal ve özel yetenekli öğrencilerin liderliğe ilişkin 

görüş açılarını sunmaktır.  Bu araştırmada Liderlik Profili, Liderin Karar Alma Süreçleri, 

Tek Lider – Çok Lider Tercihi, Liderin Sosyal İlişkileri, Sosyal Medyada Liderlik, 

Liderin Kişilik özelliklerine ilişkin konularda, şu sorular sorulmuştur: Zekâ (normal-özel 

yetenekli), Yaş (10-14) ve cinsiyet açısından denekler açısından anlamlı farklılıklar var 

mıdır? 

 

Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.  Çalışma Grubu toplam 457 

(216 normal, 241 özel yetenekli) denekten oluşmuştur. 26 sorudan oluşan bir anket olan 

araştırma aracı, lider görüşleri alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Çalışma 5 

ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu çalışmada normal ve özel yetenekli deneklerin liderlikle ilgili bazı farklı 

görüşleri olmasına karşın, her iki grup arasında birçok benzerliklere de rastlanmıştır.  

Bulgular yeni liderlik programları ve liderlikle ilgili değerlendirme çalışmaları için ışık 

tutacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Liderlik, Özel yetenekli, Sosyal medya. 
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ABSTRACT 

 

EXAMINATION OF VIEWPOINTS OF NORMAL  

AND GIFTED STUDENTS CONCERNING LEADERSHIP 

 
Esat Samet Altun 

Master Thesis  

Department of Educational Sciences 

Management in Education and Auditing Programme 

Advisor: Prof. Dr. Zekiye Ümit Tülin Davaslıgil 

Maltepe University Educational Scieces Graduate, 2019 

 

The main purpose of this research is to present how normal and gifted children view 

leadership.  In this research, in connection with the topics of Leadership Profile, Decision 

Making Processes, Single and Multi-Leader Preference, Social Relationships of Leaders, 

Leadership in Social Media and Personality Characteristics of a Leader, the following 

questions are asked: Is there a significant intelligence (normal-gifted), age (10-14) and 

gender differences in subjects’ perception of leadership.  

In this research general survey model is used. The study group is consisted of 457 

subjects in total (216 normal, 241 gifted).  The research instrument is a questionnaire of 

26 questions developed by the researcher by taking expert opinion. The study is carried 

out in 5 primary schools.  

 

In this study, although some different views concerning leadership are found between 

normal and gifted subjects, there are many similarities between the two groups. The 

findings will shed light to the new leadership programs and leadership assessment studies.  

 

Keywords: Leadership, Gifted, Social media. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırma konusuna genel bir giriş yapılmakta, araştırmanın problem 

durumu ortaya konulmakta, amacı ve önemi açıklanmakta, sınırlılıklar, sayıltılar 

belirtilmekte ve araştırmada sıklıkla kullanılan kavramlar tanıtılmaktadır. 

1.1. Problem 

Kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme, bir arada yaşayan ilk insan 

topluluklarından itibaren önemli bir konu olagelmiştir. Toplu yaşanılan ortamlarda 

karakter özellikleriyle, olayları yorumlama ve karar alma süreçlerindeki becerileriyle 

etrafındakilerin sadakatini kazanan, topluluğu yönlendirebilen kişi lider olarak 

görülmüştür. Liderin belirlenmesinde kullanılan yöntemler toplulukların özelliklerine 

göre değişmiştir. Küçük gruplar halinde yaşayan ilk çağ insanları için liderin fiziksel 

özellikleri önemli iken, tarım devrimiyle birlikte artan nüfus, liderin kişisel özelliklerini 

daha ön plana çıkarmış topluluğu yönlendirebilme ve insanları etkileyebilme daha fazla 

beklenen özellikler arasında yer almıştır (Akiş, 2004; Akçakaya, 2010; Aydın, 2010; 

Baltaş, 2000; Campell, Samiec, 2010; James, 1997). 

Liderlik Modelleri  

Lider olarak tanımlanan kişilerin karakter özellikleri, liderliğin doğuştan mı yoksa 

sonradan mı kazanılan bir özellik olduğu, ne tür becerilerin liderlik için yeterli olduğu 

gibi sorular literatürde de uzun süredir tartışılan konulardandır. Liderliğin doğuştan 

geldiği, sonradan lider olunamayacağı düşüncesi yirminci yüzyılın başlarında kabul gören 

ana düşüncedir. Büyük Adam Teorisi ile çerçevelendirilen bu düşünce kapsamındaki 

lider, kurtarıcı ve kahraman olarak görülür ve sınırlı sayıda insanın sahip olabileceği 

özelliğe sahip olarak algılanır. Büyük Adam Teorisi geleneksel olarak liderliği 

açıklamaya çalışan ilk yaklaşımlardandır. Zamanla Büyük Adam Teorisinin liderlik 

kavramını tam olarak açıklayamadığı, liderliğin kişilerin farklı özellikleriyle ilgili 

olabileceği düşünülmeye başlanmıştır. Özellikler Teorisi liderin ortaya çıkmasında ve 

etkililiğinde kişisel özelliklerinin önemli olduğunu savunmuştur. Fiziksel görünüm, 

sorumluluk alabilme, iletişim becerisi, girişkenlik, uyum ve esneklik gibi özelliklerin 



2 

 

etkili liderin ortaya çıkmasında önemli olduğu vurgulanmıştır (Akiş 2004; Akçakaya, 

2010; Oğurlu, 2012; Owen, Hodgson, Gazzard, 2007; Erkutlu, 2014). 

Yirminci yüzyılın ortalarında Özellikler Teorisi’nin liderliği açıklamada yetersiz 

kaldığı düşüncesiyle araştırmacılar, liderin davranışlarını inceleyen Davranışsal Liderlik 

Teorileri üzerine odaklanmaya başlamışlardır. Liderlerin süreci yönetirken kullandıkları 

davranış biçimleri, karar alma süreçleri ve kitleleri yönetirken kullandığı insan ilişkileri 

incelenmiştir. Liderin yönlendirdiği kitleye karşı samimi veya resmi ilişkiler kurması, 

kendi sorumluluğundaki işlerde güven ilişkisi kurarak astlarına görev paylaşımı yapması, 

süreç veya sonuç odaklı olması gibi durumlar farklı şekillerde araştırılarak liderin 

etkililiği incelenmiştir (Akiş 2004; Erkutlu, 2014; Güçlü, 2016). 

Durumsallık Teorileri, liderliğe farklı bir açıdan bakarak etkili liderliğin, liderlik 

stili ve liderlik durumu arasında ilişkiyle ilgili olduğunu savunmuştur. Üzerine en çok 

araştırma yapılan liderlik modeli olan Fiedler’in Durumsallık Kuramı’nda; liderlik 

stilinin, liderlik yapılacak duruma uygun olması halinde liderliğin etkili olacağı 

savunulmuştur. İzleyenlerin görevlerinde başarılı olması için motivasyon ve 

memnuniyetlerinin kontrol edilmesini ön plana çıkaran Yol-Amaç Teorisi, iki temel 

liderlik boyutu olan ilişki (lider-izleyen ilişkisi) ve görev boyutuna işaret etmektedir. 

Bunlarla birlikte belirli bir durum için doğru liderlik stilinin kullanılmasını ifade eden 

etkinlik boyutunun eklendiği Üç Boyutlu Liderlik Kuramı da diğer geleneksel liderlik 

yaklaşımlarındandır (Akiş 2004; Akçakaya, 2010; Erkutlu, 2014; Oğurlu, 2012). 

Etkili liderin, organizasyonunun prensiplerini, vizyonunu ve misyonunu 

somutlaştıran kişi olarak tanımlanması, yirmi birinci yüzyılın başlarında liderlik 

yaklaşımlarındaki farklılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Çağdaş liderlik 

yaklaşımlarından Vizyoner Liderlik modelinde izleyenlerini bir hedef doğrultusunda bir 

araya getirme, değişen süreçleri izleyenleriyle birlikte yorumlama ve birlikte hareket 

edebilmenin önemi vurgulanmıştır. Dönüşümcü Liderlikte ise liderin değişen şartlara 

izleyenleri ile birlikte uyum sağlayabildiği ölçüde başarılı bir lider olabileceği ön plana 

çıkartılmıştır. İşlemci Liderlik modelinde ise dönüşümcü liderliğin aksine liderler, 

örgütün geleneklerine ve kültürüne bağlılık göstererek var olan durumu korumak için 

mücadele etmeleri gerektiği savunulmuştur. İşlemci Liderlik de risk almak ve değişim 

istenen bir durum olmadığı için var olan durumun korunması için lider çalışanlarını ödül-
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ceza ilişkisi içerisinde, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışır (Erkutlu, 

2014; Güçlü, 2016; Owen, Hodgson, Gazzard, 2007). 

Çağdaş liderlik yaklaşımlarından Hizmetkar Liderlik modelinde lider, 

çalışanlarına uygun bir ortam yaratmak için onlara hizmet etmeyi, ikili ilişkileri ön plana 

çıkartarak sağlam bir kurum kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır. Davranışlarını 

doğruluk, dürüstlük ve güven üzerine inşa etmekte ve bu sayede güvenilir kişi haline 

gelmektedir. Grubun bir bedeni olduğu ve manevi olarak güçlü tutulması gerektiğini 

savunan Ruhsal Liderlik modelinde inanç, fedakârlık ve ait olma gibi ihtiyaçların, faaliyet 

gösterilen kurum ile bütünleşme yoluyla oluşturma üzerine odaklanmıştır. Lider 

çalışanlarına uygun ortamı hazırlamanın ötesinde hayatlarına anlam katacak vizyon 

oluşturmayı hedeflemektedir. Bir diğer çağdaş liderlik anlayışlarından Kuantum Liderlik 

modeli kavram ve yaklaşım olarak fizik biliminden etkilenen yaklaşımdır. Kuram 

oluşturulurken yirminci yüzyılın başlarında yaşanan bilimsel devrimlerin, doğaya yeni 

bir gözle bakılmasını sağladığı, kuantum kuramının belirsizlik ve karmaşıklığını ortaya 

koyarak sorunların çözümünde her bireyin farklı bakış açısının olabileceği düşüncesinden 

yola çıkılmıştır. Kuantum Liderliği belirsizlik durumunu örgüt ortamında var olması 

gerektiğini düşünmekte ve planlarını ona göre yapan liderlik yaklaşımıdır (Akçakaya, 

2010; Erkutlu, 2014; Oğurlu, 2012; Zohar, 2018). 

Geleneksel ve çağdaş liderlik yaklaşımları incelendiğinde, içinde yaşanılan 

dönemin sosyal, siyasal ve bilimsel kabullerinden yola çıkılarak modellerin 

oluşturulduğu görülmektedir. Liderlik üzerine araştırmalar yapılmaya ve farklı modeller 

geliştirilmeye halen devam edilmektedir. Tarih boyunca ele alınan liderlik biçimleri ve 

birikimleri genel bir çerçevede ele alındığında, liderliği anlayabilmek ve  etkili liderlik 

için nelerin önemli olduğunu belirlemek üzere aşağıdaki konular araştırılmıştır: 

 Liderliğin doğuştan geldiği veya sonradan kazanılan bir özellik olduğu, 

 Liderde fizyolojik, demografik (yaş, eğitim, sosyo-ekonomik durum)., 

zekâ, görev odaklılık, sosyal karakteristik (sosyal ve işbirlikçi) gibi 

özelliklerin önemi, 

 Liderin görev odaklı, ilişki odaklı veya katılımcı bir stil tercih etmesi, 

 Liderin yönetim stilinin, yönetilen durumla ilişkisi, karar alma           

süreçlerindeki farklılaşmaların incelenmesi, 
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 Liderin dikey (iletişim dilinin resmi olması, ast-üst ilişkisi). veya yatay 

(astlarıyla iletişim dilinin samimi olması ) iletişim dilini tercih etmesi, 

 Liderin astlarını belirlediği bir vizyon çerçevesinde bir araya getirmesi 

 Liderin astlarıyla birlikte vizyon belirlemesi ve meydana gelen 

değişikliklere uyum sağlaması veya kurum kültürünün korunması için 

değişimin göz ardı edilmesi, 

 Liderin sorunların çözümünde farklı çözüm yollarının olabildiği ve 

belirsizliğin her daim olabileceğini göz önünde bulundurduğu bir kültür 

oluşturması, 

Ergenlik Çağında Liderlik  

Liderliğin algılanış biçimleri farklı yaş gruplarında ve çalışma gruplarında 

incelenerek grupta varolan liderlik biçimi veya lider modeli üzerinden yorumlar 

alınmaktadır. Bu yorumların ortak noktaları elde edilerek, liderlik modeli ortaya 

konulmaktadır. Bu model yaşanılan çağın liderlik anlayışını ortaya çıkartmaktadır. 

Günümüzde hissedilen ve kabul gören liderlik anlayışlar teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte farklılaşmaya başlamış; internet ve teknolojik cihazların kullanılmasıyla kitlelerin 

yönlenme ve etkilenme biçimleri de farklılaşmıştır (James, 1997; Güçlü, 2016; Oğurlu, 

2012; Oğuzhan, 2015; Yeşiltuna 2015).  

Çocukların dünyayı fark etmeye başladıkları okul çağlarından itibaren, içinde 

yaşadıkları kültürü anlama çalışmaları ve uyum sağlayabilmek için çözüm yolu üretme 

çalışmaları ergenlik dönemi sonuna kadar devam etmektedir (Aydın, 2000; Aydın, 2005; 

Miller, 2008; Karabekiroğlu 2013). İçinde yaşanılan kültürü anlama ise, geçmişten gelen 

bir kurallar bütününü de anlamayı zorunlu kılmaktadır. Kuralları anlama, kuralları 

yorumlama ve ardından kuralları değiştirebilecek güç elde etme, içinde yaşanılan kültürü 

çözümleyebilen lider becerilerine sahip kişilerin sahip olduğu özelliklerdendir. Ergenlik 

çağındaki bireyler toplumsal kuralları anlama ve yorumlama noktasında çok fazla çaba 

sarf ederek zaman zaman da kuralları değiştirebilecek gücü kendilerinde 

bulabilmektedirler. 

Ergenlikte arkadaş ilişkileri anne-baba kardeş ilişkilerinin önüne geçer. Bir gruba 

ait olma, arkadaşlarla daha fazla vakit geçirme gibi tutumlar gözlenebilir. Ergenin evde 
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kendisine ait bir odası varsa bu odadan hiç çıkmadan saatlerce kalabilir. Odayı kendisinin 

özerk alanı gibi görür, kendi kurallarını koyar (Aydın, 2000; Aydın, 2005; Çivilidağ, 

2013). Arkadaş grubu içerisinde söz sahibi olma, fark edilme ve farklı olma isteği liderlik 

özelliklerini ön plana çıkaracak durumlarla bireyi karşı karşıya getirir. Kendi kurallarını 

oluşturma ve kendi düşünceleriyle var olma mücadelesi zaman zaman kendisiyle, 

ailesiyle ve arkadaşlarıyla mücadele ve uzlaşı süreçlerini beraberinde getirir. Bu süreci 

doğru yorumlayabilen birey, kendini gerçekleştirmiş ve akran grubuna karşı da önderlik 

edebilecek duruma ulaşır. 

Ergenlerde akran ilişkileri anlaşabildiği kişilerle sınırlıdır. Akranlarıyla bir grup 

içerisinde paylaşımlarda bulunmak etkinlikler yapmak önceliklidir ve çok önemlidir. 

(Aydın, 2005; Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013) Akran grubu içerisinde öncelikleri, 

istekleri ve beklentileri ortak bir noktada birleştirme benlik oluşumu için çok önemlidir. 

Bu durumda grup, akranlarını yönlendirebilen kişi veya kişilerin etrafında toplanacaktır. 

Grup tarafından dikkate alınan, önemsenen özelliklerin güçlü bir şekilde var olduğu kişi 

doğal lider konumunda olacaktır. Lider grubu kararlarıyla etkilerken aynı zamanda 

akranları tarafından sürekli sorgulamaya tabi tutulacaktır. Bu durum lider özellikleri 

barındıran veya izleyici olarak grupta daha pasif olanlar için de gergin ve sürdürülmesi 

güç bir durumdur. Bu durumların rahatlatılması, yol gösterici olunması aile, öğretmen 

gibi yakın kişilere büyük görevler düşmektedir. Yaşanan çelişkilerle birlikte, etrafındaki 

kişilerin söylemlerine uyum sağlamaları veya karşı çıkmaları lider olarak arkasından 

gidecek kişileri nasıl belirledikleri, yaşanılan çağın liderlik anlayışını da en ham haliyle 

gösterecektir.  

Ergenler olaylara benmerkezci bir yaklaşım tarzıyla yaklaşırlar. Merkezde 

kendilerini gördükleri için çok fazla düşünmeden, ani ve risk içeren kararlar 

alabilmektedirler (Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013). İdol olarak görülen kişilere 

karşı sempati duyma, örnek aldıkları kişilerle birlikte olumlu-olumsuz durumlara 

yönelme, liderliğin ergenlik dönemi için önemini göstermektedir. Lider olarak kimlerin 

görüldüğünün anlaşılması varolan çağdaş liderlik perspektifini sunarken aynı zamanda 

yönlendirilebilme için de verinin elde edilmesini sağlayacaktır. 

Günümüzdeki veriler ergenliğin uzamış olduğunu ve uzayarak yaşanmaya devam 

edeceğini göstermektedir. Bu durum yetişkinliğe geçiş sürecinin daha ayrıntılı 
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araştırılması sonucunu doğurmuş görünmektedir. Yetişkinliğe geçişin çok değişken olan 

süresi ve yetişkin olgunluğunun ölçütleri ve yetişkinliğe geçiş süreçleri ayrıntılı bir şekilde 

araştırılmaktadır. (Galambos, Leadbeater, 2000) Bu noktada ergenlik dönemi özellikleri 

değer algılarının belirlenmesi gelecekteki liderlik modellerinin belirlenmesinde önem arz 

etmektedir. 

Özel Yeteneklilerde Liderlik  

Yüksek iç motivasyon, sorumluluk almaya istekli olma, özgüven, sosyal çevreye 

duyarlı olma, başarı odaklı olma gibi özellikler liderde olması gereken temel özellikler 

olarak ele alınmaktadır. Bu noktalar incelendiğinde özel yetenekli olarak tanımlanan 

bireylerin küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı güç durumlarla baş etme, kendilerini ifade 

etmede zorluk çekmeme, başkalarına karşı empati kurarak yaklaşma, arkadaş grubunu 

yönlendirme, yüksek iç motivasyon gibi özellikleriyle benzerlik göstermektedir. Özel 

yetenekli öğrencilerin özellikleri incelendiğinde liderlik modellerinde ön plana çıkan 

zorluklarla baş etme, insiyatif alabilme, kararlı olma ve hedefin sıkı şekilde takip edilmesi 

gibi özelliklerle uyum sağladığı görülmektedir. Üstün zekâlı bireyler doğuştan 

getirdikleri liderlik özelliklerini aile, okul ve sosyal çevresinde çok fazla ön plana 

çıkmakta, kendi isteklerini gerçekleştirebilmek için etrafındaki kişileri de ikna etme ve 

yönlendirme becerilerini kullanmaktadırlar (Levent, 2014; Clark, 2015; Güçlü, 2016). 

Liderlik, çeşitli özelliklerin birleşimidir. Özel yeteneklilerin bazı özellikleri 

liderlik özellikleriyle örtüşmekte ve bunlardan bazıları, yetenekli kişilerin liderlik 

rollerini daha iyi yerine getirmesine rahatlık sağlamaktadır. Örneğin yaratıcı problem 

çözme, üstün olma ve meydan okuma isteği, ileri düzey sözlü ve yazılı iletişim becerileri, 

düşünce ve ifadelerdeki özgünlük, açık ve kesin düşünme yeteneği bunlar arasında 

sayılabilir (Riley & Karnes, 1994, s.47; Clark, 2015). 

Problem Durumu 

Çağdaş liderlik anlayışının belirlenmesi toplumun yönelimlerini gösterirken, 

gelecekteki ulaşacağı hedef nokta içinde ipucu verecek aynı zamanda yaşayan bireylerin 

bakış açısını ve yorumunu da sunacaktır. 21. yüzyılda liderlik anlayışları ortaklaşa alınan 

kararların bir lider tarafından yönlendirilmesi, liderin izleyenlerini çok iyi bir şekilde 
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tanımasını zorunlu kılmaktadır. Son yüzyılda artarak devam eden dijitalleşme 

beraberinde sanal liderlik biçimlerini de beraberinde getirmekte, toplulukların sosyal 

ağlar üzerinden gruplaşmasını sağlamaktadır (Zohar, 2018; Altunbaş 2014). 

Günümüzde her 4 bireyden 3’ü her gün en az bir ya da bir kereden fazla sosyal 

medyaya erişim sağlamaktadır. Sosyal medyanın kullanım alanları incelendiğinde 

arkadaş iletişimi, bilgiye erişim ve ilgilenilen kişilerin takibinin önemli olduğu 

görülmektedir (İşlek, 2012; Genç, 2015; Tuğlu, 2017; ASPB, 2013). Sosyal medyanın sık 

kullanıldığı günümüzde takip edilen kişiler, akran iletişimi gibi konularda dijital 

iletişimin güçlenmesini ve farklı liderlik biçimlerini de ön plana çıkarmaktadır (Altunbaş, 

2014). Normal ve özel yetenekli öğrenciler tarafından da kullanılması liderliğe yönelik 

tutum, davranışların nasıl belirlendiği ve sosyal medyanın nasıl yorumlandığı sorularını 

beraberinde getirmektedir. 

Araştırma, özel yetenekli olarak tanımlanan ve normal zekâ düzeyine sahip 

bireylerin liderliğe bakış açısını inceleyecektir. Özel yetenekli bireylerin lider olarak 

kimleri gördüğü ve normal zekâ düzeyine sahip bireylerle farklılık gösterip göstermediği 

temel problem sorusu olarak ele alınacaktır. Sosyal medya uygulamaları üzerinden lider 

olarak kimleri tanımladıkları, liderin özelliklerinin neler olduğu sorulacaktır. Araştırmada 

özel yetenekli öğrencilerin liderliğe bakış açıları belirlenerek öğretmen, mentör ve 

ailelere fikir sunmayı, üstün zekâlı öğrencilere yönelik eğitim yaklaşımlarına ön bilgi 

sunmayı amaçlamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların azlığı dolayısıyla kapsamlı 

araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Literatürdeki Çalışmalar 

Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların liderlik becerilerini 

karşılaştıran bir araştırmada, özel yetenekli öğrencilerin liderlik becerilerinin normal 

gelişim gösteren öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

(Güneş, 2010) Aynı şekilde Stogdill (1974), Catell ve Stice (1954) ve Thorndike (1936) 

farklı araştırmalarında zekâ ile liderlik arasında pozitif yönlü korelasyon bulguladıklarını 

belirtmişlerdir (Landau, Weissler, 1991). Zekânın normal değerlerin üstünde olması, 

problem çözme ve bağlantı kurma becerisiyle birlikte liderlik becerisini olumlu etkilediği 

gözlenmiştir. Terman (1925) özel yetenekli bireylerin lider olma ihtimalinin yüksek 
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olduğunu, özel yetenek ve liderlik arasındaki özgün paralelliklerin var olduğunu ifade 

etmektedir (Riley, Karnes, 1994).  

Magoon’a (1970) göre liderlik eğitimleri, özel yetenekli, öğrenciler için uygun ve 

gerekli eğitimlerdir. Ortalamanın üstünde veya yüksek zekâya sahip olma, liderin en 

belirgin özellikleri arasındadır. Özel yetenekli öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini, 

liderlik becerilerini ve rollerinin kazanılmasına ilişkin algılama duyarlılıkları yüksektir. 

Dolayısıyla liderlik eğitimlerinin onlar için fayda sağlama ihtimali de oldukça yüksektir 

(Sisk, 2004).  

Karnes & Bean’e göre özel yetenekli çocuklarda liderlik özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır (Karnes & Bean, 1990); 

 Meydan okuma isteği. 

 Yaratıcı olarak problem çözme yeteneği. 

 Eleştirel olarak akıl yürütme yeteneği. 

 Yeni ilişkileri görme yeteneği. 

 Sözlü anlatım becerisi. 

 Düşünce ve eylemde esneklik. 

 Belirsizliğe tahammül etme yeteneği. 

 Başkalarını motive etme yeteneği 

Farklı araştırmacılar özel yetenekli bireylerin dört liderlik bileşeni olduğunu ileri 

sürmektedirler (Sisk & Roselli, 1987; Parker, Begnaud, 2003; Rogers, 2009); 

 Biliş (cognition): (kavramları keşfetmek ve araştırmak için gerçeklerin ötesine 

geçmek); 

 Kişilerarası iletişim: (kendini gerçekleştirme, başkaları için kaygılanma, 

işbirliği, uyuşmazlık(çelişki/çatışma çözümü için isteklilik); 

 Problem çözme: (problem bulma, tanımlama, yaratıcı düşünme, 

değerlendirme, uygulama) 

 Karar verme: (değerlerin açıklanması, rol oynama, simülasyon) 
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Chauvin ve Karnes (1984) özel yetenekli ilkokul çocuklarının ideal lideri nasıl 

gördükleri, liderin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve kendilerini lider olarak 

görüp görmedikleri araştırmışlardır. Özel yetenekli öğrenci grubu, tanımladıkları ideal 

lider özellikleri ile kendilerini yakın bulduklarını, ideal lider ile aynı özelliklere sahip 

olduklarını düşünmüşlerdir. Özel yetenekli ilkokul çocuklarının, liderin sahip olması 

gereken özelliklerin çoğuna sahip olduklarını düşünmektedirler. Aynı çalışmada ideal 

lider olarak aşağıdaki karakter özellikleri gösterilmiştir (Chauvin, Karnes, 1983): 

Karakterler: 

 Fikirleri anlar, başkalarına açık biçimde iletir. 

 Kişisel duyguları anlar. 

 Hedefler belirler ve başkalarından tavsiye alıp onlara ulaşır. 

 İyi fikirler düşünür. 

 Olayların neden ve nasıl olduğunu çözer. 

 Grup veya takımlara iyi liderlik eder. 

 Kararların başkalarını nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışır. 

 Mantıksal çıkarımlarda bulunur. 

 İnsanların fikir ve değerlerini kendisininkilerden farklı da olsa kabul eder. 

 Yapacağını söylediği şeyleri yapar. 

 Planlardaki veya durumlardaki değişiklikleri kabullenir. 

 Başkalarından öğüt almadan kendisine çeki düzen verir. 

 Hatalarını kabul eder. 

 Sorumluluk almaları için başkalarını cesaretlendirir. 

 Yaptıkları işler için başkalarına hakkını teslim eder ve onlara iltifat eder. 

 Önerilere ve yapıcı eleştirilere açıktır. 

 Kendisini ve işini organize eder. 

 İşlerini son teslim tarihinden önce bitirir. 

Riley ve Karnes (1994) 4., 5., ve 6. sınıflar arasında özel yetenekli çocukların 

liderlik algılarını araştırdıkları çalışmalarında, özel yetenekli öğrencilerinin kendilerini 

lider olarak gördükleri (algıladıkları) sonucuna ulaşmışlardır. Karnes ve McGinnes 

(1995) bir haftalık yaz liderlik programına kayıtlı 710 özel yetenekli öğrencinin, 
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geleceğin lideri olarak kendilerinde olması gereken özellikleri: güç, dürüstlük, 

güvenirlilik, özveri, şefkat, bakım, özgüven, ahlak, risk alabilme, hırs, bilgelik ve zekâ 

olarak listelemişlerdir (Uğurlu, 2012). 

Friedman, Jenkins-Friedman ve Van Dyke (1984) öğrencilerin liderlik becerilerini 

tespiti için kendilerinden, öğretmenlerinden ve akranlarından değerlendirme yapmalarını 

istemişlerdir. Çalışmalarında, liderlik becerilerinin belirlenmesi hususunda en isabetli 

belirleyicinin öğrencinin kendi liderlik değerlendirmesi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırma bulguları, üç veri kaynağı arasında (öz değerlendirme, akran değerlendirmesi 

ve öğretmen değerlendirmesi arasında) öz değerlendirmenin liderliğe yetenekli 

öğrencileri tanılama için en iyi yöntem olduğunu göstermektedir (Friedman, Dyke, 1984; 

Chan, 2004). 

Landau ve Weissler (1991) 10-14 yaş arası 63 özel yetenekli öğrenciye 

uyguladıkları liderlik anketleri ve açık uçlu sorulardan elde ettikleri bulgularda, liderlik 

özelliklerinin erken yaşlarda gözlemlenebilir olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca erken 

yaşlarda gözlenen liderlik özellikleri ile yetişkinlerde gözlenen liderlik özelliklerinin 

benzer formlarda izlenebileceğine dikkat çekmişlerdir.  

Liderlik üzerine yapılan çalışmalar liderliği bir kavram olarak ele almaktadır. 

Teorik bir çerçeve kurulan modeller uygulama aşamasında yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Liderliğin nasıl algılandığına dair yapılan çalışmalar ise liderliğin 

toplumdaki karşılığını göstermektedir. Bir kamu kurumu çalışanlarıyla yapılan 

araştırmada lider sadece kendi isteklerini yapılmasını bekleyen kişi olarak algılamıştır 

(Taşpınar, Eryeşil, Örselli, 2016). Başka bir çalışmada 5. Sınıf öğrencilerinin sosyal 

bilgiler dersinde, liderlik algısı üzerine sorulan sorulara öğrenciler lideri yönetici olarak 

kabul etmiş nedeni sorulduğunda ise “bir ülkenin başına geçen, orayı yöneten, devletin 

söylediklerini yerine getiren ve oranın sorunlarını çözen kişi” olarak cevap vermiş lideri, 

yöneten kişi olarak ön plana çıkarmışlardır (Bal, Gök, 2011). Y kuşağının liderlik tarzı 

beklentilerini araştıran bir başka çalışmada lider yönetici olarak ele alınmış ve ağırlıklı 

olarak “yönetici işin ana çatısını belirlemeli, nasıl yapılacağı ve grup içi görev 

paylaşımında özgür bırakmalıdır” şeklinde yorumda bulunulmuştur.  Ayrıca liderliğin, 

formal yollar ile edinileceği liderlik yapacak kişinin üst kademedeki yöneticiler 
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tarafından verileceği algısının ön planda olduğu görülmektedir (Akdemir ve Konakay, 

2014).  

Özel yeteneklilerin, sosyal medyayı kullanma motivasyonlarının incelendiğinde 

sosyal medyayı en fazla eğlenme motivasyonuyla kullandıkları saptanmıştır. Özel 

yetenekli çocukların sosyal medyayı pragmatik şekilde kullanma eğiliminde olduklarını 

ve internet kullanım amaçlarıyla sosyal medya kullanım amaçlarının örtüştüğü bulgular 

arasında gösterilmiştir (Köroğlu,2014). Sosyal medya teknolojinin gelişmesiyle 

hayatımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Özel yetenekli öğrencilerin eğlenme 

amacıyla kullandıkları sosyal medyada, takip ettikleri kişileri nasıl tanımladıkları, lider 

olarak görüp görmedikleri gelecekteki kabul edilecek liderlik anlayışları için de önemli 

bir soru olacaktır.  

1.2.Amaç 

Araştırmanın temel amacı, normal ve özel yetenekli öğrencilerin liderliği 

günümüzde nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Liderlik Profili, Liderin 

Karar Alma Süreçleri, Tek Lider-Çok Lider Tercihi, Liderin Sosyal İlişkileri, Sosyal 

Medyada Liderlik ve Liderin Kişilik Özellikleri açısından araştırmanın alt amaçları için 

cevap aranacak sorular şunlardır:  

 Öğrencilerin liderliğe bakış açılarında zekâ değişkenine göre (normal + 

özel yetenekli) anlamlı bir fark var mıdır? 

 Öğrencilerin liderliğe bakış açılarında cinsiyete göre anlamlı bir fark var 

mıdır? 

 Öğrencilerin liderliğe bakış açılarında yaşa göre (10,11 ve 12,13,14) 

anlamlı bir fark var mıdır? 

1. 3. Önem 

Daha önce liderlik programı geliştirme, liderlik özellikleri konulu yapılmış 

araştırmalar bulunmaktadır.  Bu araştırmada ise, öğrencilerin liderliğe bakış açıları zekâ, 

cinsiyet ve yaş açısından ele alınmıştır.  
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Öğrencilerin liderliğe bakış açılarına dair bulgular, gelecekte yapılacak liderlik 

becerilerini ölçme çalışmaları ile normal ve özel yetenekli öğrenciler için geliştirilecek 

liderlik programlarının içeriklerinin oluşturulmasına veri sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, bu çalışma MEB ve YÖK tarafından uygulanacak politikaların, öğretmen ve 

idarecilerin öğrencilere yaklaşım tarzlarının belirlenmesine ve ailelerin çeşitli yaşlardaki 

çocuklarının liderlik konusundaki düşüncelerini anlamalarına katkı sağlayacağı için 

önemlidir. 

1.4. Varsayımlar 

Araştırmanın incelediği konunun geniş kapsamlı olması birtakım varsayımların 

önceden kabul etmeyi zorunlu kılmıştır.  

 Araştırmaya katılan üstün zekâlı ve yetenekli bireylere uygulanan zekâ 

testlerinin güvenilir kişi ve kurumlarca yapıldığı varsayılmaktadır. 

 Normal ve üstün zekâlı olarak tanımlanan bireylerin çalışma sırasında 

içtenlikle cevap verdiği kabul edilmektedir. 

1.5.Sınırlıklar 

Araştırma sırasında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencileri bulmaktaki 

zorluklar araştırmanın sınırlılıklarındandır. Araştırma, İstanbul ili içerisinde 5 özel 

okuldaki üstün zekâlı olarak tanılanan öğrencilerle sınırlıdır. 

1.6.Tanımlar 

Özel yetenekli birey, Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, 

liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri 

anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde 

performans gösteren birey (Özel Öğretim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü- Bilsem 

Yönergesi, 2016).  Dünya Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Konseyi, üstün çocuklar 

için “üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar” terimini kullanmaktadır.  Ülkemizde ise 

“özel yetenekli” terimi kullanılmaktadır.  Bu çalışmada da ülkemizde kullanılan bu terim 

tercih edilmiştir. 
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Sosyal Medya, insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar 

yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir sanal ortam (Vural, Bat 2010). 

Ergenlik, Fizyolojik anlamda kızlarda âdet kanaması (menstrüel akıntı), 

göğüslerin büyümesiyle, erkeklerde ise yüzde sakal ve bıyıkların çıkması ve ses 

kalınlaşmasıyla belirginleşen, genel olarak 12-22 yaşlarını kapsayan gelişim dönemidir. 

(Çivilidağ, 2013) Ülkemizde ergenlik kızlarda 10-12 yaşlarında erkeklerde 12-14 

yaşlarında başlamaktadır (Yavuzer, 2003).
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

2.1.Araştırma Modeli 

Bu araştırmada “genel tarama modeli” kullanılarak mevcut durum ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Karasar’a göre (1994) genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan 

bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Bunlar 

olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne” olduğunu 

betimlemeye, açıklamaya çalışır. Bu yönteme dayanan araştırmalarda “Durum nedir? 

Neredeyiz? Ne yapmak istiyoruz? Nereye, hangi yöne gitmeliyiz? Oraya nasıl gideriz?” 

gibi sorulara mevcut zaman kesiti içinde, olduğu düşünülen verilere dayanılarak cevap 

bulunmak istenir (Karasar, 2014). 

2.2. Çalışma Grubu 

Özel yetenekli öğrencilerin, özel ve sayıca nadir bir grubu teşkil etmesi sebebiyle 

standart evren örneklem modelleri tercih edilememektedir. Seçkisiz olmayan örnekleme 

tekniklerinden uygun/kolayda örnekleme yöntemi ile İstanbul ilindeki özel ilköğretim 

okullarında (Acarkent Doğa Koleji, Acıbadem Doğa Koleji, Kadıköy Doğa Koleji, 

Avcılar Doğa Koleji, Mozaik İlkokulu) öğrenim gören 216 normal zekâ düzeyinde ve 

özel yetenekli olarak tanılanmış 241 öğrenci çalışma grubuna dahil edilmiştir. 

Uygun/kolayda örnekleme yöntemi, hali hazırda mevcut olan, gönüllü ya da kolaylıkla 

örnekleme dahil edilebilecek katılımcıların araştırmaya dahil edildiği bir yöntemdir 

(Christensen, Johnson ve Turner, 2015). 

Araştırma İstanbul ilindeki 241 özel yetenekli ve 216 normal öğrenci ile 

yapılmıştır. Cinsiyet dağılımları 242 erkek ve 215 kız öğrenci şeklindedir.  
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Tablo 1  Zekâ Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Zekâ f  %  gec%  yig%  

Normal 216 47,3 47,3 47,3 

Özel Yet. 241 52,7 52,7 100,0 

Toplam 457 100,0 100,0  

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin 246’sı 

(%47,3). normal Zekâ düzeyinde; 241’i (%52,7) üstün tanılanan Zekâ düzeyinde 

bulunmaktadır. 

Tablo 2 Cinsiyet Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Zekâ f  %  gec%  yig%  

Erkek 242 53,0 53,0 53,0 

Kız 215 47,0 47,0 100,0 

Toplam 457 100,0 100,0  

Tablodan da anlaşılacağı üzere, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 242’si 

(%53) erkek; 215’i (%47) kızdır. 

 

Tablo 3 Yaş Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Yaş  f  %  gec%  yig%  

10-11 Yaş 183 40,1 40,1 40,0 

12-13-14 Yaş 274 59,9 59,9 100,0 

Toplam 457 100,0 100,0  

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, çalıma grubunu oluşturan öğrencilerin 183’ü 

(%40,1) 10-11 yaşında; 274’ü  (%59,9) 12-13-14 yaşındadır. 

2.3.Veriler ve Toplanması 

Araştırmacı ve uzman görüşü ile geliştirilen 26 soruluk anket formu, örneklemdeki 

öğrencilere elden dağıtılarak, toplanmıştır.  
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2.4.Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu öğrencilere uygulanmış, elde 

edilen veriler istatistik analiz yazılımı SPSS ile çözümlenerek, bulgularda sunulmuştur. 

BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1.Bulgular 

Bölümde araştırmanın zekâ, cinsiyet ve yaş değişkenine (10-11 yaş ve 12-13-14 

yaş) göre farklılaşması bulgular halinde verilmiştir. Sonrasında elde edilen bulgular ile 

ilgili başlıklar halinde anlamlı hale getirilmeye çalışıldığı yorumlar verilmiştir. 

Bulgular, aşağıda belirtilen başlıklar halinde sunulmuştur: 

Tablo 4 Liderlik Doğuştan Gelmektedir Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S1 

Evet 116 118 234 

1,025a 1 ,311 

Yüzdelik %53,7 %49,0 %51,2 

Hayır 100 123 223 

Yüzdelik %46,3 %51,0 %48,8 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=1,025a; 

p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %53,7’ü liderliğin doğuştan geldiğini 

düşünürken %46,3’ü liderliğin doğuştan gelmediğini belirtmişlerdir. Özel yetenekli 

öğrencilerin %49,0’u liderliğin doğuştan geldiğini düşünürken %51,0’i liderliğin 

doğuştan gelmediğini belirtmişlerdir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin 

liderliğin doğuştan geldiğini, özel yetenekli öğrencilerin liderliğin doğuştan gelmediğini 

düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 5 Liderlik Doğuştan Gelmektedir Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S1 

Evet 120 114 234 

,538a 1 ,463 

Yüzdelik %49,6 %53,0 %51,2 

Hayır 122 101 223 

Yüzdelik %50,4 %47,0 %48,8 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” yargısının 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(X2=,538a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %49,6’sı liderliğin doğuştan geldiğini düşünürken %50,4’ü 

liderliğin doğuştan gelmediğini belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin %53,0’ü liderliğin 

doğuştan geldiğini düşünürken %47,0’si liderliğin doğuştan gelmediğini belirtmişlerdir. 

Bu durum erkek öğrencilerin liderliğin doğuştan gelmediğini, kız öğrencilerin liderliğin 

doğuştan geldiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 6 Liderlik Doğuştan Gelmektedir Yargısının Yaş Grupları Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş Grubu 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S1 

Evet 88 146 234 

1,186a 1 ,276 

Yüzdelik %48,1 %53,3 %51,2 

Hayır 95 128 223 

Yüzdelik %51,9 %46,7 %48,8 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=1,186a; 

p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %48,1 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %51,9’dur. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %53,3 
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iken, hayır cevabı verenlerin oranı %46,7’si olarak görülmektedir. 10-11 yaş grubunda 

liderlik doğuştan gelmediği düşünülürken, 12-13-14 yaş grubunda liderliğin doğuştan 

geldiğini düşünülmektedir.  

Tablo 7 Liderlik Sonradan Öğrenilenilebilir Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S2 

Evet 171 197 368 

, 482a 1 , 488 

Yüzdelik %79,2 %81,7 %80,5 

Hayır 45 44 89 

Yüzdelik %20,8 %18,3 %19,5 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan 

öğrenilebilinir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=, 482a; p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %79,2’si liderliğin sonradan 

öğrenilebileceğini düşünürken %20,8’i liderliğin sonradan öğrenilemeyeceğini 

belirtmişlerdir. Özel yetenekli öğrencilerin %81,7’si liderliğin sonradan 

öğrenilebileceğini düşünürken %18,3’ü liderliğin sonradan öğrenilemeyeceğini 

belirtmişlerdir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin 

liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 8 Liderlik Sonradan Öğrenilebilir Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S2 

Evet 194 174 368 

, 042a 1 , 837 

Yüzdelik %80,2 %80,9 %80,5 

Hayır 48 41 89 

Yüzdelik %19,8 %19,1 %19,5 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan 

öğrenilebilinir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 
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amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,042a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %80,2’si liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşünürken 

%19,8’i liderliğin sonradan öğrenilemeyeceğini belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin %80,9’u 

liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşünürken %19,1’i liderliğin sonradan 

öğrenilemeyeceğini belirtmişlerdir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderliğin 

sonradan öğrenilebileceğini düşündüklerini göstermektedir.  

 

Tablo 9 Liderlik Sonradan Öğrenilebilir Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup 

Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S2 

Evet 158 210 368 

6,578a 1 ,010 

Yüzdelik 86,3% 76,6% 80,5% 

Hayır 25 64 89 

Yüzdelik 13,7% 23,4% 19,5% 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan 

öğrenilebilir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (X2=6,578a; p<.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %86,3 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %13,7’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %76,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %23,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş grubunda 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. 
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Tablo 10 Lider Olan Kişilerin Dış Görünüşü Önemlidir Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S3 

Evet 68 61 129 

2,141a 1 , 143 

Yüzdelik %31,5 %25,3 %28,2 

Hayır 148 180 328 

Yüzdelik %68,5 %74,7 %71,8 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S3 “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, 

kıyafeti vs.) önemlidir” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2= 2,141a; p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %31,5’i liderliğin dış görünüşle ilgili 

olduğunu düşünürken %68,5’i liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. 

Özel yetenekli öğrencilerin %25,3’ü liderliğin dış görünüşle ilgili olduğunu düşünürken 

%74,7’si liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını 

düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 11 Lider Olan Kişilerin Dış Görünüşü Önemlidir Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S3 

Evet 78 51 129 

4,070a 1 , 044 

Yüzdelik %32,2 %23,7 %28,2 

Hayır 164 164 328 

Yüzdelik %67,8 %76,3 %71,8 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S3 “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, 

kıyafeti vs.) önemlidir” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 
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belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=4,070a; p<.05).  

Erkek öğrencilerin %32,2’si liderliğin dış görünüşle ilgili olduğunu düşünürken 

%67,8’i liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin 

%23,7’si liderliğin dış görünüşle ilgili olduğunu düşünürken %76,3’ü liderliğin dış 

görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderliğin 

dış görünüşle ilgili olmadığını düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 

 

Tablo 12 Lider Olan Kişilerin Dış Görünüşü Önemlidir Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S3 

Evet 37 92 129 

9,664a 1 ,002 

Yüzdelik %20,2 %33,6 %28,2 

Hayır 146 182 328 

Yüzdelik %79,8 %66,4 %71,8 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S3 “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, 

kıyafeti vs.) önemlidir” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. (X2=9,664a; p<.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %20,2’si iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %79,8’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %33,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %66,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeni de 

liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş grubunda 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. 
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Tablo 13 Lider Olan Kişilerin Yaşı Yüksek Olmalıdır Yargısının Zekâ Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S4 

Evet 40 37 77 

,815a 1 ,367 

Yüzdelik %18,5 %15,4 %16,8 

Hayır 176 204 380 

Yüzdelik %81,5 %84,6 %83,2 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek 

olmalıdır.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2= ,815a; p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %18,5’i lider olan kişilerin yaşının yüksek 

olması gerektiğini düşünürken %81,5’i lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının 

gerekli olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %15,4’ü lider olan 

kişilerin yaşının yüksek olması gerektiğini düşünürken %84,6’sı lider olan kişilerin 

yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının 

gerekli olmadığını düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 14 Lider Olan Kişilerin Yaşının Yüksek Olmalıdır Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S4 

Evet 46 31 77 

1,712a 1 ,191 

Yüzdelik %19,0 %14,4 %16,8 

Hayır 196 184 380 

Yüzdelik %81,0 %85,6 %83,2 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek 

olmalıdır.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 
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yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=1,712a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %19,0’u lider olan kişilerin yaşının yüksek olması gerektiğini 

düşünürken %81,0’i lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %14,4’ü lider olan kişilerin yaşının yüksek olması 

gerektiğini düşünürken %85,6’sı lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli 

olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin lider olan kişilerin yaşının 

yüksek olmasının gerekli olmadığını düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 15 Lider Olan Kişilerin Yaşının Yüksek Olmalıdır Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S4 

Evet 31 46 77 

,002a 1 , 966 

Yüzdelik %16,9 %16,8 %16,8 

Hayır 152 228 380 

Yüzdelik %83,1 %83,2 %83,2 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek 

olmalıdır.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (X2=,002a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %16,9 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %83,1’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %16,8 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %83,2 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını düşünülmektedir. 
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Tablo 16 Lider Birlikte Çalıştıkları Kişilerle İyi İlişkiler Kurmalıdır Yargısının 

Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S5 

Evet 209 234 443 

,043a 1 ,835 

Yüzdelik %96,8 %97,1 %96,9 

Hayır 7 7 14 

Yüzdelik %3,2 %2,9 %3,1 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler 

kurmalıdır.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2= ,043a; p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %96,8’i liderlerin birlikte çalıştıkları 

kişilerle iyi ilişki kurması gerektiğini düşünürken %3,2’si lider olan kişilerin birlikte 

çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Özel 

yetenekli öğrencilerin %97,1’i liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurması 

gerektiğini düşünürken %2,9’u lider olan kişilerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki 

kurmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve 

özel yetenekli öğrencilerin liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurmasının 

gerekli olduğunu düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 17 Lider Birlikte Çalıştıkları Kişilerle İyi İlişkiler Kurmalıdır Yargısının 

Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S5 

Evet 233 210 443 

,744a 1 ,388 

Yüzdelik %96,3 %97,7 %96,9 

Hayır 9 5 14 

Yüzdelik %3,7 %2,3 %3,1 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 
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Tabloda görülebileceği gibi, S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler 

kurmalıdır.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=, 744a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %96,3’ü liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki 

kurması gerektiğini düşünürken %3,7’si liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki 

kurmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %97,7’si liderlerin 

birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurması gerektiğini düşünürken %2,3’ü liderlerin 

çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Bu durum 

erkek ve kız öğrencilerin, liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurması 

gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 18 Lider Birlikte Çalıştıkları Kişilerle İyi İlişkiler Kurmalıdır Yargısının 

Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S5 Evet 177 266 443 

,048a 1 ,827 

 Yüzdelik %96,7 %97,1 %96,9 

 Hayır 6 8 14 

 Yüzdelik %3,3 %2,9 %3,1 

Toplam  183 274 457 

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler 

kurmalıdır.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (X2=,048a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %96,7 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %3,3’tür. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %97,1 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %2,9 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurması gerektiği düşünülmektedir. 
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Tablo 19 Lider İçin İlişki Değil Hedefe Ulaşmak Önemlidir Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S6 

Evet 135 128 263 

4,109a 1 , 043 

Yüzdelik %62,5 %53,1 %57,5 

Hayır 81 113 194 

Yüzdelik %37,5 %46,9 %42,5 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S6 “Lider için ilişki değil, amaca(hedefe) ulaşmak 

önemlidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (X2= 4,109a; p<.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %62,5’i lider için ilişkinin değil hedefe 

ulaşmanın daha önemli olduğunu düşünürken %37,5’i lider için ilişkinin daha önemli 

olduğunu düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %53,1’i lider için ilişkinin değil 

hedefe ulaşmanın daha önemli olduğunu düşünürken %42,5’i lider için ilişkinin daha 

önemli olduğunu düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrenciler lider için ilişkinin değil hedefe ulaşmanın daha önemli olduğunu 

düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce normal zekâ düzeyindeki öğrencilerde 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 20 Lider İçin İlişki Değil Hedefe Ulaşmak Önemlidir Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S6 Evet 142 121 263 

,268a 1 ,605 

Yüzdelik %58,7 %56,3 %57,5 

Hayır 100 94 194 

Yüzdelik %41,3 %43,7 %42,5 

Toplam  242 215 457 

 %100 %100 %100 
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Tabloda görülebileceği gibi, S6 “Lider için ilişki değil, amaca(hedefe) ulaşmak 

önemlidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=,268a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %58,7’si lider için ilişkinin değil hedefe ulaşmanın daha 

önemli olduğunu düşünürken %41,3’ü lider için ilişkinin daha önemli olduğunu 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %56,3’ü lider için ilişkinin değil hedefe ulaşmanın daha 

önemli olduğunu düşünürken %43,7’si lider için ilişkinin daha önemli olduğunu 

düşünmektedir.  Bu durum erkek ve kız öğrencilerin lider için ilişkinin değil hedefe 

ulaşmanın daha önemli olduğunu düşündüklerini göstermektedir.  

 

Tablo 21 Lider İçin İlişki Değil Hedefe Ulaşmak Önemlidir Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S6 Evet 106 157 263 

,018a 1 ,895 

 Yüzdelik %57,9 %57,3 %57,5 

 Hayır 77 117 194 

 Yüzdelik %42,1 %42,7 %42,5 

Toplam  183 274 457 

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S6 “Lider için ilişki değil, amaca(hedefe) ulaşmak 

önemlidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (X2=,018a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %57,9 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %42,1’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %57,3 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %42,7 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

lider için ilişkinin değil hedefe ulaşmanın daha önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Tablo 22 Lider Her Alanda Liderlik Edebilir Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S7 Evet 89 100 189 

,004a 1 ,950 

 Yüzdelik %41,2 %41,5 %41,4 

 Hayır 127 141 268 

 Yüzdelik %58,8 %58,5 %58,6 

Toplam  216 241 457 

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S7 “Lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik 

edebilir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2= ,004a; p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %41,2’si liderin her alanda liderlik 

edebileceğini düşünürken %58,8’i liderin her alanda liderlik edemeyeceğini 

düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %41,5’i liderin her alanda liderlik 

edebileceğini düşünürken %58,5’i liderin her alanda liderlik edemeyeceğini 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

her alanda liderlik edemeyeceğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 23 Lider Her Alanda Liderlik Edebilir Yargısının Cinsiyet Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S7 Evet 112 77 189 

5,143a 1 ,023 

 Yüzdelik %46,3 %35,8 %41,4 

 Hayır 130 138 268 

 Yüzdelik %53,7 %64,2 %58,6 

Toplam  242 215 457 

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S7 “Lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik 

edebilir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (X2=5,143a; p<.05).  
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Erkek öğrencilerin %46,3’sı liderin her alanda liderlik edebileceğini düşünürken 

%53,7’si liderin her alanda liderlik edemeyeceğini düşünmektedir. Kız öğrencilerin 

%35,8’i liderin her alanda liderlik edebileceğini düşünürken %64,2’si liderin her alanda 

liderlik edemeyeceğini düşünmektedir.  Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderin her 

alanda liderlik edemeyeceğini düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 24 Lider Her Alanda Liderlik Edebilir Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S7 

Evet 77 112 189 

,065a 1 ,798 

Yüzdelik %42,1 %40,9 %41,4 

Hayır 106 162 268 

Yüzdelik %57,9 %59,1 %58,6 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S7 “Lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik 

edebilir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (X2=,065a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %42,1 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %57,9’dur. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %40,9 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %59,1 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin her alanda liderlik edemeyeceğini düşündüğü görülmektedir. 

Tablo 25 Farklı Alanlarda Farklı Kişiler Lider Olabilir Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S8 

Evet 206 232 438 

,229a 1 , 632 

Yüzdelik %95,4 %96,3 %95,8 

Hayır 10 9 19 

Yüzdelik %4,6 %3,7 %4,2 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 
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Tabloda görülebileceği gibi, S8 “Farklı alanlarda farklı kişiler liderlik edebilir.” 

yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2= ,229a; p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %95,4’i farklı alanlarda farklı kişilerin lider 

olabileceğini düşünürken %4,6’sı farklı alanlarda farklı kişilerin lider olamayacağını 

düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %96,3’ü farklı alanlarda farklı kişilerin lider 

olabileceğini düşünürken %3,7’si farklı alanlarda farklı kişilerin lider olamayacağını 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin farklı 

alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 26 Lider İçin İlişki Değil Hedefe Ulaşmak Önemlidir Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S8 

Evet 229 209 438 

1,904a 1 ,168 

Yüzdelik %94,6 %97,2 %95,8 

Hayır 13 6 19 

Yüzdelik %5,4 %2,8 %4,2 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S8 “Farklı alanlarda farklı kişiler liderlik edebilir.” 

yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2=1,904a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %94,6’sı farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğini 

düşünürken %5,4’ü farklı alanlarda farklı kişilerin lider olamayacağını düşünmektedir. 

Kız öğrencilerin %97,2’si farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğini düşünürken 

%2,8’i farklı alanlarda farklı kişilerin lider olamayacağını düşünmektedir.  Bu durum 

erkek ve kız öğrencilerin farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğini düşündüklerini 

göstermektedir.  
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Tablo 27 Lider İçin İlişki Değil Hedefe Ulaşmak Önemlidir Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S8 

Evet 176 262 438 

,085a 1 ,771 

Yüzdelik %96,2 %95,6 %95,8 

Hayır 7 12 19 

Yüzdelik %3,8 %4,4 %4,2 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S8 “Farklı alanlarda farklı kişiler liderlik edebilir.” 

yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. (X2=,085a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %96,2 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %3,8’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %95,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %4,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğinin düşünüldüğü görülmektedir.  

Tablo 28 Lider Hedefi Kendisi Belirlemelidir Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S9 

Evet 126 93 219 

17,793a 1 ,000 

Yüzdelik %58,3 %38,6 %47,9 

Hayır 90 148 238 

Yüzdelik %41,7 %61,4 %52,1 

Toplam  216 241 457 

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S9 “Lider hedefi (amacı) kendisi belirlemeli 

yanındakileri düşüncelerine ikna etmelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2= 17,793a; p<.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %58,3’ü liderin hedefi kendisinin 

belirlemesi gerektiğini düşünürken %41,7’si liderin hedefi kendi başına belirlememesi 
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gerektiğini düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %38,6’sı liderin hedefi kendisinin 

belirlemesi gerektiğini düşünürken %61,4’ü liderin hedefi kendi başına belirlememesi 

gerektiğini düşünmektedir. Normal zekâ düzeyindeki öğrenciler liderin hedefi kendisi 

belirlemesi gerektiğini düşünürken özel yetenekli öğrenciler liderin hedefi kendisinin tek 

başına belirlememesi gerektiğini düşünmektedir. 

Tablo 29 Lider Hedefi Kendisi Belirlemelidir Yargısının Cinsiyet Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S9 

Evet 125 94 219 

2,870a 1 ,090 

Yüzdelik %51,7 %43,7 %47,9 

Hayır 117 121 238 

Yüzdelik %48,3 %56,3 %52,1 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S9 “Lider hedefi (amacı) kendisi belirlemeli 

yanındakileri düşüncelerine ikna etmelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=2,870a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %51,7’si liderin hedefi kendisinin belirlemesi gerektiğini 

düşünürken %48,3’ü liderin hedefi kendi başına belirlememesi gerektiğini 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %43,7’si liderin hedefi kendisinin belirlemesi 

gerektiğini düşünürken %56,3’ü liderin hedefi kendi başına belirlememesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu duruma göre Erkek öğrenciler liderin hedefi kendisinin belirlemesi 

gerektiğini düşünürken, kız öğrenciler liderin hedefi kendi başına belirlememesi 

gerektiğini düşünmektedir.  
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Tablo 30 Lider Hedefi Kendisi Belirlemelidir Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S9 

Evet 83 136 219 

,805a 1 ,370 

Yüzdelik %45,4 %49,6 %47,9 

Hayır 100 138 238 

Yüzdelik %54,6 %50,4 %52,1 

Toplam 
 183 274  

 %100 %100  

Tabloda görülebileceği gibi S9 “Lider hedefi (amacı) kendisi belirlemeli 

yanındakileri düşüncelerine ikna etmelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=,805a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %45,4 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %54,6’dır. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %49,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %50,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin hedefi kendi başına belirlememesi gerektiğini düşünülmektedir.  

Tablo 31 Lider Hedefi Etrafındakilerle Birlikte Belirlemelidir Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S10 

Evet 196 225 421 

1,078a 1 ,299 

Yüzdelik %90,7 %93,4 %92,1 

Hayır 20 16 36 

Yüzdelik %9,3 %6,6 %7,9 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100  

Tabloda görülebileceği gibi, S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte 

belirlemelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2= 1,078a; p<.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %90,7’si liderin hedefi etrafındakilerle 

birlikte belirlemesi gerektiğini düşünürken %9,3’ü liderin hedefi kendi başına belirlemesi 
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gerektiğini düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %93,4’ü liderin hedefi 

etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşünürken %6,6’sı liderin hedefi kendi 

başına belirlemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrencilerin liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini 

düşündüğünü göstermektedir. 

Tablo 32 Lider Hedefi Etrafındakilerle Birlikte Belirlemelidir Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S10 

Evet 219 202 421 

1,876a 1 ,171 

Yüzdelik %90,5 %94,0 %92,1 

Hayır 23 13 36 

Yüzdelik %9,5 %6,0 %7,9 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100  

Tabloda görülebileceği gibi, S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte 

belirlemelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=1,876a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %90,5’i liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi 

gerektiğini düşünürken %9,5’i liderin hedefi kendi başına belirlemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %94,0’ü liderin hedefi etrafındakilerle birlikte 

belirlemesi gerektiğini düşünürken %6,0’sı liderin hedefi kendi başına belirlemesi 

gerektiğini düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrenciler liderin hedefi 

etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşündükleri göstermektedir.  
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Tablo 33 Lider Hedefi Etrafındakilerle Birlikte Belirlemelidir Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S10 

Evet 174 247 421 

3,684a 1 ,055 

Yüzdelik %95,1 %90,1 %92,1 

Hayır 9 27 36 

Yüzdelik %4,9 %9,9 %7,9 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte 

belirlemelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (X2=3,684a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %95,1 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %4,9’dur. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %90,1 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %9,9 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşünülmektedir.  

Tablo 34 Lider Kendisi Gibi Düşünmeyen Kişileri Dinleyebilmelidir Yargısının 

Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S11 

Evet 189 224 413 

3,883a 1 ,049 

Yüzdelik %87,5 %92,9 %90,4 

Hayır 27 17 44 

Yüzdelik %12,5 %7,1 %9,6 

Toplam  216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmedir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X2= 3,883a; p<.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %87,5’i liderin kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünürken %12,5’i liderin kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinlemesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin 

%92,9’u liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünürken 

%7,1’i liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinlemesinin gerekli olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşündüklerini 

göstermektedir. Bu düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 35 Lider Kendisi Gibi Düşünmeyen Kişileri Dinleyebilmelidir Yargısının 

Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S11 

Evet 209 204 413 

9,499a 1 ,002 

Yüzdelik %86,4 %94,9 %90,4 

Hayır 33 11 44 

Yüzdelik %13,6 %5,1 %9,6 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmedir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X2=9,499a; p<.05).  

Erkek öğrencilerin %86,4’ü liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi 

gerektiğini düşünürken %13,6’sı liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinlemesinin 

gerekli olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %94,9’u liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünürken %5,1’i liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinlemesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve 

kız öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini 

düşündükleri göstermektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 
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Tablo 36 Lider Kendisi Gibi Düşünmeyen Kişileri Dinleyebilmelidir Yargısının 

Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S11 

Evet 165 248 413 

,015a 1 ,902 

Yüzdelik %90,2 %90,5 %90,4 

Hayır 18 26 44 

Yüzdelik %9,8 %9,5 %9,6 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmedir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=,015a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı % 90,2 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %9,8’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %90,5 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %9,5 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir.   

Tablo 37 Lider Topluluk Önünde Kendini Rahatıkla İfade Edilmelidir Yargısının 

Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S12 

Evet 206 233 439 

,517a 1 ,472 

Yüzdelik %95,4 %96,7 %96,1 

Hayır 10 8 18 

Yüzdelik %4,6 %3,3 %3,9 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2= ,517a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin 95,4’ü liderin topluluk önünde kendini 

rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünürken %4,6’sı liderin topluluk önünde kendini 

rahat ifade etmesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin 

%96,7’si liderin topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünürken 

%3,3’ü liderin topluluk önünde kendini rahat ifade etmesinin gerekli olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşündüklerini 

göstermektedir.  

Tablo 38 Lider Topluluk Önünde Kendini Rahatıkla İfade Edilmelidir Yargısının 

Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S12 

Evet 230 209 439 

1,414a 1 ,234 

Yüzdelik %95,0 %97,2 %96,1 

Hayır 12 6 18 

Yüzdelik %5,0 %2,8 %3,9 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=1,414a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %95,0’i liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi 

gerektiğini düşünürken %5,0’i liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinlemesinin 

gerekli olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %97,2’si liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünürken %2,8’si liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinlemesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve 

kız öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 39 Lider Topluluk Önünde Kendini Rahatıkla İfade Edilmelidir Yargısının 

Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S12 

Evet 173 266 439 

1,878a 1 ,171 

Yüzdelik %94,5 %97,1 %96,1 

Hayır 10 8 18 

Yüzdelik %5,5 %2,9 %3,9 

Toplam 
 183 274  

 %100 %100  

Tabloda görülebileceği gibi S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. (X2=1,878a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %94,5 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %5,5’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %97,1 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %2,9 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir.  

Tablo 40 Lider Takımındaki Kişileri Sorumluluk Almaya Teşvik Etmelidir 

Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S13 

Evet 197 227 424 

1,517a 1 ,218 

Yüzdelik %91,2 %94,2 %92,8 

Hayır 19 14 33 

Yüzdelik %8,8 %5,8 %7,2 

Toplam  216 241 457 

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S13 “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya 

teşvik etmelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2= 1,517a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %91,2’si liderin takımındaki kişileri 

sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşünürken %8,8’i liderin takımındaki 

kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Özel 

yetenekli öğrencilerin %94,2’ liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik 

etmesi gerektiğini düşünürken %5,8’i liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya 

teşvik etmesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki 

ve özel yetenekli öğrencilerin liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik 

etmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 41 Lider Takımındaki Kişileri Sorumluluk Almaya Teşvik Etmelidir 

Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S13 

Evet 221 203 424 

1,629a 1 ,202 

Yüzdelik %91,3 %94,4 %92,8 

Hayır 21 12 33 

Yüzdelik %8,7 %5,6 %7,2 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S13 “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya 

teşvik etmelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=1,629a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %91,3’ü liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik 

etmesi gerektiğini düşünürken %8,7’si liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya 

teşvik etmesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %94,4’ü liderin 

takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşünürken %5,6’sı 

liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesinin gerekli olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin, liderin takımındaki kişileri 

sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 42 Lider Takımındaki Kişileri Sorumluluk Almaya Teşvik Etmelidir 

Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S13 

Evet 165 259 424 

3,116a 1 , 078 

Yüzdelik %90,2 %94,5 %92,8 

Hayır 18 15 33 

Yüzdelik %9,8 %5,5 %7,2 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S13 “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya 

teşvik etmelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=3,116a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %90,2 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %9,8’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %94,5 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %5,5 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini 

düşünülmektedir. 

Tablo 43 Sosyal Medya Üzerinden Çok Fazla Takip Edilen Kişiler Liderdir 

Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S14 

Evet 19 17 36 

,477a 1 ,490 

Yüzdelik %8,8 %7,1 %7,9 

Hayır 197 224 421 

Yüzdelik %91,2 %92,9 %92,1 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube 

vs.) üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2= ,477a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %8,8’i sosyal medya üzerinden çok fazla 

takip edilen kişileri lider olarak kabul ederken %91,2’si sosyal medya üzerinden çok fazla 

takip edilen kişileri lider olarak kabul etmemektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %7,1’i 

sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak kabul ederken %92,9’u 

sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak kabul etmemektedir 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin sosyal 

medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak görmediklerini 

göstermektedir.  

Tablo 44 Sosyal Medya Üzerinden Çok Fazla Takip Edilen Kişiler Liderdir 

Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S14 

Evet 20 16 36 

,106a 1 ,745 

Yüzdelik %8,3 %7,4 %7,9 

Hayır 222 199 421 

Yüzdelik %91,7 %92,6 %92,1 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube 

vs.) üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” yargısının cinsiyet değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,106a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %8,3’ü sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri 

lider olarak kabul ederken %91,7’si sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri 

lider olarak kabul etmemektedir. Kız öğrencilerin %7,4’ü sosyal medya üzerinden çok 

fazla takip edilen kişileri lider olarak kabul ederken %92,6’sı sosyal medya üzerinden çok 

fazla takip edilen kişileri lider olarak kabul etmemektedir. Bu durum erkek ve kız 

öğrencilerin sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmediklerini göstermektedir.  
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Tablo 45 Sosyal Medya Üzerinden Çok Fazla Takip Edilen Kişiler Liderdir 

Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S14 

Evet 18 18 36 

1,613a 1 ,204 

Yüzdelik %9,8 %6,6 %7,9 

Hayır 165 256 421 

Yüzdelik %90,2 %93,4 %92,1 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube 

vs.) üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=1,613a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %9,8 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %90,2’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı 

%6,6iken, hayır cevabı verenlerin oranı %93,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş 

değişkeninde de sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişiler lider olarak 

görülmemektedir.  

Tablo 46 Sosyal Medya Üzerinden Takipçi Artıran Herkes Lider Olabilir 

Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S15 

Evet 18 7 25 

6,492a 1 ,011 

Yüzdelik %8,3 %2,9 %5,5 

Hayır 198 234 432 

Yüzdelik %91,7 %97,1 %94,5 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran 

herkes lider olabilir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (X2= 6,492a; p<.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %8,3’ü sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısını artıran kişileri lider olarak kabul ederken %91,7’si sosyal medya üzerinden 

takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul etmemektedir. Özel yetenekli 

öğrencilerin %2,9’u sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak 

kabul ederken, %97,1’i sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider 

olarak kabul etmemektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrencilerin sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmediklerini göstermektedir. Bu düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

Tablo 47 Sosyal Medya Üzerinden Takipçi Artıran Herkes Lider Olabilir 

Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S15 

Evet 15 10 25 

,527a 1 ,468 

Yüzdelik %6,2 %4,7 %5,5 

Hayır 227 205 432 

Yüzdelik %93,8 %95,3 %94,5 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran 

herkes lider olabilir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,527a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %6,2’si sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri 

lider olarak kabul ederken, %93,8’i sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran 

kişileri lider olarak kabul etmemektedir. Kız öğrencilerin %4,7’si sosyal medya üzerinden 

takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul ederken, %95,3’ü sosyal medya 

üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul etmemektedir. Bu durum 

erkek ve kız öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider 

olarak kabul etmediklerini göstermektedir.  
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Tablo 48 Sosyal Medya Üzerinden Takipçi Artıran Herkes Lider Olabilir 

Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S15 

Evet 11 14 25 

,172a 1 ,414 

Yüzdelik %6,0 %5,1 %5,5 

Hayır 172 260 432 

Yüzdelik %94,0 %94,9 %94,5 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran 

herkes lider olabilir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=,172a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %6,0 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %94,0’dür. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %5,1 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %94,9 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul etmedikleri 

görülmektedir.  

Tablo 49 Sosyal Medya Üzerinden Takipçisi Azalan Kişilerin Liderliği Bitebilir 

Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S16 

Evet 36 27 63 

2,861a 1 ,091 

Yüzdelik %16,7 %11,2 %13,8 

Hayır 180 214 394 

Yüzdelik %83,3 %88,8 %86,2 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan 

kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2= 2,861a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %16,7’si sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısını azalan kişilerin liderliğinin zamanla bitebileceğini düşünürken, %83,3’ü sosyal 

medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. 

Özel yetenekli öğrencilerin %11,2’si sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan 

kişilerin liderliğinin zamanla bitebileceğini düşünürken %88,8’i sosyal medya üzerinden 

takipçi sayısını azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 50 Sosyal Medya Üzerinden Takipçisi Azalan Kişilerin Liderliği Bitebilir 

Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S16 

Evet 36 27 63 

,515a 1 ,473 

Yüzdelik %14,9 %12,6 %13,8 

Hayır 206 188 394 

Yüzdelik %85,1 %87,4 %86,2 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan 

kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,515a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %14,9’u sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan kişilerin 

liderliğinin zamanla bitebileceğini düşünürken, %85,1’i sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. Kız öğrencilerin 

%12,6’sı sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan kişilerin liderliğinin zamanla 

bitebileceğini düşünürken, %87,4’ü sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin 

liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin sosyal 

medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşündüklerini 

göstermektedir.  
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Tablo 51 Sosyal Medya Üzerinden Takipçisi Azalan Kişilerin Liderliği Bitebilir 

Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla 

Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S16 

Evet 28 35 63 

,589a 1 ,443 

Yüzdelik %15,3 %12,8 %13,8 

Hayır 155 239 394 

Yüzdelik %84,7 %87,2 %86,2 

Toplam 
 183 274  

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan 

kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=,589a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %15,3 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %84,7’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %12,8 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %87,2 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini 

düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 52 Lider Düşüncesini Anlatamadığını Hissettiğinde Düşüncesinden 

Vazgeçmelidir Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S17 

Evet 42 20 62 

12,067a 1 , 001 

Yüzdelik %19,4 %8,3 %13,6 

Hayır 174 221 395 

Yüzdelik %80,6 %91,7 %86,4 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S17 “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmelidir.” yargısının zekâ değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2= 2,861a; p<.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %19,4’ü liderin düşüncelerini etrafındaki 

kişilere anlatamadığını hissettiğinde düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini düşünürken, 

%80,6’sı liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin 

%8,3’ü liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini düşünürken, %91,7’si liderin düşüncelerini 

etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi 

gerektiğini düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrencilerin liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce 

özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 53 Lider Düşüncesini Anlatamadığını Hissettiğinde Düşüncesinden 

Vazgeçmelidir Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S17 

Evet 41 21 62 

4,998a 1 ,025 

Yüzdelik %16,9 %9,8 %13,6 

Hayır 201 194 395 

Yüzdelik %83,1 %90,2 %86,4 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S17 “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmelidir.” yargısının cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=4,998a; 

p<.05).  

Erkek öğrencilerin %16,9’u liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini düşünürken, %83,1’i 

liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden 

vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Kız öğrencilerin %9,8’i liderin düşüncelerini 

etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini 

düşünürken, %90,2’si liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını 
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hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum erkek 

ve kız öğrencilerin liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 54 Lider Düşüncesini Anlatamadığını Hissettiğinde Düşüncesinden 

Vazgeçmelidir Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S17 Evet 29 33 62 

1,353a 1 ,245 

 Yüzdelik %15,8 %12,0 %13,6 

 Hayır 154 241 395 

 Yüzdelik %84,2 %88,0 %86,4 

Toplam  183 274  

  %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S17 “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmelidir.” yargısının yaş değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=1,353a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %15,8 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %84,2’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %12,0 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %88,0 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden 

vazgeçmemesi gerektiğini düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 55 Lider Hatalarını Kabul Eder Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup 

Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S18 

Evet 205 228 433 

,021a 1 ,885 

Yüzdelik %94,9 %94,6 %94,7 

Hayır 11 13 24 

Yüzdelik %5,1 %5,4 %5,3 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 
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Tabloda görülebileceği gibi, S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,021a; 

p>.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %94,9’u liderin hatalarını kabul etmesi 

gerektiğini düşünürken, %5,1’i liderin hatalarını kabul etmemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %94,6’sı liderin hatalarını kabul etmesi 

gerektiğini düşünürken, %5,4’ü liderin hatalarını kabul etmemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 56 Lider Hatalarını Kabul Eder Vazgeçmelidir Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S18 

Evet 221 212 433 

12,134a 1 ,000 

Yüzdelik %91,3 %98,6 %94,7 

Hayır 21 3 24 

Yüzdelik %8,7 %1,4 %5,3 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” yargısının cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=12,134a; 

p<.05).  

Erkek öğrencilerin %91,3’ü liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşünürken, 

%8,7’si liderin hatalarını kabul etmemesi gerektiğini düşünmektedir. Kız öğrencilerin 

%98,6’sı liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşünürken, %1,4’ü liderin hatalarını 

kabul etmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderin 

hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 
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Tablo 57 Lider Hatalarını Kabul Eder Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup 

Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S18 

Evet 174 259 433 

,068a 1 ,794 

Yüzdelik %95,1 %94,5 %94,7 

Hayır 9 15 24 

Yüzdelik %2,0 %3,3 %5,3 

Toplam 
 183 274  

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=068a; 

p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %95,1 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %2,0’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %94,5 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %3,3 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 58 Lider Etkilemek İstediği Kişileri Çok İyi Tanımalıdır Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S19 

Evet 161 180 341 

,001a 1 ,970 

Yüzdelik %74,5 %74,7 %74,6 

Hayır 55 61 116 

Yüzdelik %25,5 %25,3 %25,4 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri 

çok iyi tanımalıdır.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,001a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %74,5’i liderin düşünceleriyle etkilemek 

istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünürken, %25,5’i liderin düşünceleriyle 

etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımasına gerek olmadığını düşünmektedir. Özel 

yetenekli öğrencilerin %74,7’si liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi 

tanıması gerektiğini düşünürken, %25,3’ü liderin düşünceleriyle etkilemek istediği 

kişileri çok iyi tanımasına gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin düşünceleriyle etkilemek istediği 

kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 59 Lider Etkilemek İstediği Kişileri Çok İyi Tanımalıdır Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S19 

Evet 178 163 341 

,307a 1 ,579 

Yüzdelik %73,6 %75,8 %74,6 

Hayır 64 52 116 

Yüzdelik %26,4 %24,2 %25,4 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri 

çok iyi tanımalıdır.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,307a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %73,6’sı liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok 

iyi tanıması gerektiğini düşünürken, %26,4’ü liderin düşünceleriyle etkilemek istediği 

kişileri çok iyi tanımasına gerek olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %75,8’i 

liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünürken, 

%24,2’si liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımasına gerek 

olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderin düşünceleriyle 

etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 60 Lider Etkilemek İstediği Kişileri Çok İyi Tanımalıdır Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S19 

Evet 134 207 341 

,313a 1 ,576 

Yüzdelik %73,2 %75,5 %74,6 

Hayır 49 67 116 

Yüzdelik %26,8 %24,5 %25,4 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri 

çok iyi tanımalıdır.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=,313a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %73,2 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %26,8’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %75,5 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %24,5 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninin 

de liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiği 

düşündükleri görülmektedir.  

Tablo 61 Lider Düşüncesini Rahatlıkla İfade Etmelidir Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S20 

Evet 209 231 440 

,263a 1 ,608 

Yüzdelik %96,8 %95,9 %96,3 

Hayır 7 10 17 

Yüzdelik %3,2 %4,1 %3,7 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=,263a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %96,8’i liderin düşüncesini rahatlıkla ifade 

etmesi gerektiğini düşünürken, %3,2’si liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesine 

gerek olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %95,9’u liderin düşüncesini 

rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünürken, %4,1’i liderin düşüncesini rahatlıkla ifade 

etmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrencilerin liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 62 Lider Düşüncesini Rahatlıkla İfade Etmelidir Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S20 

Evet 230 210 440 

2,204a 1 ,138 

Yüzdelik %95,0 %97,7 %96,3 

Hayır 12 5 17 

Yüzdelik %5,0 %2,3 %3,7 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=2,204a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %95,0’i liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini 

düşünürken, %5,0’i liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %97,7’i liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi 

gerektiğini düşünürken, %2,3’ü liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesine gerek 

olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderin düşüncesini 

rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 63 Lider Düşüncesini Rahatlıkla İfade Etmelidir Yargısının Yaş Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S20 

Evet 172 268 440 

4,473a 1 ,034 

Yüzdelik %94,0 %97,8 %96,3 

Hayır 11 6 17 

Yüzdelik %6,0 %2,2 %3,7 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. (X2=4,473a; p<.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %94,0 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %6,0’dır. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %97,8 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %2,2 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninin 

de liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşündükleri görülmektedir. Bu 

düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 64 Lider Doğruların Zamanla Değişebileceğini Kabul Eder Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S21 

Evet 188 219 407 

1,719a 1 ,190 

Yüzdelik %87,0 %90,9 %89,1 

Hayır 28 22 50 

Yüzdelik %13,0 %9,1 %10,9 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini 

kabul eder.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=1,719a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %87,0’si liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünürken, %13,0’ü liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin 

%90,9’u liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünürken, 

%9,1’i liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 65 Lider Doğruların Zamanla Değişebileceğini Kabul Eder Yargısının 

Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S21 

Evet 213 194 407 

,574a 1 ,449 

Yüzdelik %88,0 %90,2 %89,1 

Hayır 29 21 50 

Yüzdelik %12,0 %9,8 %10,9 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini 

kabul eder.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=,574a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %88,0’i liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi 

gerektiğini düşünürken, %12,0’si liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesine 

gerek olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %90,2’si liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünürken, %9,8’i liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız 

öğrencilerin liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 66 Lider Doğruların Zamanla Değişebileceğini Kabul Eder Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S21 Evet 153 254 407 

9,313a 1 ,002 

Yüzdelik %83,6 %92,7 %89,1 

Hayır 30 20 50 

Yüzdelik %16,4 %7,3 %10,9 

Toplam 
 183 274  

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini 

kabul eder.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. (X2=9,313a; p<.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %83,6 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %16,4’dür. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %92,7 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %7,3 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninin 

liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşündükleri 

görülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Tablo 67 Lider Bir Problemi Farklı Yönleriyle Çözebilen Kişidir Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S22 

Evet 202 232 434 

1,798a 1 ,180 

Yüzdelik %93,5 %96,3 %95,0 

Hayır 14 9 23 

Yüzdelik %6,5 %3,7 %5,0 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen 

kişidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=1,798a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %93,5’i liderin bir problemi farklı yönleriyle 

çözebilmesi gerektiğini düşünürken, %6,5’i liderin bir problemi farklı yönleriyle 

çözebilmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %96,3’ü 

liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşünürken, %3,7’si liderin 

bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin bir problemi farklı 

yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 68 Lider Bir Problemi Farklı Yönleriyle Çözebilen Kişidir Yargısının 

Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S22 

Evet 228 206 434 

,609a 1 ,435 

Yüzdelik %94,2 %95,8 %95,0 

Hayır 14 9 23 

Yüzdelik %5,8 %4,2 %5,0 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen 

kişidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=,609a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %94,2’si liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi 

gerektiğini düşünürken, %5,8’i liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesine gerek 

olmadığını düşünmektedir. Kız öğrencilerin %95,8’i liderin bir problemi farklı yönleriyle 

çözebilmesi gerektiğini düşünürken, %4,2’si liderin bir problemi farklı yönleriyle 

çözebilmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin 

liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşündüklerini 

göstermektedir.  



46 

 

Tablo 69 Lider Bir Problemi Farklı Yönleriyle Çözebilen Kişidir Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S22 

Evet 167 267 434 

8,791a 1 ,003 

Yüzdelik %91,3 %97,4 %95,0 

Hayır 16 7 23 

Yüzdelik %8,7 %2,6 %5,0 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen 

kişidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. (X2=8,791a; p<.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %91,3 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %8,7’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %97,4 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %2,6 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 

düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Tablo 70 Lider Çözüm Yolu Belirlerken Etrafındaki Kişilerin Düşüncelerini 

Dinlemelidir Yargısının Zekâ Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S23 

Evet 203 227 430 

,009a 1 ,924 

Yüzdelik %94,0 %94,2 %94,1 

Hayır 13 14 27 

Yüzdelik %6,0 %5,8 %5,9 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki 

kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (X2=,009a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %94,0’ü liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünürken, %6,0’sı liderin 

çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %94,2’si liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünürken, %5,8’i liderin 

çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 71 Lider Çözüm Yolu Belirlerken Etrafındaki Kişilerin Düşüncelerini 

Dinlemelidir Yargısının Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S23 

Evet 219 211 430 

11,966a 1 ,001 

Yüzdelik %90,5 %98,1 %94,1 

Hayır 23 4 27 

Yüzdelik %9,5 %1,9 %5,9 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki 

kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=11,966a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %90,5’i liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin 

düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünürken, %9,5’i liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesine gerek olmadığını düşünmektedir. Kız 

öğrencilerin %98,1’i liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemesi gerektiğini düşünürken, %1,9’u liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki 

kişilerin düşüncelerini dinlemesine gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve 

kız öğrencilerin liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. 
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Tablo 72 Lider Çözüm Yolu Belirlerken Etrafındaki Kişilerin Düşüncelerini 

Dinlemelidir Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S23 

Evet 168 262 430 

2,876a 1 ,090 

Yüzdelik %91,8 %95,6 %94,1 

Hayır 15 12 27 

Yüzdelik %8,2 %4,4 %5,9 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki 

kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (X2=2,876a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %91,8 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %8,2’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %95,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %4,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini 

düşünülmektedir.  

Tablo 73 Lider Aldığı Kararlarla Yanındakileri Etkiler Yargısının Zekâ 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S24 

Evet 178 207 385 

1,042a 1 ,307 

Yüzdelik %82,4 %85,9 %84,2 

Hayır 38 34 72 

Yüzdelik %17,6 %14,1 %15,8 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri 

etkiler.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=1,042a; p>.05).  



49 

 

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %82,4’ü liderin aldığı kararlarla etrafındaki 

kişileri etkilemesi gerektiğini düşünürken, %17,6’sı liderin aldığı kararlarla etrafındaki 

kişileri etkilemesi gerekmediğini düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %85,9’u 

liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini düşünürken, %14,1’i 

liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerekmediğini düşünmektedir. Bu 

durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin aldığı kararlarla 

etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 74 Lider Aldığı Kararlarla Yanındakileri Etkiler Yargısının Cinsiyet 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S24 

Evet 208 177 385 

1,127a 1 ,288 

Yüzdelik %86,0 %82,3 %84,2 

Hayır 34 38 72 

Yüzdelik %14,0 %17,7 %15,8 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri 

etkiler.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (X2=1,127a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %86,0’sı liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi 

gerektiğini düşünürken, %14,0’ü liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi 

gerekmediğini düşünmektedir. Kız öğrencilerin %82,3’ü liderin aldığı kararlarla 

etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini düşünürken, %17,7’si liderin aldığı kararlarla 

etrafındaki kişileri etkilemesi gerekmediğini düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız 

öğrencilerin liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 75 Lider Aldığı Kararlarla Yanındakileri Etkiler Yargısının Yaş 

Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S24 

Evet 146 239 385 

4,582a 1 ,032 

Yüzdelik %79,8 %87,2 %84,2 

Hayır 37 35 72 

Yüzdelik %20,2 %12,8 %15,8 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri 

etkiler.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. (X2=2,876a; p<.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %79,8 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %20,2’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %87,2 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %12,8 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 

düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Tablo 76 Lider Yapacağı Söylediği Şeyleri Yapar Yargısının Zekâ Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S25 

Evet 188 202 390 

,944a 1 ,331 

Yüzdelik %87,0 %83,8 %85,3 

Hayır 28 39 67 

Yüzdelik %13,0 %16,2 %14,7 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri yapar.” 

yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2=,944a; p>.05).  
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Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %87,0’si liderin yapacağı söylediği şeyleri 

yapması gerektiğini düşünürken, %13,0’ü liderin yapacağı söylediği şeyleri yapmasına 

gerek olmadığını düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %83,8’i liderin yapacağı 

söylediği şeyleri yapması gerektiğini düşünürken, %16,2’si liderin yapacağı söylediği 

şeyleri yapmasına gerek olmadığını düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki 

ve özel yetenekli öğrencilerin liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir.  

Tablo 77 Lider Yapacağı Söylediği Şeyleri Yapar Yargısının Cinsiyet Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S25 

Evet 200 190 390 

2,985a 1 ,084 

Yüzdelik %82,6 %88,4 %85,3 

Hayır 42 25 67 

Yüzdelik %17,4 %11,6 %14,7 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri yapar.” 

yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2=2,985a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %82,6’sı liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiğini 

düşünürken, %17,4’ü liderin yapacağı söylediği şeyleri yapmasına gerek olmadığını 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %88,4’ü liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması 

gerektiğini düşünürken, %11,6’sı liderin yapacağı söylediği şeyleri yapmasına gerek 

olmadığını düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderin yapacağı söylediği 

şeyleri yapması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 78 Lider Yapacağı Söylediği Şeyleri Yapar Yargısının Yaş Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S25 

Evet 150 240 390 

2,774a 1 ,096 

Yüzdelik %82,0 %87,6 %85,3 

Hayır 33 34 67 

Yüzdelik %18,0 %12,4 %14,7 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri yapar.” 

yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2=2,774a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %82,0 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %18,0’dir. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %87,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %12,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiği düşünülmektedir.  

Tablo 79 Lider İşleri Zamanında Bitirmelidir Yargısının Zekâ Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Zekâ 
Toplam X2 Sd p 

Normal  Özel Yet.  

S26 Evet 204 213 417 

5,242a 1 ,022 

Yüzdelik %94,4 %88,4 %91,2 

Hayır 12 28 40 

Yüzdelik %5,6 %11,6 %8,8 

Toplam 
 216 241 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S26 “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” 

yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(X2=5,242a; p<.05).  

Normal zekâ düzeyindeki öğrencilerin %94,4’ü liderin işlerini zamanında bitirmesi 

gerektiğini düşünürken, %5,6’sı liderin işlerini zamanında bitirmesine gerek olmadığını 
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düşünmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin %88,4’ü liderin işlerini zamanında bitirmesi 

gerektiğini düşünürken, %11,6’sı liderin işlerini zamanında bitirmesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin 

işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Bu düşünce 

normal zekâ düzeyindeki öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 80 Lider İşleri Zamanında Bitirmelidir Yargısının Cinsiyet Değişkenine 

Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Cinsiyet 
Toplam X2 Sd p 

Erkek  Kız  

S26 

Evet 215 202 417 

3,723a 1 ,054 

Yüzdelik %88,8 %94,0 %91,2 

Hayır 27 13 40 

Yüzdelik %11,2 %6,0 %8,8 

Toplam 
 242 215 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S26 “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” 

yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2=3,723a; p>.05).  

Erkek öğrencilerin %88,8’i liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini 

düşünürken, %11,2’si liderin işlerini zamanında bitirmesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Kız öğrencilerin %94,0’ü liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini 

düşünürken, %6,0’sı liderin işlerini zamanında bitirmesine gerek olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum erkek ve kız öğrencilerin liderin işlerini zamanında bitirmesi 

gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  
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Tablo 81 Lider İşleri Zamanında Bitirmelidir Yargısının Yaş Değişkenine Bağımlı 

Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Sonuçları 

Gruplar  Yaş 
Toplam X2 Sd p 

10-11  12-13-14  

S26 

Evet 166 251 417 

,110a 1 ,740 

Yüzdelik %90,7 %91,6 %91,2 

Hayır 17 23 40 

Yüzdelik %9,3 %8,4 %8,8 

Toplam 
 183 274 457 

 %100 %100 %100 

Tabloda görülebileceği gibi, S26 “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” 

yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (X2=,110a; p>.05).  

10-11 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %90,7 iken, hayır cevabı 

verenlerin oranı %9,3’tür. 12-13-14 yaş grubunda evet cevabı verenlerin oranı %91,6 

iken, hayır cevabı verenlerin oranı %8,4 olarak görülmektedir. Her iki yaş değişkeninde 

de liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini düşünülmektedir.  

3.2. Yorumlar 

Anket sorularına verilen cevaplar yorumlanırken, sorular belirli başlıklar altında 

birleştirilerek yorumlanmıştır. Zekâ, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin ile araştırma soruları 

arasındaki bağımlılığın incelenmesi sırasında oluşacak karmaşıklığa karşı derli toplu 

bütüncül bir görüntü sunacağı düşünülmüştür. Başlıklar belirlenirken sorunun kökeni 

dikkate alınmış, hangi soruları cevaplamaya yönelik sorulduğuna bağlı olarak 

belirlenmiştir. Soruların yorumlanacağı başlıklar ve tablosu aşağıdaki gibidir:  

1. Lider Profili 

2. Liderin Karar Alma Süreçleri  

3. Tek Lider, Çok Lider Tercihi 

4. Liderin Sosyal İlişkileri 

5. Sosyal Medya Liderliği 

6. Liderin Karakter, Kişilik Özellikleri 
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Tablo 26 Anket Sorularının Başlıklar Halinde Ayırılması 

Sorular Başlıklar 

1.Liderlik özelliği doğuştan gelir. 

Lider Profili 

2.Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan 

öğrenilebilir. 

3. Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, 

kilo, kıyafeti vs.) önemlidir. 

4. Lider olan kişilerin yaşı, benim 

yaşımdan yüksek olmalıdır 

6. Lider, lider için ilişki değil hedefe 

(amaca) ulaşmak önemlidir. 

Liderin Karar Alma Süreçleri 

 

9.  Lider, hedefi (amacı) kendisi 

belirlemeli yanındakileri 

düşüncelerine ikna edebilmelidir. 

10. Lider, hedefi (amacı) etrafındakilerle 

birlikte belirlemelidir. 

11. Lider, kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmelidir. 

13. Lider, takımındaki kişileri sorumluluk 

almaya teşvik etmelidir 

23. Lider, çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemelidir. 

7.  Lider, her alanda etrafındaki kişilere 

liderlik edebilir. 
Tek Lider, Çok Lider Tercihi 

 
8. Farklı alanlarda (spor, müzik, 

matematik vs.)., farklı kişiler lider 

olabilir 

5.  Lider, beraber çalıştıkları kişilerle iyi 

ilişkiler kurmalıdır. 
Liderin Sosyal İlişkileri 

19. Lider, düşünceleriyle etkilemek 

istediği kişileri çok iyi tanımalıdır. 

14. Sosyal medya (facebook, instagram, 

youtube vs.) üzerinden çok fazla takip 

edilen kişiler liderdir. 

Sosyal Medyada Liderlik 

15. Sosyal Medya üzerinden takipçi 

sayısını artıran herkes lider olabilir. 

16. Sosyal Medya üzerinden takipçi 

sayısı azalan kişilerin liderliği, 

zamanla bitebilir. 
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12. Lider, topluluk önünde kendini 

rahatlıkla ifade etmelidir 

Liderin Karakter Kişilik Özellikleri 

17. Lider, düşüncelerini etrafındaki 

kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmelidir. 

18. Lider, hatalarını kabul eder. 

20. Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla 

ifade edebilmelidir. 

21. Lider, doğruların zamanla 

değişebileceğini kabul eder. 

22. Lider, bir problemin farklı 

yöntemlerle çözebilen kişidir. 

24. Lider, aldığı kararlarla yanındaki 

kişileri etkiler 

25. Lider, yapacağını söylediği şeyleri 

yapar. 

26. Lider, işlerini zamanında bitirmelidir. 

 

3.2.1. Lider profili 

Zekâ Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Normal zekâ 

düzeyindeki öğrencilerin liderliğin doğuştan geldiğini, özel yetenekli öğrenciler 

liderliğin doğuştan gelmediğini düşünmektedir. 

 S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan öğrenilebilinir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderliğin 

sonradan öğrenilebileceğini düşünmektedir. 

J. J. Rousseau’ya göre ergenlik döneminin tipik özelliği “fırtınalı” ve “stresli” 

olmasıdır. Gencin düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında dengesizlik, en temel 

karakteristik özelliktir (Aydın, 2005; Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013; Yazgan, 
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2013). S. 1’deki “Liderlik özelliği doğuştan gelir.” ifadesine verilen cevaplara 

bakıldığında özel yetenekli öğrencilerin yargıya katılmadığı, normal öğrencilerin yargıya 

katıldığı görülmektedir. S. 2’deki “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan 

öğrenilebilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık olmasa da hem özel yetenekli hem de normal 

öğrencilerin katıldıkları görülmektedir. İlk 2 madde karşılaştırılmalı olarak 

incelendiğinde normal zekâ düzeyindeki öğrenciler liderliğin doğuştan geldiği ve 

liderliğin sonradan öğrenilebileceği şeklinde verilen birbirinin zıddı ifadelere olumlu 

yanıt vermişlerdir. Bu durumun nedeni ergenlik dönemindeki düşüncelerdeki 

dengesizliktir. Özel yetenekli öğrenciler liderliğin doğuştan gelmediğini, liderliğin 

sonradan öğrenilebileceğini düşünmektedirler. İlk soruda liderliğin doğuştan gelmediği 

düşüncesine verilen cevapların hayır olması, özgüvenlerinin yüksek olması ve gelişime 

açık olmalarından kaynaklanmaktadır.  

1950’lere kadar liderlik doğuştan kazanılan bir nitelik olarak görülmüştür. 

Liderlerin kendilerini diğer insanlardan ayıran özel niteliklere sahip olarak doğduğu 

büyük adam teorisinin ortaya attığı en büyük varsayımdır. Fakat liderliğin bir beceri 

olarak ele alınıp ve geliştirilebileceği düşüncesi 21. yy başlarındaki, hakim olan görüştür. 

(Ivanovic ve Collin, 2006 akt: Güçlü, 2016). S. 1’deki “Liderlik özelliği doğuştan gelir.” 

ifadesine verilen cevaplara bakıldığında özel yetenekli öğrencilerin yargıya katılmadığı, 

normal öğrencilerin yargıya katıldıkları görülmektedir. S. 2’deki “Liderlik, doğuştan 

gelmese de sonradan öğrenilebilir.” ifadesine ise hem özel yetenekli hem de normal 

öğrenciler katılmaktadırlar. Öğrencilerin liderliğin sonradan öğrenilebileceği 

konusundaki ortak görüşleri liderlik teorilerinin geliştiği ve son yıllarda birleştiği 

düşünceyle de uyum göstermektedir. Bu durum öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun 

liderlik yönlendirmeleriyle ilişkilidir. Öğrenciye seçme hakkının tanındığı, bireysel 

olarak gelişim göstermenin desteklendiği bir eğitim sistemi öğrencilerin doğuştan 

gelmese de liderlik becerilerini sonradan edinebileceklerini düşünmelerini sağlamıştır. 

 S3 “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir” 

yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrenciler liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. 
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 S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek olmalıdır.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler lider olan 

kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. 

Silverman, özel yetenekli bireylerdeki sosyal ve duygusal özellikler arasında: 

rutin işleri reddedebilir, otoriteye karşı çıkabilir, yüksek anksiyete yaşayabilir, eleştiri 

kabul etmeyebilir ifadelerini kullanmıştır (Uzun, 2004; Taşçılar, 2017). S. 3’deki“Lider 

olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir.” ve S. 4’deki“Lider olan 

kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek olmalıdır.” ifadelerine anlamlı bir farklılık 

gözlemlenmese de özel yetenekli öğrenciler hayır yanıtı vermişlerdir. Liderlik 

modellerinde ve genel anlayışa göre boy uzunluğu, dış görünüş gibi fiziksel özellikler 

önemli görülmektedir. İfadelerde otorite kuran bir dil kullanılması özel yetenekli 

öğrencilerin hayır yanıt vermelerinde etkili olmuştur. Özel yetenekli öğrencilerde, yaşın 

yüksek olması, boy uzunluğu, dış görünüş gibi fiziksel özelliklerin liderlik için yeterli 

olmadığı düşüncesinin ön plana çıkması, otoriteye karşı çıkma ve rutini reddetme 

özelliğiyle de uyum göstermektedir.  

Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı 

olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Erkek 

öğrenciler liderliğin doğuştan gelmediğini, kız öğrenciler liderliğin doğuştan 

geldiğini düşünmektedir. 

 S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan öğrenilebilinir.” yargısının cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler liderliğin sonradan öğrenilebileceğini 

düşünmektedir. 

S. 1’deki “Liderlik özelliği doğuştan gelir.” ifadesine anlamlı bir farklılık 

bulunmasa da erkek öğrencilerin liderliğin doğuştan gelmediğini düşünmektedirler. Zıt 



59 

 

görüşlü ifade olan S. 2’deki “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan öğrenilebilir.” 

ifadesine erkek öğrenciler evet cevabını vermişlerdir. Erkek öğrencilerin liderliğin 

doğuştan gelip gelmediği konusunda kararsız kaldıkları ve belirli bir kuralı 

benimsemediklerini göstermektedir.  

 S3’deki “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir” 

yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda; lider olan kişilerin dış görünüşünün önemlidir 

yargısı ile cinsiyet değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Buna göre erkek ve kız öğrenciler liderliğin dış görünüşle ilgili 

olmadığını düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

 S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek olmalıdır.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler lider olan 

kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. 

Piaget, işlem öncesi döneme göre çok daha gelişmiş bir düşünce yapısını temsil 

eden somut işlemsel döneminin en tipik özelliğini; düşüncenin doğrudan gözlenebilir 

olaylara odaklanması şeklinde aktarmıştır (Aydın, 2005; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 

2013).  İşlem öncesinde düşüncenin doğrudan gözlemlenebilir olması; dış görünüşün 

önemli olduğu düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. S. 3’deki“Lider olan kişilerin dış 

görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir.” ifadesine verilen cevaplarda erkek ve kız 

öğrenciler liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim 

yaşımdan yüksek olmalıdır.” ifadesinde verilen cevaplarda anlamlı bir farklılık olmasa da 

kız öğrenciler lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını 

düşünmektedir. Bu durum kızların liderliği sadece dış görünüşe ve yaşa göre 

düşünmediği, liderlik modelinde farklı süreçleri de dikkate aldıklarını göstermektedir. 

Kız öğrenciler dış görünüşü ve yaşı günlük hayatta önemsemekte ve dikkate 

almaktadırlar. Fakat dış görünüşün ve yaşın liderlik edecek kişiler için önemli olmadığını 

düşünmeleri, becerilerin daha ön planda olmasını istedikleri içindir. 
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Yaş Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 10-11 yaş 

grubunda liderlik doğuştan gelmediği düşünülürken, 12-13-14 yaş grubunda 

liderliğin doğuştan geldiğini düşünülmektedir. 

S. 1’deki “Liderlik özelliği doğuştan gelir.” ifadesinde 10-11 yaş grubunda 

liderlik doğuştan gelmediği düşünülürken, 12-13-14 yaş grubunda liderliğin doğuştan 

geldiğini düşünülmektedir. Ön ergenlik yaşlarında öğrencilerin kuralları anlama ve 

değiştirmeye yönelik isteklidirler. Üst yaş gruplarında ergenlikle birlikte dış dünyadaki 

düzene karşı içlerinde düzenin çelişki göstermesi ve bazı konularda özgüvensiz 

hissetmelerine neden olmaktadır. Bu çelişki kararsız kalmalarına sebep olmakta 

becerilerin doğuştan geldiğini düşündürmektedir.  

 S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan öğrenilebilir.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda; liderlik sonradan öğrenilebilir yargısı ile yaş grupları arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu 

liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş 

grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 S3 “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir” 

yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ki-kare testi sonucunda lider olan kişilerin dış görünüşü önemlidir yargısı ile yaş 

grupları arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 10-11 ve 

12-13-14 yaş grubu öğrencileri liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını 

düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

Son çocukluk döneminde 10 yaş; düzenli, huzurlu ve eldeki bilgilerin özümlendiği 

toplandığı ve dengelendiği bir ara evredir. 10 yaşındaki çocuklar etrafında oluşturulmuş 

düzene alışmaya çalıştıkları için kuralları anlayıp uyum göstermenin önemli olduğunu 

düşünmektedirler. Aynı zamanda kendi düşüncelerini ifade ederek dış dünyadaki düzene 
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uyum sağlamaya çalışmaktadırlar (Yavuzer, 2003; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013).  

S. 2’deki “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan öğrenilebilir.” ifadesinde 10-11 ve 

12-13-14 yaş grubu liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşünmektedir. Bu düşünce 

10-11 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum 10,11 yaşındaki 

öğrencilerin liderlik yeteneğinin sonradan gelişebileceği konusunda daha olumlu 

düşünmesi, kuralları anlama ve dış dünyaya uyum göstermeyi önemsemeleriyle ilgilidir.  

Piaget, işlem öncesi döneme göre çok daha gelişmiş bir düşünce yapısını temsil 

eden somut işlemsel döneminin en tipik özelliğini; düşüncenin doğrudan gözlenebilir 

olaylara odaklanması şeklinde aktarmıştır (Aydın, 2005; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 

2013).  S. 3’deki“Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir.” 

ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu öğrencileri liderliğin dış görünüşle ilgili 

olmadığını düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Bu durum somut işlemsel dönemdeki düşüncenin doğrudan gözlemlenen 

olaylara göre oluşması ifadesiyle çelişki göstermektedir. Somut işlemsel dönemde 

öğrencilerin, lider olarak tanımlanan kişilerde dış görünüşe önem vermesi gerekirken 

önem vermediği görülmektedir. Bu durum düşük yaş gruplarında dış görünüşün ayırt 

edici bir özellik olarak görülmemesi yaş arttıkça dış görünüşün ve fiziksel özelliklerin 

daha fazla önemsenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Somut işlemsel dönemde (7-11 yaş) bilgi sistemli olarak işlenebilir. Akıl yürütme 

duyu organları ile algılanan sınırlar içinde gerçekleşir. Bilginin sistemli işlemesi, 

karşılaştırma yaparak kademeli akıl yürütme ile doğruyu bulmaya çalışıldığını 

göstermektedir (Aydın,2005; Karabekiroğlu, 2013).  S. 2’deki “Liderlik, doğuştan 

gelmese de sonradan öğrenilebilir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu liderliğin 

sonradan öğrenilebileceğini düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş grubunda anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Bu durum 7-11 yaş grubunda akıl yürütmenin algılanan sınırlar 

içerisinde kaldığını, ilerleyen yaş dilimlerinde çok boyutlu düşünme becerisinin öne plana 

çıkmasıyla ilişkilidir.  

Piaget, ahlak gelişim kuramının 4. aşamasında, 10-11 yaşındaki çocuklarda yeni 

ve beklenmedik durumlar karşısında yeni düzenlemeler ve kurallar geliştirme becerisi 

görüldüğünü aktarmıştır. Bu aşamada kurallar artık değişebilir yasalardır (Aydın,2005, 
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Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013). S. 2’deki “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan 

öğrenilebilir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu liderliğin sonradan 

öğrenilebileceğini düşünmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Farklı düşünme biçimlerinin gelişebileceği, liderliğin sonradan 

öğrenilebileceği düşüncesi 10, 11 yaş grubunda daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu 

sonuç yeni düzenlemelerin oluşabileceği ve kurallar geliştirme becerisinin ortaya 

çıkabileceği özelliklerinin 10-11 yaş grubunda daha çok önemsenmesinden 

kaynaklanmaktadır.  

 S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek olmalıdır.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de lider olan kişilerin yaşının yüksek 

olmasının gerekli olmadığını düşünülmektedir. 

Son çocukluk döneminde görülen toplumsal özellikler arasında, karşıt görüşte 

olma yani çocuğun düşünce ve hareketleriyle ebeveynlerine karşı olması verilmiştir. 

Kendi akranlarıyla görüş ve düşüncelerini paylaşan, kabul eden çocuk daha büyük 

çocukların ve yetişkinlerin görüşlerine karşı koyar. Bu durum çocukluk dönemi sonuna 

kadar devam eder (Yavuzer, 2003; Karabekiroğlu, 2013). S. 4’deki “Lider olan kişilerin 

yaşı, benim yaşımdan yüksek olmalıdır.” ifadesinin tüm yaş gruplarınca hayır cevabının 

tercih edilmesi, karşıt görüşlü olmanın çocukluk boyunca devam ettiği görüşüyle 

paralellik göstermektedir.  
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3.2.2. Liderin karar alma süreçleri  

Zekâ Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S6 “Lider için ilişki değil, amaca(hedefe) ulaşmak önemlidir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda; lider için ilişki değil amaca ulaşmak önemlidir yargısı ve zekâ 

değişkenleri arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna 

göre normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler lider için ilişkinin 

değil hedefe ulaşmanın daha önemli olduğunu düşündüklerini göstermektedir. 

Bu düşünce normal zekâ düzeyindeki öğrencilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

Silverman’a göre özel yetenekli öğrencilerde; yalnızlık, yüksek standartlar, kabul 

görmek için yeteneklerini gizlemek, akademik baskı ve mükemmeliyetçilik gibi stres 

faktörü çoktur (Uzun, 2004; Toçoğlu, 2016; Taşçılar, 2017). S. 6’daki “Lider, için ilişki 

değil hedefe (amaca) ulaşmak önemlidir.” ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler lider için ilişkinin değil hedefe 

ulaşmanın daha önemli olduğu görülmektedir. Bu düşünce normal zekâ düzeyindeki 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Özel yetenekli öğrencilerin kabul görmek 

için yeteneklerini gizleme ve yalnız kalmaya karşı ilişkilere önem verme özellikleri, evet 

cevabını daha düşük oranda tercih etmelerine neden olmuştur.  

 S9 “Lider hedefi (amacı) kendisi belirlemeli yanındakileri düşüncelerine ikna 

etmelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda; lider hedefi kendisi belirlemeli 

yanındakileri ikna etmelidir yargısı ile zekâ değişkeni arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Normal zekâ düzeyindeki öğrenciler 

liderin hedefi kendisi belirlemesi gerektiğini düşünürken özel yetenekli 

öğrenciler liderin hedefi kendisinin tek başına belirlememesi gerektiğini 

düşünmektedir. 

 S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” yargısının 

zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşünmektedir. 

 S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmedir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilir yargısı ile zekâ 

değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu 

duruma göre normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Özel yeteneklilerin kişilik özellikleri arasında; özgüvenlerini yüksek olması, 

kendisi gibi düşünmeyen insanları dinleyebilmesi, empati kurabilmesi gösterilmektedir 

(Şirin 2004; Uzun, 2004; Levent, 2014; Huseynova, 2018).  S. 11’deki “Lider, kendisi 

gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” ifadesine normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu 

durum, özel yetenekli öğrencilerin, normal zekâ düzeyindeki öğrencilere göre; 

özgüvenlerinin, kişisel farkındalıklarının ve empati becerilerinin daha yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Sheffield matematikte özel yetenekli öğrencilerin karakteristik özelliklerini; 

bilgileri organize ve kategorize edebilir, fikirleri esnek bir şekilde düşünebilir, işlemleri 

tersine çevirebilir, düşünce dizisini tersine çevirebilir şeklinde belirtmiştir (Şirin 2004; 

Taşçılar, 2017). S. 11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” 

ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce özel 

yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir.  Bu durum, özel yetenekli öğrencilerin 

esnek ve eleştirel düşünme konusunda istekli olmalarıyla ilgilidir.  

Ergenlik dönemindeki çocuklar, arkadaşlığı çoğunlukla gruplar şeklinde 

sürdürmektedir. Bu gruplar içerisinde de alt gruplar bulunmaktadır. Ergenlikte 

arkadaşlıkların gruplar halinde sürdürülmesi; ilişkilerin güçlü olmasını, zaman zaman 

görüşlerin sunulmasını ve ortak görüşe katılımın sağlanmasını zorunlu kılmaktadır 
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(ASAG, 2010; ASPB, 2013; Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013; Yazgan, 2013). S. 

9’daki “Lider, hedefi (amacı) kendisi belirlemeli yanındakileri düşüncelerine ikna 

edebilmelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki öğrenciler liderin hedefi kendisi 

belirlemesi gerektiğini düşünürken özel yetenekli öğrenciler liderin hedefi kendisinin tek 

başına belirlememesi gerektiğini düşünmektedir. S. 10’daki“Lider, hedefi (amacı) 

etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılaşma olmasa da özel 

yetenekli öğrenciler liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini 

düşünmektedir. S. 11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” 

ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce özel 

yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin 

grup olarak hareket etme ve gruba bağlılık duymayı önemsemeleri; akıl yürütme ve 

eleştirel düşünme mekanizmalarını sürekli kullanmaları ile bağlantılıdır.  

 S13 “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya teşvik etmelidir.” yargısının 

zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Özel yetenekli çocukların liderlik özellikleri arasında; meydan okuma isteği, yeni 

ilişkileri görme yeteneği, empati kurma, sözlü anlatım becerisi, başkalarını motive 

edebilme becerileri gibi özellikler gösterilmektedir. (Karnes & Bean, 1990; Huseynova, 

2018; Şirin 2004). S. 13’deki “Lider, takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik 

eder.” ifadesinde özel yetenekli öğrencilerin motive edebilme ve sözlü anlatım 

becerilerinin güçlü olması özel yetenekli öğrencilerin evet cevabını tercih etmelerini 

sağlamıştır. “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya teşvik etmelidir.” yargısının 

zekâ değişkenine bağımlı olmamasının nedeni normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrencilerin motive edilmekten hoşlanmasından kaynaklanmaktadır. 

 S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 
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istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin 

düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Özel yetenekli ilkokul çocuklarının ideal lideri nasıl gördüklerine dair yapılan bir 

araştırmada ideal liderin karakter özellikleri “hedefler belirler ve başkalarından tavsiye 

alıp benimser, iyi fikirler düşünür, olayların neden ve nasıl gerçekleştiğini çözer, grup 

veya takımlara iyi liderlik eder, kararlarının başkalarını nasıl etkileyeceğini anlamaya 

çalışır, empati kurar, mantıksal çıkarımlarda bulunur, insanların fikir ve değerlerini kabul 

eder, yapacağını söylediği şeyleri yapar, planlardaki veya durumlardaki değişiklikleri 

kabullenir, başkalarından öğüt almadan kendisine çeki düzen verir, hatalarını kabul eder, 

sorumluluk almaları için başkalarını cesaretlendirir, yaptıkları işler için başkalarına 

hakkını teslim eder ve onlara iltifat eder, önerilere ve yapıcı eleştirilere açıktır, kendisini 

ve işini organize eder, işlerini son teslim tarihinden önce bitirir” şeklinde sıralanmıştır. 

(Chauvin, J. C., & Karnes, F. A. 1983; Şirin 2004; Uzun, 2004; Huseynova, 2018). S. 

10’daki“Lider, hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” ifadesinde anlamlı 

bir farklılaşma olmasa özel yetenekli öğrenciler liderin hedefi etrafındakilerle birlikte 

belirlemesi gerektiğini düşünmektedir. S. 11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılaşma olmakla birlikte normal 

zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce özel yeteneklilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. S. 13’deki “Lider, takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik 

etmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılaşma olmasa da özel yetenekli öğrenciler liderin 

takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmektedirler. S. 

23’deki “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” 

İfadesinde anlamlı bir farklılaşma olmasa özel yetenekli öğrenciler liderin çözüm yolu 

belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu 

durum, kararın ortaklaşa alınması ve liderin de bu bilinçle hareket etmesi gerektiği 

düşüncesinin; özel yetenekli öğrencilerce önemsenmesiyle ilişkilidir. Özel yeteneklilerde 

hedeflerin ortak olarak belirlenmesinin daha fazla önemsenmesi akıl yürütme ve eleştirel 

düşünebilme özelliklerini kullanmak istemeleri, özgüvenlerinin bu noktada güçlü 

olmasından kaynaklanmaktadır.  
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Silverman’ın aileler, öğretmenler ve danışmanlarla yaptığı araştırmalar 

sonucunda özel yetenekli öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarının; akran ilişkileri, duygusal 

uyum ve stres yönetimi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlarla birlikte okula gitmek istememe, 

yalnızlık, depresyon, kaygı, düşük öz benlik, dışlanmış ve farklı hissetme problemleri de 

ön plana çıkan diğer problemlerdendir (Taşçılar, 2017). S. 23’deki “Lider, çözüm yolu 

belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” ifadesinde anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu durum özel 

yetenekli öğrencilerin akran ilişkilerine daha fazla önem vermelerinden 

kaynaklanmaktadır. S. 9’daki “Lider, hedefi (amacı) kendisi belirlemeli yanındakileri 

düşüncelerine ikna edebilmelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki öğrenciler liderin 

hedefi kendisi belirlemesi gerektiğini düşünürken özel yetenekli öğrenciler liderin hedefi 

kendisinin tek başına belirlememesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum özel yetenekli 

öğrenciler için yanındaki kişileri ikna etmenin birincil amaç olmaması, daha ılımlı ve 

ortak tavır almanın daha fazla önemsenmesinden kaynaklanmaktadır.  

Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” yargısının 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler liderin hedefi etrafındakilerle 

birlikte belirlemesi gerektiğini düşünmektedir.  

 S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmedir.” yargısının 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir 

yargısı ile cinsiyet değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Buna göre erkek ve kız öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

 S13 “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya teşvik etmelidir.” yargısının 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-
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kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler, liderin takımındaki kişileri 

sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

 S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda lider çözüm yolu 

belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemelidir yargısı ile cinsiyet 

değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu 

durum erkek ve kız öğrenciler liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki 

kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Bu 

düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Erkek ve kadınlar; problem çözmek, dili kullanmak ve duyguları yaşamak için 

beyninin farklı bölgelerini ve farklı bağlantılarını kullanırlar. Dişi beyin sözel yeteneğe, 

duyguya önem vermeye daha eğilimlidir. Erkek Beyni ise daha agresifliğe ve harekete 

odaklanır. Bir dişi beyin erkek beyninden 2-3 yıl daha erken olgunlaşır. Kadınlar, dünya 

hakkında bilgi edinme yaklaşımlarında daha konuşkan bir eğilim içindedirler ve sosyal 

işaretlere erkeklerden daha fazla güvenirler. Bu nedenlerden dolayı sosyal ve kişilerarası 

beceriler, kadınlarda daha erken yaşlarda ortaya çıkar ve hayat boyu devam eder (Clark, 

2015). S. 10’daki“Lider, hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” 

ifadesinde anlamlı bir farklılık olmasa da kız öğrenciler liderin hedefi etrafındakilerle 

birlikte belirlemesi gerektiğini düşünmektedir. S. 11’deki “Lider, kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” ifadesinde erkek ve kız öğrenciler liderin kendisi 

gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. S. 13’deki “Lider, takımındaki kişileri 

sorumluluk almaya teşvik etmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen 

kız öğrenciler, liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. 23’deki “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin 

düşüncelerini dinlemelidir.”, ifadelerine erkek ve kız öğrencilerin liderin çözüm yolu 

belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşündüklerini 

göstermektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Kız 

öğrencilerin sosyal ve kişilerarası becerilerde ön plana çıkmaları, sosyal işaretleri 

önemsemeleri cevapların evet yönünde olmasını sağlamıştır. 
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Kültürün kadınlar ve erkeklerde görmek istediği nitelikler başlığında, kadınlar 

için başkalarının duygularına duyarlı, duygularını açabilen, rekabetten uzak şeklinde bir 

ifade kullanılırken erkekler için; başkalarının duygularına karşı daha bireysel hareket 

eden, rekabetçi, duygularını belli etmeyen şeklinde ifade kullanılmıştır. (Aydın 2005; 

Yentürk, Kurtaran, Nemutlu, 2008). S. 11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmelidir.” ifadesinde erkek ve kız öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 23’deki “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin 

düşüncelerini dinlemelidir.”, ifadelerine erkek ve kız öğrencilerin liderin çözüm yolu 

belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşündüklerini 

göstermektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum, 

kız öğrencilerin başkalarının duygularına duyarlı, duygularını açabilen ve rekabetten uzak 

durmalarından kaynaklanmaktadır. 

Ergenlerin stresle başa çıkma tarzları ve bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki 

ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada; kızların kendine güvenli yaklaşım tarzının, erkeklere 

göre yüksek olduğu, boyun eğici yaklaşım tarzının erkek öğrencilerde daha fazla olduğu 

ve kızların iyimser yaklaşım tarzının erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur 

(Tutuş, 2019). S. 11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” 

ifadesinde erkek ve kız öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi 

gerektiğini düşünmektedirler. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 23’deki “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemelidir.”, ifadelerine erkek ve kız öğrencilerin liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. 

Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir.  Sonuçlar kız 

öğrencilerinden beklenen kendine güvenli ve iyimser yaklaşım tarzıyla da uyum 

göstermiştir.  
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Yaş Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S9 “Lider hedefi (amacı) kendisi belirlemeli yanındakileri düşüncelerine ikna 

etmelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de liderin 

hedefi kendi başına belirlememesi düşünülmektedir. 

 S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de liderin hedefi etrafındakilerle 

birlikte belirlemesi gerektiğini düşünülmektedir. 

 S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmedir.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de liderin kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. 

 S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemelidir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de liderin 

çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini 

düşünülmektedir. 

Son çocukluk döneminde (7-11) görülen toplumsal özelliklerden biri de kolay 

etkilenmedir. Bu dönemde çocuklarda, kendi isteklerinin akran grubunun istekleriyle 

uyum gösterdiği düşüncesi baskındır. Bu da gruba katılmalarını kolaylaştırır (Yavuzer, 

2003; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013).  S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle 

birlikte belirlemelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen 10-11 yaş 

grubu liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşünmektedir. S. 

11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” ifadesine anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen 10-11 yaş grubu liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” ifadesine anlamlı bir farklılık 
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olmamasına rağmen 10-11 yaş grubu liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. Bu durum 10-11 yaş grubundaki 

öğrencilerin grup dinamiklerinin ortaklaşa belirlenmesi gerektiği düşüncesine verdikleri 

önemden kaynaklanmaktadır.  

Tam uyum aşaması olarak isimlendirilen 6-11 yaş grubunda çocuklar, 

oluşturdukları gruplarda yoğun bir etkileşim içerisindedir ve toplumsal standartlar 

davranışlarda hâkim olan unsurdur. Çocuklar grup kurallarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. 

(Aydın,2005; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013). S10 “Lider hedefi (amacı) 

etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına 

rağmen 10-11 yaş grubu liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini 

düşünmektedir. S. 11’deki “Lider, kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmelidir.” 

ifadesine anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen 10-11 yaş grubu liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. S23 “Lider, çözüm yolu 

belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemelidir.” ifadesine anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen 10-11 yaş grubu liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. Bu durum, 6-11 yaş grubunda etkileşimin 

güçlü olduğu ve toplumsal standartların oluşturulmasının önemli olduğu düşüncesiyle 

paralellik göstermektedir. Tam uyum aşamasında çocuklar birlikte karar alma ve ortak 

hareket etmeyi grup kalabilmek, bağları güçlendirebilmek adına önemsemektedir. 
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3.2.3. Liderin sosyal ilişkileri 

Zekâ Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” yargısının 

zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin 

liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olduğunu 

düşünmektedir. 

 S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” 

yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrenciler liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması 

gerektiğini düşünmektedir. 

Özel yetenekli birey; iyi bir gözlemcidir, öngörüleri güçlüdür, derin ve soyut 

fikirler oluşturabilir (Levent, 2014; Şirin 2004). Bireyler arasında ilişkilerle grupların 

kurulmaya çalışıldığı ergenlik döneminde özel yetenekli öğrenciler; içinde bulundukları 

akran grubunun dinamiklerini güçlü ve zayıf yönlerini incelemektedirler. S. 5’deki 

“Lider, beraber çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” ifadesinde anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderlerin birlikte çalıştıkları 

kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler. S.19’daki “Lider, 

düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” ifadesine anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrencilerin liderin düşünceleriyle etkilemek 

istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünmektedirler. Bu durum gözlem yapma 

ve derin fikirlerle öngörüde bulunma konularını önemsediklerini göstermektedir.  

Kohlberg’in ahlak gelişim kuramında 9-15 yaş aralığında sırasıyla: insanlar 

arasındaki ilişkilerde uyuma yönelme, sosyal düzeni ve mevcut otoriteyi koruma, 

demokratik anlaşma ile uzlaşma, evrensel etik prensiplere yönelme düşünceleri ön plana 

çıkmaktadır (Aydın, 2005; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013). S. 5’deki “Lider, beraber 

çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” ifadesinde normal zekâ seviyesindeki ve özel 
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yetenekli öğrenciler liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli 

olduğunu düşünmektedirler. S.19’daki “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri 

çok iyi tanımalıdır.” ifadesine normal zekâ seviyesindeki ve özel yetenekli öğrenciler 

liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini 

düşünmektedirler. Özel yetenekli ve normal öğrencilerin bu sorulardaki ortak görüşleri, 

Kohlberg’in gelişim kuramında verilen; insanlar arasındaki ilişkilerde uyuma yönelme 

düşüncesiyle paralellik göstermektedir.  

Tam uyum aşaması olarak isimlendirilen 6-11 yaş çocuklarının oluşturdukları 

gruplarda, çocuklar yoğun bir etkileşim içerisindedir ve toplumsal standartlar 

davranışlarda hâkim olan unsurdur. Çocuklar grup kurallarında sıkı sıkıya bağlıdır 

(Aydın, 2005; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013; Yazgan, 2013). S. 5’deki “Lider, 

beraber çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen normal zekâ seviyesindeki öğrenciler liderlerin birlikte çalıştıkları 

kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler. S.19’daki “Lider, 

düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” ifadesine anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen normal zekâ seviyesindeki öğrencilerin liderin 

düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünmektedirler.  

Bu durum iletişimin çok önemli olduğunu ve standartlar belirlenirken ortak kararların 

alınmasının desteklendiği göstermektedir.  

Silverman’ın aileler, öğretmenler ve danışmanlarla yaptığı araştırmalar 

sonucunda özel yetenekli öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarının; akran ilişkileri, duygusal 

uyum ve stres yönetimi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlarla birlikte okula gitmek istememe, 

yalnızlık, depresyon, kaygı, düşük öz benlik, dışlanmış ve farklı hissetme problemleri de 

ön plana çıkan diğer problemlerdendir (Uzun, 2004; Taşçılar, 2017). S. 5’deki “Lider, 

beraber çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi 

ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler. S.19’daki “Lider, düşünceleriyle 

etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” ifadesine anlamlı bir farklılık olmamasına 

rağmen özel yetenekli öğrencilerin liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok 

iyi tanıması gerektiğini düşünmektedir. Bu durum akran ilişkilerine verdikleri önemi 

göstermektedir.  
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Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” yargısının 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler liderlerin birlikte çalıştıkları 

kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler. 

 S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” 

yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler liderin düşünceleriyle 

etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünmektedirler.  

Piaget somut işlemsel evrede çocukların çeşitli oyunlarda farklı roller üstlenme ve 

kurgulanmış problem durumlarına farklı alternatifler üretmek, çocuğa haz verir. Ayrıca 

çocuk paylaşmayı, yarışmayı, başkaları ile olumlu ilişkiler kurmayı öğrenerek kendisini 

oyunlar içerisinde tanır ve geliştirir (Aydın, 2000; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013; 

Yazgan, 2013). ). S. 5’deki “Lider, beraber çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” 

ifadesinde erkek ve kız öğrenciler öğrencilerinin liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi 

ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler. S.19’daki “Lider, düşünceleriyle 

etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” ifadesine erkek ve kız öğrenciler liderin 

düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünmektedirler. 

Bu durum erkek ve kız öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini önemsediklerini paylaşmayı, 

yarışmayı ve olumlu ilişkileri önemsediklerini göstermektedir. 

Yaş Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Her iki yaş grubu da liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi 

ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşündüklerini göstermektedir. 

 S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” 

yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 
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ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Her iki yaş grubu da liderin düşünceleriyle etkilemek 

istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.  

Formel-soyut işlemler döneminde bilişsel gelişim; görüş alışverişi ve tartışma, 

çocuğun yaşamında önemli bir yer tutarken ergenliğin başlangıcıyla birlikte, sosyal 

yaşam içinde kişisel görüş ve tartışmaları içeren bir iş birliği gerekli olmuştur. Bu da 

çocuğun anlayışının giderek geliştiğini göstermektedir. Küçük yaş gurubunda tartışma 

sadece olanı öğrenme ve tek boyutlu bir öğrenme için yapılırken, ergenlik dönemiyle 

karmaşık durumları ve problemleri çözmek için derinlemesine bir tartışma biçimi 

geliştirilmek zorunda kalınmaktadır. Bu da akranlarıyla iş birliklerini güçlü tutabilmek 

için iyi ilişkiler kurma zorunluluğu getirmektedir (Yavuzer, 2003; Miller, 2008; Çivilidağ 

, 2013; Çok, Karadeniz, 2013; Karabekiroğlu, 2013; Yazgan, 2013). S. 5’deki “Lider, 

beraber çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen 10-11 yaş grubu öğrencilerinin liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle 

iyi ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler. S.19’daki “Lider, 

düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” ifadesine anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen 10-11 yaş grubu öğrencilerinin öğrencilerin liderin 

düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünmektedirler.  

Bu durum 10-11 yaş grubunda liderin beraberindeki kişilerle iyi ilişkiler kurmasının 

önemsendiğini göstermektedir. 
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3.2.4. Tek Lider, Çok Lider Tercihi 

Zekâ Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S7 “Lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik edebilir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin her 

alanda liderlik edemeyeceğini düşünmektedir. 

Özel yetenekli öğrencilerin okula uyum, çalışma alışkanlıkları, eğitsel planlama 

yapma ve yürütme süreçleriyle ilgili zorluklara yol açan özellikler başlığı altında bazı 

maddeler yayınlamıştır. Bu maddeler; işleri kendi bildikleri gibi yapmak istedikleri, 

başkalarının göremediği ilişkileri görebilmeleri ve dersin çoğunu sadece bu konuda 

tartışmaya ayırmak isteyebilmeleri, aşırı derecede otoriter olabilmeleri, başkalarının 

fikirlerine yeterince önem vermeyebilmeleri şeklindedir. (Taşçılar, 2017). S. 7’deki 

“Lider, her alanda etrafındaki kişilere liderlik edebilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık 

bulunmamasına rağmen özel yetenekli öğrencilerin liderin her alanda liderlik 

edemeyeceğini düşünmektedirler. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin otoriter oldukları 

ve kendi bildiklerini yapmak istemeleri özellikleriyle uyum göstermemektedir.  

Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlılık 

 S7 “Lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik edebilir.” yargısının cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda; lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik edebilir yargısı ile 

cinsiyet değişkenleri arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu duruma göre erkek ve kız öğrenciler liderin her alanda liderlik 

edemeyeceğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. 

 S8 “Farklı alanlarda farklı kişiler liderlik edebilir.” yargısının cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler farklı alanlarda farklı kişilerin lider 

olabileceğini düşünmektedir. 

Ergenler çoğunlukla arkadaşlıklarını gruplar şeklinde sürdürmektedir. Bu gruplar 

içerisinde de alt gruplar bulunmaktadır. Arkadaşlıkların gruplar halinde sürdürülmesi 

ilişkilerin güçlü olmasını, zaman zaman da görüşlerin sunulması ve görüşlere katılımın 

sağlanmasını zorunlu kılmaktadır (ASAG, 2010; ASPB, 2013; Çivilidağ, 2013; Çok, 

Karadeniz, 2013; Yazgan, 2013). S. 8’deki “Farklı alanlarda (spor, müzik, matematik 

vs.) farklı kişiler lider olabilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kız 

öğrencilerin farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğini düşünmektedir. Bu durum 

arkadaşlıkların gruplar halinde sürdürülmesi ve grupların da altında alt grupların da 

bulunması ifadesiyle uyum göstermektedir. S. 7’deki “Lider, her alanda etrafındaki 

kişilere liderlik edebilir.” ifadesine erkek ve kız öğrenciler liderin her alanda liderlik 

edemeyeceğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Bu durum kız öğrencilerin sosyal iletişim becerilerinin güçlü olmasına bağlı 

olarak iletişimi önemsemeleri göstermektedir. Buna bağlı olarak kız öğrenciler grup 

içerisinde tek bir kişinin her konuda liderlik yapmasına olumsuz cevap vermişlerdir. 

Piaget’e göre somut işlemsel evrede çeşitli oyunlarda farklı roller üstlenme ve 

kurgulanmış problem durumlarına farklı alternatifler üretme, çocuklara haz vermektedir. 

Ayrıca çocuk paylaşmayı, yarışmayı, başkaları ile olumlu ilişkiler kurmayı öğrenerek 

kendisini oyunlar içerisinde tanır ve geliştirir (Aydın, 2000; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 

2013; Yazgan, 2013). S. 8’deki “Farklı alanlarda (spor, müzik, matematik vs.) farklı 

kişiler lider olabilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kız öğrencilerin 

farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğini düşünmektedir.  Bu durum çocukların 

problem durumuna farklı alternatifler üretmekten haz alması düşüncesiyle paralellik 

göstermektedir. Kız öğrencilerin verdiği cevaplar da  farklı alanlarda farklı liderler 

olabileceği düşüncesi alternatif üretme ve çok yönlü düşünme özelliklerinin güçlü 

olmasıyla ilgilidir. 
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3.2.5.Sosyal Medya Liderliği 

Zekâ değişkenine Göre Farklılaşma 

 S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden çok fazla takip 

edilen kişiler liderdir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu durum normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip 

edilen kişileri lider olarak görmemektedir. 

 S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider olabilir.” 

yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran 

herkes lider olabilir yargısı ve zekâ değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Bu duruma göre normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider 

olarak görmemektedir. Bu durum özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

 S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla 

bitebilir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin 

liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. 

Özel yetenekli çocuklar, amaçlarına ulaşma konusunda ısrarcı ve kararlı olmakla 

birlikte bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyen bir yapıya sahiptir (Şirin 2004; Uzun, 2004; 

Levent, 2014). S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden çok 

fazla takip edilen kişiler liderdir.” ifadesine anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel 

yetenekli öğrencilerin sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmemektedirler. S. 15’deki “Sosyal Medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes 

lider olabilir.” ifadelerinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler sosyal 

medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak görmemektedir. Bu durum 
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özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi sayısı 

azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedirler.  Bu duruma göre özel 

yetenekli öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde 14. ve 15. sorulara verilen 

cevaplarda takipçi sayısının artmasının liderlik için yeterli olmadığı düşüncesi ön plana 

çıkarken, zıt bir ifade bildiren 16. soruda takipçi sayısının azalması liderliğin bitmesi için 

yeterli bir sebep olmadığı düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Bu durum bilginin olduğu gibi 

kabul edilmeyip farklı durumlar için esnek düşünebilmenin özel yetenekli öğrenciler için 

önemli olmasından kaynaklanmaktadır.  

Silverman, üstün bireylerin sosyal ve duygusal açıdan uyum sağlamanın 

beraberinde getirdiği özellikler arasında rutin işleri reddedebilir, otoriteye karşı çıkabilir, 

yüksek anksiyete yaşayabilir, eleştiri kabul etmeyebilir ifadelerini kullanmıştır (Uzun, 

2004; Taşçılar, 2017). S. 15’deki “Sosyal Medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes 

lider olabilir.” ifadelerinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler sosyal 

medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak görmemektedir. Bu durum 

özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi sayısı 

azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedirler. Otorite kuran ve üstten 

bakan bir dil kullanılması özel yetenekli öğrencilerin yanıtlarını hayır olarak 

vermelerinde önemlidir. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin kendi kararları dışında 

verilen bir karara uyum göstermemeleriyle ve bu duruma karşı çıkmalarıyla ilgilidir. 

Ortaokul öğrencilerinin sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini içeren bir 

araştırmada öğrenciler, eğlenmek ve zaman geçirmek için sosyal ağları kullanmayı daha 

sık tercih ettikleri vurgulanmıştır. Sosyal Medya üzerinden ilişkileri sürdürme 

incelendiğinde kullanım arttıkça ilişkilerin devam etmesindeki oranın da arttığı 

gözlenmiştir (Tekin, 2016). S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) 

üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” ifadesine normal zekâ düzeyindeki ve  

özel yetenekli öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider 

olarak görmemektedirler. S. 15’deki “Sosyal Medya üzerinden takipçi sayısını artıran 
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herkes lider olabilir.” ifadelerinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler 

sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak görmemektedir. Bu 

durum özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. S16 “Sosyal medya üzerinden 

takipçi sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadesine normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan 

kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. Sorulara verilen olumsuz cevaplar 

incelendiğinde sosyal medyada çok fazla takip edilen kişileri lider olarak görülmediği, 

sosyal medyanın daha çok eğlenmek ve zaman geçirmek için kullanıldığını görüşüyle 

paralellik göstermektedir. 

Özel yeteneklilerin, sosyal medyayı kullanma motivasyonlarının incelendiği bir 

araştırmada, sosyal medyayı en fazla eğlenme motivasyonuyla kullandıkları saptanmıştır. 

Özel yetenekli çocukların sosyal medyayı pragmatik şekilde kullanma eğiliminde 

oldukları ve internet kullanım amaçlarıyla, sosyal medya kullanım amaçlarının örtüştüğü 

bulgular arasında görülmüştür (Köroğlu, 2014). S14 “Sosyal medya (facebook, 

instagram, youtube vs.) üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” ifadesine 

anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya 

üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak görmemektedirler. S. 15’deki “Sosyal 

Medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider olabilir.” ifadelerinde normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen 

kişileri lider olarak görmemektedir. Bu durum özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla 

bitebilir.” ifadesine anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrencilerin 

sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini 

düşünmektedirler. Özel yeteneklilerin sosyal medyadaki takip edilen kişileri lider olarak 

görmemeleri, araştırma sonucunda görülen sosyal medyayı eğlence için ve pragmatik 

olarak kullandıkları sonucu ile uyum göstermektedir. 

Birçok açıdan düşünebilme, ergenlik çağındaki çocuklara yeni bir düşünce 

esnekliği sağlar. Düşünme, çocukta eylem çerçevesinde sınırlı olduğu halde, ergen 

zihninde birçok seçeneği gözden geçirip inceleyebilir (Yavuzer, 2003; Çivilidağ, 2013; 

Çok, Karadeniz, 2013; Yazgan, 2013). 15’deki “Sosyal Medya üzerinden takipçi sayısını 

artıran herkes lider olabilir.” ifadelerinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel 
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yetenekli öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmemektedir. Bu durum takip edilme ve tanınmanın özel yetenekli öğrencilerde lider 

algısı oluşturmadığını göstermektedir.  

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma 

 S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden çok fazla takip 

edilen kişiler liderdir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler 

sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmemektedir. 

 S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider olabilir.” 

yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler sosyal medya üzerinden 

takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul etmemektedir. 

 S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan kişilerin liderliği, zamanla 

bitebilir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler sosyal medya 

üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini 

düşünmektedir. 

Üniversite öğrencileriyle yapılan bir araştırmada ürün satın alırken tanınmış 

kişilerin tavsiyelerinin dikkate alınmadığı ön plana çıkan görüş olmuştur (Genç, 2015). 

Sosyal medyada takip edilen kişilerin tavsiyelerinin dikkate alınmaması, sosyal medya 

üzerinden tanınan kişilerin lider olarak görülmediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. S14 

“Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden çok fazla takip edilen kişiler 

liderdir.” ifadesinde erkek ve kız öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip 

edilen kişileri lider olarak görmemektedir. S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını 

artıran herkes lider olabilir.” ifadesinde erkek ve kız öğrencilerin sosyal medya 

üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul etmemektedir. S16 “Sosyal 

medya üzerinden takipçi sayısını azalan kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadesinde 
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erkek ve kız öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin 

liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum sosyal medya üzerinden tanınmış 

kişilerin lider olarak görülmediği görüşü ile paralellik göstermektedir. 

Sosyal medyanın tüketici davranışları üzerine etkilerinin incelendiği bir 

araştırmada, sosyal ağ kullanımında en fazla yapılan eylemin “Arkadaşlarımın durum 

güncellemesi ve içerik paylaşımlarını izleme” takip eden eylemin ise “Arkadaşlarımla 

mesajlaşırım” olduğu görülmüştür. “Satın alacağım ürün/hizmet ile ilgili sosyal 

medyada popüler olan (takipçisi, arkadaşı çok olan) kullanıcıların tavsiyelerine önem 

veririm.” ifadesine ise olumsuz yanıt verilmiştir (İşlek, 2012). Bu durum sosyal medya 

üzerindeki çok fazla takip edilen kişilerin yönlendirmelerinin dikkate alınmadığını ve 

lider olarak görülmediğini göstermektedir. S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, 

youtube vs.) üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” ifadesinde erkek ve kız 

öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmemektedir. S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider 

olabilir.” ifadesinde erkek ve kız öğrencilerin sosyal medya üzerinden takipçi sayısını 

artıran kişileri lider olarak kabul etmemektedir. S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi 

sayısını azalan kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadesinde erkek ve kız öğrencilerin 

sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini 

düşünmektedir. Bu durum takipçi sayısının fazla olunmasının liderlikle ilgili olmadığı 

görüşüyle de bağlantılıdır. 
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Yaş değişkenine Göre Farklılaşma 

 S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden çok fazla takip 

edilen kişiler liderdir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde 

de sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişiler lider olarak 

görülmemektedir. 

 S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider olabilir.” 

yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de sosyal medya üzerinden 

takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul etmedikleri görülmektedir. 

 S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan kişilerin liderliği, zamanla 

bitebilir.” yargısının yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de sosyal 

medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini 

düşündükleri görülmektedir. 

Ergenlik çağı olarak adlandırılan 11-20 yaş dilimleri kişiliğin toplumsal nitelik 

kazandığı bir arayış dönemidir. Çevresinde daima “onun gibi olmak” istediği kişileri arar. 

Böylece özdeşleşme yaparak kişiliğine biçim verir (Yavuzer,2003; Çivilidağ , 2013; Çok, 

Karadeniz, 2013; Yazgan, 2013). S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) 

üzerinden çok fazla takip edilen kişiler liderdir.” ifadesinde her iki yaş değişkeninde de 

sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişiler lider olarak görülmemektedir.  S15 

“Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider olabilir.” ifadesinde her iki 

yaş değişkeninde de sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak 

kabul etmedikleri görülmektedir. S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını azalan 

kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadesinde her iki yaş değişkeninde de sosyal medya 

üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşündükleri 

görülmektedir. Sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı günümüzde ergenlerin çok 

fazla takip edilen kişileri lider olarak görmemeleri, takip edilen kişiler gibi olmak 
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istemediklerinden kaynaklanmaktadır. Bu duruma göre özdeşleşme kuracağı kişilerin 

sosyal medyada çok fazla takip edilen kimseler olmadığı görülmektedir.  

Ortaokul öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçlarına ilişkin yapılan bir 

araştırmada taraftarı olunan kişi ve organizasyonların takibi amacı ile kullanma, 6. sırada 

yer almıştır. İlk sırada arkadaşlar ile iletişim ve bilgiye erişim yer almıştır (Tuğlu, 2017; 

ASPB, 2013). S. 14’deki “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden 

çok fazla takip edilen kişiler liderdir.”, S. 15’deki “Sosyal Medya üzerinden takipçi 

sayısını artıran herkes lider olabilir.” ve S. 16’daki “Sosyal Medya üzerinden takipçi 

sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla bitebilir.” ifadelerine hayır cevabı verilmiştir. 

Cevapların bu yönde olması sosyal medyaya çok fazla vakit ayırılmaması, kişi ve 

organizasyonlarının takibinin önemsenmemesi sonucuyla da paralellik göstermektedir.  

3.2.6. Liderin karakter, kişilik özellikleri 

Zekâ değişkenine Göre Farklılaşma 

 S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” yargısının 

zekâ değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

 S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Özel yeteneklilerin aşırı duyarlılığı konusunda yapılabilecekler başlığında, 

kendileri gibi aşırı duyarlı akranlarıyla bir araya gelmeleri sağlanması gerektiği ifade 

edilmiştir (Taşçılar, 2017). S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli 

öğrenciler liderin topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini 

düşünmektedir. S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” ifadesinde 
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anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin düşüncesini 

rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünmektedir. Özel yetenekli öğrenciler düşüncelerini 

akranlarına rahat bir şekilde aktarmak istemektedirler. Aynı şekilde bu özelliğin liderde 

de olması gerektiğini düşünmektedirler. 

 S17’deki “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmelidir.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda lider 

düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde düşüncesinden 

vazgeçmelidir yargısı ile zekâ değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Bu duruma göre normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını 

hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Motivasyon, insanların zamanını nasıl harcayacağını, verilen görev için ne kadar 

enerji kullanacağını, kendisine verilen görev hakkında ne düşüneceğini belirleyen 

kapsayıcı bir ifadedir.  Gagne ve Renzulli motivasyonu yeteneğin tanımında kullanan 

uzmanlardandır (Taşçılar, 2017 S17’deki “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmelidir.” ifadesinde normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. 

Bu düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Motivasyon özel 

yetenekli öğrencileri tanımlayan ve ayırt eden özellik olması bu özelliğin baskın bir 

şekilde hissedilmesini beraberinde getirmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin 

motivasyonlarının güçlü olması liderin düşüncelerini anlatamadığını hissettiğinde 

düşüncelerinden vazgeçmelidir ifadesine olumsuz yanıt vermelerini sağlamıştır. 

Özel yetenekli çocuklar, amaçlarına ulaşma konusunda çok ısrarcı ve kararlı 

olmakla birlikte, bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyen bir yapıya sahiptir (Şirin 2004; Uzun, 

2004; Levent, 2014). S17’deki “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını 

hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını 
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hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir Bu durum özel 

yetenekli öğrencilerin amaçlarına ulaşma konusunda ısrarcı ve kararlı olmalarından 

kaynaklanmaktadır.  

Özel yeteneklilerin kişilik özellikleri arasında sabırlı olmaları, kendini 

gerçekleştirme ihtiyacı hissetmeleri, bireysel farkındalıklarının ve özgüvenleri yüksek 

olması verilmiştir. Ergenlik dönemindeki bireyler kendilerini gruba ifade etme ve onlar 

tarafından kabul görmeyi önemsemektedirler. Fakat grup içerisinde kendi düşüncelerini 

savunma ve grubun düşüncesini kabul etme konusunda tercih yaparken zaman zaman 

sıkıntı yaşamaktadırlar (Uzun, 2004; Levent,2014; Taşçılar 2017). S17’deki “Lider, 

düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden 

vazgeçmelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden 

vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir Bu durum özellikle özel yetenekli öğrencilerin 

sabırlı olma ve kendini gerçekleştirme noktasında daha istekli olduklarını göstermektedir.  

 S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” yargısının zekâ değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin liderin hatalarını kabul etmesi 

gerektiğini düşünmektedir. 

 S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Özel yeteneklilerin mükemmeliyetçilik özellikleri için yapılabilecekler başlığında 

“grup çalışmalarına dahil olmaları istenerek hem kendi hem de diğerlerinin hatalarını 

tolore edebilmesini öğrenmesine olanak sunulmalıdır.” ifadesi ön plana çıkmaktadır 

(Taşçılar, 2017). S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini 

düşündüklerini düşünmektedir. S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul 
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eder.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler 

liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Liderin 

hata yapabilmesi ve doğruların zamanla değişebileceğini bilmesi özel yeteneklilerin 

tolore etme özelliklerinin artmasıyla ilgilidir. 

 S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin bir 

problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Özel yetenekli çocukların zihinsel özellikleri arasında orijinal fikir ve çözümler 

üretebilmesi, yaratıcılıklarının yüksek olması, keskin gözlem becerisine sahip olması, 

problem çözme ve muhakeme yeteneğine sahip olması verilmiştir (Şirin 2004; Taşçılar 

2017; Clark 2015; Levent, 2014). S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen 

kişidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler 

liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Özel 

yetenekli öğrenciler problemi farklı açılardan görebilme ve probleme birçok farklı 

noktadan çözüm yolu üretme özelliklerini, lider olarak gördükleri kişilerde de görmek 

istemektedirler.  

Özel yetenekli ve normal zekâ düzeyinde ortaokul öğrencilerinin problem çözme 

yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelendiği araştırmada özel yetenekli öğrenciler 

problemler için çözüm yaklaşımı, strateji geliştirmede ve özgün çözümler üretmede 

normal zekâlı akranlarına göre daha başarılı olmuştur (Koçyiğit, 2015). S22 “Lider, bir 

problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin bir problemi farklı yönleriyle 

çözebilmesi gerektiğini düşünmektedirler.  Bu durum liderden problem çözme ve farklı 

çözüm yolu üretme noktasında özel yetenekli öğrencilerin daha fazla beklenti içinde 

olduklarını göstermektedir.  

Renzulli yaratıcılığı “problemlere farklı açılardan yaklaşarak farklı çözüm yolları 

üretmek” şeklinde tanımlamıştır. Renzulli üstün zekâ tanımında yaratıcılığın temel 

bileşen olarak kabul etmiştir (Şirin 2004; Uzun, 2004; Taşçılar,2017). S21 “Lider, 
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doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin doğruların zamanla değişeceğini 

kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle 

çözebilen kişidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli 

öğrenciler liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. Bu durum, sorunlara farklı açılardan yaklaşmanın ve yaratıcılığın 

üstün yeteneklilerde görülen önemli özelliklerden olması verilen cevapların da bu yöne 

doğru olmasını sağlamıştır. 

Sheffield özel yetenekli öğrencilerin matematikteki karakteristik özelliklerini; 

bilgileri organize ve kategorize edebilir, fikirleri esnek düşünebilir, işlemleri tersine 

çevirebilir, düşünce dizisini tersine çevirebilir şeklinde belirtmiştir (Şirin 2004; Uzun, 

2004; Taşçılar, 2017). S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” 

ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin 

doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. S22 “Lider, bir 

problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin bir problemi farklı yönleriyle 

çözebilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Özel yetenekli öğrenciler kendi özelliklerine 

bağlı olarak liderde de esnek ve organize düşünmenin olması gerektiğini 

düşünmektedirler.  

 S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler.” yargısının zekâ 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin 

aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini düşünmektedir. 

Özel yetenekli çocukların liderlik özellikleri arasında; meydan okuma, yaratıcı 

problem çözme, eleştirel akıl yürütme, yeni ilişkileri görme, sözlü anlatım becerisi, 

düşünce ve eylemde esneklik, belirsizliğe tahammül etme yeteneği, başkalarını motive 

etme gösterilmiştir (Karnes & Bean, 1990; Şirin 2004; Uzun, 2004). S21 “Lider, 

doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” ifadesinde anlamlı bir farklılık 

olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin doğruların zamanla değişeceğini 
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kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle 

çözebilen kişidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli 

öğrenciler liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler” anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin aldığı kararlarla etrafındaki 

kişileri etkilemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin 

problem çözme, eleştirel akıl yürütme, yeni ilişkileri görme, sözlü anlatım becerisi gibi 

liderlik becerilerinin güçlü olmasına bağlı olarak bu özelliklerle paralellik gösteren 

cevapları tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Özel yetenekli ilkokul çocuklarının ideal lideri nasıl gördüklerine dair yapılan bir 

araştırmada ideal liderin karakter özellikleri; hedefler belirler ve başkalarından tavsiye 

alıp benimser, iyi fikirler düşünür, olayların neden ve nasıl gerçekleştiğini çözer, grup 

veya takımlara iyi liderlik eder, kararlarının başkalarını nasıl etkileyeceğini anlamaya 

çalışır, empati kurar, mantıksal çıkarımlarda bulunur, insanların fikir ve değerlerini kabul 

eder, yapacağını söylediği şeyleri yapar, planlardaki veya durumlardaki değişiklikleri 

kabullenir, başkalarından öğüt almadan kendisine çeki düzen verir, hatalarını kabul eder, 

sorumluluk almaları için başkalarını cesaretlendirir, yaptıkları işler için başkalarına 

hakkını teslim eder ve onlara iltifat eder, önerilere ve yapıcı eleştirilere açıktır, kendisini 

ve işini organize eder, işlerini son teslim tarihinden önce bitirir şeklinde sıralanmıştır. 

(Chauvin, J. C., & Karnes, F. A. 1983; Şirin 2004; Uzun, 2004; Huseynova, 2018). S18 

“Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel 

yetenekli öğrenciler liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşündüklerini 

düşünmektedir. S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” ifadesinde 

anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin doğruların 

zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. S22 “Lider, bir problemi 

farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen 

özel yetenekli öğrenciler liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler” anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin aldığı kararlarla etrafındaki 

kişileri etkilemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin ideal 

liderde görmek istedikleri durumlardaki değişiklikleri kabullenir, hatalarını kabul eder, 
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olayların neden ve nasıl gerçekleştiğini çözer, önerilere ve yapıcı eleştirilere açıktır 

özelliklerine bağlı olarak cevap vermişlerdir.  

 S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri yapar.” yargısının zekâ değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

Normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin yapacağı söylediği 

şeyleri yapması gerektiğini düşünmektedir. 

 S26’daki “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” yargısının zekâ değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

lider işlerini zamanında bitirmelidir yargısı ile zekâ değişkenleri arasındaki 

bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin işlerini zamanında bitirmesi 

gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce normal zekâ düzeyindeki öğrencilerde 

anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Özel yetenekli öğrenciler bir grup çalışmasında mükemmel bir ürün ortaya koymak 

istedikleri için diğerlerini beğenmeyip tek başlarına çalışmak isteyebilirler (Şirin 2004; 

Uzun, 2004; Toçoğlu, 2016; Taşçılar, 2017). S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri 

yapar.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler 

liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiğini düşünmektedir. S26’daki “Lider, 

işlerini zamanında bitirmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen özel 

yetenekli öğrenciler liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce normal zekâ düzeyindeki öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sorulara 

verilen cevaplar incelendiğinde özel yetenekli öğrenciler için zamanın değil işin 

mükemmel bir şekilde tamamlanmasının önemli olduğu görülmektedir. 

Özel yetenekli öğrencilerin amaçlarına ulaşma konusunda ısrarcı bir tavır 

takınmaları, mükemmeliyetçi yapıda olmaları öğrenmeye açık olmaları, öğrenmeye 

ilişkin beklentilerinin yüksek olması, etik değerlere sahip olmaları kişilik özellikleri 

arasındadır (Şirin 2004; Taşçılar 2017; Levent, 2014; Gözeten, 2016). S25 “Lider, 

yapacağını söylediği şeyleri yapar.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen 
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özel yetenekli öğrenciler liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiğini 

düşünmektedir. S26’daki “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” ifadesinde anlamlı bir 

farklılık olmamasına rağmen özel yetenekli öğrenciler liderin işlerini zamanında bitirmesi 

gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce normal zekâ düzeyindeki öğrencilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Bu durum özel yetenekli öğrencilerin mükemmeliyetçi 

olmalarından kaynaklanmaktadır.   

Cinsiyet değişkenine Göre Farklılaşma 

 S17 “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda lider 

düşüncesini başkasına anlatamadığını hissettiğinde düşüncesinden 

vazgeçmelidir yargısı ile cinsiyet değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Bu duruma göre erkek ve kız öğrenciler liderin 

düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden 

vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 

Erkek ve kadınlar; problem çözmek, dili kullanmak ve duyguları yaşamak için 

beyninin farklı bölgelerini ve farklı bağlantılarını kullanırlar. Dişi beyin sözel yeteneğe, 

duyguya önem vermeye daha eğilimlidir. Erkek Beyin ise daha agresifliğe ve harekete 

odaklanır. Dişi beyin erkek beyninden 2-3 yıl daha erken olgunlaşır. Kadınlar, dünya 

hakkında bilgi edinme yaklaşımlarında daha konuşkan bir eğilim içindedirler ve sosyal 

işaretlere erkeklerden daha fazla güvenirler. Bu nedenlerden dolayı sosyal ve kişilerarası 

beceriler, kadınlarda daha erken yaşlarda ortaya çıkar ve hayat boyu devam eder (Clark, 

2015). S17 “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmelidir.” ifadesinde erkek ve kız öğrenciler liderin düşüncelerini 

etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi 

gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Bu durum kız öğrencilerin duygusal ve sosyal ilişkileri erkeklere göre daha fazla 

önemsediklerini göstermektedir.  
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 S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” yargısının cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda lider hatalarını 

kabul eder yargısı ile cinsiyet değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Bu duruma göre erkek ve kız öğrenciler liderin hatalarını 

kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 

Formel-soyut işlemler döneminde bilişsel gelişim; birçok açıdan düşünebilme, 

ergene yeni bir düşünce esnekliği sağlar. Gerçek ya da olası sosyal sistemlerin çeşitliliği 

konusuna ilginin artması sonucu genç kendi standartlarına yapıcı eleştirici bir tavır 

takınır, böylece kendisine ve üyesi olduğu çeşitli grupların görüşlerine tarafsız bir gözle 

bakmaya başlar (Yavuzer, 2003; Miller, 2008; Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013). 

S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde erkek ve kız öğrencilerin liderin hatalarını 

kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde 

daha yüksektir. Bu durum kız öğrencilerin kendilerini eleştirme noktasında daha güçlü 

olduklarını ve hatayı daha rahat kabul ettiklerini göstermektedir.  

Kızların erkeklere oranla ortalama olarak iki yıl kadar önce olgunlaşmaları 

nedeniyle yaş sınırlarında, cinsiyetler arasında belirgin bir fark görülür (Yavuzer, 2003; 

Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013). S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde 

erkek ve kız öğrencilerin liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum kız öğrencilerin 

hatalarını kabul etme özeleştirisini erkeklere göre daha erken yaşlarda kazandıklarını 

göstermektedirler.  

Ortaokul öğrencileriyle sosyal medya kullanımına ilişkin yapılan bir araştırmada 

kız öğrencilerin sorumluluk değerlerine erkek öğrencilere göre daha yüksek bir düzeyde 

sahip oldukları görülmüştür (Tekin, 2016). S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde 

erkek ve kız öğrencilerin liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum kız öğrencilerin 

sorumluluk duygularının daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

 S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” yargısının 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak 
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anlamlı bulunmamıştır. Erkek ve kız öğrenciler liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

 S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri yapar.” yargısının cinsiyet değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Erkek ve kız öğrencilerin liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiğini 

düşündüklerini göstermektedir. 

 S26 “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” yargısının cinsiyet değişkenine 

bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Erkek ve kız öğrencilerin liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini 

düşünmektedir. 

Kültürün kadınlar ve erkeklerde görmek istediği nitelikler başlığında erkekleri 

mantıklı düşünebilen kadınları ise mantıklı düşünmekten uzak olarak belirtmiştir (Aydın, 

2005). S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde erkek ve kız öğrencilerin liderin 

hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” 

ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kız öğrenciler liderin doğruların 

zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. S25 “Lider, yapacağını 

söylediği şeyleri yapar.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kız 

öğrencilerin liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiğini düşünmektedir. S26 

“Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmamasına 

rağmen kız öğrencilerin liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Sorulara verilen cevaplar incelendiğinde kadınların mantıklı düşünmekten uzak olması 

düşüncesiyle ters düşmektedir. 

Ergenlik döneminde birey, günlük yaşamında engellenerek amacına erişemez ve 

arzularının yerine getiremezse gerilim duyar. Gerçek gereksinmenin karşılanmamasına 

gündelik engellemeler de eklenirse, gerilim daha da artar (Yavuzer, 2003; Çivilidağ, 

2013; Çok, Karadeniz, 2013). S. 17’deki “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere 

anlatamadığını hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmelidir.” ifadesine kız öğrenciler 

erkek öğrencilere göre hayır cevabını daha fazla tercih etmişlerdir. Aynı şekilde normal 

zekâ düzeyindeki kız öğrenciler erkek öğrencilere göre hayır cevabını daha fazla tercih 
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etmişlerdir. Bu durum ergenlik dönemindeki konuşma ve bilgi alışverişinde bulunma 

ihtiyacının kız öğrencilerde daha güçlü hissedildiğini göstermektedir. 

Yaş Değişkenine Göre Farklılaşma 

 S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” yargısının 

yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Her iki yaş değişkeninde de liderin kendisi gibi düşünmeyen 

kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. 

 S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda lider kendini rahatlıkla ifade edebilmelidir yargısı ile yaş grupları 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 10-11 ve 12-13-

14 yaş grubu da liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

Ergenlik döneminde sosyal ilişkilerde duyulan korkular arasında diğer insanlarla 

tanışmak, alaycı kimselerle bir arada olmak, topluluk önünde konuşmak ya da çoğunluğu 

büyük kimselerden oluşan bir gruba katılmak gösterilmektedir (Yavuzer, 2003; Çivilidağ, 

2013; Yazgan, 2013). S. 12’deki “Lider, topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade 

etmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmasa da 12-13-14 yaş grubunda liderin 

kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünülmektedir. S20 

“Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 

yaş grubu da liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 

düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum topluluk 

önünde yaşanılan endişe ve baskının ergenlik döneminde  fazla hissedildiğini olduğunu 

göstermektedir. 

Ergenlik döneminde oyun arkadaşları tarafından kabul edilme, sevilme 

gereksinimi duyan çocuk bu isteği birtakım yollarla ifade etmeye çalışır. İstek ve 

gereksinimleri karşılandığında mutlu olur. Aksi halde endişelenir, öfkelenir, kıskanır 

(Yavuzer, 2003; Çivilidağ, 2013; Yazgan, 2013). S. 12’deki “Lider, topluluk önünde 
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kendini rahatlıkla ifade etmelidir.” ifadesinde anlamlı bir farklılık olmasa da 12-13-14 

yaş grubunda liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini 

düşünülmektedir. S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” 

ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Bu durum ergenlerde yaş arttıkça kendisini ifade etme ve kabul görme 

duygusunun önemsendiğini göstermektedir.  

 S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda lider doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder yargısı ile yaş 

grupları arasında arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul 

etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 

 S22’deki “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” yargısının 

yaş değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 

testi sonucunda lider bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir yargısı ile 

yaş grupları arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 10-

11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi 

gerektiği düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde 

daha yüksektir.  

 S24’deki “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler.” yargısının yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda lider aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler yargısı ile yaş grupları 

arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 10-11 ve 12-13-

14 yaş grubu da liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir.  

Ergenler çoğunlukla arkadaşlıklarını gruplar şeklinde sürdürmektedir. Bu gruplar 

içerisinde de alt gruplar bulunmaktadır. Arkadaşlıkların gruplar halinde sürdürülmesi; 

ilişkilerin güçlü olmasını, kişisel görüşlerin sunulmasını ve farklı görüşlere katılımın 
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sağlanmasını zorunlu kılmaktadır (ASAG, 2010; ASPB, 2013; Çivilidağ, 2013; Çok, 

Karadeniz, 2013; Yazgan, 2013). S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade 

edebilmelidir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin düşüncesini rahatlıkla 

ifade etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. S24’deki “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler.” 

ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri 

etkilemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. Bu duruma göre ergenlik dönemindeki bireylerin kendilerini 

rahat bir şekilde ifade etmeye önem verdiklerini göstermektedir. 

Kohlberg’in ahlak gelişim kuramında 9-15 yaş aralığında sırasıyla: insanlar 

arasındaki ilişkilerde uyuma yönelme, sosyal düzeni ve mevcut otoriteyi koruma, 

demokratik anlaşma ile uzlaşma, evrensel etik prensiplere yönelme düşünceleri ön plana 

çıkmaktadır (Aydın, 2005; Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013). S20 “Lider, kendi 

düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da 

liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-

14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. S21 “Lider, doğruların zamanla 

değişebileceğini kabul eder.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin 

doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-

13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. S22’deki “Lider, bir problemi farklı 

yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin bir 

problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiği düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 

yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir.  S24’deki “Lider, aldığı kararlarla 

yanındaki kişileri etkiler.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin aldığı 

kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 

yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum yaş arttıkça sosyal uyum ve 

anlaşmanın daha önemli görüldüğünü, bunun yanında kendi düşüncesini anlatmanın çok 

fazla önemsendiğini göstermektedir.   

Erken çocukluk döneminde arkadaşlık ilişkileri sadece etrafında gördüğü 

akranlarıyla sınırlıdır. Yaşın ilerlemesiyle çocukların arkadaş tercihleri değişkenlik 

göstermeye başlar. Ergenlik yıllarında arkadaş tercihleri küçük çocuklara göre daha çok 

değişim gösterir. Ergenlik çağındaki çocuklar çok fazla arkadaş değiştirebilirler (Aydın, 
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2005; Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013; Karabekiroğlu, 2013 S20 “Lider, kendi 

düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da 

liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-

14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. S24’deki “Lider, aldığı kararlarla 

yanındaki kişileri etkiler.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin aldığı 

kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 

yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu durum yaş ilerledikçe bireysel olarak 

ön plana çıkma ve akranlarını etkilemenin daha fazla önemsendiğini göstermektedir.  

Piaget, ahlak gelişim kuramının 4. aşamasında 11-12 yaşındaki çocuklarda yeni 

ve beklenmedik durumlar karşısında yeni düzenlemeler ve kurallar geliştirme becerisi 

görüldüğünü aktarmıştır. Bu aşamada kurallar artık değişebilir yasalardır (Aydın,2005, 

Miller, 2008; Karabekiroğlu, 2013). S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini 

kabul eder.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda 

anlamlı düzeyde daha yüksektir. S22’deki “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle 

çözebilen kişidir.” ifadesinde 10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin bir problemi farklı 

yönleriyle çözebilmesi gerektiği düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda 

anlamlı düzeyde daha yüksektir.  Bu durum yeni düzenlemelere ve kurallara karşı 

esnekliğin ilerleyen yaşlarda daha ön planda olduğunu göstermektedir. 

J. J. Rousseau’ya göre çocukluğun ve ergenliğin ayrıldığı dört aşamadan üçüncüsü 

olan 12-15 yaş döneminde mantıki düşüncenin ve ben bilincinin geliştiği dönemdir. Bu 

aşamada çocukta merak teşvik edilip, geliştirilmeli; değişik yaşantıları denemesine fırsat 

tanınmalıdır (Aydın, 2005; Çok, Karadeniz, 2013; Karabekiroğlu, 2013; Yazgan, 2013). 

S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” ifadesinde 10-11 ve 12-

13-14 yaş grubu da liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

S22’deki “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde 10-11 ve 

12-13-14 yaş grubu da liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiği 

düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir.  Bu 

durum 12-15 yaş aralığında; değişik yaşantıların denenmesiyle birlikte farklı çözüm 

yöntemleri bulunmasının daha fazla önemsendiğini ve doğruların değişebileceğinin kabul 
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edildiğini göstermektedir. Sorulara verilen yanıtlar Rousseau’nun düşüncesiyle paralellik 

göstermektedir.  

Ergenlik döneminde özdeşim kurma, toplumun bireyden beklediği davranışları 

öğrenmesi ve davranış biçimini değiştirmesi için önemlidir. Ergenlik döneminde çocuk 

özdeşim kurarak toplumda onay görmek istemektedir. Ancak bu evrede bilişsel ve sosyal 

gelişmişlik düzeyi yükseldiği için etrafındaki kişilere ve kendine geniş ölçüde eleştirel 

gözle bakmayı da öğrenmişlerdir (Aydın, 2000; Çivilidağ, 2013; Çok, Karadeniz, 2013; 

Yazgan, 2013). S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.” ifadesinde 

10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi 

gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. S22’deki “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde 

10-11 ve 12-13-14 yaş grubu da liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi 

gerektiği düşünmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir.  Bu durum ergenlik döneminde yaşın ilerlemesiyle birlikte kendine ve 

etrafındaki kişilere karşı eleştirel bakış açısın geliştiğini ve esnek düşünebildiğini 

göstermektedir.
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BÖLÜM 4. ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

 Bu bölümde, araştırmanın kimliği, süreci ve elde edilen sonuçların özetlendiği 

bir özet, elde edilen bulguların yorumlandıktan sonra araştırma ile varılan nokta 

anlamında bir yargı ile araştırılan problemin çözümü için başka hangi çalışmaların 

yapılmasının gerekli görüldüğüne ve mevcut araştırmanın alandaki egemen kuram ve 

uygulamalara muhtemel katkısının neler olabileceğine ilişkin araştırmacının özgün 

değerlendirmelerini içeren bir öneriler altbölümleri yer almıştır 

4.1. Özet 

Araştırma, İstanbul ilinde bulunan öğrenim gören 10-14 yaş grubundan 216 

normal zekâ düzeyinde ve özel yetenekli olarak tanılanmış 241 öğrenci ile yapılmıştır. 

Araştırma aynı okulda okuyan ve farklı sınıflarda eğitim gören normal ve özel yetenekli 

öğrencilere yapılmıştır. Çalışma yapılırken öğrencilere anket sorularının lider olarak kimi 

tanımladıklarına dair soruları içerdiği ve elde edilen bulguların liderliğe bakış açılarını 

yansıtacağı aktarılmıştır.  

Araştırma soruları hazırlanırken liderlik teorileri ve kuramları taranarak 

geçmişten günümüze kadar aktarılan anlayışların incelenmiştir. Liderlik yaklaşımlarının 

ne ölçüde kabul edildiği, üstün ve normal öğrencilerin düşüncelerinde cinsiyete ve yaşa 

göre farklılaşma olup olmadığı araştırılan ana çerçevedir. Ergenlik çağında olan bireylerle 

çalışma yapılmış; cevaplar yorumlanırken ergenlik dönemi özellikleri ile göz önünde 

bulundurulmuştur. Günümüzde sosyal medya araçlarının sıkça kullanılması ve sosyal 

ağlar üzerinden çok fazla takip edilen kişilerin lider olarak kabul edilip edilmemesi cevabı 

aranan sorulardan biri olmuştur. 

Araştırma sorularına verilen cevaplar ve farklılaşmalar genel bir çerçeveden 

incelendiğinde aşağıdaki bulgular ortaya çıkmaktadır: 

1. S1 “Liderlik, özelliği doğuştan gelir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki 

öğrencilerin liderliğin doğuştan geldiğini, özel yetenekli öğrenciler liderliğin 

doğuştan gelmediğini düşünmektedir. Erkek öğrencilerin liderliğin doğuştan 
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gelmediğini, kız öğrencilerin liderliğin doğuştan geldiğini düşündüklerini 

göstermektedir. 10-11 yaş grubun liderliğin doğuştan gelmediği düşünülürken, 

12-13-14 yaş grubunda liderliğin doğuştan geldiğini düşünülmektedir. 

2. S2 “Liderlik, doğuştan gelmese de sonradan öğrenilebilinir.” ifadesinde normal 

zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderliğin sonradan 

öğrenilebileceğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderliğin sonradan 

öğrenilebileceğini düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş 

grubunda liderliğin sonradan öğrenilebileceğini düşünülmektedir. Bu düşünce 

10-11 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

3. , S3 “Lider olan kişilerin dış görünüşü (boy, kilo, kıyafeti vs.) önemlidir” 

ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderliğin dış 

görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderliğin dış 

görünüşle ilgili olmadığını düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda 

liderliğin dış görünüşle ilgili olmadığını düşünülmektedir. Bu düşünce 10-11 yaş 

grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

4. S4 “Lider olan kişilerin yaşı, benim yaşımdan yüksek olmalıdır.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler lider olan kişilerin yaşının 

yüksek olmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. Erkek ve kız öğrencilerin 

lider olan kişilerin yaşının yüksek olmasının gerekli olmadığını düşünmektedir. 

10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda lider olan kişilerin yaşının yüksek 

olmasının gerekli olmadığını düşünülmektedir.  

5. S5 “Lider beraberinde çalıştıkları kişilerle iyi ilişkiler kurmalıdır.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderlerin birlikte 

çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurmasının gerekli olduğunu düşünmektedir.  Erkek 

ve kız öğrenciler, liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurması 

gerektiğini düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda 

liderlerin birlikte çalıştıkları kişilerle iyi ilişki kurması gerektiği 

düşünülmektedir. 

6. S6 “Lider için ilişki değil, amaca(hedefe) ulaşmak önemlidir.” ifadesinde normal 

zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler lider için ilişkinin değil hedefe 

ulaşmanın daha önemli olduğunu düşünmektedir. Bu düşünce normal zekâ 
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düzeyindeki öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir.  Erkek ve kız 

öğrenciler lider için ilişkinin değil hedefe ulaşmanın daha önemli olduğunu 

düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda lider için ilişkinin 

değil hedefe ulaşmanın daha önemli olduğu düşünülmektedir. 

7. S7 “Lider her alanda etrafındaki kişilere liderlik edebilir.” ifadesinde normal 

zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin her alanda liderlik 

edemeyeceğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderin her alanda liderlik 

edemeyeceğini düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde 

daha yüksektir.10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda de liderin her 

alanda liderlik edemeyeceğini düşünülmektedir. 

8. S8 “Farklı alanlarda farklı kişiler liderlik edebilir.” ifadesinde normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler farklı alanlarda farklı kişilerin lider 

olabileceğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler farklı alanlarda farklı 

kişilerin lider olabileceğini düşünmektedir.10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş 

grubunda da farklı alanlarda farklı kişilerin lider olabileceğinin 

düşünülmektedir. 

9. S9 “Lider hedefi (amacı) kendisi belirlemeli yanındakileri düşüncelerine ikna 

etmelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki öğrenciler liderin hedefi kendisi 

belirlemesi gerektiğini düşünürken özel yetenekli öğrenciler liderin hedefi 

kendisinin tek başına belirlememesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek 

öğrenciler liderin hedefi kendisinin belirlemesi gerektiğini düşünürken, kız 

öğrenciler liderin hedefi kendi başına belirlememesi gerektiğini düşünmektedir. 

10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin hedefi kendi başına 

belirlememesi gerektiği düşünülmektedir. 

10. S10 “Lider hedefi (amacı) etrafındakilerle birlikte belirlemelidir.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin kendisi gibi 

düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce özel 

yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Erkek ve kız öğrenciler liderin 

kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir.10-11 yaş grubunda 

ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri 

dinleyebilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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11. S11 “Lider kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmedir.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin hedefi 

etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız 

öğrenciler liderin hedefi etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini 

düşünmektedir.10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin hedefi 

etrafındakilerle birlikte belirlemesi gerektiğini düşünülmektedir. 

12. S12 “Lider topluluk önünde kendini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin topluluk önünde 

kendini rahatlıkla ifade etmesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız 

öğrenciler liderin kendisi gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiğini 

düşünmektedir.10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin kendisi 

gibi düşünmeyen kişileri dinleyebilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

13. S13 “Lider takımındaki kişileri sorumluk almaya teşvik etmelidir.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler liderin takımındaki kişileri 

sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız 

öğrenciler liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi 

gerektiğini düşünmektedir.10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da 

liderin takımındaki kişileri sorumluluk almaya teşvik etmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

14. S14 “Sosyal medya (facebook, instagram, youtube vs.) üzerinden çok fazla takip 

edilen kişiler liderdir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli 

öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider olarak 

görmemektedirler. Erkek ve kız öğrenciler sosyal medya üzerinden çok fazla 

takip edilen kişileri lider olarak görmemektedirler. 10-11 yaş grubunda ve 12-

13-14 yaş grubunda da sosyal medya üzerinden çok fazla takip edilen kişiler 

lider olarak görülmemektedir. 

15. S15 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artıran herkes lider olabilir.” 

ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrencilerin sosyal medya 

üzerinden çok fazla takip edilen kişileri lider görmemektedirler. Bu düşünce özel 

yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Erkek ve kız öğrenciler sosyal 

medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul 

etmemektedirler. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da sosyal 
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medya üzerinden takipçi sayısını artıran kişileri lider olarak kabul 

etmemektedirler. 

16. S16 “Sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliği, zamanla 

bitebilir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekli öğrenciler 

sosyal medya üzerinden takipçi sayısı azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini 

düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler sosyal medya üzerinden takipçi sayısı 

azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedirler. 10-11 yaş 

grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da sosyal medya üzerinden takipçi sayısı 

azalan kişilerin liderliğinin bitmeyeceğini düşünmektedirler. 

17. S17 “Lider, düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını 

hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 

düşünce özel yeteneklilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. Erkek ve kız 

öğrenciler liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, 

düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünce kız 

öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 

yaş grubunda da liderin düşüncelerini etrafındaki kişilere anlatamadığını 

hissettiğinde, düşüncesinden vazgeçmemesi gerektiği düşünülmektedir. 

18. S18 “Lider, hatalarını kabul eder.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel 

yetenekli öğrenciler liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Erkek ve kız öğrenciler liderin hatalarını kabul etmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin düşüncelerini 

etrafındaki kişilere anlatamadığını hissettiğinde, liderin hatalarını kabul etmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

19. S19 “Lider, düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanımalıdır.” 

ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin düşünceleriyle 

etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve 

kız öğrenciler liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması 

gerektiğini düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da 



104 

 

liderin düşünceleriyle etkilemek istediği kişileri çok iyi tanıması gerektiği 

düşünülmektedir. 

20. S20 “Lider, kendi düşüncesini rahatlıkla ifade edebilmelidir.” ifadesinde normal 

zekâ düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi 

gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderin düşüncesini rahatlıkla 

ifade etmesi gerektiğini düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş 

grubunda da liderin düşüncesini rahatlıkla ifade etmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş grubunda anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. 

21. S21 “Lider, doğruların zamanla değişebileceğini kabul eder.”  ifadesinde normal 

zekâ düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin doğruların zamanla değişeceğini 

kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderin 

doğruların zamanla değişeceğini kabul etmesi gerektiğini düşünmektedir. 10-11 

yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin doğruların zamanla 

değişeceğini kabul etmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş 

grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

22.  S22 “Lider, bir problemi farklı yöntemlerle çözebilen kişidir.” ifadesinde 

normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin bir problemi farklı 

yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler 

liderin bir problemi farklı yönleriyle çözebilmesi gerektiğini düşünmektedir. 10-

11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin bir problemi farklı 

yönleriyle çözebilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 yaş 

grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

23. S23 “Lider, çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini 

dinlemelidir.” ifadesinde normal zekâ düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin 

çözüm yolu belirlerken etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşündüklerini 

düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin çözüm yolu belirlerken 

etrafındaki kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiği düşünülmektedir.  
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24. S24 “Lider, aldığı kararlarla yanındaki kişileri etkiler.” ifadesinde normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin çözüm yolu belirlerken etrafındaki 

kişilerin düşüncelerini dinlemesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız 

öğrenciler liderin aldığı kararlarla etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bu düşünce kız öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da liderin aldığı kararlarla 

etrafındaki kişileri etkilemesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünce 12-13-14 

yaş grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

25. S25 “Lider, yapacağını söylediği şeyleri yapar.” ifadesinde normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması 

gerektiğini düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderin yapacağı söylediği 

şeyleri yapması gerektiğini düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş 

grubunda da liderin yapacağı söylediği şeyleri yapması gerektiği 

düşünülmektedir.  

26. S26 “Lider, işlerini zamanında bitirmelidir.” ifadesinde normal zekâ 

düzeyindeki ve özel yetenekliler liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Erkek ve kız öğrenciler liderin işlerini zamanında bitirmesi 

gerektiğini düşünmektedir. 10-11 yaş grubunda ve 12-13-14 yaş grubunda da 

liderin işlerini zamanında bitirmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

Araştırma sorularına verilen yanıtlar genel bir çerçevede özetlenecek olursa, liderin 

etrafındaki kişileri dinlemesi, onlarla fikir alışverişinde bulunması ve karar alınırken 

kendi hedefini paylaşıp ortam bir karar alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Liderin 

her alanda liderlik yapmasının zorunlu olmadığı farklı alanlara farklı kişilerin liderlik 

edebileceği ve liderliğin doğuştan gelmese bile sonradan öğrenilebileceği 

düşünülmektedir. Lider yapacağı işleri zamanında ve tam bir şekilde yapması, 

problemleri çözerken farklı çözüm yöntemleri düşünmesi, aldığı kararlarla etrafındaki 

kişileri etkilemesi beklenen özellikler arasındadır. Liderin dış görünüşünün ve yaşının 

liderlik özelliği için önemli bir durum olmadığı sonucu ortaya konmuştur.  
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4.2. Yargı 

Ergenlik çağındaki öğrencilerin liderlik görüşler ele alındığında; beklenen 

davranış biçiminin; dikkate alınma ve düşüncelerinin önemsenmesi şeklinde olduğu 

görülmektedir. Öğrenciler kendilerine liderlik eden kişilerden fikirlerinin sorulmasını ve 

kararlar alınırken görüşlerini sunmak istemektedirler. Dış görüntü ve yaş önemsiz 

ayrıntılar olarak görülmekte, liderlik sonradan öğrenilebilinecek bir beceri olarak kabul 

edilmektedir. 

Sosyal Medya üzerinde çok fazla takip edilen kişiler lider olarak                  

görülmemektedir. Aynı zamanda sosyal medyanın dikkate alınmayacak kadar da değersiz 

bir platform olmadığı düşünmektedirler. Bu noktada sosyal medya ergen dönemindeki 

çocuklar için önemli bir araçtır. 

Özel yetenekli öğrenciler lideri, beraber karar almaya açık, eleştiriyi kabul 

edebilen, farklı yolları düşünen ve etrafındakileri etkileyen birisi olarak görmektedirler. 

Özel yetenekli öğrenciler doğruların zamanla değişebileceği düşünmekte, kendisi gibi 

düşünmeyenlere söz hakkı verme konularını önemsemektedirler. Karar verdikten sonra 

bunun arkasında sonuna kadar durabilen ve etrafındakilerle sorumluluklarını 

paylaşabilen, vazgeçmeyen bir liderlik tarzı benimsenmiştir. 

4.3. Öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; aile, okul ve sosyal çevrede bazı 

konulara açıklık getirmekle birlikte, özellikle liderlik alanında başka çalışmaların 

yapılma ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Bulgulardan yola çıkarak araştırmacılara, 

öğretmenlere, ailelere ve eğitim yöneticilerine yönelik öneriler aşağıdaki gibi 

verilmiştir. 

 Ortaokul kademesinde öğretmenlerin öğrencileri ile iletişim kurarken, 

öğrencileri çok fazla dinlemeleri, onları anlamaya yönelik çalışmaları okul 

PDR birimi ile ortaklaşa ve düzenli olarak yapmaları gerekmektedir. Dengesiz 

bir dönem olarak adlandırılan ergenlik dönemindeki öğrencilerin kendilerini 

ifade etmek istemeleri, iletişimin zorunlu olduğunu göstermektedir. Aile, 
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öğretmen ve öğrenci sıklıkla iletişim halinde olması dönemsel zorlukları 

atlatmada fayda sağlayacaktır. 

 Aileler çocuklarıyla iletişim kurarken dinlemeye ve anlamaya sonuna kadar 

çaba sarfetmeli, onların düşüncelerindeki yanlış ve doğruları uygun bir üslupta 

ifade etmelidirler. Aile içerisinde karar alırken mutlaka fikir alışverişinde 

bulunulmalı alınan kararlara uymaya özen gösterilmelidir.  

 Ergenlik çağındaki öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri ile ilgili okul içerisinde 

bilgilendirici ve ilişkileri rahatlatıcı; sunum, münazara, açık oturum etkinlikleri 

düzenlemek, grup içerisindeki sorunların çözümünü rahatlatacaktır. Öğrenci-

lerin liderlik becerilerin ön plana çıkartılması için; farklı alanlarda ve konularda 

ön plana çıkacağı ortamların oluşturulması önemlidir. 

 Okul, sınıf ve ev ortamında grup çalışması şeklinde etkinliklerin düzenlenmesi, 

gruplar halinde hareket etmek isteyen ergenlik çağındaki öğrencilerin 

akranlarıyla uyum sağlaması için önemli fırsatlar elde etmesini sağlayacaktır.  

 Ortaokul kademesinde öğretmenlik ve idarecilik yapacak olan kişilere, ergenlik 

çağındaki öğrencilerin lider olarak kimleri gördüğü ve hangi özelliklerin önemli 

olduğu bilgisi mutlaka düzenli aralıklarla verilmelidir. Öğrencilerin lider olarak 

gördükleri kişilerin özelliklerinin öğretmenlerde olması için MEB ve YÖK 

birlikte çalışmalıdır. 

 Bu araştırma İstanbul’da az sayıda örneklem ile yapılmıştır. Bu araştırma 

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılması verinin kuvvetlenmesini 

sağlayacaktır. Aynı şekilde araştırmanın lise ve üniversitelerde yapılması 

verilerin diğer yaş gruplarıyla uyum sağlayıp sağlamadığını gösterecektir. 
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EK’LER 

EK 1: Anket Formu  
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EK 2: Araştırma İzni Yazısı  
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EK 2: Araştırma İzin Belgesi 
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