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Özet
Çok Boyutlu Liderlik® II insanlara liderlik etmek ve onlarý geliþtirmek
için bir modelden çok daha fazlasýdýr. Kiþiler kendi karar verme ve
problem çözme sorumluluklarýný üstlendikçe, ortaklýk ruhu içinde,
sürekli bir diyaloðu teþvik eder. Liderler rollerinin, beraber çalýþtýklarý
kiþilere kendilerini daha fazla yönlendirmeleri, kendilerini motive
etmeleri, kendilerine yeterli olmalarý yolunda yardýmcý olmak için
ne gerekiyorsa—açýk amaçlar, direktif, destek, eðitim, geribildirim ve
takdir—saðlamak olduðunu fark ederler.

Diðer yandan, kiþiler de kendilerine kullanýlan liderlik stilini
belirleyenin kendi davranýþlarý olduðunu fark eder. Dolayýsýyla, Çok
Boyutlu Liderlik® II insanlarýn geliþmek için yardým istediklerinde
kullandýklarý bir araç haline gelir.

Çok Boyutlu Liderlik® II Modeli’nde dört liderlik stili ve dört geliþim
düzeyi vardýr. Modelin üst kýsmý dört liderlik stilini gösterir—1. Stili
(Direktif Verici), 2. Stili (Koçluk Edici), 3. Stili (Destekleyici) ve 4.
Stili (Delege Edici). Bu liderlik stilleri modelin alt kýsmýnda görülen
geliþim düzeyi sürecindeki dört geliþim düzeyi ile örtüþür—G1, G2,
G3, ve G4—

Geliþim düzeyi amaç ya
da göreve özgüdür.

4

Çok Boyutlu Liderlik® II aracýlýðýyla performans ve geliþim hakkýndaki
görüþmelerin sýklýðý ve kalitesi artar, kuruluþ geliþir, en yetenekli
insanlarýný kaybetmez.

Çok Boyutlu Liderlik® II’nin amacý, kiþinin belli bir amaç ya
da görevdeki geliþim düzeyi aþamasýna uygun liderlik stilini
eþleþtirmektir. Lider, kiþinin geliþim sürecinde G1’den (geliþmekte
olan) G4’e (geliþmiþ) ilerlemek için ihtiyaç duyduðu direktif ve
desteði saðlar. Geliþim düzeyi deðiþtikçe, liderin stili de deðiþmelidir.
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Örneðin, çok deneyimli biri teslim tarihlerini kaçýrmaya
baþlamýþ olabilir, ya da iþinin kalitesi düþmeye baþlamýþtýr.
Þirketin satýn alýnacaðýna dair söylentiler, ya da ailesel
sorunlar bu kiþinin performansýný etkiliyor olabilir. Bu
durumda, Delege Edici Liderlik Stilinden Destekleyici
Liderlik stiline geçmek uygun olur.

Çok Boyutlu Liderlik® II Modeli’nde dört liderlik stilinden geçen
eðriyi bir demiryolu gibi düþünün. Dört stilden her biri yoldaki
bir istasyondur. S1’den (Direktif Verme) S4’e gitmek istiyorsanýz
(Delege Etme), S2’de (Koçluk Etme) ve S3’te (Destekleme) durmak
zorundasýnýz.
Bu, gerileyen geliþim süreci için de geçerlidir. Bir lider, birisiyle
S4’teyse (Delege Etme) ve bu kiþinin performansý kötüye gitmeye
baþlarsa lider, performans problemini belirlemek için bir istasyon geri
giderek S3’e (Destekleme) varmalýdýr. Problem teþhis edildiðinde,
lider kiþinin performansýný tekrar yola sokabileceðine inanýyorsa
S4’e dönmek uygundur. Buna karþýn, kiþinin daha fazla yardýma
gereksinim duyduðu açýksa, lider bir istasyon daha geri giderek S2’ye
(Koçluk Etme) varabilir.
Liderler demiryolu üzerindeki bir istasyonu pas geçtiklerinde
performans ve geliþim “yoldan çýkar” insanlar zarar görür. Bunun
sýk rastlanan bir örneði “yalnýz býrak öldür” liderlik stilidir: Lider
deneyimsiz bir insana ne yapmasý gerektiðini söyler (S1) sonra da
uygun olmayan Delege Etme stiline atlar (S4); performans beklentileri
karþýlanmadýðý anda ise S1’e dönüp baðýrýp çaðýrýr.
Hem geliþim sürecinde hem de gerileyen geliþim sürecinde, liderlik
stilindeki deðiþimler, ister ileriye, ister geriye doðru olsun, birer birer
yapýlmalýdýr.
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En iyi olarak
tanýmlanabilecek bir
liderlik stili yoktur,
duruma göre deðiþir.

Bunun anlamý þudur: Geliþim düzeyi kiþiden kiþiye, amaçtan amaca,
görevden göreve deðiþtiðinden en iyi olarak tanýmlanabilecek bir
liderlik stili yoktur.
Çok Boyutlu Liderlik® II bir ortaklýk modelidir. Bu ortaklýk, liderin
çalýþtýðý kiþinin ihtiyaçlarýný anlamasýyla baþlar, dolayýsýyla da ilk
olarak geliþim düzeyi ele alýnmalýdýr.

Geliþim Düzeyi
Yeterlilik, amaç
ya da göreve has
bilgi ve beceriler
ya da aktarýlabilir
becerilerden oluþur.

Bir kiþinin bir amacý gerçekleþtirmesini ya da bir görevi
tamamlamasýný etkileyecek çok sayýda deðiþken varsa da, Çok
Boyutlu Liderlik® II her þeyden çok durumsal deðiþkenlere, yani
kiþinin belli bir amaç ya da görevdeki geliþim düzeyine odaklanýr.
Geliþim düzeyi iki etmenin birleþiminden oluþur—yeterlilik ve
baðlýlýk.

Yeterlilik kiþinin bir amaç ya da göreve getirdiði bilgi ve becerilerdir.
Yeterliliði en iyi belirleyen þey ispat edilmiþ performanstýr. Ama,
uygun direktif ve destekle zamanla geliþtirilebilir. Yeterlilik, eðitim, iþ
üzerinde eðitim, koçluk ve deneyimle elde edilir. Deneyim, bir iþten
diðerine aktarýlabilecek becerileri de içerir; örneðin, planlayabilme,
düzenleyebilme, problem çözebilme ve iyi iletiþim kurabilme
yetenekleri gibi. Bu beceriler doðalarý gereði geneldir ve bir amaç ya
da görevden diðerine aktarýlabilirler.
Baðlýlýk motivasyon ve
özgüvenin birleþimidir.

Baðlýlýk kiþinin belli bir amaç ya da göreve olan motivasyonu ve
özgüvenidir. Motivasyon, kiþinin belli bir iþe karþý duyduðu ilgi ve
þevk demektir. Ýlgi ve þevk davranýþlarla, canlýlýk, enerji seviyeleri ve
sözel ipuçlarý vasýtasýyla sergilenir. Özgüven, kiþinin kendine olan
inancý ile belli olur. Kiþinin bir amaç ya da görevi gerçekleþtirmek
için sahip olduðu yeterliliðe ne kadar güvendiðiyle ilgilidir.
Motivasyon ya da yeterlilik düþükse ya da yoksa, bir bütün olarak
baðlýlýkta düþük addedilir.
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Dört geliþim düzeyi farklý miktar yeterlilik ve baðlýlýðýn birleþiminden
oluþur.

Genellikle, kiþi yeni bir göreve G1’de baþlar. Ancak bazý
durumlarda kiþi geliþim sürecine G2’de girebilir. Bu,
kiþinin isteði dýþýnda bir transfer ya da iþle ilgili ya da iþ dýþý
meselelerden kaynaklanýyor olabilir. Hem yeterlilik hem
baðlýlýk düþük olduðundan, etkin dinlemeye odaklanmýþ
2. Stili kullanmak uygun olur.

Gerileyen Geliþim Süreci
Ýyi performans bir
süreçtir.

Kiþinin performansýnýn en yüksek seviyesine ulaþana kadar olan
geliþimi bir süreç olarak görülebilir. Amaç, kendine yeterli (iþini
baðýmsýz olarak yerine getirmek) olmaktýr ama farklý geliþim
düzeyindeki insanlarýn bu süreç boyunca farklý ihtiyaçlarý vardýr.

G G1—düþük yeterlilik /
yüksek baðlýlýk—Þevkli
Deneyimsiz

G G2—az - düþük

yeterlilik / düþük
baðlýlýk—Hayal
Kýrýklýðýna Uðramýþ
Öðrenci

6

Kiþinin geliþim düzeyi G1’den G4’e ilerledikçe, yeterlilik ve baðlýlýðý
dalgalanma gösterir. Çok az deneyime sahip olduklarý ya da tamamen
deneyimsiz olduklarý yeni görevlerde, insanlarýn çoðu þevkli ve
öðrenmeye heveslidir (G1). G1’i tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Umutlu

• Ýyimser

• Deneyimsiz

• Hevesli

• Meraklý

• Heyecanlý

• Yeni/beceriden yoksun

• Þevkli

Gerileyen geliþim
süreci, performansýn
kötüleþmesini (gerileme)
tanýmlamak için
kullanýlýr.

Performanstaki iyileþmelerin liderlik stilinin çan eðrisinde
ilerlemesini gerektirdiði gibi, performanstaki azalmalar da liderlik
stilinde gerilemeyi gerektirir. Bir baþka deyiþle, kiþi daha önce ispat
etmiþ olduðundan daha kötü performans gösterdiðinde lider de
davranýþlarýný kiþinin o anki geliþim düzeyine uydurmalýdýr.

Yeni bir göreve baþladýktan kýsa süre sonra kiþi genel olarak bir
hayal kýrýklýðý evresi geçirir. Bir iþ beklenenden daha zor ya da farklý
olduðunda hüsran olur. Bu hayal kýrýklýðý, baðlýlýkta azalmaya yol
açar (G2). G2’yi tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Bunalmýþ

• Yýlmýþ

• Kafasý karýþýk

• Hayal kýrýklýðýna uðramýþ

• Motivasyonsuz

• Cesareti kýrýlmýþ

• Morali Bozuk

• Yeterlilik belirtilerine sahip
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Ýnsanlar katýlým ve
iletiþimle geliþirler.

Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Lider, kiþinin performansýný, üzerinde anlaþmaya varýlmýþ liderlik
stiliyle idare ederken, iletiþim devam etmelidir. Yeni amaçlar,
öncelikler ve geliþim düzeyindeki deðiþmeler daha fazla diyaloðu ve
liderlik stilinde deðiþiklikleri tetiklemelidir.

GG3—orta - yüksek

yeterlilik / deðiþken
baðlýlýk—Yetenekli ama
Temkinli Ýþ Çýkarýcý

Geliþim Süreci
Geliþim Süreci kiþinin
dört geliþim düzeyinden
sýralý olarak geçerek
ilerlemesini tanýmlamak
için kullanýlýr.

Baþkalarýnýn Yeterlilik
ve Baðlýlýðýný
Geliþtirmenin Beþ
Adýmý:

Kiþi, yeni bir amaç ya da görev karþýsýnda öngörülebilir ve sýralý dört
farklý geliþim düzeyinden geçecektir. Kiþinin bu dört geliþim düzeyi
üzerinde ilerlemesine geliþim süreci denir.

Kendine Yeterli, Baþarýlý’lar geliþtirirken liderlik stilindeki deðiþikliði
tetikleyen performanstýr. Performanstaki iyileþmeler liderlik stilinin,
çan eðrisi üzerinde G1’den G2’ye, G3’e, G4’e birer birer kaymasýna
yol açar.

GG4—yüksek yeterlilik/

yüksek baðlýlýk—
Kendine Yeterli, Baþarýlý

1. Söyle
2. Göster
3. Performansý gözlemle
4. Geliþmeleri öv ya da
5. Yeniden yönlendir.

Geliþim düzeyi amaçtan
amaca ya da görevden
göreve farklýlýk gösterir.
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Kiþi hayal kýrýklýðý evresini atlatýr ve ihtiyaç duyduðu becerileri
kazanýrsa, çoðu kez kendinden kuþku duyduðu, görevi iyi yapýp
yapamayacaðýný, tek baþýna yürütüp yürütemeyeceðini sorguladýðý
bir evreye girer. Lideri yetkin olduðunu söylese de o emin olamaz.
Bir baþka deyiþle, kendi yeterliliðine güveni yoktur. Yeterlilik ve
kendinden kuþku duyma arasýnda gidip gelen bu duygular G3’de
görülen deðiþken baðlýlýða yol açar—heyecanla güvensizlik arasýnda
gidip gelen bir baðlýlýk. G3’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Kendi kendini eleþtiren

• Katkýda bulunan

• Temkinli

• Güvensiz

• Kuþkulu

• Kararsýz/emin olamayan

• Yetkin

• Sýkkýn/kayýtsýz

Uygun desteði görürse, kiþi, Kendine Yeterli, Baþarýlý bir G4, yani
belli bir amaç ya da görevde yüksek yeterlilik ve baðlýlýk gösteren biri
haline gelebilir. Bir baþka deyiþle, uygun miktar direktif ve destekle
kiþi, bir geliþim düzeyinden diðerine geçer, Þevkli bir Deneyimsiz’den
Hayal Kýrýklýðýna Uðramýþ Öðrenci’ye, oradan Yetenekli ama Temkinli
Ýþ Çýkarýcý’ya ve en sonunda da Kendine Yeterli, Baþarýlý’ya dönüþür.
G4’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Açýklanabilir özgüvenli

• Özerk

• Ýstikrarlý þekilde yetkin

• Kendinden emin

• Ýlham sahibi/ilham
		 veren

• Olgun

• Uzman
			

• Kendine yeterli/kendi 			
kendini yönlendiren

Geliþim düzeyi kiþiyle deðil, kiþinin belli bir amaç ya da görevdeki
yeterlilik ve baðlýlýðýyla ilgilidir. Kiþi genel anlamda herhangi bir
geliþim düzeyinde deðildir. Geliþim düzeyi amaçtan amaca, görevden
göreve farklýlýk gösterir. Bir baþka deyiþle, kiþi belli bir amaç ya da
görevde bir geliþim düzeyinde, bir baþka amaç ya da görevde farklý
bir geliþim düzeyinde olabilir.
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Çok Boyutlu Liderin
birinci becerisi olan
Teþhis, kiþinin yeterlilik
ve baðlýlýðýný, direktife
ve desteðe olan
ihtiyacýný belirlemektir.

Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Örneðin, konu pazara yeni ürünler sürmek, yeni pazarlar
açmak olduðunda, Casey bir dahi olabilir—geçmiþteki
pazarlama planlarýna bakýnca, açýkça G4 olduðunu
kanýtlamýþ biri. Ancak, konu demografik verileri ve satýn
alma eðilimlerini izlemek için bir veri tabaný oluþturmak
olduðunda Casey’nin bilgisayar deneyimi, dizüstünden
kullandýðý eposta ve kelime iþlemcisiyle sýnýrlýdýr. Göreve
olan motivasyonuna göre bir G1 ya da G2 olabilir.

Çok Boyutlu Liderin
ikinci becerisi
Esneklik, farklý Liderlik
Stillerini rahatça
kullanabilmektir.

Kiþi bir geliþim düzeyinden bir sonrakine, yani G1’den G2’ye, G3’e
ve G4’e geçtiðinde liderin stili de buna göre deðiþmelidir. Ancak
araþtýrmalar çoðu liderin tercih ettikleri bir liderlik stili olduðunu
gösteriyor.

Lider Davranýþ Analizi® II (LDAII®)* gösteriyor ki liderlerin
yüzde 54’ü sadece tek bir stil kullanýyor; yüzde 35’i iki stil
kullanýyor; yüzde 10’u üç stil kullanýyor; sadece yüzde 1’i
dört stili de kullanýyor.

Liderler, geliþim düzeyini teþhis ederek, hangi liderlik stilini
kullanacaklarýný belirleyebilirler.

Liderler etkili olmak için dört liderlik stilini de kullanabilmeliler.
Esnek olmayý öðrenmeliler.

Liderlik Stili
Liderlik stili, liderlerin
baþkalarýný etkilemek için
kullandýklarý davranýþ
modellerinin baþkalarý
tarafýndan algýlanýþ
biçimidir.

Liderlik stili, liderlerin zaman içinde, baþkalarýný etkilemek için
kullandýklarý davranýþ modellerinin baþkalarý tarafýndan algýlanýþ
biçimidir. Liderin kendisinin liderlik stilini nasýl algýladýðý ancak kendi
maksatlarýnýn bir göstergesidir ve baþkalarýnýn o liderlik stilini nasýl
algýladýðýný yansýtmayabilir. Araþtýrmalar bu davranýþ modellerin
iki sýnýfa ayrýldýðýný göstermiþtir; bunlar Çok Boyutlu Liderlik® II’de
Direktif Verici Davranýþ ve Destekleyici Davranýþ olarak
tanýmlanmýþtýr.* Liderler bu iki davranýþýn farklý birleþimlerini kullanýr.

Direktif Verici Davranýþ ne ve nasýl’a odaklanýr. Ýnsanlara ne
yapýlacaðýný, nasýl yapýlacaðýný, ne zaman yapýlacaðýný söylemek ve
göstermeyi, performans gözlemlemeyi ve sonuçlar hakkýnda sýk sýk
Direktif Verici Davranýþ—
geribildirimde bulunmayý içerir. Direktif Verici Davranýþ insanlarýn
yapýlandýrma, düzenleme,
yeterliliklerini geliþtirir.
öðretme, deðerlendirme,
denetleme
* Bu çerçevede Direktif Verici Davranýþ ve Direktif Verme, Destekleyici Davranýþ
ve Destekleme deðiþimli olarak kullanýlmaktadýr.
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Performans için Ortaklýk
Çok Boyutlu Liderin
üçüncü becerisi olan
Performans için
Ortaklýk, kiþilerle,
geliþim düzeyleri ve
hem kendi hemde
kuruluþun amaçlarýný
gerçekleþtirmek için
ihtiyaç duyduklarý
liderlik stili üzerinde
anlaþmaktýr.

Performans için Ortaklýk kiþinin geliþim düzeyiyle doðru eþleþen
liderlik stilinin kullanýmý için o kiþinin onayýný almaktýr. Ortaklýðýnda,
lider ve kiþi, amaçlar, geliþim düzeyi, liderlik stili, gelecekteki liderlik
davranýþlarý, nasýl irtibatta kalýnacaðý, ne sýklýkta irtibatta olacaklarý
konusunda anlaþýr. Ýnsanlara Çok Boyutlu Liderlik® II’yi öðretmek, bu
ortaklýktaki rollerini anlamalarýna yardýmcý olur.

Amaçlar üzerinde anlaþmaya varýlmasýyla, lider ve kiþi Çok Boyutlu
Liderlik® II’yi bildiði andan itibaren, karþýlýklý olarak kiþinin geliþim
düzeyini teþhis edebilir, uygun liderlik stili konusunda anlaþabilirler.

* Lider Davranýþ Analizi® II (LDAII®), lider esnekliði ve liderin uygun liderlik stilini
seçmedeki etkinliði hakkýnda hem kiþinin hem de diðer insanlarýn algýlamasýný
ölçmek için tasarlanmýþ bir araçtýr. Zigarmi, Drea, Carl Edeburn ve Ken
Blanchard. Getting to Know LDAII®: Research, Validity and the Reliability of the
Self and Other Forms, 4. Baský (Escondido: The Ken Blanchard Companies, 1997)
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Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Sonuç olarak, 1. Geliþim Düzeyi (G1), Direktif Verici (S1) Liderlik
Stiliyle uyumludur. 2. Geliþim Düzeyi (G2), Koçluk Edici (S2) Liderlik
Stiliyle uyumludur vs.
G1’ler baðlý ama yeterlilikleri eksik olduðundan, liderin yüksek
direktif saðlamasý (S1—Direktif Verme) gerekir. G2’ler hem yeterlilik
hem baðlýlýktan yoksundur, liderin yüksek direktif ve yüksek destek
saðlamasýna ihtiyaç duyarlar (S2—Koçluk Etme). G3’lerin yeterlilikleri
vardýr ama baðlýlýklarý deðiþkendir, dolayýsýyla liderin yüksek destek
göstermesine ihtiyaçlarý vardýr (S3—Destekleme). G4’lerin hem
yeterlilikleri hem de baðlýlýklarý yüksek olduðundan liderlerin düþük
direktif ve düþük destek vermeleri gerekir (S4—Delege Etme).
Direktif Verme (S1), 1.
Geliþim Düzeyi (G1)
içindir.

Direktif Verme 1. Geliþim Düzeyi içindir. 1. Stilin etkili olduðu
geliþim düzeyi G1’dir. Çünkü yüksek direktif, kiþinin ihtiyaç duyduðu
görev bilgisi ve becerilerini geliþtirir. Kiþi baþlamaya ve öðrenmeye
hevesli olduðundan, bu seviyede destek ihtiyacý daha azdýr.

Koçluk Etme (S2), 2.
Geliþim Düzeyi (G2)
içindir.

Koçluk Etme 2. Geliþim Düzeyi içindir. G2’deki kiþi 2. Stile, yeterliliði
arttýrmak için sürekli olarak yüksek direktife, baðlýlýktaki düþüþü
dengelemek için yüksek desteðe ihtiyaç duyar.

Destekleme (S3), 3.
Geliþim Düzeyi (G3)
içindir.

Destekleme 3. Geliþim Düzeyi içindir. G3’teki kiþinin baðlýlýðý
deðiþkendir; dolayýsýyla saðlam olmayan güvenini pekiþtirmek,
motivasyon sorunlarýnýn üstesinden gelmek için 3. Stilin Destekleyici
Davranýþlarýndan yararlanýr. Bu seviyede yeterlilik orta ile yüksek
arasý olduðundan, direktif ihtiyacý daha azdýr.

Delege Etme (S4), 4.
Geliþim Düzeyi (G4)
içindir.

Delege Etme 4. Geliþim Düzeyi içindir. G4’teki kiþinin yeterliliði ve
baðlýlýðý yüksektir. Kiþi kendi direktif ve desteðini saðlayabildiði için
4. Stilin düþük direktif vermesi ve düþük desteklemesi uygundur.

Aþýrý Denetleme= G3
ya da G4’le S1 ya da
S2.
Yetersiz Denetleme=
G1 ya da G2’yle S3 ya
da S4.

Yeterlilik ve baðlýlýðýn artacaðýndan emin olmak için liderlik stili,
kiþinin geliþim düzeyi ile doðru olarak eþleþmelidir. Kiþiler gereðinden
aþýrý ya da yetersiz denetlendiðinde, yani, çok fazla ya da çok az
direktif verildiðinde bu, geliþimlerini olumsuz olarak etkiler.
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Destekleyici
Davranýþ—dinleme,
problem çözümünü
kolaylaþtýrma, sorma,
açýklama, teþvik etme

Destekleyici Davranýþ kiþinin baðlýlýk ve inisiyatifini geliþtirmeye
odaklanýr. Odaklandýðý bir baþka konu da amaca yönelik olumlu
tutum ve hisleri geliþtirmektir. Destekleyici Davranýþlar için iyi
örnekler þunlardýr: Dinleme, kendine yeterli problem çözümünü
kolaylaþtýrma, teþvik etme ve baþkalarýný karar alma sürecine dahil
etme. Destekleyici Davranýþ insanlarýn baðlýlýðýný artýrýr.
Direktif Verici ve Destekleyici Davranýþlar Çok Boyutlu Liderlik® II
Modeli’nin yatay ve dikey eksenlerine yerleþtirildiðinde, bu
davranýþlarýn dört birleþimi ortaya çýkar. Direktif Verici ve
Destekleyici Davranýþlarýn bu dört birleþimi Çok Boyutlu Liderlik® II
Modeli’nin dört farklý liderlik stilini oluþturur.
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Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Lider direktif ve desteðinin miktarýyla, kiþinin karar verme sürecine
katýlýmý, dört stil arasýndaki farklarý oluþturur.
1. Stil—yüksek
Direktif Verici / düþük
Destekleyici Davranýþ—
Direktif Verme

1. Stil, yani Direktif Verme, yüksek Direktif Verici ve düþük
Destekleyici Davranýþ’tan oluþur. Direktif Verme stilinde
lider, neyin gerçekleþtirileceðine, amaç ya da görevlerin nasýl
gerçekleþtirileceðine dair kesin talimatlar verir. Ayrýca lider, kiþinin
performansýný yakýndan denetler. 1. Stilde kararlarýn çoðunu lider
verir. S1’i tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Tanýmlar
			

2. Stil—yüksek
Direktif Verici / yüksek
Destekleyici Davranýþ—
Koçluk Etme

3. Stil—düþük Direktif
Verici / yüksek
Destekleyici Davranýþ—
Destekleme

• Öðretir/nasýl yapýlacaðýný gösterir 		
ve anlatýr

• Planlar / öncelik
belirler

• Kontrol eder / gözlemler

• Yönlendirir

• Geribildirimde bulunur

2. Stil, yani Koçluk Etme, yüksek Direktif Verici ve yüksek
Destekleyici Davranýþ’lardan oluþur. Lider kararlarý açýklar, kiþiden
öneri talep eder, geliþmeleri över, görev gerçekleþimini yönetmeye
devam eder. Kiþiden alýnacak girdiler dinlenir ancak son kararý lider
verir. S2’yi tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Araþtýrýr / sorar

• Geribildirimi paylaþýr

• Açýklar / açýklýk getirir

• Cesaretlendirir

• Yeniden yönlendirir

• Över

4. Stil—düþük
Direktif Verici / düþük
Destekleyici Davranýþ—
Delege Etme

4. Stil, yani Delege Etme, düþük Direktif Verici ve düþük Destekleyici
Davranýþ’larýn birleþimidir. Lider, kiþiye baðýmsýz hareket etme yetkisi
verir, iþin gerçekleþmesi için gerekli kaynaklarý saðlar. Kararlarýn
çoðunu kiþi verir. S4’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Ýzin verir / güvenir

• Farkýndalýðýný gösterir

• Teyit eder

• Kendini aþmaya iter

• Yetki verir
Dört stilde de, Lider (1) beklenti ve amaçlarý açýklar (2) performansý
takip eder ve (3) geribildirimde bulunur.

Çok Boyutlu Liderlik® II’de Liderlik Stilinin Geliþim Düzeyi ile Uyumu
amaç uyumdur!
Dört farklý geliþim düzeyinin her biriyle kullanýlacak uygun liderlik
stilini belirlemek için teþhis edilmiþ geliþim düzeyinden çýkarak dört
kýsýmlý modelden geçen liderlik stili eðrisine doðru giden dikey bir
çizgi çekin. Uygun liderlik stili—uyum—dikey çizginin eðriyi kestiði
kýsýmdýr.

3. Stil, yani Destekleme, düþük Direktif Verici ve yüksek Destekleyici
Davranýþ’larda bulunur. 3. Stili kullanan bir lider dinler, teþvik eder,
kendine yeterli karar verme ve problem çözme sürecini kolaylaþtýrýr.
S3’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Sorar / dinler
• Kendine yeterli problem çözümünü
				 kolaylaþtýrýr
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• Güven verir

• Geribildirimi teþvik eder

• Ýþbirliði yapar

• Takdir eder
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Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Lider direktif ve desteðinin miktarýyla, kiþinin karar verme sürecine
katýlýmý, dört stil arasýndaki farklarý oluþturur.
1. Stil—yüksek
Direktif Verici / düþük
Destekleyici Davranýþ—
Direktif Verme

1. Stil, yani Direktif Verme, yüksek Direktif Verici ve düþük
Destekleyici Davranýþ’tan oluþur. Direktif Verme stilinde
lider, neyin gerçekleþtirileceðine, amaç ya da görevlerin nasýl
gerçekleþtirileceðine dair kesin talimatlar verir. Ayrýca lider, kiþinin
performansýný yakýndan denetler. 1. Stilde kararlarýn çoðunu lider
verir. S1’i tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Tanýmlar
			

2. Stil—yüksek
Direktif Verici / yüksek
Destekleyici Davranýþ—
Koçluk Etme

3. Stil—düþük Direktif
Verici / yüksek
Destekleyici Davranýþ—
Destekleme

• Öðretir/nasýl yapýlacaðýný gösterir 		
ve anlatýr

• Planlar / öncelik
belirler

• Kontrol eder / gözlemler

• Yönlendirir

• Geribildirimde bulunur

2. Stil, yani Koçluk Etme, yüksek Direktif Verici ve yüksek
Destekleyici Davranýþ’lardan oluþur. Lider kararlarý açýklar, kiþiden
öneri talep eder, geliþmeleri över, görev gerçekleþimini yönetmeye
devam eder. Kiþiden alýnacak girdiler dinlenir ancak son kararý lider
verir. S2’yi tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Araþtýrýr / sorar

• Geribildirimi paylaþýr

• Açýklar / açýklýk getirir

• Cesaretlendirir

• Yeniden yönlendirir

• Över

4. Stil—düþük
Direktif Verici / düþük
Destekleyici Davranýþ—
Delege Etme

4. Stil, yani Delege Etme, düþük Direktif Verici ve düþük Destekleyici
Davranýþ’larýn birleþimidir. Lider, kiþiye baðýmsýz hareket etme yetkisi
verir, iþin gerçekleþmesi için gerekli kaynaklarý saðlar. Kararlarýn
çoðunu kiþi verir. S4’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Ýzin verir / güvenir

• Farkýndalýðýný gösterir

• Teyit eder

• Kendini aþmaya iter

• Yetki verir
Dört stilde de, Lider (1) beklenti ve amaçlarý açýklar (2) performansý
takip eder ve (3) geribildirimde bulunur.

Çok Boyutlu Liderlik® II’de Liderlik Stilinin Geliþim Düzeyi ile Uyumu
amaç uyumdur!
Dört farklý geliþim düzeyinin her biriyle kullanýlacak uygun liderlik
stilini belirlemek için teþhis edilmiþ geliþim düzeyinden çýkarak dört
kýsýmlý modelden geçen liderlik stili eðrisine doðru giden dikey bir
çizgi çekin. Uygun liderlik stili—uyum—dikey çizginin eðriyi kestiði
kýsýmdýr.

3. Stil, yani Destekleme, düþük Direktif Verici ve yüksek Destekleyici
Davranýþ’larda bulunur. 3. Stili kullanan bir lider dinler, teþvik eder,
kendine yeterli karar verme ve problem çözme sürecini kolaylaþtýrýr.
S3’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Sorar / dinler
• Kendine yeterli problem çözümünü
				 kolaylaþtýrýr
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• Güven verir

• Geribildirimi teþvik eder

• Ýþbirliði yapar

• Takdir eder
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Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Sonuç olarak, 1. Geliþim Düzeyi (G1), Direktif Verici (S1) Liderlik
Stiliyle uyumludur. 2. Geliþim Düzeyi (G2), Koçluk Edici (S2) Liderlik
Stiliyle uyumludur vs.
G1’ler baðlý ama yeterlilikleri eksik olduðundan, liderin yüksek
direktif saðlamasý (S1—Direktif Verme) gerekir. G2’ler hem yeterlilik
hem baðlýlýktan yoksundur, liderin yüksek direktif ve yüksek destek
saðlamasýna ihtiyaç duyarlar (S2—Koçluk Etme). G3’lerin yeterlilikleri
vardýr ama baðlýlýklarý deðiþkendir, dolayýsýyla liderin yüksek destek
göstermesine ihtiyaçlarý vardýr (S3—Destekleme). G4’lerin hem
yeterlilikleri hem de baðlýlýklarý yüksek olduðundan liderlerin düþük
direktif ve düþük destek vermeleri gerekir (S4—Delege Etme).
Direktif Verme (S1), 1.
Geliþim Düzeyi (G1)
içindir.

Direktif Verme 1. Geliþim Düzeyi içindir. 1. Stilin etkili olduðu
geliþim düzeyi G1’dir. Çünkü yüksek direktif, kiþinin ihtiyaç duyduðu
görev bilgisi ve becerilerini geliþtirir. Kiþi baþlamaya ve öðrenmeye
hevesli olduðundan, bu seviyede destek ihtiyacý daha azdýr.

Koçluk Etme (S2), 2.
Geliþim Düzeyi (G2)
içindir.

Koçluk Etme 2. Geliþim Düzeyi içindir. G2’deki kiþi 2. Stile, yeterliliði
arttýrmak için sürekli olarak yüksek direktife, baðlýlýktaki düþüþü
dengelemek için yüksek desteðe ihtiyaç duyar.

Destekleme (S3), 3.
Geliþim Düzeyi (G3)
içindir.

Destekleme 3. Geliþim Düzeyi içindir. G3’teki kiþinin baðlýlýðý
deðiþkendir; dolayýsýyla saðlam olmayan güvenini pekiþtirmek,
motivasyon sorunlarýnýn üstesinden gelmek için 3. Stilin Destekleyici
Davranýþlarýndan yararlanýr. Bu seviyede yeterlilik orta ile yüksek
arasý olduðundan, direktif ihtiyacý daha azdýr.

Delege Etme (S4), 4.
Geliþim Düzeyi (G4)
içindir.

Delege Etme 4. Geliþim Düzeyi içindir. G4’teki kiþinin yeterliliði ve
baðlýlýðý yüksektir. Kiþi kendi direktif ve desteðini saðlayabildiði için
4. Stilin düþük direktif vermesi ve düþük desteklemesi uygundur.

Aþýrý Denetleme= G3
ya da G4’le S1 ya da
S2.
Yetersiz Denetleme=
G1 ya da G2’yle S3 ya
da S4.

Yeterlilik ve baðlýlýðýn artacaðýndan emin olmak için liderlik stili,
kiþinin geliþim düzeyi ile doðru olarak eþleþmelidir. Kiþiler gereðinden
aþýrý ya da yetersiz denetlendiðinde, yani, çok fazla ya da çok az
direktif verildiðinde bu, geliþimlerini olumsuz olarak etkiler.
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Destekleyici
Davranýþ—dinleme,
problem çözümünü
kolaylaþtýrma, sorma,
açýklama, teþvik etme

Destekleyici Davranýþ kiþinin baðlýlýk ve inisiyatifini geliþtirmeye
odaklanýr. Odaklandýðý bir baþka konu da amaca yönelik olumlu
tutum ve hisleri geliþtirmektir. Destekleyici Davranýþlar için iyi
örnekler þunlardýr: Dinleme, kendine yeterli problem çözümünü
kolaylaþtýrma, teþvik etme ve baþkalarýný karar alma sürecine dahil
etme. Destekleyici Davranýþ insanlarýn baðlýlýðýný artýrýr.
Direktif Verici ve Destekleyici Davranýþlar Çok Boyutlu Liderlik® II
Modeli’nin yatay ve dikey eksenlerine yerleþtirildiðinde, bu
davranýþlarýn dört birleþimi ortaya çýkar. Direktif Verici ve
Destekleyici Davranýþlarýn bu dört birleþimi Çok Boyutlu Liderlik® II
Modeli’nin dört farklý liderlik stilini oluþturur.
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Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Çok Boyutlu Liderin
birinci becerisi olan
Teþhis, kiþinin yeterlilik
ve baðlýlýðýný, direktife
ve desteðe olan
ihtiyacýný belirlemektir.

Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Örneðin, konu pazara yeni ürünler sürmek, yeni pazarlar
açmak olduðunda, Casey bir dahi olabilir—geçmiþteki
pazarlama planlarýna bakýnca, açýkça G4 olduðunu
kanýtlamýþ biri. Ancak, konu demografik verileri ve satýn
alma eðilimlerini izlemek için bir veri tabaný oluþturmak
olduðunda Casey’nin bilgisayar deneyimi, dizüstünden
kullandýðý eposta ve kelime iþlemcisiyle sýnýrlýdýr. Göreve
olan motivasyonuna göre bir G1 ya da G2 olabilir.

Çok Boyutlu Liderin
ikinci becerisi
Esneklik, farklý Liderlik
Stillerini rahatça
kullanabilmektir.

Kiþi bir geliþim düzeyinden bir sonrakine, yani G1’den G2’ye, G3’e
ve G4’e geçtiðinde liderin stili de buna göre deðiþmelidir. Ancak
araþtýrmalar çoðu liderin tercih ettikleri bir liderlik stili olduðunu
gösteriyor.

Lider Davranýþ Analizi® II (LDAII®)* gösteriyor ki liderlerin
yüzde 54’ü sadece tek bir stil kullanýyor; yüzde 35’i iki stil
kullanýyor; yüzde 10’u üç stil kullanýyor; sadece yüzde 1’i
dört stili de kullanýyor.

Liderler, geliþim düzeyini teþhis ederek, hangi liderlik stilini
kullanacaklarýný belirleyebilirler.

Liderler etkili olmak için dört liderlik stilini de kullanabilmeliler.
Esnek olmayý öðrenmeliler.

Liderlik Stili
Liderlik stili, liderlerin
baþkalarýný etkilemek için
kullandýklarý davranýþ
modellerinin baþkalarý
tarafýndan algýlanýþ
biçimidir.

Liderlik stili, liderlerin zaman içinde, baþkalarýný etkilemek için
kullandýklarý davranýþ modellerinin baþkalarý tarafýndan algýlanýþ
biçimidir. Liderin kendisinin liderlik stilini nasýl algýladýðý ancak kendi
maksatlarýnýn bir göstergesidir ve baþkalarýnýn o liderlik stilini nasýl
algýladýðýný yansýtmayabilir. Araþtýrmalar bu davranýþ modellerin
iki sýnýfa ayrýldýðýný göstermiþtir; bunlar Çok Boyutlu Liderlik® II’de
Direktif Verici Davranýþ ve Destekleyici Davranýþ olarak
tanýmlanmýþtýr.* Liderler bu iki davranýþýn farklý birleþimlerini kullanýr.

Direktif Verici Davranýþ ne ve nasýl’a odaklanýr. Ýnsanlara ne
yapýlacaðýný, nasýl yapýlacaðýný, ne zaman yapýlacaðýný söylemek ve
göstermeyi, performans gözlemlemeyi ve sonuçlar hakkýnda sýk sýk
Direktif Verici Davranýþ—
geribildirimde bulunmayý içerir. Direktif Verici Davranýþ insanlarýn
yapýlandýrma, düzenleme,
yeterliliklerini geliþtirir.
öðretme, deðerlendirme,
denetleme
* Bu çerçevede Direktif Verici Davranýþ ve Direktif Verme, Destekleyici Davranýþ
ve Destekleme deðiþimli olarak kullanýlmaktadýr.

8
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Performans için Ortaklýk
Çok Boyutlu Liderin
üçüncü becerisi olan
Performans için
Ortaklýk, kiþilerle,
geliþim düzeyleri ve
hem kendi hemde
kuruluþun amaçlarýný
gerçekleþtirmek için
ihtiyaç duyduklarý
liderlik stili üzerinde
anlaþmaktýr.

Performans için Ortaklýk kiþinin geliþim düzeyiyle doðru eþleþen
liderlik stilinin kullanýmý için o kiþinin onayýný almaktýr. Ortaklýðýnda,
lider ve kiþi, amaçlar, geliþim düzeyi, liderlik stili, gelecekteki liderlik
davranýþlarý, nasýl irtibatta kalýnacaðý, ne sýklýkta irtibatta olacaklarý
konusunda anlaþýr. Ýnsanlara Çok Boyutlu Liderlik® II’yi öðretmek, bu
ortaklýktaki rollerini anlamalarýna yardýmcý olur.

Amaçlar üzerinde anlaþmaya varýlmasýyla, lider ve kiþi Çok Boyutlu
Liderlik® II’yi bildiði andan itibaren, karþýlýklý olarak kiþinin geliþim
düzeyini teþhis edebilir, uygun liderlik stili konusunda anlaþabilirler.

* Lider Davranýþ Analizi® II (LDAII®), lider esnekliði ve liderin uygun liderlik stilini
seçmedeki etkinliði hakkýnda hem kiþinin hem de diðer insanlarýn algýlamasýný
ölçmek için tasarlanmýþ bir araçtýr. Zigarmi, Drea, Carl Edeburn ve Ken
Blanchard. Getting to Know LDAII®: Research, Validity and the Reliability of the
Self and Other Forms, 4. Baský (Escondido: The Ken Blanchard Companies, 1997)
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Ýnsanlar katýlým ve
iletiþimle geliþirler.

Çok Boyutlu Liderlik® II Makale

Lider, kiþinin performansýný, üzerinde anlaþmaya varýlmýþ liderlik
stiliyle idare ederken, iletiþim devam etmelidir. Yeni amaçlar,
öncelikler ve geliþim düzeyindeki deðiþmeler daha fazla diyaloðu ve
liderlik stilinde deðiþiklikleri tetiklemelidir.

GG3—orta - yüksek

yeterlilik / deðiþken
baðlýlýk—Yetenekli ama
Temkinli Ýþ Çýkarýcý

Geliþim Süreci
Geliþim Süreci kiþinin
dört geliþim düzeyinden
sýralý olarak geçerek
ilerlemesini tanýmlamak
için kullanýlýr.

Baþkalarýnýn Yeterlilik
ve Baðlýlýðýný
Geliþtirmenin Beþ
Adýmý:

Kiþi, yeni bir amaç ya da görev karþýsýnda öngörülebilir ve sýralý dört
farklý geliþim düzeyinden geçecektir. Kiþinin bu dört geliþim düzeyi
üzerinde ilerlemesine geliþim süreci denir.

Kendine Yeterli, Baþarýlý’lar geliþtirirken liderlik stilindeki deðiþikliði
tetikleyen performanstýr. Performanstaki iyileþmeler liderlik stilinin,
çan eðrisi üzerinde G1’den G2’ye, G3’e, G4’e birer birer kaymasýna
yol açar.

GG4—yüksek yeterlilik/

yüksek baðlýlýk—
Kendine Yeterli, Baþarýlý

1. Söyle
2. Göster
3. Performansý gözlemle
4. Geliþmeleri öv ya da
5. Yeniden yönlendir.

Geliþim düzeyi amaçtan
amaca ya da görevden
göreve farklýlýk gösterir.

14
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Kiþi hayal kýrýklýðý evresini atlatýr ve ihtiyaç duyduðu becerileri
kazanýrsa, çoðu kez kendinden kuþku duyduðu, görevi iyi yapýp
yapamayacaðýný, tek baþýna yürütüp yürütemeyeceðini sorguladýðý
bir evreye girer. Lideri yetkin olduðunu söylese de o emin olamaz.
Bir baþka deyiþle, kendi yeterliliðine güveni yoktur. Yeterlilik ve
kendinden kuþku duyma arasýnda gidip gelen bu duygular G3’de
görülen deðiþken baðlýlýða yol açar—heyecanla güvensizlik arasýnda
gidip gelen bir baðlýlýk. G3’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Kendi kendini eleþtiren

• Katkýda bulunan

• Temkinli

• Güvensiz

• Kuþkulu

• Kararsýz/emin olamayan

• Yetkin

• Sýkkýn/kayýtsýz

Uygun desteði görürse, kiþi, Kendine Yeterli, Baþarýlý bir G4, yani
belli bir amaç ya da görevde yüksek yeterlilik ve baðlýlýk gösteren biri
haline gelebilir. Bir baþka deyiþle, uygun miktar direktif ve destekle
kiþi, bir geliþim düzeyinden diðerine geçer, Þevkli bir Deneyimsiz’den
Hayal Kýrýklýðýna Uðramýþ Öðrenci’ye, oradan Yetenekli ama Temkinli
Ýþ Çýkarýcý’ya ve en sonunda da Kendine Yeterli, Baþarýlý’ya dönüþür.
G4’ü tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Açýklanabilir özgüvenli

• Özerk

• Ýstikrarlý þekilde yetkin

• Kendinden emin

• Ýlham sahibi/ilham
		 veren

• Olgun

• Uzman
			

• Kendine yeterli/kendi 			
kendini yönlendiren

Geliþim düzeyi kiþiyle deðil, kiþinin belli bir amaç ya da görevdeki
yeterlilik ve baðlýlýðýyla ilgilidir. Kiþi genel anlamda herhangi bir
geliþim düzeyinde deðildir. Geliþim düzeyi amaçtan amaca, görevden
göreve farklýlýk gösterir. Bir baþka deyiþle, kiþi belli bir amaç ya da
görevde bir geliþim düzeyinde, bir baþka amaç ya da görevde farklý
bir geliþim düzeyinde olabilir.
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Dört geliþim düzeyi farklý miktar yeterlilik ve baðlýlýðýn birleþiminden
oluþur.

Genellikle, kiþi yeni bir göreve G1’de baþlar. Ancak bazý
durumlarda kiþi geliþim sürecine G2’de girebilir. Bu,
kiþinin isteði dýþýnda bir transfer ya da iþle ilgili ya da iþ dýþý
meselelerden kaynaklanýyor olabilir. Hem yeterlilik hem
baðlýlýk düþük olduðundan, etkin dinlemeye odaklanmýþ
2. Stili kullanmak uygun olur.

Gerileyen Geliþim Süreci
Ýyi performans bir
süreçtir.

Kiþinin performansýnýn en yüksek seviyesine ulaþana kadar olan
geliþimi bir süreç olarak görülebilir. Amaç, kendine yeterli (iþini
baðýmsýz olarak yerine getirmek) olmaktýr ama farklý geliþim
düzeyindeki insanlarýn bu süreç boyunca farklý ihtiyaçlarý vardýr.

G G1—düþük yeterlilik /
yüksek baðlýlýk—Þevkli
Deneyimsiz

G G2—az - düþük

yeterlilik / düþük
baðlýlýk—Hayal
Kýrýklýðýna Uðramýþ
Öðrenci

6

Kiþinin geliþim düzeyi G1’den G4’e ilerledikçe, yeterlilik ve baðlýlýðý
dalgalanma gösterir. Çok az deneyime sahip olduklarý ya da tamamen
deneyimsiz olduklarý yeni görevlerde, insanlarýn çoðu þevkli ve
öðrenmeye heveslidir (G1). G1’i tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Umutlu

• Ýyimser

• Deneyimsiz

• Hevesli

• Meraklý

• Heyecanlý

• Yeni/beceriden yoksun

• Þevkli

Gerileyen geliþim
süreci, performansýn
kötüleþmesini (gerileme)
tanýmlamak için
kullanýlýr.

Performanstaki iyileþmelerin liderlik stilinin çan eðrisinde
ilerlemesini gerektirdiði gibi, performanstaki azalmalar da liderlik
stilinde gerilemeyi gerektirir. Bir baþka deyiþle, kiþi daha önce ispat
etmiþ olduðundan daha kötü performans gösterdiðinde lider de
davranýþlarýný kiþinin o anki geliþim düzeyine uydurmalýdýr.

Yeni bir göreve baþladýktan kýsa süre sonra kiþi genel olarak bir
hayal kýrýklýðý evresi geçirir. Bir iþ beklenenden daha zor ya da farklý
olduðunda hüsran olur. Bu hayal kýrýklýðý, baðlýlýkta azalmaya yol
açar (G2). G2’yi tanýmlayan kelimeler þunlardýr:
• Bunalmýþ

• Yýlmýþ

• Kafasý karýþýk

• Hayal kýrýklýðýna uðramýþ

• Motivasyonsuz

• Cesareti kýrýlmýþ

• Morali Bozuk

• Yeterlilik belirtilerine sahip
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Örneðin, çok deneyimli biri teslim tarihlerini kaçýrmaya
baþlamýþ olabilir, ya da iþinin kalitesi düþmeye baþlamýþtýr.
Þirketin satýn alýnacaðýna dair söylentiler, ya da ailesel
sorunlar bu kiþinin performansýný etkiliyor olabilir. Bu
durumda, Delege Edici Liderlik Stilinden Destekleyici
Liderlik stiline geçmek uygun olur.

Çok Boyutlu Liderlik® II Modeli’nde dört liderlik stilinden geçen
eðriyi bir demiryolu gibi düþünün. Dört stilden her biri yoldaki
bir istasyondur. S1’den (Direktif Verme) S4’e gitmek istiyorsanýz
(Delege Etme), S2’de (Koçluk Etme) ve S3’te (Destekleme) durmak
zorundasýnýz.
Bu, gerileyen geliþim süreci için de geçerlidir. Bir lider, birisiyle
S4’teyse (Delege Etme) ve bu kiþinin performansý kötüye gitmeye
baþlarsa lider, performans problemini belirlemek için bir istasyon geri
giderek S3’e (Destekleme) varmalýdýr. Problem teþhis edildiðinde,
lider kiþinin performansýný tekrar yola sokabileceðine inanýyorsa
S4’e dönmek uygundur. Buna karþýn, kiþinin daha fazla yardýma
gereksinim duyduðu açýksa, lider bir istasyon daha geri giderek S2’ye
(Koçluk Etme) varabilir.
Liderler demiryolu üzerindeki bir istasyonu pas geçtiklerinde
performans ve geliþim “yoldan çýkar” insanlar zarar görür. Bunun
sýk rastlanan bir örneði “yalnýz býrak öldür” liderlik stilidir: Lider
deneyimsiz bir insana ne yapmasý gerektiðini söyler (S1) sonra da
uygun olmayan Delege Etme stiline atlar (S4); performans beklentileri
karþýlanmadýðý anda ise S1’e dönüp baðýrýp çaðýrýr.
Hem geliþim sürecinde hem de gerileyen geliþim sürecinde, liderlik
stilindeki deðiþimler, ister ileriye, ister geriye doðru olsun, birer birer
yapýlmalýdýr.

16
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En iyi olarak
tanýmlanabilecek bir
liderlik stili yoktur,
duruma göre deðiþir.

Bunun anlamý þudur: Geliþim düzeyi kiþiden kiþiye, amaçtan amaca,
görevden göreve deðiþtiðinden en iyi olarak tanýmlanabilecek bir
liderlik stili yoktur.
Çok Boyutlu Liderlik® II bir ortaklýk modelidir. Bu ortaklýk, liderin
çalýþtýðý kiþinin ihtiyaçlarýný anlamasýyla baþlar, dolayýsýyla da ilk
olarak geliþim düzeyi ele alýnmalýdýr.

Geliþim Düzeyi
Yeterlilik, amaç
ya da göreve has
bilgi ve beceriler
ya da aktarýlabilir
becerilerden oluþur.

Bir kiþinin bir amacý gerçekleþtirmesini ya da bir görevi
tamamlamasýný etkileyecek çok sayýda deðiþken varsa da, Çok
Boyutlu Liderlik® II her þeyden çok durumsal deðiþkenlere, yani
kiþinin belli bir amaç ya da görevdeki geliþim düzeyine odaklanýr.
Geliþim düzeyi iki etmenin birleþiminden oluþur—yeterlilik ve
baðlýlýk.

Yeterlilik kiþinin bir amaç ya da göreve getirdiði bilgi ve becerilerdir.
Yeterliliði en iyi belirleyen þey ispat edilmiþ performanstýr. Ama,
uygun direktif ve destekle zamanla geliþtirilebilir. Yeterlilik, eðitim, iþ
üzerinde eðitim, koçluk ve deneyimle elde edilir. Deneyim, bir iþten
diðerine aktarýlabilecek becerileri de içerir; örneðin, planlayabilme,
düzenleyebilme, problem çözebilme ve iyi iletiþim kurabilme
yetenekleri gibi. Bu beceriler doðalarý gereði geneldir ve bir amaç ya
da görevden diðerine aktarýlabilirler.
Baðlýlýk motivasyon ve
özgüvenin birleþimidir.

Baðlýlýk kiþinin belli bir amaç ya da göreve olan motivasyonu ve
özgüvenidir. Motivasyon, kiþinin belli bir iþe karþý duyduðu ilgi ve
þevk demektir. Ýlgi ve þevk davranýþlarla, canlýlýk, enerji seviyeleri ve
sözel ipuçlarý vasýtasýyla sergilenir. Özgüven, kiþinin kendine olan
inancý ile belli olur. Kiþinin bir amaç ya da görevi gerçekleþtirmek
için sahip olduðu yeterliliðe ne kadar güvendiðiyle ilgilidir.
Motivasyon ya da yeterlilik düþükse ya da yoksa, bir bütün olarak
baðlýlýkta düþük addedilir.
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Özet
Çok Boyutlu Liderlik® II insanlara liderlik etmek ve onlarý geliþtirmek
için bir modelden çok daha fazlasýdýr. Kiþiler kendi karar verme ve
problem çözme sorumluluklarýný üstlendikçe, ortaklýk ruhu içinde,
sürekli bir diyaloðu teþvik eder. Liderler rollerinin, beraber çalýþtýklarý
kiþilere kendilerini daha fazla yönlendirmeleri, kendilerini motive
etmeleri, kendilerine yeterli olmalarý yolunda yardýmcý olmak için
ne gerekiyorsa—açýk amaçlar, direktif, destek, eðitim, geribildirim ve
takdir—saðlamak olduðunu fark ederler.

Diðer yandan, kiþiler de kendilerine kullanýlan liderlik stilini
belirleyenin kendi davranýþlarý olduðunu fark eder. Dolayýsýyla, Çok
Boyutlu Liderlik® II insanlarýn geliþmek için yardým istediklerinde
kullandýklarý bir araç haline gelir.

Çok Boyutlu Liderlik® II Modeli’nde dört liderlik stili ve dört geliþim
düzeyi vardýr. Modelin üst kýsmý dört liderlik stilini gösterir—1. Stili
(Direktif Verici), 2. Stili (Koçluk Edici), 3. Stili (Destekleyici) ve 4.
Stili (Delege Edici). Bu liderlik stilleri modelin alt kýsmýnda görülen
geliþim düzeyi sürecindeki dört geliþim düzeyi ile örtüþür—G1, G2,
G3, ve G4—

Geliþim düzeyi amaç ya
da göreve özgüdür.

4

Çok Boyutlu Liderlik® II aracýlýðýyla performans ve geliþim hakkýndaki
görüþmelerin sýklýðý ve kalitesi artar, kuruluþ geliþir, en yetenekli
insanlarýný kaybetmez.

Çok Boyutlu Liderlik® II’nin amacý, kiþinin belli bir amaç ya
da görevdeki geliþim düzeyi aþamasýna uygun liderlik stilini
eþleþtirmektir. Lider, kiþinin geliþim sürecinde G1’den (geliþmekte
olan) G4’e (geliþmiþ) ilerlemek için ihtiyaç duyduðu direktif ve
desteði saðlar. Geliþim düzeyi deðiþtikçe, liderin stili de deðiþmelidir.
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Diðer Uygulamalar*
Çok Boyutlu Liderlik® II kiþileri geliþtirme yöntemi olarak büyük kabul
gördüyse de kiþisel geliþimi özendirmek, yüksek performanslý ekipler
yaratmak ve kuruluþ seviyesinde deðiþim baþlatýp uygulamak için de
deðerli bir modeldir.
Kiþisel Geliþim: Kiþiler, Çok Boyutlu Liderlik® II Modeli’ni kendi
geliþim düzeylerini teþhis etmek ve ihtiyaç duyduklarý direktifi ve
desteði elde etmek üzere inisiyatif almak için kullanabilirler.
Ekip Oluþumu: Çok Boyutlu Liderlik® II ekip geliþiminde de
yararlýdýr. Geliþim evreleri ekibin verimlilik ve moraliyle belirlenir.
Ekip liderinin ve ekip üyelerinin direktif verici ve destekleyici
davranýþlarý dört evre boyunca geliþimi kolaylaþtýrýr.
Kuruluþtaki Deðiþiklikler: Kuruluþ seviyesinde, direktif verici
davranýþ odaklandýrýcý davranýþa, destekleyici davranýþ esinlendirici
davranýþa dönüþür. Odaklandýrýcý ve esinlendirici davranýþlarýn dört
farklý birleþimi kuruluþtaki deðiþim boyunca kiþilerin dile getirdikleri
endiþelere cevap vermede kullanýlýr.

* Ayrýntýlý bilgi için bkz. Ken Blanchard Companies’in programlarý: Situational Self
Leadership (kiþisel geliþim), Building High Performing Teams® (ekip geliþimi) ve
Çok Boyutlu Liderlik® II—Deðiþim Yönetimi (kuruluþ seviyesinde deðiþim).
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Liderin Yeni Rolü
Liderlik bir ortaklýktýr.

Çok Boyutlu Liderlik® II
insanlara yaptýðýnýz
birþey deðildir; onlarla
birlikte yaptýðýnýz bir
þeydir.

Son yýllarda liderin rolü büyük ölçüde deðiþti. Eskiden, lider daha
çok “patron” olarak görülürdü. Bugün ise, liderler çalýþanlarýyla birer
ortak olmalýlar; artýk yalnýzca mevkilerinden aldýklarý güçle öncülük
edemiyorlar. Liderler yargýlayýcý ve deðerlendirici “emret ve kontrol
et” rolünden uzaklaþýp destekleme, koçluk etme ve þevklendirme
vasýtasýyla insanlarýn sorumluluk almasýný saðlamalýdýrlar.
Çok Boyutlu Liderlik® II insanlarý yönetip motive etme yaklaþýmý
olarak kalýcý oldu çünkü lider ve liderin destekleyip güvendiði
insanlar arasýnda bir ortaklýk olmasýný savunuyor. Bir baþka deyiþle,
Çok Boyutlu Liderlik® II insanlara yaptýðýnýz birþey deðildir; onlarla
birlikte yaptýðýnýz bir þeydir. Çok Boyutlu Liderlik® II’nin amacý
iletiþimi baþlatýp performans ve geliþim hakkýndaki görüþmelerin
kalite ve sýklýðýný artýrmak.

Çok Boyutlu Liderlik® II’ye Genel Bakýþ
Ýnsanlar geliþebilir,
geliþmek isterler.

Çok Boyutlu Liderlik® II etkili bir liderlik saðlayarak, zaman içinde,
performanslarýnýn en üst düzeyine ulaþabilmeleri için, insanlarý
geliþtirme sürecidir. Kiþinin belli bir amaç ya da görevdeki geliþim
düzeyi (çeþitli yeterlilik ve baðlýlýk birleþimleri) ile liderin saðladýðý
liderlik stili (çeþitli direktif verici ve destekleyici davranýþ birleþimleri)
arasýndaki iliþkiye dayalýdýr.
* Ken Blanchard Çok Boyutlu Liderlik®’i ilk olarak Paul Hersey ile Ohio
Üniversitesinde, 1968’de geliþtirdi. Önem kazanmasý, Management of
Organizational Behavior isimli, þu sýralar sekizinci baskýsýný yapan (Prentice
Hall, 1996) artýk klasikleþmiþ kitapla oldu. Ken, modelin bazý önemli yönlerinin
pratikte doðrulanmadýðýný görünce, The Ken Blanchard Companies’deki iþ
arkadaþlarýnýn—Don Carew, Eunice Parisi-Carew, Fred Finch, Patricia Zigarmi,
Drea Zigarmi, Margie Blanchard ve Laura Hawkins—düþünce ve araþtýrmalarýna
ve yüzlerce kullanýcýnýn geribildirimine dayanarak Çok Boyutlu Liderlik® II’yi
geliþtirdi. Patricia ve Drea Zigarmi ile birlikte yazdýðý Leadership and the One
Minute Manager (Morrow 1985) dünyanýn her yerinden yöneticiler için yeni bir
Çok Boyutlu Liderlik neslinin baþlangýcý oldu.
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Okunacaklar

Bence insanlar mükemmel olmak isterler.

Blanchard, K., D. Zigarmi, and B. Nelson. “Situational Leadership®
after 25 Years: A Retrospective.” The Journal of Leadership Studies
(November 1993).

Ýnsanlarýn içindeki mükemmelliði ortaya çýkarmak,

Blanchard, K., P. Zigarmi, and D. Zigarmi. Leadership and the One
Minute Manager. New York: Morrow, 1985.

önemli amaçlarý gerçekleþtirmek için hazýr, kendilerini

Fiedler, F. A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGrawHill, 1967.

güvende ve desteklenmiþ hissettikleri

Hersey, P. and K. Blanchard. “Life Cycle Theory of Leadership.”
Training and Development Journal (May 1969).

bir ortam yaratmak, liderin iþidir.
Bu yükümlülük, çiðnenmemesi gereken kutsal bir

Hersey, P., K. Blanchard, and D. Johnson. Management of
Organizational Behavior. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall, 2001.

güvendir. Ýnsanlarý potansiyellerini tam olarak

Stodgill, R. Handbook of Leadership. New York: Free Press, 1974.

kullanmaya yöneltme fýrsatý bir onurdur, hafife
alýnmamasý gerekir. Lider olarak, baþkalarýnýn hayatýný
elimizde tutarýz. Bu eller yumuþak, þefkatli ve her an

Stodgill, R. and A. Coons, eds. Leader Behavior: Its Description and
Measurement. Research Monograph 88, Ohio State University,
1957.
Zigarmi, D., K. Blanchard, M. O’Connor, and C. Edeburn.
Developing Leadership and Character ... Learning Enough about
Yourself to Influence Others. Del Mar, CA: Wharton Press, 2000.

destek vermeye hazýr olmalýdýr.
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—Ken Blanchard

© 2001 The Ken Blanchard CompaniesTM. Her hakký saklýdýr. Kopya edilemez • Item # 13526 • V020101 • 1012

© 2001 The Ken Blanchard CompaniesTM. Her hakký saklýdýr. Kopya edilemez • Item # 13526 • V020101 • 1012

19

