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Amaç – Bu araştırmada, görece yeni bir kavram olan paradoksal liderlik davranışı açıklanarak,  
ulusal çaptaki paradoksal liderlik davranışı uygulamalarını ölçebilecek niteliklere sahip, geçerli ve 
güvenilir bir ölçek geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem – Araştırma nicel bir araştırmadır. Veriler, Ankara ve Bursa ilinde faaliyet gösteren dört ve 
beş yıldızlı otel işletmelerinde görev yapmakta olan 424 katılımcıdan elde edilmiştir. Tanımlayıcı 
istatistiki analizlerin yanında, ölçeğin yapı geçerliliği için Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ve 
Doğrulayıcı Faktör Analizinden, ölçeğin tamamı ve alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık analizleri için 
ise madde toplam korelasyon değeri ve Cronbach Alpha güvenilirlik testinden yararlanılmıştır.   

Bulgular – Analiz sonuçlara göre, geçerlik ve güvenirliği sağlanmış on sekiz ifadeden oluşan beş 
boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu boyutlar, bireyselliğe izin verirken astlara eşit(tekdüze) 
davranmak boyutu (pld1), ben-merkezciliği başkaları-merkezciliği(özgecilik) ile birleştirmek 
boyutu (pld2), özerkliğe müsaade ederken karar verme kontrolünü elinde tutma boyutu (pld3), 
esnekliğe izin verirken aynı zamanda iş gereklerini uygulatmak boyutu (pld4), çalışanlar ile hem 
mesafeyi koruyabilme hem de yakın olabilme boyutu (pld5) olarak belirlenmiştir.  

Tartışma – Araştırma kapsamında ulusal literature liderlik ile ilgili yeni bir kavram kazandırılmıştır. 
Analiz sonuçları, paradoksal liderlik davranışı ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği sağlanmış bir ölçek 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Purpose – In this study, as a new concept, paradoxical leadership behavior is explained and it is 
aimed to develop a valid and reliable scale that can measure national paradoxical leadership 
behavior. 

Design/methodology/approach – The research is a quantitative research. The data were obtained 
from 424 participants working in four and five star hotels operating in Ankara and Bursa. In addition 
to descriptive statistical analysis, Exploratory Factor Analysis (CFA) and Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) were used for construct validity of the scale while the item total correlation value 
and Cronbach Alpha reliability test were used for the internal consistency analyzes of the scale and 
its sub-dimensions.  

Findings: According to the reliability and validity analysis results, a five dimensional structure 
consisting of eighteen variables was obtained. These dimensions are the same as in original scales 
namely; Treating subordinates uniformly while allowing individualization (UI, pld1), Combining 
self-centeredness with other-centeredness (SO, pld2), Maintaining decision control while allowing 
autonomy (CA, pld3), Enforcing work requirements while allowing flexibility (RF,pld4), 
Maintaining both distance and closeness (DC, pld5).  

Discussion – Within the scope of the research, a new concept about leadership has been introduced 
to the national literature. The results of the analysis reveal that the paradoxical leadership behavior 
scale is a valid and reliable scale. 

1 Bu çalışma, “Kolektif Örgütsel Adanmanın İş Tatminine Etkisinde Paradoksal Liderlik Davranışının Rolü” başlıklı yüksek lisans 
tezinden türetilmiştir. 
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