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Amaç – Çalışmanın amacı, duygusal zekânın etkili liderlik üzerindeki etkisinin ülkelerarası
farklılıklar açısından incelenmesidir.
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Yöntem – Çalışma, Türkiye ve Afganistan’da bankacılık, eğitim (üniversite), savunma, sağlık
gibi kamu ve özel kesimde yer alan çeşitli sektörler üzerinde kolayda örneklem yoluyla seçilmiş
kişiler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemi yardımıyla toplanmış olup
veriler SPSS 11.5 istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Analizlerde Frekans Analizi,
Korelasyon Analizi ve Doğrusal Regresyon Analizinden faydalanılmıştır.

Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Bulgular – Yapılan analizler neticesinde her iki ülkede de (Türkiye ve Afganistan) duygusal
zekâ ve etkili liderlik arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki görülmüştür (Türkiye için %63,1
ve Afganistan için %59 düzeyinde ilişki). Aynı zamanda duygusal zekânın etkili liderlik
üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
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Purpose – The purpose of the study is to examine the relationship between emotional
intelligence and effective leadership in terms of inter-country differences.
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Tartışma – Yönetimin tarihi sürecine bakıldığında yönetici/lider ve insan ilişkilerinin birbiriyle
yakın ilişkide olduğu ve birlikte ele alındığı görülmektedir. Günümüzde yönetici/liderin
özellikleri ele alındığında yapılan çalışmalarda etkili liderlik için gerekli olan unsurların en
önemlilerinden biri kişinin duygusal zekâ düzeyinin olduğu ortaya çıkmıştır. Duygusal zekâ
etkili liderlik için neden bu kadar önemlidir? Robbins ve Judge (2015), duygusal zekânın
savunucularının; duygusal zekâya sahip olmayan kişinin çok iyi bir eğitime, yüksek derecede
analitik zekâya, geniş vizyona ve sınırsız sayıda güzel fikirler üreten özelliklere sahip olsa da
büyük lider olamayacaklarını iddia etmekte olduğunu ifade etmiştir. Burada liderliğin
özelliklerine bakıldığında liderin kişisel ve akademik becerilerinin yanında duygu yapısının da
incelenmesi etkin bir lider olabilmesi açısından önem arzetmektedir. Bu bağlamda çalışmanın
amacını duygusal zekâ ile etkili liderlik arasındaki ilişkinin ülkelerarası farklılıklar açısından
incelenmesi oluşturmaktadır.

Design/methodology/purpose – For examining the mentioned purpose an empirical study with
convenience sampling method was carried out on both private and public sectors such as
education (university), banking, defense and health at Turkey and Afghanistan. The gathered
data through survey method were analyzed by SPSS 11.5 statistical program to test the
proposed hypothesis. The frequency analysis, correlation analysis, and linear regression
analysis were used to analyze the collected data.
Finding – As the result of the analysis in both countries (Turkey and Afghanistan), a significant
positive correlation was observed between emotional intelligence and effective leadership
(Turkey: 63.1 % and Afghanistan: 59 %). At the same time, emotional intelligence has been
shown to have an impact on effective leadership.
Discussion – In the history of Management, it is seen that managers/leaders and human
relations are closely related and discussed together. Nowadays, in the studies which consider
the characteristics of managers/leaders, one of the most important elements for effective
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leadership has emerged as the emotional level of human being. Why is Emotional İntelligence
(EI) so critical to effective leadership? Advocates of EI argue that without it, a person can have
outstanding training, a highly analytical mind, a compelling vision, and an endless supply of
terrific ideas but still not make a great leader. This may be especially true as individuals move
up in an organization (Robbins and Judge, 2015). To be an effective leader it is important to
explore the leader's personal and academic skills as well as the emotional intelligence which
becomes a measure for identifying effective leadership and tool for developing effective
leadership skills. In this context, the aim of the study is to examine the relationship between
emotional intelligence and effective leadership in terms of inter-country differences.
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