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Lütfen, her bir ifade için sizin görüşünüze en uygun olan seçeneği aşağıdaki ölçeği kullanarak işaretleyiniz. Lütfen her 

cümlenin basındaki boşluğa bir sayı gelecek şekilde cevap veriniz. 

 

1             2                3    4       5                    6                           7 

Kesinlikle           Katılmıyorum            Biraz              Ortadayım              Biraz    Katılıyorum             Kesinlikle 

Katılmıyorum        Katılmıyorum            Katılıyorum                                    Katılıyorum 

 

Genel olarak KADIN YÖNETİCİLER: 

 

____ 1. ...çalışanlarının istek ve sorunlarını zamanında hissederler. 

____ 2. ...çok çalışırlar. 

____ 3. ...düzenlidirler. 

____ 4. ...karar alırken aceleci davranırlar. (T) 

____ 5. ...özel hayatlarından fedakârlık ederek islerine asılırlar. 

____ 6. ...karar alırken duygusal davranırlar. (T) 

____ 7. ...özel hayatlarındaki sorumluluklar nedeniyle islerine odaklanamazlar. (T) 

____ 8. ...olaylara genel bakamaz, detaylarda kaybolurlar. (T) 

____ 9. ...gerektiğinde sert olmakta zorlanırlar. (T) 

____ 10. ...ödün vermemeleri gereken noktalarda ödün verirler. (T) 

____ 11. ...kendi çıkarları doğrultusunda politik davranırlar. (T) 

____ 12. ...üzerinde aile sorumlulukları olduğu için is hayatlarını ön planda tutamazlar. (T) 

____ 13. ...zorluklarla bahsetmekte sıkıntı çekerler. (T) 

____ 14. ...çalışanlarının hangi zorlukları yasayabileceklerini anlarlar ve onlara destek olurlar. 

____ 15. ...detaylara odaklandıkları için sonuca ulaşmaları zaman alır. (T) 

____ 16. ...insan ilişkilerinde profesyonel davranamazlar. (T) 

____ 17. ...isleri başkalarına delege etmekte zorlanırlar. (T) 

____ 18. ...çalışanlarının hissettiklerini anlayabilirler ve ona göre davranırlar. 

____ 19. ...problemler karsısında çalışanlarına güler yüzle yardımcı olurlar. 

____ 20. ...sorunlar karsısında dinamik değildirler, pasif kalırlar. (T) 

____ 21. ...olaylara objektif yaklaşamazlar. (T) 

____ 22. ...çalışanlarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini iyi bilirler.  

____ 23. ...çalışanlarının yasadıkları sıkıntıları anlayışla karşılarlar. 



____ 24. ...islerin yürüdüğünden emin olmak için çalışanlarını takip eder ve sorgularlar. 

____ 25. ...duygusallığı, onların profesyonelliğini arttırır. 

____ 26. ...sosyal yönleri kuvvetlidir. 

____ 27. ...rahat iletişim kurulur. 

 

(T): Tersine kodlanmış maddeler.  

 

Faktör 1. “Görevi yürütme davranışları”: 13, 21, 8, 7, 20, 6, 16, 10, 15, 12, 4, 17, 9, 11 

Faktör 2. “İlişkileri yönetme davranışları: 19, 18, 14, 23, 22, 27, 1, 26, 25 

Faktör 1. “İş etiği”: 2, 5, 3, 24 

 

 

Puanlama:  

 

1. (T) harfi bulunan maddeler için puanlar tersine çevrilecektir. Böylece 1 puanı 7 olacak; 2 puanı 6 olacak; 3 puanı 

5 olacak; 4 puanı 4 olarak kalacak; 5 puanı 3 olacak; 6 puanı 2 olacak; 7 puanı 1 olacaktır.  

 

2. Yüksek puan kadınların yönetici olmasına karşı olumlu tutumları ifade eder. Düşük puan olumsuz tutumları ifade 

eder.  

 

3. Yukarıdaki işlem tamamlandıktan sonra, 27 maddenin toplamını hesapladıktan sonra 27’e bölmeniz 

önerilir. Böylece toplam puanın yorumlanması kolaylaşır. Örneğin, toplam puan 2.21 ise, 7’li skalada 

olumlu tutumlar ortanın altındadır; 4.11 ise olumlu tutumlar ortanın üstündedir. Alternatif olarak, 27 

maddenin toplamını da kullanmak mümkündür; analizler ve bulgular değişmeyecektir. Bu durumda en 

düşük puan 27, en yüksek puan 189 olacaktır. Örneğin 66 gibi bir puanın yorumlanması biraz daha güç 

olabilir ama olanaksız değildir.  

4. Faktör puanlarını hesaplamak için aynı işlemler uygulanacaktır. Faktör 1 için maddelerin toplamı soru 

sayısı olan 14’e; Faktör 2 için maddelerin toplamı soru sayısı olan 9’a; Faktör 3 için maddelerin toplamı 

soru sayısı olan 4’e bölünecektir.  





 

 



 


