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İşgörenlerin performans düzeyi otel işletmelerinin başarısında önemli bir role sahiptir.
Performans düzeyini etkileyebilecek en önemli unsurlardan biri de yöneticilerin
benimsedikleri liderlik tarzıdır. Buna bağlı olarak araştırmanın temel amacı otel işletmeleri
çalışanlarının yöneticilerinden algıladıkları otokratik ve demokratik liderlik tarzlarının
performans düzeyleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için
İstanbul’da bulunan ve kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 390 beş yıldızlı otel
çalışanından anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Veriler, yapısal eşitlik modeli ile analiz
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, işgörenlerin demokratik liderlik algısının ve
performans düzeylerinin yüksek, otokratik liderlik algısının ise düşük düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. Bununla birlikte demokratik liderliğin işgören performansını pozitif yönde
etkilediği tespit edilirken, otokratik liderlik ile performans arasında herhangi bir anlamlı
ilişki bulunamamıştır. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak akademik ve sektörel içerikli
öneriler sunulmuştur
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The performance level of the employees has an important role in the success of hotel
businesses. One of the most important factors that can affect the performance level is the
leadership style adopted by the managers. Accordingly, the main purpose of this research
is to determine the effects of autocratic and democratic leadership styles perceived by hotel
managers on their performance levels. In order to achieve this aim, data were obtained by
survey technique from 390 five-star hotel employees in Istanbul and selected by
convenience sampling method. The data were analyzed with the structural equation model.
As a result of the analysis, it has been determined that the democratic leadership perception
and performance levels of the employees are high, while the autocratic leadership
perception is low. However, while it was determined that democratic leadership had a
positive effect on employee performance, no significant relationship was found between
autocratic leadership and performance. Depending on the results of the research, academic
and sectoral recommendations are presented.
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