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ÖZET 

"Bilgi insanın en değerli hazinesidir" sözü bellci de hiç bir çağda günümüz
de olduğu kadar önemli ve geçerli olmamıştır. Bilgi, insanın kendini ve çevresini 

. tanımasını, öğrenmesini ve böylece ilkel yaşam koşullarından günümüz medeni
yet düzeyine ulaşmasını sağlamıştır. İnsan aklının ürünü olan bilgi, yine insanın 

. en önemli özelliği olan sürekli gelişme ile birlikte toplumsal gelişmenin de belir

leyicisi olmuştur. 
İlkel toplumlarda insanların ilgisi barınma, korunma, beslenme ve çoğalma 

gibi temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasında yoğunlaşırken toprağın işlen

meye başlaması, tarım toplumlarım oluşturmuş ve ilginin yerleşik toplum ve ta-, 
rıms~ üretime yani toprağa yönelmesine yol açmıştır. Sanayi devriminin sağladı-
ğı buharlı makine gücü, demiryolu ile ulaşım, deniz ticareti gibi önemli gelişme

ler, hızlı şehirleşmeye daha da önemlisi hızlı makineleşmeye ve işçi sınıfının 

oluşmasına yolaçmıştır. Bu dönemde ise ilgi sanayi üretimine ve dolayısıyla ma

kinelere yönelmiştir. 
1950 'lerden bu yana gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojileri, günümüzde 

insan yaşamında giderek daha büyük rol almaktadır. Bilgi iletişiminin çok kısa 
sürede gerçekleşebilmesi, bilgi üretme, yayma, pazarlamayı da beraberinde getir

miştir. Bilgi işiyle uğraşan bilgi çalışanları ve bilgi örgütlerinin sayısı giderek art

maktadır. Hızlı bilgi artışı, değişme ve gelişmenin yol açtığı bu durum, bilgi dev

riminin sonucudur. Bu gelişmeler, gfi:nümüzde bilginin temel güç, ana sermaye 

olmasına ve insanların ilgilerinin bilgiye yönelmesine, kısaca bilginin toplumsal 

yaşamın tüm yönlerinde en etkili faktör olmasına yol açmıştır. Tüm bu gelişmeler 

bilgi toplumuna geçiş sürecinin işaretleridir. 
Hızlı bilgi artışının bireysel ve toplumsal yaşama yönelik çok çeşitli sonuç

larınÇlan söz edilebilir. 
:Hızlı bilgi artışı, hangi işte, konumda ve kademede olursa olsun bireylerde 
1 

bilgi• eskimesine, mevcut bilgilerinin kısa sürede yetersiz kalmasına yol açmakta-
dır. Bireyin yaşadığı çağa ayak uydurması, hayatım daha etkin biçimde yaşaması, 

işinde gelişmesi bakımından kendisine gerekli olan bilgileri aktif biçimde izleme

si gerekli, hatta zorunlu olmuştur. Her birey, kendi gelişimi için kendini eğitme 
sorumluluğunu üstlenmeli ve yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirmeli
dir. Bütün bunlar, bilgi toplumunun gerektirdiği insan modelinin yani kendini ge-· 

liştiren insanın özellikleridir. 
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Bu araştırma ile bilgi toplumunun, birey üzerindeki etkileri, kendini geliştir
me, yöneticilerde kendini geliştirme ve eğitim yöneticilerinin. kendilerini geliştir
me konusundaki görüş ve tutumlarının belirlenmesine çalışılmıştır. 

Üç kısımdan oluşan çalışmanın 1. kısmı, araştırmafiın özeti biçimindedir. II. 
kısım, bilgi toplumuna geçiş süreci, bilgi toplumunda yeni bir ihtiyaç kendini ge
liştirme, bilgi toplumunda örgüt yönetimi ve yöneticilerde kendini geliştirme bö
lümlerinin yer aldığı teorik incelemeyi kapsamaktadır. m. kısımda yöneticilerde 
kendini geliştirme ile ilgili araştırma yer almaktadır. 

Araştırma İstanbul'daki kamu ve özel öğretim kurumları (müdür, müdür 

yardımcıları), M.E.B. Merkez Teşkilatı ve İstanbul'daki sigorta işletmelerinin alt, 
orta ve üst kademe yöneticilerini kapsamıştır. Toplam 303 yöneticinin, bilgi top
lumu, ülkemizin bilgi toplumuna geçiş süreci, kendini geliştirme konusundaki 

görüşleri belirlenmiştir. Aynca bu araştırma için geliştirilen, Kendini Geliştirme 

Envanteri (KGB) ile yöneticilerin kendini geliştirme tutumları, kendini geliştirme 
tutumu ile kişisel özellikleri arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Örneklemin çoğunluğu, 36-50 yaş grubundaki kamu eğitim kurumu orta ka

deme yöneticilerinden oluşmaktadır. Yöneticilerin toplumsal yaşam (çevre, şehir

leşmenin yarattığı sorunlar), iş yaşamı (insan ilişkileri, karar verme) ve kişisel 

özellikler (zaman yönetimi, insanları tanıma) alanında öncelikle kendilerini geliş
tirmek istedikleri belirlenmiştir. Diğer yandan kendini geliştirme tutumunun yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, yönetim kademesi, yöneticilik süresi ve özellikle sektör 

(eğitim - kamu, özel - sigorta) değişkenlerinden anlamlı biçimde etkilendiği gö-. 
rülmüştür. Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş süreci, kendini geliştirme ihtiyacı, 

bu konudaki çabalar ve benzeri konularda çok çeşitli verilere ulaşılmıştır. 
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INTRODUCTION 

The proverb "knowledge is the most valuable tieasure fÔr a person" hasn't 
perhaps been that important so far as it is today. Knowleçlge helps human beings 
to know · about themselves and their surroundings, to learn them and therefore, 
and to enable them to improve their primitive livçs into our contemporary 
civilized life. Knowledge which is the product of hiıman intelligence, together 
with costant development which is also the most significant human character, 
has determined our social development as well. 

While in primitive societies human interest was mainly focused on the supply 
of physiological needs such· as shelter, protectio~, nutrition, multiplication, 
beginning to cultivate soil formed up agricultur~l communuties and caused 
human interest to be directed towards soil, steam engine power, ;railways, 
maritime trading and rapid machinisation provided by industrial revolUıtion sped 
up social development, paved the way for in~ernational trading, rapid 
urbanisation move important than that led to mactiinisatimı and forıİıation of 
working classes. 

Cumputer and communication technologies which have developed since 1950's 
are nowadays taking greater part in our lives. The possibility of realisation of 
information transmission within a very short time has brought up the 
production of information, transmission and marketing. The number of laborers 
and organizations engaged in information sector is gradually increasing. This 
situation, fast increase of information, caused by transformation and development 
is the result of informational revolutimi. Ali these deyelopments, nowadays, have 
caused information to be the basic power, main capi;tal and human interest to be 
directed towards information, in short, information to be the most effective factor 
in all the walks our social life. All these developments are the signs of 

i ' 

transitional peri.od to information society. 

Much can be said about the very many results of rapid inctease of 
1 

information related to individual and social living. 

Rapid increase of information, regardless of w'ork, place or rank carises: 
individual's knowledge to be out of date and within very short period of time to'. 
be inadequate. An individual should, even it is a must, follow information. 
necessary for himself effectively in order for him to be able to update himself, to 
lead his life effectively and to improve himself in his work. Each individual, for 
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' 
his own development, should take the responsibility of ~ducating himself and 
form the habit of life-long learning. All these are the/ characteristics of the 
model of persons necessitated by information societies, that is the model of 
those who improve themselves. 

In this research paper, the effects of information societies on individuals, 
self development, self development in administrators and views and attitudes of 
education administrators on self development have all been tried to be identified. 

Part one of this study which consists of three parts, is in the form of a summary 
of this research. Part two contains theoretical research in which transitional 
peri od into information society, a new need in an information society which is 
self development, management of an organization in an information society and 
self development in administrators are all covered as sections. In part three, there 
is the research on self development in administrators. 

This researsh covers ali state and private educational institutions (principals, vice 
principals), administrators in central headquarters of Ministry of National 
Education (MEB) and the lowest, middle and top rank administrators of 
insurance companies. The views of 303 administrators, in total, on information 
society, the transitional period of our country into information society and self 
development have been identified. Besides, the relations between Self 
Development Inventors, which has been developed for this research and the 
attitudes of self development of administrators, the attitude of self development 
and demographic characteristics have been tried to be identifıed. 

Most of the sample characters here have been chosen among 36 - 50 age groups 
of intermediary administrators in state education institutions. It has been 
identifıed that administrators want to improve themselves in social life 
( environment, problems that come up as the result of urbanisation), working 
conditions (human relations, decision making) and individual characteristics 
(time management, getting to know people). On the other hand, it has been 
observed that the attitude of self development (age, sex, level of education, rank 
in administration, period in administration and especially sector ( education) 
- state, private - insurance) has been considerably affected by the above -
mentioned variables. A lot of various data have been obtained on the issues like 
the transitional period for Turkiye into an information society, the need for self 
development, the efforts in this subject and others. 
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1. KIS™ GİRİŞ : . 

A. KONUNUN ÖNEMİ 

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de bilgiyi. "değeri yok olmayan bir servet" 
biçiminde tanımlarken, J. J. Rousseau, gerek bireysel gerekse toplumsal gelişme
nin bilgi ile gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Toplumsal gelişme tarihi incelen
diğinde insanlığın daha rahat bir yaşama ulaşmasının önemli ölçüde yeni bilgi ve 
buluşların ürünü olduğu görülecektir. En basit biçimde "öğrenilen şey" olarak ifa
de edilen bilgi, insanlığın en değerli ürünü olarak tüm çağlarda önemini koru
muştur. İlkel yaşam koşullarından günümüz medeniyet düzeyine ulaşılmasında 
en etkili faktörün bilgi olduğu bilinmektedir. Bunun bir sonucu olarak hemen he
men bütün toplumlarda bilginin önemi ve değerine ilişkin sözler, gerek sözlü ge
rekse yazılı kültürlerde yer almıştır. Böylece bilgi, toplumsal ve kültürel gelişme
nin itici gücü olmuştur. Hemen her çağda bilginin önemi ve değeri bilindiğine 
göre günümüzde bilgi çağı, bilgi toplumu ya da iletişim çağı, iletişim toplumu 
kavramlarının gündeme gelmesinin nedeni nedir ? 

İlkel yaşam koşullarında insanlar, kendi bireysel fizyolojik ihtiyaçlarının 
karşılanması ve doğal koşullardan korunma ile ilgiliyken toprağın işlenmeye baş
lanması ile ilgi toprağa yönelmiş, ilk yerleşik topluluklar oluşmaya başlamıştır. 

Ekonomik ve toplumsal gelişimin en önemli dönemeçlerinden birisi olan 
sanayi devrimi, iş ile insan arasına üçüncü unsur olan makinenin girmesine yol 
açmış ve bu dönemde ilgi sanayi üretimi dolayısıyla makineye yönelmiştir. Bu
har gücüyle çalışan makineler, demir yolu raylarının döşenmesi ve çeşitli maki
neler, kara ve deniz ulaşımı ve nakliyatta devrime yol açmış, ev sanayine daya
nan dokuma atelyeleri yerini büyük fabrikalara bırakmıştır. Sanayi devrimi ile 
başlayan makineleşme kısa zamanda yüksek teknolojiye dönüşmüştür. Bunun so
nucu olarak mesafeler kısalmış, atom çağı ve uzay çağı yaşanmış, insanlar uzaya 
açılmışlardır. 1950'li yıllarda ilk örnekleri üretilen bilgisayarların geçen sürede 
baş döndürücü bir hızla gelişmesi hemen her alanda kullanılması, aynı biçimde 
diğer iletişim tekriolojilerinin dünyayı küçültmeye başlaması, günümüzün bilgi 
çağı olarak adlandırılmasına ve bu çağı yaşayan toplumların ise bilgi toplumu 
(Knowledge Society) olarak nitelendirilmesine yol açmıştır. 

Günümüzde gerçekten de hızlı bir bilgi artışının etkileri yaşanmaktadır. 
Hızlı bilgi artışı, değişme, gelişme, insan yaşamını tüm yönleriyle etkisi altına al
mış bulunmaktadır. Böylece günümüzde bilgi, temel güç ve ana sermaye olmuş, 
insanlığın ilgisi bilgiye yoğunlaşmışt;ır. Bilginin çoğalması ve iletilmesine ilişkin 
bu devrim, bilgi patlaıri"ası olarak adlandırılmış; kavram olarak her çağda önemi 
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kabul edilen bilgi, gerçekten önemli ve vazgeçilmez olmaya başlamıştır. Bilginin 
temel güç olmaya başlaması ile bilgi çaJışanlannın (K.nowledge Worker) sayısı 
giderek artmıştır. Amerika' Birleşik Devletleri'nde 1960 '!arda tüm çalışanların 
% 16'sı bilgi işiyle uğraşırken 1990'da bu oran % 60'lar düzeyine çıkmıştır. 
(M.Eraut, 1991). 

Toplumların; bilgi düzeyi, bilimsel araştırma sayısı, eğitim görmüş insan 
oranı, gazete tirajları, okur-yazar ve okuma oranlan, eğitim ve araştırmaya yap
tıkları harcama oranları, toplumsal gelişmenin en önemli ölçütleri arasında yer al
maya başlamıştır. Ekonomik ve toplumsal gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden 
olan demir çelik üretimi, elektrik üretimi ve tüketimi yerini kişi başına bilgi-ileti
şime ilişkin harcamaya bırakmıştır. Gelişmiş toplumların adeta bir bilgi üretme 
yarışına girdikleri günümüzde pu yarışı önde götürenlerin yakın geleceğin bilgi 
toplumlarını oluşturmaya başlaqıkları gözlenmektedir. 

Böylece daha çok sanayileşen, makine üreten, işçi çalıştıran dolayısıyla 
e~onomik yönden güçlü sayılan toplumlar, yerlerini daha çok bilgi üreten, yayan, 
p~zarlayan ve bilgi çalışanlarının yoğunlukta olduğu toplumlara bırakacaklardır. 
Bugün gelişmiş toplumların bilgi satışından (know-how) elde ettikleri gelirin, bu 
ülkelerin ekonomilerinde giderek daha büyük yer aldığı bilinmektedir. 

. Görüldüğü gibi hızlı bilgi artışının genel olarak toplumu etkilemesi yanında 
toplumdaki örgütleri (kurum-kuruluşlar-işletmeler) kısaca iş yaşamını da etkile
ı:rlesi söz konusudur. Nitekim hızlı bilgi artışı günümüz örgütlerinin bilgi organi
zasyonuna (K.nowledge Organization) dönüşmelerine neden olmaktadır. Böylece 
örgütlerin de yeni bilgilere ve teknolojilere uyum sağlamak için öğrenen organi
zasyonlar olmaları gerekmektedir. 

Geleceğin bilgi toplumları arasında yer almak kuşkusuz her toplumun en 
füıemli amacı ve isteği durumundadır. Ancak bu, kolaylıkla ulaşılabilecek bir 
~aç değildir. Bu amaca ancak toplumu oluşturan bireylerin her birinin içindeki 
gelişme enerjisinin etkin biçimde kullanılması ile ulaşılabilir. Bilgi birikiminin 
hızla arttığı günümüzde her insanın; kendi yaşamını daha etkin hale getirerek, 
kendi zamanını planlı kullanarak, yakın ve uzak çevresindeki gelişmeleri izleye
rek, ihtiyaç duyduğu bilgileri en kısa zamanda edinip hayatına yansıtarak kısaca 
kendisini geliştirerek toplumsal gelişime, diğer bir ifade ile bilgi toplumuna geçiş 
sürecine katkıda bulunması gerekli hatta zonmlu hale gelmiştir. 
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Kendini geliştirme (Self Development), çok yalın bir anlatımla biieyin her 
alandaki bilgi ve beceri düzeyini geliştirme bir anlamda kendisini aşma yönünde
ki çabalarının tümü biçimde açıklanabilir. Kendini geliştirme kavramı, çok yön
lüdür ve temelde bireysel farklılıklara dayanır. Her bireyin kendini geliştirmesi 
söz konusu olmasına karşılık bunun düzeyi kişiden kişiye değişmektedir. 

Yukarıda sözü edilen bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlaması ve bilginin 
giderek daha fazla önem kazanması ile beraber kendini geliştirmenin gereği hatta 
zorunluluğu da daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Çünkü; hızlı bilgi artışı, bera
berinde bilgi eskimesini (Obselescence) de hızlandırmıştır. Bireylerin okur-ya
zar sayılmaları için temel bilgisayar becerilerine sahip olmalarının aranmaya baş
landığı günümüzde klasik eğitim-öğretim anlayışı da bilgilerin hızla eskimesi ne
deniyle ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmıştır. 

Eğitimin amaç, yapı, süreç ve sonuç boyutlarında önemli değişmeler mey
dana gelmektedir. Modern eğitim anlayışı, yeni kuşaklara bilgi aktarmaktan çok 
bireylerin, ihtiyaç duydukları öğrenmeleri gerçekleştirmeleri için uygun ortamlar 
hazırlanmasını gerektirmektedir. Diğer yandan belirli bir süre ile sınırlanan eği
tim-öğretim, hızlı bilgi artışı ile tüm yaşama yayılmış ve yaşam boyu eğitim ger
çek önemine kavuşmaya başlamıştır. 

Günümüzde ileri toplumlar, ileri teknoloji, bilgisayar, robot, yapay zeka, si
mülasyon teknikleri, daha az enerji ile daha az zamanda gerçekleşen iletişim ve 
ulaşım teknolojileri ve benzeri konularda çalışmalarını hızla sürdürmektedirler. 
Bilgi toplumu olma yolunda sözü edilen bu ulusal ve toplumsal çalışmalar, ge
rekli olmakla birlikte yeterli görülmemektedir. Toplumu oluşturan bireylerin ken
dilerini geliştirme arzularının harekete geçirilmesi ve bu yöndeki çabaların bir 
alışkanlık biçiminde sürdürülmesi önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmış
tır. 

Kendini geliştirme, doğuştan gelen bireysel farklılıklardan kaynaklanmakla 
beraber, tüm bireysel farklılıklar gibi bireyin yetişme biçimi ve eğitim sürecinden 
de etkilenmektedir. Tüm toplumsal gelişmelere, ilerlemelere, devrimlere temelde 
mevcut durumu değiştirmek, yenilik yapmak, daha iyiye ulaşmak isteyen bireyle
rin yol açtığı göz önünde bulundurulduğunda kendini geliştirmenin önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır. Kendini geliştirme, kişinin işi ve sosyal yaşamında daha iyi 
olma isteğinden kaynaklandığına göre bireyin, başarı güdüsünün, kendini geliştir
menin temelini oluşturduğu söylenebilir. 

Başarı güdüsü konusunda araştırmalar yapan McClelland, başarı güdüsü 
yüksek bireylerden oluşan toplumların gelişmeye daha açık olduklarını belirle
miştir. Gerçekten de kendisini geliştiren birey, kendi kapasitesini geliştirmek, da
ha nitelikli işler yapmak, kısaca iş ve sosyal yaşamında daha etkin rol oynamak 
suretiyle dahil olduğu sosyal örgütün gelişmesine, sonuç olarak toplumun geliş
mesine katkıda bulunacaktır. Bu açıdan toplumsal gelişme .ve ilerlemede bireysel 
gelişmenin önemli payı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kendini geliştirme top
lumsal bir sorumluluğun gereği olarak da önem kazanmaktadır. 
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Kendini geliştirme, . toplumdaki her birey için çok önemli ve gerekli olması
na karşılık, bu gerekliliğin düzeyinin bireyin toplumda üstlendiği rolden etkilen
diği söylenebilir. Diğer bir ifade ile kendini geliştirmenin bazı meslekler ve statü
ler için çok daha önemli olduğu ve bu meslekler içinde hangi kademede olursa 
olsun yöneticiliğin ilk sıralarda yer aldığı düşünülmektedir. 

Günümüzde yöneticilik profesyonel bir meslek olma yönünde önemli geliş
meler kaydetmiştir. Bir grup insanı aynı amaca yöneltmek ve koordine etmekle 
görevli yöneticinin, verdiği kararların kendisi kadar yönetimi altında bulunan in
sanları, hatta tüm toplumu etkilemesi söz konusudur. Bu açıdan hangi alanda 
olursa olsun yöneticilerin kendilerini geliştirmesi çok daha önemli bir gerekli
lik gibi görünmektedir. 

Gelişmekte olan toplumlar içinde yer alan ülkemizin bilgi toplumuna geçiş 
sürecinin hangi aşamasında bulunduğu, bu süreçte bireylere, kurumlara, sosyal 
sistemlere ve devlete düşen görevlerin neler olduğunun belirlenmesinin önemli 
bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktığı düşünülmektedir. Bu çerçevede ülkemizde ki
şi başına düşen eğitim harcamaları, eğitim kademelerindeki okullaşma oranları, 
okur-yazar oranı, bilgi çalışanlarının oranı, kişisel bilgisayarların (PC) sayısı, kişi 
başına bilişim harcaması, ulusal bilgi bankalarının sayısı, uluslararası bilgi ağları
na bağlanma oram, araştırmaya ayrılan harcamalar ve benzeri konularda mevcut 
düzeyin yetersizliği dikkati çekmektedir (TÜSİAD, 1994). Ülkemizin bilgi top
lumları arasındaki yerini alması bireylerin, kurumların ve toplumun bilgi üretimi
ne aktif biçimde katılmasını gerektirmektedir. 

Görüldüğü gibi hızlı bilgi artışı; sürekli öğrenen birey, öğrenen örgüt ve öğ
renen toplumu, diğer bir ifade ile kendini geliştiren bilgi çalışanı, bilgi örgütü ve 
bilgi toplumlarının oluşmasına yol açmaktadır. Burada temelde bireyin ve onun 
kendini geliştirme arzusunun yer aldığı söylenebilir. Kendini geliştiren bireylerin 
yer aldığı, bilgi organizasyonlarının çoğalmasıyla toplumsal gelişmenin sağlana
bileceği gerçeği tüm toplumları arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışların ülkemiz 
açısından da son derece önemli olduğu, önemli olması gerektiği açıktır. 

Kuşkusuz bilgi toplumları arasındaki yerimizi almamızda etkili olan bir çok 
faktör vardır. Konu oldukça karmaşık ve bir çok yönden incelemeye açıktır. 

Bu çalışmada ülkemizin bilgi toplumu olma sürecinde önemli rol oynayaca
ğı düşüncesiyle konu, bireylerin ve özellikle yöneticilerin kendilerini geliştirme
leri yönüyle ele alınmıştır. Bunun en önemli nedeni, toplumsal gelişme için tek 
tek bireylerin kendilerini geliştirmelerinin önemli bir şart olduğu inancıdır. Nite
kim kendini geliştiren bireylerden oluşan bilgi örgütü ve bilgi toplumu, gelişme 
yönünde önemli bir avantaj ediıııniş olacaktır. Kısaca kendini geliştiren birey
lerden oluşan toplumun, bilgi toplumu olma yönünde önemli potansiyele sahip 
olduğu söylenebilir. 
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Toplumların gelişmelerinde önemli rol oynayan yöneticilerin, öncelikle 
kendilerini geliştirmek suretiyle hangi kademede olursa olsun yönettikleri organi
zasyonun ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaları söz konusudur. Kendini 
geliştirme, bireyin kişisel yatkınlığı ve uygun çevre koşullarını gerektirdiğine gö
re yöneticinin kendini geliştirme çabası yanında uygun çevre koşulları.mn bulun
ması da önem taşımaktadır. Herşeyden önce yöneticilerin kendini geliştirme ko
nusundaki tutumlarının ne olduğu, kendilerini geliştirme etkinliklerinden neler 
anladıkları, bu amaçla neler yaptıkları ne gibi eğitim etkinliklerine katıldıkları, 
imkan bulunabilirse ne tür eğitim etkinliklerine katılmak istedikleri ve benzeri 
konuların belirlenmesi konuyla ilgili çalışmalara temel oluşturacaktır. Kendini 
geliştirmenin iş yerinin ya da çeşitli kıiruluşlan.n zaman ~aman düzenledikleri 
hizmet-içi eğitim ya da kurs, seminer gibi etkinliklerle sınırlı olmadığı, bir alış
kanlık, bir yaşam biçimi olduğu daha önce belirtilmişti. Yöneticilerin ,kendilerini 
geliştirme konusundaki çabalannımn te~pit edilmesi, bu kcmudaki sorun Ve ihti
yaçlarının belirlenmesi daha da önemlisi~ kendilerini geliştirme düzeyleri ve ken
dini geliştirme konusundaki tutumlannin belirlenmesinin, ülkemizin gelişmesi 

1 

bakımından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Sözü edilen tespitin yapılma-
sı, yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri konusundaki engellerin aşılmasında ön
cülük yapacaktır. Yöneticinin kendini ~eliştirmesi konusundaki engellerin aşıl
ması, konunun öneminin gündeme getirilmesi bir anlamda yönettiği grubun, ku
rumun dolayısıyla toplumun gelişmesi için önemli bir adım atılmasinı sağlaya
caktır. 

Toplumsal gelişmenin itici gücü dqrumundaki bilgi, tüm alanlan ve sektör
leride etkilemiştir. Nitekim bilgi, eğitim,sektöründe temel işlevi, savunma sektö
ründe en önemli silahı, sanayi sektöründe en önemli girdiyi, ekonomi de ana ser
mayeyi oluşturmuştur. Bilginin taşımay~ başladığı bu yeni fonksiyonlar, sürekli 
bir gelişme içinde olan insanın alışılmı~ gelişme ve uyum sınırlarım zorlamaya 
başlamıştır. Çünkü: böylesine önemli bir güç haline gelen bilgi, sonuçta insan ça
basının ürünüdür. Bir adım daha atıldığında bilginin eğitilmiş insanın ürünü oldu
ğu söylenebilir. Bu açıdan bilgi topluıniına geçiş süreci, ıier alanda insanın gi
derek daha büyük önem kazanmasına yol açmaktadır. Hızlı bilgi artışına 
kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda uyum sağlayan buhun için asgari çabayı 
. gösterebilen bireylerin oluşturduğu toplum, bilgi toplum~ olma yönünde büyük 
bir şansı yakalamıştır. Bunun gerçekleşebilmesi, bireylerin kısmen kendilerine 
yönelmelerini gerektirmektedir. Bireyin kendine yönelmesi; kendinden, kendi 
eksikliklerinden yola çıkması, başka suçlular aramadan kendini düzeltmeye 
çalışması, bütün içindeki payını gözden geçirmesi, tüm yaşamında. daha iyi ol
mak için gereken çabayı göstermesi, eskiyen bilgilerini yenilemesi, bilgi üreti
mine katkıda bulunması, kısaca kendini geliştirmesi biçiminde açıklanabilir. 
Kendini geliştirme, ihtiyaç duyulan yeni bilgileri edinmek kadar, geçerliliğini yi
tirmiş bilgileri kullanmamayı da gerekti,rmektedir. Böylece kendini geliştiren bi-

, rey, her bilgi değil, kendine gerekli bilgi ve beceriler için çaba harcayan ve gün-
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celliği kfilmamış bilgileri kolayca aşabilen bireydir. 
Ülkemizin gelişmesi, çağı yakalaması sürecinde eğitimin en önemli rolü oy

nadığı, oynayacağı konusunun, toplumun çeşitli kesimlerinde dile getirildiği göz
lenmektedir. Çağımıza damgasını vurmaya başlayan bilgi, eğitilmiş insanın ürü
nü olduğuna göre eğitim yön~ticilerine büyük görevler düştüğü söylenebilir. Bua
çıdan, sektör ya da alan olarak eğitim, meslek ya da kademe olarak yöneticilik ve 
Özellik olarak da kendini geliştirme, önemli bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. 
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B. ÇALIŞMANIN DA Y ANDIGI TEMEL KAVRAMLAR 

1. Bilgi Toplumu (Knowledge Society) 
Son yıllarda üzerinde en çok durulan ve sıklıkla kullanılan kavramlardan bi

risi bilgi toplumudur. Bilgi toplumu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, 
bilginin temel sermaye, ana güç olduğu ve bilgi işi ile uğraşanların çoğun.lukta 
olduğu, öğrenmenin hayatın bir parçası haline geldiği bir toplumsal yaşam biçimi 
olarak tanımlanabilir. Hızlı bilgi artışı, değişme ve gelişmenin yer aldığı bu top
lumsal yaşam sürecinde ileri teknoloji ürünlerinin insan yaşamında yer aiıması 
söz konusudur. , 

Bu yönüyle bilgi toplumu, toplumsal gelişme (Social Development) ile ya
kından ilişkilidir. Bilindiği gibi toplumsal gelişme toplumun, temel sosyo-~ltü
rel ve ekonomik verileri bakımından belirli bir refah düzeyine ulaşmasına ;ve bu 
yöndeki toplumsal çabaya işaret etmektedir. Böylece bilgi toplumuna geçiş: süre-
cinde toplumsal gelişmenin büyük rol oynadığı söylenebilir. . 

Bilgi toplumu kavramının yerine zaman zaman bilgi çağı, iletişim ç~ğı ya 
da iletişim toplumu gibi kavramların da kullanıldıkları görülmektedir. Bilg~ çağı, 
daha çok yukarıda açıklanmaya çalışılan bilgi toplumunun içinde yer aldığı za
man dilimi ile ilgilidir. İletişim toplumu (Information Society) yukarıda açıkla
nan ve egemen olduğu toplumsal yaşamı anlatmak için bilgi toplumu yeririe ter
cih edilen bir kavramdır. Birbirlerine yakın olmakla birlikte her iki kavrarp ara
sında farklılık olduğu söylenebilir. Bilgi toplumu kavramı, bütün teknolojilerin 
ve sosyal yaşamın, bilginin egemenliğinde oluşuna işaret ederken, iletişim toplu
mu kavramı, bilgi iletişim teknolojilerinin hakimiyetini, önemini ve dünyayı kü
çülten haberleşme olanaklarım vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Aynı şe
kilde iletişim çağı kavramı da bilgi çağı kavramında olduğu gibi daha çok zaman 
ve süreçle ilgilidir. Bilgi toplumuna geçişi sağlayan en önemli etkenin, bilgisa
yarlarla başlayan iletişim teknolojileri olması, iletişim toplumu ya da iletişi:m ça
ğı kavramlarının kullanılmasında etkili olmuştur. Bununla beraber daha kapsamlı 
oluşu nedeniyle konuyla ilgili yazar ve araştırmacıların, ağırlıklı olarak bil~i top-
lumu kavramım tercih ettikleri görülmektedir. ' 
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2. Kendini Geliştinne (Self Developrnent) 

Kendini geliştirme çok yönlü ve karmaşık bir kavramdır. Konuyla ilgili uz
manlar arasında bir tanım birliği bulunmadığı ve genellikle konunun belirli yön
lerinin ön plana çıkarılarak tanımların yapıldığı görülmektedir. Yapılan tanımla
rın ortak noktaları göz önünde bulundurulduğunda kendini geliştirme; bireyin, 
kişisel, toplumsal ve iş yaşamıyla ilgili mevcut bilgilerini gözden geçirmesi, yeni 
bilgi ve beceriler edinmesi, değişmeyi ve öğrenmeyi öğrenmesi ve bütün bunları 
bir alışkanlık haline getirmesi biçiminde açıklanabilir (Dill, 1971). Kendini geliş
tirme, bir anlamda bireyin kendini eğitme sorumluluğunu yüklenmesi ve tüm 
yaşamı boyunca bu sorumluluğun gerektirdiği çabayı, olanakları ölçüsünde gös
termesi ile yakından ilgilidir. Görüldüğü gibi kendini geliştirme, bir yandan deği
şime ve yeniliğe açık oluşu ifade ederken diğer yandan bireyin hızla artan bilgi 
birikimine ihtiyacı doğrultusunda ulaşma ve uyum gösterme çabasını içermekte
dir. Bu uyum, bireyin yaşamını daha doğru bir ifade ile zamanını, etkin bir şekil
de kullanmasını gerektirmektedir. 

Kendini geliştirme bireyin, mali konularda daha rahat karar vermek için 
ekonomik verileri izlemesi, iş yerindeki otomasyona uyum sağlamak için yeni 
makineleri öğrenmeye çalışması, kişisel yeteneklerini geliştirmek için çeşitli et
kinliklere katılması, ihtiyacı olduğu yeni bilgileri izlemesi, çocuklarını daha iyi 
yetiştirmek için ana-baba okuluna katılması, beden sağlığı ve formunu korumak 
için düzenli antrenman programına katılmasına kadar birçok etkinliği kapsamak
tadır. 

Kendini geliştirme, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisindeki kendini 
gerçekleştirme (Self Actualization) kavramından farklıdır. Kendini gerçekleştir
me, temel ihtiyaçları karşılanmış olan bireylerin, diğer insanlardan farklı olarak 
giriştikleri yeni arayışlar, gerçekleştirdikleri bir etkinlik, bir çalışma biçiminde 
karşımıza çıkmaktadır (Kemp, 1985). Böylece toplumda çok az sayıda birey için 
kendini gerçekleştirme söz konusu olabilmektedir. Oysa kendini geliştirme; işi, 
eğitim düzeyi, yaşam standardı ne olursa olsun tüm bireyler için geçerlidir. Bire
yin, kendi yaşamını daha anlamlı, etkili ve verimli kılmak için gösterdiği çabalar, 
o bireyin kendini geliştirme düzeyini göstermektedir. Bu yönü ile kendini geliş
tirme kavramının kendini gerçekleştirmeyi de içeren daha geniş bir kavram oldu
ğu söylenebilir. Bir anlamda kendini gerçekleştirme bireyin belirli bir konuda 
kendisini en üst düzeyde geliştirmesi biçiminde düşünülebilir. Böylece kendini 
geliştirme, bireyin gelişme isteği, başarı güdüsü, yetenekleri gibi, bireysel farklı
lıklardan kaynaklanır. 

Kendini geliştirmenin en çok ilgili olduğu bireysel özelliklerden birisi başa
rı güdüsÜdür. Başarı güdüsü (Self Achievement), kişinin bireysel özellikleri ve 
çevre ile etkileşimi sonucu oluşan, yüksek başarı ihtiyacıdır. Başarı güdüsü yük
sek bireylerin, orta derecede risk aldıkları, hemen geri dönüt (Feed-Back) almak 
istedikleri, başarı yolunda sebat ettikleri ve zihinlerinin sürekli olarak yaptıkları 
işle meşgul olduğu belirlenmiştir (Luthans, 1989). Böylece başarı güdüsünün 
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kendini geliştirmede önemli bir itici faktör olduğu görülmektedir . . 
Kendini geliştirmede bireyin ben imajında (Self İmage) gördüğü ·eksiklik

lerin rolu büyüktür. Bu açıdan kendini geliştirme, bir anlamda "ideal ben"e ulaş
ma yönündeki çabalan içermektedir. İdeal ben, "bireyin sahip olmak istediği 

1 

özelliklerin tamamı" (Lefton, 1983) olarak tanımlanmıştır. · 

Kendini geliştiren birey, ihtiyaç duyduğu yeni bilgi •ve becerileri kazanma 
yönünde çaba harcamaktadır. Bu çaba için bireyin kendiaj gözden geçirmesi kı
saca kendini değerlendirmesi gereklidir. Böylece kendini geliştirme, kendini de
ğerlendirme (Self Assesment) kavramı ile de ilgilidir. Kendini değerlendiren bi
rey, bilgilerindeki eskimeyi görebilecek ve kendini geliştirme yönündeki çabala
ra girişebilecektir. Bilgi eskimesi, kendini geliştirmenin temel nedenlerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kendini geliştirme, yaşam boyu öğrenme kavramıyla son derecede ilgili ol
masına karşılık aynı anlamda değildir. Yaşam boyu öğrenme (Life Span Lear
ning), öğrenmenin bir alışkanlık olarak edinilmesi ve tütjı yaşama yansıtılması
dır. Burada amaç yeni bir "şey" öğrenmek ve bu alışkanlığı sürekli kılmaktır!. Bir 
anlamda "öğrenmek için öğrenmek" anlayışı ön plandadır:. Oysa kendini geliştir
mede; daha etkin olmak ve kendini geliştirmek için öğrenmek, mevcut potansiye
li geliştirmek, yeni beceriler edinmek, geçerliliği kalmayah bilgi, görüş, tutum ve 
alışkanlıkları terketmek, kısaca sürekli olarak kendini gözden geçirmek ve yeni
lemek söz konusudur. 

3. Yöneticide Kendini Geliştirme (Manager Self Development) 
Yöneticide kendini geliştirme yukarıda anlatılan kendini geliştirme kavra

mım yöneticiler açısından ifade etmektedir. Bu durumda,yöneticide kendini ge
liştirme yöneticinin; kendisi, ailesi, işi ve diğer sosyal yaşamı konusunda daha et
kin olması ve yeni bilgi ve becerilere uyum sağlaması konusundaki tüm çabaları
m kapsamaktadır. Bu yönüyle yöneticide kendini geliştirme, yönetici geliştirme 

1 

ve örgüt geliştirmeden farklıdır. "Yönetici geliştirme, yöneticilerin, dolayısıyla . 
1 

örgütün etkinliğini artırmaya yönelik, plfuılı ve bilinçli bir' tavır ve tutum değiştir-
me ve beceri geliştirme çabalarım içeren bir süreçtir" (Baransel, 1988). Örgüt ge
liştirme ise yönetici geliştirmeden de daha geniş bir kavramdır. R.Beckhard, ör;. 
güt geliştirmeyi (Organizational Development), "davranış bilimleri bilgilerinden 
yararlanarak, örgütsel etkinliği artırmak amacıyla, örgütsel süreçlere, tepe y~neti
mi tarafından yapılan, örgüt çapında planlı bir müdahale" olarak tammlanmış
tır(Baransel, 1988). Görüldüğü gibi yönetici geliştirmede yöneticinin örgütün ih
tiyaçları doğrultusunda ve ağırlıklı olarak yönetim konul~yla ilgili olarak geliş
tirilmesi söz konusudur. Örgüt geliştirmede ise bir bütün olarak örgütün geliştiril
mesi amaçlanmaktadır. Oysa yöneticide kendini geliştirri:ıede, yöneticinin geliş
me arzusu ön plandadır. Üstelik bu arzu iş konusuyla sınırlı olmayıp yaşamın 
diğer yönleri için de geçerlidir. " ... Yönetici geliştirme ~sas itibarıyla, 'kendini 
geliştirme' niteliğini taşıyan bir sili'eçtir" (Baransel, 1988). Böylece bu üç kavra-
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mm da birbirlerine çok yakın olmakla beraber aynı anlama gelmedikleri görül- . 
mektedir. Üç kavramın ; da ortak noktasında öğrenme etkinliğinin yer aldığı görül
mektedir. Dolayısıyla yönetici geliştirmeye yönelik teknik ve yöntemlerin, yöne
ticide kendini geliştirmeye katkıda bulundukları söylenebilir. Aynca örgütün ge
liştirilmesi ve daha kaliteli bir yönetimin yerleştirilmesi amacıyla yönetim süreci
nin geliştirilmesine odaklanan yönetim geliştirme (Management Development) 
de yöneticide kendini geliştirmeden oldukça farklıdir. Yöneticinin kendini geliş
tirmesinde kişi, kendi üzerine yoğunlaşırken yönetim geliştirmede örgütün daha 
verimli sonuçlara ulaşması için yönetim fonksiyonlarının daha etkin biçimde ger
çekleştirilmesi söz konusudur. 

C.: ÇALIŞMANIN SINIRLANDIRILMASI 

Araştırma konusunun önemine ve dayandığı temel kavramlara ilişkin açık
lamalarda da görüldüğµ gibi konu, çok k~psamlı ve çeşitli yönlerden incelenme
ye açıktır. Gerek bilgi toplumuna geçiş süreci, gerekse kendini geliştirme konusu, 
olayın ekonomik, topl~msal, kültür ve değerler, bireysel kişilik özellikleri, top
lumsal gelişmenin kriterleri ve benzeri bir çok açıdan ele alınabilir. 

Bu çalışmada bilgi toplumu niteliğini kazanıria sürecinde rol oynayan bir 
çok etkenden bireysel faktör ele alınmaya çalışılmıştır. Bunun nedeni hemen her 
olayda insan unsurunuh en önemli rolü oynadığı inancıdır. İnsanın bir bütün ola
rak birçok bireysel özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurularak konu bi
reysel faktörlerden kendini geliştirme yönü ile sınırlandırılmıştır. Diğer yandan 
toplumu oluşturan bireylerden meslekleri bakımından en etkili gruplardan birisi 
olduğu düşüncesiyle araştırma, yöneticilik yapan bireylerle yapılmıştır. Gerek 
bilgi toplumuna geçiş süreci gerekse kendini geliştirmenin, temelde eğitim süreci 
ile yakından ilişkili o~ası nedeniyle araştırma, eğitim yöneticileri ile sınırlandı
rılmıştır. Aynca belirli konularda karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla bir grup 
sigorta sektörü yöneticisi de araştırma kapsamına alınmıştır. 

D. ÇALIŞMANIN AMACI 
1 

1 

1 . 

Bu çalışmanın en önemli amacı; hızlı bilgi artışının yaşandığı ve her kesim-
den insanları, kurumları ve toplumları etkilediği, bilgi insanı, bilgi örgütü ve bilgi 
toplumu kavramlarının giderek yerleştiği günümüzde konuyu ülkemiz açısından 
gündeme getirmek ve. dikkatleri konu üzerine çekmektir. Çünkü özellikle bilgi 
toplumu, bilgi çağı ve.kendini geliştirme gibi kavramların sıklıkla kullanılmasına 
karşılık, bu konuların ele alındığı çalışma ve araştırmaların yok denecek kadar 'az 
olduğu dikkati çekmiştir. Nitekim toplumsal gelişmenin ve bilgi toplumu niteliği
ni kazanmanın, tek tek her bireyin kendini geliştirme yönündeki arzusunun hare
kete geçirilmesi ile yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. 
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Bu temel hedefe ulaşılması için konunun teorik açıdan geniş bir analizinin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu açıdan çalışmanın teorik kısmında konuyla 
ilgili kavramların açıklanması, ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi hedeflen
miştir. 

Çalışmanın araştırma kısmında, bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim yö
neticilerinin kendilerini geliştirme düzeyleri, bu konudaki tutum ve düşünceleri, 
kendilerini geliştirmek amacıyla katıldıkları çalışmalar, kendi başlarına gerçek
leştirdikleri etkinliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynca sözü edilen bu veri
lerin; yöneticilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, yönetim kademesi yönetici olarak 
çalışma süresi, yöneticilik eğitimi alıp almaması gibi temel bireysel ve işe ilişkin 
demografik özelliklerine göre gösterdiği farklılıkların belirlenmesi de amaçlan
mıştır. 

E. ÇALİŞMANIN PLANI(*) 

'Çalışma, giriş, teorik inceleme ve araştırma olmak üzere üç ana kısımdan 
1 • 

oluşmaktadır. Giriş kısmı kendi iÇinde beş alt başlıktan oluşurken teorik kısım 
üç, araştırma kısmı ise iki ana bölümden oluşmuştur. 

1. 1. Kısım : Giriş : 

Çalışmadan daha rahat biçimde yararlanılabilmesine olanak sağlamak ama
cıyla hazırlanan giriş kısmı, çalışmanın özeti biçimindedir. Burada konunun öne
mi, tezin dayandığı temel kavramlar, çalışmanın; sınırlandırılması, amacı ve planı 
kısaca özetlenmiştir. 

2. il. Kısım : Teorik İnceleme 

a) l. Bölüm : Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci : 
· Teorik incelemenin birinci bölümünde genel olarak Bilgi Toplumu ve Bilgi 

Toplumuna Geçiş S~reci incelenmiştir. Bu bölümde bilgi nedir? Sorusundan 
hareketle öncelikle bilgi, bilim, bilimsel araştırma ve toplumsal gelişmede bu 
kavramların rolü sanayi devrimi öncesi ve sonrası toplumlarda bilginin geli,şimi 
üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ele alınan diğer bir alt konu bilgi toplumuna 
geçiş sürecidir. Bu alt başlıkta; günümüzde yaşanan hızlı bilgi artışı, değişme, 
gelişme, bilgi toplumunun genel Özellikleri, hızla bilgi artışının iş yaşamına etki
leri, yan başlıklar halinde işlenrriiştir. Sözü edilen tüm bu gelişmelerin etkileri, 
bilgi toplumuna geçiş sürecinde · değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar başlığı 
altında ele alınmaya çalışılmıştır. 

• (*)Tezin yazımında konuyla ilgili tartışmaların ycil açtığı düzensizliğin önlenmesi bakımından TOrk Dil Kurumu'nun belir
lediği kurallar esas alınmaya çalışılmıştır. 
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Bu bölümün son alt başlığı, toplumsal gelişme, bilim ve teknolojideki ge
lişmeler ve bilgi toplumuna geçiş süreci ile ilgili bazı verileri içermektedir. 
Burada temel sosyoekonomik ve kültürel veriler, refah düzeyine ilişkin gösterge
ler, bilgi ve teknoloji üretimine katkı gibi bilgi toplumu ile yakından ilişkili veri
ler bakımından ülkelerin durumları incelenmiştir. Genel olarak bir ülkenin bilgi 
toplumu oluşu, refah ve gelişmişlik düzeyine ilişkin göstergeler, ayn bir tartışma 
konusu olmasına karşılık fikir vermesi bakımından bazı karşılaştırmalı sayısal 
bilgilerin, tablolar halinde verilmesinde yarar görülmüştür. 

·b) 2. Bölüm: Bilgi Toplumunda Yeni Bir İhtiyaç: 
Kendini Geliştirme 

, Çalışmanın teorik kısmının ikinci bölümünde günümüzde yaşanan bilgi pat
lamasının çok çeşitli etkilerinden biri olan kendini geliştirme konusu çeşitli alt
başlıklar altında incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle kendini geliştirme kavramı 
ve bununla ilgili kavramlar ele alınmıştır. Kişinin hızla gerçekleşen bilgi artışına 
kendi sosyal yaşamı, iş yaşamı ve bireysel özellikleri doğrultusunda uyum sağla
ma yönündeki çabalarının tümü biçiminde açıklanan kendini geliştirme ihtiyacı
nın, yeni olmadığı, ancak günümüzde yaşanan hızlı bilgi artışı nedeniyle daha 
büyük önem kazandığı vurgulanmıştır. Diğer yandan bireysel farklılıklardan kay
naklanan kendini geliştirme ihtiyacının, "kendi - ben imajı", başarı güdüsü, ken
dini gerçekleştirme gibi kavramlardan farkı ve ilişkileri üzerinde durulmuştur. 

Kendini geliştirmenin bireysel farklılıklardan kaynaklanmakla birlikte eği
tim, öğrenme ve kültür daha da önemlisi yetiştirilme sürecinden etkilendiği vur
gulanmıştır. Burada özellikle toplumların çocuk yetiştirme tutumlarının bireyler
deki başarı güdüsüne bunun da toplumsal gelişmeye etkileri, konuyla ilgili araş
tırmaların ışığında ele alınmıştır. Kendini geliştirmenin bir davranış alışkanlığı 
olarak çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde kazanılması ve sürdürül
mesinde rol oynayan etkenlerin önemi üzerinde durulmuştur. 

Bu bölümün önemli alt başlığım oluşturan kendini geliştirme, bireysel açı
dan, zihinsel, duygusal, manevi yaşam ve bedensel olmak üzere dört boyutta; 
toplumsal açıdan da aile, iş ve meslek olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. 

Süreç yaklaşımı açısından bakıldığında kendini geliştirme değişen koşullara 
uyum süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bireyler, çevrelerindeki her 
türlü değişime gerektiği kadarıyla uyum sağlamak çabasını göstermek suretiyle 
kendilerini aşabilmekte ve geliştirebilmektedir. 

Genel olarak kendini geliştirmenin ele alındığı ikinci bölümde, konu; psiko
lojik temelleri, toplumsal :yönü ve en önemlisi birey açısından önemi ile sımrlan
dırilarak ele alınmaya gayret edilmiştir. Kuşku~uz kendini geliştirme başka yön-
lerden de incelenebilecek bir konudur. " · 

Kendini geliştirme k~nusu bir bütün olarak dÜşünülduğünde temel özellik
leri nelerdir? İkinci bölümde bu soruya da yajııt.aranmıştır. Kendini geliştirmenin 
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ilgili olduğu kavramlar ve konulardan, neden ve sonuçlarına, gerekliliği.ne kadar 
birçok temel özelliği spotlar halinde belirlenmeye çalışılmıştır. Teorik inceleme
nin ikinci bölümünde son olarak kendini geliştirme ile ilgili tüm bilgilerden hare
ketle bir şekil oluşturulmuştur. Genel olarak kendini geliştirme süreci ve bu sü
reçteki adımları içeren şekil, Kendini Geliştirme Piramidi başlığı altında veril
miştir. 

c) 3. Bölüm : Bilgi Toplumunda Örgüt (Kurum) Yönetimi ve 
Yöneticilerde Kendini Geliştirme 
Bu bölümde öncelikle yönetim ve yönetici kavramları ele alınmıştır. Yöne

tim ve yönetici, insanların bir arada yaşamalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir 
çok olgudan ikisidir. Yönetim nedir? Yönetici kimdir? Yöneticinin Rol ve Gö
revleri Nelerdir? Belirtilen bu sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır. Günümüzde yö
neticiliğin profesyonel bir meslek olarak yeni yeni kabul görmeye başladığı söy
lenebilir. 

Yöneticilik eğitimi ve yönetici geliştirme yaklaşımları çerçevesinde yöneti
cilik eğitimi, hizmet-içi eğitim, duyarlık eğitimi, kariyer planlama ve zaman yö
netimi yaklaşımları ayrı ayrı alt başlıklarda kendini geliştirme konusuyla ilgili 
olarak ele alınmıştır. Bilindiği gibi yönetim geliştirmede temel amaç yönetim sü
recinin geliştirilmesi, yönetim fonksiyonlarının daha etkin biçimde gerçekleştiril
mesidir. Oysa kendini geliştirmede bir insan olarak yöneticinin kendini geliştir
mesi söz konusudur. Birinde sürecin, diğerinde bireyin geliştirilmesi amaçlan
maktadr. 

Üçüncü bölümün önemli bir kısmı, yöneticilerde kendini geliştirme konusu
na ayrılmıştır. Burada konu ile ilgili kavramlar, yönetici ve kendini geliştirme 
yaklaşımı, yöneticide kendini geliştirmede başarı ihtiyacı, yöneticilik yetenekleri
nin geliştirilmesi konuları incelenmiştir. 

Kendini geliştiren yöneticinin yönetim sürecini de geliştireceği göz önünde 
bulundurulduğunda kendini geliştirmenin daha kapsayıcı olduğu ve yönetim ge
liştirmeyi içerdiği söylenebilir. Kendini geliştirmede bireysel, örgütsel toplumsal 
ve kaynak yetersizliğinden oluşan temel sorunlar, yöneticide kendini geliştirmeyi 
etkilemekte ve sınırlandırmaktadır. Diğer yandan yöneticilerin bulundukları yö
netim kademesine göre kendilerini geliştirme alanlarının da farklılaşabildiği üçlü 
yetenek (teknik, beşeri, kavramsal) yaklaşımında ortaya koyulmaktadır. 

Üçüncü bölümde aynca yöneticilerde kendini geliştirme ile ilgili üçlü hele
zon modeli ele alınmıştır. Genelde tüm bireyler için geçerli olan model, yönetici
nin; kendisi işi ve ailesiyle ilgili rolleri arasındaki dengeyi ve uyumu kendini ge
liştirecek biçimde sağlamasıyla ilgilidir. 

Üçüncü bölümün son alt başlığında, yöneticilerde kendini. geliştirme ile ilgi
li olarak yapılmış olan araşırmalar ele alınmış, bu araştırmalar çalışmamızla ilgi-
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leri doğrultusunda gruplandırılarak ince.lenmiştir. Sırasıyla yönetim kademeleri 
için kendini geliştirmede etkili değişkenler, kendini geliştirme ve kendi duygula
rının farkında olma ve kendini geliştirmede süreç yaklaşımına ilişkin araştırma 
sonuçlan gözden geçirilmiştir. Eğitim yöneticilerini geliştirme programlarının 
değerlendirilmesi ile üçüncü bölüm tamamlanmıştır. 

3. m. Kısım : Yöneticilerde Kendini Geliştirme ile 
İlgili Bir Araştırma ve Elde Edilen Bulgular 

Çalışmanın üçüncü kısmı araştırmaya ayrılmıştır. Bu kısımda sırasıyla araş
tırmanın problemi, amacı, sınırlılıkları, varsayımları ve yöntemi ayrıntılı biçimde 
açıklanmıştır. Daha sonra araştırma ile ulaşılan veriler incelenmiş ve yorumlan
mıştır. 

Günümüzde yaşanan hızlı bilgi artışının bireysel ve toplumsal etkilerinin 
neler olduğu hızlı bilgi artışının bireylerde yol açtığı yeni ihtiyaçlar araştırma 
problemlerinin hareket noktasını oluşturmaktadır. Toplumların gelişmesinde 
önemli rolleri bulunan yöneticilerin hızlı bilgi artışı, değişme ve gelişmelerden 
etkilenmeleri ve kısa zamanda uyum sağlamaları oranında başarılı olabilecek ve 
toplumsal gelişmeye katkıda bulunabileceklerdir. Yeni kuşakların yetiştirilmesi 
sorumluluğunu taşıyan, toplumsal gelişmenin yapı taşlarını oluşturan ve insan 
kaynağını yetiştiren kurumlar okullardır. Okul ve eğitim yöneticilerin kendi alan
ları ile ilgili gelişmeleri izlemelerinde kendilerini geliştirmelerinin rolü nedir? 
Diğer yandan yöneticilerin kendilerini geliştirme düzeyleri ve kendini geliştirme 
konusundaki tutumları belirlenebilir mi? Bunun diğer bireysel özelliklerle ne gibi 
ilişkileri vardır? Daha da önemlisi mevcut eğitim yöneticiler, bilgi toplumuna ge
çiş süreci ve kendilerini geliştirme konusunda neler düşünüyorlar? Bu ve benzeri 
sorulardan sonra araştırma problemi, bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim yö
neticilerinin kendini geliştirme konusundaki tutumları, düşünceleri, ihtiyaçları ve 
bu konudaki çabalan nelerdir? biçiminde özetlenebilir. · 

Araştırmanın amacı, yukarıda belirtilen problemi oluşturan sorulara yanıt
lar aranması biçiminde özetlenebilir. Bilginin giderek büyük önem kazandığı gü
nümüzde hızlı bilgi artışının bireysel ve sosyal etkileri, hızlı gelişmelerin yol aç
tığı kendini geliştirme ihtiyacı ve bu ihtiyacın yöneticiler açısından incelenmesi 
ve giderilmesi konusundaki yöntemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bir bü
tün olarak çalışmanın genel amacı, ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecin
de önemli rol oynayacağı düşünülen bireylerin kendilerini geliştirme. (geliş
me) potansiyellerinin harekete geçirilmesinin öneminin gündeme getirilmesi 
ve vurgulanması biçimin~e belirtilebilir. 

- Eğit~m ve kendini' geliştirme etkinliklerine katılma kararını• etkileyen 
faktörler; kendini geliştirmed~ öncelikli alaµlar, 

- Yöneticil.~rin konuyla ilgili düşünceleri ve önerileri vb. alt amaçlar da 
belirlenmiştir. 
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Araştırmanın uygulama kısmı eğitim ve sigorta sektörü yöneticileriyle sı
nırlandırılmıştır. Hedef çalışma grubu eğitim yöneticileri olmasına karşılık, so
nuçların, belirli bir sektörün özelliklerinden etkilenmesini önlemek ve karşılaştır
ma yapmak amacı ile sigorta sektörü yöneticileri de araştırmaya dahil edilmişler
dir. 

Araştırma bölümünün önemli bir alt konusunu da yöntem alt başlığı oluş
turmuştur. Sosyal bilimlerdeki araştırmaların durum saptama, ilişki kurma ya da 
varsayım sınama gibi. araştırma tekniklerinden genellikle ikisini hatta üçünü de 
kapsadığı bilinmektedir. Bu araştırmada yöneticilerin kendilerini geliştirme ko
nusundaki tutum ve etkinliklerinin belirlenmesi, kendini geliştirme düzeyi ile di
ğer bireysel özellikler' arasındaki ilişkinin incelenmesi ve araştırmada bazı hipo
tezlerin sırı.anması hedeflenmektedir. Dolayısıyla araştırmanın, yukarıda sözü 
edilen üç araştırma tekniğini de kapsadığı söylenebilir. 

İstan~ul'daki eğitim yöneticileri araştırma alanını oluşturmuşlardır.(*) Üç 
gruba ayrıl~ eğitim yöneticilerinde Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki 
daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve genel müdürler, üst kademe (Anka
ra), okul müdürleri orta kademe; okul müdür yardımcıları ise alt kademe yöneti
cilerini oluşturmuştur. Araştırma, İstanbul'daki 32 ilçenin çalışmaya katılmayı 
kabul eden 13 ilçesinde sistematik örnekleme yoluyla belirlenen ilk ve orta öğre
tim düzeyindeki 58 kamu ve özel öğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. 

Her ilçede farklı. kademedeki en az üç okul müdürü, bu okulların tesadüfen 
seçilen en az iki müdür yardımcısı, MEB merkez teşkilatında (Ankara) çalışmaya 
katılmayı kabul eden üst düzey yöneticileri ile toplam 223 eğitim yöneticisi araş
tırmaya katılmıştır. Diğer yandan İstanbul'daki orta ve büyük sigorta sektörü iş
letmelerinin listesi (İTO'ya kayıtlı olan) oluşturulmuş ve çalışmaya katılmayı ka
bul eden 9 işletmede üst, orta ve alt kademede bulunan 80 yönetici araştırmaya 
katılmıştır. Araştırmaya toplam 331 yönetici katılmış bunlardan 303'ünün anket
leri değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada araştırma anketi ve Kendini Geliş
tirme Envanteri (KGE) olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Bir çok ilgili anket 
incelenmiş ve yöneticilerin demografik özellikleri, eğitim ihtiyaçları, kendilerini 
geliştirme ı1e ilgili düşünce ve çabalarını belirlemeye yönelik 32 soruluk araştır
ma anketi bluşturulmuştur. 

Yapılan literatür taramasında araştırmanın amaçlarına uygun genel geçerlik 
kazanmış fıir kendini geliştirme ölçeğine rastlanamamıştır. İncelenen benzeri so
ru ölçekleri, envanter ve diğer ölçeklerden de yararlanılarak araştırmanın amaçla
rına uygun bir Kendini Geliştirme Envanteri oluşturulmuştur. 

Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri ile ilgili düşünce, tutum ve ilgili ça
balarının düzeyini belirlemeye yönelik likert türündeki 90 ifadenin yer aldığı en
vanter, dil ve içerik açısından incelenmiş ve 30 kişilik pilot yönetici grubuna uy-

(*) Araştırmanın alanı lstanbul olmasına karşılık, MEB üst dOzey yöneticileri araştırmaya Ankara'dan katıl
mışlardır. 
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gulanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda envanter 40 soruya indirilmiş ve araştırma
da kullanılmıştır. 

Bilgisayar kodlamasına uygun biçimde hazırlanan anket ve Kendini Geliş
tirme Envanteri sonuçları, bilgisayara girilerek SPSS istatistik programı ile analiz 
edilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özellikleri ve iş yaşamla
rına ilişkin bilgiler, sıklık (f) ve yüzdeler biçiminde tammlayıcı istatistik yoluy
la tablolar halinde verilmiş ve açıklanmıştır. Yöneticilerin kendilerini geliştirme
leriyle ilgili veriler, temel değişkenlere (cinsiyet, yaş, sektör, yönetim kademesi, 
yöneticilik eğitimi alıp almaması) göre tablolar halinde verilmiştir. KGE, güve
nirlik ve geçerlik bakımından test edilmiştir. KGE 'nin güvenirliği (ölçüm ara
cının benzer ya da aynı örnekleme uygulamasının aynı sonuçları vermesi) için 
envanter iki eşit kısma ayrılarak yarıya bölme analizi uygulanmış her iki kısma 
verilen puanlar arasında tutarlılık olduğu belirlenmiştir. (İki grup arasındaki kore
lasyon (Corelation Between Forms) 0,5953, eşit uzunluk için Sperman-Brown 
katsayısı 0,7463'tür. KGE geçerliğinin (ölçeğin konusuna uygun olması ve ölç
meyi amaçladığı olguyu ölçmesi) test edilmesi için Cronbach cx (İç tutarlılık) 
testi uygulanmış ve KGE 'nin iç tutarlılığı bulunduğu (Cronbach cx = 0,8234) be
lirlenmiştir. Bu analiz sonucunda 40 maddelik envanterde 36 maddenin tek tek 
envanterin bütünü ile yüksek tutarlılık gösterdiği, 4 maddenin ise tutarlılık sınırı
na yakın olduğu görülmüştür. Geçerlik ve güvenirliğin desteklenmesi için aynca 
faktör analizi uygulanmış ve envanter maddelerinin cevaplayıcıların zihninde 13 
faktöre ayrıldıkları görülmüştür. (Kaisen-Mayer-Olkin kat sayısı= 0,7842) 

KGE'de her maddenin sıklığı (f), ortalaması (x) ve standart sapması (s.s) be
lirlenmiş ve tüm yöneticiler açısından her madde tek tek ele alınarak yorumlan
mıştır. Son olarak yöneticilerin demografık özellikleri ve iş yaşamlarına ilişkin 
kimi özellikler ile kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
Birden çok aritmetik ortalama karşılaştınldığından her değişkenin KGE 'ndeki 
maddelerle ilişkisi için varyans analizi ve F istatistiği kullanılmıştır. Değişken
lerle kendini geliştirmeye yönelik tutum üadeleri arasındaki ilişki, H0, H1 hi
potezleri ile test edilmiş ve anlamlı ilişki bulunan maddeler yorumlanmıştır. 

Araştırma sonucunda yöneticilerin demografik özellikleri iş yaşamlarına 
ilişkin bilgiler, kendilerini geliştirme konusundaki düşünce ve tutumları ve belir
lenen temel değişkenlerle kendilerini geliştirme tutumları arasındaki ilişki konu
sunda çok çeşitli bulgular elde edilmiştir. 

Araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunlukla 36- 50 yaş grubunda, üniversi
telerin eğitim ya da edebiyat fakültesi mezunu, evli, bir ya da iki çocuğu bulunan 
erkek yöneticilerden oluştuğu belirlenmiştir. Çoğunluğu kamu ya da eğitim sek
töründe 1-5 yıldır çalışan ve yöneticilik eğitimi almayan yöneticilere göre ideal 
bir yönetici geliştirme programında insan ilişkileri, karar verme ve etkili zaman 
kullanımı konularının öncelikle yer alması gereklidir. Yöneticilerin çoğuna göre 
kendini geliştirme, çağa ayak uydurmak için çaba göstermek biçiminde tanımlan
maktadır. Yöneticiler, çoğunlukla katıldıkları eğitim etkinliklerini çok faydalı bu-
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luyor ve başarılı bir yöneticinin~ öncelikle beşeri özellikler ve bireysel kişilik 
özellikleri alanında becerikli olması gerekliğini vurguluyorlar. Aynca yöneticiler, ·. 
ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde öncelikle eğitim-öğretim alanında ç.e
şitli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Yöneticilerin çoğunluğu, bilgi birikimi ve tecrübelerini yeterli gördüğü hal
de yeni bilgi ve verilere ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Yöneticilerin toplumsal 
yaşamla ilgili konular başta olmak üzere iş yaşamında değişen teknolojik araç
gereçler ve yeni bilgiler konusunda öncelikle kendilerini geliştirmek istedikleri 
belirlenmiştir. Her on yöneticiden dokuzu işiyle ilgili herhangi bir konuda kendi
ni geliştirme ihtiyacı hissetmekte ve bu ihtiyacın teknik alandaki beceriler konu
sunda yoğunlaştığı görülmektedir. 

KGE 'nin sonuçlarına göre yöneticiler öncelikle zaman yönetimi, insanı da
ha iyi tanıma, iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında kendilerini geliştir
mek istemektedirler. Yöneticilerin çoğunluğu, teknolojik gelişmeleri yeterince 
öğrenmediği, iş alanıyla ilgili değişme ve gelişmeleri izlemekte güçlük çektiğini 
belirlenmiştir. 

Yapılan istatistik analizler sonucunda yöneticilerin kendilerini geliştirme tu

tumlarının, yaş, cinsiyet, sektör, yönetim kademesi, yönetici olarak çalışma süresi 
ve yöneticilik eğitimi alıp almamasından çeşitli düzeylerde etkilendiği belirlen
miştir. Kamu-eğitim, özel-eğitim (özel okul) ve sigorta sektörü yöneticilerinin 
kendilerini geliştirme tutumları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
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Il. KISIM : TEORİK İNCELEME 

BİRİNCİ BÖLÜM : 

BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİ 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde kendini geliştirme konusunun yöneticileri 
kapsayan bir araştırma ile ele alındığı çalışmamızda öncelikle bilgi, bilginin geli
şimi ve bilgi toplumu konuları kısaca ele alınacaktır. 

Bilim ve bilimsel araştırmanın en önemli bileşeni olan bilginin, değişen ve 
gelişen toplumsal yaşam biçimleri ve nihayet bugün karşı karşıya bulunduğumuz 
bilgi toplumu açısından büyük önem taşıdığı bilinmektedir. İnsanlık tarihi ile bir
likte başlayan bilgilenme süreci ve çağlar boyunca tüm gelişmeleri doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkileyen bilgi, çok kapsamlı bir konu olup çeşitli biçimlerde in
celenmeye açıktır. 

Burada çalışmamızın temel kavramlarından birisi olan ve bilgi toplumuna 
adını veren "bilgi"nin ne olduğu, toplumsal gelişim sürecine katkısı, çalışmanın 
diğer alt başlıklarına ışık tutması bakımından sınırlı biçimde ele alınmıştır. Bu 
bölümde aynca bilgi toplumunun genel karakteristikleri, hızlı bilgi artışının yol 
açtığı bireysel ve toplumsal gelişmeler kısaca ele alınarak, bilginin geleceği ile il
gili bazı görüşler incelenmiştir. 
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A. BİLGİ, BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR ? 

Bilgi, "öğrenilen şey"1 olarak tanımlanmış ise de karmaşık bir olgu olduğu 
kabul edilmiştir. Bilgi, öğrenme yeteneği olan ve tarihin ilk yıllarından bu yana 
çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan bir varlık olarak insanın, yeni "şey"ler öğ
renmesine ve böylece kendisini geliştirmesine yol açmaktadır. 

İnsanlığın ortak malı olan bilgiler, yeni kuşaklara aktarılırken yeni bilgilerin 
günlük hayata yansıması söz konusudur. "Bilgi değeri yok olmayan bir servet
tir. "2 "İnsan bilgisi göz önünde bulundurulursa onun araştırmalar içinde bulundu
ğu bu araştırmalar sonucunda gelişip ilerlediği kolaylıkla görülebilir."3 "Bilgi, bir 
şeyi ya da bir kimseyi değiştiren enformasyon demektir. Bunu ya eylem için bir 
neden oluşturarak ya da bireyi veya kurumu farklı ve daha etkili bir eylem ger
çekleştirebilecek duruma getirerek yapar."4 

Çeşitli açılardan tanımlanabilen bilginin, herşeyden önce insanın zihinsel 
süreçleri, öğrenmesi ve ürünleriyle ilgili olduğu ve gerek kendisini gerekse çev
resini anlamaya yaradığı söylenebilir. Böylece bilginin saf teorik önermeler dı
şında insanların gelişmesini sağlayan teknolojik araç gereçleri de kapsadığı gö
rülmektedir. Nitekim özellikle toplumsal gelişmenin sağlanmasında teknolojik 
bilgilerin rolü büyüktür. Bu çalışmada bilgi, öğrenilen şey, bilinçli çabalar sonu
cunda ulaşılan teknolojik alt yapı, bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişmeyi sağ
layan ve öğrenilen şey anlamında ele alınmıştır. 

Toplum ve birey üzerindeki etkileri insanlık tarihi kadar eski olmakla bera
ber, bilginin sistemli bir biçimde ele alınmasını sağlayan bilim ve bilimsel anlayı
şın oldukça yeni olduğu görülmektedir. 

Bilim nedir? sorusunu yanıtlamak için yapılan bir tanım şöyledir: 11 
••• Bili

min özü, güvenilir ve görgül gözlemlerle desteklenen genel bir önermeler ya da 
yasalar sistemi içinde örgütlenen bilgi kitlesidir."5 Aklın yolu6 olarak görülen 
"bilimsel yöntemin kabulü boş inançlar, ön yargılar, hoşgörüsüzlük, siyasal 
inançlar ve yerleşik çıkarlarla uzun ve sürekli çatışmaların sonunda olmuştur.7 

' 1. D.E.Klapp. "Meaning Lag in The lnformatıon Soc!ety•. Journal of Communication. Va! 32. {2) 1982, ss. 56-66. 
2. Yusuf Has Hacip. Kutadgu Bilig (5. Basım). Türk Tarih Kurumu Basım.evi.Ankara 1991, madde 313. 
3. T.Mengüşoğlu. Felsefeye Giriş. Remzi Kitabevi, lstanbul 1983, s. 72. 
4. P.F.Drucker. Yeni Gerçekler (2. Basım Çev: B.Karakçı). T.lş Bankası Kültür Yay., Ankara 1992, s. 256. 
5. E.M.Tan. Toplum Bilimine Giriş: Temel Kavramlar. A.Ü.Eğitim Bil.Fak.Yay., No: 97 Ankara 1981, s.2-3. 
6. lbid. s. 2-3. 
7. lbid. s. 2-3. 
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Bilim için yapılan diğer bazı tanımlar da şöyledir: Neden sonuç ilişkisinin 
ifade edildiği sistematik bilgiler birikimi; insanoğlunun biriktirdiği kayıt edilmiş 
sistematik bilgi; kanıtlanmış ve sistemli hale getirilmiş bilgiler; geçerliliği kanıt
lanmış sistemli bilgiler bütünü." ı-2 "Bilim, bizden daha büyük bir şey ile bizi dai
mi münasebete getirir : Bize, daima yenilenen ve daha geniş bir manzara arze
der". 3 

Görüldüğü gibi bilimin temel konusu bilgidir. Tarih boyunca insanların sa
hip oldukları bilgi birikimi çoğaldıkça bu bilgilere duyulan kuşkular da artmıştır. 
Bilgilerin sistematik hale getirilmesi, genellenebilir olmaları, geçerli ve güvenilir 
olmaları gibi temel gerekler bilimsel anlayışın yerleşmesinde etkili olmuştur. Bu' 
süreç bilimsel anlayışın ayrılmaz bir yönünü ve aracını oluşturan bilimsel araş
tırmayı, aynca bilimde metod, geçerlik-güvenirlik, sonuçların genellenebilirliği 
gibi birçok sorunları da beraberinde getirmiştir. Zamanla bu sorunlarım çözen ve 
felsefe biliminin içinde yer alan birçok bilgi kümeleri, bağımsızlıklarını kazana-' 
rak birer bilim dalı olarak gelişmeye başlamışlardır. Felsefenin içinde yer alan bu 
bilgi kümelerinin uzun bir tarihsel geçmiş içinde geliştiği bilinmektedir. 

Eski toplumlarda özellikle astronomi, matematik, astroloji ve din alanların~ 
da çeşitli bilimsel uğraşların varlığı bilinmektedir. Çin, Hindistan, Orta Amerika; 
Roma, Ortadoğu ve Eski Yunan'daki bu çalışmaların, bilimsel devrimin temelini 
oluşturduğu söylenebilir. , 

Bilimsel devrimin, Kopernik'in 1543'te yazdığı De Revolutionibus Orbi1 
um Coelestium (Göksel Kürelerin Dönüşleri Üstüne) isimli eseri ile başladığı 
genel olarak kabul edilir.4-5 (*) Bu eser, herşeyden önce Aristo'dan bu tarafa süre
gelen tümdengelim yönteminin eleştirilmesine yol açmış ve eleştirel gelenek baş.: 
lamıştır. Bilimsel yöntemin gelişmesinde en önemli isimlerden birisi de F .Bacon 
olmuştur. Advancement of Learning (Bilginin Gelişimi) eseri (1605) ile Bacon, 
Aristo'nun tümdengelim yöntemi yerine tümevarım yöntemini benimsemiş ve ge-: 
rek doğanın gerekse toplumun anlaşılmasında deneyci bilgi öğretisinden yarar"'." 
lanmıştır. 6 Bilimsel yöntemin yaygınlaşmasında Newton'un, Philosophaie Na
turalis Principia Mathe Matica (Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri) adlı 
eseri (1687) de önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişmeler, bilimin önem kazanma7 
sına ve felsefenin kapsamındaki bir çok bilginin sistematik bir bilgi topluluğu 
olarak bağımsızlığını kazanma sürecini başlatan çalışmalardan en önemli birkaçı:. 
dır. 

1. N.Karasar. Bilimsel Araştırma Yöntemi; Kavramlar, İlkeler, Teknikler (2. Basım). Hacettepe Taş Kitapçılık Ltd. 
Ankara 1984, s. 7. · 

2. Toulmin. "The Evolutionary Dovelopment of Natura! Science• Atnerican Scientist. 55, 1967, ss. 456-471. 
3. H.Poincare. Son Düşünceler (2. Basım, çav: H.R.Atademir, S.Ulçen). M.E. Basımevi, lstanbul 1986, s. 170. 
4. Popper. "Epistemology Without a Knowing Subiect in Rootselaar" Staal (eds.) Proceedings of Third lnternational 

Congress for Logic, Metadology and Philosophy of Science. 1968. ss. 333-373. 
5. Anabritannica 3. s. 254 
6. Popper. op. cit. ss. 333-373. 

(*) Bu konuda da~8: geniş .bi!gl için şu eserle~e baş vurulabilir. 
-C. Saraç. Bılım Tarıhı. M.E.B.yay., no. 147, Ankara 1983. 
- Kuhn. The Structure of Scientlfıc Revalutions. Chicago un.press.1962. 
- Scheffer. Science and Subjectivi~. USA 1967. ' 
- Popper. The Logic of scientific Dıscovery. 1959. 
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Diğer yandan 17. yüzyılın başlarında önce İtalya'da daha sonra İngiltere 
(Royal Society-1662) ve Fransa (Fransız Bilimler Akademisi-1666) da kurulan 
ilk bilim dernekleri, yayınladıkları bilimsel dergilerle yeni bilgi, buluş ve ·tekno
lojilerin tanıtılmasına ve eleştirilmesine olanak sağlamıştır. 1 

Kuşkusuz bilimsel anlayışın yerleşmesinde burada sayılamayan birçok kişi
nin ve hareketin etkisi vardır.(*) Ancak tüm bu çabaların en önemli ortak sonucu
nun bilimsel anlayışın yerleşmesine katkı olduğu söylenebilir. 

Bilimsel anlayışın yerleşmeye başlaması, bilimsel çalışmaların kendi için
deki sorunları ve özellikle bilimsel araştırma ypntemine ilişkin çalışmaları da 
başlatmıştır. 

Bilimsel Araştırma, "problemlere güvenilir çözümler bulmak amacıyla, 
planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yoru,mlanarak: de-
ğerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir." 2 . 

Bilimsel araştırma ile varsayılan ya da tahmin edilen konular hakkında ge
nel geçerliliği olan bilgiler elde edildiği ve buradan genel sonuçl~a ve ilkelere 
ulaşılmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu yönüyle araştırma, bilimin vazgeçilmez bir 
aracıdır. Günümüzde gerek bilim gerekse bilims~l araştırma konusunda, örneğin 
bilimsel araştırmanın yöntemleri, türleri ve bu süfeçte uyulması gereken kurallara 
ilişkin üzerinde anlaşma sağlanmış bir çok bilgi mevcuttur. Halen gerçekleştirilen 
bir çok araştırma ile bilimin işlevlerinin yerine gelmesi sağlanmaktadır. Bilifilin 
temel işlevinin açıklama, anlama, tahmin ve kontrol olduğu belirtilmiştir.3 

Sonuç olarak, diğer bir çok canlıdan farklı biçimde insanın; merak, araştır
ma, öğrenme, daha iyiye ulaşma gibi özellikleri sonucu sürekli bir gelişme içinde 
olduğu söylenebilir. Bireysel, kurumsal ve toplumsal alanlara yansıyan bu geliş
mede bilim dallarının, bilimsel araştırmanın ve bunların temel amacı olan bilgi
nin en önemli rolü oynadığı söylenebilir. Nitekim elde edilen bilgi ve teknolojile
rin günlük yaşama yansıması ile toplumsal yaşam sürekli olarak değişmiş ve ge
lişmiştir. Bu süreçte sanayi devriminin bir dönüm noktası oluşturduğu görülmek
tedir. 

1. Anabritannica4. s. 157. 
2. N.Karasar. Bilimsel Araştırma Yöntemi. op.cit.s.21. 
3. A. Baransel. •çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi" 1.0.lşletme Fak. Davranış Bil. BI. Doktora Prog.Ders. Notları 

1990-91. 

{*) Kopernik'in, dünyanın düz, sabit ve kainatın merkezi olmadığı, onun da diğer binlerce gezegen gibi kendi etrafında 
döndüğüne ilişkin keşfinden çok önceleri, doğu kökenli bilim adamlarının bu gerçeği ileri sürdükleri hatta tartıştıkları 
da bilinmektedir. Bu bakımdan modem bilimin başlangıcına ilişkin tartışmalar günümüzde de sürmektedir. Bu tartış
malar çalışmamızın kapsamı dışındadır. 
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B. SANAYİ DEVRİMİ ÖNCESİ VE SONRASI 
TOPLUMLARDA BİLGİNİN GELİŞİMİ 

Bir önceki başlıkta incelenen bilgi, bilim ve bilimsel araştırmanın tarih süre
ci içinde bir çok etkilerinden söz edilebilir. Bu alt başlıkta ise bilgilerin artışına 
paralel olarak toplumsal yaşamdaki değişmeler kısaca ele alınacaktır. Bilgi toplu
munun daha iyi anlaşılması için bundan önceki toplumların özellikleri ve önce
liklerinin bilinmesi yararlı olacaktır. 

1. İlkel Topluluklardan Sanayi Toplumuna 
İlkel toplulukların en önemli özellikleri arasında temel fizyolojik ihtiyaç

larının karşılanmasına yönelik bir hayat biçimi öncelikle sayılabilir. Beslenme, 
barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçların'karşılanmasına yönelik çabalar, in
sanların ilk bilgilerinin sonucudur. Beslenme için avlanma, barınma için uygun 
mağara ve ağaç kovuklarının bulunması, doğal olaylar ve diğer canlılardan ko
runmak için bazı basit araçların geliştirilmesi, çoğunlukla deneme-yanılma ve do
ğal gözlemler!~ edinilen bilgilerin sonucudur. 

Toprağın işlenmeye başlanması hiç kuşkusuz önemli bir dönüm noktası 
oluşturmuştur. ,çünkü tarım; yerleşik hayatı"· çok çeşitli araç-gereçlerin geliştiril
mesi, iş ve çahşma hayatının başlaması gibi önemli atılımları da beraberinde ge
tirmiştir. Tannı toplumunda, genel olarak . kırsal yaşam koşullarının hüküm sür
düğü, bireylerin tarım ve hayvancılıkla uğraştğı, yaşamın küçük yerleşim yerle
rinde ama geniş aileler biçiminde sürdürüldüğü görülmektedir. Ayrıca fizik güç 
ve emeğinin ön planda olması, yaşamın doğal koşulların etkisine çok açık olması, 
bu toplumların diğer önemli karekteristikleri arasındadır. Bu dönemlerde tarımı 
esas alan önemli medeniyetlerin kuruldukları görülmektedir. Böylece doğal olay
lar ve diğer canlılardan korunmaya yönelik çabaların içinde diğer insanlar ve top
luluklardan korunma da önemli bir yer almaya başlamıştır. Bu dönemdeki iş ya
şamında tarıma dayalı organizasyonlar egemendir. Ekonomi, ağırlıklı olarak 
mal ve madeni. paraya dayanmaktadır. İlkel toplumlardan ilk uygar topluluklara 
dönüşümün yedi bin yıl önce üç yerde; Tigris ve Euphrates (Mezopotamya) vadi
lerinde, Nil vadisinde ve İndus vadisinde doruk noktasına ulaştığı belirtilmiştir. 1 

Gerek ilkel topluluklarda g~rekse tarım toplumlarında insanların öncelikle · 
1 

yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli bilgileri edindikleri ve bu süreçte daha 
çok deneme-yanılma yönteminden yararlandıkları söylenebilir. Gerek deneme
yanılma yoluyla edinilen bilgiler, gerekse geliştirilen araç-gereçlere ilişkin dene
yimlerin topluluktaki çocuklar tarafından edinilmesi söz konusu olmuş ve bilgide 
süreklilik sağlanmıştır. · 

' 
1. C.E.Black. ÇağdaŞıaşmanın itici Güçleri (Çav: F. Gümüş). T.lş. Bankası Kültür Yay.Ne: 273. Ankara 1986, s.2. 
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Bilginin gelişimi; kayıt edilmesi, iletilmesi ve paylaşılması ile yakından il
gilidir. Bu bakımdan ilk alfabeler ve matbaanın icadı önemli dönüm noktalarını 
oluşturmuştur. (Bilim ve teknolojideki gelişmelerin kronolojisi için bkz.Tablo 2.) 

Tarım toplumlarının giderek kalabalıklaşması, birlikte yaşamdan kaynakla
nan yeni ihtiyaçlar, toplumlar arasındaki savaşlar ve çevreye daha çok egemen 
olma isteği ilk bilimsel çalışmaların başlamasını sağlamıştır. Bilimsel buluşların, 
günlük yaşama katkıları yeni çalışmaları ve buluşları adeta körüklemiştir. Böyle
ce modem bilimin etkisi ile bir yandan günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak 
araç-gereçlerin yanında toplumsal yaşama ilişkin düşünce hareketleri de gelişme
ye başlamıştır .. "İlim tarihi sahasında çalışan ilim adamları ve mütehassıslar, 16. 
ve 17. asırların modem ilimin doğuşunda hayati bir rol oynadığını kabul etmeye 
başlanuşlardır.'.ıı Bu gelişmelerde Rönesans'ın önemli katkısı olduğu düşünül
mektedir. ., 

· Hiç kuşkusuz, yeni ve güvenilir bilgilerin elde edilmesinde modem bilimin 
büyük bir önemi vardır. Çünkü; bir önceki başlıkta da belirtildiği gibi gelişi güzel 
biçimde ve çoğunlukla deneme-yanılma yoluyla bilgi edinme süreci yerini, yeni 
bilgiler edinmek amacıyla yapılan sistemli araştırmalara bırakmıştır. Bilimsel dü
şüncenin yerleşmeye başlamasıyla bilim adamları, daha öncekilerden farklı ola
rak, maddeyi, zamanı, mekanı ve hareketi objektif bir şekilde ve bilimsel araştır
ma yöntemleriyle incelemeye çalışmışlardır. Böylece çevreyi ve doğal olayları 
yorumlamada özellikle ağır basan batıl inançlar eski önemini yitirmiştir. 

İnsanlık tarihinde bilginin gelişimi ile dini inanç arasındaki ilişkiler, üze
rinde çok tartışılmakta olan bir konudur. Dogmalara dayanmalarından dolayı din
lerin, yeni arayışları ve bilgileri engelledikleri gibi görüşlerin yanında, dilli inanç
ların, insanlara yeni ufuklar açtığı ve insanı düşünmeye zorladığı gibi görüşler de 
mevcuttur. Bu tartışma, konumuzun dışındadır. Ancak insanların yeni bilgilere 
ulaşması ve çevresini araştırma çabasının altında öncelikle çevresine ilgi duyma 
isteğinin yattığı, bu isteğin oluşmasında dilli inancın da önemli bir rol oynadığı 
söylenebilir. Özellikle yazılı kitaba dayanan, hak din olarak bilinen ve birbirini 
izleyen dört büyük dinin, kendi dönemleri içinde bunu sağladıkları düşünülmek
tedir. Örneğin İslam dillinin; bilime, bilgiye ve insana verdiği değer ve yeni bilgi-

' lere ulaşmanın erdemine ilişkin görüşleri ile bilginin, insan hayatındaki değerini 
ço~ önceden ortaya koyduğu görülmektedir. Kısaca, insanın doğal ihtiyaçların
dan birisi olan inancın da ilkel topluluklardan sanayi toplumlarına bilgi gelişi
minde etkili olduğu söylenebilir. 

1. J.U.Nef. Sanayileşmenin Kültür Temelleri (Çev: E.Güngör). MEB. yay., lstanbul 1986, s. 48. 
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Tarım toplumlarındaki yaşanı biçimi, bilimsel gelişmelerin etkisiyle önemli 
değişimlere uğramıştır. Çünkü: çevreye, özellikle toprağa hakim olmak, onu daha 
iyi işlemek, ürünleri rahatça ulaştırmak gibi ihtiyaçlar, insanın emeğinin yeterli 
olamanıasına yol açmıştır. İşte bu dönemde önce evlerde başlayan (ev sanayi) da
ha sonra büyük üretim işletmelerinin kurulmasına yol açan sanayi devrimi sonu
cu insanla iş arasına yeni elemanlar, makineler girmeye başlamıştır. Bu zanıana 
kadar sosyal gelişme ve değişme hızı oldukça düşük olan, genel olarak durağan 
bir hayatın hüküm sürdüğü ve esnek olmayan toplumlar o döneme kadar görül
meyen hızlı bir değişim sürecine girmişlerdir. 

2. Sanayi Toplumu ve Sanayi Sonrası Toplum 
Sanayi devrimi, insanlık tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çün

kü; sanayi devrimi, gerek bireysel olarak insanın yaşamında gerekse toplumsal 
yaşamda o güne kadar görülmeyen değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır. 
Tüm bu gelişmelerin yeni bilgilere ulaşılması ve ulaşılan bilgilerin uygulanıa ala
nına aktarılmasıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilir. 

18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa ve özellikle ingiltere'de ger
çekleştirilen birçok teknolojik buluş, çok çeşitli makinelerin iş hayatına girmesi
ne yol açtı. "18. yüzyılın ortalarında başlayıp bir yüzyıldan fazla süren bu sanayi 
devrimi sonucu yepyeni bir Avrupa ve Amerikan toplumu doğdu. Modern maki
ne ve gereçlerle donatılmış bu toplumun üretim kapasitesi eskisiyle karşılaştırıl
mayacak oranlarda artmıştır." 1 

Sanayi devrimi, öncelikle iş hayatının değişmesine neden olmuş ve bu deği
şim, üretim, ulaşım gibi hayatın diğer alanlarına da yansımıştır. Özellikle buhar 
gücünün iş hayatında kullanılması ile ilk dokuma tezgahı makineleri, ürünlerin 
ulaşımı için lokomotifler ve rayların yapımı, gemiler, imalat sanayiinin çeşitli 
kollarında el emeği yerine geçen makineler vb. yenilikler, bir yandan iş hayatına 
büyük kolaylıklar getirirken.diğer yandan yeni yeni iş alanlarının doğmasına yol 
açmıştır. 

İnsan aklının ürünü olarak ortaya çıkan makineler ve hızlı makineleşme so
nucunda yaşanan sanayi devrimi, beraberinde yeni bir toplumsal yaşanı düzeni de 
getirmiştir. Sanayi toplumu olarak adlandırılan bu toplumsal yaşanı biçiminde, 
insanın emeği ile iş arasına makineler girmiş, büyük yerleşim yerleri ve şehirleş
me hızla artmıştır. Diğer yandan geniş aile tipinden anne-baba ve çocuklardan 
oluşan çekirdek aile tipine doğru bir geçiş başlamıştır. Bu yeni toplumsal yaşanı 
düzenine uyum sağlanıak, gerek birey düzeyinde gerekse toplumlar düzeyinde 
çeşitli zorluklar, uyumsuzluklar, huzursuzlukların yaşanmasına yol açmıştır. 

1. C. Kozlu. Kurumsal Kültür (2. Basım). Bilkom yay., lstanbul 1986, s. 15. 
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Sanayi devrimi ile insanlar; yüzyıllardır el emekleri ve kendi güçlerine da
yanan çalışma şeklini, örneğin tarımda karasabanı, kendi evindeki el dokuma ma
kinesini, terk etmek durumunda kalmış.tır. Diğer yandan ticareti· önemli ölçüde 
engelleyen ulaşım problemi de çözümlenmiş ve ulaşım için hayvanların gücü ye
rine makinelerden yararlanılmaya başlanmıştır. Böylece ticaretin sınırlan giderek 
genişlemiştir. Tarıma dayanan iş ve çalışma yaşamı yerini endüstriyel organi
zasyonlara bırakmıştır. Diğer yandan ekonomide kağıt para hakimiyeti başlamış
tır. "Endüstriyel organizasyonların en önemli özelliklerinden birisi, genel ekono
mik yapı ve verilerden çok endüstriye ye makineleşmeye yoğunlaşmadır. Diğer 
yandan endüstriyel organizasyon yapısındaki örgütl.erde kalite, performans ve 
üretim hızı ana amaçlardır." 1 · 

Ağır sanayi hammaddelerinin ve tjüyük üretim merkezlerinin yer aldığı sa
nayi toplumlarında üretimi daha da artvmaya yönelik çalışmalar, insan unsuru
nun üretim sürecindeki etkisini ve önemini ortaya koymuş~r. Böylece makine ve 
endüstriye yoğunlaşan ilgi, çalışanlara, :onların özellikleri:µe yönelmiştir. Bu yö
nelmenin, sanayi sonrası toplumun oluşmasında önemli rol oynadığı söylenebi
lir. Sanayi sonrası toplumlarda, endüstri~eşme ve makineleşme, gelişmişlik kriteri 
olarak bir önceki döneme göre daha az pnemsenmiştir. Bu dönemde hantal yapı
dan kurtulan organizasyonlar daha dinaµıik organizasyon yapılan olu.şturmuşlar
dır. Japonya'da 1950 - 1960'larda yaşanhıaya başlanan büyük değişinlde bu anla
yışın önemli payı olmuştur.2 Sanayi soJ?._fası toplum anlayışının teorik bilgi ekse
ninin merkezinde yeni teknolojiler ve ekonomik gelişmeye uygun organizasyon 
yer almaktadır.3 

Sonuç olarak sanayi devriminin, kendisinden önceki yüzyıllara dayanan bil
gi birikiminin yeni uygulama alanlarına aktarılması sürecini başlattığı, yeni uygu
lama ve deneyimlerin de yine yeni bilgilerin edinilmesine yol açtığı söylenebilir. 
Sanayi devrimi ile başlayan makineleşme, her geçen gün yeni teknolojiler ile sür
müştür. Bu sürecin günümüze kadar belirli dönemlerde belirli alanlarda ağırlık 
kazanarak devam ettiği söylenebilir. S.anayi devrimi ile başlayan hızlı değişim 
sürecinin oluşturduğu bireysel ve topltjmsal uyum sorunları; sanayi toplumu ve 
sanayi sonrasında çeşitli bilimlerin gelişmesini de sağlamıştır. Özellikle psikoloji, 
sosyoloji gibi bilim dallarında uygulamalı alan araştırmalhrı yapılmıştır. Endüst
rileşme ve makineleşmenin temel amaç olmaktan çıkması, atom ve uzay çağını 
geride bırakan sanayi sonrası toplumların adeta yeni bir hevrim için hazırlanma 
dönemini oluşturmuştur_ 

1. K.W.Clarkson, R.L.Miller. lndustrial Organizatıonal. Mc.Graw Hill lnt.ed., USA 1982. s. 3-5. 
2. R.Komya M.Okuno, V. Suzumura. lndustrıal Policy an,d Japon.Aeademie.Press.Japon ine, Japon 1988, s. 485-498. 
3. O.Beli. The Coming of Post lndustrial Society. Basie Books ine, New York 1973, s. 112. 

25 



C. BİLGİ TOPLUMU VE BİLGİ TOP~UMUNA GEÇİŞ SÜRECİ 

1. Günümüzde Hızlı Değişme, Gelişme ve Bilgi Artışı 
İlk toplumlardan günümüze kadar süren bilgi artışının; bazı dönemlerde ve 

özellikle önemli buluşlarla birlikte daha da hızlandığına önceki başlıklarda deği
nilmişti. Toprağın işlenmeye başlanması, düşüncelerin sembollerle ifade edilme
sini başlatan ilk yazılar, matbaanın bulunması, sanayi devrimi ve makineleşme, 
bilimsel araştırma yöntemleri, telekomünikasyon alanındaki devrim, bilgi işlem 
ve bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler; bilginin gelişmesi bakımından en 
önemli dönüm noktaları arasında sayılabilir. _ 

Sözü edilen tüm bu gelişmeler, günümüzde toplumların yüksek bir teknoloji 
düzeyine ulaşmasına yol açmıştır. Her ne kadar hal~n yeryüzünde yaşayan ilkel 
ve tarım toplumu örnekleri gösterilebilirse de insanlığın çok önemli gelişmeler 
kaydettiği söylenebilir. 

Özellikle sanayi devriminden sonra başlayan hızlı bilgi artışının, halen en 
ileri düzeye ulaştığı ve her geçen gün yeni gelişmelerin sağlandığı görülmekte
dir. Böylece hızlı gelişme ve bilgi artışı, günümüzün en önemli özelliği olmuş
tur.1 Hızlı bilgi artışı ve gelişmeler; mesafelerin kısalmasını sağlamış ve günümü
zün moda deyimi ile dünya köyünün oluşmasına yol açmıştır. 

Bilgi toplumuna geçişi üçüncü dalga olarak nitelendiren A. Toffler2 birinci 
dalganın tarım, ikinci dalganın i~e sanayi toplumlarını oluşturduğunu vurgula
mıştır. Somut bilgi yönü olmayan mal ya da madenler üzerine kurulan tarım top
lumu ekonomisi, sanayi devriminin oluşturduğu ikinci dalga ile yerini somut ama 
sembolik değerleri olan paraya bırakmıştır. Bilgi devrimiyle oluşan üçüncü dal
ganın yol açmaya başladığı bilgi toplumunda ise anında transfer olan enformas
yon, ekonominin soyut parasını oluşturmuştur. 

Hızlı teknolojik gelişmeler artan bilgi birikimi, değişen yaşam koşulları, kı
saca hızlı değişim sürecinin, günümüz insanını bir çok yönden etkilediği söylene
bilir. Bir yandan insanın çalışma biçimi ve anlayışı değişmekte, diğer yandan ye
ni meslekler oluşmakta, yaşam koşulları değişmekte, şehir yaşamı giderek daha 
çok sorunlara yol açabilmektedir. Bu hızlı yaşam süreci; hayat standartları ve 
konforun yükselmesini sağlayarak daha önceleri alışık olunmayan çeşitli kolay
lıklar sunarken, beraberinde insanı, duygusal alanda birçok sorunla da karşı karşı-

ı ya bırakmıştır. 
Sanayi sonrası toplumun durağanlığı ve arayışlarının, hızlı bilgi üretimine 

kanalize olduğu, dolayısıyla günümüzde şimdiye kadar görülmemiş bir hızlı bilgi 
artışı yaşandığı gözlenmektedir. Bilgi artışı sonucunda oluşan büyük bilgi biriki
minin iletilmesi, paylaşılması ve bunun gerek birey ve örgüt, gerekse toplum ya
şamında önemli değişimlere yol açtığı söylenebilir. Bugün en ileri toplumların 
bilgi (know-how) satışına yöneldikleri bilinmektedir. 

1. J.Lehtonen. "The lnformation Society and the New Competence" American·Behavioral-Scientist. 
Nov-Dec. Vol. 32 (7) 1988, ss. 104-111. · 

2. A.Toffler. Yeni Güçler Yeni Şoklar (Çev: B. Çorakçı). Altın Kitaplar yay., lstanbul 1992, s. 82-83. 
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2. Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci ve Bilgi Toplumu 
Binlerce yıllık sürekli gelişme çizgisinin çağımızda yeni bir ivme kazandığı 

gözlenmektedir. Hızlı bilgi artışı ile karekterize olan bu ivmenin, toplumsal ya
şamdaki değişimi de hızlandırdığı söylenebilir. Dolayısıyla bir önceki başlıkta 
sözü edilen hızlı değişme, gelişme ve bilgi artışının, yeni bir toplumsal yaşamın 
karakteristiklerini de beraberinde getirdiği söylenebilir. Bilgi toplumu (Know
ledge Society) olarak adlandırılan bu döneme geçiş sürecinin hızla gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığına ilişkin birçok gelişmeden söz 
edilebilir. Herşeyden önce günümüzde adeta bir bilgi patlamasının etkilerinin ya
şandığı, bilginin araç olmaktan çıkıp önemli bir üretim alanı olduğu, yine bilginin 
temel guç olmaya başladığı, iş yaşamında bilgi pazarlaması ve işi yeni bilgi üret
mek olan çalışanlann giderek daha çok istihdam edilmeye başlandığı görülmek
tedir. , 

Örneğin bugün insanlar, evlerindeki kişisel bilgisayarı ile uluslararası bilgi 
bankalarına, üniversitelere bağlanıp istenen bilgilere bir tuş darbesiyle ulaşabil
mektedl.r. Aynı biçimde günlerce sürecek hesap ve analizler, bir kaç saniyede ya
pılabilmektedir. Dünyanın her yerindeki insanlarla anında görüşebilme olanağı 
vardır. Programla.I].abilen makineler evin ayrılmaz parçası olmaya başlamıştır. 

Belirli bir geçiş döneminin sonunda bilgi toplumuna ulaşılacağı, konuyla il
gili uzmanların ortak görüşleri arasındadır. Bundan dolayıdır ki önümüzdeki 21. 
yüzyıl bilgi çağı ve bu çağda toplumların bilgi topulumunu oluşturacakları ileri 
sürülmektedir. O halde bilgi toplumunun özellikleri nedir? Daha da önemlisi, bil
ginin insanın en değerli varlığı olduğu ve bilgili insanının güçlü olduğu gibi bir 
anlayış, yüzyıllardır var olmasına karşılık bugün değişen şey nedir ? 

Yeni bilgilere hızla ulaşmak, onları depolamak ve en kısa zamanda uygula
ma alanına aktarabilmek günümüzde insan yaşamını çok çeşitli yönlerden etkile
meye başlamıştır. Sosyal yaşamın hızlanması, hızlı bilgi artışı, kısaca değişimin 
hayatın bir parçası olması, günümüzde iş yaşamını da etkilemiş ve bilgi çalışanla
rının (Knowledge Worker) giderek çoğalmasına yol açmıştır. "Bilgi toplumunda, 
değişID;elerin geniş ölçüde nasıl verimli, etkili ve memnun edici olacağı, bilgi ça
lışanları tarafından belirlenecek gibi görünmektedir."1 

":tJeğişmenin en önemli olduğu alan bilgi alanıdır. Son bir kaç yılda bilgi, 
ekonominin temel sermayesi ve maliyeti, yani en önemli kaynağı oldu. Bu du
rum, çalışmayı, Öğretmeyi ve öğrenmeyi, bilginin ve bilgi politikasının anlamını 
değiştirmektedir. Diğer yandan insanın yani 'bilgi insanının' sorumluluğu konusu 
da gündeme gelinektedir." 2 Dikkat edileceği gibi 25 yıl kadar önce ileri sürülen 
bu görüşler, günUmüzde gerçekleşmiş hatta bu görüşler aşılmıştır. 1960'lı yıllarda 
bir çok alanda başlayaµ hızlı bi~gi artışı, bilgi patlaması olarak değerlendirilmiş-

• f 

1. P.F. Drucker. The Age of Discontinuity. Harper and Row Pub. New York 1969, s. 296. 
2. İbid, perface (XI). • • 
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tir. Özellikle bilgisayar ve ileşitişim teknolojileri sayesinde insanların, sahip ol
dukları bilgileri çok kısa sürelerde kullanmaya başlaması, bilginin en önemli güç 
olmasını sağlamıştır. Kağıt paraya dayanan ekonomik yapı yavaş yavaş enfor
masyon, yani bilgiyi temel alacaktır. Nitekim günümüzde kredi kartı ve benzeri 
kartların kullanımının giderek çoğaldığı ve kağıt para kullanımının buna paralel 
olarak azaldığı görülmektedir. Böylece enformasyona dayalı banka hesapları ara
sındaki transfer, günlük alış-verişten tüm ekonomik işlemlere kadar yaygınlaş
maktadır. Bütün bu gelişmelerin insanları derinden etkilediği, "kendimizi, değer
lerimizi ve kurumlarımızı, yeniden incelemeye"1 zorladığı görülmektedir. 

Bilginin hakim olduğu toplumsal yaşam; çok hızlı bilgi artışı ve aktarımı, 
hızlı iletişim, yeni teknolojiler, ekonomiden diğer sosyal konulara kadar her alan
da bilginin temel güç ve kaynak olduğu, hızlı değişim ve gelişmenin yer aldığı ve 
yaşamın tüm yönlerini etkileyen bir süreç olarak karşımıza çıkmıştır. 

Çağımızda ulaşılan gelişme aşaması, diğer dönemlerden çok daha kolay ve 
hızlı bir biçimde bilgiye ulaşmayı sağlamaktadır. O halde günümüzde bilgi açı
sından yaşanan durumun, kendi dönemi ve şartları içinde yazının bulunması, 
matbaanın bulunması gibi bir buluştan çok yaşamın tüm alanlarında hızlı bir bilgi 
artışı ve bunlara ulaşmanın söz konusu olduğu sanayi devrimine benzer, bir dö
nüm noktası olduğu söylenebilir. "Bilgi devrimi olarak adlandırılan bu olgu, top
lumsal dinamizm ve iletişim teknolojisi yönünden sürekli olarak ivme kazanmış
tır. 2 "Basılı kitap 15. yüzyılda ilk ortaya çıktığı zaman 'bilgi' içeren şeyler de bil
giyi aktarma yöntemleri kadar büyük bir değişim geçirecek bir duruma gelmişti. 
Bizler de benzer bir dönüm noktasında olabiliriz. 3 Bu doğru tahminin bugün ger
çekleştiğini görüyoruz. Böylece insanlık; ilk dönemlerde daha çok deneyimlerine 
dayanan sözel bilgileri paylaşmaktan her türlü bilgiye çok kısa sürede, çok çeşitli 
araçlarla ulaşabildiği, bu bilgileri kolayca depolayabildiği günümüz teknolojik 
yaşam düzeyine doğru bir gelişim göstermiştir. 

Bilginin insan için taşıdığı değere ilişkin görüşlerin yeni olmamasına 
karşılık4-5 1960'lardan bu yana bilginin insan yaşamındaki önemi daha belirgin 
bir biçimde hissedilmeye başlanmıştır. Bu durumun yaşanmasında en önemli rolü 
oynayan iletişim ve bilgisayar teknolojileri, hayatın hemen her alanında etkili ol
maya başlamıştır. Bilginin giderek önem kazanmasında birinci derecede rol oy
nayan bilgisayar ve iletişim teknolojileri olmasından dolayı bilgi toplumu yerine 
iletişim toplumu (lnformation Society) kavramının da kullanıldığı gözlenmek
tedir. Oysa bu her iki kavram birbirlerine yakın olmakla birlikte farklı anlamda
dırlar. Bilgi toplumu kavramı, bütün teknolojilerin ve sosyal yaşamın, bilginin 

1. J.Naisbit, P.Aburdene. Megatrends 2000 {Çev: E.Güven). Form Yay., fstanbul ty. s. 11. 
2. H.Tekeli. Bilgi Çağı. Simavi Yay., lstanbul. 1994. s. 51. 
3. P.F.Drucker. Yeni Gerçekler op.cit., s. 255. 
4. B.Dıxon. "Science and the lnformatıon Socıety• Scholary Pub. vol. 120. 1988. 
5. H.Poincare. Bilimin Değeri {Çev: F.Yücel). MEB yay., lstanbul 1989. 
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egemenliğinde oluşuna işaret ederken iletişim toplumu kavramı, bilgi iletişimi 
teknolojilerinin hfildmiyetini, önemini ve dünyayı küçülten haberleşme olanakla
rını vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Daha kapsamlı oluşu nedeniyle ko
nuyla ilgili yazar ve araştırmacıların ağırlıklı olarak bilgi toplumu kavramını kul
landıkları görülmektedir. "Günümüz toplumları 'bilgi toplumu' olarak adlandırıl
makta ve 20. yüzyılın sonlarındaki teknolojik devrimin bir ürünü olarak kabul 
edilmektedir. "1 

Görüldüğü gibi bilgi toplumu, hızlı bilgi artışına dayanan ve hayatın tüm 
alanlarını kapsayan değişmeleri ve gelişmeleri içermektedir. Tüm bu gelişmeler, 
bilgi toplumunun genel özelliklerini de belirlemektedir. Toplumda kitle 'iletişim, 
eğitim, kültür, politika, hatta sanatın yeni bilgisayar teknolojilerinden etkilendiği 
ve yararlandığı ve bu konudaki çalışmaların hızla devam ettiği bilinmektedir. 
"Artık adalelerimizi güçlendirmemize çok önemli katkıları olan endüstri devrimi 
sona ermiştir. Beyin gücümüzü yüceltmede etken olan bir başka devrim~ otuz yıl 
önce sessizce başlamış ve her geçen gün çok daha belirginleşmeye yüz, tutmuş
tur. "2 

Bilgi toplumuna geçiş süreci ve günümüzdeki etkileri, yeni yeni araştırma
lara konu olmaktadır. Ancak günlük yaşamın, bu geçiş sürecinden önem~i ölçüde 
etkilenmeye başladığı söylenebilir. Böylece bilgi toplumunun ne gibi qzellikler 
taşıyacağı önem kazanmaya başlamıştır. 

3. Bilgi Toplumunun Genel Özellikleri 
Bilgi toplumuna geçiş sürecinin başladığı ve günümüzde bunun çok çeşitli 

etkilerinin günlük yaşama girdiği konusu üzerinde durulmuştu. İnsanlar açısından 
çok önemli bir dönüm noktası olrak ele alınan bilgi toplumuna geçiş sürecinin 
düşündürdüğü, bilgi toplumunun genel özellikleri üzerinde (yakın gelecekteki 
olası gelişmeler ışığında) kısaca durulması yararlı olacaktır. Konunun daha iyi 
anlaşılması bakımından maddeler halinde belirtilmeye çalışılan bu özell~kler, ko
nuyla ilgili bir çok kaynağınC*) incelenmesi sonucunda araştırmacı tarafından ge
liştirilen görüşlerdir ve tartışmaya açıktır. Bununla birlikte sözü edilen bazı özel
liklerin günümüzde bile yerleşmeye başladıkları söylenebilir. 

1- Yaşanan dönemlere damgasını vuran tarım ve sanayi devrimlerinden 
sonra günümüzde bilgi devriminin sonuçları yaşanmaktadır. 1960 'lı yıllardan bu 
yana gerçekleşen bilgi devriminin sonuçları, bilgi toplumlarını oluşturmaya baş
lamıştır. 

1. M.Eraut. Education and the lnformatıon Socıety. Council of Europe candan 1991. s. 4. 
2. H.Tekeli. op. cit., s. 51 

(*) Bilgi toplumu konusunda daha geniş bilgi için şu eserlere baş vurulabilir . 
.:.. H. Tekeli. Bilgi Çağı Simavi Yay., lstanbul 1994. 
- T.Logsdon. Computer, Today and Tomorrow. Computer Selence Press.lnc.Maryland 1985. 
- D.M.Caltezwitz. "lnformatıon Age and Culture• Computers People Monthly. 1987., ss. 6-24. 
- D.R.Vincent. The lnformatıon-Based Corporatıon. Rıchard O. lrwın ine., lllınois 1990. 
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2- Bilgi toplumunda, bilgi en önemli ve temel kaynak konumundadır. · 
Gerek bireyler, gerekse toplumlar açısından bu temel kaynağa mümkün olduğun-

, ca sahip olmak en önemli gereklilik olacaktır. Aynı biçimde bilgi, ekonomik ya
şamın da temel sermayesi ve gücü olacaktır. Kağıt para hfil<lmiyeti, yerini enfor
masyona dayalı soyut elektronik öğelere bırakacaktır. 

3- Hızlı bilgi artışı, hızlı değişme ve hızlı gelişme bilgi toplumunda, 
toplumsal yaşamın en önemli özelliklerinden birisidir. 

4- Bilgi toplumunda toplumsal değerlerin, dini inançların zayıflaması 
ya da yok olması söz konusu değildir. Tersine dünya yüzündeki toplumlarda 
20QO yılına yaklaşırken dinsel inançların güçlendiği ve üçüncü binyılda dinsel 
yeniden doğuşun yaşanacağı belirtilmiştir. 1 Ancak hızlı değişme, kimi toplumsal 
değerlerde değişime neden olabilmektedir. 

5- Bilgi üretimi, bilgi depolanması ve bilgi pazarlaması, bilgi toplu
munda iş yaşamının temel özelliğidir. 

6-İş dünyasında bilgi çalışanlarının giderek çoğalması söz konusudur. 
Az sayıda çalışanın yer aldığı küçük ama dinamik, bilgiye dayanan bir örgüt ya
pısı yerleşirken bir pazar alanı olarak dünya küçük gelmeye başlayacaktır. 

7- Hızla artan bilgi birikimi; bilgide seçiciliğe yol açacaktır. Saf veriler
dep. çok yeni bir sonuca, eyleme götüren bilgi daha çok önem kazanacaktır. 

8- Yüksek teknolojideki ilerleme, insanların yaşadıkları yerküre ile da
ha · çok ilgilenmelerine yol açacaktır. Diğer yandan dünyanın dışında olup bi
tenlere yönelik ilgi, insanların önemli bir uğraşı alanını oluşturacaktır. 

9- Bilgi toplumunda siyaset de büyük ölçüde bilgiye dayanacaktır. Li
derlerin karizmatik yönleri yanında bilgi birikimleri de önemli ayrıcalık kazan
dırcaktır. Bu çerçevede bilim adamları ve düşünürlerin siyasete doğrudan ve do
laylı etkilerinin önemi daha da artacaktır. 

10- Eğitim öğretimde süreklilik uygulamada yerleşecek; yaşamın baş
langıcından sonuna kadar aktif öğrenme ihtiyacı ön planda olacaktır. Bireylerin 
aldıkları mesleki eğitim kısa zamanda yetersiz kalarak, yeniden eğitim, iş yaşa
mının önemli bir kısmını oluşturacaktır. 

11- Öğrenmeyi öğrenmek ve bireysel öğrenim, eğitim sürecinin temel 
becerileri arasında yer alacaktır. 

12- Gerek bireysel, gerek toplumsal iş yaşamında geleneksellik, ilkeler
den ödün vermeme ve en önemlisi rutin, hoş karşılanmayacak ve önemini kayıp 
edecektir. Bunun yanında yeni durumlar karşısında sürekli yeniden yapılanma, 
yeniden düzenleme kısaca dinamizm yaşamın önemli gerekliliklerinden birisi 
olacaktır. 

1 .. J. Naisbit, P.Aburdene. Op.cit., s. 246. 
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13- Diplomalann eski önemi kalmayacak, bunun yanında sürekli ola
rak yeni bilgiler edinebilmek ve bunları uygulama alanına koymak, yeni projeler 
geliştirmek, çalışanlar arasında en önemli tercih nedeni olabilecektir. 

14- İnsan unsurunun önemi her türlü etkinlikte bugünkünden daha da 
fazla olacaktır. Bilgi gücüne sahip unsur olarak insan, en önemli belirleyici konu
munda olacaktır. Bu kapsamda bilgi üreten olarak insana yatırım, çok büyük 
önem kazanacaktır. 

15- Teknolojik ilerlemeler, bilgi üreten yeni sistemlerin geliştirilmesi
ne yol açacak diğer yandan büyük hızla artan bilgi birikimini saklamak ve gerek
tiğinde bunlara ulaşmaya yönelik çalışmalar, önemli bir uğraş alanı oluşturacak
tır. 

16- Çok fonksiyonlu, gelişmiş bilgisayarlar, çeşitli yayın imkanları, 
bilgi iletimi ve haberleşmeyi daha da kolay hale getirecek ve bu alanda dünya 
gerçekten küçülecektir. Diğer yandan gezi, araştırma ve belli süre kalma ama
cıyla diğer gezegenlere yolculuklar sıklaşarak bir anlamda evren küçülecektir. 

4. Bilgi Toplumu ve İş Yaşamı: 
a) İş ve İnsan: 
Bilgi toplumunun özellikleri incelenirken bu özelliklerin gerek bireysel ge

rekse toplumsal yaşamda meydana getirmeye başladığı değişimlerin, özellikle iş 
yaşamını etkilediğine dikkat çekilmişti. Çalışma hayatının, insan yaşamının 
önemli bir kısmım oluşturması, toplumsal gelişmenin en önemli kaynağı olması 
ve çalışmamızın yoğunlaştığı alan olması nedeniyle bilgi toplumunun iş yaşamı
na etkilerinin aynca ele alınmasında yarar görülmüştür. 

Önemli yeniliklerin, buluşların, hemen yansıdığı alanların başında iş yaşa
mının yer aldığı söylenebilir. Bu durum, iş ya da çalışma hayatının, insanın en 
önemli ve en uzun süreli uğraş alam olması ile açıklanabilir. 

İş, tarih boyunca, insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. "iş, bireyin 
bir şey yapmak ya da bir sonuca ulaşmak üzere emeğini kullandığı bir faaliyet
tir. "1 İş; bireyin, hayatını sürdürmek, geçimini sağlamak, yaşamını değerlendir
mek, topluma katkıda bulunmak ve benzeri amaçlarla ilgi, istek ve yetenekleri ve 
çalışma hayatının ihtiyaçları doğrultusunda bedensel ve zihinsel aktivitelerini 
kullanarak gerçekleştirdiği bir etkinlik ve üretim süreci olarak tanımlanabilir. He
men her çağda kişinin mesleği toplumsal yaşam açısından bir statü simgesi ola
rak rol oynamıştır. İşe bakış açısı, çalışma hayatında kullanılan araç-gereçler, iş 
türleri önemli değişiklikler geçirmesine karşılık insanların çalışmaları ve bir iş, 
bir meslek sahibi olmaları gereği her zaman var olmuştur. Bunun bir sonucu-ola
rak kas gücüne dayalı iş yaşamından, insanla iş arasına çeşitli araç-gereçlerin gir
diği çalışma yaşamına, insanların yerine iş yapan makinelere, nihayet bilgi üret
me, analiz etme ve kullanma gibi zihinsel süreçlerin hakim olduğu günümüz ça
lışma hayatına ulaşılmıştır. 

1. K. Tosun işletme Yönetimi.1.0.lşletme Fak.Yay.No: 226, !stanbul 1990, s. 7. 
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Bilgi toplumuna geçiş sürecinin meydana·getirdiği yoğun değişmelerin in
sanı olduğu kadar insanın işe ve çalışma hayatına bakış açısını da değiştireceği, 
hatta bu değişimin günümüzde başladığı söylenebilir. İşte uzmanlaşma, bilgi üre
timi ve kullanımı, aynı bireyin birikimlerini birden çok iş alanına yansıtması, 
mesleki eğitimin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iş yaşamının bir parçası ol
ması gibi gelişmeler, bilgi toplumunun iş ve insana yönelik etkileri arasında sayı
labilir. Diğer yandan hızlı gelişmelere paralel olarak bireyler, günün hemen her 
saatinde işleriyle ilgilenmek durumunda kalabilecek, çalışma zamanları belirsiz 
olabilecektir. Bilgi toplumunun iş ve insana yönelik en önemli özellikleri ar~sın
da, klasik mavi yakalı, beyaz yakalı ayırımına bilgi çalışanları ya da bilgi üretici
lerinin eklenmesi olduğu söylenebilir. 

b) Bilgi Çalışanları (Knowledge Workers): 
Bilgi toplumunun önemli ayırıcı özelliklerinden birisi, bilgi çalışanlarının 

(bilgi üreticileri, bilgi işçileri) giderek çoğalması biçiminde belirtilmiştir. Bunun 
doğal bir sonuç olduğu söylenebilir. Bilgi toplumunun belirleyici gücü bilgi ola
cağına göre bilgi ile uğraşan, bilgiyi iş edinen çalışma alanlarının hızla gelişmsi 
muhtemeldir. O halde bilgi çalışanı ya da bilgi işçilerinin, örneğin el işçisiljl.den 
ne gibi farkları olacaktır? Genel olarak bilgi çalışanlarının işi, çeşitli düzeylerde 
ve biçimlerde bilgi ile uğraşmaktır. Bilgi çalışanı, iş konusunda yoğunlaşan; bil
gilerle uğraşan, bilgileri depolayan, analiz eden, koordine eden ilgililere ulaşma
sını sağlayan, yeni bilgiler üreten kişi olarak tanımlanabilir. 

"Çalıştıkları alan hayli dar olabilir, ama bu alanda patrondan daha bilgilidir
ler ve bunun farkındadırlar. Kuruluştaki hiyerarşi içinde konumları ne kadar aşa
ğıda olursa olsun, kendi alanlarında genellikle, iş verene üstündürler. O halde bil
gi işçisi ast olmaktan çok meslektaş ve iş arkadaşıdır. Öyle de yönetilmesi gerek
lidir."1 Böylece bilgi çalışanlarının, mevcut organizasyon yapılarında da değiş
melere yol açacağı düşünebilir. "Bilgi çalışanları sadece geçimlerini sağlayan bir 
işle memnun edilemezler. Onların arzuları ve işlerine bakış açıları, profesyonel 
ve entelektüeldir. En önemlisi, bilgiye hürmet ediyorlarsa başarı için temelşartı 
yerine getirmişler demektir ... Diğer bir deyişle iyi bir performans için bilgi çalı
şanları, sosyal ve ekonomik olarak temel kaynak ve elemandır.2 

Bilgi çalışanlarının yoğunlukla çalıştığı organizasyonlarda katı kurallara da
yalı otoriter yönetim biçimlerinden çok performansa dayalı bir yönetim anlayışı 
ve örgütsel yapının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bilgi çalışanlarının organi
zasyon içinde bir takım oluşturacak biçimde organize edilmeleri gerektiği söyle
nebilir. Ancak iki bilgi işçisinin bir arada çalışması, güçlerini birleştirmeleri, el 
işçilerindeki gibi sonuç ya da üretimi fizik anlamda ikiye katlamayabilecektir. 
Çünkü bilgi çalışanının üretimi, zihinsel süreçlerinin bir sonucudur. Bu zihinsel 
süreçler arasında yaratıcı düşünce, muhakeme ve analiz özellikle belirtilebilir. 

1. P.F.Drucker. Yeni Gerçekler. op. cit., s. 184. 
2. P.F.Drucker. The Age of Discontinuty. op. cit., s. 288. 
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Bilgi çalışanlarının diğer bir ayırıcı özelliklerinin de emeklilikleri olduğu 
söylenebilir. Zihinsel süreçlere dayalı işten emekli olmak el emeğine dayanan iş
ten emekli olmaktan çok farklı olacaktır. Bilgi çalışanlarının kolay kolay emekli 
olamayacakları, emeklilik dönemlerinde de üretimlerinin belki başka iş alanların
da devam edeceği düşünülmektedir. Böylece günümüzde emeklilik sürecinde ba
zı bireylerin yaşadığı yalnızlık, değersizlik gibi psikolojik sorunların, gelecekte 
azalabileceği tahmin edilebilir. "Bilgi toplumunda değişmelerin nasıl verimli, et
kili ve memnun edici olacağı geniş ölçüde bilgi çcllışanları tarafından belirlene
cek gibi görünmektedir."1 

"1950'lerde Amerikalıların sadece % 17'si bilgi. ile doğrudan bağlantılı işler 
yaparken, bu oran günümüzde %60'ın üzerine çıktı. "2 Başka bir kaynakta3 ise 
ABD'nde çalışma hayatındaki gelişmder, bilgi işiyle uğraşanların sayısındaki 
sıçramayı gözler önüne sermektedir. 

1700 1800 1900 1988 1995 

Tarım %70 %65 %40 %3 %3 
Üretim 10 15 40 26 15 
Hizmet 15 15 ; 15 15 15 
Bilgi 5 5 5 56 67 

TOPLAM 100 100 ! 100 100 100 

Tarım alanındaki çalışan sayısı hızla düşerken bilgi ve enformasyon alanın
da çalışanların sayısı artmaktadır. Hizmet sektöründeki çalışan sayısı aynı kalır
ken üretim sektörü çalışanlarının azaldığı gözlenmektedir. 

Görüldüğü gibi bilgi toplumunun oluşması ve bilgi toplumundaki yaygın iş 
yaşamında bilgi çalışanlarının merkezi bir rol almaları söz konusudur. Sonuç ola
rak bilgi toplumunda iş yaşamı, özellilµe iş ve insan ilişkilerinde bazı değişmele
re yol açacağı ve işi bilgi ile uğraşmak olan çalışanlar grubunun giderek çoğala
cağı söylenebilir. 

c) Bilgi Örgütleri (Knowledge Organizations): 
Bilgi toplumunda sayısı artan bilgi çalışanları, yine sayılan artan ve artacak 

olan bilgi örgütlerinde yer alacaklardır. Bir önceki başlıkta belirtildiği gibi bilgi 
çalışanlarının sayısı hızla artmaktadır. Nitekim hızla artan bilgilerin ulaştırılması, 
pazarlanması ve gerektiğinde kullanıma hazır hale getirilmesi önemli bir iş alanı 
olmaktadır. Örgütler (işletme kurum, organizasyon), insanların bir araya geıfuele
rinden oluştuğuna göre bilgi çalışanlarının aynı amaçla bir araya gelmesiyle bilgi 
örgütleri oluşacaktır. 

1. P.F.Drucker. The Age of Discontinuty. op. cit., s. 292. 
2. M.Eraut. op.cit., s. 85. 
3. D.R.Vincent. op.cit., s. 7. 
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Bilgi örgütü~ konusu ve iş alanı bakımından genel olarak bilgi üretimi, pa
zarlaması (Know-how) dağıtımı, depolanması, bilgiye ilişkin hakların korunması 
gibi bilgiye dayanan örgütlerdir. Bu anlamda iş konusu doğrudan bilgi olmayan 
örneğin herhangi bir üretim işletmesinin de büyük ölçüde bilgiye dayanması ve 
bilgi örgütü olması söz konusudur. Nitekim üretim, gelişmiş teknolojik bilginin 
ürünü olarak gerçekleşirken insan unsurunun fiilen üretimde yer alması, hatta 
üretimi yapan makineleri denetlemesi bile gerekli olmamaya başlamıştır. Üreti
min hemen bütün aşamalarında gelişmiş teknolojiler rol alırken insan, organizas
yon,: planlama, pazarlama, üretimin geliştirilmesi gibi 'işin bilgi yönü ile ilgilene
cektir. 

Bilgi çalışanlarının önemli özelliklerinden birisi olan "öğrenme", bilgi ör
gütlerinin de en önemli özellikleri arasındadır. Bilgi toplumunda her geçen gün 
gerçekleşen bilgi artışına uyum sağlamak için bireylerin öğrenmeyi öğrenmeleri 
gereği gibi bilgi toplumunda örgütlerin de öğrenen örgütler olmaları gereklidir. 
"Öğrenen örgüt, geleceğini oluşturma kapasitesini durdurmadan genişleten bir or
ganfaasyondur. Ayakta kalmayı öğrenme veya adapte olmayı öğrenme önemlidir, 
hatt~ gereklidir." ı 

. Görüldüğü gibi bilgi örgütü, aynı zamanda öğrenen ve sürekli olarak bir ge
lişme içinde olan ve bunun için ç~ba harcayan örgüttür. Nitekim hızlı gelişmelere 
uyum sağlamak dinamik bir örgütsel yapıyı gerektirmektedir. Bilgi örgütlerinin, 
yeni teknolojilerle iç içe olmaları gerektiği ve bunun için şu düzenlemelere ihti
yaç duydukları belirtilmiştir: 2 

1- Mevcut durum ve teknolojilerin belirlenmesi. 
2- Geleceğe yönelik etkin bir organizasyon planı yapmak. 
3- Yüksek ve ileri düzeydeki projelere yoğunlaşmak. 
4- Yeni teknolojilere yoğunlaşmak. 
5- Network teknolojisini kullanmak. 
6- Bilgi çalışanlarının hazır hale getirilmesi ve sayılarının çoğaltılması. 
7- Yeni organizasyon modelini tüm örgüte yaymak. 
8- İletişim sistemini kurmak. 

: Böylece bilgi örgütlerinin en önemli özellikleri arasında, yeni teknolojilerin 
izlenmesi ve sağlam bir iletişim alt yapısının kurulması öncelikle sayılmıştır. Ge
rek yeni teknolojilerin izlenmesi gerekse iyi bir iletişim ortamının oluşturulma
sında yöneticilere büyük görevler düştüğü belirtilmiştir. 3 Diğer yandan dünün or
ta kademe yönetim işlevlerinin, yarının bilgi örgütlerine dönüşeceği4 belirtilmiş
tir. Böylece alt ve üst yönetim kademeleri arasında bir köprü görevi gören ve bil
gi akışında etkili olan orta kademe yöneticilerinin bilgi örgütlerindeki işlevlerinin 
azalacağı söylenebilir. Çünkü gelişen teknoloji her yöneticinin kendi başına bilgi
ye ulaşmasına imkan vermektedir. 

1. P.M.Senge. Beşinci Disiplin (Çev: A~fldeniz, A.Doğukan). Yapı Kredi Yay., lstanbul 1991, s. 22. 
2. D.FLVincent. The lnformatıon-Based Corporation. Rıchard D.lrvın ine. lllinois 1990, s. 147-148. 
3. P.F.Drucker. Managing tor Results (4 th print.). Pan Books Ltd. Landon 1973, s. 200. 
4. P.f.Drucker. Management. Heınemann, Landon 1974, s. 450. 
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Bilgi örgütleriyle ilgili özelliklerden hareketle günümüzde birçok organizas
yonun doğrudan bilgi işiyle uğraştıkları söylenebilir. Doğrudan bilgi işiyle uğra
şan organizasyonlar arasında, araştırma-geliştirme merkezleri, tüm medya kuru
luşları, araştırma şirketleri, kütüphane, dokümantasyon ve bilgi bankası hizmetle
riyle ilgili kurumlar, eğitim kurumlan, bilgi işlem ve bilgisayar programlarıyla il
gili kuruluşlar, öncelikle sayılabilir. 

Bilgi toplumunun etkileri iş yaşamıyla sınırlı değildir. Sözü edilen bütün bu 
değişme ve gelişmeler, gerek bireysel gerekse toplumsal alanda yeni ihtiyaçları 
da beraberinde getirmiştir. 

D) BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEGİŞEN 
BİREYSEL VE TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR 

.'Bilgi toplumuna geçiş süreci ve bilgi toplumu genel olarak ele alındığında 
insanların bilgi yükü bakımından önemli bir değişim dönemine girdiği söylenebi
lir. Günümüz ortamında karşı karşıya kalınan hızlı değişim süreci, insan yaşamını 
tüm yönleriyle etkilemiş bulunmaktadır. Bu etkinin giderek çoğalacağı da söyle
nebilir. Hızla bilgi artışı günümüzde hızlı değişme gelişmelerin tüm boyutlarıyla 
yaş~a yansımasına yol açmıştır. Çeşitli değerlerin, yüzyıllardır savunulan bazı 
düşüncelerin, bazı siyasi eğilimlerin değişime uğraması, günümüzde yeni bir top
lumsal yaşama geçişi başlatmıştır. 

Sözü edilen bu sürecin insan yaşamını tüm yönleriyle etkilediği söylenebi
lir. Toplumsal yaşamın en önemli yönlerinden birini oluşturan iş yaşamı, aile ya
şamı, buna bağlı olarak çeşitli bireysel alışkanlıklar ve sosyal yaşam, kısaca tüm 
yaşamın hızlı bilgi artışından etkilendiği görülmektedir. Birey bazında söz konu
su olan bu etkiler, aynı biçimde tüm kurumlar, organizasyonlar ve toplumlar için 
de geçerlidir. 

Yeni teknolojiler, hızla iş hayatında yer alırken insanların bu yeni teknoloji
lere uyumunun aynı hızla gerçekleştiği söylenemez. Dolayısıyla birey, sosyal ya
şamın diğer alanlarında olduğu gibi iş yaşamında da gelişmek bir yana mevcut 
durumunu korumak için bile yeni bilgilere ulaşma gereğini hatta zorunluluğunu 
hissetmektedir. Kuşkusuz bu zorunluluğun her meslek için aynı düzeyde olduğu 
söylenemez. Diğer yandan, aile yaşamı ve özellikle çocukların doğasına ilişkin 
yeni araştırmalar, çocuk gelişimine ilişkin pek çok geleneksel bilginin geçersizli
ğini ortaya koymuştur.1 Evlere giren çok çeşitli ve çok yönlü iletişim araçları, ço
cuk ve gençlerin karşı karşıya bulundukları yeni toplumsal değerler ve benzeri 
gelişmeler, iş yaşamında olduğu gibi aile yaşamında değişen ihtiyaçların göster
geleri olarak kabul edilebilirler. 

1. M.O.W.Glasser. The Quality School. Harper Perennial, New York 1990, s. 9-10. 
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Bilgi toplumuna geçiş sürecinin toplumsal yaşanı yanında bireyin bir insan 
olarak kendi öz yaşanıı ve benliği üzerinde de etkileri olduğu görünmektedir. 
Hızlı kentleşme, kalabalık şehirler, trafik, çerve sorunları ve daha bir çok proble
min son yıllarda artan, psikolojik sorunların önemli nedenleri arasında sayıldığı 
bilinmektedir. Görüldüğü gibi, hızlı bilgi artışının yol açtığı değişme ve gelişme
lerin, bireye ve toplumsal yaşanıa sağladığı refah yanında gerek toplumsal yaşanı 
ve gerekse kişinin bireysel psikolojik yaşanıına olumsuz bazı etkileri de söz ko
nusudur. Hızlı değişmenin bu olumsuz etkileri ile başa çıkmanın da günümüz in
sanının önemli gereksinimleri arasında yer aldığı düşünülmektedir. Günümüzde 
yaşanan değişim rüzgarlarının; bir canlı olarak insanın kişisel yaşamından aynı 
amaç için güçlerini birleştiren bireylerden oluşan organizasyonlara, toplumsal ya
şama kadar tüm sosyal süreçleri bir biçimde etkilediği söylenebilir. Her etkinin 
karşılığı olarak bir tepkiden söz edileceğine göre, günümüz insanının karşı karşı
ya bulunduğu gelişmelerin de yeni bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar, yeni tepkiler 
gerektirdiği açıktır. 

E. BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ SÜRECİYLE 
İLGİLİ BAZI VERİLER 

Bu bölümde dile getirilen görüş ve bilgilerden daha rahat yararlanılabilmesi 
amacıyla ilkel topluluklardan bilgi toplumuna toplumsal gelişme konulu bir 
tablo hazırlanmıştır(Tablo 1). Bölümün sonunda yeralan ve ilkel topluluklar, ta
rım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumunun, bazı toplumsal süreçler bakı
mından karşılaştırıldığı tablo, bu bölümdeki bilgilerden hareketle hazırlanmış ve 
tartışmaya açıktır. Diğer yandan yine bu bölümde üzerinde durulan bilim ve tek
nolojideki gelişmelerin konumuzla ilgili kronolojisi bir tablo olarak hazırlanmış
tır. Toplumsal gelişmenin en önemli dönemeçlerini oluşturan bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmelerin kronolojisi (Tablo 2), son 30 yılda yaşanan hızlı bilgi 
artışını kolaylıkla görme imkanı vermektedir. 

Bilgi toplumu ile ilgili olarak yapılan açıklanıalar, bu kavramın günlük ya
şamla içiçe olduğunu göstermektedir. Bu durumda bir ülkenin bilgi toplumu olu
şuna ilişkin temel kriterlerin neler olduğu sorusu karşımıza çıkmaktadır. Kuşku
suz bu sorunun cevabı ülkenin temel sosyo-ekonomik ve kültürel verileri, refah 
düzeyine ilişkin göstergeleri ve bilgi ve teknoloji üretimine katkısı ile yakından 
ilişkilidir. Genel olarak bir ülkenin bilgi toplumu oluşu ve refah ve gelişmişlik 
düzeyine ilişkin göstergeler, ayn bir tartışma konusu olup çalışmanıızın kapsamı 
dışındadır. Ancak bir fikir vermesi bakımından bilgi toplumu ile yakından iliş
kili olduğu düşünülen bazı karşılaştırmalı verilerin yararlı olacağı düşünülmüş
tür. Bu karşılaştırmalı veriler, Tablo 3,4,S,6,7,8,9 da yer almaktadır. 

Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan tablolara bakıldığında ülkele
rin, sosyo-ekonomik ve kültürel verilerine ilişkin göstergeler ile bilgi üretimi ve 
gelişmişlik düzeyleri arasında bir paralellik olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu 
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farklılık, ülkelerin temel demografik verilerinde açıkça götulmektedir. Gelişme
miş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal nüfus artışı, gelişmiş ülkelere göre daha 
yüksek, buna karşılık şehirde yaşayan nüfus oram daha düşüktür. Örneğin, doğal 
nüfus artış oranı Zambia'da binde 37,5, Irak'ta binde 36,5, Pakistan'da binde 34,1 
iken ABD'de binde 7,3, İngiltere'de binde 2,7, Japonya'da binde 30.6 'dır. Aynı 
şekilde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı, İngiltere'de %89,6, 
ABD'de % 73,7, iken bu oran, lrak'ta % 70.2, Zambia'da % 39,9, Pakistan'da % 
28,3 'tür. Ülkemizde ise doğal nüfus artışı binde 20, şehirde yaşayan nüfusun ora
nı ise % 45,9 'dur (Tablo 3). 

Ülkelerin refah düzeyleriyle yakından ilişkili olduğu bilinen fert başına dü
şen milli gelir (GSMH) in de yine gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde düşük 
oluşu dikkati çekmektedir. 

Türkiye'de kişi başına elektrik enerjisi tiikemi 856 kw-s/yıldır. Bu oran, 
ABD 'de 11.204, Japonya'da 5733, Pakistan'da 301, Irak'ta 1340 'kw-s/yıldır. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile çok ilişkili olan iletişim ve tiraj verilerine 
bakıldığında ülkemizde 1000 kişiye düşen toplam tiraj 81 (1988), ABD'de 266, 
İngiltere'de 443, Pakistan'da 12 olduğu görülmektedir. Radyo, TV, bilgisayar ve 
uluslararası telefon görüşmesi bakımından da ülkeler arasında önemli farklılıklar 
olduğu dikkati çekmektedir. 

Ülkelerin üretim yapılarına bakıldığında gelişmemiş ülkelerde tarım ve 
imalat sanayinin ağırlıkta olduğu, buna karşılık gelişmiş ülkelerde hizmet sek
törünün ağır bastığı görülmektedir. 

Bilimsel ve teknolojik Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamaların 
GSYİH'ya oranı İsrail'de % 3,1, Japonya'da % 2,98 'dir. Eşik değerin% 1 olduğu 
bu oran, Türkiye'de % 0,33 'tür. Bilgi üretimi açısından büyük önem taşıyan Ar
Ge personeli sayısına bakıldığında on bin çalışan nüfus başına düşen Ar-Ge per
soneli sayısının Almanya'da 143, Japonya'da 138, Hindistan'da 68, Türkiye'de 7 
olduğu görülmektedir.1 

Sunulan verilerin bilgi üretimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkiledikleri 
bir gerçektir. Nitekim uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayınlan
mış bilimsel yayın sayısı bakımından ülkemiz fen bilimleri alanında 1.651 
(1992) yayınla 37. sırada yer alırken aynı yıl İspanya, 13.853yayınla12., Kore 
2,608 yayınla 30. sırada yer almıştır.2 

Gelişmenin ve bilgi toplumu olmanın insan kaynağına yapılan yatırımla son 
derecede ilişkili olduğu görülmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP)'nın her yıl yayınladığı İnsani Gelişme Raporu (HDR)'nda Türkiye, İn
sani Gelişme Endeksi (HDI)'nde 68. sırada (1994 Raporu) 3 yer almıştır. Ülkele
rin kişi başına ömür beklentisi, yetişkin nüfusun okur-yazarlık oranı, ortalama 
okullaşma yılı ve kişi başına düşen milli gelire ilişkin verilerden hareketle hazır-

1. TÜS!AD. Türkiye'de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji. lstanbul 1994, s. 50. 
2. TÜS!AD. Türklye'de ve Dünyada Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji. op.cit., s. 55. 
3. UNDP. Human Development Report 1994. Oxford Unıv. Press, New Yoork 1994. 
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lanan endekse göre Türkiye, orta düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler arasında 
yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi farklı alanlarda da olsa veriler birbirini destekler 'nitelikte
dir. Diğer bir ifade ile gelişmiş ülkelere ilişkin verilerin tamamına yakını, genel 
olarak daha yüksek düzeydedir. Fert başına düşen milli gelirden, elektrik. tüketi
mine, kitap, kütüphane ve bilimsel makale sayısına kadar veriler arasında paraleİ
lik görülmektedir. Buradan hareketle bilgi toplumu olmanın, ülkenin gelişmiş
lik düzeyi, temel demografik verileri, bilgi işiyle uğraşan çalışan sayısı, elekt
ronik iletişim teknolojisindeki düzeyi, ekonomik gücü, bilgi üretimip.e katkı
sı gibi bir çok bileşenin ortak sonucu olduğu söylenebilir. Belirtilen türİı bilyşen
lerde paralel bir ilerlemenin ise gelişme yönünde daha yoğun bir bireysel, kurum
sal ve toplumsal çabayı gerektirdiği söylenebilir. 

Çalışmamızın teorik kısmının "Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci" başlıklı bi
rinci kısmına genel olarak bakıldığında, sahip olduğu zihinsel süreçlerle insanın, 
yeryüzünde görülmesinden bu yana sürekli olarak bir gelişme içinde olduğu gö
rülmektedir. Bu süreçte, sözel aktarıma dayanan bilgi birikiminin de el :Yazılı ka
yıtlar, modern baskı makineleri ve günümüzde çok kısa zamanda bilgiye ulaşma 
imkanı veren mikro-işlemcilere doğru sürekli bir gelişme içinde olduğu söylene
bilir. Diğer yandan bilgi birikimi açısından her çağdaki gelişmenin ayni hızda ol
madığı görülmektedir. Toprağın işlenmesi, yazının bulunuşu, büyük d~n1 inanç
lar, matbaanın icadı, sanayi devrimi ve benzeri bazı yenilikler, önemli dönüm 
noktalarını oluşturmuşlardır. 

Ulaşılan yüksek teknoloji düzeyinin sağladığı hızlı iletişim ve etkileşim, 
hızlı bilgi üretimi ve iletiminin; bilginin en önemli temel güç ve sermaye olması
na yol açtığı günümüzde insanlığın yeni bir dönüm noktasında olduğu söylenebi
lir. Son 30 yıldan bu yana giderek gelişen bir bilgi patlamasının etkilerinin yaşan
maya başlandığı günümüzde, bu yeni dönüm noktası ile bilginin kayn~ olduğu 
bir yaşam biçimine doğru geçişin, kısaca bilgi toplumuna geçiş sürecinin başladı
ğı söylenebilir. 

Tüm bu gelişmelerin gerek birey gerekse toplum düzeyinde yol açtığı etki
ler ve doğurduğu yeni ihitayaçların söz konusu olduğu düşünülmektedtr. 
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Tablo 1 : İLKEL TOPLULUKLARDAN BİLGİ TOPLUMUNA TOPLUMSAL GELİŞME 

TOPLUMSAL İŞ 
AİLE YAŞAMI ÜRETİM ·GELİŞME EGİTİM EKONOMİ YAŞAMI VE TOPLUMSAL 

AŞMASI ÜRETİM YAŞAM ARAÇLARI 

İLKEL - Deneme yanılma - Mal mübadelesi - Bireysel ihtiyaçla- - Akrabalığa dayalı - Klan yaşamı -İnsan gücü 
TOPLULUKLAR yoluyla öğrenme nn karşılanmasına çok geniş - Doğal olaylar ve - Basit doğal araç-

- Klan içi eğitim yönelik yaşam biçi- aile tipi hayvanlardan gereçler 
mi korunma ön planda 

- Göçebe yaşam 

TARIM - Küçük yerleşim - Mal mübadelesi - Tarım devrimi - Geniş aile tipi - Toprağa dayalı - Basit araç-gereçler 
TOPLUMU yerlerinde tarıma - Tarıma dayalı - Tarıma dayalı yerleşik yaşam - Küçük atelyeler 

dayalı iş başında toprak mahsülleri organizasyonlar - Toprak savaşları 
eğitim - Madeni paralar 

(Somut para) 

- SANAYİ ;;.;. Hızlı okullaşma ···· ~·Endüstri ve · - · - Sanayi devrimi ·--Büyükaile · · - ·· --·Hızlı kentleşme. -Makineler 
TOPLUMU - Belirli yaşlarda makineye dayalı - Endüstriyel tipinden küçük - Sanayiye dayalı - Büyük fabrikalar 

zorunlu eğitim ekonomik sistem. organizasyonlar aile tipine büyük dünya 
- Kağıt para - Büyük işçi sınıfı yönelme savaşları (sembolik para) 

hfilcimiyeti 

BİLGİ(*) - Yaşayarak öğrenme - Bilgiye dayanan - Bilgi devrimi - Çekirdek aile - Soğuk savaş .:.. Bilgisayar 
TOPLUMU - Öğrenmeyi öğrenme ekonomik sistemler -Bilgi - Bireysel yaşam dönemi Teknolojileri - Kendi kendini.. . ::- Anında transfer 

eğitme sorumluluğu olabilen organizasyonları - Bilgi-hfilcimiyetine - Uluslararası 
- Okulları aşan eğitin enformasyona - Azalan iş gücü dayanan mücadele pazarlar 
-Yaşam boyu dayalı (süper ihtiyacı 
öğrenme sembolik) para - Bilgi çalışanları 

·. · . 

(*) Bir geçiş dönemi olınası nedeniyle sanayi sonrası toplum ayrıca ele alınmamıştır. 

YÖNETİM 
ANLAYIŞI 

- Fiziksel güce 
dayalı yönetim 

- Din, ırk ya da 
sınıf gibi sosyal 
özelliklere dayalı 
yönetim 

- Endüstriyel.üretim 
araçları ve 
ekonomiye dayalı 
yönetim 

- Profesyonel bir" 
meslek olarak 
yöneticilik 

- Bilgiye dayalı 
yönetim. 
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Tablo 2 : BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN KRONOLOJİSİ(*) 

YIL 

MÖ5000 

3500 
650-550 

l70 
MS 500-1200 

1300-1550 
1454 
1465-1470 
1492 
1543 

1585-1590 

1605 

1624 
1662 

1666 
1687 

1765 
1760-1830 
1790 
1802-1803 
1825 
1851 
1859 
1876 

1884 
1893 
1895 
1920 
1929 

1934 

1941 
1942 
1944 
1945 
1946 

BİLİM 

İlkel topluluklardan ilk uygar topluluklara dönüşüm 

- Tigris ve M((zopotamya, Nil, Indus Vadileri 
Yazı .............................................................. . 
İlk bilimsel düşünceler ................................ . 

İslam alemindeki bilimsel gelişmeler .......... . 

Rönesans 

De Revolutionibus orbium Coelestium 
(Göksel Kürelerin pönüşleri Üstüne)Kopemik 

1 

Advancement of Learning (Bilginin Gelişimi) 
1 

-F. Bacon 

İlk bilim dernekleri (Royal Society). 
İngiltere 

Fransız Bilimler Akademisi 
Isac Newton -Evrensel kütle çekimi kanunu 
Philosophaie Naturalis Principia Mathe Matica 
(Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri 

Dalton-Kısmi gaz basıncı atom teorisi 
Eliptik fonksiyonlar ..................................... . 

Elektrik devreleri , kara cisim 

Spektral seriler .............................................. . 

X- ışınlan - Röntgen ................................... . 
Boqr'un spektrum teorisi ............................... . 

1 ········································································ 

J.Schumpeter. "The Theory of Economic 
Development" 

DNA ............................................................. . 

Nükleer magetik rezonans ............................ . 

TEKNOLOJİ 

Tekerlek 
Piramitler 
Parşömen 

İslam alemindeki teknolojik gelişme 
(cam, seramik ürünleri, gaz yağı, 
şeker, tekstil , çelik teknolojisi) 

Matbaanın icadı 

İlk yüksek fırın 
Amerika'nın keşfi 

Yel değirmeni ile çalışan 
bıçkı makinesi 

İlk patent kanunu 

Buhar Makinesi - James Watt 
Sanayi devrimi 
ABD patent yasası 

Buhar lokomotifi - İngiltere 
Kömür katranı sanayi 
İlk petrol kuyusu (ABD) 
Telefon-Alexander Graham Bell ABD 
İçten yanmalı motor. Otto (Almanya) 
Buhar Türbini (İngiltere) 
Benz'in dört tekerekli arabası-Almanya 

İlk radyo yayını 
Parçacık hızlandırıcısı; ilk 
TV yayını (İngiltere) 

Jet uçağı - Whittle, roketler 
Nükleer reaktör (Chicaog Ün.) 
Teflon; sentetik kinin 
Atom bombası 
ENIAC - Elektronik bilgisayar (30 ton) 

(·r Bu tablo; TÜSIAD tarafından hazırlanan Türkiye'de ve Dünyada Yükseköğretim Bilim ve Teknoloji (TÜSIAD 
yay., T/94, 6-167, 1994) adlı eserin; Yükseköğretim, Bilim ve Teknolojinin Tarihsel Gelişmelerinin Kronojisi başlıklı 
ekinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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YIL BİLİM TEKNOLOJİ 

1949 ········································································ Sanayide ilk otomasyon uygulamaları 
1950 ........................................................................ Oyun bilgisayarı 
1952 Gaz kromatografisi ........................................ Nükleer füzyon -Hidrojen bombası 

1953 Çift sarmal DNA yapısı - Watson ve Crick .. Renkli TV (ABD) 

1958 ········································································ Haberleşme uydusu (Telstar, 
I ABD) Fotokopi makinası /Land) 

1959 ········································································ Renkli fotograf makinası 

1961 ········································································ Uzayda ilk insan (Vostok I. Yuri 
Gagarin) Elektronik saat 

1965 Kozmik radyasyon -"Big Bang" teorisi, İnsanın uzayda yürümesi 

sürekli genişleyen evren ............................... Leonov ve Higgins . 

1967 .......................................................................... Kalp nakli ((Barnard) 

1969 .......................................................................... Ayda ilk insan (Neil Armstrong,) 
koroner bypass ameliyatı 

1973 ........................................................................... Genetik mühendisliğinin başlangıcı 

1975 ········································································ Entegre devrelerde çok 
büyük ölçekli yoğunlaşma 
(VLSI) PC kişisel bilgisayarlar. 

1978 Onkogen, virüs .............................................. Tüp Bebek 

1980 ......................................................................... İlk biyoteknoloji patenti (Cookrabany) 

1985 ........................................................................ Japonya'da elektronik sanayinin 
üretim hacminin otomotiv sanayinin 
üzerine çıkması. Ozon deliği 

1988 ........................................................................ Sera (greenhouse) etkisi 

Nano Bilim High Definition Television 
(HDTV) 

Human Genome Dünya entegre bilgi şebekesi 

Birleşik Alan Kuramı Nanoteknoloji Oda sıcaklığında 
süper iletkenler. 
Yapay zeka 

1994 ········································································ Türksat 1-B uydusunun fırlatılması. 
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TABLO 3 ~ TEMEL SOSYO-KÜL TÜREL GÔSlERGELER 1-2 

ı:: c: 
~ ttl ttl 

(!? ~ ~ ı:: İii » (]) aı ::ö Cll ·c: ı:: ı:: ttl 
>. Jg (/) Cll ı:: c: e ii) e Cll Cll ::ö 32 o ı:: o ..... ttl 

! E >. aı üi 32 °" E ..... 
a:ı "6ı Cll :s o. o. <( ·5 c: ~ 

•::l 
.E 

..... 
..!!!. Cll ~ u) 

Cll ::ı o Cll ·e ı- <( il. -, a.. ..!!!. >- a: N 

Doğal nüfus artışı 
en hızı (bincle1°J 2,7 4,4 0,3 5 30,6 24,5 24.5 34,1 3,1 12,1 4,9 37,5 37,5 36,5 
::> 
u.. Şehir Nüfusu 89,6 73,2 65,5 72,8 76,7 43,9 65,9 28,3 57,1 58,1 70,6 47,5 39,9 70,2 

:::> 
z 71,7 71,3 71,4 73,6 68,1 59 54,8 56,8 73,8 72,2 71,1 46,9 54,2 61 

r:c Gayri Safi Milli 
~ Hasıla (Yıllık Kişi 10.43 12.860 10.420 6.010 15.770 710 5.480 350 21250 . 4.350 5.080 6.400 240 1.950 w 
cı Başına ABD $ 1987) 

llköflretim 1988 198 1986 1988 1987 1988 1986 1988 1988 1988 1986 1988 1988 1986 1989 
okul aşma oranı 97 97 100 97 98 100 56 92 87 87 

Ortaöğretim 

~ okullaşma oranı 81 86 70 75 96 31 79 -· 43 

"i= Yüksek öğretim 1988 1988 1988 1988 ;c; 
okullaşma brüt 22,4 34,5 26,3 31,8 30 21,2 13,4 5,1 22,6 27 11,2 1,5 10 w 
okur Yazarlık 100 98,8 97 92,8 100 44,9 57,2 25,6 100 93,8 91,2 95\8 68,6 45,9 

Eğitime ayarlı 
biçim=% 5,2 6,1 4,0 3,2 5,1 5,5 10,6 2,1 4,8 2,6 3,6 2,1 5,4 3,8 

Toplam I'- o C\I CXl o o o ıo tD r-. o o o 
Uretim ~ o cı tD r-. o o ~ I'- CXl O'l O'l tD 

:ııı::·- C\I C\I ,.... O'l 
ıo ,.... Ol o I'- o ı-... CXl ·-en (000.000 ci ı.ri cô M cô C\İ r--: <Ô ci ci ~ 

v 
C\İ a:·-r:;' o tD Ol (') Ol (') cô 

~-,co kw--sa) (') (') tD (') (') (') ıo (') I'- C\I 
a:a> 

wW..-
Kişi Başın ..Jz-

wW Tüketim 11.204 5.4n 5.870 3.867 3.383 5.733 648 953 301 7.375 3.072 3.008 3.322 925 1.340 
(kw-sa) 

:E Taşıt en. Başına < Kişi Sayısı 2,9 2,1 3,2 3,2 2,6 10 2,9 159 2,2 4,5 9,4 58 30 21 ..J 
::> 

1 000 Kişiye düşe 
toplam tiraj (1988) 76 578 47 12 491 179 137 15 21 

Radyo (Alıcı 
başına düşen kişi 
sayısı - 1988) 1,0 1, 1 3,9 3,4 1,3 3,6 3,3 11 2,6 2.4 1,5 7,3 7,0 5,3 

TV (Alıcı başına 
düşen kişi sayısı 

3,5: :E (1988) 3,0 2,5 3,9 2,6 4,1 13 73 2,9 5,7 3,2 6,0 39 18 ·en. 
ti Telefon başına 

düşen kişi sayısı-
.:::! 1987) 1,9 1,5 2,0 2,5 1,8 34 8,5; 159 0,7 2,4 3.0 ~1 95 18 

Uluslararası telefon o tD Ol o 
Ol ' 

o (') tD Ol o ,.... Ol o o ıo 

* 
C') 

görüşmesi sayısı 
(X) v C\I o o ~j v v ~ O) C\I 

"! (') 
C\İ ..f r--: C':i (') r--: 

,.... ci ..f 
(X) 

C':i (.000 konuşm-19!l7) o tD :; <Ô C':i C\I c;; <Ô 
(') ıo ' Ol C\I ..... 

Uluslararası Teleks ıo C\I O) en O) tD ıo Ol ıo o o Ol CXl 

~ 
tD c:o o CXl ,.... Ol tD 

R ai (') C\I ~ C\I ..... (.000 dakika ı.ri ~ ai tD o ,.... en '!? o 
giden 1987) ~ 

,.... cxi ai ai ı.ri ai C':i C\İ C.j <Ô ..... "<!" (') ı-... C\I 

Kütüj:iıare sayıs 

a: (halk küt.) 167 1426 8686 1677 1028 223 28. 98 79 2012 198 7181 11 15 

•::> al (J) aJ o al 

"' o o 
~ "1" "' 

~ 
Kit~ ı--. ~ "' 

C') co 
~ tD "1" 8 al "' o ~ ~ ": "' "' "1" 

Sayısı .f o g (') . ~ ~ cci q ci C\j C\j ,.... 
~ :::::> C') co C\j C\j co 

:ııı:: 
Ödünç Kitap 
alan kayıtlı. . 
sayısı (.000) 

6.094 3.553 1.308 10.36 6 5.094 18 17 

1. - Anabritannica .Yıllık 1994. 
2. - DIE. "istatistik Göstergeler 1923-91" no: 1472 Ankara, Aralık, 1992. 
(*) Yılı belirtilmeyen ~ril7r, son sayım sonuçlarıdır. 
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TABLO 4 : BAZI ÜLKa.ERİN REFAH GÖ3TERGELERİ İLE EGİTİM VE AR-GE HARCAMALARl1 

Kişi BAŞINA ABD$ KAMU EGiTiM HARCAMALAR! 

ÜLKELER IGE GSYİH GSM!i GSMH'nın TOPLAMA KAMU Kişi BAŞINA AR-GE 
SGP CARI, % HARC.ı'nın % 'si ABD$ (1988) HARÇAMALARI 
1990 1990 GSYIH'nin % 'si 

JAPONYA 0,983 17,616 25,840 5,0 16,2 1, 111 2,98 

ABD 0,976 21,449 21,810 5,7 12,4 1,272 2,78 

FRANSA 0,971 17,405 19,590 5,7 10,2 908 2,40 

B.KRALLIK 0,964 15,804 16,080 4,7 11,4 691 2,26 

ALMANYA 0,957 18,213 22,360 6,2 8,8 832 2,83 

ISRAIL 0,938 10,840 11, 160 8,9 VY VY 3,10 

iSPANYA 0,923 11,723 11,010 5,0 9,7 371 0,86 

YUNANiSTAN 0,902 7,366 6,010 3,1 5,6 123 0,46 

MACARİSTAN o,'887 6,116 2,780 VY VY 160 1,93 

SINGAPUR 0,849 15,880 11,200 5,2 19,0 322 0,88 

MALEZVA 0,790 6,140 2,330 5,5 18,3 117 0,10 

TÜRKİYE 0;117 4,652 1,640* 3,7* 18,9 79- 0,33 .. 

PAKiSTAN 0,311 1,862 400 3,4 5,0 9 0,98 

HiNDiSTAN 0,310 1,072 360 3,2 8,5 VY 0,88 

DÜNYA ORT. ,_ 4,890 4,010 5,1 - - -
SAN. ÜLK.ORT. ,_ 14,400 14,580 5,2 12,0 - 2,72 

GEN.OL.ÜLK.OR7 ' - 2,170 810 3,9 11,9 - 0,64 

IGE : İnsani Gelişme Endeksi (HDI, Human Development lndex) 
SGP: Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) . 
(*) Gösterilen rakam, UNDP'nin verdiği değerdir. DeveT lstatııtik Enstitfsi'nün 1990yıh içinverdig değer2.675 ABD$' dır. 
(**) Türkiye, 1992 yeni seriler kullanılarak hesaplanan GSMH'ya olan oran. 
(***) Türkiye, 1990. · 

1 

TABLO 5: BAZI ÜLKELERİN EGİTİM PROFİLLERİ1 

TAHMİNİ NÜFUS 25+NÜFUSUN ZORUNLU OKULLAŞMA OAANILAR* 
milyon ORT.ÖGR.SÜR., ÜCRETSİZ 

ÜLKELER 
1991 2000 YIL OORSfEı.,YL İLKÖGR. ORTAÖGR!'* YÜKSB<ÖGR. 

JAPONYA 
' 124,0 128,1 10,7 9 101 94 39 

ABD 252,5 275,3 12,3 11 105 92 75 

FRANSA 57,0 58,8 11,6 10 100 85 40 

B.KRALLIK 
' 57,6 58,8 11,5 11 107 84 25 

ALMANYA 79,9 82,6 11, 1 10 105 104 33 

ISRAİL 
. 

4,9 6,3 10,0 11 93 83 33 

YUNANiSTAN 10,2 10,3 6,9 9 100 99 29 

MACARiSTAN 10,5 10,5 9,6 10 94 79 15 

SİNGAPUR 2,7 3,0 3,9 8 110 69 38 

MALEZVA 18,4 22,3 5,3 9 93 56 7 

TÜRKİYE 57,3 69,7 3,5 ·. 5 110 54 16'** 

PAKiSTAN ' 121,5 154,8 1,9 5 37 22 3 

HiNDİSTAN 862,7 1,018,7 2,4 5 97 44 7 

DÜNYA ORT. - - 5,0 . - 99 50 13 

SAN. ÜLK.ORT. - - 10,0 9 102 93 40 

GEN.OL. ÜLK.ORT. - - 3,7 - 99 42 7 

1. - TÜSİAD Türkiye'de ve Dünyada Yükseköğretim Bilim ve Teknoloji. Istanbul1994. 

(*) Brüt okullaşma 1oranı= Kayıtlı öğrenci sayısı/ilgili eğitim kademesinin yaş 9rubundaki nüfus 
(**) Sanayileşmiş, yüksek gelir grubunpaki ülkeler için lise kademesindeki, diger ülkeler için zorunlu eğitimi izleyen ka

demedeki oran. 
(***) Türkiye, 1992 açıköğretim dahil. · 
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TABLO 6: TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ ALANLARDA ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ 
YAYIN SA VISININ YILLARA GÖRE DEGİŞİMİ1 

FEN BiLiMLER! SOSYAL BiLiMLER SANAT VE BEŞERİ BiLiMLER TÜRKIYE'NlN 

{Science Citation lndex) {Social Science Citation lndex) {Arts and Humanities Cit.lnd.) YILLIKTOP. 

YIL YAYIN SAYISI 

Dünya Türkiye Türk. Dünya Türkiye Türk. Dünya Türkiye Türk. 

Top Payı% Top Payı% Top Payı% 

1975 427.625 200 0.047 102.427 26 0.025 - - - 226 

1980 564.694 380 0.067 122.673 41 0.033 105.291 18 0.017 439 

1985 693.129 555 0.079 124.761 31 0.025 117.848 8 0.007 594 

1990 671.772 1.117 0.170 120.363 79 0.066 106.549 10 0.009 1.206 

1992 735.591 1.651 0.224 125.212 85 0.057 112.575 22 0.019 1.758 

1. - TÜSIAD Türkiye'de ve Dünyada Yükseköğretim Bilim ve Teknoloji. istanbul1994. 

TABLO 7: BAZI ÜLKELERİN ÜRETİM YAPISl1 

GSMH Üretim Sektörlerine Göre % ( 1990 ) 

ÜLKELER TARIM SANAYİ İMALAT SANAYİ HİZMETLER VE DİGER 

PAKiSTAN 26 25 17 49 

MISIR 17 29 16 53 

TÜRKİYE 18 33 24 49 

ROMANYA 18 48 - 34 

YUNANiSTAN 17 27 14 56 

S .ARABİSTAN 8 45 9 48 

ITALYA 4 33 23 63 

FRANSA 4 29 21 67 

JAPONYA 3 42 29 56 

1. - Türkiye istatistik yıllığı. 1993. 
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TABLO 8: ABD'NDE VERİLEN YABANCI ÜLKE KAYNAKLI PATENTLERİN 
ÜLKELERE GÖRE DAGILIMI (1990)1 

Patent Sayısı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20000 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~18000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

m ~ m ~ as l!! m m 
>. uı "O >. "O c c c e as u. ca c 
o m f! c > . .:: ~ Q. E u. ~ ~ ~ ö m < a:i .., :c 

(Aynı yılda ABD'nde verilen 
ABD kaynaklı patent sayısı: 47.393) 

TABLO 9: BAZI ÜLKELERİN ON BİN NÜFUS BAŞINA YILLIK YAYIN SAYILARI 
(Fen Bilimleri Atıf Endeksi, 1992)1 

CI) 
'iii c ~ m m m m c ~ ... Dl >. uı >. >- as 

(,)o ... ca c c c c - 32 ·:;: ~ cı:: m 
~ o m uı ... c .... 

~ ~ E c. a. :::ı 

ai < m ~ m ı-.., c 
:ı 
> 

1. - TÜSIAD Türklye'de ve Dünyada Yükseköğretim Bilim ve Teknoloji lstanbul1994. 
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İKİNCİ BÖLÜM : 

BİLGİ TOPLUMUNDA YENİ BİR İHTİYAÇ: 
KENDİNİ GELİŞTİRME 

Çalışmanın teorik incelemesinin birinci bölümünde genel olarak bilgi, bilgi 
toplumuna geçiş süreci ve bilgi toplumu ele alınmıştır. Teorik incelemenin ikinci 
bölümünde bilgi toplumunun oluşturduğu düşünülen kendini geliştirme konusu 
detaylı biçimde incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde, kendini geliştirme kavra
mı, değişen koşullara uyum sürecinin ışığı altında incelenmiş, kendini geliştirme 
ile ilgili kavram ve konular, birey için kendini geliştirme boyutları üzerinde du
rulmuştur. Aynca kendini geliştirme sürecinin temel özelliklerinden sonra bu bö
lümde son olarak konunun daha somutlaşması için kendini geliştirme süreci bir 
şekil ile ifade edilmeye çalışılmıştır. 
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A. KENDİNİ GELİŞTİRME KAVRAMI 

Kendini geliştirme (Self Development) kavtamı, kendini gerçekleştirme 
(Self Actualization) kavramından farklı olarak, özellikle son yıllarda önem ka
zanmış ve konuyla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Kendini geliştirme, temelde 
sosyal bir varlık olan bireyin, genel olarak sahip olduğu bilgi düzeyi ve becerile
rinin geliştirilmesi ve bunlara yenilerinin eklenmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla ken
dini geliştirme kavramı; bireyin, zihinsel, sosyal, bedensel ve duygusal kapasite
si; bu kapasite ile sahip olunan bilgi düzeyi, becerileri, mevcut kapasitenin daha 
iyi kullanılması, gibi tamamen bireyse• özellikler ile ~akından ilgilidir. Aynca 
kendini geliştirmenin yakın ve uzak çevredeki mevcut bilgi birikimi, bu bilgile
re ulaşma biçimi, ulaşılan bilgilerin uygulanabilmesi için çevre koşullarını da il
gilendirdiği söylenebilir. Bu nedenle gerek bireysel gerekse çevreye ilişkin özel
liklerin etkisi altında bulunan "kendini geliştirme"nin çok yönlü ve karmaşık 
bir kavram olduğu görülıtıektedir. 

Kendini geliştirme, yeni bilgi ve beceriler edinmek, mevcut kapasiteyi 
geliştirmek ya da yeni kapasiteler oluşturmak yanında bireyin, sahip olduğu 
bilgi ve becerileri de süre~ olarak gözden geçirmesiyle ilgili dinamik bir kav
ramdır. Öte yandan kendini geliştirme kavramının, bir~yin sosyo-ekonomik ve 
kültürel yaşamı ile entel~ktüel yaşamını da yakından ilgilendirdiği söylenebi
lir. Esasında bireyin yeni bilgiler edinmesi, insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. 
O halde kendini geliştirmenin, insana has doğal bir süreç olduğu bireysel farklı
lıklara dayandığı ve dolayısıyla bireyden bireye değişik biçim ve düzeylerde ger-
çekleştiği söylenebilir. ' 

Kendini geliştirme kavramı, bireyin yeni bilgi ve beceriler edinmek için ça
ba göstermesi ve edinilen yeni bilgileri yaşamına yansıtması, diğer bir ifade ile 
bireyin değişmesi ile yakından ilgilidir. Kendini geliştirmenin ifade ettiği deği
şim; değerlendirilecek yem fırsatlar, çözülecek yeni sorunlar, yeni bilgi ve araç
gereçler ve yeni kaynaklaı;ı içerir.1 

Bireyin ister iş yaş~nda olsun ister sosyal yaşamında olsun çevrede olup 
bitenleri algılayarak kend' durumunu bunlara göre yeniden gözden geçirmesi, öğ
renme ve yaratıcılık süre'cinin etkisindedir.: O halde kendini geliştirme eğitim, 
öğrenme ve yaratıcılık kavramlarıyla da ilgilidir. Kendini geliştirme etkinliği
nin; eğitimin, kendi kendine eğitim, öğrenıhenin ise yaşam boyu öğrenme an
layışını içerdiği söylenebilir. Böylece kendini geliştirme, bir bakıma bireyin ça
baları ile gerçekleşen aktif bir yaşam boyu öğrenme sürecidir. Diğer yandan 
kendini geliştirme, bireyin zihinsel yetenekleri ve •. yaratıcılığının etkisinde
dir.Kendini geliştirme, yöntemi, hem "nasıl" hem de "ne" sorularını sorduğu için 
farklı bir öğrenme şeklidir. Sadece bilgi ve beceriyi edinmekle kalmaz, nasıl öğ
renileceğini, nasıl öğrendiğimizi de inceler.2 

1. W.R.Dill, W.B.S.Crowston, E.J. Eltoiı. •strategies far Self-Educatıon•. Developing Executive Leaders. (ed.E.C.Bursk). 
Haıvard Univ.Press, Massachusetts 1971, ss. 164-176. 

2. Ray Conning. "Management-Self Development". Journal of European lnd.ıstrialTraining. Part 1. \Ol. 8,. 1988, ss 8-11. 
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Görüldüğü gibi kendini geliştirme kavramı, birçok beşeri özellikle içiçe ve 
insanın "yeni şeyler" öğrenmeye yönelik çabalarının bir sonucudur. Kendini ge
liştirmeye yönelik çabaların üç yönünden söz edilebilir.1 

- Yeni bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlar. 
- Öğrenme sürecinde yararlı olacak pratik ve deneyim kazandırır. 
- Değişen dünya ile yüzleşmede kendine güven sağlar. O halde kendini ge-

liştrime kavramı, hazır sunulan bilgi ve becerilerden ziyade bireyin çabalan so
nucu edindiklerini içermektedir. "İnsanın doğasının gereği olarak, kendi elde etti
ğimiz, elde etmek için çaba gösterdiğimiz herşey, bize hazır sunulan her şeyden 
daha değerlidir." 2 Kendini geliştirmenin her bireyin kendi sorumluluğunda olan 
bir etkinlik olduğunu görüyoruz. "Kendini geliştirme uzun bir gelişme işlemi-
• dir. Bu alanda teori ve pratiğin temeli, fertlerin kendi öğrenme ve gelişmelerinin 
sorumluluğunu yüklenmelerine dayanır." 3 

Karmaşık bir süreç olarak karşımıza çıkan kendini geliştirme kavramının 
, içerdiği ve ilgili olduğu konulara genel olarak bakıldığında, kendini geliştirme
nin, insanin sürekli olarak gelişme içinde olmasını sağlayan en önemli etken ol
duğu söylenebilir. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan yola çıkarak kendini geliştirme kavramı 
şu şekilde açıklanabilir: Bireyin; çevresinde ve kendi bireysel yaşamında meyda
na gelen farklılaşmaları, değişme, gelişme ve yeni bilgileri, becerileri, bireysel 
özellikleri doğrultusunda izlemesi, öğrenmesi ve kendi yaşamında uygulaması ile 
ilgili tüm çabalan ve etkinlikleri, o bireyin kendini geliştirme düzeyini göster
mektedir. Görüldüğü gibi, kendini geliştirme kavramı geniş boyutlu ve kişinin bi
reysel özellikleriyle yakından ilgilidir. Kendini geliştirme; bireyin kişilik yapısı 
bakımından kendisine yeni "şey"ler katma eğiliminden, bu eğilim doğrultusunda 
çaba gösterecek belirli bir zihinsel potansiyele sahip olmasına, ilgili olduğu de
ğişme ve gelişmelere kendi hayatında yer verebilecek bir kişisel ve sosyal çevre
ye sahip olmasına kadar işleyen bir süreçtir. Bir bütün olarak düşünüldüğünde bu 

, sürecin adeta bir yaşam biçimini karakterize ettiği söylenebilir. Bu yönüyle ken-
dini geliştirme bireyin yaşam koşullarındaki değişime uyum süreci olarak da 

, karşımıza çıkmaktadır. Yaşam, zaman içinde bireyin bütün etkinlikleri olduğuna 
i göre, kendini geliştirme bu sürecin doğal ve ayrılmaz bir parçasıdır. Her insanın 
: bireysel yaşamının, diğerlerinden farklı olması gibi, her insanın kendini geliştir
! me biçimi ve düzeyi de farklı olmaktadır. 

1. Roy Conning. op.clt., ss. 8-11. 
2. John Humble. lmprovlng the Performance of the Experience of Manager. McGraw-Hill Baak Campany, UK 1973,. 

s.322. 
3. Nigel ,Kamp. "Self Develaprnent: Pratical lssues far Facilitars• Joumal of European lndustrlal Trainlng. Vol. 13, na: 

5, ~cUnıversity Press, 1985, s. 53. 
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Kendini geliştirme konusu ile ilgili olarak yapilan geniş bir çalışmada, 1 ken
dini geliştirme durumunun bireyin kendisini düşünmesi, kendisini gözden geçir
mesi ve ferdin bireysel değişimini içerdiği vurgulanmıştır.Aynı çalışmada kendi
ni geliştirme etkinliğinin, bireyin sağlığı, yetenekleri, aksiyonları ve kişilik yapısı 
olmak üzere dört gelişme alanındaki dengenin kurulmasını gerektirdiği belirtil
miştir. Aynca bireysel değişmeyi içeren kendini geliştirmenin sonuçta, yeni kabi
liyetlere, değişik bakış açılarına ve yeni duygulara yol açtığı vurgulanmıştır. 2 

Sonuç olarak kendini geliştirme; bireyin yeni geliştirilmiş bir ev aracını kul
lanmayı öğrenmesi; iş yerindeki otomasyona uyum yönündeki çabası; kendi bi
reysel ve sosyal yaşamındaki duygusal, sosyal, zihinsel ve fiziksel değişmelere 
ve gelişmeleri uyumu; yakın ve uzak çevresindeki siyasal, sosyal, kültürel ve bi
limsel gelişmeleri ilgi ve ihtiyacı oranında izlemesi; tüm bunların sonucunda ken
di yükümlülüklerini daha iyi biçimde yerine getirmesi gibi kendisi ve çevresiyle 
uyum içinde olmasına yönelik çabaların tamamı biçiminde özetlenebilir. Böylece 
kendini geliştirme özelliğinin, yaşama sürekli olarak yeni bir gözle bakmayı 
gerektirdiği söylenebilir. Kısaca hızla artan bilgi birikimine ve değişen yaşam 
şartlarına uyma yönündeki çabaların, bireyin kendisini geliştirme düzeyini gös
terdiği söylenebilir. 

Kendini geliştirmenin ilgili olduğu konular genel olarak incelendiğinde ken
dini geliştirme konusunun temelde bireyin kendisini gözden geçirmesi, diğer bir 
ifade ile kendini sorgulamasına dayandığı görülmektedir. Böylece kendini ge
liştirme etkinliği, bir anlamda bireyin kendisi hakkındaki düşüncelerini, yani ben 
imajını sürekli olarak gözden geçirerek bu imajı olumlu yönde geliştirme gayreti 
biçiminde düşünülebilir. 

B. KENDİNİ GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE 
KENDİNİ GELİŞTİRME SÜRECİ 

Bireyin, kendisini gözden geçirmesi ve sorgulamasına dayanan kendini ge
liştirmenin genel olarak bireysel bir arzu ya da istekten kaynaklandığı görülmek
tedir. Diğer yandan kendini geliştirme sürecinin diğer birçok kavramla sıkı bir 
ilişki içinde olduğu söylenebilir. Kendini geliştirme sürecinin daha iyi anlaşılabil
mesi, yakın ilişki içinde bulunduğu bazı kavramların da bilinmesini gerektirmek
tedir. Bu düşünceden hareketle, kendini geliştirme sürecinde önemli rol oynayan 
ve yakın ilişkide bulunan bazı kavramlar, aşağıda alt başlıklar halinde ele alın
mıştır. Kuşkusuz kendini geliştirme, birçok kavram ve konuyla içiçedir. Ancak 
bunlar arasında, bireysel farklılıklar, eğitim ve yetiştirilme süreci, kültür ve ya
şam boyu öğrenme, kendini geliştirme sürecinde çok daha önemli bir yer almak
tadır. 

1. MCB Unıv. Management Self Deyelopme.nt. MCB Unıv. Press 1989. 
2. H.Erişkon. Kendini Geliştirme. TUSSIDE lstanbui 1992, s.4. 

49 



. 1. Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Kendini Geliştirme 

İnsanların genel olarak dış görünüş ve davranışları bakımından birbirlerine 
benzedikleri, bunun yanında her insanın kendisine has özelliklere sahip olduğu 
bilinmektedir. İnsan; bedensel, sosyal, zihinsel ve duygusal yapısıyla bir bütün
dür. Bu bütünlük, her bireyin kendisine has genetik ve çevresel özellikleri doğ
rultusunda oluşmaktadır. Her insanın biyolojik yapısı duygusal, zihinsel ve sos
yal yaşamı, temelde aynı kurallara uygun biçimde işlemekle birlikte, bu işleyiş 
bireysel farklılıkların etkisi altındadır. Aynı bedensel boyutlara sahip bireylerin 
biyolojik yapıları ve yeterlilikleri farklıdır. Aynı sosyal çevrede yetiŞmelerine 
karşılık iki çocuk birbirlerinden çok farklı davranışlar gösterebilmektedir. Diğer 
yandan yaklaşık aynı zeka düzeyindeki iki kişinin yetenekleri arasında· farklılık
lar söz konusu olabilmektedir. Tüm bunların temel nedeni, kişiler arasındaki bi
reysel farklılıklardır. 

Beraberinde getirdiği genetik özellikler ve hayatının ilk yıllarında yer aldığı 
sosyal çevrede yaşadığı etkileşim sonucu belirginleşen ve o bireye has I?-ale gelen 
bireysel özellikler, kişinin diğer insanlarla etkileşiminde de farklılıklara yol aç
maktadır. Kişi, sahip olduğu bireysel özelliklerle belirli bir toplumsal çevre için
de yer alır. İçinde yer aldığı sosyal çevreden etkilenir ve bu sosyal çevreyi etki
ler. 

İnsanların, doğrudan kendileri ve başkalarını değerlendirme imkanı sağla
ması nedeniyle bireysel farklılıklar, tarih boyunca üzerinde durulan güncel bir 
konu olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, bireysel farklılıklara ilişkin araştırma
lar, 1 bu farklılıkların sayılamayacak kadar çok olduğunu ortaya koymuştur. 

Kişilik, insan psikolojisi alanında üzerinde en çok durulan ve araştırılan ko
nuların başında gelmektedir. "Kişilik, bireyin karşılaştığı durumlara gösterdiği 
karakteristik tepkilerde görünen yapısal ve dinamik özelliklerin tümüdür. Diğer 
bir söyleyişle kişilik, bireylerin kalıcı özelliklerini temsil eder ki, bu da, onları di
ğer bireylerden ayıran şeydir."2 Kişilik, insanı öteki bireylerden ayıran; onu ken
disine has yapan özelliklerin tümü olarak tanımlanabilir. Bu özellikletjn bireysel 
farklılıkları doğurduğu bilinmektedir. 

Bireysel farklılıklar, genel olarak iki grupta ele alınabilir. Bunlardan birinci
si, cinsiyet, yaş, öğrenim dunımu, meslek gibi demografik bilgileri; ikincisi ise 
kişilik yapısı ve zihinsel potansiyele ilişkin bilgileri içermektedir. Birinci grupta 
yer alan bireysel özellikler, doğrudan belirlenebilirken, ikinci gruptakilerin do
laylı yollarla belirlenmesi söz konusudur. Gerek kişiliğin gerekse zihinsel potan
siyelin belirlenmesine yönelik çok çeşitli araştırmalar ve bunların sonucunda ge
liştirilen testler mevcuttur. 

' 1. LE.Başaran. Örgütsel Davranış. AÜ.Eğ.Fak. yay. no: 108, Ankara 1982, s. 159. 
2. E.Tekarslan, A.C.Baysal. Davranış Bilimleri 1-11. 1.0.!şletme Fak. yay., no: 191, !stanbul 1987, s. 56. ' 
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Bugün, kişilik özeHikleri ve zihinsel potansiyel, çok çeşitli testlerle belirle
nebilmektedir. Ancak, test sonuçlannİn eskiye oranla daha az önemsendiğinin de 
belirtilmesinde yarar vardır. Nitekim, uygulanan bir IQ testinin, yeteneklerin ge
nelde dağılımı ve genel zeka düzeyi hakkında sadece bilgi verdiği ve bu sonucun 
tek kriter olarak değerlendirilmemesi gerektiği görüşü hakimdir. 1 Aynı durum ki
şilik testleri için de geçerlidir. Diğer yandan bu testlerin çevre faktörlerinden et
kilendikleri de unutulmamalıdır. Günümüzde geçerliliğini giderek artıran bu gö
rüşler; bireylerin tanınması, uygun işler~ yerleştirilmesi, iş yerlerinin uygun bi
çimde düzenlenmesi ve benzeri çalışmalfll"da tek bir test ya da ölçümden ziyade 
bir çok testten yararlanılmasını ve kişini):ı diğer tüm yönleriyle bir bütün olarak 
değerlendirilmesini önermektedir. 

Bireysel farklılıkların, bir yanda kişinin bireysel yaşamını, diğer yandan di
ğer insanlarla ilişkilerini etkilediği görülmektedir. İnsan davranışlarındaki 
farklılıklar, bireysel farklılıkların diğer bir ifade ile kişilik özelliklerinin bir 
sonucu olduğuna göre; kendini geliştirmeye yönelik davranışların da birey
leri birbirinden ayıran özellikler arasıı;ıda yer aldığı söylenebilir. Nitekim ge
rek günlük gözlemler, gerekse araştırma: verileri; bazı insanların yeniliğe ve ge
lişmeye daha açık olduklarını, yeni bilgilere ve öğrenmeye önem verdiklerini, za
manlarını iyi planladıklarını, birçok etki~likte bulunmaktan hoşlandıklarını, oku
mayı sevdiklerini, kısaca kendilerini geliştirme yönünde çaba harcadıklarını orta
ya koymuştur. Dikkat edileceği gibi, sayilan tüm bu özellikler, hemen her insan-

' da farklı düzeyde bulunmaktadır. O halde, kendini geliştirme isteği günlük yaşa-
mında bireyin, bir çok davranışlarına yansıyan bir özellik olarak kişiden kişiye 
değişebilmektedir. 

Kendini geliştirmeyi, bireysel bir özellik olarak ele aldıktan sonra, bunun 
hangi kişilik özelliklerinin sonucu veya hangi kişilik özelliklerinden daha çok et
kilendiği sorusu sorulabilir. Bu konuyla ilgili olarak ulaşılan kesin araştırma veri
leri bulunmamakla birlikte, kendini geliştirme ile "kendi - ben" imajı, başarı gü
düsü, motivasyon ve sosyal çevrenin yehiliğe verdiği değer arasında ilişkiler ol
duğu belirtilmiştir.2 Bu ilişki, alt başlıkJ;ar halinde aynca ele alınacaktır. Aynca 
kendini geliştirmenin belirli düzeyde bir zihinsel potansiyeli gerektirdiğine de 
işaret edilmiştir. Kendini geliştirme arzusunun; bireyin gen.etik özellikleri, çevre 

1 

ile etkileşimi ve yetiştirilme sürecinin bir sonucu olduğu gQz önünde bulundurul-
duğunda, kendini geliştirmenin de diğer bireysel özellikleri gibi belirlenebileceği, 
ölçülebileceği sonucuna varılabilir. 

Bu çalışma ile belirlenmesi istenen temel konulardan birisi, birıeylerin ken
dini geliştirme özelliği bakımından ne gibi farklılıklar gösterdiklerinin ortaya ko
yulmasıdır. 

1. A. Anastası. Psychologicaı Testing. Macmillan Pub.co~p., New York 1990. , 
2. M.Lewis, M.W.Sullivan, C.Stanger, M.Weiss. "Self Developmet and Self-Conscious Emotions• • 

. Chi1d Development. 80, 1989, ss. 146-156. - ' 
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Sonuç olarak, ister genetik eğilim, ister çevre ile etkileşim sonucu oluşan tu

tum, isterse yaşama yansıyan davranış olarak kendini geliştirmenin, kişileri bir
birlerinden ayıran bireysel bir farklılık olduğu görülmektedir. Diğer yandan, bu 
özelliğin, "kendi-b~n" imajı, başarı güdüsü, gibi bazı kişilik özellikleriyle yakın 
bir etkileşim içinde olduğu söylenebilir. Bu ilişkinin alt başlıklar halinde kısaca 
ele alınması yararlı olacaktır. 

a) Bireyde "Kendi - Ben" İmajı ve Kendini Geliştirme : 
Bir önceki başlıkta ele alınan kendini geliştirme kavramının, bireyin kendisi 

ile ilgili görüşlerinden . önemli ölçüde etkilendiği belirtilmişti. Nitekim kendini 
geliştirme kavramının içerdiği ve ilgili olduğu hemen bütün konuların, bireyin bir 
bütün olarak kendisini tanıması gözden geçirmesi, kendini değerlendirmesi (self 
assessment) kısaca kendisi hakkındaki görüşlerinin bir sonucudur. Böylece bire
yin değişen çevresine ve artan yeni bilgilere uyum sağlamak amacıyla giriştiği 
kendini geliştirmeye yönelik çabaların, bireyin kendisiyle ilgili görüşlerinin, di
ğer bir ifade ile "ben" ya da "kendi" imajının bir sonucu olduğu söylenebilir. 

"Ben imajı, 'ben kimliği' gibi, kişinin bilinçli olarak kendisini nasıl algıladı
ğı anlamına gelir. Ben imajının merkezinde, kişinin ismi, bedensel hisseleri, be
den imajı, cinsiyeti, yaşı ve erkekler için mesleği (işten yabancılaşma söz konusu 
değilse) yer alır. Bir kadının ben imajının merkezinde farklı olarak ailesi ve koca
sı da yer alır. Bazen ben imajının merkezinde, belirgin başka özellikler örneğin: 
sosyal sınıf, din, başarı ve kişiyi diğerlerinden farklı kılan özellik ya da özellikler 
de yer alabilir. Diğer yandan kişinin sosyal yaşamında oynadığı roller de kendi 
imajının oluşmasında etkili olurlar." 1 "Birinin kendi imajı, 'ben' gibi birşeyden 
söz edilmesidir. 'Ben', sizin yansıyan imajınızdır, kendinizi algılama biçimidir. 
Kelimeler, fikirler, hareketler, giyim ve seçtiğiniz yazım şekli sizi ifade eder."2 

Ben imajı bireyin, kendine yönelik algı, duygu ve düşünceleri olduğuna gö
re, her şeyden önce bunların bireyin genetik olarak getirdiği kişilik özellikleri ve 
bireyin çevreyle etkileşiminin bir sonucu olduğu söylenebilir. Ben imajının oluş
masında kişilik özelliklerinin mi yoksa çevresel etkenlerin mi daha çok rol oyna
dığı, ilgili akademisyenler arasında halen sürmekte olan bir tartışma konusudur. 
Bununla birlikte bireyin, kendisine ilişkin ilk görüşlerinin oluşmasında, çocukluk 
yıllarında yakın çevresinin kendisine yönelik değerlendirmelerinin, aile içi etkile
şim ortamının büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. 

1. Mıchael Argyle. The'Psychology of lnterpeİ'!ıonal Behaviour {4 th ed.). Penguin Books. Landan 1990, 
s. 192. \ . 

2. R.M.Berko, A.D.Wolvin, D.R.Wolvin. Communicating (4 th.ed.). Houghton Mifflın Comp., Besten 1989, 
s. 78. 
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"Kendinize ait ilk bilgileri ailenizden alırsınız. Aifoniz sizin akıllı, iyi, yete
nekli, sevecen, yaramaz, düşüncesiz olduğunuzu söyler. Sonra, arkadaşlar, öğret
menler ve diğer insanlar, çocuğun ben imajına yeni şeyler eklerler. Bu değerlen
dirmeler sonucunda gerçek olduğuna inandığınız kendi benimizin bir portresini 
çizeriz." 1 Çocukluk yıllarında özellikle ailenin çocuk yetiştirme biçimi ve ailede
ki disiplin anlayışının; çocuğun üzerine fazla düşülmesi, fazlaca baskı altında bu
lundurulması, değer verilmemesi ve benzeri yaklaşımların sağlıksız, pasif bir ben 
imajının oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. Diğer yaiıdan ailede kendisine 
saygı duyulan, yalnız bırakılmadan problemlepne çözüm bulma fırsatı tanınan, 
olumlu etkileşim modelleri sunulan çocukların, kendilerine güvenli, problemleri
ne çözümler üreten ve yeni deneyimlere girmekten çekinmeyen bireyler oldukları 
görülmektedir. 

Ben imajının oluşması bakımından erge~ik dönemi, bireyin bedensel, ·sos
yal, duygusal ve zihinsel açıdan önemli değişimler yaşaması nedeniyle , çok 

r 

önemlidir. Bu dönemde sosyal çevre genişlemiş ve arkadaş gruplapmn bireye yö-
nelik duygu düşünce ve değerlendirmeleri de ben imajının oluşmasını etkiler. Bu 
dönemin sonlarında (20'li yaşlarda) ben imajının az çok oluştuğu belirtilmiştir.2 

Yetişkinlik döneminde, bireyi yeni roller ye yeni deneyimler beklemektedir. 
Ben imajı, belirli düzeyde gelişmiş olan bireyin, girdiği yeni deneyimler (iş, aile 
kurma vb.) ve yeni etkileşimler sonucu gelişir. Bireyden bireye farklı olmakla 
birlikte bu durum yaşam boyunca devam eder. i 

Görüldüğü gibi bireyin yetiştirilme biçinli ve genel olarak diğer insanlarla 
yaşadığı etkileşim, kendisine yönelik fikirlerinin oluşmasını etkilemektedir. Bir 
anlamda bireyin, kendisini tanımak için çevres~ndeki insanları ayna gibi kullandı
ğı düşünülebilir. 

Kişinin benlik imajı, kendisiyle ilgili bilgileri, bir anlamda bireyin kendine 
ilişkin algılarının tamamım oluşturmaktadır. Bu süreçte kişinin sahip olduğu kişi
lik özelliklerinin büyük rol oynadığı bir gerçe~ir. "Kendi beninizin tanımlanma
sı; 'ben kavramı', kendi kişiliğinizin farkında olup olmadığınızı:veya kendinize 
bakış açısını simgeler. Düşünen ve hisseden 'ben', kendi beniniz~ kendinizi, kim 
olduğunuzu gösteren bir rehberdir ... Kendi beiliniz, fiziksel özelliklerinizle bilgi 
ve becerileriniz üzerine kurulmuştur. "3 Kendiıii geliştirme, bireyµı bilgi ve bece
rilerine, bir bütün olarak kendine yeni 'şey'ler katma yönündeki çabaları olduğuna 
göre, kendini geliştirme ile bireyin ben imajından hoşnut olup olmaması ara
sında önemli bir ilişki olduğu söylenebilir. Kendisinden aşırı derecede memnun 
olan, ve kendisini her açıdan yeterli ve eksiksiz gören ~ir birey; çeşitli nede.nlerle 
kişilik özelliklerini yeterince tanımıyor, kendi ben iniajım gerçekçi bir biçimde 
değerlendiremiyor olabilir. Kendisine aşırı derecede güvenen ve eksiksiz ·gören 

1. B.L.Reece. R.Brandt. Effectlve Human Relatlons in Organizatlon (2 nd ed.). Houghton Mifflin Comp. Bostan, 1984 
s. 95. 

2. lbid. s. 96. 
3. lbid. s. 93. 
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Başarı ihtiyacı yüksek kişilerin ortak öiellikleri belirlenmiştir. 1 Bu Özel
liklerden; 

- Birincisi orta düzeyde risk almaktır. Genellikle yük.sek başarı güdüsüne 
sahip kişilerin, bilinenin tersine yük.sek düzeyde değil orta düzeyde risk almaya 
eğilimli oldukları belirlenmiştir. 

. · - İkinci özellikleri, hemen geri bildirim almak istemeleridir. Hedefe ça
buk ulaştıran ve hemen geri bildirim alabilecekleri etkinlikleri tercih ederler. Ör
neğin, pazarlama ve satış gibi işlerde mutlu olurken, uzun süre sonuç alınamayan 
öğretmenlik, araştırma-geliştirme gibi işlerde mutsuz olurlar. 

- Üçüncü özellikleri, başarıdır. Başarı güdüsü yük.sek kişiler, işlerini başarı 
ile tamamlamak için çok çaba gösterirler. Bundan tatmin olurlar. Para gibi maddi 
ödüllere önem vermezler. 

- Başarı güdüsü yüksek kişilerin, dördüncü özellikleri ise zihinlerinin sü~ 
rekli olarak işleriyle meşgul olmasıdır. Hedefledikleri işi başarıyla bitirmek 
için zihinlerini tamamen bu konuyla meşgul ederler. İşlerini yarım bırakmazlar, 
çoğu zaman arkadaş canlısı olmamakla suçlanırlar ve nadiren başarılarıyla övü
nürler. 

Görüldüğü gibi başarı güdüsünün yük.sek oluşu, genel olarak kişinin daha 
iyi olma, daha iyi yapma yönünde daha fazla çaba harcaması demektir. Budu
rumda başarı güdüsü yüksek bireylerin, daha çok kendilerini geliştirme eğilimin
deki kişiler olacağı gibi bir sonuca varılabilir'. Ancak başarı güdüsü yüksek tüm 
bireylerin, kendilerini geliştiren ve başarılı bireyler olması beklenmemelidir. 

Başarı güdüsünün altında yatan faktörler inceleme konusu olmuştur. Bu ko
nudaki araştırmalarda başarı güdüsü ile en çok ilişkisi bulunan etkenin, anne-ba
banın çocuk yetiştirme biçimi olduğu belirlenmiştir.2 Anne-babaları tarafından 
küçük yaştan itibaren, bağımsız biçimde yetiştirilen, kendi başlarına iş yapmaları 
beklenen çocukların daha yüksek başarı gereksinimine sahip oldukları belirlen
miştir. Bu önemli sonuç, çocuk eğitimi ile ilgili bir çok kaynakta3-4 da belirtilmiş
tir. Başarı gereksiniminin oluşmasında ailenin, çocuk yetiştirme biçiminin büyük 
rol oynaması, dikkatleri ana-baba-çocuk etkileşimine çekmektedir. Bu durumda 
başarı gerek.sinimi ile yakın ilişkisi bulunan kendini geliştirme özelliğinin de ço
cukların yetiştirilme sürecinden etkilendiği sonucuna varmak yanlış olmayacak
tır. 

1. F. Luthans. Organlzational Behavıour (Fıfth ed.). McGraw Hill lnt. ed., 1989. ·• 
2. D.McClallend. •some Social Consequences of Achievement of Motivation." op. cit., s. 46. 
3. Penelope Leach. Your Growlng Child. A.A.Konp ine., Naw York 1986. 
4. Walter R. Borg. Applaylng Educational Research. Longman ine., Naw York 1981. 
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Başarı güdüsü ile meslek seçimi arasında da ilişki olduğu saptanmıştır. 
McClelland ve arkadaşları yaptıkları bir araştırmada/ başan güdüsü yüksek öğ
rencilerle, düşük öğrencilerin meslek tercihlerini belirlenmeye çalış:rp.ışlardır. 
Araştırma sonucunda, başarı güdüsü en yüksek olan % 20 'lik öğrenci grubunun o 
dönemde geçerli ve en popüler olan işletme (borsacı, emlakçı, fabrika yöneticisi, 
ofis yöneticisi, satış müdürü) mesleklerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Aynı 
araştırmada başarı güdüsü yüksek kişilerin çoğunlukta bulunduğu toplumlcµ·daki 
gelişme hızının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuç kültür ve 
kendini geliştirme başlığında aynca tartışılacaktır. 

Başarı güdüsünün ölçülmesi konusunda da çalışmalar yapılmıştır. Bu çalış
malarda başarı güdüsünün belirlenmesi amacıyla TAT ('f,hematic Apperception 
Test - Konulu Algılama Testi) uygulanmıştır. Morgan ve Murray tarafından ge
liştirilen ve McClelland ve arkadaşları tarafından yapılan araştınlıada2 kullanılan 
TAT testi ile bireylerin, kendilerine gösterilen standart resimleri yorumlamaları 
istenir. Bireyden resimde neler olduğu, resimde görülen kişilerin kimler olduğu, 
neyin neden olduğu ve hangi sonuca varıldığı :gibi soruların yanıtlanacağı bir öy
kü uydurması istenir. Uygulama sırasında her ;resmin, özel olarak hazırla~ş ve 
kişinin belirli bir sıkıntı, rahatlık, başarma isteğinin uyandırılması, nötr, gibi or
tamlarda yorumlanması istenir. Böylece söz konusu ortamın resime yönelik yo
rumlan ne şekilde etkilediği belirlenmeye çalı~ılır. Bu çalışma sonucunda kişinin 
başarı güdüsünün derecesi belirlenmeye çalışılır. 

Görüldüğü gibi başarı güdüsü, kişinin çevresiyle etkileşimi ve öğrenme so
nucu geliştirdiği beklentilerden oluşmaktadır. Böylece bireyin başarı güdüsü, ço
cukluğundan itibaren yaşantısını etkileyen olayların birikimi ile gelişecek ve aile
den aldığı eğitimle sıkı bir bağ içinde bulunacaktır. O halde temel alışkanlıkların 
yerleştiği 2-3 yaşından itibaren başarı güdüsünün belirtileri görülebilir. Aile dı
şında toplumsal yaşam da başarı güdüsünde etkili olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen bilgilerden hareketle, başarı güdüsünün, kendini geliştir
menin teı;nel hareket noktası olduğu söylenebilir. Başka bir ifade ile başarı gü
düsü, kendini geliştirme için ateşleyici unsur görevini görmektedir. Çünkü; 
kendini geliştirme, bireyin çevresindeki değiŞmelere uyum sağlamak, yeni bilgi
lere ulaşmak ve daha iyi olmak için giriştiği bir dizi çabayı gerektirmektedir. Bu 
çaba, her insanda değişik düzeylerde bulunmaktadır. Kendini geilştirme etkinliği
nin var oluş nedeni olan bu çabanın kaynağı nedir? Kuşkusuz bµ sorunun tek bir 
cevabı yoktur. Ancak kendini geliştirme yönüµdeki çabaların kaynağını oluşturan 
etkenler sıralamasında başarı güdüsünün baş şırada yer aldığı söylenebilir. Gerek 
ben imajı ve gerekse başarı güdüsünün kişilik özelliklerinin sonucu oldµğu ve 
bunun,. bireyin kendini geliştirme isteğini etkilediği görülmektedir. 

1. D. McClelland. ·_spme Soclal Consequences of AchievementMotivation." op.cit, s. 46. 
2. - D.McClelland, (ve d.). The Achlevement Motive. Appleton Centuıy Crofts ine. New York 1953. s. 102. . . . -~ 
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• 2. Eğitim, Yetiştirilme Süreci ve Kendini Geliştirme 

a) Eğitim ve Kendini Geliştirme: 
Eğitim (Education), genel olarak bireyin doğumundan yaşamının soriuna 

kadar devam eden bir süreçtir. İnsana ve toplumsal hayata etkileri nedeniyle eği
tim, insanlık tarihi boyunca üzerinde durulan başlıca konulardan birisi olmuştur. 
Eğitimin insan yaşamındaki önemi ile ilgili çok çeşitli araştırma sonuçları mev
cuttur. 

"Eğitimin genel işlevi, bireyin topluma uyumunu sağlamak bunun için onda 
var olan istidat ve yeteneklerin en son sımrına kadar gelişmesine yardım etmek 
ve bireyin olumlu yönde davranış geliştirmesini sağlamaktır." 1 

· Çok geniş bir konu olan eğitime kendini geliştirme kavramıyla ilişkisi bakı
mından ana başlıklarıyla göz atmak yararlı olacaktır. Yapılan araştırmalar2 eğiti
min evrensel ~açlarını ana başlıklar halinde şu şekilde belirlemiştir. Eğitim bi
reyin; - kendi~ini gerçekleştirmesine yardım eder, - ekonomik etkinliğini gelişti
rir, - bireyin vatandaşlık sorumluluğunu geliştirir. 

Görüldüğü gibi eğitim; çok boyutlu sürekli, kapsamlı ve bireyin tüm yaşa
mıyla içiçe olan bir süreçtir. 

Eğitimin bu özelliklerine bakılarak, kendini geliştirme konusuyla en çok il
gili kavramların başında 'yer aldığı söylenebilir. Tüm yaşam boyunca devam et
meleri ve yaşamla içiçe dinamik bir süreç oluşları, yeni bilgi ve beceriler edinme
yi sağlamaları, eğitim ile kendini geliştirme kavramlarının ortak yönlerini oluş
turmaktadır. Bu kavramların farklılıkları ise şu şekilde belirtilebilir: 

- Eğitim daha genel bir kavramdır ve örgün eğitim, yaygın eğitim gibi kı
sımları bulunmaktadır. Buna göre kendini geliştirme, daha çok bireye özeldir ve 
eğitim sürecinden etkilenmektedir. 

- Eğitim, genel olarak başkaları tarafından hazırlanan öğretim programları 
yoluyla gerçekleştirilirken, kendini geliştirmede kişinin kendisi daha etkindir ve 
kendi gelişimi,ni kendisi yönlendirir. 

- Eğitimde, hedeflenen bilgilerin bireye kazandırılması ön plandadır. Ken
dini geliştirmede ise bireyin hedeflediği bilgileri edinmesi yanında bu bilgileri 
edinme yollatjnı, diğer bir ifade ile öğrenmeyi öğrenme ön plandadır. 

- Kendini geliştirme sürecinde çeşitli grup etkinliklerinin de yer almasına 
karşılık, eğitirhe göre daha bireysel bir faaliyettir. 

- Eğitim hemen her insanın içinde yer aldığı ve çeşitli biçim ve derecelerde 
etkilendiği bir süreçtir. :Kendini geliştirme etkinliği de her bireyde çeşitli düzey
lerde bulunmasına karşılık, bir istek, alışkanlık ve davranış biçimi olma yönü 
vardır . 

. 
1. Fatma Varış. Eğitim Bilimine Giriş. A.Ü.Eğitim Fak. Yay., No: 70, Ankara 1978, s. 36. 
2. Crow and Crow. lntroductlon fo Education. American Book Co., New York 1966, ss. 20-32. 

57 

' ' 



Görüldüğü gibi eğitim ve kendini geliştirme içiçed#. Eğitim ve kendini ge
liştirme ile ilgili olarak yukarıda belirtilen görüşlerden hareketle, bir alışkanlık 
olarak kendini geliştirmenin, eğitim sürecinin içinde yer aldığı söylenebilir. Bu
nunla birlikte, kendini geliştirme kavramının, çok geniş kapsamlı olan · eğitimin, 
yaygın kısmı, diğer bir ifade ile yaşam boyu eğitimle daha çokilgili olduğu söy
lenebilir. Kendini geliştirme alışkanlığının, bir davranış biçimi olarak kazanılma
sında, eğitim sürecinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kendini geliştirme arzusu
nun yerleşmesinde sosyal öğrenmenin büyük rolü vardır. Bu ise önemli ölçüde 
eğitimin yetiştirme (training) yönünün etkisi altındadır. 

'" 
b) Kendini Geliştirme Davranışının Kazanılmasında ,': 

Eğitim ve Yetiştirilme Sürecinin Rolü : · 
Yaşamda yer alan bir davranış biçimi olarak ele alınan kendini geliştirme 

olgusunun gerçekleşmesinde pek çok etkenin rol oynadığı, bundan önceki başlık
larda dile getirildi. Tüm yaşamı boyunca süren ve özellikle insanın kendisi ve 
çevresini anlamasını, yeni bilgiler edinmesini sağlayan eğitinİ sürecinin bireydeki 
kendini geliştirme eğilimini etkileyen en önemli süreç olduğu söylenebilir. Nite
kim kişilik yapısı bakımından kendini geliştirmeye yatkınlığının uygun çevresel 
ortamlarda gelişebileceği söylenebilir. Gerçekten de eğitim ile kendini geliştir
me kavramlarının yakın ilişki içinde hatta içiçe oldukları düşünülmektedir. Bu 
yakın ilişki nedeniyle eğitim ve özellikle yetiştirme sürecinin, kendini geliştirme 
alışkanlığına etkisi kısaca ele alınacaktır. Eğitim en genel anlamıyla bireylerin 
kendileri ve çevrelerini tanımaya yönelik, programlı ya da programsız öğrenme 
etkilerinin tamamı biçiminde açıklanabilir. 

Kendini geliştirme, sonuçta bir davranış biçimi olduğuna göre bu davranışın 
eğitim ve yetiştirilme sürecinde nasıl kazanıldığı ya da kazanılamadığı konusu 
büyük önem taşır. Herşeyden önce tüm insan davranışlarında olduğu gibi, kendi
ni geliştirme yönündeki davranışlarında da genetik olarak getirilen kişilik özellik
lerinin etkili olduğu gerçeğini hatırlamak yararlı olacaktır, Yine bilindiği gibi 
böyle bir genetik eğilimin olmaması, kendini geliştirme davranışı ve buna bağlı 
alışkanlığın kazanılamayacağı anlamına gelmez. 

Kendine güven, liderlik eğilimi, atılganlık gibi A tipi kişilik özelliklerinin, 
kendini geliştirme davranışını körüklediği 1 ve bu davranışın tekrarlanmasında 
avantaj oluşturduğu söylenebilir. Diğer yandan, bütün davranışlarda olduğu gibi 
genetik eğilimin sergilenmesine uygun çevresel ortam sağlanmadığında söz ko
nusu davranışın kazanılması zorlaşabilmektedir. Bunun için çocuğun davranışla
rının şekillenmesinde yakın çevresinin ve özellikle ailesinin büyük önem taşıdığı, 
tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edilmiştir. 

1. J.W.Guthrie, R.J.Reed. Educational Administratlon and Policy. Prentice-Hal ine., New Jersey 1986, 
s.10. · 
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Q. halde çevre, çocuğu nasıl ve niçin etkiler? Kuşkusuz bu soruyu cevapla
mak uzun bir tartışma konusudur. Ancak kendini geliştirme yönündeki davranış
ların kazanılmasında özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki yetiştirilme 
biçimlerinin önemli rolü bulunmaktadır. Burada konu, kendini geliştirme davra
nışının kazanılması ile sınırlı olarak ele alınacaktır. Bunun için çocukluk, ergen
lik ve yetişkinlik dönemleri kendini geliştirme alışkanlığının kazanılması ve sür
dürülmesi bakımından kısaca incelenecektir. 

(1). Çocukluk Dönemi : Çocukluk, genel olarak doğum ile başlayan iki ya
şına kadarki bebeklik, 7 yaşına kadarki, ilk çocukluk ve kızlarda 1O-11, erkekler
de 13-14 yaşlarına kadar süren devreyi kapsamaktadır. Tek bir hücre ile başlay~ıi 
yaşam, anne karnında kendine özgü çeşitli gelişim aşamalarından geçtikten sonra: 
bebeğin doğumu ile yeni bir dönemece girer. Biyolojik gelişim, bebeğin genlerin
deki bilgi kodlarına uygun biçimde doğumdan sonra da büyük bir hızla devam 
eder. Bu biyolojik gelişim sürecine paralel olarak çocuk, sosyal, duygusal ve zi
hinsel gelişim bakımından da yoğun bir süreç yaşar. ilk yıllarda biyolojik gelişi
min ön planda olmasına karşılık giderek duygusal ve sosyal gelişim; de hızlanır. 

Çocukluk döneminde yakın çevrede yer alan aile üyelerinin 9ocukla ilişki
leri, onu yetiştirme biçimleri, uyguladıkları disiplin yöntemi, aile üyelerinin ken
di aralarındaki ilişkiler, ailede hakim olan etkileşim ve iletişim ortamı, çocuğun 
tüm gelişim süreçlerini etkilemektedir. Böylece yakın çevre, çocukluk dönemin-

' de bulunan bireyin, sürekli, sistemli ve kendisine özgü biçimde gerçekleşen geli-
şim grafiğini etkilemektedir. Her şeyden önce, "çevre, bireyi öğrenme yoluyla et
kiler," 1 kuralını hatırlamakta yarar vardır. Ben imajının oluşması kısmında da be
lirtildiği gibi çocuk çevresindeki insanların kendisine verdiği değer' oranında ken
disini değerli ya da değersiz görür. Sağlıklı bir ben imajının geliştirilmesinde de 
ailenin önemli bir rolü vardır. 

Kendini geliştirme davranışı da temelde bir öğrenme faaliye~ olduğuna gö
re, bu davranışın çocukluk yıllarında çevreden kazanılması mümkündür. Kendini 
geliştirme yönündeki davranış kalıbı da bir öğrenme işlevini içerdiğine göre bu
rada öğrenmenin öğrenilmesi söz konusudur, denilebilir. Şu halde ailedeki ya
şam, aile üyelerinin gerek düşünsel gerekse uygulama düzeyinde bilgiye, be
ceriye, yeniliğe gösterdikleri itibar ve bunlara verdikleri değer; daha da 
önemlisi kendilerini geliştirmeye yönelik çabaları, çocuğa yansiyacaktır. Ço
cuğun da büyük bir olasılıkla bu tür davranış kalıplarını benimsemesi söz konusu 
olacaktır. 

1. Doğan Cüceloğlu. insan ve Davranışı {2. Basım). Remzi Kitabevi, lstanbul 1991, s~ 333. 

59 



Anne-babaların, çocuk yetiştirme tutumlarıyla ilgili olarak yapılan ve birçok 
ülkenin karşılaştınld~ğı araştırmalarda; 1 özellikle anne-babalan tarafından bağım
sız biçimde yetiştirilen çocuklarda kendi başına iş yapma kendine güven ve başa
rı güdüsünün daha fazla geliştiği gözlenmiştir. 

Aile üyelerinin kendi davranışları kadar, çocuğa yönelik davranışları, onun
la kurdukları etkileşim ve iletişim, çocuğa cesaret ve güven verici ise çocuğun 
yeni deneyimlere girinesi kolay olacaktır. Bilerek ya da bilmeyerek çocuğun hor
lanması, cesaretinin kırılması, kendini ifade etmesine izin verilmemesi, onun ye
rine her işinin başka~an tarafından yapılması ve pasifize edilmesi ve benzeri aşın 
hoş görülü ve koruyucu ya da aşin otoriter yaklaşımlar da kuşkusuz çocukta pek 
çok gelişim sorunları, psikolojik ·sorunlara yol açacaktır. Böyle bir çocuğun, yeni 
deneyimlere giren, yeni şeyler öğrenmeyi seven ve yetişkinlik döneminde kendi
ni geliştiren bir birey olma olasılığının bir önceki örneğe göre daha az olacağı 
söylene bilir. 

Sonuç olarak her açıdan yoğun blı; gelişmenin yaşandığı çocukluk dönemin
de ailenin, çocuk üzerindeki etkisi son derece önemlidir. Ayrıca bu etkinin, ço
cukiuk ve ergenlik dpnemleriyle sınırlı olmayıp tüm yaşam boyunca varlığını ko
ruduğu da bir gerçe~tir. Her çocuğun öncelikle anne-babası gibi olmak isteğidi 
unutulmamalıdır. AHenin çocuk üzerindeki bir çok etkilerini yanında konumuzla 
ilgili en önemli etkisini çocukta öğrenme isteğinin oluşturulması olduğu düşü
nülmektedir. Çocuk~uk yıllarında ailenin etkisiyle yerleşecek olan öğrenme iste
ğinin, yaşamın diğer dönemlerinde de süren bir alışkanlık olacağı ve bu alışkanlı
ğın kendini geliştirme davranışı için en önemli zemini ve itici gücü oluşturacağı 
söylenebilir. ' 

(2). Ergenlik Dönemi: Ergenlik dönemi, kızlarda 10-11, erkeklerde 13-14 
yaşlarında ön ergenlik (bluğ-püberte) ile başlayan ve bazı yazarlara göre 22, bazı
larına göre de 25 yaşına kadar süren dönemdir.(*) 

Ergenlik dönemi, bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim yönleri ba
kımından çok hızlı değişme ve gelişm,elerin yaşandığı, adeta bir başkalaşım dö
nemi olarak açıklan~bilir. Ergen, bir yandan bedeninde meydana gelen değişme
lere, yeni beden or~larına ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan ilgilerinde ve 
duygusal yaşamındaki gelişmelere uyllnı sağlamaya çalışır. Tüm bu hızlı gelişme 
değişmeler, ergenin çevresiyle olan ili~kilerine yansır, davranışlarında değişmeler 
görülür ve ergenin aileye olan bağımlılığı azalır. Karşı cinse ilgi, yeni sosyal 
gruplar, toplumsal konulara ilgi ve en önemlisi kendini tanımaya yönelik çabalar, 
bu dönemde çok önemlidir. 

1. D.McClelland. "Soma Social Consequences of Achievement Mativation". op.cit., s. 47. 

(*) Bazı uzmanlar, 13-18 yaş arasındaki dönemi ergenlik 18-25 yaş arasındaki devreyi de gençlik 
dönemi olarak nitelendirmektedirler. UNESCO'da 15-25 yaş dilimini, gençlik dönemi olarak 
benimsemiştir. Bu dönemin çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci niteliğinde olduğu söylenebilir. 
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Genel karakteristikleri belirtilmeye çalışılan ergenlik döneminin, kendini 
geliştirme davranışının kazanılmasında çok önemli bir yeri olduğu düşünülmek
tedir. Çünkü, ergenlik dönemi, bir bakıma bireyin yaşadığı bir "arayış" dönemi
dir. Sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurulan, kendisine destek olunan, kendi gelişimi
ne katkıda bulunan ergen, kendi benliğini sağlıklı biçimde yerleştirecektir. Ken
dini geliştirme alışkanlığının kazanılmasında büyük önemi olan kendine güve
nin gelişmesi, büyük ölçüde ergenlik döneminde kurulan ilişkilerin bir sonucu
dur. "Gençlerde kendi benliğini bulma" projesi yolunda gittiği sürece, gencin 
kendine olan güveni de stabil kalır." 1 Bunun gibi, kendini geliştirme alışkanlığı
nın edinilmesi ve en önemlisi bu durumun bir yaşam biçimi olarak benimsenme
si, ergenin, genellikle aile içinden seçtiği ve herşeyi ile benzemeye çalıştığı özde
şim modelinin oluşturduğu örneğe bağlı olduğu söylenebilir. Gerçekten de ço
cukluk döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de aile içindeki ilişkiler, er
genle kurulan iletişim ve anne-babanın yaşamlarıyla oluşturdukları örnek, erge
nin davranışları ve alışkanlıklarım belirlemede önemli rol oynar. 

Öncelikle ailede sürekli huzursuzluk, boşanma gibi durumların, özgüvenin 
gelişimini engelleyerek çocuğun pasif bir alıcı olmasına yol açtığı söylene bilir. 
Kanada'da ve İngiltere'de dörtte bir, ABD'de üçte bir oranına ulaşan boşanmış ai
le oranımn2 düşündürücü olduğu söylenebilir. 

Diğer yandan gerek çocuğun gerekse ergenin, zamanının önemli kısmını ge
çirdiği okul ortamı ve arkadaş grubunun da çeşitli alışkanlıkların yerleşmesini 
sağladıkları bilinmektedir. Aynı şekilde öğretmenin kişisel özellikleri, ders 
programının özellikleri, kullanılan öğretim yöntemleri çocuğun, yeni konulara 
ilgi duyan, sorgulayan, araştıran biri olmasına katkıda bulunacağı gibi pasif, ilgi
siz, olanla yetinen birisi olmasını da sağlayabilir. Eğitim-öğretim bir anlamda 
kendini geliştirme süreci olduğuna göre, özellikle öğrenmeye ilginin çok yüksek 
olduğu ergenlik döneminde, ergenlerdeki öğrenme merakının geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesine yönelik aktif, öğrenci merkezli bir öğretim anlayışının hakim 
olması gereklidir. Sınıf geçmeye ve dolayısıyla ezbere dayanan öğretim yöntem
leri, bireydeki öğrenme merakının azalmasına ve bunun yaşam boyu sürmesine 
neden olabilir. 

Ergenlik döneminde bazı olumlu ve olumsuz alışkanlıkların kazanılmasında 
arkadaş ve akran grubunun zaman zaman en önemli rolü oynadığı bilinmektedir. 
Yeni bilgilere açık, öğrenme isteği olan, üretici ve yaratıcı özelliklere sahip arka
daşları olan bir ergen, sosyal öğrenme yoluyla sözü edilen özellikleri kazanmaya 
çalışacaktır. O halde kendini geliştirme alışkanlığının kazanılmasında, ergenlik 
dönemindeki arkadaşların, olumlu ya da olumsuz etkileri söz konusu olabilmek
tedir. 

1. Füsun Ataç (derleyen). İnsan Yaşamında Psikolojik Gelişim. Beta Yay., İstanbul 1991, s. 316. 
2. Penelope Leach. op. cit., s. 227. 

61 



Görüldüğü gibi ergenlik döneminde; ailenin sosyal atmosferi ergenle ilişki
ler, anne-babanın günlük yaşam düzenleri, alışkanlıkları, okuma, araştırma, geliş
me, kısaca öğrenme meraklan ve bu yöndeki davranışları, ergenin, kendini geliş
tiren bir birey olmasında etkili olabilmektedir. Diğer yandan, eğitim-öğretim, or
tamının da tek kelimeyle söylemek gerekirse, öğrencide öğrenme merakını oluş
turması gereklidir. Ailenin çocuk yetiştirme tutumu ve eğitim-öğretim program
larının; çocukluk döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de ergenin kişilik 
özelliklerini, zihinsel potansiyelini ve öğrenme merakını destekler biçimde olma
sı, çok yararlı ve gereklidir. Nitekim, küçük yaşlarda bir alışkanlık olarak kazanı
lan kendini geliştirme özelliğinin bir yaşam biçimi olarak yetişkinlik döneminde 
de sürdürülmesi, kuvvetli bir ihtimaldir. 

(3). Yetişkinlik Dönemi : Kendini geliştirme alışkanlığının yerleşmesinde 
çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki örgün eğitimin özellikle program yapısı ve 
uygulanması ile ailede yaşanan sosyal etkileşim ortamının son derece etkili oldu
ğu bir önceki başlığın önemli bir sonucu olarak dile getirilebilir. 

Yetişkinlik dönemi; bireyin çocukluk ve gençlik dönemlerinde geçirdiği ge
lişim aşamaları sonunda gerek fiziksel, gerekse zihinsel olgunluğa ulaştığı bir dö
nemdir. Bu devrede birey, genel olarak bir aile kurmuş, herhangi bir işte çalış
makta ve toplumsal rollerini yerine getirmektedir. Bir anlamda birey, örgün eği
tim süreci ile alınan bilgileri yaşamında aktif biçimde kullanmaktadır. Kendini 
geliştirme bireysel özellikler doğrultusunda çocukluk ve ergenlik dönemindeki 
sosyal öğrenmelerle yerleşen bir özellik olmasına karşılık, bu özellik esas olarak 
yetişkinlik dönemindeki uygulamalarla ilgilidir. Nitekim gerek günlük yaşama 
ilişkin gerekse iş yaşamına ilişkin olarak okullarda alınan bilgilerin kısa zamanda 
geçersiz kalabildikleri, hızlı bir gelişme ve değişme dönemi söz konusudur. Böy
lece kendini geliştirme ihtiyacının esas olarak yetişkinlik döneminde ortaya çıktı
ğı söylenebilir. 

Yapılan araştırmalar, 1-2 özellikle sanayi devriminden sonra yetişkinlerin 
eğitimi (Adult Education) konusunun süratle gündeme geldiğini, konunun gerek 
teorik açıdan gerekse uygulama bakımından daha yaygın biçimde incelenmesi 
gerektiğini ortaya koymuştur. 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı ve bilginin temel belirleyici ol
maya başladığı günümüzde yetişkinlerin, kendilerine gerekli olan asgari düzey
deki bilgileri edinmeleri önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmıştır. Yetişki
nin, gerek günlük yaşamında gerek aile ve toplumsal yaşamında gerekse de 
iş yaşamında, kendisinden beklenen performansı göstermesinde, kendisini 
yenilemesinin ve kendisini geliştirmesinin önemli rolü bulunmaktadır. 

1. Calin Titmus (ve d.). Terminology of Adult Education. UNESCO, Paris 1979. 
2. J.M.Akıntola. "Lifelong Education in Developing Countries.• Wortd Confrence on Education. The 

World Bakn of Paper, İstanbul 1977, ss. 1-3. 
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Günümüzde yetişkin bireylerin, hangi işle uğraşıyor olurlarsa olsunlar aktif 
birer "öğrenen" olmaları gereklidir, hatta zorunludur. Bu zorunluluk, bireyin 
içinde bulunduğu çevreyle özlenen düzeyde uyum sağlaması gereğinden kaynak
lanmaktadır. Yeni "şey"ler öğrenme ise bireyin aktif çabasını gerektirmektedir. 
İşinde gelişmeleri, yeni bilgi ve uygulamaları izlemek, bunlar içinde öğrenmesi 
gerekenleri öğrenmek, aile yaşamındaki gelişmeler ve değişmelere hazır olmak 
(örneğin; çocuğu olacaksa çocuk eğitimine ilişkin bilgi edinme), çevresindeki de
ğişme ve gelişmelere duyarlı olmak, toplumsal gelişmeler ve dünyada ofop biten
lerle ilgilenmek, mevcut bilgi birikimine yenilerini eklemek yb. yetişkinlik döne
min.de kendini geliştirmeye yönelik etkinlikler arasında sayı'labilir. Dikkat edile
ceği gibi tüm bu etkinliklerin ortak noktasını, "öğrenme" süreci oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, sayılan bu etkinliklerin süreklilik kazanması qa kendini geliştirme-
nin vazgeçilmez bir yönünü oluşturmaktadır. . 

Sonuç olarak, bireyin herhangi bir örgün eğitim süreciyle karşı karşıya 91-
madığı yetişkinlik döneminde kendini geliştirme, önemli ·bir gereklilik ol~ak 
kendisini hissettirmektedir. Bu durum yetişkin eğitimi ve daha da önemlisi yaşam 
boyu eğitim yaklaşımının günümüzde giderek daha büyük bj.r önem kazanmasına 
yol açmıştır. Görüldüğü gibi kendini geliştirme yeni bilgi ~e becerileri edinmek 
kadar, geçerliliğini yitirmiş bilgi yükünden kurtulma yönünqeki değişimi de bera
berinde getirmektedir. 

3. Öğrenme ve Kendini Geliştirme 

a) Öğrenmeyi Öğrenme ve Kendini Geliştirme: , 
İnsanların yaşamında öğrenmenin önemli bir yeri vardır. Çünkü; insanlar iç 

güdülerinden çok çeşitli biçimlerdeki öğrenme yoluyla edindikleri davranışları 
gösterirler. Eğitim ve yetiştirilme sürecinde de belirtildiği gibi, insan yavrusu 
uzun süre yetişkinin desteğine ve korumasına ihtiyaç duya;r. Belirli ilkeler doğ
rultusunda gerçekleşen gelişme, zamanla insan yavrusunun kendine yeterli hale 
gelmesini ve çevresindeki değişmelere uygun davranışlar gösterebilmesini müm
kün hale getirmektedir. Sözü edilen bu gelişme sürecinde ?ğrenme, aktif bir bi
çimde rol oynar. Yaşam için çevreye uyum, çevreye uyum' için de uygun dav:ra
nışlar göstermek gerekmektedir. Uygun davranışlar ise öğrenme yoluyla kazanıl
maktadır. Böylece zihinsel potansiyele uygun biçimde gerçekleşen öğrenmetlin, 
kişinin bir insan olarak en ayırıcı özellikleri arasında yer aldığı söylenebilir. 
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Öğrenme için, "davranış. değiştirme süreci", "yeni bilgiler edinme ve bunları 
kullanma süreci", "bilinmey~nleri bilinir hale getirme" gibi birçok tanımlar yapıl
mıştır. Konumuzla·ilgili olarak yapılan bir öğrenme tanımı da şöyledir: "Öğren
me, tecrübelerden yararlanıp davranışın değiştirilmesidir." 1 

Çok yönlü bir varlık olan insanın, kendisini ve içinde yer aldığı çevreyi ta
nıması, uygun tepkiler vermesi, kuşkusuz tek bir öğrenme çeşidiyle değil, çeşitli 
biçiriılerde gerçekleştirilen öğrenmelerle mümkün olabilmektedir. Öğrenme, çe
şitleri bakımından; çağrışım (association), koşullanma, deneme yanılma yoluyla 
öğrenme ve kavrama yoluyla öğrenme olmak üzere ayrılmıştır. 2 Çağrışım yoluy
la öğrenme, tarihin ilk çağlarından bu yana kullanılmış ve ünlü filozoflar tarafın
dan geliştirilmiştir. Bugün de öğrenme psikolojisinde önemli bir yeri bulunan 
çağrışım yoluyla öğrenmede; bireyin yeni öğreneceği bilgilerin daha önceden öğ
rendiği bazı bilgileri çağrıştırması ve öğrenmenin daha kolay gerçekleşmesi söz 
konusudur. Koşullanma yoluyla öğrenmede Pavlov'un köpeklerle yaptığı klasik 
deneyler ö~ek gösterilebilir.(*) Böylece koşullu uyarana verilen koşullu tepki; öğ
renme yoluyla gerçekleşmektedir. Belki de en eski ve temel öğrenme yolu dene
me yanılma yoluyla öğrenmedir. Çünkü; burada bireyin kendi başına çeşitli al
ternatiflerden birisini ya da bir kaçım deneyerek doğru olanı bulması söz konusu
dur. İlk insanların çevrelerine hfildm olmaları ve ilkel araç gereçleri bulmaların
dan, çok ünlü bazı buluşların gerçekleşmesine kadar bir çok öğrenme etkinliğin
de deneme yanılma yoluyla öğrenme etkili olmuştur. Edimsel koşullama yoluyla 
öğrenme başta Skinner olmak üzere bir çok uzmanın uğraşı alanını oluşturmuş
tur. "Edimsel koşullama, ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davrammın 
yapılmasını öğrenmek"3 biçiminde tanımlanmıştır. Bu öğrenme biçiminde amaç 
tepkisel bir davranışın öğrenilmesi değil, bir çok alternatif arasında uygun davra
nışın seçilmesidir. Günlük yaşamda en çok kullanılan öğrenme biçimi bilişsel öğ
renme (Cognitive Learning)dir. Bilişe! öğrenme, "yaşantı sonucu bilginin işle
nişinde meydana gelen değişme" 4 biçiminde tanımlanmıştır. Kavrama yoluyla 
öğrenme olarak da bilinen bu yöntemle, günlük olayların izlenmesi, diğer insan
ların model alınması, sosyal öğrenme, haberleşme yoluyla yeni bilgilerin edinil
mesi ve benzeri öğrenmeler gerçekleşebilmektedir. Kavrama yoluyla öğrenme, 
üst zihinsel faaliyetlerin sonucu gerçekleşir. Burada, örneğin bir sorunla karşı 
karşıya olan birey, soruna ilişkin verileri değerlendirerek, onlar üzerinde durarak 
olayı kavrahıaya, olaya hfildm olmaya çalışır. Sorunu kavradığında da çoğunlukla 
çözümü bulur. 

1. H.Hague. Executive Self Development. op.cit, s. n. 
2. G.K.llal., Tıpsal Psikoloji Tıpta Davranış Bilimleri (Genişletilmiş 2. baskı). Beta yay., lstanbul, 1984, 

s. 141. 
3. C.T.Morgan. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı (3. Basım yay. sorumlusu S. Karakaş). Meteksan Ltd. 

Ankara 1980, s.86. 
4. lbid. s. 104. 
(*) Koşullanma yoluyla öğrenmede koşulsuz uyaranla (örneğin yemek) birlikte verilen koşullu uyaran 

(ışık veya zil) sonucunda aynı salgının (koşulsuz tepki) oluşması söz konusudur. Koşulsuz uyaranın 
(yemek) kaldırılarak, yalnızca koşullu uyaranın (ışık veya zil) verilmesi durumunda da salgı tepkisi 
(koşullu tepki) söz konusudur. 
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Sözü edilen öğrenme çeşitlerine karşılık her bireyin bunlardan yararlanma 
biçimi ve hızının farklı olacağı bilinen bir gerçektir.Diğer yandan öğrenmede rol 
oynayan çeşitli etkenlerden söz edilebilir. Bunlar arasında yaş, zeka, amaçlama, 
deneyim gibi kişisel.etkenlerin yanında; zaman ve yer, ödüllendirme, genelleme 
ve aktarma gibi öğrenme koşullaq. da özellikle belirtilmiştir. 1 

Öğrenme konusuyla ilgili olarak, özellikle deneysel öğrenmenin giderek 
önem kazandığı gözlenmektedir. Nitekim, modem öğretim programlarında, öğre
timin öğrenci merkezli olması, diğer bir ifade ile öğrencinin kendi kendine öğren
me olanağını sağlayacak çevresel bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi hedeflen
mektedir. Aynı zamanda, deneysel öğrenme biçiminin koşulları ve yöntemi gere
ği yetişkin eğitimine daha uygun olduğu söylenebilir. Nitekim yetişkinlerin bir
çok şeyi, kendi kendilerine öğrendikleri bilinmektedir. Öğrenme tanımı da hatır
lanacak olursa (tecrübelerden yararlanarak davranışın değiştirilmesi), burada bir 
öğretmenin gerekli görülmeyişine dikkat çekilmiştir. 2 Çoğu zaman, çocukların; 
kitaplardan ve öğretmenlerinden öğrendikleri düşünülür. Oysaki, bütün bilgiyi 
hazır vermek yerine, çocuğun bilgiyi kendi kendisine keşfedebileceği ortamların 
hazırlanması, öğretmenlerin temel işlevi durumuna gelmiştir. Keşfederek gerçek
leşen öğrenmelerin, daha çok benimsendiği ve kalıcı olduğu unutulmamalıdır. 

İnsanın, "kabuğunu kırması, kişiliğini geliştirmesi ve yeni koşullara uyum 
sağlaması3"na yol açan öğrenmenin; temel bir ihtiyaç olduğu, sıksık günlük ya
yınlara yansıyacak derecede genelleşmiş bir yargıdır. Ancak, ihtiyaç olduğu ka
bul edilen öğrenmenin, özellikle yetişkinlik döneminde ne kadar gerçekleştirile
bildiği konusu, önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kişinin kendisi dışında oluşturulan bir eğitim programına uyarak burada yer 
alan bilgileri öğrenmesi, bir anlamda bireyin eğitim programına uyması ya da uy
durulması geleneğinin günümüzde geçerliliğini yitirmeye başladığı söylenebilir. 
Bu konudaki ilk çalışma Rousseau1nun etkisinde kalan Pestalozzi (1746-1827) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. ''Pestalozzi çocuğun gelişim özelliklerini inceleye
rek öğretim metodlarını ona uydurmak gereğini ilk defa ortaya atanlardandır."4 

Böylece öğrenme programlarının kişilere uygun olması gerektiği yönündeki anla
yış günümüze kadar genişleyerek gelişmiştir. Eğitim sürecindeki öğrenmelerin, 
bireyin kendisini geliştirmesi amacına uygun olmasına işaret eden Dewey, kurdu
ğu okulda (1896) eğitimin hayata hazırlık değil hayatın kendisi olduğu görüşünü 
uygulamaya çalışmıştır. Bu görüşler, öğrenmenin, bireyin kendi ilgi ve ihtiyaçla
rını karşılamaya yönelik olmasını vurgulamıştır. Diğer yandan bireyin kendisine 
verdiği değerin de kendi öğrenme ihtiyaçlarına öncelik vermesini gerektirdiği5 

belirtilmiştir. 

1. G.K.lıal. op. cit., s.77. 
2. H.Hauge. Executive Self Development. op.cit., s. 77. 
3. Ekonomist. "Öğrenen Şirket". Ekonomist. 11Temmuz1993, s. 22. 
4. F. Varış. op.cit., s. 26. · 
5. M.Schmoker. "What Really Promotes Seff-Esteem?". Educational Leadership. vol.50(3) 1992, ss. 94. 
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· Görüldüğü gibi öğrenme, insanın en önemii özelliklerinden birisi olarak, 
çevreye uyumu ve yeni bilgiler edinmeyi sağlayan bir süreçtir. Kendini geliştir
me ise bireyin yeni bilgilere açık olması ve onları edinme yolunda çaba harcama
sı olduğuna göre kendini geliştirmenin aslında bir öğrenme süreci olduğu so
nucuna varılabilir. Diğer bir anlatımla kendini geliştirme için kullanılan temel 
yol öğrenmedir. Ancak kendini geliştirmenin sadece öğrenme çabasından oluş
madığı da bir gerçektir. Kendini geliştirme, bireyin yaşamında öğrenmeyi sürekli 
hale getirmesidir. Bu ise yaşam boyu öğrenmeye işaret etmektedir. 

b) Yaşam Boyu Öğrenme ve Kendini Geliştirme : 
Yaşam boyu öğrenme (Life Span Learning), düşünce olarak çok eskilere 

dayanmakla birlikte kavram olarak oldukça yenidir. Bazı kaynaklarda 1-2 bu kav
ram, yaşam boyu eğitim olarak ele alınmıştır. Yaşam boyu öğrenme (ya da yaşam 
boyu eğitim) yaygın eğitim, yetişkin eğitimi ve halk eğitimi kavramlarına yakın , 
olmasına karşılık onlarla aynı anlamda değildir. C*> 

Yaşam boyunca, yeni bilgileri edinmeye açık olma özelliğinin tüm bu kav
ramların ortak noktasını oluşturduğu söylenebilir. Yaşam boy~ öğrenme, bilgi 
birikiminin giderek çoğalması karşısında eğitim ve öğrenmeni~, öğretim sürele
riyle sınırlı olmaktan çıkıp tüm yaşama yayılmasının bir sonucudur. Kişinin her 
geçen gün karşılaştığı yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye açık olması, yaşam bo
yu öğrenmenin temel özelliğini oluşturmaktadır. Her çağda insanlar yaşamları 
boyunca yeni öğrenme durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Ancak bir bilgi 
devriminin sonuçlarının yaşandığı günümüzde yaşam boyu öğrenme daha önceki 
çağlara göre çok daha gerekli olmaya başlamıştır. Yaşam boy~nca yeni bilgiler 
edinmeye açık olmak ise kendini geliştirme için gereken zemini oluşturmaktadır. 
O halde, yetişkinler için hazırlanan çeşitli eğitim programları, gençlere yönelik 
yaygın eğitim çalışmaları, aynı zamanda söz konusu bireylerin kendilerini geliş
tirmelerini de sağlamaktadır. Ancak, yaygın eğitim çalışmalarına belirli bir siste
matik ve süreklilik içinde katılan ve edindiği bilgi ve becerileri hayatına yansıtan 
kişinin, kendini geliştirmeye arzulu olduğu söylenebilir. Bir~yin bir yetişkin 
olarak, kendini eğitme alışkanlığındaki süreklilik, kendini g~liştirme arzusu- , 
nun bir sonucudur. Ancak kendini geliştirmenin salt öğrenırie gibi salt yaşam ; 
boyu öğrenme ile sınırlı olmadığı söylenebilir. 

1. W. Georgiades C.Ovando, R.Weaver. "Lifelong Leaming ln Post-lndustrial Sociaties: Beyond A Luxury 
for the Elite. "World Conference on Education. The word Bank of Papers, lstanbul 1977. 

2. J.M.Akıntola. op.cit. ss. 1-3 

(*) Yaygın eğitim, belirll bir öğretim programına dayanan örgün eğitimin karşıtı olarak kullanılır ve genelde 
belirli bir öğretim programına dayanmaz. Yaygın eğitim yerine zaman zaman halk eğitimi kavramı da 
kullanılmaktadır. Yetişkin eğitimi yaygın eğitimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yaşam boyu.eği
tim, eğitimin sürekliliğini, yaşam boyu öğrenme ise bireyin tüm yaşamı boyunca 1her an yeni bir öğren
me süreciyle içiçe olmasını belirtmektedir. 
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Konuyla ilgili olarak yeti~in{~ğitİiiünip. iki temel anlamindan söz edilmiş

tir. Yetişkin eğitimi~ "sürekli eğhiaj.eııfiiin ilk dönemlerini tamamlamış kişilerin, 
bilgide, anhıyışta veya beceril~fqe ve daVranışlarda değişimine yol açma amacıy
la biı;~niJ.ileyen ve organize·~~tkin.likkjrin yer aldığı bir süreçtir.1 

·. . '.;·Jıı.zl~~.~~lgi artışı tilin dünf~a yaygın eğitime giderek daha büyük önem ve
.r:ilfu:~8,iti~)~'pl(lçmıştır. Ulusal eğitim'pl3nlannda yaygın eğitim ve özellikle yetiş
kifl:. ·~gffifüine büyük önem ver:ilıneye -çalışılmaktadır. Bu anlamda ülkemizde de 
ç~ftli·yiygın eğitirnkursları, QKuma-fazma kursları, mesleki teknik eğitim çalış-

. malart~,çıraklık eğitimi, televizyon yoluyla eğitim gibi çeşitli çalışmalar gerçek-
, Ieş.tinlıhektedir. 2 C*) }'.-? 

• · · -' :·. Kendini geliştirme, yaygın eğitim sürednde özellikle yetişkin eğitimi içinde 
)leğerle:Ö.dirilebilir. Ancak kendini geliştirme bunµnla sınırlı değildir. "Yaşamın 

:·kendisi surekli bir öğrenme süfecidir.~doJayısıyla kim olurs~ olsun her birey SÜ

. · rekli,amaçlı ve birbirini izleyen belirli. öğrenme 9lanak:larına ihtiyaç duymakta
. dır. Böylelikle teknik ve sosyal/değiŞimi izleyebilfr, kendisini değişime karşı do
. natabilir ve kişisel gelişiminin ~oruğunitulaşabilfr. Yaşam boyu eğitim, bireyin 
· he.m 'amaçlı hem de rastgele öğrenme yaşantılarını ·kapsamına almaktadır. 3 

. Kendini geliştirmenin yaşaıtı boyu eğitimin amaçlı öğrenme çabaları arasın
.da yer aldığı söylenebilir. Yaş~ boyıt'ôğrenme anlayışı da yaşam boyu eğitimin 
· arriaçlı·oğrenme.çabalarını oluştfi.rduğuna göre, yaşam boyu Ôğrenme kavramının 
kendim geliştirine kavramına çqk yrucitı Olduğu görülmektedir. 

Genel olarak bireylerin, kendi yetersizlikleriyle karşıhiştıklarında, düzenli 
yetişkin eğitimi programlarına 1.mtıldtldati yapılan araştirmalarla belirlenmiştir.4 

Bireyin bir genç ya da yetişkin' Dlarak$birkaç ay ya da birkaç yılda bir katıldığı 
bu tUr yaşam boyu eğitim uyguibalamlın gerekli, ancak yeterli olmadığı söyle
nebilir. Bu yeterliliğin sağlanınaSı~· öğrenmenlıı mümkün.olduğunca sürekli hale 
getirilmesi, yani kendini geliştirıpe,:arılayışıyla mümkün olabilir. 

\" : . . . /t . . . - -
1. Şab[i lj3üyükdüvenci. "Yaşam Boyu Eğitim Fel~ Uzerine." Eğitim Fakült~si Dergisi A.U.Eğ.Bil.Fak. 

y~y., cilt 16, sayı 2, 1983, ss. 225-24;Z~ , •. , •.. 
2. ~kai Saloğlu. Türkiye'de Eğitim. TUSfAD yay-:;·lStanbul 1990, s. 139. 
3. s:\Büyükdüvenci. op. cit., ss. 225-24a:; 
4. J.M.Akıl:itoJa. op. cit., ss. 1-3. 

(*) Ülke.~friid~,~~y~ın eğitimin hedef kitle$inin, 12·65 yaşları arasında ve okul dışındaki yaklaşık 35 milyon 
kişi ofğıjQwb,~.!irtilmiştir. ·'"· . ... .. . 
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Sonuç olarak, kendini geliştirme ihtiyacının gerek yaşam boyu eğitim, ge
rekse yaygın eğitim ve yetişkin eğitiminde rol oynayan en önemli etken olduğu 
görülmektedir. Yine kendini ·geliştirme kavramı, bireyin "aktif bir öğrenen" ol
masını gerektirmesi bakımından yaşam boyu öğrenme kavramına çok yakındır. 
Böylece yaygın eğitim ve öğrenmenin temelinde kendini geliştirme ihtiyacı ve 
arzusunun yer aldığı söylenebilir. 

Kendini Yaşam boyu Yaşam boyu 
geliştirme ~ öğrenme ~ eğitim ~ 

arzusu 

4. Kültür ve Kendini Geliştirme 

Yaygın 

eğitim 

Kültür, insanoğlunun yaşamı boyunca içiçe bulunduğu bir süreçtir. Böyle 
olmasına karşılık kültür kavramı net biçimde tanımlanmış ya da anlaşılabilmiş 
değildir. Çünkü; bireysel ve toplumsal yaşamın bir ürünü olan kültür, yine birey
sel ve toplumsal yaşamı sij.rekli olarak etkilemektedir. 

"Kültür, en geniş anlamıyla bir toplumun tüm yaşam biçimidir."1 Taylor, 
kültür için şöyle bir tanım yapmıştır: "Kültür (ya da uygarlık) toplumun bir üyesi 
olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri diğer ye
tenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür." 2 "Kültür kısa anlamıyla 
bile birçok şeyler düşündürür. Sözcük temel iki noktayı içermektedir. Bunlardan 
birincisi standardize olmuş sosyal davranışlar (davranışlar, duygular, hareket bi
çimleri vs.), ikincisi ise grubun ürettiği materyallerdir (sanat, mimari vs.)" 3 

Yukarıdaki tanım ve açıklamalarda da görüldüğü gibi, kültür olgusu, insa
nın yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu kadar tanımlanması da güç bir kav
ramdır. Basit bir söyleyişle kültür, insanın yaşam biçimi olduğuna göre, yaşamda 
yer alan birçok sürecin kültürle karşılıklı etkileşim içinde olduğu sonucuna varı
labilir. 

Her insariın kendisine has bir takım özellikleri olduğu gibi bir arada yaşayan 
insanlar da zariıanla kendilerine has bir yaşam biçimi ve ürünler oluştururlar. So-

ı 

nuçta o toplumun kendisine has yaşam biçimi ve ürünleri, o toplumun kültürünü 
oluşturarak, sözkonusu toplumu diğerlerinden ayırır. Toplumda yerleşen kültür, 
öğrenme yoluyla yeni kuşaklara aktarılır ve böylece kültürün sürekliliği sağlan
mış olur. Toplumda yerleşik olan inançlar, konuşulan dil, hukuk, din, ahlak anla
yışı, doğum olayından evlilik ve cenaze törenlerine kadar her alanda oluşan gele
nek ve görenekler, çocuk yetiştirme biçimleri, toplumun görünmez, soyut, diğer 

1. F.G.Kneller. "Kültür, Kişilik ve Eğitim" (Çev: M.Tezcan). Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 10. sayı 1-4, 
Ankara 1978. 

2. B.Güvenç. Kültür Konusu ve Sorunlarımız. Remzi Kitabevi, lstanbul 1985, s. 22. 
3. J.J.Hamgmann. Culture And Personality. Harper and Brothers Pub., New York 1954, s. 22. 
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bir ifade ile manevi kültürünü oluşturur. Toplumda adeta görünmez bir kur.allar 
zinciri olarak büyük etkileri olan manevi kültürün yanında, sanat yapıtları, mima
risi, ev biçimleri vb.leri de toplumun görünen, somut ya da maddi kültürünü 
oluşturmaktadır. 1 Diğer yandan ailenin kendisine has özellikleri ve yaşam biçimi, 
kişisel kültür ya da aile kültürünü, sosyal kurumların kendilerine has işleyiş ve 
yönetim biçimleri kurum kültürünü; bir topluluğu oluşturan bireylerin ortak ya
şam biçimleri, gelenek ve görenekleri ise o topluluğun kültürünü yani toplumsal 
kültürü oluşturmaktadır. 

Görünür ve görünmez yönleriyle kültür, kendisini oluşturan toplumun üye
lerinin davranışlarının belirli kalıplar çerçevesinde gerçekleşmesi yönünde etki
ler. Bu etkinin en önemli yolu da doğrudan ya da dolaylı öğrenmedir. 

Kendini geliştirme, öğrenme sürecini içeren bir yaşam biçimidir. Daha doğ
ru bir ifade ile kendini geliştirme, öğrenmenin önemsendiği bir yaşam ve alışkan
lık biçiminin süreklilik kazanması biçiminde tanımlanmıştı. Kendini geliştirme, 
formal bir eğitim sürecinden çok kişilik özellikleri doğrultusunda sosyal öğrenme 
yoluyla çevreden edinilen bir anlayış olduğuna göre, toplumun kültüründen etki
lendiği gayet açıktır. Eğitim, öğrenme ve başarı güdüsü alt başlıklarında da belir
tildiği gibi, kendini geliştirme alışkanlığının edinilmesinde özellikle ailedeki ço
cuk yetiştirme biçimi ve toplumun bilgiye, öğrenmeye verdiği değerin çok büyük 
bir önemi vardır. Bilindiği gibi kendini geliştirme olayının temel itici faktörü ki
şinin başarı güdüsüdür. Başarı güdüsünün ise bireyin doğuştan getirdiği genetik 
özelliklerden çok ailedeki yetiştirilme sürecinin bir sonucu olduğu belirtilmişti. 

McClelland, başarı güdüsü ile toplumsal kültür ve gelişme arasındaki ilişki
yi araştırmıştır.2 Bu araştırmada, başarı güdüsü için çocuk masalları, ekonomik 
gelişme için de kişi başına elektrik tüketimine bakılmıştır. 1925 ve 1950 yılların
da tekrarlanan araştırmada, çocuk masallarındaki başarı güdüsünün yüksek olu
şuna paralel olarak ülkedeki ekonomik gelişmenin de yüksek olduğu belirlenmiş
tir. Gerçekten de toplumun çoğu tarafından benimsenen ortak görüş, düşünce ve 
değer yargıları, yine toplumun ortak ürünlerine yansımaktadır. Buradan hareketle 
toplumsal kültürde başarıya, öğrenmeye, bilgiye, kısaca kendini geliştirmeye 
verilen değerin ölçüsü oranında bu alışkanlığın yerleşeceği söylenebilir. 

Kültürle kendini geliştirme arasındaki dinamik bir bağ da çocuk yetiştirme 
biçimleri ile karşımıza çıkmaktadır. Manevi kültürün önemli bir yönünü oluştu
ran çocuk yetiştirme biçimleri (demokratik / otokratik, -kabul edici / red edici, -
üzerine düşücü/ kendi başına bırakıcı, -tutarlı/ tutarsız) ile çocuğun genel gelişi
mi, ahlak anlayışı ve başarı güdüsü arasında ilişkiler bulunduğu bilinmektedir. 
Konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada3 çocuklarını bağımsız biçimde ye-

1. J.J.Hanıgmann. lbid. s. 22. 
2. D.C. McClelland. The Achievlng Society. O.Van Nostrand Co., New Jersey 1961, ss. 73-105. 
3. John W. Atkinson. Motlves lnfantasy, Action and Society. D. Van Nostrand Co., New Jersey 1958, 

s. 453-478. 
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tiştirmeye özen g.österen annelerin·çocllklarının daha bağımsız davranışlar göster-
dikleri, başarı güdülerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bradburn da yaptı
ğı araştırmada1 Türk babalarının otokratik olduğunu, küçük yaşta baba egemenli
ğinden kurtulan (yatılı eğitim amacıyla) çocuklarda başarı güdüsünün daha yük
sek olduğunu belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi kültür, insanın kendi oluşturduğu ve tüm yaşamını saran bir 
süreç olarak, yeni kuşaklara sosyal öğrenme yoluyla aktarılan bir özellikler toplu
luğudur. Bu özellikler, insanın tüm yaşamı gibi başarı güdüsü ve kendini geliştir
me eğilimini de etkilemektedir. Burada kültürün kendini geliştirme ile ilgili yön
leri-, özellikle bilgi ve öğrenmenin toplumsal değeri ve çocuk yetiştirme biçimleri 
yönüyle incelenmeye çalışıldı. Kendini geliştirme ile kültür arasındaki diğer bir 
önemli bağlantı da kültürün değişme ve gelişmeye karşı direncidir. 

a) Değişme, Gelişme ve Kendini Geliştirme: 
Bilindiği gibi ilkel kültürlerde değişme, diğer kültürlere oranla daha zor ger

çekleşmektedir. Çünkü; buralarda toplumsal kuralların bağlayıcı özelliği daha 
baskın bir biçimde uygulanmaktadır. Küçük yerleşim yerlerinde örneğin, köyler
de de bu durum, belirgin biçimde gözlenebilir. Bazı insanların kendi yaşamların
da değişiklik yaparak yeniliklere kısa zamanda uyum sağlamaları gibi bazı kül
türlerde de değişim ivmesi oldukça yüksektir. Bazılarında ise durum, bunun tam 
tersidir. İnsanları birbirine bağlayan ve yazılı olmayan kurallar zinciri, yani kül
türel doku, çok sığdır ve değişim kolay olmaz. Toplumsal değişme ile ilgili 
araştırmalar2 ve dünya üzerindeki toplumların çoğu, bu duruma örnek teşkil et
mektedirler. 

Burada üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan birisi değişimin 
yönüdür. Nitekim, değişme ve gelişmenin her zaman olumlu yönde olacağı gibi 
bir yanılgı vardır. Oysaki değişme ve gelişme, her zaman pozitif yönde bir ilerle
me anlamına gelmeyebilir. Diğer bir ifade ile değişme ve gelişme her zaman 
olumlu yönde olmayabilir. O halde değişme ve gelişmenin istenen yönde yani 
olumlu yönde olması, arzulanan değişme ve gelişmedir. Böylece her toplumun 
değişime karşı tutumu ve değişimi kısa zamanda benimseyip benimsememesi 
de bireylerdeki kendini geliştirme arzusunu etkilemektedir. Çünkü; her türlü 
değişimin ve yeni bilgilerin hor görüldüğü, mevcut kuralların sıkı sıkı korunduğu 
bir ortamda, farklı düşünmek, yeniliğe yönelmek, değişik deneyimlere girişmek, 
oldukça zor olacaktır. Bunların temelinde, toplumsal değişme anlayışının yeraldı
ğı düşünülmektedir. Toplumsal değişme anlayışı, çok geniş bir konudur. Ancak, 
çalışmamızı ilgilendiren yönüyle ele almaya çalıştığımız değişme ve gelişmenin 
ya da toplumsal değişme anlayışının, toplumdaki bireylerin kendilerini geliştirme 
yönündeki çabalarını etkilediği bir gerçektir. 

1. D.C.McClelland. The Achieving Society. op. cit., s. 263. 
2. E.Kongar. Toplumsal Değişme Kurumlan ve Türkiye Gerçeği. (4. Basım). Remzi Kitabevi, 

lstanbul 1985. · 
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Diğer yandan toplumsal değişme ve gelişme hız~. aynı toplum içinde de za
manla farklılaşabilmektedir. Bu farklılığın, ülkenin yönetimi, siyasi iradesi ve 
toplumun değişime inandırılması ile ilgili olduğu söylenebilir. Ülkemizin özellik
le 1982'den bu yana içine girdiği değişme ve gelişme devresi buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

Kendini geliştirme bireyin değişmesi ile ilgilidir. Görüldüğü gibi bireysel 
değişme ise yerleşik kültürün değişime direncinden etkilenmektedir. Böylece bi
reylerdeki kendini geliştirmenin, toplumun ve söz konusu bireyin değişime 
direncinin etkisi altında olduğu görülµıektedir. Diğer bir ifade ile kendini ge
liştirmenin, toplumun değişime direncinden etkilenen bireylerdeki değişme ve 
gelişme arzusu olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kendini geliştirme arzusunun ve 
ilgili çabaların düzeyi, yerleşik kültürel yapı ve toplumdaki değişime direncin et
kisi altında olduğu unutulmamalıdır. 

b) Dini İnanç ve Kendini Geliştirme : 
Gerek bireysel gerekse toplumsal gelişme açısından insanları en çok etkile

yen faktörlerden birisi de hiç kuşkusuz <;tini inançlardır. Çünkü, dilli inançlar, top
lumsal kültürün belki de en bağlayıcı yönünü oluşturmaktadırlar. Diğer yandan, 
dini inançların toplumsal gelişmeye etkileri konusunda çok çeşitli çalışmalar ya
pılmıştır. Halen süren bu tartışmalar konumuzun dışındadır. Ancak insanları, 
duyguları yoluyla yönlendiren önemli ,bir güç ve kültürün önemli bir yapı taşı 
olan dilli inanç ile bireysel gelişme, dolayısıyla toplumsal gelişme arasında bir 
ilişki olduğu da açıktır. İşte bunun için konuyla ilgili tartışma ve spekülasyonlara 
girilmeden, bireysel ve toplumsal gelişriıe dinamiklerine etkileri bakımından, dilli 
inancın kısaca incelenmesinde yarar görülmüştür. Nitekim çağlar boyunca dini 
inançların bireysel ve toplumsal yaşamı çeşitli biçimlerde etkilediği bilinmekte
dir. 

İnanç, insanın duyguları ile ilgili ve doğa üstü güç ya da güçlerin varlığına 
inanma temeline dayanır. İnsan psikolojisiyle ilgili araştırmalar, 1 inancın da insa
nın doğal ihtiyaçları arasında olduğunu :ortaya koymuştur. İnsanlık tarihi, insanla
rın geliştirdikleri değişik inanç sisteml~rine sahne olmuştur. İnanç sistemleri za
manla gelişerek, belirli bir felsefeye dayanan, günlük y&şama yönelik kuralları 
olan dini inançlar halini almışlardır. En büyük inanç sistemleri hak ya da ilahi 
dinlerle gelmiştir. Bunlar; bir peygamber yoluyla ins~nlara iletilen ve ilahi 
mesajlar olduğuna inanılan yazılı bir belgeye dayanmaktadırlar. Bugün yeryü
zünde yaşayan en büyük dinler; Musevilik, (Kitabı Mukaddes - Tevrat -Hz.Mu
sa) Hristiyanlık (İncil- Hz.İsa) ve Müslümanlık (Kur'an-ı Kerim ~Hz.Muham
med)tir. "Dinler tarihinin verdiği tarafsız bilgiler dikkate alınırsa yazıya geçiril
miş vahiy kitapları olma bakımından J(itabı Mukaddes, İnciller ve Kur'an aynı 
mertebede bulunmalıdır. "2 

1. J.B.Roter, S.Liverant, D.P.Crowne. "The Growth end Extinction of Expectancies in Change Controlled 
and Skili Tasks." Journal of Psychology. vol: 52, 1961, ss. 161-1-77. . 

2. M.Bucaille. Müspet ilim Yönünden Tevrat. lnclller ve Kur'an (Çev: M.A. Sönmez). DIB. yayı, no: 34. 
Ankara 1991, s. 7. 
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Toplumsal kültür içinde önemli bir yaptının gücü olan dinin; bilgi, öğren
me, bireyin gelişimi kısaca bireyin kendini geliştirmesini doğrudan ya da dolaylı 
yolla etkileyen hükümleri mevcuttur. Örneğin İslam dininin konuyla ilgili hü
kümlerine genel olarak bakıldığında, bu inancın öğrenmeyi, ne olursa olsun yeni 
bilgilere ulaşmayı araştırmayı emrettiği dikkati çekmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin : "Yaratan rabbinin adıyla oku, O, insanı 
bir kan pıhtısından yarattı (Alfilc, 1-2)" 1 biçiminde olması, bireyin kendisini aş
ması yönünde konuya verilen önemin en açık göstergesi olarak gösterilebilir. Yi
ne ilk ayetlerde insanın özelliklerinden , diğer canlılar yanındaki ayrıcalıkların
dan söz edilerek, insanın kendisini keşfetmesi ve tanımasına özen gösterilmiştir. 
"De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer, 9)."2 Diğer yandan bili
min değeri ve insanlar için taşıdığı öneme ilişkin birçok ayet vardır. Bilen bir 
varlık olarak ele alınan insanın, sürekli olarak araştıran ve öğrenen bir yaşam sür
mesine yönelik bu ifadelerin, insanın kendini geliştirmesi gereğine işaret ettiği 
dikkat çekmektedir. 

İslamiyette bilim ve bilginin günlük yaşamdaki önemine ilişkin olarak 
Hz.Muhammed'in bazı sözleri (hadis) şunlardır: "-İlim Çin'de dahi olsa arayın; 
gidin elde edin. -İlim definelerdir ve o definelerin anahtarı da sualdir. "3 

Yaygın kanının tersine, gerçek anlamda İslam inancının bilime, öğrenmeye 
ve insanın kendini geliştirmesine büyük önem verdiği görülmektedir. Ancak is
lam dininin bilim, araştırma ve öğrenmeye verdiği bu öneme karşılık, islfun ülke
lerinin neden en ileri ülkeler arasında yer almadıkları ayn bir tartışma konusudur. 
Aynı biçimde diğer ilahi dinlerde de genel olarak öğrenme ve yeni bilgilere 
ulaşma teşvik edilmiştir.(*) 

Kendini geliştirme ile dini inanç arasındaki önemli bir bağlantı da denetim 
odağı (Locus of Control) konusunda, yaratıcı fikrinin beraberinde getirdiği dış
tan denetimliliktir. Konuyla ilgili araştırmalar4 dini inancı kuvvetli bireylerin, di
ğerlerine göre, olayların kontrolünü daha çok kendilerinin dışında görme ve ka
derci davranma eğiliminde olduklarım ortaya koymuştur. Bu durumda bireylerin 
kendilerini ve çevrelerini değiştirmeye yönelik çabalarının sınırlı olabildiği hatta 
engellendiği belirtilmektedir. Kendini geliştirme ile içten-dıştan denetimlilik 
konusunda araştırma verilerine rastlanamamıştır. Ancak içten denetimli bireyle
rin, yeniliğe daha çok açık oldukları yönünde veriler mevcuttur. Burada içten-dış
tan denetimliliğin bireyin kişilik yapısıyla ilgili olduğu noktasına dikkat çekmek
te yarar vardır. Diğer bir ifade ile içten ya da dıştan denetimlilikte kültür ve dini 
inancın etkisi olmakla birlikte, bu durum gerçekte bireyin kişilik yapısının bir so
nucudur. Böylece dini inancı kuvvetli her bireyin tamamen dıştan denetimli ol
ması beklenmeyeceği gibi dini inancı zayıf her bireyin de içten denetimli olması 
1. Ramazan El-buti. Kur'anda insan ve Medeniyet, (Çev: R.Tosun). Risale Yay., lstanbul 1987, s. 42. 
2. f bid., s. 153 
3. A.Y.Özemre. "lslamiyet'te ilim." Bilgi, Bilim ve lslam. ISAVyay., lstanbul 1987, ss. 39-49. 
4. A. Dönmez. "Denetim Odağı (Locus of Control)." EBF Dergisi.cilt 18. sayı: 1-2. 1985. ss. 31-43. 

(*) Konuyla ilgi! daha geniş bilgi için şu esere baş vurulabilir. -M.Bucaille. Müspet ilim Yönünden Tevrat, 
İnciller ve Kur'an (Çev: M.A.Sönmez). DIB yay., no: 34, Ankara 1991. 
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beklenemez. Diğer yandan, dıştan denetimli olmak kendini geliştirmek için engel 
değildir. 

Böylece toplumsal kültürün önemli bir bileşeni olan diril inancın, diğer kül
türel değerler gibi bireyin kendisini geliştirme çabalarını etkilediği görülmekte
dir. Diğer yandan zaman zaman söz konusu inancın özünde olmadığı halde yerle
şik kültürün bir parçası haline gelen kil11.i uygulamaların aşılması konusunun da 
bireylerin kendilerini geliştirmeleri gereken bir alan olarak karşımıza çıktığı söy
lenebilir. 

Sonuç olarak, dini inançların; gerç~kte sanıldığı ölçüde gelişmeye engel ol
madıkları, hatta özü bakımından bazı dini inançlarda yeni bilgilere ulaşma ve sü
rekli öğrenmenin emredildiği söylenebilir. Toplumsal gelişmeye yönelik engelle
rin, çoğunlukla dini inancın yeterince bilinememesinden kaynaklandığı düşünül
mektedir. Din, özü bakımından tartışılrµaz ve değiştirilmez doğmalara dayan
maktadır. Özellikle yaratıcının varlığı ve çeşitli insani erdemler konusundaki 
doğmaların yanında, insanın günlük yaşamında kendisini 

1 

geliştirmesi gereğine 

ilişkin görüşler hatta yaptırımların, ilaht dinler tarafından da gerekli görüldüğü 
dikkati çekmektedir. 

i 

C) KENDİNİ GELİŞTİRME;BOYUTLARI (ALANLAR~) 

Bundan önceki başlıklarda; kenditji geliştirme kavramı, kendini geliştirme 
ile ilgili kavramlar ve yetiştirilme sürecinde kendini geliştirme alışkanlığının ka
zanılması konuları ele alındı. Böylece kendini geliştirmenin ne olduğu, hangi 
kavramlarla yakından ilişkili olduğu ve hasıl kazanıldığı konusunda temel bir fi
kir oluşturulmuştur. Bu aşamada şu soru akla gelmektedir: Kendini geliştirmenin 
boyutları ya da alanlan nelerdir? Yani, kendini geliştirmek isteyen birey, hangi 
alanlarda ne gibi etkinlikler yapabilir ya da yapmalıdır? Burada konu iki aşamada 
ele alınacaktır. Kendini geliştirmenin bireysel (zihinsel, duygusalwsosyal, manew 
vi yaşam ve bedensel) boyutları ve toplumsal (aile, işwm~sleki yaşam ve diğer 
sosyal sorumluluk) boyutları kısaca el~ alınacaktır. 

1. Kendini Geliştirmede Bireysel Boytitlar 
. 1 

a) Zihinsel Boyut: 
Kendini geliştirme alanlarının temelinde zihinsel boyut yer almaktadır. Bi

reyin zihinsel özellikleriyle ilgili kendini geliştirme etkinlikleri bu başlıkta topla
nabilir. 

Bilindiği gibi her insan diğerlerinden farklı bir zihinsel yapıya ve potansiye
le sahiptir. Bireyin, zihinsel yönden kenµini geliştirmesi, iki aşamada ele alınabi
lir. Bunlardan birincisi, zihinsel potansiyelin artırılmasına, diğer bir ifade ile 
zekanın geliştirilmesine yönelik çalış~alardır. Bunlar arasında, her düzeyde 

·problem çözme alışkanlığının edinilmesi, yetenek geliştirici kurs ve benzeri çalış-
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malar, düşünme alışkanlığı edinilmesi ve yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik ça
lışmalar sayılabilir. Zihinsel potansiyelin, doğuştan getirilen bir özellik olmasına 
karşılık, uygun çevresel uyarıcılarla belirli düzeyde geliştirebileceği kanıtlanmış
tır. Bu bakımdan kendini geliştirme yönündeki etkinliklerin zihinsel gelişme ile 
ilgili olanları büyük önem taşımaktadır. Çünkü; geliştirilen bir zihinsel potansi
yel, bireyin diğer tüm ilişkilerine ve etkinliklerine de yansıyacaktır. 

Zihinsel yönden kendini geliştirmenin ikinci kısmında ise bireyin günlük 
yaşamda daha etkin olmasını sağlayacak zihinsel potansiyele dayanan faaliyet
lerdir. Bunlardan en çok bilinen ve yaygın olanları, öğrenme, okuma ve yazma
dır.1 Öğrenmenin, kendini geliştirme açısından taşıdığı önem daha önce ele alın
mıştır. Bu faaliyetlerin belirli bir süreklilik içinde gerçekleştirilmesi göründüğü 
kadar basit değildir. Görüldüğü gibi zihinsel potansiyel, bireyin bir bütün olarak 
tüm gelişim sürecini etkilemektedir. Bu açıdan zihinsel potansiyelin kendini ge
lişmeye de te~el oluşturduğu söylenebilir. Zihinsel gelişimin doğuştan getirilen 
potansiyelin uygun çevresel koşullarla birleşmesi sonucu gerçekleştiği ve bu ge
lişmenin fizik olarak 16-18 yaşlarına kadar devam ettiği bilinmektedir.<*) Bu yaş
tan sonra yükselme eğrisi duran zihinsel potansiyeli yetişkinlik döneminden yaş
lılık dönemine doğru, çeşitli nedenlere dayanan beyindeki hücre ölümleri ve bun
ların yenilenememesi deetkilemektedir. Yetişkinlik döneminde bireyin sahip ol
duğu tecrübeler, zihinsel' potansiyelin renkliliğini, ve işlevselliğini artırmaktadır. 
Fiziksel olarak zihinsel gelişmenin durduğu hatta beyindeki hücre ölümleri ile 
zeka potansiyeline ilişkin eğrinin düşmeye başladığı yetişkinlik döneminde mev
cut zihinsel potansiyeli korumak son derece önemlidir. Mevcut zihinsel potansi
yeli korumak, bireyin yeni deneyimlere girişmesi, yeni bilgiler edinmesi, dinamik 
bir yaşam sürmesi, kısaca kendisini geliştirmesini gerektirmektedir. Özetle, bire
yin tüm yaşamını ve davranışlarını yönlendiren zihinsel potansiyelin korunması, 
yaratıcılığın geliştirilmesi bakımından zengin uyarıcıların olduğu ortamlara ihti
yacı vardır. Zengin uyarıcılara maruz kalmada bireysel çabanın, yani kendini ge
liştirme çabasının büyük önemi vardır. 

b) Duygusal ve Sosyal Boyut : 
İnsanın p.uygusal yaşamı, belki de üzerinde en çok konuşulan ve araştırma 

yapılan bir alandır. Çünkü, duygusal özelliklerin insan yaşamındaki önemi ve ço
ğu zaman davranışları yönlendiren en önemli belirleyici olduğu bilinmektedir. İn
sanın başta kendisi, kendisi dışındaki çevre, diğer insanlar ve canlılarla iletişim 
ve etkileşiminde duygusal ve sosyal özellikler rol oynar. Duygusal ve sosyal 
özellikleri bakımından insanlar birer canlı varlık olarak birbirlerine benzemeleri
ne karşılık, bu özelliklerin yoğunluğu ve düzeyi bakımından bireyler arasında 

1. Eccles. "The Neurophysiolgical Basic of Experience: in Bunge" (ed). The Critical Approach to Scien 
ce and Philosophy. 1964. 

(*) Daha geniş bilgi için şu esere baş vurulabilir. 
- C.Blakemore, G.F.Cooper "Development of the Brain Depends on the Visual Environment." Nature. 
vol. 228, 1970, ss 477-478. 
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önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, bireyin doğuştan getirdiği genetik özel
likler ve ilk yıllarda çevre ile etkileşimi sonucu belirginleşmektedir. 

Duygusal ve sosyal özelliklerin aynı başlıkta ele alınmasının başlıca nedeni, 
bu özelliklerin içiçe olmalarıdır. Çünkü, bireyin çevresiyle kurduğu sosyal ilişki
ler, onun iç dünyasının kısaca duygusal yaşamının bir sonucudur. 

Kişi, duygusal ve sosyal açıdan kendisini geliştirmek amacıyla çeşitli çalış
malar ve etkinlikler gerçekleştirebilir. Ama herşeyden önce bireyin kendisinin, 
yani duygusal ve sosyal özelliklerinin farkında olması, kısaca kendisini tanıması 
gerektiği, uzun yıllar önce belirlenmiş önemli bir gerçektir. 1 Aslında bu göründü
ğü kadar kolay değildir. Bireyin, insanların duygusal ve sosyal özelliklerine ilgi 
duyması, konu ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek kendisini bu 
açıdan değerlendirebilmesi gereklidir. Birey, çeşitli olaylar karşısındaki tepkileri, 
davranışları, diğer insanlarla ilişkileri, bu süreçte yaşadığı problemleri göz önün
de bulundurarak, kendisinin duygusal ve sosyal açıdan geliştirilmesi gereken 
özelliklerini belirleyebilir. Ardından bu konuda çaba harcamak gereklidir. Böyle
ce duygusal ve sosyal açıdan kendisini geliştirmek amacıyla üzerinde duracağı ve 
dikkat edeceği noktaları kendisine has biçimde belirlemiş olacaktır. Burada ken
dini geliştirme programında bazı olumsuz davranışların önlenmeye çalışılmasın
dan, sosyal ilişkileri daha etkin kılacak bazı tekniklerin öğrenilmesine kadar bir
çok etkinlik yer alabilir. Kişinin mümkün olduğunca bu çalışmayı kendi başına 
yapması, bu süreçte gerekirse uzmanlardan yararlanması gereklidir. 

Duygusal ve sosyal yönden kendini geliştirmede üzerinde durulması gere
ken en önemli iki noktanın iletişim ve duygusal esneklik olduğu düşünülmekte
dir. Kişinin öncelikle kendisi ve çevresiyle sağlıklı bir iletişim içinde olması ge
reklidir. Bu konudaki becerilerini geliştirme yolunda çaba harcamalıdır. Diğer 
yandan duygusal yaşamda aşırı uçlarda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bura
da unutulmaması gereken nokta; duygusal yaşamın kişilik özelliklerine bağlı ol
duğu ve kişilik özelliklerindeki değişimin de sınırlı olduğudur. Ancak kişilik 
özelliklerinin dolayısıyla duygusal yaşantıların çevre ile daha uyumlu bir biçimde 
gerçekleşitirilmesi sağlanabilir. Bunun önemli ölçüde kişinin göstereceği çabaya 
bağlı olduğu söylenebilir. 

c) Manevi Yaşam Boyutu : 
Manevi yaşam boyutu kendini geliştirme konusunda en hassas alanlardan 

birisini oluşturmaktadır. Manevi yaşam boyutu; bireyin, değer yargılarını, 
inançla~ını, dini duygularını, hayata yönelik ilkelerini kapsamaktadır. Dikkat 
edileceği gibi bunlar tamamen kişiye has özelliklerdir. Aynca bu özellikler, zi
hinsel ve duygusal özelliklere göre daha çok sosyal öğrenme yoluyla çevreden 
edinilmektedir. 

1. C.S.Hall. "The lnheritance Emotionality." Sigma xi Qvarterly. vol. 26, 1938, ss. 17-26. 
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Kişinin içine doğduğu aile çevresi kendisine birçok alanda olduğu gibi ma
nevi yaşam alanında da model oluşturur. Anne-baba ve diğer aile üyelerinin ya
şam biçimleri, inançları, değerleri, çocuk tarafından benimsenir. Okula başlayan, 
çocuk daha geniş bir sosyal çevre içine girerek toplumun kültürü, inançları ve de
ğerlerini öğrenmeye başlar. Ergenlik döneminde gerek kişilik gerekse zihinsel 
açıdan belirli bir olgunluğa ulaşan birey; manevi yaşamla ilgili olarak çevresin
den sosyal öğrenme yoluyla edindiği bilgiler üzerine, kendi görüşlerini, doğrula
rını ve eğilimlerini ekler. Manevi yaşam, bireyin tüm olaylara bakış açısını etki
leme gücüne sahiptir. 1 Kişi, evrensel değerlere sahip bir manevi yaşam ve buna , 
uygun davranışlar gösterebileceği gibi belirli bir grubun manevi kültürünü be
nimseyerek buna uygun davranışlar da gösterebilir. 

Manevi yaşam açısından kendini geliştirmek temelde manevi yaşamın zen
ginleştirilmesine bağlı bulunan inanç ve değer yargılarının iyi bilinmesine, tanın- · 
masına ve en önemlisi evrensel değerlerin benimsenmesine bağlıdır. Manevi 
yaşamını zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla bireyin; öncelikle, evrensel de-· 
ğerleri ne oranda benimsediğini, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları ve , 
inançlarına yönelik tutumunu gözden geçirmesi gereklidir. Kendi değer yargıları,' 
inançları ve bu yöndeki uygulamaları sürecinde diğer insanlarla ilişkilerini, bu ' 
konuda esnek olup olmadığını gözden geçirmelidir. En önemlisi bireyi, farklı ma
nevi yaşam ve uygulamalara sahip bireyleri ne derecede hoş gördüğüne bakmalı-; 
dır. İnanç ve değerlerini mantık süzgecinden geçirebilmeli ve manevi yaşamında-, 
ki etkinliği ve bilinçlilik derecesini belirlemelidir. 

Bütün bu anlatılanlardan sonra birey, manevi yaşamının geliştirilmesi gere
ken yönlerini görme fırsatım bularak, bu yönde bir çabaya girebilecektir. Özellik-' 
le dini inanç konusundaki bilgi yetersizliklerinin; çeşitli yanlış uygulamalara, ba
tıl inançlara yol açabildiği göz önünde bulundurularak, öncelikle konuyla ilgili 
bilgi yetersizliklerinin giderilmesinde yarar olacaktır.2 Manevi yaşamın geliştiril-· 
mesinde ulaşılmaya çalışılan nokta, bireyin bu konuda belirli bir esnekliğe, hoş-; 
görüye ve evrensel değerlere sahip olmasıdır. Diğer yandan zengin bir manevi 
yaşamın, yaşamın zorluklarına uyum sağlama ve ruh sağlığına katkıları unutul-, 
mamalıdır. Görüldüğü gibi kendini geliştirmede inancın önemli rolü bulunmakta-; 
dır. Nitekim bireyin inancı, kendini geliştirme yönündeki çabalarının düzeyini ve' 
biçimini etkileme gücüne sahiptir. 

1. C.S.Hall. op. cit., ss. 17-26. 
2. Ramazan El-Buti. op.cit., s. 22. 
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d) Bedensel Boyut : 
Bedensel boyut, bireyin kendini geliştirme çabalarının sonuçlarını kısa za

manda somut biçinide görebileceği bir alandır. El-göz koordinasyonu ve tepki za
manını geliştirecek çalışmalardan vücuttaki fazla yağları yok etmeye kadar bir
çok etkinlik, kendini geliştirmenin bedensel boyutu;n.da yer almaktadır. 1 Beden 
yapıları bakımından da insanların birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip 
oldukları bilinmektedir. Sağlıklı bir bedenin, insanın yaşamı açısından taşıdğı 
önem tartışılmaz. 

Bedensel açıdan kendini geliştirme, ilk, bakışta; bedenin nesi, neresi gelişti
rilecek? sorusunu akla getirmektedir. Bedensel açıdan kendini geliştirmede temel 
amaç, bir bütün olarak bedenin sağlığının korunmasıdır. Bunun dışında~ vücu
dun dayanıklılığının artırılması, formunun korunması, gerekli görülen bazı kasla
rın geliştirilmesi, uygun bir çalışma, beslenme ve dinlenme alışkanlığının yerleş
tirilmesine yönelik çabalar da kendini geliştirmenin bedensel b,oyutu çerçevesin
de ele alınabilir. Bütün bunların yapılabilmesi için bireyin diğer boyutlarda da ol
duğu gibi öncelikle kendisini tanıması, yani bedensel özelliklerini bilmesi gerek
lidir. Diğer yandan bir bütün olarak insan otganizması konusunda asgari bilgiye 
sahip olması gereklidir. İnsan organizması il~ ilgili olarak her geçen gün yeni bil
giler elde edildiğine göre bu yeni bilgilerin: de kişiyi ilgilendirdiği kadaı:yla iz
lenmesi gereklidir. 

Kendini geliştirmenin tüm alanlarında olduğu gibi, bedensel açıdan kendini 
geliştirmede de .süreklilik ve disiplin son derecede önemlidir. Bireyin vücudu ile 
ilgilenmesi, temel ihtiyaçlarına zaman ayırması, periyodik biçimde sportif etkin
likler ve egzersizler yapması ve benzeri alışkanlıklar kadar; her gün dişlerini fır
çalaması gibi basit görünen gerçekte çok önemli alışkanlıklar da bedensel açıdan 
kendini geliştirmeye yöneliktir. 

Kendini geliştirmek bireyin sadece kendisine yönelik bilgileri edinmesi, 
kendisini tanıması ve geliştirmesi ile sınırlı değildir. Birey, kendisi dışındaki çev
re içinde kendisini geliştirmek durumundadır. Nitekim, kendini geliştirmenin top
lumsal boyutları da söz konusudur. 

1. A.T.Jersild. Çocuk Psikolojisi (4. Basım, Çev: G.Günpel). A.Ü.EBF yay., no: 4, Ankara 1983, s. 161. 
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2. Kendini Geliştirmede Toplumsal Boyutlar 

a) Aile Boyutu: 
Bireyin, sadece kendisi için kendisini geliştirmesini düşünmek eksik olacak

tır. Çünkü; insan çevreye uyum sağlamak için gereken asgari uyum yeteneğine 
sahiptir. Yaşamının devamı için temel gereksinimlerini içgüdüsel olarak karşıla
ma eğilimindedir. Bunun yanında toplumsal yükümlülüklerini, başkalarına karşı 
görevlerin yerine getirmede insanın, içgüdüsel bir eğilime sahip olduğu tartışılır. 
Bu bc:ıkımdan kendini geliştirmenin, toplumsal boyutları büyük bir önem taşımak
tadır. Bu boyutlard~n en temel olanı da ailedir. 

Kendini geliştirmenin aile boyutunda bireyin; bir ailenin üyesi olarak rolü
nü en iyi biçimde oynaması gereği yer almaktadır. Kişinin; bir anne, bir baba, bir 
evlat ,veya başka bir aile üyesi olarak kendisini geliştirmesi; kendisi ve diğer aile 
üyelerini yeterince tanır,nası, yükümlülüklerini arzulanır biçimde yerine getirme
si, sağlıklı ilişkiler kurrµası ve bütün bunlar için gerekli çabayı göstermesini ge
rektirmektedir. 

Daha önceki başlıklarda, eğitim ve yetiştirme sürecinin çocuk üzerindeki et
kileri: dile getirilmişti. Bu bakımdan kendini geliştirmenin aile boyutunda özellik
le allJjle-babaların çocuklarıyla kur~uklan iletişim, sağladıkları etkileşim ortamını 
gözden geçirmeleri büyük önem taşımaktadır. 'Çocuktur, nasıl olsa büyür, biz de 
aynı :yollardan geçtik,' gibi anlayışların geçersizliği, günümüzde kanıtlanmıştır. 
Çocuk, yetişkinin küçük bir modeli değildir. Ayrıca, çocuğun doğasına yönelik 
birçok araştırmalar, çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili birçok geleneksel yaklaşımın 
olumsuzluklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla yetişme ve yetiştirilme yolu da 
değişmiştir. Anne-babaların, özellikle çocuk yetiştirme tutumlarını gözden geçir
meleri, sağlıklı bir çocuk yetiştirme tutumu ve çocuklarla iletişim kurma alış
kanlığı konusunda kendilerini geliştirmeleri, hem kendileri hem ailenin mutlulu
ğu, hem de çocuğun en iyi biçimde yetişmesi için son derece önemlidir. Çocuk 
eğitimiyle ilgilenmek, ilgili bilgileri edinmek, bu bilgilerdeki gelişmeleri yayınlar 
yoluyla izlemek, en basiti çocukla sağlıklı bir iletişim kurmak onu dinleyebilmek 
bile l;>ir beceri gerektirir. Yapılan araştırmalar, 1-2 ne yazık ki, çoğu anne-babanın 
bu becerilere sahip oltıiadığını, daha da önemlisi iyi niyetli birçok yaklaşımları
nın olumsuz sonuçlar doğurabildiğini ortaya koymuştur. Tüm bunların önlenme
si, anne-babanın, aile iÜşkileri bakımından kendilerini geliştirmeleri, böylece iyi 
bir model olmalarına bağlıdır. 

1. Walter R. Borg. Applylng Educational Research. Longman ine., USA 1981. 
2. M.Newman, B.Berkowıtz. How to Take Charge of Your Life. Bantam Books, New York 1990. 
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ti) İş ve Mesleki Boyut : 
Günlük yaşamda, bireyin kendisini geliştirmesi zorunluluğunu yaşadığı 

alanların başında iş ve mesleki yaşamın yer aldığı söylenebilir. Diğer yandan bi
reyin işi ve mesleğiyle ilgili olarak kendini geliştirmesi sadece kendisini değil 
başkalarını da etkilemektedir. 

Bilindiği gibi insanlar, çeşitli eğitim kademelerinden sonra içinde bulunduk
ları toplumda çeşitli rolleri üstlenirler. Kişi, belirli bir siyasi grubun, belirli bir alt 
kültürün, çeşitli sosyal grupların ve bir mesleğin üyesi olarak yaşamını sürdürür. 
İşin insan yaşamında büyük önemi olduğu bilinen bir gerçektir. Çünkü iş, kişi 
için geçinme aracı ve toplumsal yaşama katkıda bulunma sürecidir. 
, Kişinin, işindeki gelişmeler, değişmelere uyum sağlaması, işinde daha iyi 
olmasına yönelik tüm çabaları, kendini geliştirmenin iş ve mesleki boyutunda ele 
alınabilir. 1 Daha önce de belirtildiği gibi insanlar yeryüzünde görüldüklerinden 
bu yana çeşitli işlerle uğraşmışlardır. Zamanla sanayi ve teknoloji ilerledikçe ye
ni meslekler ortaya çıkmış, bunun yanında bazı meslekler geçerliliklerini yitir
mişlerdir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzün en önemli özel
likleri arasında çok hızlı değişme, gelişme ve bilgi artışı ve bunların yaşamın her 
alanına yansımasından söz edilmişti. Söz konusu hızlı gelişme ve değişmelerin 
yaşandığı alanların başında iş yaşamı da yer almaktadır. 2 Çünkü; hızla gelişen ye
ni teknolojiler aynı hızla iş yaşamına girmektedir. Çalışanlar nerede ise hergün 
işleriyle ilgili yeni gelişmelerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu durumda bi
reyin işiyle ilgili olarak aldığı eğitim, mevcut bilgi ve becerilerinin kısa zaman
da yetersiz kalması sözkonusu olabilmektedir. Bu yetersizliğin giderilmesi, bire
yin işiyle ilgili olarak kendisini geliştirmesini gerekli hatta zorunlu hale getirmiş
tir. Bireyin işinde kendisini geliştirmesi; hangi işte ve kademede çalışıyor olursa 
olsun, kendisinden beklenenleri yani mesleki rolünü en iyi biçimde yerine getir
mesi temeline dayanır. Bunun içinde, işteki değişmelere, teknolojik aletlerdeki 
gelişmelere, yeni araç-gereçlerin kullanımına, işteki verimin artırılmasına, insan 
ilişkilerinin geliştirilmesine kadar bir çok etkinlik sayılabilir. Dikkat edileceği gi
bi, işle ilgili olarak kendini geliştirmek, işyerleri tarafından zaman zaman yapılan 
hizmet-içi eğitim çalışmalarına katılmakla sınırlı değildir. Bireyin kendi işinde 
daha iyi olmak, daha verimli olmak amacıyla çaba harcaması ve bu anlayışı bir 
süreklilik içinde benimsemesi gerekmektedir. Bu çerçevede iş yaşamındaki geliş
melerin izlenmesi, işin alanına göre ilgili yeni teknolojilerin izlenmesi, gerekli 
yeni becerilerin edinilmesine yönelik tüm çabalar, işle ilgili kendini geliştirme et
kinlikleri arasında yer almaktadır. 

1. R. Conning. "Management Self Development" op. cit., ss. 8-11. 
· 2. N. Kemp. op. cit., s. 53. 
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İş ortamında kendini geliştirmeyi etkileyen çeşitli faktörler sözkonusudur. 
Bu faktörler, kısaca bireyin kendi kişilik özellikleri (başarı güdüsü, motivasyonu 
vb.) iş ortamındaki motivasyon unsurları (terfi imkanları vb.) ve toplumda geliş
meye verilen değer biçiminde sıralanabilir. 

İş ortamında kendini geliştirmek sadece sanayi kuruluşları, büyük iş yerleri 
veya belirli meslekler için değil, farklı düzeylerde olmakla birlikte her iş alanında 
geçerlidir. Bir maden işçisinin yeraltında kendisini korumaya yönelik önlemler 
alması ve yeni çalışma düzenine uyum sağlamaya çalışması; üst düzeyde yöneti
cinin insanlarla daha iyi iletişim kurmak için bir kursa katılması; bir öğretmenin, 
derslerinde daha başarılı olmak için değişik ders işleme yöntemleri denemesine 
kadar birçok etkinlik, iş ve mesleki açıdan kendini geliştirme çabalan arasında
dır. 

c) Sosyal Sorumluluk Boyutu : 
Kendini geliştirme kavramı sadece bireyin kendisi ile ilgiliymiş gibi görün

mektedir. Oysa kendini geliştirme, bireyin kendisiyle sınırlı değildir. İnsan, sos
yal bir varlıktır ve belirli bir toplumsal çevre içinde yer almaktadır. Kendini ge
liştirmenin zihinsel, duygusal-sosyal, manevi yaşam ve bedensel boyutları yanın
da aile ve iş alanındaki boyutlarında da bireyin kişisel yaşamında daha etkin ol
masına yönelik çabalar yer almaktaydı. Sosyal sorumluluk boyutunda ise bunla
rın dışında kalan ve bireyin kendisi dışındaki çevreye yönelik geliştirme etkinlik
leri yer almaktadır. Diğer bir ifade ile kendini geliştirmenin sosyal sorumluluk 
boyutu bireyin, kend.isi dışındaki dünyaya karşı sorumluluklannı içermekte
dir. Bu sorumluluğun gerektiği biçimde yerine getirilmesi de kuşkusuz çaba ge
rektirmektedir. 

Bireyin toplumsal sorumlulukları, içinde yer aldığı iş organizasyonu, top
lum için kendisini geliştirmesini gerektirmektedir. 1 Günümüzde önemi giderek 
artan doğal hayat ve çevre sorunları, yerel ve uluslararası sorunlar, çatışmalar, sa
vaşlar ülkenin genel gelişmişlik düzeyi, siyasal ve ekonomik sorunları ve benzeri 
konular, bireyin toplumsal sorumluluklarından birkaçıdır. Sayılan bu toplumsal 
olaylara, bireyin gereken duyarlılığı göstermesi, bu sorunların çözümlenmesi için 
toplumu oluşturan üyelerden biri olarak üzerine düşenleri yapması, bireyin sosyal 
sorumluluk boyutunda kendini geliştirmesine temel oluşturduğu söylenebilir. 

Daha önce de belirtildiği gibi bilgi toplumunun en önemli özelliklerinden 
biri, bireylerin temel toplumsal becerileri edinmeleridir. Örneğin, okur-yazar 
olmak, trafik kurallarına uymak, vergisini ödemek, diğer insanların haklarına 
saygı duymak, kısaca tüm toplumsal kurallara uymak; bireyin sosyal sorumluluk 
boyutunda edinmesi gereken temel becerilerdir. Bilgi toplumunda okur-yazarlı
ğın temel bilgisayar becerilerini de gerektirdiği göz önünde bulundurulursa, bi
reylerin sosyal sorumluluk açısından kendilerini geliştirmelerinin gereği daha be
lirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. 

1. Popper. "On the Theory of the Objective Mind." XIV lnt. Congress of Philosophy. 1968, ss. 25-53. 
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Kendini geliştirmenin sosyal sorumluluk boyutunda temel hedef, bireyin; 
yerel, toplumsal ve evrensel sorumluluklarının bilincinde olması ve bu sorumlu
luklarım en iyi biçimde yerine getirmesi için gerekli bilgi ve becerileri edinmesi
dir. Trafikte iyi bir sürücü olmak için trafik kurallarını bilmek gereklidir. Ama 
aynı zamanda trafik ile ilgili yeni uygulama ve kuralları izleyerek gereken uyu
mun sağlanması da gereklidir. Bu kuralın diğer bütün sosyal sorumluluk alanları 
için geçerli olduğu unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak, bireyin temel toplumsal becerileri edinip bunları gerektiği bi~ 
çimde sergilemesinden, toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesip.e, başkala
rından beklediğini öncelikle kendinde aramasına, kendisini toplumsal geliş• 
meye katkıda bulunacak yeterliliğe ulaştırması yönünde sürekli bir çaba için"" 
de olmasına kadar bir çok etkinlik, kendini geliştirmenin sosyal soDJmluluk bo
yutunda yer almaktadır. 

Kendini geliştirme boyutlarına genel olarak bakıldığında, kendini geliştir
menin yaşamın her yönüne yansıdığı görülmektedir. Gerek bireysel:boyutlar ge
rekse toplumsal boyutlar olsun, temelde bireyin kendisine yeni "şey"ler katma ça
basının yer aldığı söylenebilir. Burada dikkati çeken diğer bir nokta, ilim boyutla
rın birbiriyle yoğun bir ilişki içinde olmalarıdır. Örneğin zihinsel açıdan kendini 
geliştirmeye yönelik bir etkinlik, diğer tüm boyutları da etkileyecektir. Görüldü
ğü gibi, kendini geliştirme; bireyin genetik yatkınlığı, yetiştirilme siifeci ile belir
li bir zemin-potansiyel oluşturmaktadır. Birey bu potansiyeli yeterince kullanma
yacağı gibi iyi biçimde kullanarak geliştirebilir de. Söz konusu potansiyelin iyi 
kullanılıp geliştirilmesi, kendini geliştirmenin bireysel ve toplumsal boyutlarında 
gösterilecek yeterli etkinliğe bağlıdır. Bu etkinliklerin yönü ve derecesi ise birey
sel ve toplumsal ihtiyaç tarafından belirlenmektedir. Böylece birey; değişen bi
reysel ve çevresel ihtiyaçlarına ve buna yol açan çevresel değişmelere uyum sağ
lamak amacıyla çeşitli boyutlara ağırlık vererek kendisini geliştirm~ çabasına gi
rişmektedir. Bu anlamda, kendini geliştirme, değişen koşullara uyum süreci ola
rak da ele alınabilir. 

D) DEGİŞEN KOŞULLARA UYUM SÜRECİ OLARAK 
KENDİNİ GELİŞTİRME 

İnsanın yaşamı boyunca sürekli bir gelişme içinde olduğu bilinmektedir. Ni
tekim insan, yaşamı boyunca sürekli olarak yeni durumlar, yeni sorunlar ve yeni 
bilgilerle karşı karşıyadır. Sürekli olarak karşılaşılan sorunların çözümlenmesi ve 
yeni durumlara uyum sağlanması aslında yaşamın kendisidir. O halde yaşam, bir 
anlamda bireyin kendisi ve çevresine uyum sağlama ve problem çözme süreci 
olarak açıklanabilir. İnsanların çevrelerine uyum çabalarının her ÇC;lğda aynı dü
zeyde olmadığı söylenebilir. Birinci bölümde de detaylı biçimde belirtildiği gibi 
tarih boyunca yaşanan değişme ve gelişmeler, belirli dönemlerde çok daha hızlı 
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olmuştur. Bir bütün olarak giderek hızlanan telcnolojik ve sosyal gelişmeler, bi
limsel araştırma sonuçları ve hızla artan bilgi birikimi, günümüzde bilginin temel 
güç olduğu bir toplumsal yaşam biçimine yani bilgi toplumuna geçiş sürecini 
başlattığı söylenebilir. Böylece her çağda insanın temel özelliklerinden birisi olan 
kendini geliştirme olgusu günümüzde, çok daha önem kazanmıştır. Çünkü karşı 
karşıya kalınan bilgi birikimi, her_geçen gün gerçekleşen siyasal ve sosyal olaylar 
ve tüm bunları kısa sürede yakından izlemeye olanak sağlayan iletişim araçları 
bireyi, hızla bir değişim süreciyle yüz yüze getirmiştir. Birey, kendi yaşamında 
hızla yer alan değişme ve geliş~elere uyum sağlamak için eski çağlara oranla 
daha çok çaba harcamak durumundadır. İşte _bu daha çok çabanın, bireyin ken
dini geliştirme ihtiyacının bir sonucu olduğu düşünülmektedir. · 

Çok kısaca; bireysel sosyal .ve iş yaşamındaki: değişimlere uyum sağlamak 
amacıyla gösterilen çabaların tüID:ü olarak tanımlanabilecek kendini geliştirme ol
gusu, aslında yeni değildir. Çünkü, insanlar, kendilepnin yol açtıkları gelişmelere 
uyum göstererek günümüze kadar gelmişlerdir. Y aş1anmaya başlanan bilgi patla
masının sonuçları; hızla gerçekleşen bilgi birikimi ve buna bağlı hızlı değişimin; 
bireyin uyum sınırlarım zorladığı ve kendini geliştirme ihtiyacının çoğalıp yo
ğunlaşmasına yol açtığı söylenebilir. Bireyin özellikle kendisini ilgilendiren yeni 
bilgileri edinmesi, bu bilgileri kendi yaşamında kullanması ve bir alışkanlık hali
ne getirmesi, uyumunu kolaylaştıracaktır. Bu uyumun sağlarınlası bireyin, kendi
ni geliştirme ihtiyacım giderme düzeyine ve bu konudaki çabalarına bağlı olduğu 
söylene bilir. 

Dikkat edileceği gibi burada kendini geliştirme için bireyin kendi bireysel 
çabalarından söz edilmektedir. Çünkü: kendini geliştirme temelde bireyin ken
di sorumluluğuna dayanmaktadır. "Kendini geliştirme, uzmanlar tarafından öğ
rencilerine aktarılacak bir şey değildir ... Kendini geliştirme insanların kendi bi
reysel yaşamlarında ve iş yaşamlarında aktif bir eleman olmaları konusunda güç
lenmeleri, böylece enerjilerini geliştirerek potansiyellerini ortaya koymalarıyla il-
gilidir."1 ' 

"Kendini geliştirme konusu~ 1970 'li yılların s9nlarında Amerikan toplumu
nun karakteristiği olmuştur. 198Q 'li yıllar içinde de bu durum devam etmiştir. Bu 
dönemlerde çıkan bir çok kitapta kendini geliştirme konusuyla ilgili teorik bilgi
lerin yanında çeşitli pratik bilgiler yer almıştır. Bu konular arasında; kendine gü
ven, kendi kendine şüpheyi kontrol etmek, yeni bilgi ve becerileri öğrenme yön
temleri, öncelikle sayılabilir. Kitapların dışında, kendini geliştirme konusunun 
ele alındığı, sektörlere uygun seminer ve uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. "2 

1. Nigel Kemp. op. cit., s. 53. 
2. R.M.Berko, A.D.Wolvin, D.R.Wolvin. op: cit., s. 80. 
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Günümüzde gerçekleşen ve bireyin başa çıkmak durumunda kaldığı hızlı 
değişme ve gelişmelerin, insanın duygusal yaşamına yansıması da önemli bir. etki .· 
alanını oluşturmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar, 1 günümüzde bireylerde insani 
değerlerden uzaklaşma ve yabancılaşma eğiliminin arttığını göstermiştlı-. Özellik
le büyük şehirlerde, hızlı kentleşme, gökdelenlerde yaşam, trafik, kalabalık nüfus 
ve benzeri konulardaki sorunların da çeşitli uyum problemlerine yol açtığı söyle
nebilir. Sosyal etkileşimin önemli bir göstergesi olan sosyal mesafenin (sosyal 
alan) özellikle kalabalık kent yaşamında, bireyin isteği dışında sık sık ihlal edildi
ği ve bunun da bireysel ilişkilere yansıyan sorunlara yol açtığı belirtilmiştir. 2 

Gqrüldüğü gibi günümüzde hızla artan bilgi birikimi yanında, hızla gerçek
leşen ve bazen bireyi oiumsuz biçimde etkileyebilen sosyal ve teknolojik geliş
melere de bireyin uyum göstermesi gerekmektedir. Burada "uyum" ile belirtil
mek istenen, bireyin yaŞamında yer alan yeni durumların, üstesinden gelebile
cek bilgi ve becerilere asgari düzeyde sahip olmasıdır. İşte bunun için kendini ge
liştirmesi geljeklidir. Kuşkusuz kendini geliştirme yoluyla birey kendisine yaban
cı tüm olayları bilmek, mevcut sorunlarının tümünü çözmek şansına sahip değil
dir. Ancak kendini geliştirme bireye, yakından ilgili olduğu konulardaki bilgi 
açıklarını kapatma, bu yeni bilgi ve becerileri kendi yaşamında uygulamaya koy
ma, böylece gelişmeler~ olanakları ölçüsünde hfilcim olma şansını verebilmekte
dir. 

Bir yanda yerleşmiş değerler, gelenek-görenekler, değişime uğrarken diğer 
yandan insan, yaşamının hemen her anında yeni uyarıcılar, yeni veriler ve yeni 
bilgilerle karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu gelişmeler, günlük aile yaşamı, iş 
yaşamı ve sosyal yaşama yansımaktadır. Birey, bir yandan çevresindeki bu çok 
hızlı değişmelere, yeni teknolojilere uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan zi
hinsel ve duygusal olarak kendisini yeni gelişmelere hazırlamak durumundadır. 
Bireyin aldığı mesleki ve kültürel eğitim, kısa süre sonra yetersiz kalabilmekte 
ve birey yaşamını arzuladığı biçimde sürdürebilmek ve gelişmelerin kendi yaşa
mına yansıyacağı olumsuzluklardan korunmak için kendisi ile ilgili bu yeni bilgi 
ve gelişmeleri bilmek, bunlara ulaşmak ihtiyacı duymaktadır. Bu ihtiyacın temel
de kendini geliştirme ihtiyacını doğurduğu, bu ihtiyacın giderilmesinin ise ken
dini geliştirmeye yönelik çabalara bağlı olduğu düşünülmektedir. Kuşkusuz bu 
çabanın her bireyde farklı ölçülerde olacağı ve bireyin kişilik özelliklerine, mes
leğine, sosy~I yaşamına, aldığı eğitim ve yetiştirilme sürecine göre değişebileceği 
bir gerçektir. Günlük aile yaşamından iş ortamına, basit becerilerden üst zihinsel 
fonksiyonlara kadar çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan kendini geliştirme sürecinin 
bir çok özellikleri olduğu görülmektedir. 

1. A.G.Covling, M.J.K.Stanworth, R.D.Bennet, J.Curran, P.Lyons. Behavioral Science for Manager 
(2 nd.ed.). Edward Amold, London 1989, s. 99. 

2. J. Fast. Body Language. Şouvenır Press, London 1982, s. 30. 
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E) KENDİNİ GEf,iŞTİRME SÜRECİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Çalışmanın teori· kısmının bu ikinci bölümünde kendini geliştirme etİcinllği, 
çeşitli yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. Bu incelemede görüldüğü gibi kendi
ni geliştirme, aslında çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Çünkü; kendini geliştir
me; bir tutum, bir davranış, bir güdü, bir anlayış, bir yatkınlık ya da bir yaşam bi
çimi, bir yetkinlik ... kimi zaman da bir alışkanlık olarak insanın yaşamım etkile
yebilmektedir. Daha iyi anlaşılmasının sağlanması amacıyla bu karmaşık sürecin, 
temel özelliklerinin aşağıda spotlar halinde belirtilmesine çalışılmıştır.(*) 

1. Bilmek ve öğrenmek, insanın en doğal ihtiyaçlarından birisidir. Kendini 
geliştirme bu ihtiyacın doğal bir sonucudur. 

2. Kendini geliştirme, her bireyde farklı düzeylerde bulunan doğal bir özel
lik olarak, her şeyden önce kişiler arasındaki bireysel farklılıkların bir sonucu
dur. 

3. Kendini geliştirme özelliğinin yerleşmesinde bireysel yatkınlık yanında, 
ailedeki ve örgün eğitim kurumlarındaki etkileşim sürecinin ve toplumsal 
öğrenmeye, bilgiye verilen değerin büyük rolü vardır. 

4. Bireydeki genetik yatkınlık ve yetiştirilme sürecindeki sosyal öğrenmele
rin sonucu belirginleşen kendini geliştirme özelliği, bireyin gelişmeye yönelik tu
tumu, ilgili davranışları ve bu davranışların sürekliliğiyle gerçekleşir. Bu açıdan 
bireyin; kendini geliştirme ihtiyacı, kendini geliştirme eğilimi, kendini geliş
tirme tutumu, kendini geliştirme davranışı, kendini geliştirme isteği-arzusu, 
kendini geliştirme çabası ve kendini geliştirme alışkanlığından söz edilebilir. 

5. Kendini geliştirme, insanın temel özelliklerinden olan sürekli gelişmenin 
doğal bir sonucudur. 

6. Kendini geliştirme, bir eğitim (education) etkinliğidir. Bunun kazanıl
ması yetiştirme (training) sürecine çok bağlıdır. 

7. Kendini geliştirme özelliğinin temel hammaddesi, bilgi ve beceriler
dir. Bu açıdan kendini geliştirme bir anlamda, bilgilenme sürecidir. 

8. Kendini geliştirme, bireyin kendini eğitme sorumluluğunu yüklenmesi-
dir. 

9. Kendini geliştirme sürecinin temel özelliği öğrenmeye dayanmasıdır. Bu 
açıdan kendini geliştirme süreci bir bakıma öğrenme süreci olarak değerlendirile
bilir. 

10. Kendini geliştirme; bireyin, öğrenmeyi öğrenerek yaşamında sürekli 
hale getirmesidir. 

11. Kendini geliştirme yaşam boyu öğrenmenin dinamik bir görüntüsü
dür. 

12. Kendini geliştirme, rastgele değil, amaçlı bir eğitim, öğrenme ve geliş
me çabasıdır. 

(*) Belirlenen özellikler, önem derecesinden çok inceleme sırasını takip etmektedir. 
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13. Kendini geliştirme, . bireyin. yeniliğe, gelişmeye ve değişmeye açıklı
ğıyla yakından ilişkilidir. Bu açıdan kendini geliştirme, bireyin başarı güdüsü
nün etkisi altındadır. 

14. Kendini geliştirme, bireysel, örgütsel ve toplumsal kültürün, değişime 
direncinden etkilenen ve arzulanan değişme ve gelişmedir. 

15. Kendini geliştirme; kişinin, aile, iş ve sosyal yaşamda daha iyi olmaya 
yönelik etkin çabalarım kapsar. Bu durumda kişinin; beden formunu korumak 
için yaptığı düzenli egzersizler, çocuğunu daha iyi tanımak için katıldığı ana-ba
ba eğitimi semip.er programı; dünyadaki gelişmeler konusunda bilgilenmek ya da 
işiyle ilgili olarak izlediği televizyon programları; okuduğu gazete, magazin ve 
kitaplar; iş yerinde katıldığı seminerler, bireysel veya grup halindeki çalışma ve 
araştırmaları ... kendini geliştirmeye yönelik etkinlikler arasında sayılabilir. 

16. Kendini geliştirme, bireyin yaratıcıliğı ile yakından ilişkili dinamik bir 
süreçtir. 

17. Kendini geliştirme, değişime uyum sürecidir. 
18. Kendini geliştirme sürecinde, bireysel ve çevresel motivasyon büyük 

rol oynar. , 
19. Kendini geliştirme sürecinde; zaman, para, yeterli araç-gereç bulama

mak gibi çeşitl~ engellerden söz edilebilir. J\ncak bu engellerin çoğunlukla ardı
na sığınılan gerekçeler olduğu unutulmamalıdır. 

20. Kendipi geliştirme; bireyin kendi imajı, kendine yönelik saygısı, kendini 
tanıması, kendine güveni ve kendini yeniden yapılandırma isteğinin bir sonu
cudur. 

21. KendiPi geliştirme, özellikle yetişkinlik döneminde zihinsel potansiyeli 
koruma ve geliştirmeye yönelik zengin uyarıcıların sağlanmasını gerektirir. 

22. Kendini geliştirme; bireyin araştırma, inceleme ve okuma sevgisi; 
arayış içinde olma, planlı yaşama, zamanı iyi kullanma, ayrıntıları dikkate 
alma gibi özelliklerinden etkilenmektedir. 

23. Kendini geliştirme; bireyin yaşama yönelik amaçları, işinde ve sosyal 
konumunda ilerleme isteği, öğre.ndiklerini yaşamındaki uygulamalara yansıt-, . 

masıyla yakınqan ilgilidir. : 
24. Kendini geliştirme, yaşamdaki sorunlarla başa çıkmak yanında yaşamı 

daha çekici ve' verimli hale geurmeye yöneliktir. 
25. Kendini geliştiren birey( yetersizliklerini değerlendiren aktif bir öğre

nendir. 
26. Kendini geliştirme özelliğine sahip bireylerin çoğunlukta olduğu sosyal 

kurumlar ve toplumların, bilgi üretimine da.ha çok katkıda bulunmaları söz ko-
nusudur. · 

27. İnsanların yaşamları boyunca çok çeşitli konularda (özellikle ekonomik 
konular) yatırım yaptıkları bilinmektedir. Bu açıdan kendini geliştirme bireyin 
kendisine yaptığı yatırım olarak da değerlendirilebilir. 
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28. Kendini geliştirme, bireysel gelişme yanında kurumsal ve toplull).Şal". : 
gelişmenin de itici gücünü oluşturmaktadır. · · .;; . 

29. Kendini. geliştirme; bireyin kendisi, ailesi, çalıştığı organizasyonu, top
lumu ve dünyaya olanakları ölçüsünde birşeyler katmaya yönelik toplumsal 
ve bireysel bir sorumluluktur. "Yeni çağ hareketinin (2000 'li yıllar) ilk ilkesi 
bireysel sorumluluktur. 1 

30. Kendini geliştirme, bireyin toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek 
yeterliliğe kendisini ulaştırmasidır. 

31. Kendini ge~iştirme, hızla artan bilgi birikimi karşısında ihtiyacı duyulan 
yeni bilgi ve becerilerin edinilmesi yanında geçerliliği kalmayan bilgi, beceri, 
anlayış ve tutumların terkedilmesini de gerektirinektedir. 

32. Kendini geliştirme düzenli bir iş yaşamı kariyer planlamasını gerektir-
mektedir. ' 

33. Kendini geİiştirme bireyin, g~nlük yaşantısında aldığı roller (aile, iş ve 
sosyal yaşama ilişkin roller) arasındak,i uyumu ve birinden diğerine geçiş kolay-
lığını sağlar. · 

34. Kendini geliştirme, belirli bir alanda ya da rolde yoğunlaşmak yerine 
tüm alanlar ya da rollerde dengeli bir gelişim sağlamaktır. 

35. Kendini ge~iştiren kişi; öğrenen birey ve bilgi insanını (bilgi çalışanı), 
bu bireylerin çalıştıkları örgütler, öğrenen örgüt ve bilgi organizasyonunu, tüm 
bunlar ise öğrenen tpplum ve bilgi toplumunu oluşturacaktır. 

36. Kendini geliştirmenin bireysel ve toplumsal yönü bulunmaktadır. Ken
dini geliştirmenin bireysel yönünde kişinin kendisini geliştirmeye yönelik kişi
sel çabaları, toplumsal yönünde ise devletin insan kaynağına yaptığı yatırım 
yer almaktadır. 

Tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, kendini geliştirme kavra
mının düşünce olarak yeni olmadığı söylenebilir. Bugün değişen şey, kendini 
geliştirmenin bir ge~eklilik olmaktan çıkıp bir zorunluluk halini alması ve bu tür 
eğitim etkinliklerine sistemli bir bütünlük kazandırılması gereğidir. 

1. J. Naisbitt, P. Aburdene. op.cit., s. 269 .. 
! 
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F) KENDİNİ GELİŞTİRME PİRAMİDİ 

Kendini . geliştirme ile ilgili olarak bütün açıklamalar göz önünde bulundu
rularak konunun daha iyi anla..şılması amacıyla kendini geliştirme sürecinin gör
sel olarakbir şekille anlatılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Böylece, ken
dini geliştirme sürecini, bu süreci etkileyen faktörleri ve sürecin işleyişini bir ara
da iiıceleriıe fırsatı bulunabilecektir (Şekil 1). 

Şekilde kendini geliştirme süreci, birbirini izleyen adımlar biçiminde veril
miştir. Aynca her adımın dayandığı faktör ya da faktörler de belirtilmiştir. Görül
düğ~ gibi kendini geliştirme süreci, bireysel farklılıklar temeline dayanan, aile ve 
okuldaki eğitim sürecinden, diğer insanların beklentilerinden ve bireyin kendisi
nin gelişimine ilişkin bireysel değerlendirmesinden etkilenmektedir. Tüm bu et
kenlerin sonucunda her bireyin, kendi aile, iş ve sosyal yaşamında kendisini ge
liştirmeye yönelik davranışları söz konusudur. Kendini geliştirmeye yönelik dav
ranışlar, yeni deneyimler ve iş başındaki eğitimlerden de etkilenerek daha üst dü
zeydeki bazı alışkanlık ve becerilerin kazanılmasına neden olur. Bu alışkanlık ve 
becerilerin başında öğrenmeyi öğrenme ve kendini eğitme sorumluluğunu edin
me, ' kendini geliştirmeyi alışkanlık haline getirme ve sonuçta aktif bir öğrenen ol
mak yer almaktadır. Yeni bilgiler, kendini geliştirme sürecinin yeniden başlama-.. 
sıni sağlamaktadır. Bu yeni bilgiler; aile, iş ve sosyal yaşamı etkileyen temel bilgi 
ve beceriler, enformasyon teknolojilerinden felsefi konulardaki bilgilere kadarki 
tüm gelişmeleri kapsamaktadır. 

Kendini geliştirmeye yönelik davranışların düzeyi üzerinde aynca durmakta 
yarar vardır. Şekilde de görüldüğü gibi kendini geliştirme bu açıdan bir piramide 
(Kendini Geliştirme Piramidi) benzetilebilir. Tüm insanların bu piramidin için
de yer almakla beraber kendilerini geliştirme düzeyleri bakımından farklı kade
mede bulundukları düşünülmektedir. İlk kademe, kendini geliştirme konusunda 
duyarsız ve kayıtsız kalan bireyleri kapsamaktadır. Burada monoton bir yaşam 
ve değişime aşın direnç söz konusudur. İkinci kademedeki bireyler, çevrelerin
deki değişme ve gelişmeleri izlemekle beraber değişime olan dirençlerini aşa
mazlar. Kendini Geliştirme Piramidinde üçüncü aşama, kendini geliştirme yö
nünde temel davranışları gösteren bireylerin yer aldığı aşamadır. Bu aşamada bi
reyler; okuma, yazılı ve görüntülü medya, diğer iletişim teknolojileri ve benzeri 
yol ve araçlarla izledikleri yeni bilgi ve gelişmelerden kendilerine gerekli olan
ları belirleyerek kendi yaşamlarına yansıtırlar. Dördüncü aşama, kendini ge
liştirmenin alışkanlık halini aldığı ve bireyin kendini eğitme sorumluluğunu 
yüklendiği aşamadır. Kendini Geliştirme Piramidinin beşinci ve son aşaması, 
bilgi üretimine katkıda bulunma düzeyidir. Bu son aşamada birey; monotonluğu 
ve değişime direnci aşarak kendisini geliştirmeyi bir alışkanlık haline getirmiş ve 
kendisi de bilgi artışında rol oynamaya başlamıştır. 
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. . 
Dikkat edileceği gibi piramitte kendini" geliştirmede monotonluktan dina-

mizme doğru bir gelişme söz konusudur. Kendini Geliştirme Piramidindeki aşa
malar genellikle birbirini izlemekle, yani 1. aşamadan sonra 2. ye geçmek müm
kün olmakla beraber, bu her zaman şart değildir. Örneği çevresindeki değişmeleri 
izlemekle yetinen ve kendini geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeyen bir birey, 
işi, ilgileri ya da başka nedenlerle bilgi üretimine katkıda bulunacak çalışmalar 
yapıyor olabilir. 

Böylece çalışmamızın teorik incelemesinin "Bilgi Toplumunda Yeni Bir 
İhtiyaç; Kendini Geliştirme" isimli ikinci bölümünde kendini geliştirme konu
su, genel olarak ele alınmış bulunmaktadır. Hızlı bilgi artışının yer aldığı ve bilgi 
toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde kendini geliştirme, önemi gide
rek artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır. Kendini geliştirmenin, bireysel 
farklılıklardan kaynaklandığı, ancak önemli ölçüde eğitim, yetiştirilme süreci ve 
kültürel ortamın etkisi altında olduğu görülmektedi. Diğer yandan kendini geliş
tirme, her birey için önemli olmakla beraber, bireylerin bu konudaki çabalan ba
kımından farklılaştıkları görülmektedir. 
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ŞEKİL 1 KENDİNİ GELİŞTİRME SÜRECİ 

-Temel kişilik özellikleri 
- Yüksek başarı güdüsü 

- Anne-Babanın çocuk ye
tiştirme biçimleri 

- Anne-baba-çocuk iletişimi 
- Okul öncesi, ilk, orta ve 
yükseköğretimde karşıla· 
şılan özdeşim modelleri 

- Başarı güdüsü 
- Sosyal çevrenin bil· 

gi ve öğrenmeye 
verdiği değer 

- Daha iyi olabiieceQ_i· 
ne ve gelişebiiecegi
ne inanma 

Bireysel engeller 
- Kurumsal engeller 
- Toplumsal engeller 
- Kaynak yetersizliği 

- Diğer insanlam 
beklentileri 

- Aile, iş ve sosyal yaşamındaki 
yeterslzlikleıin belirlenmesl 

Bireysel 
Farklılıklar 

K.G.Konusundakl 
Genetik Eğllm 

Aile ve Okuldaki 
Eğitim Süreci 

K.G. Konusundaki iç ve 
Dıp Motivasyon K.G. Tutumu 

K.G. Yönelik Engeller 
(Değişime Direnç) Pygmalın Etkisi 

K.G.lhtlyacının 
Belirlenmesi 

Öğrenme 
Gündeminin 
Oluştunılması 

Yeni 
Bilgiler 

_ Bllgl 
ı....-----1 Uretlmlne ı c 

· Katılma 

- Aile YllJ11l111 

- J, YalBlfl/ 

-Soeya/Ylljllllll 

- Enformasyon Teknolo}llerl 

- Fe/eefl Konuıer 

Aktif 
Öğrenme 

- Sürekli öğren
mede ratiatlık 
ve bellrli bir be
ceriye ulaşma 

K.G. Alışkanlığı 
Yaşam boyu öğrenme 

Yaşadıkça Eğitim 

- Kendini geliştirmeye 
yönelik davranışlarda 
sürekllllk sağlama 

1. K.G.'ye Duyersızlık 

Kendini Geliştirme Piramidi 

Kendini Eğitme 
sorumluluğunu 

Yüklenme 

Öğrenmeyi 
Öğrenme 

iş Başında Eğitim 
ve Öğrenme 

- Kendini geliştirme 
konusundaki birey
sel sorumluluğa uy
gun davranma 

- iş ortamındaki değişmele· 
re uygun öğrenme ve ye
ni beceriler kazanma 
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- Kendini geliştirme et· 
kinliklerlnl planlama ve 
gerçekleştirme 

K.G. ye Yönelik 
Davranışlar 

Yaşamdaki Roller 
Arasında Kendini 
Geliştirme Dengesi 

Kurma 

- Yeni bilgilere ulaşma 
konusunda çaba 

- Yazılı ve gôrOntOIO 
medyayı lhtlyaçlan 
do!lrultuaunda izleme 

- iş başında ô!jrenme 

- Seminer, toplantı vb. 
çalışmalara aktif 
katılım 

- Grup çalışmalanna 
katılma 

- Zaman PIAnlama 

Son Deneylıiılerdan 
Yararlanma ' 
(Reflectlve) 

Bir önceki deneyimi 
yeni olaya yansıtma 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 

BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜT (KURUM) YÖNETİMİ VE 

YÖNETİCİLERDE KENDİNİ GELİŞTİRME 

Kendini geliştirme, her birey için önemli ve gereklidir. Ancak bireylerin 
kendilerini geliştirme arzusunu duyma ve bu yönde çaba gösterme bakımından 
farklılaştıkları bilinmektedir. Bu farklılığın en önemli nedenlerinden birisi bire
yin toplumsal yaşamda oynadığı rol, bulunduğu statü, dolayısıyla mesleğidir. Bu 
bakımıdan kendini geliştirmenin bazı meslekler için çok daha önemli olduğu ve 
yöneticiliğin de bu mesleklerin başaında yer aldığı düşünülmektedir. 

Bilgi toplumuna geçiş süreci kuşkusuz bütün bireyleri, meslekleri, örgütleri 
ve toplumları etkilemektedir. Bu bölümde bilgi toplumuna geçiş sürecinin yol aç
tığı kendini geliştirme ihtiyacı, yönetim, yöneticiler ve örgütlere etkisi bakımın
dan incelenmiştir. 

Genel olarak yöneticilik eğitimi ve kariyer planlama, zaman yönetimi, du
yarlılık eğitimi gibi önemli yönetici geliştirme yaklaşımları kendini geliştirme 
açısından incelendikten sonra yöneticide kendini geliştirme konusu incelenmeye 
çalışılmıştır. Bu bölümün sonunda yöneticilerde kendini geliştirme ile ilgili üçlü 
helezon modeli ve çeşitli araştırmaların verilerine değinilmiştir. 
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A) YÖNETİM VE YÖNETİCİ 

1. Yönetim Nedir ? 

İlk toplumsal yaşam deneyimlerinden bu y~na çeşitli biçimlerde algılanan 
ve uygulanan yönetimin bilimsel biçimde uygulanması bir çok gelişmeye paralel 
olarak gerçekleşmiştir. "Yönetim, asırlarca sezgi ve tecrübeye dayalı olarak el 
yordamıyla uygulanan, çıraklık ve sınama yanılma yöntemiyle öğrenilen bir sanat 
niteliğini taşımıştır. XX. yüzyılda, yönetim ve örgütlerle ilgili sistematik bilgi bi-, 
rikiminin, hekimlik, avukatlık gibi bilime dayanan bir sanat (science based art) 

1 

haline gelmiştir. 1 "Üretilen mal ve hizmetlerin daha düzgün ve sistemli biçimde 
yürütülebilmesi, kişilerin örgütlenme fikrini oluştiurnıalarına neden olmuştur. Ör
gütlenme fikri ise örgüt ve giderek yönetim ve yönetici kavramlarını ortaya çı-
karmıştır. "2 · 

"Yönetim, insanların işbirliğini sağlama ve.onları bu amaca doğru yürütme 
iş ve çabalarının toplamıdır. Başka bir deyişle, b~şkalarının aracılığı ile amaçlara 
ulaşma veya başkalarına iş gördürme faaliyetlerinin toplamı yönetim sürecini 
oluşturur." 3 Yönetim, insan ve diğer kaynakların yardımıyla çeşitli mal ve hiz
metlerin üretilmesi sürecinin örgütlenmesindir.4 Yönetim, en basit biçimde amaç
lanan mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesini koordine etmektir, burada insan 
unsurunun en önemli rolü oynadığı unutulmamalıdır.5" 

Yönetim sürecinin çeşitli özelliklerinden söz edilebilir. Bunlar arasında yö
netim sürecinin evrenselliği, grup dinamiklerine payanması, beşeri ilişkileri içer
mesi, işbirliğine dayanması, kaynakların organizasyonu ve kootdinasyonunu 
içermesi, dinamik oluşu, iş bölümü ve emir komuta zincirini içermesi 6-7 öncelikle 
sayılabilir. · 

1. A. Baransel. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi (2. Basım). 1.0.lşletme Fak., işletme iktisadı . 
Ens.yay., No: 73 lstanbul t.y., s. 5. . . 

2. E. Zoga. "Sanayileşen Türkiye'de Sevk ve idare". Sevk ve ld.are Dergisi. Sayı: 13. 1968, s. 27. 
3. K. Tosun. işletme Yönetimi. op.Cit., s. 161. · 
4. P.F. Drucker. Managemet op.cit., s. 402. 
5. H.J.Amold, D.C. Feldman. Organizational Behaviour. McGraw Hilli Book Comp. New York 1986 s. 20. 
6. K. Tosun. İşletme Yönetimi. op.clt., s. 161. 
7. P.F. Dı'ucker Management. op.cit., s. 403. 
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Küçük bir işin organizasyonundan, milyonlarca kişiden ~luş~ bir toplumun 
idaresine kadar.bir çok alanda yönetim sürecine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 
Kuşkusuz ülke yönetimi ile küçük bir işletmenin yönetimi mahiyet bakımından 
aynı kapsam bakımından farklıdır. Belirgin ve ortak yönü, bireyleri belirli bir 
amaç etrafında toplamak ve koordine etmektir. Diğer bir ifade ile her iki durum
da da amacın gerçekleştirilmesi en önemli hedeftir. Bu hedeflere ulaşmada amaç, 
pianlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrolden oluşan temel yönetim f onksi
yonları en önemli rolü oynamaktadır. Görüldüğü yönetim süreci, evrensel bir ni
telik taşımaktaqır. Farklı amaç ve yapıdaki kurumlar, sosyal örgütlerde de benze
ri yönetim işlevlerinin gerçekleşmesi, yönetim sürecinin yatay evrenselliğini, ay
nı kurum içindeki üst düzeyden alt kademeler,e kadar ki işleyiş de yönetim süreci
nin dikey evrenselliğini göstermektedir. Yönetim, birden çok kişinin olduğu du
rumlarda söz k9nusu olduğundan bir grup sürecidir. Grup süreci içinde yaşanan 
yoğun insan ilişkileri ve aynı hetj.efe ulaşmak amacıyla grubu oluşturan bireyle
rin yaptıkları işbirliği, yönetim sürecinin ayrılmaz özellikleri arasındadır. Birey
lerin iş birliği ile gerÇekleştirdikleri mal ya da hizmet üretimi, kaynakların orga
nizasyonunu ve bunun için de koordinasyon gerektirir. Koordinasyon ise grubu 
oluşturan birey~er arasında belirli bir iş bölümünü ve emir komuta zincirini ge
rektirmektedir. Bütün bu işlevlerin tamamı, yönetim sürecinin dinamik oluşunu 
sağlamaktadır.: ·· 

Yönetim ~üreci ve bu sürecin özelliklerinin gerçekleşmesini sağlamak yöne
ticinin işidir. 
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2. Yönetici Kimdir ? 

P. F. Drucker'e göre yöneticinin temel de iki özel görevi vardır; bunlardan 
birincisi parçaların toplamından daha büyük bir bütün oluşturmaktır. Yani tek tek 
bireylerin çabalarının toplamından daha fazla bir etkinlik düzeyinin sağlanması
dır. İkinci görevi ise uzun vadede gerçekleşen atılımları yönlendirme gücünü 
göstermektir."1 Yönetici, görevi bakımından gözlerini daha yükseklere diken ve 
bu hedef için durmadan çalışan usta bir akrobata benzetilmiştir.2 

Yönetici, yönetim işini gerçekleştiren, yönetimi altındaki bireyler arasında 
belirli, bir amaca yönelmiş etkileşim ve iletişim ortamı oluşturan, geliştiren, çalış
malara ve çalışanlara nezaret eden kısaca yukarıda sayılan temel yönetim fonksi
yonlarını gerçekleştiren kişidir. Böylece yönetici, diğer insanlara iş gördüren ve 
bu sürecin devamlılığını sağlayan bir konuma sahiptir. 

Yöneticilerin özelliklerine ilişkin birçok araştırma sonuçları mevcuttur. 
Bunlar, zihinsel özellikler ve kişilik özellikleri olarak iki grupta ele alınabilir. 

Yöneticilerin genel olarak sahip olmaları gereken zihinsel özellikler arasın
da belirli bir zeka düzeyli öncelikle sayılmıştır. 3 Bilindiği gibi zeka; hafıza, mu
hakeme, kavrama, öğrenme gibi karmaşık alt yeteneklerden oluşmaktadır. Bunlar 
arasın.da özellikle sebep-sonuç ilişkilerini içeren muhakeme yeteneğinin, yöneti
ciler açısından büyük önem taşıdığı söylenebilir. Çünkü, yöneticinin, yönetim sü
recindeki olaylar arasındaki ilişkileri çok iyi görmesi, tahmin etmesi ve ilgili so
nuçları çıkarması gereklidir. Başarılı yöneticilere ilişkin bir araştırmada4 yöneti
cilerin ortalamanın üzerinde zeka düzeyine (IQ) sahip oldukları belirlenmiştir. 
Diğer yandan öğrenme yeteneği de yönetici için çok önemlidir. Özellikle her ge
çen gün yeni durumlarla karşı karşıya olan yönetici, öğrenme yeteneği sayesinde 
daha rahat uyum sağlayacaktır. Aynca yeni gelişmelerin izlenmesi, yeni bilgi ve 
becerilerin edinilmesi de yine öğrenme yeteneği ile ilgilidir. Yöneticilerin özel
likle işe yönelik yetenekleri, teknik, beşeri ve kavramsal yetenekler olarak ay
rılmıştır. Bu konu, ileride Yöneticide Kendini Geliştirme ve Yöneticilik Yetenek
lerinin Geliştirilmesi başlığında incelenmiştir. 

Yöneticilerin kişilik özellikleri, üzerinde en çok durulan ve araştırma yapı
lan konuları arasındadır. Çünkü, ideal bir yöneticinin özelliklerinin belirlenmesi, 
yönetici adaylarının seçiminde kolaylık sağlayacaktır. Yöneticilerin sahip olma
ları gereken kişilik özellikleri konusunda kesin sonuçlara varılmamış olmakla 
birlikte bu konuda bazı temel bilgiler edinilmiştir. Yöneticilerin sahip olmaları 
gereken kişilik özellikleri arasında insan ilişkilerine ilişkin beceri ve bu konuda
ki yatkınlık, düzenli bir günlük yaşam, görev bilinci ve belirli düzeyde titiz ol
ma, İşbirliğine açık olma, güvenilir bir birey olma, öncelikle sayılmıştır.5 

1. P.F. Drucker. Management. op. cit., s. 400. 
2. ibid. s. 400. 
3. J. A. F. Stoner, C. Wankel. Management (3 rd. ed.) Prenticeall lnc., New Jersey 1986, s. 6. 
4. lbid. s. 6. 
5. P.F. Drucker. Management. op.cit., s. 401. 
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. . 
Bir önceki başlıkta yönetimin bir grup süreci olduğfu belirtilmişti. Yönetici-

nin, bu grup sürecini amaçlara yönelik olarak en iyi biçimde gerçekleştirmesi, 
önemli ölçüde insan ilişkilerindeki becerisine bağlıdır. Çünkü, yöneticinin birim 
ya da kurum için belirlediği hedeflere, insanların çabalan yoluyla ulaşılması söz 
konusudur. Bunun için yöneticinin her şeyden önce sağlıklı insan ilişkileri kura
cak ve bunu sürekli kılacak kişilik özelliklerine sahip olması gereklidir. Yönetim
de en etkili sayılabilecek başlıca kişisel özellikler; "azim sahibi olma, söz geçir
me ruhu, heyecanlılık veya telaşlılık hali, hayata bağlı olma, sosy~I uygunluk,. his 
ve akıl arasındaki ilişkiler ve işbirliği ruhu" 1 biçiminde sıralanm~ştır. Diğer yan
dan özellikle 1900 - 1957 yılları arasında yöneticilerle ilgili araşt!rmalarda başa
rılı yöneticilerin kişisel ilişkilere daha duyarlı oldukları belirlenmiştir. 2 H. Fayol, 
yöneticilerin özelliklerini; fiziki entelektüel, manevi, (irade, sebat, insiyatif sahibi 
olma, sorumluluktan korkmama gibi) özellikler genel kültür idari yetenek, diğer 
fonksiyonlar hakkında yeterli bilgiler ve kurumun karakteristik özelliği ile ilgili 
mesleki yetenekler olarak belirtmiştir.3 

Görüldüğü gibi yöneticilerin, belirli bir zihinsel potansiyele~ bunun yanında 
diğer insanlara rahat iletişim kurabilme, bireysel ilişkilere duyarjılık gibi kişilik 
özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında yöneticinin gerek yö
netim formasyonu gerekse iş konusuyla ilgili belirli bir eğitimi almış olması da 
gereklidir. 

Her hangi bir işin en sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi, bll; işi yapacak bi
reyin uygun özelliklere sahip olmasını gerektirdiğine göre yöneticilerin de yöne
tim fonksiyonlarını amaçlara uygun biçimde gerçekleştirmeleri için yukarıda be
lirtilen kişilik özelliklerine sahip olmaları arzulanır. Gerek zihinsel potansiyelin 
gerekse kişilik özelliklerinin ağırlıklı olarak doğuştan getirilen genetik yapının 
sonucu olduğu ve çevresel etkenlerle bu potansiyelin geliştirildiği unutulmamalı
dır. Bütün bireysel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yöneticinin etkin 
bir kişi olması gerektiği sonucuna varılabilir , 

Burada etkin yönetici kavramı üzerinde kısaca durmakta yarar olacaktır. Ör
gütün amaçladığı sonuçlara ulaştırılmasını4 sağlama, etkin yörteticinin temel 
özelliği olarak belirlenmiştir. Diğer yandan etkin yöneticinin özellikleri ise şu şe-
kilde sıralanmıştır:5 ' 

1. E. Eren. op.cit., s. 309. 
2. Ç. Kağıtçı~aşı. İnsan ve insanlar (7. Baskı). Evrim yay., lstanbul 1988, s. 230. 
3. K. Tosun. işletme ve Müesseselerde Sevk ve idare. cilt. 1. Hüsnütabiat mat. lstanbul 1961, s. 420. 
4. R.F. Drucker. Managemen!. op.cit., s. 402. · 
5. H.J. Amold D.C. Feldman. lbld. s. 21. 
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1- Kendi kendini yönetme. 2- Bireysel karar alma. 3- Grup kararları alına. 
4- Diğer yöneticilerle yakın ilişkiler. 5- Astların yönetimi. 6- Değişebilen tu
tumlara sahip olma 7- Sosyal yetenekler. 8- İletişim. 9- Özel yetenekler. Sayılan 
bu özelliklere asgari düzeyde sahip olan ve gerektiği biçimde uygulayan yönetici
nin, etkin olması beklenmektedir. Diğer yanden yukarıda sayılan özelliklerin yö
netim fonksiyonlarını oluşturan alt faktörler olduğu düşünüldüğünde, etkin yöne
ticinin temel yönetim fonksiyonlarını (Amaç, planlama, örgütleme, koordinas
yon, kontrol) hedeflenen ve arzulanan düzeyde gerçekleştiren kişi olduğu sonu
cuna varılabilir. 

Yöneticinin, sahip olduğu bütün bireysel özellikleri, onun rol ve görevlerini 
gerçekleştirn1esinde etkili olmaktadır. 

3. Yöneticinin Rol ve Görevleri Nelerdir? 

. Yöneticiliğin gerektirdiği bireysel özellikler, temelde yöneticinin rol ve gö
revlerini en iyi biçimde gerçekleştirmesine yöneliktir. Yönecitinin görevlerinin 
neler olduğu biçimindeki soru, Mintzberg tarafından yöneticilerin rolleri ön plana 
çıkarılarak yanıtlanmıştır. Buna göre yöneticinin on çalışma rolü ve buna bağlı 
görevleri belirlenmiştir. 1 

Kişisel"roller : 1- Sembol ve temsil rolü: Resmi olarak birim ya da örgütü 
temsil etme. 2- Önderlik ve etkileşim rolü: Meslektaşlarıyla ve çalışanlarıyla 
çeşitli aktiviteler düzenleme. 3- Liderlik rolü: Çalışanları geliştirme, teşvik etme 
ve kuruma bağlılığı destekleme. 

İletişim rolleri: 4- Bilgi toplama rolü: Görev alanıyla ilgili bilgileri topla
ma ve ilgili kişilere yansıtma. 5- Bilgi Yayma rolü : Gerekli öz bilgileri sağlama 
ve bunları ilgililere yayma. 6- Sözlü rolü: İç ve dış bağlantılar (kurum içi - ku
rum dışı) konusunda bilgi iletme rolü. 

Karar verme rolleri : 7- Düzenleyici rolü: Kurum yada birimindeki değiş
me ve eğitimlerle ilgili çalışmalar. 8- Sorun çözme ve arabulucu rolü: Çeşitli 
sorunları çözme ve gerilimleri azaltma. 9- Kaynakları dağıtma rolü : Uygun 
k~ynakların sağlanması. 10- Görüşmeci rolü: Örgüt ve birimdeki yöneticilerin, 
çalışanların adına uzlaşmaya yönelik görüşmecilik rolü. 

' 

1. H.J. Arnold., D.C. Feldman. Op. cit., s.20. 
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Görüldüğü gibi yöneticinin rolleri; temelde yöneticinin otorite ve satatüsün-:
den gelen kişisel roller, bilgi sağlama ve yansıtmaya ilişkin iletişim rolleri ve iş
lerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin bilgi ve otoritesinden kaynakla
nan karar verme rolleri biçiminde ayrılmaktadır. Yöneticilerin temel işlerinin 
planlama, organize etme, liderlik yapma ve kontrol etme olduğu beİirlenmiştir. ı 

Yöneticinin işleri açısından beş temel işlevi olduğu belirlenmiştir. 2 Bunlar
dan birincisi, yöneticinin öncelikle işiyle ilgili tüm nesnel tanımlamaları yapma
sıdır. İkinci olarak yönetici, aktiviteleri, kararları, ihtiyaç duyuları analizleri ya
par ve organize eder. Yöneticinin üçüncü işlevi, motive etmek, il~tişim kurmak, 
takım kurmak gibi rollerdir. Yöneticinin dördüncü ve en önemli işlevlerinden 
birisi de ölçümdür. Yönetici örgütteki her bireyin performansının: artırılması ile 
örgütsel preformansın artırıldığını bilir. Yöneticinin beşinci ve sori işlevi kendisi 
dahil tüm çalışanları yetiştirmesidir. . 

Dikkatli bir inceleme ile sayılan tüm işlerin kendi içinde oldukça geniş alt 
kategorilere ayrılabileceği görülecektir. Diğer yandan gerek rol ve görevleri ge
rekse işlevleri bakımından yöneticilerin, organize etme, motivasyon kaynağı ol
ma ve iletişim kurma özelliklerinin oldukça önemsendiği görülmektedir. aynca 
yöneticinin en önemli işlevlerinden birisinin de kendisi ve çalışaıjlannın yetişti
rilmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu halde yöneticinin kendisini ve çalışanlarını 
yetiştirmesi de temel görevleri arasında yer almaktadır. · 

Yöneticilerin görev, rol ve işlevlerine yönelik olarak yukarıd~ verilen ve da
ha da uzatılabilecek maddelerin, temelde yöneticinin daha etkin ve verimli çalış
masına yönelik olduğu söylenebilir. Diğer bir ifade ile yönetici rollerini en iyi 
bçimde oynadığı ve görevlerini yerine getirdiği ölçüde etkin ve başarılı olacaktır. 

Yöneticinin görevleriyle ilgili sınıflandırmalara genel olarak bakıldığında 
kurumun hedeflenen amaçlara ulaştırılmasını sağlayacak rol ve görevlerin önem 
derecelerine göre sıralandığı görülmektedir. Ancak yönetsel işler için tam ve ke
sin doğru tanımları yapmanın mümkün olmadığı da bilinmektedir:. Nitekim sözü 
edilen tüm görevlerin, yöneticinin kişilik özellikleri, sektörün ve örgütün özellik
lerinden etkilenmesi söz konusudur. 

Aynca her alandaki hızlı bilgi artışının yanında yönetim ve yöneticilere iliş
kin bilgi birikiminin, yöneticiler için belirlenen rol ve görevlerin yeniden gözden 
geçirilmesini gerektirdiği· düşünülmektedir. 

1. J.A.F. Stoner, C. Wankel. Management (3 rd ed.). Prentıce Hali ine., New Jersey 1986, s. 6. 
2. P.F. Drucker. Manageinent. op.cit., s.401.' ' 
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B) GÜNÜMÜZDE BİR MESLEK OLARAK YÖNETİCaİK 

İletişim teknolojisinin baş döndürücü bir hızla geliŞtiği ve bilginin temel 
güç olmaya başladığı günümüzde yönetim bilimi de tüm bu hızlı gelişmelerden 
etkilenmiştir. Yöneticinin en önemli işlerinden birisi olan karar verme süreci, hız
la değişen "bilgi"den etkilenmiştir. Tüm bu gelişmeler günümüzde yöneticiliği el 
yordamıyla yapılan bir iş olmaktan çıkarmış ve giderek daha önemli bir meslek 
halini almasında rol oynayan faktörlerden biri haline gelmiştir. 

Yüzyıllar boyunca el yordamıyla gerçekleştirilen yöne,ticilik, özellikle. bir 
önceki bölümde sözü edilen sanayi devriminden sonra yetersiz olmaya, ihtiyaçla
rı yanıtlayamamaya başlamıştır. İnsana ilişkin bilgilerin elde edilmesine. paralel 
olarak yönetim süreci de gelişmiş ve bu gelişme günümüze kadar hızlanarak sür
müştür. 

Yoğun sanayileşme süreci ile birlikte kurulan büyük işletmeler, çalışanlar!
nın sayısı binlerle ifade edilen kamu ve özel kuruluşları, o güne kadar el yord~
mıyla sürdürülen yönetim etkinliklerinin bilimsel bir biçimde ele alınmasını ge
rektirmiştir. Bu gereklilik, yönetime olan ilginin ve yöneticileri kapsayan araştır
maların giderek çoğalmasına yol açmıştır. Bu çerçevede yöneticilerin kişilik 
özellikleri başta olmak üzere yöneticilere ilişkin birçok araştırmalar yapılmıştır. 
Gerek günümüze kadar süren bu araştırma verileri, gerekse her gün artan çeşitli
likteki işletmeler ve iş adamları, yönetici olacak kişilerin be,lirli bazı özelliklere 
sahip olmaları gerektiğini, her bireyin iyi bir yönetici olamayacağını ortaya koy
muştur. Belirli bir eğitim ve kişilik özelliklerine sahip bireylerin, yöneticilik ya
pabilmeleri ve bu işte daha başarılı olmaları, iş sahibi olmayan (patron olmayan) 
yönetici tipinin doğmasını ve yöneticiliğin de profesyonel bir meslek olma süre
cini başlatmıştır. 

"Yönetim olgusunun ortaya çıkışı, bilgiyi sosyal bir süs ve lüks olmaktan 
çıkararak herhangi bir ekonominin gerçek sermayesi haline g~tirmiştir." 1 

Bütün bu gelişmeler, yöneticiliğin hem bir bilim dalı hem de profesyonel 
bir meslek olarak gelişmesi ve giderek önem kazanmasına yol açmıştır. Yöneti
min meslekleşmesi sürecinde üç gelişme aşamasından geçtiğ~ belirtilmiştir. 2 

a) Bilimsel yöneticiliğin yayılması ve bu yolla yöneticiliğin bilimselleşme~i 
b) Anamal sahipliği ile yöneticiliğin birbirinden ayrılması, 
c) Saf maaşlı yöneticinin ortaya çıkması, 
İşletmelerde yöneticilere duyulan ihtiyacın nedenleri arasında; ikinci dünya 

savaşının yol açtığı hızlı gelişme, artan yeni işletmeler yönetimin bir bilim dalı 
olarak gelişmeye başlaması 3, öncelikle sayılmıştır. 

1. P.F. Drucker. Yeni Gerçekler (Çev. B. Karanakçı). T.lş Bankası Kültür Yay., No: 135, 
Ankara 1992, s, 227. 

2. K.Tosun. işletme Yönetimi, op.cit., s. 408. . . 
3. M.L.Mace. The Growtiı And Development of Executives. Andover Press, Massachusetts 1959, s. 4. 
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Kötüye giden büyük ve köklü kuruluşların, yetenekli yöneticiler sayesinde 
durumlarını düzeltebilmeleri, başarılı yöneticilerin bir işletmeden diğerine trans
ferleri, yöneticilik gorevine getirilecek kişilerden bu alanda eğitim alıp almadık
larının ve yatkınlıklarının araştırılmaya başlanması ve benzeri gelişmeler, günü
müzde patron olmayan profesyonel yönetici tipinin giderek yerleştiğinin önemli 
göstergelerindendir~ Diğer yanc,lan yüksek öğrenim sonrasında bireylere temel 
yönetim bilgileri ve becerilerini kazandırmaya yönelik kurs ve sertifika program
larının giderek çoğalması da profesyonel yönetici ihtiyacından kaynaklandığı 
söylenebilir. Buna bağlı olarak yöneticilere ilişki.µ bilimsel araştırmalar da gide
rek çoğalmaktadır. .Bugün, herkesin avukat, hekim ya da mühendis olamıyacağı 
olsa bile başarılı olamayabileceği gerçeği gibi, p.erkesin yönetici olamayacağı 
gerçeği de giderek yerleşmektedir. Başarılı bir yönetim için, yöneticilik eğitimi
nin yanında, yöneticiliğin gerektirdiği yeteneklere ve özellikle, kişilik özellikleri
ne de sahip olunması gerektiği artık bilinmektedir. 

Yöneticilik ve:yöneticilik mesleğine ilişkin araştırmaların; yöneticilerin ki
şilik özellikleri, liderik ve yöneticilik arasındaki farklılıklar, yönetim fonksiyon
ları, yöneticilerde yaratıcılık, yönetim becerileri, gibi alanlarda yoğunlaştığı söy
lenebilir. 

Günümüzde b1limsel yönetim anlayışı yanında yöneticilere ilişkin bilgi biri
kimi de giderek art~aktadır. Yönetim işlevini gerçekleştiren kişiler olarak yöne
ticilerin, kişilik özelliklerine rol ve görevlerine ilişkin bilgi birimik gerçekleşmiş
tir. 

Yöneticilik mesleğine ilişkin olarak yukarıda sözü edilen gelişmelerin ülke
miz için de geçerli olduğu söylenebilir. Özellikle 1980'li yıllardaki fakülte tercih
leri incelendiğinde belirli bir yöneticilik formasyonu kazandıran işletme, iktisat, 
kamu yönetimi gibi' alanlara ilginin arttığı görülmektedir.(*) 

Aynı şekilde yönetim fonksiyonları ve yönetim becerileri konusundaki işlet
mecilik ihtisas programlarının çoğalması da bunun bir göstergesi olarak değer
lendirilebilir. 

Günümüzde )':Öneticiliğin profesyonel bir meslek olarak hızla yerleşmeye 
başladığı görülmektedir. Bununla beraber son otuz yıldan bu yana büyük bir hızla 
gelişen bilgi artışının, gerek yönetim V.e yönetici gerekse örgütleri de etkisi altına 

1 . 

aldığı görülmektedir. Bu etkinin en onemli sonucunun yönetim işlevlerinin ve 
yönetim yetkisinin giderek "bilgi" temeline dayanmaya başlaması olduğu söyle
nebilir. Küçülen dÜnyanın yükselen trandlerine bakıldığında 1 hızlı bilgi artışının, 
toplum kadar örgüt ve bireyleri de etkilediği görulmektedir. Daha önceki bölüm
lerde de sözü edildiği gibi bilgi toplumu, bilgi örgütü ve bilgi insanı (bilgi çalışa
nı)nı gerektirmiştirJ Günümüzde hızla birer bilgi örgütü (Knowledge Organizati
on) haline gelen kqrumların, yönetim anlayışları ve yöneticileri de "bilgi"ye da-

(*) Bu konuda bakınız. A.;A.taünal. Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler. MEB yay., 
Ankara 1993. · 

1. G. Celente, T.Milton. Trend Tracking. John Wiley and Sons, USA, 1990, s. 12. 

98 



yanmak durumundadır. Bilgiye dayanma, temelde yöneticinin kendisi ve örgütü
nü yeniden gözden geçirmesini ve bunun bir alışkanlık haline getirmesini gerek
tirmektedir. "Yöneticiı:iin herşeyden önce örgütünü yeniden yapılandırabilecek ve 
güçlü bireylerarası ilişkiler kurabilecek güçte olması 1, daha da önemlisi güçlü bir 
motivasyon kaynağı2 oluşturması gereklidir. Nitekim örgütlerin değişen koşullara 
uyum sağlaması oranında ayakta kalabildikleri bilinmektedir. Değişen koşullara 
uyumu sağlayacak olan da yönetim süreci ve yöneticinin kendisidir. 

Sonuç olarak günümüzde hangi iş alanında olursa olsun, yöneticinin, söz 
konusu işe ilişkin yete~li bilgi ve beceriye sahip olmasının gerekli ancak tek başı
na yeterli olmadığı bilinmektedir. Y.öneticinin, çalıştığı sektörle ilgili yeterli bil
giye sahip olması yanında yönetim ve yöneticilik !(onusunda da asgari bilgi ve 
becerilere sahip olmas~ gereklidir. Bu gerekliliğin, günümüzde giderek bir zorun
luluk halini aldığı söylenebilir. Çünkü, günümüzde bilgi büyük bir hızla artmak
tadır ve bunun yol açtığı değişme ve geijşmeler de yine büyük bir hızla gerçek
leşmektedir. Bu durum, hangi alanda olursa olsun yöneticilerin işlerine de doğal 
olarak yansımaktadır. •Dolayısıyla yöneticilik eğititiıi yanında yöneticilerin yeni 
gelişmelere uyum sağlayacak biçimde yeniden eğitimleri, diğer bir ifade ile iş 
başında eğitimleri de giderek büyük önem kazanmaktadır. Hızlı gelişmeler, ge
nişleyen pazarlar, küçillen dünya, insan unsurunun artan önemi, yöneticilerin da
ha aktif olmaları ve hızlı karar vermelerini gerektirmekterdir. Bu ise yöneticinin 
gelişen olaylara, değiş!llelere haKİm olmasını, gelişmeleri izlemesini kısaca ken
dini geliştirmesini gerektirmektedir. Yöneticinin aldığı yöneticilik eğitimi ve za
man zaman katıldığı eğitim çalışmalarının günümüz koşullarında yetersiz kaldığı 
söylenebilir. 

1. M. Hammer, J.Champ. Reengineering The Corporatıon. N. Barealy Pub., Landon 1992, s. 77. 
2. ibid. s. 103. 1 
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C~ YÖ~TİCİLİK EGİTİMİ VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME 
. YAKLAŞIMLARI 

1) Yönetici Eğitimi Ve Kendini Geliştirme 

Yöneticiliğin giderek profesyonel bir meslek haline gelmesi yöneticilik eği
tinii, (Managerial Training) daha doğru bir ifade ile yönetici eğitiminin önemini 
artırmıştır. Yönetim işlevlerinin önemi ve özellikle insan ilişkilerinin iş ortamın
da.Ki etkileri görüldükçe ve modern anlamdaki işletmelerin sayısı çoğaldıkça pro
fesyonel yönetici ihtiyacı da artmıştır. 

Eğitim, çok kapsamlı ve karmaşık bir kavramdır. Genel olarak doğumla 
başlayan ve insanın tüm yaşamı boyunca devam eden bilgilenme süreci olarak ta
nımlanabilir. Mesleği ne olursa olsun tüm bireylerin, bu süreçten etkilendikleri 
bilinen bir gerçektir. 

Hangi iş kolunda qlursa olsun yönetici konumundaki bireylerin, iş konuları 
ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları, işleriyle ilgili olarak belirli bir deneyime, 
hatta bireysel kişilik özellikleri açısından liderlik özelliklerine sahip olmaları ve 
benzeri özellikler, gerekli olmakla birlikte yeterli olamayabilir. Bu özelliklerin 
yanında yöneticilik eğitiminin de alınmış olması giderek daha önemli bir ihtiyaç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü; gerek yönetim alanındaki teorik çalışmalar, 
gerekse uygulamalara dayanan deneyimler, diğer yandan yönetim fonksiyonları
nın gerçekleştirilmesine yönelik yöntem, araç ve modeller, önemli bir birikim 
oluşturmuştur. Yıllara dayanan bu birikimlerden yararlanılması gereği, yönetici
lik eğitimini giderek zorunlu hale getirmiştir. Burada yöneticilik eğitimi ile yöne
ticilere, yönetim bilimi alanında gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması 
anlatılmaya çalışılmaktadır. 

' Yöneticilik eğitimi, yönetici geliştirme yaklaşımlarına temel oluşturur. 
"Bugün ihtiyaç duyulan özelliklerde profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesini 
sağlayacak yeterli bilgi birikimi mevcuttur." 1 "Yönetici personelin yetiştirilmesi 
işinin önemi, ancak son zamanlarda anlaşılmış ve giderek bazı yazarlarca ayn bir 
yönetim işleyi olarak ele alınma gereksinimi duyulmuştur."2 

' 
1. A. Baransel. Çağdaş Yönetim Düşüncesini Evrimi. op.cit. 
2. K.Tosun. İşletme Yönetimi. op.cit., s. 422 

.. 
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Görüldüğü gibi yöneticilik eğitimi giderek büyük ihriyaç ve önem kazan
maktadır. Yöneticilik eğitiminde yöneticilerin, atanacakları yönetim kademeleri
nin (üst, orta, alt) de dikkate alınması gerektiği 1 belirtilmiştir. Yöneticilerin yetiş
tirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da yöneticilerin, 
kendilerini değiştirebilecekleri, davranışlarını gözden geçirebileceleri bir anla
yışa sahip olmaları gerektiği2 şeklinde belirtilmiştir. 

Yöneticilik eğitiminde üzerinde önemle durulan diğer bir nokta ise yönetici
lerin günlük yaşamdaki rolleriyle ilgilidir. Nitekim birçok yöneticinin meslek 
rollerine aşın biçimde yoğunlaşarak diğer (aile, sosyal yaşamla ilgili) rollerini 
yeterince oynayamadıkları bilinmektedir. Bu konu, "Yöneticilerde Kendini 
Geliştirmede Üçlü Helezon Modeli" başlığı ile bu bölümde aynca ele alınacaktır. 

"İşletmelerin yaşama ve gelişme güçleri, yöneticilerin nicelik ve nitelikleri
ne bağlıdır. "3 Yöneticilik eğitimi ile temel yönetim bilgi ve becerilerinin kazan
dırılması esastır. Ancak bu temel bilgi ve becerilerin belirli bir iş alanına uygu
lanması, farklı yaklaşımları gerektirebilir. Bunun için genel yöneticilik eğitimi 
programlarının yanında sektöre ya da belirli bir mesleğe yönelik, yöneticilik eği
timi programlan da söz konusudur. Eğitim, turizm, hastane, sigorta gibi iş alanla
rında, temel yönetim bilgi ve becerileri yanında bu alanlara has yönetim, bilgi ve 
becerilerinin edinilmesi gereklidir. 

Bilindiği gibi "idealist yöneticiler, mümkün olduğunca kendilerini üst dü
zeydeki yöneticilere göstermek ve idari alandaki problemlerin çözümlerini öğren
mek için bolca fırsatlara sahip olmak isterler. "4 Bu durum yöneticilik eğitiminin 
diğer bir önemli yönüne işaret etmektedir. Yöneticilerin, belirli bir süre ile genel 
yönetim ve alanlarına özel yönetim eğitimi almış olmaları gerekli ancak yeterli 
olamamaktadır. Hızlı bilgi artışının yer aldığı, işletmelerin kısa sürede yeni çalış
ma alanlan ve teknikleriyle karşı karşıya kaldıkları günümüzde yöneticilerin, hiz
met-içi eğitimleri de önemli bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Gelişmelerin 
büyük bir hızla gerçekleştiği günümüzde yöneticilerin gerek yöneticilik bilgi ve 
becerileri gerekse iş alanlarıyla ilgili yeni bilgileri izlemeleri, bu bilgileri edinme
leri önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacın giderilmesi, işletme içindeki 
çeşitli eğitim ve geliştirme programlarıyla mümkün olabilmektedir. Böylece 
özellikle üst düzey yöneticilerin, alt ve orta kademedeki yöneticileri yetiştirme 
yönündeki çabalan da yöneticilik eğitiminin önemli bir kısmım oluşturmaktadır. 
Yöneticilik eğtiminin bu kısmı yönetici için önemli ve gerekli olduğu kadar işlet
menin geleceği açısından da önemlidir. 

Görüldüğü gibi yöneticilik eğitiminde birçok faktörler rol oynamaktadır. 
Bunlar yöneticilik eğitiminde göz önünde bulundurulmalıdır; diğer yandan hızlı 
bilgi artışının yer aldığı günümüzde tek başına yöneticilik eğitiminin yeterli ol
madığı söylenebilir. 
1. S.Artan. Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Türkiye'deki Uygulama. Eskişehir l.T.l.A. Yay., No:172/107, 

Eskişehir 1976, s.19. · . 
2. D.L.Watson, R.G. Tharp. Self-Directed Behaviur: Self Modification tor Personel Adjustment. 

Brooks cole Pub., Califania 1972, s. 50-51. 
3. K. Tosun. işletme Yönetimi. op.cit, s. 422. 
4. Ross A.Webber. Management. Richard D.lrwin ine., lllinois 1975, s. 736. 
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2) Hiimet-içi Eğitim ve Kendini Geliştirme 

Hizmet-içi eğitim, bireyleri iş başında yetiştirmeye yönelik önemli bir eği
tim yaklaşımdır. Hangi alanda olursa olsun nonnal eğitim kademelerini tamamla
yıp iş hayatına atılan bireylerin, uygulamaya yönelik eksikliklerini gi~ermek, 
önemli bir gereklilik oluşturmaktadır. Bu amaçla bir çok iş alanında bireyler, işe 
başladıklarında "hizmet-içi eğitim" adı altında bir eğitimden geçirilirler. Belirli 
bir sürede gerçekleşen ve pratik uygulamalara yönelik bu eğitimin en önemli 
özelliği, iş başında yapılıyor olmasıdır. 

İşe yeni başlamanın dışında bazı işletmelerde belirli bir süre çalışan eleman
ların değişen iş uygulamalarına ve yeni gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla 
yine hizmet-içi eğitim programlarının uygulandığı görülmektedir. 

Hizmet-içi eğitim uygulamalarına en çok katılan gruplar arasında yönetici
ler öncelikle sayılabilirler. Nitekim yönetici adaylarının biçimsel bir öğrenim
den geçme zorunlulukları vardır, 1 ancak bunun yeterli olmadığı söylenebilir. 
Gerçekten de gerek özel gerekse kamu kurumlarında göreve yeni başlayan yöne
ticilerin, özellikle işe başlayacakları kurumu oradaki işleyiş ve uygulamaları öğ
renmeleri amacıyla, çoğu zaman bir hizmet-içi eğitimden geçtikleri bilinmekte
dir. Aynı biçimde belirli bir süre hizmet veren yöneticilerin, özellikle uygu
lamalara ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini öğrenmeleri amacıyla 
hizmet-içi eğitim programlan düzenlenmektedir. 

Hizmet-içi eğitim programlarının, gerekliliği değil ancak yeterlilikleri tar
tışmya açıktır. Bazen bir kurs, bazen daha kısa süreli eğitim programlarından olu
şan hizmet-içi eğitim çalışmaları, genel olarak iş koşullarındaki ya da iş düzenin
deki eğişme ve gelişmelere, elemanların uyumu için yapılmaktadır. Böylece 
hizmet-içi eğitim sürecinde işin ve işteki değişmelerin ön planda olduğu söylene
bilir. 

Hizmet-içi eğitim uygulamalarının dikkati çeken eksikliklerinden birisi, ih· 
tiyacın programlara katılan bireylerce hissedilmemesidir. Çünkü; hizmet-içi 
eğitim uygulamaları, genellikle merkezden ya da daha üst düzeydeki yöneticile
rin uygun görmeleriyle yöneticilerin katıldıkları programlardır. Böylece bu tür 
programlara katılan yöneticilerin kendilerini bir öğrenme ortamına hazırlamaktan 
çok, üstlerce uygun görülen ve katılma zorunluluğu olan bir göreve hazırladıkları 
söylenebilir. Özellikle bazı kamu kuruluşlarında çoğunlukla yaz aylarında ve şe
hir dışında yapılan hizmet-içi eğitim programlarının zaman zaman katılımcı yö
neticiler için formaliteden öteye geçemediği bilinmektedir.(*) 

Sonuç olarak yöneticilik eğitimi ve yönetici geliştirme yaklaşımlarının için
de en temel ve eski uygulamalardan birisi olan hizmet-içi eğitimin daha çok eş 
düzeyli yöneticilerin katıldıkları ve yönetim uygulamalarındaki değişikliklerin . 

1. S.Artan. op.cit. s. 31. 
(*) Herhangi bir eğitim ve geliştirme programına kendileri ihtiyaç hissetmeden katılan, programın 

oluşturulmasında rolü olmayan ya da katılacağı eğitim programını seçme şansı olmayan katılımcıların, 
genel olarak katıldıkları bu eğitim programından arzulanan düzeyde yararlanamadıkları bilinmektedir. 
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yine çoğunlukla kurum yetkililerince aktarıldığı uygulamalar olduğu görülmekte
dir. Bu tür uygulamaların, yöneticilerin kendilerini geliştirmelerinde büyük yarar
ları olduğu ancak bilgi birikiminni büyük hızla gerçekleştiği günümüzde yetersiz 
kaldığı düşünülmektedir. 

3) Duyarlık Eğitimi ve Keiıdini Geliştirme 

Duyarlık eğitimi, bireylerin insan ilişkileri ve grup davranışlarını dene
yerek öğrenebilecekleri görüşünü savunan laboratuvar eğitimine dayanır.1 Du
yarlık eğitiminde genel amaç, bireylerin kendilerinin ve çevrelerindeki kişilerin 
her türlü davranışlarım, bu davramşlatın ne tür etkilere yol açtığım görmeleri ve 
böylece beşeri ilişkilere daha çok duyarlı olmalahnın sağlanmasıdır. Kişi bu sü
reç ile hem bireysel ilişkileri öğrenir, :qem de grup yapısı ve dinamiğini içinde ya
şayarak öğrenir. 

İlk olarak 1947'de National Traitıing Laboratuarı tarafından düzenlenen in
san ilişkileri eğiti~i sırasında laboratuar eğitimi bir metod olarak ortaya koyul
muştur. 2 "Deney yoluyla öğrenme biçiminde tanımlanan duyarlık eğitimi(*), katı
lımcıların, önceden saptanan bir zaman süreci iÇinde küçük gruplar halinde bir 
araya gelerek, duygµ, düşünce, deneyim, tepki, algı ve davranışlarım karşılıklı bi
çimde serbestçe ortaya koyarak; kendini açması, diğer üyelerin tepki ve değerlen
dirmeleri sonucu kendisi ve genelde insan ilişkileri konusunda bilgi sahibi olması 
olayıdır." 3 

Duyarlık eğtimini konu alan araştırmalar,4 bu tür eğitim programlarından 
sonra bireylerin; daha iyi dinleyici, daha iyi destekleyici, düşünceli, duyarlı ve 
daha bağımsız liderler olduklarım ortaya koymuştur. Diğer bir araştırmada,5 du
yarlık eğitimine katılan yöneticilerin; genellikle yöneticilik yeteneklerini geliştir-

1. R. House. "T-Group Education and Leadership Effectivenes: A Review of the Ampric Literature anda 
Critical Evaluation" Personel psychology. spring 1967, ss. 22-35. 

2. E. J. Singer, J.Rawsden. Human Resources, Obtaining Results From People at Work. Berkshire 
1972, s. 35. : 

3. C.Seashore. "What is Sensitivity Training? NTIJ. News and Reports. 2., 3., 1968, s. 3. 
4. R.House. op.cit., ss. 22-35. 
5. C. Seashore. op.cit., s. 3. 

(*)Duyarlık eğitimi; aynı işletmeden (aile grubu} ya da çoğunlukla başka işletmelerden 10-12 yöneticinin 
genellikle iş ortamı ve şehir dışında bir araya gelmeleri ile gerçekleştirilir. Çalışma, bir hafta sonunda bi
tirileceği gibi, daha uzun da sürebilir. Burada grup lideri so~ ve sorunları tekrar gruba yansıtan pasif bir 
roldedir. Grup üyelerinin amacı, birbirleriyle ilgilenmektir. Temel ilke, "şimdi ve burada" ile ilgilenmek
tir. Üyelerin geçmiş yaşantıları yerine, o anki duygu, düşünce, his ve davranışlarıyla ilgilenilmesi, duyar
lık eğitimini basit bir terapi grubundan ayırır. Grup, üyelerle ilgili veya işle ilgili bir konuyu ele 
alarak tartışır. Üyeler, grup içinde görüşlerini dile getirme, diğerlerini dinleme, aynı olaya farklı bakış 
açılarını görme gibi zengin bir deneyime sahip olurlar. Daha da önemlisi, kendilerinin diğer üyelerce na
sıl algılandıklarını görme şansını bulurlar. Kişiler, herhangi bir konuda kendilerini tartışmaya kaptırarak, 
grup içinde rahat hissederek kendilerini daha az kontrol ederler ve böylece doğal davranırlar. Bu du
rumda bireyin gerçek düşünceleri ve kişiliği dışarıya yansır ve diğer üyelerin objektif gireye dönütlerini 
(feed back) öğrenebifif. Böylece vaka ve rol oynama gibi tekniklerin olası subjektiflikleri de duyarlık eği
timinde önlenmiş bulunmaktadır. 
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mek istedikleri, katılımcıların çoğunluğunun · özellikle insan ilişkilerine yöılelik 
yeteneklerini geliştirdikleri belirlenmiştir. Aynca bu tür programların; birey ya
nında grup ve örgütün gelişmesine de katlada bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. ı 

Dikkat edileceği gibi duyarlık eğitimi, bir anlamda kendini geliştirmede 
hedeflenen davranışların kazanılmasını sağlamaktadır. Hizmet-içi eğitimde amaç, 
yöneticiyi özellikle işle ilgili konularda iş başında bilgilendirmek ve geliştirmek
ti. Duyarlık eğitiminde ise yöneticilerin; insan ilişkileri konusunda (yani insan 
ilişkilerinin söz konusu olduğu bir etkileşim ortamında) geliştirilmeleri söz konu
sudur. Böylece duyarlık eğitimi, yöneticilerin insan ilişkileri kon_usunda kendile
rini iş başında (insan ilişkileri içinde) geliştirmeleri biçiminde yorumlanabilir. 
Burada gözönünde bulundurulması gereken önemli nokta; duyarlık eğitiminin ya
rarlı sonuçlar vermesine karşılık, kişisel gelişimin insan ilişkileriyle sınırlı ol
masıdır. Katılımcıların, açık yüreklilikle kendilerini ortaya koymaları ve "bura
da ve şimdi"yi irdeliyor olmanın psikolojik rahatsızlığını yenmeleri sonucu; 
kendilerini tanıma, başkaları üzerindeki etkilerini görme, davranışlarının sonuçla
rını görme gibi zengin beşeri deneyimler edinilebilir. Kuşkusuz beşeri ilişkiler 
alanındaki bilgi ve beceriler birçok sorunun çözümün sağlayacaktır. Aynca yöne
ticiler için beşeri ilişkilerin önemi de bilinen bir gerçektir. Ancak gerek iş yaşamı 
gerek sosyal yaşam, gerekse bireysel yaşam bir bütündür ve bu bütün insan ilişki
leriyle sınırlı değildir. Kuşkusuz bu bütün içinde insan ilişkilerinin vazgeçilmez 
bir önemi ve bağlayıcı bir özelliği vardır. Dolayısıyla bireylerin ve özellikle yö
neticilerin insan ilişkileri konusunda kendilerini geliştirmeleri son derece önemli
dir. Ancak günlük yaşamda karşılaşılan tüm sorunların çözümlenmesinde ve yeni 
gelişmelere uyum sağlanmasında sadece insan ilişkileri konusundaki bilgilenme 
ve deneyimin yeterli olacağı tartışma konusudur. 

Sonuç olarak duyarlık eğitimi, bireyin insan ilişkileri alanında gelişmesini 
sağladığından yöneticinin, kendini geliştirmesinin ayrılmaz bir parçasını oluştur
maktadır. Yöneticilerde kendini geliştirme konusunda üzerinde durulması gere
ken en önemli alanın insan ilişkileri olduğu söylenebilir. Yöneticinin işi genel an
lamda insan çeşitli araç-gereçler ve diğer girdilerin uygun biçimde örgütlenmesi 
ve organizasyonu ile amaçlanan sonuca varmak olduğuna göre yönetici için insan 
ilişkileri büyük önem taşır. Çünkü tüm işleyişte insanın en önemli unsur olduğu 
bilinmektedir. İnsanlar arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim ve etkileşim orta
mı, örgütün hedeflerine ulaşmasında en önemli rolü oynayacaktır. Bu bakımdan 
yöneticinin, herşeyden önce insan ilişkilerine duyarlı olması ve öncelikle kendisi
ni bu konuda geliştirmesi gerekli hatta zorunludur. 

1. D.Hogan. "The Regulation of Human Relations Training: An Examination of Some Assumptions and 
Some Recomentations. (Unpublished manuscript) Harward Law School, April 1972. 
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4) Kariyer plaruama ve Kendini Geliştirme 

İşletmelerde özellikle yöneticilerin gelişmelerini sağlamak amacıyla yarar
lanılan yöntemlerden birisi de kariyer planlama (Career Plannig) dır. Kariyer 
planlama, bireyin ve örgütün hedefleri doğrultusunda yönetsel kademeler açısın
dan ilerleyişin önceden belirlenmesidir. Bu yönüyle kariyer planlama, hem yöne
ticinin gelişimini sağlayan hem de örgütün geişmesine katkıda bulunan bir süreç 
olarak rol oynamaktadır. 

Kariyer için bir çok tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlar içinde en 
1
genel ve 

kapsayıcı olanlardan birisi şöyledir: "Kariyer, bireyin çalışma hayatı süresince 
geçtiği aşamalar, bu aşamalarda yaptığı işler ve bu süreçteki hareketliliktir." 1 

Görüldüğü gibi kariyer, bireyin iş yaşamında sağladığı gelişme b~samakla:.. 
nna verilen isimdir. Gerçekte kariyerin genelde anlaşılandan daha geniş . bir süreç 
olduğu söylenebilir. Burada önemli olan nokta, kariyerin her bireye özel bir ge
lişme süreci olduğudur. İşle ilgili gleceğini tesadüflere ve şansa bırakmak isteme
yen bireylerin, mesleki geleceklerini planlamaları önemli bir gereklilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İşte bu gereklilik kariyer planlama olgusunun, giderek 
önem kazanmasına yol açmıştır. Şu halde kariyer planlama; bireyin mev:cut çalış
ma yaşamından yola çıkılarak, onun bir bütün olarak kişilik özellikleri, pavranış
lan, ileride gelmek istediği yere ilişkin amaçlan, edinmek istediği deneyimleri, 
kısaca bireyin kapasitesini en iyi biçimde kullanacağı bir iş yaşamı g;ı-afiğinin 
projeksiyonu olarak değerlendirilebilir. Kariyer planlama, yalnızca iş yaşamıyla 
sınırlı gibi görünmekle birlikte, aslında işteki değişikliklerin tüm yaşamı etkiledi
ği dolayısıyla kariyer planlamanın, bireyin sosyal yaşamını da etkilediğt söylene
bilir. 

Kariyer planlama, bireyin kendi potansiyeli ve ileriye yönelik hedefleri ile 
dahil olduğu organizasyonun sağladığı olanaklar arasında bir denge kurması ve 
işinde yükselmek için bir plan yapmasıdır. Bazı işletmelerde, özellikle :terfi hak
larından her yöneticinin eşit düzeyde yararlanması amacıyla kariyer planlama, iş
letme tarafından önceden hazırlanır. Amaç organizasyondaki hareketliliği sağla
mak, çalışanların potansiyellerinden en iyi biçimde yararlanmak ve ç4Iışanlann 
gelişmesine katkıda bulunmaktır. İşletmenin belirlediği kariyer planlamada, her 
kademe için çalışanın sahip olması gereken şartlar, taşıması gereken yeterlikler 
ve yükselme çizgisi (Kariyer yolu) bellidir. 

Kariyer planlamayı etkileyen bir çok faktörden söz edilebilir. Herşeyden 
önce kişinin; bireysel kişilik özellikleri, yetişme biçimi, aldığı eğitim gibi özellik
ler, bireyin yaşamındaki tüm atılımları ve eğilimlerini etkilediği gibi kariyerini de 
etkilemektetdir. Çünkü; bireylerin kariyere ilişken ihtiyaçları ve güdüleri farklı
dır. E.Schein, bireylerin kariyer seçiminde rol oynayan ve kariyer çab;alan (Ca
reer Anchors) olarak adlandırdığı bireysel faktörleri; - idari yetenek, - teknik ye-

1. R.W. Mondy, R.M. Noe. Personel: Management of Human Resources (3 rd ed.). Allyn ~acon ine., 
Massachusetts 1987, s. 336. 
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tenek,-giİvenlik,-yaratıcılık,-otonomi .biçiminde sıralamıştır. 1 Kariyer planlamayı 
etkileyen diğer önemli ;bir faktör ise yaşam dönemleri (Life Stages) olarak ad
landırılan yaşamın değişik dönemlerinde kariyere yönelik farklı algılamalardır. 
Kariyere ilişkin beş yaşam dönemi; -kimlik kabulü, - gelişme - yerleşme, -
uyum, ve -iniş olarak belirlenmiştir.2 

Gerek bireysel gerekse organizasyonel kariyer plfutlama için yararlanılacak 
prosedür, farklı kaynaklarda birbirine çok yakın biçimde sıralanmıştır.(*) Konu
muzla ilgisi bakımından, değişik kaynaklardaki tartışmalara girmeden, kariyer 
planlama prosedürüne 9zetle yer verilmesi yararlı olacaktır. 

a) Kariyer planlamayı ister birey kendi başına yapsın isterse organizasyon 
yapsın, öncelikle duruın tespitiniıi yapılması gereklidir. Burada bireyin kendine 
yönelik değerlendirmeleri ve kendisine yönelik çeşitli soruları söz konusudur. Bu 
adım sonunda birey, ih~iyaçlarını belirlemiştir. Bu ilk: aşamada kendi kendini de
ğerlendirme gerçekleştirilir. 

b) İkinci adımda,: ihtiyaçları giderme yönündeki seçenekler değerlendiri
lir. Kişi, önündeki fırsatları belirlemeye çalışır. 

c) Pek çok seçen~ğin gözden geçirilmesi bireyin, ihtiyaçlarına uygun amaç
ları belirlemesini sağl~yacaktır. Bu aşamada bireyiri" amaçları belirlenmiştir. 

d) Son aşamada qelirlenen amaçlara ulaşmak için nelerin yapılacağının be
lirlenmesi söz konusudur. Bu adım çok önemlidir. Çünkü; bu son adım aslında 
kariyer planlamanın tePıelini oluşturmaktadır. Kişi· bu aşamada ihtiyaçlarını gi
dermek belirlediği amaÇlara ulaşmak için şu anda ve daha sonra neler yapabilece
ğini neler yapması gerektiğini belirler. Bu aşamanın sonunda plfuılar uygulamaya 
koyulur. · 

Kariyer planlamanın bir çok yararlarından söz edilebilir. Öncelikle kendi iş 
geleceğini plfutlamak, bireyi kendisi hakkında düşünmeye, durumunu gözden ge
çirmeye yöneltecektir. Bu ise esasında kendini geliştirmenin temel adımlarından 
birisi olan kendini değerlendirmeyi sağlamaktadır. Kendini değerlendiren birey, 
kendisini adeta keşif eder. Bu araştırma ve değerlendirme üzerine, kişinin ilerisi 
için belirleyeceği hedefl.erin daha sağlıklı .ve objektif olacağı bir gerçektir. 

Günümüzde bir çpk işletmede bireylerin yaşadıkları sorunlar arasında kendi 
rollerine ilişik belirsizilk ve geleceğe yönelik kaygıların önemli yer tuttuğu bilin
mektedir. Rekabetin yok denecek kadar :az olması, yetersiz motivasyon, mono
tonluk gibi olumsuzlukların yol açtığı bu sorunların temelinde kariyer plan
lamasının olmayışı da önemli yer tutar. Çünkü; kariyer planı, bireyin daha geniş 
bir perspektifle, iş yaşamını değerlendirebilmesine ve atılımları için daha çok ça
ba gösterebilmesine olanak tanır. Böylece birey, tesadüfi bir geleceği değil kendi
si için tasarladığı ve önceden az çok bildiği gelişme .sürecinde yol alabilir. 

1. R.W.Monday, R.M.Noe. op.cit., s. 337. 
2. ibid., s. 337. ' 

(*) Konuyla ilgili daha geniş bilgi için şu kaynaklara baş vurulabilir: 
- J.A.Miller. Career planning and Development Series No: 12;.1979. 
- H.J.Amold. D.C.Feldman. Organizational Behaviour. Mc.Graw Hill Book Comp., New York 1986. 
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Kendini geliştirme açısından kariyer plfuılamanın büyük önem taşıdıg:ı. gö-· .. 

rülmektedir. Çünkü; kendini geliştirme belirli bir amaca yönelik çabaları gerek
tirmekterdir. Bu amacın belirlenmesi, yani yöneticinin hangi konuda kendisini ne 
kadar geliştireceğinin belirlenmesi büyük ölçüde kariyer planlamasına bağlıdır. 
Böylece yönetici, yaptığı kariyer planlaması ile kendini geliştireceği alanları be
lirlemiş olacaktır. Nitekim kendini geliştirmenin çok kapsamlı bir kavram olduğu 
ve her bireyin iş ve sosyal yaşamına göre şekil alınası gerektiği daha önce belir
tilmişti. Yöneticinin kendini geliştirmesinde kendisi ve kurumunun belirlediği ve 
ulaşılması hedeflenen amaçların yani kariyer planlaması çalışmalarının büyük rol 
oynadığı sqylenebilir. 

5) Zaman Yönetimi ve Kendini Geliştirme 

Yöneticilik eğitimi ve yönetici geliştirme yaklaşımları arasında zaman yö
netimi, gid~rek artan bir önem kazanmaktadır. Nitekim özellikle bilim ve tekno
lojinin hızla gelişmesi, bilginin her geçen gün daha büyük hızla artması, daha da 
önemlisi iletişimin çok gelişmiş olması, yönetim uygulamalarını hızlandırmıştır. 
Yöneticiler, eskiye oranla daha çok kararlar vermek, daha çok bilgiler edinmek, 
kısaca dah:;ı çok faktörü göz önünde bulundurmak ve sonuçta daha çok çalışmak 
durumundadır. Bütün bunların sağlıklı biçimde yapabilmesi ise büyük ölçüde za
manını etkin ve verimli biçimde kullanmasına bağlıdır. Bunun bir sonucu olarak 
günümüzde pek çok yöneticinin zaman sorunu yaşadığı bilinmektedir. 

Zaman kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: "Zaman, insan yaşamının yerine 
göre uzun ya da kısa süreli, yinelenmesi olanaksız, başlangıcı ve sonu belli, saat
le ölçülebilen bir bölümüdür." 1 Zaman konusuyla ilgili olarak pek çok eser yazıl
mıştır. Konu, gerek bilimsel araştırma alanında gerekse çeşitli sanat dalları ara
sında incelenmiştir. Bu eserlerde zaman, çeşitli yönleriyle ele alınmış olmakla 
birlikte hemen hepsinin ortak yönleri arasında zamanın; - değeri, - önemi, - ge
riye kazanılamayışı yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi zaman, aslında soyut bir kavram olmakla birlikte, günlük 
;hayatla içiçe duran ve herkes için pratik önemi ve değeri olan bir kavramdır. Bu 
kavramın en önemli yönünün, genel geçer özellikler taşıması olduğu söylenebilir. 
)Bir başka deyişle kendisi için zamanın hiç önemli olmadığını belirtecek insan 
'yoktur, denilebilir. Çünkü, böyle bir şey söylense bile kişi, belli bir yaşam süre
cindedir ve bunu yaşamaktadır. İster verimli ve yararlı olsun, isterse verimsiz ol
sun kişi, bir zaman harcamaktadır. 

Böylece yönlendirilmesi oldukça güç ve bireyin zaten içinde bulunduğu bir 
süreç oluŞu, zamanın yönetimini de zorlaştırmakta hatta olanaksız hale getirmek
tedir. O halde zaman yönetimiyle belirtilmek istenen şey nedir? 

Gerek bir yönetici geliştirme yaklaşımı gerekse bir örgütsel müdahale tekni-· 
ği olarak ele alınan zaman yönetiminde, temel hedef, bireyin kendisini ve işlerini 
1. M.Tezcan. Boş Zamanlann Değerlendirilmesi. A.Ü.EBF yay., no: 116, s. 7. 
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içinde yaşanan zaman süreci içinde istenen düzeyde plfuılamasıdrr. Gerçekten qe 
zamanın planlanması, en verimli biçimde kullanılması çeşitli sorunları engelle
mektedir. İş yaşamında bunun somut sonuçlarım görmek mümkündür. Zaman 
baskısının iş yaşamında önemli streslere yol açtığım bildiren bir kaynakta şu gö
rüşlere yer verilmiştir: "Saatin icadıyla kendi çökmemize sebep olan aleti icat et
miş olduğumuz söylenebilir. Biz hayatımız boyunca bir 'düşman' olarak gördüğü
müz zamana karşı savaşıyoruz ve nihayet zaman baba bizim hayatımızın sonu 
geldiğinde acı hasadını yapıyor." 1 

Karar verme süreci olarak da tanımlanan yöneticilik, aslında zamanı en iyi 
şekilde kullanma sanatıdır, denilebilir. Çünkü; Yönetici, sadece kendisi ile ilgili 
değil, amiri bulunduğu insanlar ve çeşitli işler hakkında da kararlar vermektedir. 
Problemleri çözmekte ve planlar yapmaktadır. Tüm bu ağır iş yükünün en opti
mal biçimde yapılması, bunların yanında sosyal yaşamın da düzenli biçimde gö
türmesi yöneticinin, zamanım en iyi biçimde kullanmasını, diğer bir ifade ile tüm 
bu etkinlikleri zaman içine en iyi bir biçimde yerleştirmesini gerektirmektedir. 
Bunun için de yöneticilerin izleyecekleri stratejiler konusunda zaman faktörünü 
sürekli göz önünde bulundurmaları gerektiği ve zamanı iyi seçmenin, stratejinin 
en önemli bileşeni olduğu belirtilmiştir." 2 · 

Zaman yönetiminin özünde planlama fonksiyonunun yer aldığı söylenebilir. 
Bilindiği gibi planlama, önemli bir yönetim fonksiyonudur. "planlama, en basit 
şekilde olmak üzere; neyin, ne zaman, nasıl nerede ve kim tarafından yapılacağı
nı önceden kararlaştırma sürecidir. planlama, bir amacı gerçekleştirmek için en 
iyi davranış biçimini seçme ve geliştirme niteliği taşıyan bilinçli bir süreçtir. "3 O 
halde zaman, her türlü planlamanın ana unsuru durumundadır. planlama için be
lirli bir amacın olması gereklidir. plfuılama fonksiyonu belirli amaçlara ve hedef
lere ulaşmak üzere gerçekleştirildiğine göre zaman yönetiminde amaçların ve 
hedeflerin çok büyük önemi vardır. böylece amaçların belirlenmesi ve pHin
lamanın zaman yönetiminin temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu durumda bir 
zaman yönetiminden söz edebilmek için öncelikle amaçların sağlıklı ve objektif 
bir biçimde belirlenmesi gereklidir. Küçük bir günlük etkinlikten kurum için bü
yük önemi bulunan bir olaya kadar hemen her etkinlikte amacın belirgin olması, 
ulaşılacak hedeflerin gerçekçi biçimde belirlenmiş olması, bunlar arasında önce
liklerin belirlenmiş olması, zamanı en iyi biçimde kullanmanın ya da zaman yö
netiminin temel şartı olarak değerlendirilebilir. 

Zarrian yönetiminde üzerinde önemle durulan konulardan birisi de zaman 
tuzaklarıdır. Zaman tuzakları dış kaynaklı ve yöneticinin kendisinden kaynakla
nanlar olmak üzere iki grupta incelenmiştir.4 Dış kaynaklı zaman tuzakları ara
sında - gereksiz biçimde uzayan ve beklenmeyen telefon görüşmeleri, - açık kapı 

1. D.Nerfolk. iş Hayatında Sters. (Çev: L.Serdaroğlu) . Form yay., lstanbul t.y. s. 86. 
2. W.J-i.Newrnan. Administrative Action (2 nd ed.). Prentice Hall lnc., New Jersy 1964, s. 82. 
3. K.Tosun~ işletme Yönetimi. op.cit. s. 408. _ 
4. · N.Vatansever. "işletmelerde Yönetim Zamanının Rasyonelleştirilmesi ve Uygulamaya ilişkin Bir Ornek". 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans.Tezi. !.O.işletme Fak., 1991, s. 4-6. • · 
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pdlitikası, - sorunlu veya yeteririce yetişmemiş yada uzmanlaşmamış pers~~el; -·· · 
birden çok üstün bulunması, - gereksiz ve iyi düzenlenmeyen toplantılar,' - Üst ka
rarlan, - aşın merkeziyetçi yönetim politikası, sayılmıştır. Yönetioidyn-kaynak:la
nan zaman tuzakları ise şunlardır: -karmaşık hedefler, - ayrıntılarla uğraşmak, -
"hayır" diyememek, - kararsızlık ya da acele karar vermek, -işleri erteleme, - de
ğişime direnç gösterme, - dinlememe, - rutin içinde boğulma, - bilgi yetersizliği. 
Sözü edilen zaman tuzakları içinde özellikle bazılannııi, zaman kaybında çok 
önemli rol oynadıkları gözlenmektedir. Bunlar arasında; sık sık yapılan ve çoğu 
zaman gereksiz yere uzayan iş toplantıları, zamansız ve kendilerine hayır dene
meyen ziyaretçiler, yöneticinin her isteyenin istediği zaman odasına girebileceği 
gibi bir imaj vermesi, diğer adıyla açık kapı, gereksiz telefon görüşmeleri öıi-
celikle sayılabilir. , 

Zaman yönetimi kapsamında yararlanılan bir yöJltem de zaman bütçesi 
yaklaşımıdır. Zaman bütçesine ilişkin ilk çalışmalar yaklaşık 50 yıl öncesine, "sa
nayileşme süreci içinde ortaya çıkan işçi sınıfının ekonomik koşullan ve tüketim 
potansiyelini belirlemek için yapılan aile bütçesi araştırmalanna" 1 dayanır. Bu 
yaklaşımla, bireyin günlük etkinlikleri, 15 veya 30 'ar dakikalık zaman dilimleri
ne ayrılarak bu sürelerde neler yaptığı belirlenir. Böylece bireyin zaman güncesi 
(Time Diary) oluşturulur. Aynca bireyin günlük etkinlik listesini (Activity 
Checklist) yapması istenir. Bu veriler, bireyin zaman bütçesini oluşturur ve bire
yin zamanı, gün ya da hafta olarak belirli tablolarla gösterilir. Böylece bireyin za
man bütçesini nasıl kullandığı, nerelerde hatalar yaptığı kendiliğinden ortaya çı
kar ve gerekli önlemler alınabilir. 

Genellikle yöneticilerin günlük çalışmalarında önemli zaman kayıplarına 
neden olan bu zaman tuzaklarından en az biçimde etkilenebilmek için çeşitli ön
lemlerin alınması gereklidir. Zaman tuzaklarıyla ilgili önlemlerin ele alınması ko
numuzu aşmaktadır. Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta, zaman tu
zaklarının aşılması yönündeki tüm önlemlerin aynı zamanda bireyin kendisini ge
liştirmesini de sağlayacak olmasıdır. Çünkü; zamanım daha etkin ve verirrıli bi
çimde kullanma yönünde önlemlerin alınması, bu konuda çaba harcanması, bire
yin diğer çalışmalarını rahatlatacaktır. Böylece zaman yönetimi de bireyin ken
disini geliştirmesine katkıda bulanan en önemli yöntemlerden biri olarak değer
lendirilebilir. Ülkemizde çalışanların zaman ktillanımlarıyla ilgili bir araştırmada2 

bireylerin kendilerini yenilemek için ayırdıkları süre arttıkça iş verimliliğin de ar
tacağı, tekdüze işlere ayırdığı süre uzadıkça "iş verimliliğinin düşeceği belirlen
miştir. Yoğun bir iş yüküyle karşı karşiya bulunan yönetici için kendini geliştir
me tekniklerinden birisi olarak zaman yönetin:\iııin büyük yararları olacaktır. Ni
tekim, yönetici etkili bir zaman kllllanımı ile gerek işini en iyi biçimde yapmak 
gerekse kendisini geliştirme yönündeki diğ~ etkinliklere zaman ayırabilmek ve 
sağlıklı bir sosyal yaşam için önemli bir avantaj elde etmiş olacaktır. 

1. A. Erbesler. lşgücünün Zaman Kullanımı ve İş Verimliliğini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler. 
MPM yay., no: 350, Ankara 1991, s. 10. 

2. lbid. s. 89. 
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Görüldüğü gibi zaman yönetimi yaklaşımının kendini geliştirrne bakımın
dan büyük önemi vardır. Nitekim bireyin kendini geliş~irp:ıesi için öncelikle za
mana ihtiyacı vardır. Söz konusu olan yoğun bir iş yüküyle karşı karşıya olan yö- · 
netici olunca konunu önemi daha da artmaktadır. Zamanı en iyi biçimde yöneten 
yönetici, kendisini geliştirecek etkinliklere de yer verebilecektir. Aksi durumda 
zaman baskısı altında olan yönetici günlük işleriyle ilgili beklentilere bile cevap 
vermekte zorlanabilecektir. Sonuçta kendini geliştirmeyi hep isteyecek hayal 
edecek ama bir türlü zaman bulamayacaktır. Bu açıdan iyi bir zaman yönetimi 
kendini geliştirmenin temel adımı olmak durumundadll:". Gerek zaman yönetimi 
gerekse kendini geliştirmenin tüm yaşam boyunca devam etmesi ve· ~ireyin aktif 
olmasını gerektirmesi ile belirli bir dönemde gerçekleştirilen hizmet-içi ğitim ve 
duyarlık eğitimi gibi çalışmalardan ayrıldığı söylenebilir. 

Yönetici eğitimi ve yönetici geliştirme yaklaşımlru;ına genel olarak bakıldı
ğında yöneticilerin aldıkları formal eğitim, daha sonra iş başında aldıkl~n hiz
met-içi eğitimler, duyarlık eğitimi, kariyer planlama, zaman yönetimi gibi t(ğitim
lerin tamamı yöneticinin, kendini geliştirme sürecine: katkıda bulunmaktadır. 
Kuşkusuz burada sayılanların dışında da yönetici geliştirme yaklaşımları mevcut
tur. Sonuç olarak yöneticilerin eğitim ve geliştirilmeleriyle ilgili tüm yaklaşım ve 
eğitim yöntemlerinin yararlı olduğu ancak tek başına yeterli olmadıkları söylene
bilir. Tüm bu yaklaşımlarda aktif biçimde yararlanmayı sağlayacak kendini geliş
tirme çabası, sözü edilen eğitimi yaklaşımlarının da ba~arıya ulaşmasına katkıda 
bulunacaktır. Böylece yönetici geliştirme konusundaki tüm çalışmaların; yöneti
cilerin kendilerini geliştirmeleri sürecine hizmet ettiği ancak kendisine gerekli 
olan eğitim çalışmalarının belirlenmesinde ve mevcut programların seçilmesinde 
yöneticinin kendi arzu ve gayretinin ön planda olması gerektiği söylenebilir. 
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D. YÖNETİCİDE KENDİNİ GELİŞTİRME . · 

1. Yöneticide Kendini Geliştirme ile İlgili Kavramlar 

Yöneticilerde kendini geliştirme ile ilgili birçok kavramdan söz edilebilir. 
Burada dikkatleri çeken ve en önemli olduğu düşünülen Pygmalon etkisi, kendini 
tamamlama (Self Fulfilling), değişim kolaylaştırıcı (Change Facilitator) ve bilgi 
eskimesi (Obseleccence) kavramları kısaca ele alınacaktır. 

Pygmalon Etkisi, literatirde1-2 bireyin diğer insanlara özellikle kendilerin
den daha ast durumundaki kişilere yönelik beklentilerinin bu bireylerin gelişme
sinde ya da gelişmemesinde büyük etkisi olduğunu belirtmek için kullanılmakta
dır. Yöneticinin astı için düşündükleri, onun için sahip olduğu umut ve beklenti
leri; bir süre sonra asta yansır. Bu umutlar astın gelişme, değişme eğilimi ve ge
nel performansını harekete geçirir. Kısaca astın kendisini tamamlamasını sağ
lar. Böylece yöneticinin bu konudaki gayreti ve yüksek düzeydeki beklentileri 
aynen asta geçerek ve onu teşvik edecektir. Yöneticinin kendini geliştirmesinde 
üstlerinin kendisine yönelik beklentilerinin büyük rol oynadığı görülmektedir. 

Pygmalon,C*) bireyin başkasına yönelik beklentilerini yansıtırken, bu bek
lentilerin diğer bireyde oluşturduğu olumlu çaba ise kendini tamamlamaya (Self 
Fulfilling) yol açmaktadır. Gerçekten de bir çok yöneticinin Pygmalon'ı bilerek 
ya da bilmeyerek oynadığı söylenebilir. Olayın özünde diğer insanların gelişebi
leceklerine yönelik inanç yer almaktadır. Pygmalon, yöneticiler için çok daha bü
yük önem taşır çünkü; yöneticiler hiyerarşik bir yapı içindedirler ve astlarına yö
·nelik beklentileri son derecede önemlidir. 

Pygmalon etkisi olarak değerlendirilebilecek bu durumun olumlu olabilece
ği gibi olumsuz sonuçlar da verebileceği unutulmamalıdır. Nitekim başkasına yö
nelik olumlu beklentiler, onun performansını harekete geçirip kendisini geliştir
mesini sağlayabilirken olumsuz beklentiler de bireyin mevcut etkinlik düzeyinin 
azalmasına neden olabilir. Kendini tamamlama, pygmalon etkisinin bir sonucu
dur. "Kendini tamamlama kavramı; beklentilerin belirli düzeydeki gücünü ifade 
eder. "3 Çünkü~insan psikolojisine yönelik çalışmalar da bireylerin kendi kendile
riyle ilgili fikirlerinin desteklendiği yönde davranma eğilimlerinin oldukça yük
seldiğini ortaya koymuştur. 4 İş ortamında bir yöneticinin kendi gelişimi ve kari
yer planlaması ile ilgili görüşlerinin, üst düzey yöneticilerinin beklentileri ve 
umutlarıyla da desteklenmesi, yöneticinin kendisini geliştirmesi açısından büyük 

1. J.S.Livingston (Ed.by. E.C.Bursk). "Pygmalon in Management". Developing Executive Leaders. 
Harwad Un.Press, Massachusetts 1971, ss. 117-126. 

2. B.L.Reece., R.Bronc:lt. Effective Human Relations in Organization. H.M.Comp., Boston 1978, 
s. 100-101 

3. J.S.Livingston. op.cit., ss. 117-126. 
4. lbld ss. 117-126. 

(*) Pygmalon, Yunan mitolojisinde önemli yeri bulunan bir heykeltraşın adından gelmektedir. Mitolojiye gö
re, pygmalon, yaptığı bir kadın heykelini çok sever. Onu çok çeşitli oymalar ve süslemelerle o kadar gü
zelleştirmiştir ki, ona aşık olur ve bir heykel değilde canlı bir insan olmasını çok ister. Mitolojiye göre bu 
kadın heykeli sonunda canlanır. 
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önem taşımaktadır. Yöneticilerde kendini geliştirme sürecinde pygmalon etkisi 
ve kendini tamamlamanın önemli yer aldığı görüşünden hareketle ast, yönetici
sinin beklentileri oranında kendisini geliştirebilir gibi bir-sonuc~ varılabilir. 

Değişim kolaylaştırıcı (Change facilitator) kavramı ise yöneticinin, değişi
me açık oluşuyla ilgilidir. Kendini geliştirme sürecinde rol oynayan önemli bir 
faktör de yöneticinin değişime açık oluşudur. Kendini geliştirme ile değişim ve 
gelişme arasındaki ilişki bir önceki bölümde ele alınmıştı. Burada yöneticinin de
ğişime açık oluşu ve bunun gerek kendisi gerekse organizasyonunun gelişmesine 
katıklarını kısaca ele almakta yarar olacaktır. Herşeyden önce kendini geliştif;me
nin değişmeyi içerdiği söylenebilir. 

Okul yöneticileriyle ilgili olarak yapılan bir araştırmada1 yöneticinin deği
şim kolaylaştırıcı rolünden ve bu rolün üç biçimde gerçekleştirilmesinden söz 
edilmiştir. Değişim kolaylaştırıcılık kısaca yöneticinin, kendisi ya da örgütüyle 
ilgili çalışmalarda yeniliğe açık olması, değişimin gerçekleşmesi sürecine liderlik 
yapması biçiminde açıklanabilir. Buna göre yöneticiler , değişim kolaylaştırıcı 
olarak üç bölüme ayrılmışlardır. Birinci grupta yer alan başlatıcılar, mevcut ku
rallara uydukları halde uzun dönemli kararlar ve politikalarda üst birimlerin ~elir
lediği kararların dışına çıkabilirler. Bu yöneticiler açıklıktan yana, net, kararlı ve 
dinamizim gibi özellikler gösterirler. İkinci değişim kolaylaştırıcı tipi yönetifiler 
dir. Bu gruptakiler, üst düzeyden gelen kararların dışına çıkmaz, yenilik yapma
ları için astlarım destekler ancak birinci gruptakiler gibi liderlik yapamaz~ar. -
Üçüncü gruptakiler ise Cevaplayıcılardır. Bu gruptaki yöneticiler, herkesin ken
di işlerini kendi kararlarıyla yapabileceklerine inanır, kısa vadeli sorunlara yo
ğunlaşır ve zamanım acil sorunlara cevap vermekle geçirirler. Birinci grupta yer 
alan başlatıcı tipteki yöneticilerin değişimin başlatılması ve yerleştirilmesinde 
daha etkili oldukları görülmektedir. 

Burada "değişme" ve "yenilik" kavramları arasındaki farkın vurgulanma
sında yarar vardır. Daft ve Becker bu konuda şöyle bir tarif getirmişlerdir. "Yeni
lik, yeni bir şeyin benimsenmesidir. Değişim ise farklı bir şeyin benimsenmesi, 
kabul edilmesidir. "2 · 

Görüldüğü gibi değşim kolaylaştırıcı rolüyle yönetici, gerek kendisini ge-
' rekse yönetim alanındaki kişileri ve örgütünü geliştirme sürecine çeşitli düzeyler-

de katkıda bulunmaktadır. Böylece yöneticideki değişime açıklık ile kendini ge
liştirme özelliği arasında yakın ilişki bulunduğu görülmektedir. 

1. A. Bakioğlu. "Değişim ve Yenilikte Okul Yöneticisinin Rolü: lngiltere ve Amerika'daki Uygulamalar' . Ya
şadıkça Eğitim Dergisi. Sayı 32, 1994, ss. 25-30. 

2. A. Bakioğlu. op.cit., s. 25-30. 
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Bilgi Eskimesi (Oboselescence) kavramı, bireylerin kazandıkları bilgilerde 
ve becerilerde zamanla meydana gelen eskime ile ilgilidir.1 Belirli bir dönemde 
alınan eğitim sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler; yeni araştırma sonuçları, 
teknolojik ilerlemeler ve hızlı bilgi artışı ile zamanla geçerliliğini yitirebilmekte
dir. 2 Zamanı geçtiği halde hala eski teknolojilerle üretim yapmak ürünlerin gü
nün koşullarına uymasını engellemektedir. Diğer yandan eski ve modası geçmiş 
bir anlayışla sunulan bir hizmet rağbet görmeyecektir. Aynı biçimde gerek iş ko
nusuyla (sektör) ilgili gerekse yönetim anlayışı konusundaki bilgi ve becerileri, 
günün koşullarına uygun olmayan yöneticinin, başarılı olma şansının düşük ola
cağı söylenebilir. 

Görüldüğü gibi kazanılan bigilerde zamanla meydana gelen eskime, bireyin 
uygulamalarına doğrudan yansıyabilmektedir. Yöneticiler açısından konunun 
önemi daha da büyüktür. Çünkü yöneticilerdeki bilgi eskimesi, özellikle yönetim 
anlayışındaki bilgi eskimesi ve geride kalmışlık sadece yöneticiyi değil bir çok 
insanı doğrudan etkilemektedir. Böylece bilgi eskimesi ile kendini geliştirme ara
sında çok yakın ilişki bulunduğu görülmektedir. Çünkü; birey, kendini geliştirme 
yolu ile bilgi eskimesini önleyecektir. Yönetici, hızla gelişen bigileri ihtiyacı 
doğrultusunda edinerek kendisindeki bilgi eskimesinin önüne geçebilecektir. 

2. Yöneticide Kendini Geliştirme Yaklaşımı 

Kendini geliştirmenin basit bir teknik veya egzersiz değil, bireyin kendi öğ
renme gündemini oluşturduğu bir anlayış, bir yaşam biçimi olduğu bundan önce
ki bölümde belirtilmiş ve incelenmişti. Herhangi bir birey yerine esas fonksiyonu 
işi bir grup insanı belirli hedefler doğrultusunda koordine etmek olan yöneticile
rin kendilerini geliştirmeleri söz konusu olunca, kendini geliştirmenin daha bü
yük önem kazanacağı açıktır. Kuşkusuz hızlı gelişmelerin yer aldığı günümüzde 
hemen her meslek grubu çalışanı, hemen her birey için yeni bilgilere uyum gös
terme gereği vardır. Ancak işleri gereği her gün birçok kararlar vermek durumun
da kalan, birçok gelişmeyi izlemek durumunda olan yöneticiler için kendini ge
liştirme, bir gerekliliğin ötesinde bir zorunluluk olmaya başlamıştır. 

Öncelikle daha önceki başlıklarda ele alınmaya çalışılan ve özellikle yöneti
ci geliştirme programı olarak isimlendirilen etkinliklerle yöneticide kendini ge
liştirme arasındaki farka dikkatleri çekmekte yarar olacaktır. Tek tek yönetici ge
liştirme yaklaşımları incelenirken de açıkça görüldüğü gibi yönetici geliştirmeye 
yönelik tüm yaklaşımların ortak noktası, programların bizzat bu programlalara 
katılacak yöneticiler tarafından hazırlanmayışıdır. Yani yöneticileri geliştirmeye 
yönelik hemen bütün etkinlikler, çeşitli organizasyonlar, işletmeler, üniversiteler 
ya da benzeri kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. 

1. S. S. Dubin. "Motivational Factors in Professional Updating.° Professional Obselescence. Lexington 
Books, London 1971, ss. 35-49. 

2. P.F.Drueker. Men ldeas and Politics. Harper and Raw, London 1971, preface. 
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Yönetici, çevresinde düzenlenen ve çoğunlukla yer alması istenen ya da zo
runlu tutulan eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Bu şekilde katıldığı eğitim prog
ramlarında çoğunlukla pasif kalabilmektedir. Kurum tarafından zorunlu kılındı
ğı için arkadaşları da katıldığı için veya eğitim programı sonunda alacağı serti
fika ve benzeri nedenlerle çalışmaya katılan yöneticinin, bu eğitim programından 
özlenen yaran sağlaması, tartışmaya oldukça açıktır. Yönetici geliştirme prog
ramlarına katılanların programdan yararlanmalarının, katılımcıların kendini geliş- · 
tirme ihtiyacına sahip olma derecelerine bağlı olduğu söylenebilir. Böylece eği- . 
tim prgramının etkinliğinin kendini geliştirme ihtiyacı yüksek olan katılımcıların : 
programda yer almasıyla yakından ilgili olduğu sonucuna varılabilir. Dolayısıyla : 
herhangi bir eğitim programına gönderilecek yöneticilerin seçiminde kendini ge- ; 
liştirme arzuları yüksek olanların belirlenmesi yararlı olacaktır.Böylece yönetici · 
dışında, başkalarının görüş ve düşünceleri doğrultusunda hazırlanan eğitim : 
etkinliklerinin yöneticinin kendi öğrenme ihtiyaçlarını, kendi gelişme ihtiyaçları- · 
nı karşılamaktan çoğunlukla uzak olduğu söylenebilir.(*) 

Günümüzde çok önemli bir toplumsal değişim yaşanmakta olup hemen her i 
etkinlikte "bilgi"nin temel güç ve ana sermaye olarak rol oynaması söz konusu- ; 

1 

dur. Bütün sektörlerin, mesleklerin ve bu mesleklerde çalışanların, günümüzde ; 
gerçekleşen çok hızlı bilgi artışından etkilendikleri de bilinen bir gerçektir. Bütün ,· 
bu gelişmeler, hangi kademede olursa olsun başarılı olmak isteyen yöneticilerin ; 
yeni bilgilere ulaşmaları, yeni becerileri edinmeleri, kısaca kendilerini geliştirme-

' lerini gerektirmiştir. Kendini geliştirme, bireyin aktif olduğu, kendisine gereken ' 
bilgi, beceri ve çalışma programının oluşturulmasına kendisinin de katıldığı ya da 
program seçimi yapabildiği ve bireysel çabasının ön planda olduğuna işaret eden · 
bir kavramdır. Yönetici, kendi öğrenme ihtiyacının farkında olarak kendisi 
öğrenme gündemini oluşturmak durumundadır. 

Yöneticinin kendini geliştirmesi amacıyla zaman zaman çevrede hazırlan- ı 

mış bulunan eğitim ve geliştirme programlarına katılması da söz konusu olacak- : 
tır. Ancak burada önemli olan nokta, yöneticinin kendi gelişimi için uygun gör- : 
düğü çalışmalara katılması ve gereken çabaları göstermesidir. 

"Bilginin eskimesi hemen her alanda karşılaşılan kaçınılmaz bir durumdur. , 
Günümüzde emekliliğine yakın bir üst düzey yönetici deneyimlerine, genç bir ! 
yönetici de öğrenme hızına güvenmemelidir. Her iki yönetici de günün rutin ça- : 
lışmaları arasında yarın için yeterince hazırlanmaya fırsat bulamiyarak, ihtiyaçla- · 
n olan geliştirme programlarının çalıştıkları şirket tarafından giderilmesini bekle
mek zorunda kalıyorlar ... Oysa günümüz yöneticisi, eskiyen bilgilerini yenile-, 
mek için başkalarının birşeyler yapmasını beklemeyi göze alamaz." 1 

1. W.R.Dill, W.S. Crowston. "Strategies tor Self-Education". Developing Executıve Leaders (ed.E.C. 
Bursk). Hal'Vard Unv.Press, Massachusettes 1971, ss. 164-176. 

(*) Yönetici geliştirme ile yöneticide kendini geliştirmenin, amaç, dayanak, yöntem, süreç, kapsam ve 
sorunlar, açısından karşılaştırıldığı tablo: 10, bu alt başlığın sonunda yer almaktadır. 
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Bilgi ve becerilerinde zamanla bir eskime ve yetersizlik söz konusu olurken, 
diğer yandan hızlı gelişmeler yöneticilerde geleceğe ilişkin kaygı ve belirsizlik 
doğurmaktadır. Gelecek şok:u1 'olarak isimlendirilen bu durumun da kendini ge
liştirme ile aşılabileceği söylenebilir. 

Sözü edilen yeni bilgi ve beceri ihtiyacı, yöneticinin çalıştığı iş alanıyla ilgi
li olabildiği gibi genel yönetim becerileri hatta sosyal yaşam ile de ilgili olabilir. 
Giderek çoğalan bu bilgilenme ihtiyacının giderilmesi, için rastgele bazı eğitim 
etkinliklerine pasif biçimde katılmanın yeterli olamayacağı açıktır. Şu halde yö
neticinin; işini daha iyi yapmaktan zamanını daha etkin biçimde kullanmaya, 
insan ilişkilerindeki sorunlarım çözmekten uzun vadeli projeler üretme ko
nusundaki becerilere kadar bir çok alanda kendi öğrenme ihtiyaçlarını belirlemesi 
ve bunların giderilmesi konusunda aktif biçimde çaba göstermesi gerektiği söyle
nebilir.Bu ise kısaca kendini geliştiİme olarak tarif ettiğimiz etkinliktir. "Yöneti
cide kendini geliştirme yöntemi; onların, kendi zamanları, enejileri ve diğer kay
naklaiını hem iş içinde hem iş dışında feda etmelerini gerektirir" .2 

Özetlemek gerekirse yöneticide kendini geliştirme, yöneticinin kendini 
eğitme sorumluluğunu yüklenmesi biçiminde açıklanabilir.Buradaki "sorum
luluk!' kavramının altının çizilmesinde yarar vardır. Gerçekten kendini geliştir
me bireye önemli bir sorumluluk gytirmektedir. Çünkü yönetici, kendisi dışında 
hazırianan bir etkinliğe pasif biçimde katılma kolaylığına sahip değildir. 

Kendini geliştirme bireyin, birçok bilgiler arasında kendi öğrenme gündemi
ni uzun ve kısa vadeli olarak belirlemesidir. Dikkat edileceği gibi kendini geliş
tirme kişi için belirli zorlukları beraberinde getirmektedir. Herşeyden önce bire
yin uyanık olması, kendisini tanıması, öğrenme ihtiyaçlarını saptaması ve bunları 
giderme yöntemlerini, tekniklerini araştırması, uygun etkinliklere katılması ve en 
önemlisi tüm bu süreçte aktif biçimde çaba harcaması gereklidir. Ancak bu çaba 
ile yönetici, her gün gelişmelerin önünde ve onları yönlendirebilen bir bilgi ve 
becen alt yapısına sahip olabilir. 

Burada bir noktaya daha dikkatleri çekmekte yarar vardır. Yöneticide kendi
ni geliştirme konusunda daha çok yönetim becerileri, insan ilişkileri ve iş konu
suyla: ilgili yeni bilgi v~ becerilerden söz edilmekle beraber, kendini geliştirme 
bunlarla sınırlı değildir.[ Beden formunu ve sağlığını korumak amacıyla gerçek
leştirdiği düzenli aktivi~elerden aile yaşamında ve çocuklarını yetiştirmede daha 
başarılı olmak için gerçekleştirdiği çabalara kadar bir çok günlü~ etkinlikler de 
yöneticinin ~endini geliştirmesi kapsamındadır. 

1. A.Tofler. Future Shock. Bantam Books, New York 1970, ss. 35-36. 
2. A.P,Mc Enrue. "Self-Developmen asa Career Management Strategy." Joumal of Vocational 

Behaviour. 34, 1989,ss. 57-68. 
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TABLO 10 : YÖNETİCİ GELİŞTİRME İLE YÖNETİCİDE 
KENDİNİ GELİŞTİRMENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

l 
Boyutlar Yönetici Geliştirme Yöneticide Kendini Geliştirme 

.AMAÇ - Yöneticiye yeni bilgi - Yöneticinin ihtiyaç duyduğu 
ve beceriler kazandırma bilgi ve beceriler yanında zihinsel 

duygusal sosyal ve bedensel açıdan 
: kendisine yeni "şey"ler katmaya 
i yönelik bireysel çaba 

DAYANAK · - Örgütün geliştirilmesi ihtiyacı - Yöneticideki bireysel eğilim 
- Örgütün gelişme arzusu - Yöneticinin kendini geliştirme 

ihtiyacı 

' 
- Yöneticideki öğrenme ve 

gelişme arzusu 
' - Yöneticinin başarı güdüsü 

' 
! 

; YÖNTEM - Genellikle başkaları yoluyla - Genellikle yöneticinin kendi tutum ve 
yöneticilerin tutiım ve davranışlarını değiştirmeye yönelik 

; davranışlarında değişiklik çabalar. 
' meydana getirmek 

- Genellikle örgüt ya da diğer - Yöneticinin aktif olduğu ve 

! 
danışmanlarca hazırlanan kurs, ihtiyaçları yönünde katılacağı 
seminer, konferans gibi kısa ya etkinlikleri belirlemesi 

da uzun süreli eğitsel etkinlikler 
- Genellikle aynı amaçla bir araya - Genellikle bireysel çabaya dayanır. 

getirilen bir grup yöneticinin 
çabasına dayanır. 

SÜREÇ - Yönetici belirlenen eğitim - Yönetici belirlediği eğitim 
programlarına gönderilir. programlarına katılır 

; - Yöneticinin örgüt için - Yöneticinin kendisi için kendisini 
geHştirilmesi söz konusudur. geliştirmesi söz konusudur. 

' KAPSAM - Genellikle kısa süreli eğitim - Tüm yaşam boyunca süren uzun 
' etkinlikleridir. 
' 

süreli gelişme çabasıdır. 
- Genellikle Yöneticinin iş - İş alanı yanında sosyal yaşam 

alanıyla ilgili konularda bireysel kişillik özellikleri ve 
ge.l!iştirilmesi söz konusudur. toplumsal yaşama ilişkin konularda 

da kendini geliştirme söz konusudur. 
- Örgütün üst düzey 

yöneticilerine bağımlılık 
söz konusu 

SORUNLAR - Kısa süreli olrria - Kendini geliştirme arzusunu duyan 
' - Yöneticilerin istemedikleri yöneticiler yararlanabilir. 

bazen ihtiyaç duymadıkları 
; çalışmalara kat1lmak zorunda 
i olmaları söz konusudur. 
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3. Yöneticide Kendini Geliştl~e Süreci ve Başarı İhtiyacı 

Kendini geliştirme sürecinde rol oynayan birçok faktörden söz edilebilir. 
Kısaca bireyin bilgilerini güncelleştirmesi, değişen koşullar karşısında kendisini 
yenilemesi ve yeniden donatması, birçok bireysel ve çevresel faktörden etkilenir. 
Kendini geliştirme diğer bir ifade ile kendini güncelleştirmenin öğrenme ihtiyacı 
ve isteğinin sonucu olduğu söylenebilir. 

Güncelleştirme için hangi yöntemlerin daha etkili olduğu konusu üzerinde 
fazlaca durulmuştur. Böylece başta medya olmak üzere bir çok çevresel etken ve 
başarı güdüsü, zihinsel yetenekler, kişilik özellikleri gibi bireysel faktörlerin ken
dini geliştirmeyi etkiledikleri belirlenmiştir. 1 

Kendini geliştirme sürecinde rol oynayan bireysel faktörler içinde başarı gü
düsün büyük önem taşıdığı belirlenmiştir.2 Nitekim, bireyin içindeki gelişme, ye
niliğe yönelme ve yeni bir çalışma çabası için gereken gücün harekete geçmesi, 
bireyin başarıya ilişkin motivasyonu ile yakından ilişkilidir. Yenilik ve gelişmeyi 
harekete geçirmek için gerektiği ölçüde çaba harcanmadıkça kazanılmış bilginin 
kaybı önlenemez. 

Mesleki bilgi ve becerilerin ve güncelliğinin devam ettirilmesi için gereken 
kendiği geliştirme çabası nasıl motive edilebilir? Bu sorunun cevabı bireyin ba
şarı güdüsüyle ile ilgilidir. 

Bundan önceki bölümde kendini geliştirme konusu incelendiğinde de belir
tildiği gibi kendini geliştirme, bireyin başarı güdüsünden kaynaklanır. Yapılan 
araştırmalarla, gerek birey gerekse toplum düzeyindeki yüksek başarı güdüsünün, 
bireyin ve toplumun gelişmesinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. 

Kendini geliştirme süreci ve bu süreçte rol oynayan faktörleri içeren bir 
model3 geliştirilmiştir. Bu model şekil 3'te yer almaktadır. 

1. S.S. Dubin. op.cit., ss. 35-49. 
2. ibid. ss. 35-49. 
3. lbid. ss. 35-49. 
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Şekilde de görüldüğü gibi kendini geliştirme sürecini etkileyen iki temel un
sur, bireysel ve çevresel faktörlerdir. Bu modelde kendini geliştirmede başarı gü
düsünün her aşamada etkili olduğu noktasından hareket edilmiştir. Sistemin ener
ji vericisi bireydir. Birey, aldığı mesleki eğitimin sonrasında (ME) kendini geliş
tirme sürecine girer. Bu süreçte iş ortamındaki denetleyici ilişkiler (Dİ) ve yönet
sel politikalar (YP) etkilidir. YPd ise yönetsel politikalar üzerindeki dış etkileri 
ifade etmektedir. Kendini geliştirmeye ilişkin uygulamalar arasında; örgütlerde 
ortaya çıkan ~ğitirn (ÖE)~ profesyonelce gerçekleşen öğrenmeler (PÖ), her türlü 
seminer ve ç~lışma gruplarında gerçekleşen öğrenmeler (S), görüntülü ya da ya
zılı basın yoluyla gerçekleşen öğrenmeler (M), kendi kendine yapılan çalışmalar 
(BÇ) ve iş başında öğrenme (İÖ) sayılmaktadır. GE ve BBB ise kendini geliştir
me uygulamaları sonucu olarak:, eş düzeyli çalışan grupları arasındaki etkileşi
min sağladığı olumlu sonuçlan (GE) ve kiŞide oluşan bireysel başarı beklentisini 
(BBB) göstermektedir. Görüld~ğü gibi bu her iki sonuç, modelin geriye dönütü 
(feed back) olarak ortaya çıkmfiktadır. Bu modelin sonucunda birey, kendisini 
geliştirmiş, diğer bir ifade ile modası geçmiş bilgilerini güncelleştirmiş olmakta
dır. 

Bu mo~elde dikkat edileceği gibi kendini geliştirmeyi etkileyen esas unsur 
bireysel başarı güdüsüdür. Nitekim bireysel başarı, hem kendini geliştirme uygu
lamalarının bir sonucu hem de kendini geliştirmeyi etkileyen (geriye dönüt yo
luyla) bir fak;tör olarka rol oynamaktadır. Atkinson ve Feather, hata korkusu ve 
başarı isteğini, başarı güdüsünü oluşturan etkenler olarak belirlemişlerdir. Bu gö
rüşe göre yüksek düzeyde motive olmuş bireyler için üstünlük ve yetenek gerek
tiren etkinlikler ve bireysel çaba cezbedicidir. 1 Diğer yandan Vroom'un bekleyiş 
modeli, kendini geliştirme davranışının çok daha iyi anlaşılmasını sağlar. 2 Vro
om'a göre "başarı, büyük ölçüde ödüllendirilmiş bir davranışın fonksiyonudur." 3 

Nitekim Vroom'un modeline göre kendini gerçekleştirme; ilerleme, güç, statü, 
başarı gibi unsurların motivasyonu için büyük önem taşımaktadır. 

McCleland ve Winters, başarıya uyum sağlamış yöneticilerin en önemli 
davranışsa! özellikleri arasında; girişimcilik ve risk almayı öncelikle saymışlar
dır. 4 Yapıl~ araştırmada yüksf'.k başarı ihtiyacı bulunan erkek yöneticilerin dav
ranış özellikleri şu şekilde belir~enmiştir: 

- Yüksek düzeyde kişise~ sorumluluk alma ve arama 
- Riskleri göz önünde bı!ııundurma. 
- Sabırlı olma, 
- Belirledikleri amaçlar uğruna mücadele etme. 
- Amaçlara ulaştıracak ayrıntılı plfuılar geliştirme. 

1. Samuel S. Dubin op.cit., ss. 35-49. 
2. lbid. ss. 35-49. 
3. E. Eren. Yönetim Psikolojisi op.cit. s. 433. 
4. Samuel S. D~bin. op.cit., ss. 35-49. 

' 
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- Performans düzeylerini gösterecek geriye dönütlerden yararlanma. 
"Daha iyi nasıl yapılabilir?" düşüncesine zaman harcama. 

, - Yeni iş fırsatlarını araştırma, başarı sonucunda ödül alma, 
- Daha fazla hareketlilik gösterme, 
- Tatmin edici görevler için sürekli olarak çevreyi araştırma ve keşfe-

dici davranışlar. McClelland ve Winters toplumlardaki haşan güdüsü ve top
lumsal gelişme arasında da ilişki kurmuşlardır. Bu ilişki, çalışmamazını "Kültür 
ve Kendini Geliştirme" alt başlığında incelenmiştir. 

Yöneticilerde kendini geliştirme ve başarı ihtiyacı konusunda geliştirilen ve 
yukarıda açıklanmaya çalışılan modele genel olarak bakıldığında; bireydeki yük
sek ba:şan güdüsünün, kendini geliştirme ve dolayısıyla bireysel gelişmeyi top
lumdaki yüksek başarı güdüsünün ise toplumsal gelişmeyi körüklediği sonucuna 
varılabilir. 

Yukarıda açıklanan modelin bazı noktalarda eleştiriye açık olduğu düşü
nülmektedir. Öncelikle model, kendini geliştirmenin bir yönünü iş başındaki ve 
işle ilgili kısmını içermektedir. Bu spesifik bir model oluşturma amacından kay
naklanmış olabilir. Ancak kendini geliştirme bir bütündür ve iş başındaki zaman 
ve işle ilgil olaylar kadar sosyal yaşamdaki zaman ve olaylan da kapsamaktadır. 
Diğer yandan bu modelde bireyin kendini geliştirmesi sürecinde ailedeki yetişti
rilme süreci ve temel eğitimin fazlaca önemsenmediği görülmektedir. Oysaki, da
ha önce de belirtildiği gibi kendini geliştirme, bireysel kişilik özellikleriyle ya
kından ilişkilidir. Ailenin temel bireysel kişilik özelliklerinni yerleşmesindeki 
önemi bilinen bir gerçektir. 

Sonuç olarak modelin, profesyonel bir çalışanın iş başında kendini geliştir
me sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri pratik biçimde tarif ettiği, bireysel 
haşan güdüsünü önemsediği; bunun yanında kendini geliştirme sürecinde birey
sel kişilik özellikleri, eğitim süreci ve toplumun rolüne yeterince yer vermediği 
söylenebilir. 
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4. Yöneticide Kendini Geliştirme ve Yöneticilik 
Yeteneklerinin Geliştirilmesi 

Yöne.ticide kendini geliştirme ağırlıklı olarak yöneticilik yeteneklerinin ge
liştirilmesipj gerektirmektedir. Bu bakımdan hangi alanlarda olursa olsun tüm yö
neticilerde ,~ulunması gereken yetenekler ile kendini geliştirme arasındaki ilişki
nin incelenmesinde yarar görülmüştür. 

a) Yöneticilik Yenetekleri : 

Günümüzde iş alanlarına göre en iyi yönetici seçimini yapma ve en ıyı yo
netici yetiştirme önemli bir uğraşı alanı oluşturmuştur. Ancak bu konuda yöneti
piler ile eğitimciler arasında fam bir görüş birliği olduğu söylenemez. Herşeyden 
önce yöneticilerin geliştirilmesine yönelik programlar, yöneticilik için ihtiyaç du
yulan yetenekleri~ tanımlanmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla yöneticilerin ken
dini geliştirme çabalarının özellikle yöneticilik yeteneklerinin geliştirilmesi ko
rusunda yoğunlaşması beklenmektedir. 
, Hangi alanda olursa olsun yöneticilerde teknik, beşeri ve kavramsal ol
mak üzere üç temel yeteneğin bulunması gerektiği belirlenmiştir. 1 Bu yetenekle
rin birbirleriyle bağlantılı olduğu ve birbirlerini etkiledikleri de bilinmektedir. 
Aynca alt kademe yöneticilerde teknik, orta kademe yöneticilerde beşeri, üst ka
deme yöneticlerde ise kavramsal yeteneğin daha çok gelişmiş olması beklenmektedir. 

Yöneticilerde kendini geliştirme sürecinde yöneticilik yeteneklerinin büyük 
:rol oynaması nedeniyle bu üç yeteneğin kısaca ele alınması yararlı olacaktır. 

Teknik yetenek daha çok uygulamaya en yakın alt kademe yöneticilerde en 
çok işe yarayan yetenektir. "Teknik yetenek, yöneticinin uzmanlaşmış bilgiyi, 
analtik yeteneği kendi iş alanına uygulamasını" 2 kapsamaktadır. Teknik yetenek, 

: adından da anlaşılacağı gibi işin tekniği ve teknik uygulamalarıyla ilgilidir. 
İnsan ilişkilerinde başarılı olmak çoğu zaman bir yatkınlık ve kişilik özelliği 

:olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de bazı bireylerin, diğer insanlarla iliş
;kilerde belirgin biçimde farklılık gösterdikleri rahatlıkla gözlenebilir. Birçok 
kaynakta34 ve araştırmada hangi düzeyde olursa olsun yöneticilerin, insan ilişki
lerine önem vermeleri ve bu konuda belirli bir yeteneğe sahip olmaları gereği 
vurgulanmıştır. Çiinkü, insan ilişkilerinde başarılı olan yöneticilerin; gerek astları 
gerekse üstleri ile daha sağlıklı ilişkiler kurdukları, insan psikolojisine duyarlı ol
dukları, çalışanların motivasyonlarını arttırdıkları, kısaca "insan" unsurunu ön 
planda tuttukları bilinmektedir. Yöneticiler için son derecede önem taşıyan beşeri 
yetenek, insanın bireysel kişilik özellikleriyle ilişkili olduğundan temelde bu ye-

1. R.L.Katz. (Ed.by E.C.Brusk). "Skills of an Effective Admınıstrator." Developing Executive Leaders. Harward 
Unv.Press, Massachusetts 1971, ss. 55-64. 

; 2. lbid. ss. 55-64. ' 
, 3. 8.Joyce, B.Showers. Student AchievementThrough Staff Development. Longman, New York 1988, ss. 111-127. 
' 4. M.Pedler, J.Burgoyne. T.Boydell. A Managers Guide to self-Development (2 nd. ad.) McGraw-Hill Book Comp., 

Landon 1986, ı:;. 28. 
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teneğin geliştirilmesi, teknik yeteneğe göre daha zor görünmektedir. "Beşeri ye
tenek, palto gibi çıkarılıp giyilebilen bir özellik olmadığına göre bu yeteneğin do
ğal ortamında geliştirilmesi gereklidir." 1 Diğer yandan beşeri yetenek hemen her 
işin her etkinliğin gerçekleşmesi sürecinde rol oynamaktadır. 

Teknik yetenek, yöneticilik yetenekleri arasında en çok bilinenidir. Çünkü; 
somut olarak alınan mesleki eğitim ya da iş eğitiminin temelinde işin teknik uy
gulamalarına ilişkin bilgiler yer alır. Böylece işin kendisini bilmek, kavramak ve 
uygulamayı fillen gerçekleştirebilmek herşeyden önce yöneticide asgari düzeyde 
bif; yeteneği gerektirmektedir. 

· Teknik yetenek, modern.endüstrinin baş döndürücü bir hızla geliştiği gü
nümüzde, modem ensdüstri içiıi önemli bir sorumluluk olmuştur. Diğer bir ifade 
ile teknik yetenek etkili bir çalışma için zorunludur. Bu zorunluluk, yönetimin alt 
seyiyelerine inildikçe çoğalmaktadır. Teknik yeteneğin üst düzey yöneticilerde 
de bulunması yararlı. olmakla birlikte, çok gerekli olmadığı bilinmektedir. Nite
kim günümüzde bir ,işletmeden diğerine bir sektörden diğerine transfer edilen 
profesyonel yöneticilerin sayısı giderek artmaktadır. Sektör değiştirmelerine kar
şıbk bu yöneticilerin başarılı oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla teknik yetene
ğiı;ı geliştirilmesine yönelik etkinliklerin alt düzey yöneticilerde yoğunlaştırılması 
faydalı olacaktır. 

Beşeri yetenek, insan ilişkilerini içeren etkinliklerle ilgilidir. Yöneticinin, 
lideri olduğu grup içindeki davranışları, grubu oluşturma süreci, astlarını yönlen
dirmesi, çatışma durumlarında gerekli müdaheleleri yapabilmesi gibi tüm yakla
şımlar, yöneticinin beşeri yeteneklerinden etkilenmektedir. Dikkat edileceği gibi 
teknik yetenek işle ilgiliyken, beşeri yetenek doğrudan diğer insanlarla ilgilidir. 

Kavramsal Yetenek, diğer iki yeteneğe göre daha üst düzeyde yer almakta 
ve organizasyonu bir bütünlük içinde görebilme ile ilgilidir. Her örgüt bir ilişkiler 
sistemi içinde yer almaktadır. Bu sistem, temelde tek tek bireylerden, bireylerin 
oluşturduğu gruplar, birimler, bölümler, işletmeler ve sektörlere doğru gitmekte
dir. Yöneticinin, örgütünün içinde bulunduğu genel durumu, değişmeleri, geliş
mrleri, bütün bu gelişmelerin yer aldığı ilişkiler sistemi ve sebep-sonuç bağlantı
lap.m görmesi ve buna göre hareket etmesi gereklidir. Kavramsal yeteneği geliş
m!ş olan yöneticilerin daha objektif ve sağlıklı kararlar verebildikleri belirtilmiş
tir. 2 "Kavramsal yetenek; bilginin harekete geçirilişi, birey ve grupların motive 
edilmesi, tüm etkinliklerin birleştirilmesi ve düzenlenmesi, bir bütün olarak örgü
tün geliştirilmesini sağlayan önemli bir güçtür."3 

1. R.L.Katz. op.cit., ss. 55-64. 
2. M.P.McEnrue. op.cit., ss. 57-68. 
3.; R.L.Katz. op.cit. ,.ss. 55-64. 
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Özellikle bilgi toplumuna geçişin yaşandiğı günümüzde örgütlerin de hızlı 
gelişmelerden zamanında ve gerektiği kadar etkilenmeleri gerektiği aynca orga
nizasyonların öğrenen örgütler haline gelmeleri gereği savunulmuştur. ı Öğre
nen bir örgütün organizasyonunda da yöneticinin örgütü bir bütün olarak görüp 
gelişmelere uygun örgütsel değişmeleri zamanında gerçekleştirmesi gereklidir. 
Böylece kurumun bilgiye dayanması ve bilgi toplumunun gerektirdiği bir bilgi 
organizasyonu olması sağlanmış olacaktır. 

Kavramsal yeteneğin, bireyin kişilik özelliklerinden çok zihinsel potansiyeli 
ile ilgili olduğu söylenebilir. Örgütün tamamına ilişkin bir bakış açısının oluşma
sını sağlayan kavramsal yeteneğe olan ihtiyacın, yötenim kademelerinde yukarı
ya doğru çıkıldıkça çoğalması söz konusudur. 

b) Yöneticide Kendini Geliştirme ve Yöneticilik 
Yeteneklerinin Geliştirilmesi : 

Yöneticilerde bulunması gereken üç yetenek yaklaşımına genel olarak ba
kıldığında, farklı sorumluluk düzeylerinde bu üç yeteneğe duyulan ihtiyacın gö
receli olarak değiştiği görülmektedir. 

Her ne kadar üç yetenek birbirinden, bağımsız gibi düşünülse de bunların 
birbirleriyle içiçe oldukları bir gerçektir. "Uygulamada bu üç yeteneğin nerede 
başlayıp nerede bittiğini göstermek zordur. "2 

Basit bir benzetme ile bu üç yeteneğin futbol oyunundaki durumu, yetenek
lerin önem derecesi konusunda fikir verecektir. Futbol takımının kaptanı her
şeyden önce iyi bir oyuncu olmalıdır. Futbolun gerektirdiği fizik hareketleri, oyu
nun kurallarını, oyun içinde iyi bir ekip oluşturmayı kısaca oyunun tekniğini iyi 
bilmek durumundadır. Takım yöneticisi ise daha çok oyunda oynasın ya da oy
namasın, oyuncuların birbirleriyle işkileri, iyi bir takım ruhunun oluşturulması, 
oyun taktiğinin belirlenmesi, oyuncuların çeşitli sorunları ile ilgilenmek ve bu 
konudaki sorunları çözmek durumundadır. Kulüp yöneticisinin, bir takım kapta
nı kadar futbolu iyi oynaması hatta oynayabilmesi bile beklenmez. Ancak kulüp 
yöneticisinin futbol takımındaki başarıları, varsa kulübün diğer takımlarının ba
şarılan, diğer kulüplerin genel durumu, yapılacak maçların zamanlaması, kulü
bün genel politikası ve taraftarlarla ilişkileri, kulübün felsefesi gibi konulan dü
şünmek durumundadır. 

1. P.M.Senge. Beşinci Disiplin (çev: A.lldeniz, A. Doğukan). Yapı Kredi yay., lstanbul 1990, s. 14. 
2. R.L.Katz. op.cit., ss. 55-64. 
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· Koiaylıkla görüleceği gibi yönetsel kademede yukarıya çıkıldıkça kavram
sal yeteneğe, aşağıya inildikçe teknik yeteneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak be
şeri yeteneğin diğer ikisinden biraz farklılık gösterdiği belirlenmiştir. "Beşeri ye
tenek, diğer insanlarla çalışma yeteneği etkili bir yönetim için her seviyede ge
reklidir ve temeldir."1 Diğer yandan özellikle hizmet sektöründe•ve bireyler arası 
iletişimin yoğun olduğu iş alanlarında beşeri yeteneğe daha çok ihtiyaç duyuldu
ğu gözlenmektedir. 

Yönetici de kendini geliştirme açısından, üçlü yetenek yaklaşımının birçok 
yararlar sağlaması söz konusudur. Çünkü; yöneticinin bulunduğq. sorumluluk dü
zeyine göre hangi yeteneğe daha çok ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Böylece yö
netici daha çok ihtiyacı olan yetenek alanının geliştirecek yönde çalışmalar yap
malıdır. Yönetcinin kendini geliştirmesi bakımından her üç yeteneğin de hangi 
bireysel özellik ya da özelliklerle ilgili olduğu konusu önem kazl:\Ilffiaktadır. Tek
nik yetenek genellikle sonradan kazanılması daha kolay ve ağırlıklı olarak bire
yin bilgilerine dayanmaktadır. Teknik yeteneği belirleyen bilgilerin çoğunlukla 
belirli bir mesleki eğitim ile kazanılması söz konusu olmaktadıri Beşeri yetenek 
daha çok doğuştan gelen, bireyin kişilik özellikleri tarafından ~elirlenmektedir. 
Kavramsal yetenek ise bireyin, zihinsel potansiyeline dayanmakta ve kısmen 
bireyin yaşam deneyimlerinden etkilenmektedir. Böylece teknik, beşeri ve kav
ramsal yeteneklerin geliştirilmesi, bir anlamda bireyin bilgi düzeyi, kişilik özel
likleri ve zihinsel özelliklerinin geliştirilmesi demektir ki, günümüzde bu amaca 
hizmet eden çeşitli eğitim çalışmalarından söz edilebilir.2 Bireyleri iş başında ye
tiştirmeyi amaç edinen çeşitli hizmet-içi eğitim çalışmaları, insan ilişkileri konu
sunda deneyim kazandırmayı hedefleyen çeşitli grup çalışmaları'mevcuttur. Yine 
yöneticilerin daha genel ve bütünü görüp algılıyabilmeleri ve politikalar üretebil
meleri amacıyla gerçekleştirilen egzersizlerin, temelde bu üç yeteneğin geliştir
mesini hedefledikleri söylenebilir. 

1. R.L. Katz. op.cit., ss. 55-64. 
2. G.Weınstein, A.S. Alschuler. "Educatig and Counselling for Self-Knowledge Deveilopment." Journal of 

Counselling and Developinent. vol. 64, 1985, ss. 19-25. ' 
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Beşeri yeteneğin geliştirilmesi, konusunda bireysel çabanın büyük önem 
taşıdığı düşünülmektedir. Beşeri yeteneğin geliştirilmesi konusunda atılacak 
adımlar ve uyulması gereken kurallar şu Şekilde belirlenmiştir: ı 

a) Yönetici öncelikle herhangi bir olayın ya da sorunun kendisinde meyda
na getirdiği duygusal durumu, objektif bir biçimde tanımlayabilmelidir. 

b) Deneyimlerinden de yararlanarak durumu değerlendirmesi ve bir tutum 
geliştirmesi gereklidir. 

c) Başkalarının söz ve davranışlarım anlama ve duyarlı olma konusundaki 
yeteneğini ve b~cerisini geliştirmelidir. 

d) Fikirleri, tutumları ve davranışlarıyla.diğer insanların davranışları arasın
da ilişki kurmalı ve iletişim yeteneğini geliştirmelidir. 

Özetlenec~k olursa yöneticinin beşeri yeteneklerini geliştirmesi için önce
likle, yaşadıklarını iyi tanımlayabilmesi herhangi bir olaya yönelik tutum gelişti
rirken önceki öğrenmelerinden yararlanması, başkalarına duyarlı ve iletişime açık 
olması gereklidir. Beşeri yeteneğin geliştirilmesi sürecinde rol oynamayı gerekti
ren çeşitli egzersizlerin yararlı olduğu söylenebilir. 

Kavramsal yeteneğin gelişmesi için yöneticilere özel sorumluluklar veril
mesi, astları bil.'1 koç gibi idare etme alışkanlığının kazandırılması, genç yönetici
lere belirli sürelerle görev değişimi sağlanması, üst düzeyde genel politikaların . . 
belirlenmesinde birimler arası koordinasyonun geliştirilmesi, yöneticilerin tüm 
olaylan geniş lj>ir perspektifte ve geneli görecek biçimde değerlendirmelerinin 
sağlanması gibi öneriler yararlı olabilir. 

Yöneticilerin işlerinde başarılı olmaları için işe başlamadan önce ya da terfi 
ettirilmeden önce sözü edilen yeteneklerin tespit edilmesi ve bu yeteneklere belir
li düzeyde sahip olanların göreve getirilmesi de bir yaklaşımdır. Ancak işe uygun 
bir yöneticinin seçilmiş olması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Her geçen 
gün hızla değişen ve gelişen dünyamızda yöneticilerin her an yeni bilgi ve beceri
lerle karşı karşı~a olmaları söz konusudur. Diğer yandan mevcut yöneticilerin ge
liştirilmesi de önemli bir ihtiyaçtır. "Yönetici geliştirme programlarının (özellikle 
insan ilişkilerini kapsayanlar) iki doğal güçlüğü söz konusudur: (a) İnsan ilişki
leriyle ilgili geliştirme programları, bireyin beşeri yönünü geliştirmekten çok bazı 

' 1 

özel teknikleri öğretme ya da bilgi vermeyi içerebilmektedir. (b) Beşeri yetenek 
üzerine temell~nmiş işletmeler, üst düzeydeki pozisyonların eğitim ihtiyaçlarını 

1 

fark etmeden program tamamlanmış olabilir. "2 Böylece yöneticilerin kendilerini 
geliştirmeleri ile ilgi programlarda öncelikle kendileri için gerekli olan nitelikleri 
belirlemeleri gerektiği sonucuna varılabilir. 

1. f{.L.Katz. op.cit., ss. 55-64. 
2. lbid. ss. 55-64. . 

125 



Yönetici yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda karşılaşılan önemli bir so
run da bu yeteneklerin doğuştan getirildiği ve geliştirilemeyeceğine ilişkin inanç
tır. Yöneticilik ya da daha yaygın kullanımıyla liderlik veya önderlik yetenekleri
nin bir eğilim ve yatkınlık olarak doğuştan getirildiği bir gerçektir. Ancak doğuş
tan gelen bu yeteneklerin de geliştirilmesi gereği vardır. Aynca birçok yakla
şımlardan yararlanılarak yöneticilik yeteneklerinin daha da geliştirilmesi söz ko
'nusudur. Araştırmalara göre "üstün zeka, analiz ve sentez yapabilme kabiliyeti, 
düşüncelerini iyi bir biçimde aktarabilme yeteneği ile amaçlara karşı sebatkar
lık" 1, önderlerde görülen ortak özellikler olarak belirlenmiştir. Doğuştan getirilen 

:yatkınlıkların önemi kabul edilmekle beraber, fizyoloji ve psikoloji alanındaki 
·birçok araştırma, 2-3 etkili geliştirme programları ve bireysel çabalar ile doğal ye
teneklerdeki eksikliğin düzeltilebildiğini ortaya koymaktadır. 
. Sonuç olarak yöneticide kendini geliştirme sürecinde yöneticilikte temel 
'olan üç yeteneğin büyük önemi bulunduğu görülmektedir. Bu yeteneklerin geliş
. tirilmesine ilişkin çok çeşitli egzersiz ve teknikler mevcuttur. Ancak bütün bu 
tekniklere yer vermek çalışmamızın hacmi bakımından uygun olmadığı gibi ge-

.. rekli de görülmemiştir. Bilindiği gibi yöneticileri geliştirmeyi amaç edinen yüz
lerce uygulama ve teknikten söz edilebilir. Burada yöneticiler için gerekli olan te-

.. mel yeteneklerin geliştirilebileceği ve bu amaçla yararlanılabilecek uygulamala
rın genel prensipleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Nitekim kendini geliştirme yak
. !aşımı, diğer bütün yaklaşımlardan farklı olarak çeşitli teknikler ve egzersizlerden 
oluşan bir program değil, bunların üzerinde bir anlayış bir yaşam biçimidir. Bu 
yönüyle yöneticide kendini geliştirme, yönetici geliştirme amaçlı tüm etkinlikleri, 
çalışmaları ve uygulamaları kapsamak.tadır. Ancak bu uygulamalarla sınırlı değil
dir. Diğer yandan yöneticilik yeteneklerinin geliştirilmesinin, yöneticilerde ken
dini geliştirme konusunun ancak bir kısmım oluşturduğu unutulmamalıdır. 

1. E. Eren. Yönetim Psikolojisi. op.cit. s. 364. 
2. R.L. Katz. op.cit., ss. 55~64. 
3. C.A.Maher J.E.Zins. Psychoeducation~l lnterventions in the Schools. Pergamon Press, 

USA 1987, s. 161. 
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E. YÖNETİCİDE KENDİNİ GELİŞTİRMEDE 
TEMEL ADIMLAR VE TEMEL SORUNLAR 

1. Yöneticilerde Kendini Geliştirmede Temel Adımlar 

Kendini geliştirme konusu, yönetim açısından ele alındığında eğitsel bir yak
laşım olarak değerlendirilebilir. Kavramın temelinde bireysel eğitim, diğer bir 
ifade ile bireyin kendi kendini eğitmesi yatmaktadır. Kendini geliştirme, bireysel 
eğitim temelinden hareket etmekle birlikte yöneticinin kendi gelişimi için uygun 
göreceği diğer tüm eğitim biçimlerini de kapsamaktadır. 

Kendini geliştirme ihtiyacının temelinde öğrenme isteği yer aldığına göre yö
neticilerin öğrenme ile ilgili sorunlarının belirlenmesi büyük önem taşıyacaktır. 

Yöneticilerin, öğrenme durumlarında kendi kendilerine koydukları bazı en
gellerin, kendini geliştirmeye işlişkin dört sorunun oluşmasına yol açtığı belirlen
miştir. 1 Bu sorunlardan birincisi, yöneticinin kendi gelişimiyle ilgili olarak 
"problem yoktur" biçimindeki bir inancı benimsemesidir. Burada yönetici, de
ğişme zorunluluğu hissetse bile fırsatları değerlendiremez. Çünkü; kendini geliş
tirmemeyi bir sorun olarak görmez. İkinci sorun, "problem önemli değil" biçi
mindeki inançtır. Kendini geliştirmeyi bir sorun olarak gören bazı yöneticiler, bu 
kez bu sorunu neredeyse hiç önemsemez. Bu durum da kendini geliştirme yönün
deki çabalara girişmekte olduça zorlanır. Üçüncü sorun, "problem çözümlene
mez" şeklindeki inançtır. Yönetici kendini geliştirmeye inanır, konuyu gerektiği 
biçimde önemser, ancak bu sorunun çözümlenemez olduğunu düşündüğünden 
harekete geçmez. 

Yöneticinin, kendi kendisine koyduğu engellerin öğrenme durumlarında ken
dini geliştirme açısından oluşturduğu dördüncü durumlarında kendini geliştirme 
açısından oluşturduğu dördüncü sorun ise "problemi çözemem" biçimindeki 
inançtır. Yönetici gerçekte bir çok şeyler yapabilecek güç ve potansiyele sahip 
olduğu halde en kolay yolu seçerek, bu konudaki problemleri aşamayacağım dü
şünür. Dolayısıylada çaba göstermez. 

Görüldüğü gibi bu sorunlar, belirli bir hiyerarşik durumu göstermektedir. So
runların ortak sonucu olarak kendini geliştirme çabalarının olumsuz yönde etkile
mesi söz konusudur. 

Kendiaj geliştirmede etkinlik açısından bazı yöneticilerin, bu sorunlardan ba
zılarına takıldıkları ve böylece belirli bir aşamada kaldıkları söylenebilir. Kendini 
geliştirmede başarı için bu sorunların aşılması gereklidir. 

1. R. Conning. "Management Self-Development". op.cit., ss.8-11. 
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Bunların dışında yöneticilerin, kendilerini geliştirme etkinliklerine geçmeleri 
için yaşları ve terfi algılamaları gibi bireysel özelliklerin de etkili olduğu belir-
lenmiştir. 1 ; 

Kendini geliştirme ile ilgili sorunlar aşıldıktan sonra yöneticinin, kendini ge
liştirme konusundaki temel adımlan atmasına sıra gelmiştir. Bu adımlar şu şekil
de belirlenmiştir.2 

Birinci Aşama; Öğrenme Amaçları ve İhtiyaçlarının Tanımlanması : Yö
neticinin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi bakımındap temel adımdır. Yönetici
nin öğrenme amacı ve ihtiyaçlarım belirlemesinde birçok ipuçları mevcuttur. 
Bunlar, sürekli olarak çalıştığı araç-gereçlerle arasındaki uyum, o.nian kullanım 
düzeyi, hangi kademede olursa olsun çalışanlardan gelen dönüt (feedback)ler bi
çiminde sayılabilir. Böylece yönetici, bir bütün olarak iş deneyimlerinden hareket 
ederek kendi kendine öğrenme gündemini oluşturmak Üzere mevcut eksiJ9.iklerini 
belirleyecektir. 

İkinci Aşama; Öğrenme Biçimleri ve Fırsatlarinm Belirlenmesi: Öğren
me ihtiyaçlarım belirleyerek bu konudaki amaçlarını saptayan yönetici, bu amaç
lara ulaşmak için hangi öğrenme fırsatlarından yararlanacağını belirlemelidir. 
Bunun için öncelikle öğrenme amaçlarının uygun biçimde birleştirilmesi, öğren
me biçimlerinin belirlenmesi ve bunların uygun öğre11me ortamları ile eşleştiril
mesi gereklidir. Dolayısıyla bu aşama çok önemlidir. : 

Öğrenme stilleri konusunda Honey ve Mumford tarafından yapılan 
çalışmada3 bireylerin tercih ettikleri öğrenme stilleri bir süreklilik içinde tanım
lanmaya çalışılmıştır. 

Şekil 3 : Eğitim Fırsatlanmn Sürekliliği 
' 

Eğitim 
temelinde 

Düşünme Yapma 
(Uygulama) 

Eğitim 

temelinde 
hissetme 

Hissetme 

1. B. Lawrence. "Grading: The lmplicint Organizational Timetable." Journal of Occupatlonal Behaviour. 
30, 1984,55.347-382. 

2. R.Conning. "Management Self Development." op.cit., 55.8-11. 
3. lbid 55. 8-11. 

128 



Düşünme kısmında. uygun öğrenme fırsatları, kavramsal öğrenme üzerinde 
temellendirilmiştir. Teoriler ve teorik yaklaşım ön plandadır. Tipik eğitim yön
temleri, konferanslar, seminerler, yapılandırılmış tartışmalar, filmler, konulu ça
lışmalar, bu yaklaşımdaki etkinlikler arasında sayılabilir. Yapma (uygulama) kıs
mı; kazanılan yeni bilgi ve becerilerin doğal iş ortamlarında uygulanmasını içerir. 
planlı iş rotasyonu ve benzeri çalışmalarda edinilen bilgilerin, tüm iş alanlarına 
yansıması· sağlanabilir. Bu aşamayla kazanılan bilgi ve becerilerin iş ortamına 
yansıtılmasında yönetlcinin özel yetenekleri ve özellikle deneyimleri büyük rol 
oynar. Hi~setme kısmı; tüm bu uygulamalar sonucnuda yöneticinin, kendisi hak
kındaki fikirleri ve duygularının farkında olması aşamasıdır. Yönetici, belirli ko
nudaki kalıplaşmış tutumlarındaki değişim düzeyini bu aşamada görebilir. Bu 
aşama için yine çeşitli grup çalışmalarından yararlanılabilir. Örneğin T Grubu ça
lışmaları, bireyin kendisini tanıması bakimından yararlı olabilir.1 Görüldüğü gibi, 
öğrenme yaklaşımıdüşünme~ yapma ve hissetme biçimindeki sürekliliği kapsa
maktadır.' 

Bu aşamada yöneticinin önemli bir rolü de astlarına kendini geliştirme fırsat
ları oluştu'rmaktır. Yönetici, kendini geliştirme sürecinde olduğu gibi astlarının 
kendilerin~ geliştirmeleri için de onların bireysel özelliklerine uygun fırsatlardan 
yararlanmlarına katkıda bulunmalıdır. 

Üçüncü Aşama : Yönetimde Kendini Geliştirme Grupları: Yöneticinin 
kendi başına gerçekleştirdiği tüm öğrenme faaliyetleri son derece önemlidir. Bu
nunla birlikte kişi, öğrenme olayında da diğer bireylerle birlikte olmaktan onlar
dan etkilenmekten hoşlanır. Dolayısıyla kendini geliştirme çalışmalarında grup 
etkinliklerinden de yararlanılması büyük avantajlar sağlayacaktır. Grubun birey 
üzerinde birçok olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu olumlu etkilerin başında 
bireyin, kendisi hakkında birçok ipuçları edinmesi ve kendisini daha iyi tanıması 
öncelikle sayılabilir. Diğer yandan deneyi edinme, yeni yönetim stillerini tanıma, 
teşvik gibi olumlu sonuçlar da grup ortamından elde edilebilir. 

Dörd~ncü Aşama; Gelişim Yöntemi Işığında Öğrenme Amaçlarının Ye
niden Gözden Geçirilmesi: Kendini geliştirmenin, ister tek başına isterse grup 
etkinliği biçiminde gerçekle~tirilmesi; yaşamın ya da günün belirli bir zamanında 
değil, günün herhangi bir zamanında olması söz konusudur. Böylece bu etkinlik
ler tüm yaşamı kapsar. Kendini geliştirme etkinliği veya etkinliklerinden sonra 
yönetici, gerek kendisi gerekse astları için mevcut deneyimlerden de yararlanarak 
öğrenme amaçlarım yeniden gözden geçirir. Gerekirse yeni amaçlar belirler. 

Burada akla gelen önemli bir soru, kendini geliştirme çalışmalarından en 
· çok hangi yöneticilerin yararlanabileceğidir? Çünkü, bu sorunun cevabı, aynı 

1. C.Argyris: "T Groups for Organizational Effectiveness". Harvard Business Review,vol. 42, 1964, 
ss. 60-741 
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zamanda kendini geliştirme çalışmalarının hangi özellikleri taşıyan yönedeiler 
fçin çok daha önemli ve gerekli olduğunu ortaya koyacaktır. Temelde kendini ge
liştirmenin, her birey, dolayısıyla her yönetici için uygun bir, öğrenme ve gelişme 
yöntemi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yapılan bazı araştırmalar, belirli 
özellikleri gösteren yöneticiler için kendini geliştirme çalışmalarının daha büyük 
önem gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, kendini geliştirme ile ilgili bazı 
araştırmalar alt başlığında daha geniş biçimde incelenecektir. 

Yöneticide kendini geliştirme konusunda uygulanan stratejiler ve atılan adım
lar konusunda yukarıda anlatılanın dışında birçok değişik sınıflandırmalar yapıl
mış olmasına karşılık hemen hemen çoğunda temel adımların benzer oldukları 
dikkati çekmektedir. 

Yönetici de kendini geliştirme konusunun ele alındığı başka bir araştırmada 1 

kendini geliştirme grubu programının adımları şu şekilde belirlenmiştir : 
- Kendini geliştirme grubuna katılan bireylerin birbirlerini tanıması aşaması, 
- Grubun üyeleri arasında birliğin ve birleşmenin sağlanması, 
- Örgütsel işleyişin içeriği üzerinde durma, 
- Oryantasyon örneği, 
- Kimlik tanımlama süreci (Biz kimiz?), 
- Oryantasyon süreci, 
- Biz nereye gidiyoruz? 
Görüldüğü gibi kendini geliştirme bir metod olarak incelendiğinde, çalışan 

her bireyin gelişim ihtiyaçlarının farklılığı ve tekliği, bağımsız gelişimi ve çok 
çeşitli eğitim fırsatlarından yararlanması söz konusudur. Burada belirlenen aşa
malar, her birey için olduğu gibi yöneticinin de bireysel özellikleri doğrultusunda 
kendini geliştirmesi için yol gösterici durumdadır. Böylece kendini geliştirme 
yöntemi için verilen aşamaların en önemli özelliklerinden birincisinin, kişinin bi
reyselliğinin ön planda olmasıdır. Diğer bir önemli nokta ise örgütsel ortamın 
bu sürece etkisidir. Nitekim kendini geliştirme, hernekadar bireysel bir etkinlik 
gibi görünse de örgütün uygun bir destek ortamı oluşturması gerekli hatta zorun
ludur. Bu konuda McGregor,2 uygun kültürel ortamı sağlayan örgütlerde bireyle
rin, daha rahat gelişme olanağı bulabileceklerini vurgulamıştır. Dolayısıyla bir 
çalışan olarak yöneticinin kendi isteği, yatkınlığı ve çabası yanında örgütün de 
kendini geliştirme çalışmaları konusunda istekli olması gereklidir. Bu istek, örgü
tün kültürüne ve iklimine yansımış ve herkes tarafından bilinen bir yatkınlık ola
rak belirgin olduğunda önemli ölçüde destek sağlayacaktır. Sonuç olarak yöneti
cinin kendini geliştirme konusunda sözü edilen kendini geliştirme adımları yarar
lı olacaktır. Ancak bu süreçten istenen biçimde yararlanılabilmesi için öncelikle 

.. Yöneticinin ve örgütün kendini geliştirmeye inanması, uygun örgütsel ortamın 
·oluşturulması da gereklidir. 

1. P.Temporal. "Self-Development Groups in lndustry, What Actually Happens". Management Educatio
nal and Development (Workshop). vol. 13(1), 1982, ss. 3-9. 

2. D.McGregor. The Human Side Enterprise. McGraw Hill, 1960, s. 221. 
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2. Yöneticilerde Kendini Geliştirmede Temel Sorunlar 

Yöneticiler günlük iş yaşamlarında genellikle yoğun bir çalışma temposuyla 
iç içedirler. Bu yoğunluk içinde kendini geliştirme anlayışı doğrultusunda gerekli 
çabanın gösterilmesi her zaman çok kolay biçimde gerçekleşememektedir. Çünkü 
kendini geliştirme sürecinde gerek düşünsel düzeyde gerekse uygulama alanında 
çeşitli sorunlarla kanşlaşılmaktadır. Bu sorunlar genel olarak kendini geliştirme
de; bireysel, örgütsel, toplumsal ve kaynak yetersizliğinden doğan engeller olarak 
dört grupta incelenebilirler. 

a) Kendini Geliştirmede Bireysel Engeller: 
Bireysel engeller, yöneticinin çeşitli bireysel nedenlerden dolayı kendini ge

liştirme etkinliklerine katılmasını önleyen önemli bir engeller grubunu oluştur
maktadır. Bireysel engeller arasında yöneticinin kendini geliştirme etkinliklerini 
aktif biçimde gerçekleştirecek bir zihinsel kapasiteye sahip olmaması ya da böy
le hissetmesi öncelikle sayılabilir. Gerçekten de hemen her türlü etkinlikte oldu
ğu gibi çok kompleks bir düşünsel ve uygulama bağı kurmayı gerektiren kendini 
geliştirme sürecinin, en iyi biçimde gerçekleştirilmesinin, belirli bir zihinsel po
tansiyeli gerektirdiği açıktır. Burada önemli olan nokta zihinsel kapasite bakımın
dan hangi düzeyde olursa olsun yöneticinin kendini geliştirme etkinliklerine aktif 
biçimde katılabileceği gerçeğidir. Diğer bir ifade ile kendini geliştirme, her yöne
ticinin kendi bireysel özellikleri doğrultusunda gelişen bir arzu ve gerçekleştiri
len etkinlikler topluluğudur. 

Kendini tanıma, öğrenme ve gelişme yönündeki ihtiyaçlarının farkında 
olamama ya da bu ihtiyaçları belirleyememek de yöneticinin kendini geliştirme 
etkinliklerini engelleyen bireysel etkenler arasındadır. 

Bireysel engeller grubunda yer alan diğer önemli bir faktör de yetersiz ba
şarı motivasyonudur. Burada yöneticinin özellikle iç motivasyonunun zayıflığı 
söz konusudur. Bu durum kendini geliştirme etkinlikleri için son derece önemli 
bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü yönetici, birçok eksikliğinin farkında olmasına 
karşılık bu eksiklikleri giderecek çabayı gösterme isteğini kendinde bulamaz. 
Kendini geliştirme açısından önemli etkisi olan bu durum, "Yöneticide Kendini 
Geliştirme Süreci ve Başarı İhtiyacı" başlığı altında aynca incelenecektir. 

Yaş faktörünün de kendini geliştirmede etkili olduğu vurgulanmıştır. 1 Bu 
faktörün etkisi, yöneticinin doğum yaşı ve iş hayatına atılma süresi olarak iki an
lamda ele alınmıştır. Yaş faktörünün etkisi konusunda bir görüş birliği olmamak
la birlikte, genellikle yaşlı yöneticilerin terfi fırsatlarını daha az algıladıkları ve 
dolayısıyla kendini geliştirme etkinliklerine daha az eğilimli oldukları söylenebilir. 

Gelişmeye inanmama da kendini geliştirmeyi olumsuz yönde etkileyen 
önemli bir bireysel engeldir. Yöneticinin mevctu bilgi ve becerilerini yeterli gör-

1. M.P.McEnrue. op.cit.,ss. 57-68. 
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sün ya da görmesin gelişmeye inaIJ).Ilaması, ilgili etkinliklere katılmasını engelle
yebilmektedir. Bireysel gelişmeye inanmayan yöneticiler, genellikle deneyimleri
ni yeterli görmekte ve bundan dolayı da yeniliğe direnç göstermektedirler. ı Bilin
diği gibi insanı herhangi bir etkinliğe iten temel güçlerden birisi olaya inanmadır. 
Yani kişi, yararı olmayacağını düşündüğü bir çalışma içine kendi isteğiyle gir
mez. Aynı biçimde gelişmeye açık olmayan, çeşitli programlarla ya da çabalarla 
bir yerden bir yere gelinmeyeceğini düşünnen bir yönetici, yeni bilgiler ve bece
riler edinmek için kendi isteğiyle çaba göstermeyecektir. Konuya inanmayarak, 
üst düzeyde yöneticiıerin isteği veya örgütün zoruyla gerçekleştirilecek etkinlik
lerin yararlı olamayacağı daha önce de belirtilmişti. Kendini geliştirmeye inanan, 
bu konuda gerekli çabayı göstermeye hazır olan çoğu yöneticinin öne sürdükleri 
en önemli engellerden birisi de zaman Sorunudur. 

Yöneticilerin y9ğun bir iş yaşamında olmalan, herhangi bir çalışan gibi gü
nün belirli saatlerinde değil çoğunlukla, hemen her an işleriyle ilgili olmaları ge
reği gerçekten de zaman bulamama soı;ununa yol açabilmektedir. Zaman sorunu 
bir çok yönetici için önemli ve vazgeçilmez bir gerekçe oluşturmaktadır. Ancak, 
"Zaman Yönetimi v~ Kendini Geliştirme" alt başlığında da belirtildiği gibi yöne
ticinin, zamanını etl\ili ve verimli bir biçimde planlaması ile bu önemli engelin 
ortadan kaldırılması :mümkündür. Konuyla ilgili çalışmalarda aslında bir yöneti
cinin, zamanının % 1 O 'unu kendini ve işini geliştirmeye ayırmasının gerekli ol
duğu vurgulanmıştır? Zaman bulamamanın bir gerekçe olmaktan çıkarılması, yö
neticinin zaman kullanımını yeniden gözden geçirmesini gerektirmektedir. 

b) Kendini GeJiştirmede Örgütsel Engeller : 
Örgütlerin de insanlar gibi sosyal birer varlık oldukları düşünüldüğünde 

kendini geliştirme için yukarıda sayılan bireysel engellerin, ögütler için de geçer
li olduğu söylenebilir. Böylece örgütün; gelişme kapasitesi, gelişmeye inanma
sı, başarı ihtiyacı ve elemanlarının gelişmesi için ayırdığı zaman konusundaki 
eksiklik ve yetersizliklerin, tüm çalışanların kendini geliştirme çabalarını olum
suz yönde etkileyebi).mesi, söz konusuclur. 

İş yerinde sağ~ıklı bir kariyer planlamasının yapılmayışı hangi kademede 
olursa olsun bireylenn, kendilerini geliştirmelereni olumsuz yönde etkileyebilir. 
Çünkü, kendini geliştirme, çaba gerektirir. Çalışan olarak yöneticinin, bu çabayı 
gösterebilmesinde eş düzeyli çalışanlahna atacağı fark önemli bir itici güç oluş
turmaktadır. Kısaca yöneticinin kendini geliştirmesi yönündeki çabalarının 
kariyerine olumlu 'etkisi olması gereklidir. Bu olmadığında yönetici isketsiz 
olabilecektir. "Yönetici, organizasyonun öğrenıİı.eyi ciddiye aldığını bilmelidir. 
Yani bu işin hafta sonları ya da akşam üstleri boş zamanlarda yapılan bir iş ola-
rak görülmediğini btlmelidir". 3 · 

1. H.Hague. Executive Self-Development. Mc.Millan, London 1974, ss. 137-141. 
2. ibid. ss. 137-141. 
3. W.R.Dill, W.B.S. Crowston, E.J.Elton. op.cit., ss. 164-175. 
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... 
Genelde çalışanların, öreUikle de yöneticilerin ôrgütlerine bağlılıklarının 

da kendini geliştirme çaJ;>alarını etkilediği düşünülmektedir. Bireyin, içinde bu
lunduğu örgütün gelişmesi, kısaca "daha iyi" olması yönünde, görev tanımının 
gerektirdiğinin üzerinde katkılarda bulunma isteği, örgüte bağlılığını göstermek
tedir. Yöneticinin örgüte bağlılığının yeterli olmamasının bireyin işinde daha iyi 
olma yönünde kısaca kendini geliştirme yönündeki isteği ve çabalarını olumsuz 
biçimde etkileyebilecektir. 

Organizasyon içinde ödül mekanizmasının istenen düzeyde işliyor olma
ması, bireylerin yenilik ve daha çok çaba yönündeki isteklerini olumsuz yönde 
etkileyecektir. Yönetici, kendini geliştirmek amacıyla belirli bir çaba harcamak
tadır. Bu çabanın önemli bir kısmı işini daha iyi yapma, işinde daha etkili olmaya 
yöneliktir. Bu çabaların iş ortamına olumlu biçimde yansıması sözkonusudur. Ör
neğin kendi çabasıyla bilgisayar kullanmayı öğrenen bir personel müdürü, perso
nele ilişkin tüm bilgileri daha rahat kontrol edecek ve gerektiğinde kullanacaktır. 
Bu yeniliğin iş ortamına katkısı, üstdüzey yöneticiler tarafından gerektiği gibi 
ödüllendirilmediğinde personel müdürünün yeni çabaları için yatırım yapılmamış 
olur. Görüldüğü gibi örgüt (kurum), yöneticide kendini geliştirme isteğini çoğal
tabildiği gibi bu isteğin körelmesine de yol açabilmektedir. 

c) Kendini Geliştirmede Toplumsal Engeller: 
Kendini geliştirme sürecinde toplumsal kültürün son derecede önemli bir rol 

oynadığı daha önce detaylı biçimde incelenmişti.<*) Burada yöneticinin kendini 
geliştirmesi açısından toplumsal engellere kısaca değinilecektir. 

Kendini geliştirme, kişinin bireysel özellikleri ve farklılıklarından kaynak
lanmakla birlikte bir davranış biçimi olarak öğrenildiği bilinmektedir. Diğer bir 
ifade ile çocuk, kendisini geliştirme ihtiyacı, bu yöndeki isteği ve çabaları, çalış
maları, çevresinde görür ve model alır. Bu süreçte yazılı ve görüntülü basının bü
yük rol oynadığı bilinmektedir. Bu durumun iş ortamındaki çalışanlar için de ge
çerli olduğu söylenebilir. Böylece toplumsal kültürün özellikle çocuk yetiştirme 
biçimlerinin, kendini geliştirme arzusunun oluşmasında önemli rol oynadığı gö
rülmektedir. Diğer yandan toplumun kültürel değerlerinde ve inancında geliş
meye, değişmeye, bilgiye verilen değer, kendini geliştirmeyi hızlandırdığı gibi bu 
konuda önemli bir engel olarak da rol oynayabilir. Çünkü; yerleşik kültürlerinde; 
yüksek başarı güdüsü, ve motivasyon, yeniliğe açıklık, perfonmansa değer verme 
gibi özelliklerin yer aldığı toplumlarda gelişmenin hızlı olacağı 1 belirtilmiştir. 
Dolayısıyla yerleşik kültürel değerler, dini inanç, çocuk yetiştirme biçimleri gibi 
toplumsal özelliklerin toplumdaki her bireyi olduğu gibi yöneticileri de etkileme
si söz konusudur.(**) 

1. W.J. Baumal, S.A.B.Blackrnan, E.N.Wolf. Productivity And American Leadership: The long View. 
Mass. lns. Tec., USA 1989. ss. 212-217. 

(*) Bak. çalışmanın teorik kısmının ikinci bölümü: "Eğitim ve Yetiştirilme Süreci", "Kültür ve Kendini 
Geliştirme" alt başlıkları. 

(**) Toplumsal gelişme ve değişme konusunda daha geniş bilgi için bak. - E. Kongar. Toplumsal 
Değişme Kuramlan ve Türkiye Gerçeği (4. basım). Remzi Kitabevi, lstanbul. 1985. 
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d) Kendini Geliştirmede Kaynak Yetersizliği 
Kendini geliştirme konusunda birçok yöneticinin. en başta sıraiadıkları ge

rekçeler arasında kaynak yetersizliği grubunda toplanabilecek eksikliklerin yet 
aldığı söylenebilir. Çevresel yetersizlikler biçiminde d~ ele alınabilecek kaynak 
yetersizliği, yöneticinin gerek sosyal yaşanıı, gerekse iş yaşamında kendini geliş
tirmesine katkıda bulunacak yeterli araç gereçlerden yoksun olması durumu
dur. Diğer yandan bu araç gereçlerin istenen özelliklerde olmayışı da kendini ge
liştirme konusunda engel oluşturabilir. 

İş yerinde gerçekleştirilen seminer, topiantı, grup çalışması gibi etkinlikle
rin sağlıklı biçimde düzenlenmeyişi, monoton oluşu, konuşmacıların iyi olmayışı, 
gibi nedenler yöneticinin bu tür etkinlikler hakkında olumsuz bir tµtum geliştir
mesine yol açabilecektir. Özellikle bir çok kamu kuruluşunda her yıl hizmet-içi 
eğitim adıyla yapılan ve yöneticilerin katılmaları istenen, ancak çoğunlukla rutin 
bir uygulamadan öteye geçemeyen çalışmalar, bu konuda dikkat çekici bir örnek 
oluşturmaktadır. Ancak neden ne olursa olsun yöneticilerin kendilerini geliştir-
meye istekli olmaları halinde başarıya ulaşabilecekleri }?elirtilmiştir. 1 

! 

Aynı biçimde yöneticinin, kendisini geliştirmesini doğrudan etkileme gücü
ne sahip bilgi edinmeye ilişkin teknik alt yapının işletmede yerleştirilmemiş ol
ması da önemli bir engeldir. Bigisayar kullanmayı öğrendiği için odasına bilgisa
yar alınan personel müdürü örneği devam ettirildiğinde, bir süre sonra modem 
bağlantısının bilgisayara eklenmesi yöneticinin, uluslararası bilgi bankalarına 

1 

bağlanabilmesini ve konusuyla ilgili bilgilere anında ulaşabilmesini sağlayacak-
tır. 

Kaynak kişi eksikliği de önemli bir engel olabilmektedir. Kendini geliştir
me, öncelikle bireysel bir çabayı gerektirmekle birlikte bu çabanın yönü, biçimi 
ve içeriği konusunda yöneticinin rehberliğe ihtiyacı vardır. Bu konuda iş yerinde
ki daha deneyimli kişilerden yararlanmak pratik bir çözüm olabilir. 

Yöneticinin kendini geliştirmek amacıyla katıldığ~ ve çeşitli nedenlerle bek
lentilerine karşılık vermeyen çeşitli etkinlikler de daha sonra yapılacak benzeri 
çalışmaları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bura~a yöneticilerin, seçiminde 
etkili oldukları öğrenme gündemlerini, uygun ortamlarda, gerekli araç-gereç alt 
yapısı ve uygun kapmak kişilerle gerçekleştirilen etkillliklerin olumlu sonuç ve-

' 
receği unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak, yöneticilerde kendini geliştirmeyi olumsuz yönde etkileyen 
temel nedenlerin, genellikle yeni çabaların gösterilmesim güçleştirdiği görülmek
tedir. Burada sayılan bireysel, örgütsel, toplumsal ve kaynak yetersizliğine daya
nana temel sorunlara ilişkin liste daha da uzatılabilir. Ancak kendini geliştirme 
önünde yer alan ve kaynağı ne olursa olsun tüm sorunların, çözülebilecek sorun
lar olduğu unutulmamalıdır. 

1. M.Pedler, J. Burgayne, J. Boydelle. op.cit., s. 65. 
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. . . .... 

F. YÖNETİCİLERDE ~NDİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI 
. OLA~K.:ÜÇLÜ HELEZON MODELİ 

Bilgi toplumunda bireylerin karşı karşıya kladıkları ve önemi giderek artan 
bir ihtiyaç olarak ele alınfilı kendini geliştirmenin, temelde bir güdü olduğu ve bi
reyin bu konudaki yatkınlığı ile yakından ilgili olduğu söylenebilir. Böyle bir gü
düye tüm bireylerin aynı ölçüde sahip olmadıkları söylenebilir. Bireyin çocukluk 
yıllarında yetiştirilmesinden çevresel etkenlere ve bireysel özelliklerine, mesleği
ne kadar bir9ok etken, kendini geliştirme güdüsünü etkilemektedir. Böylece her 
bireyde kendini geliştirme. eğiliminin olması ya da aynı düzeyde olması beklene
mez. Kendini geliştirme, .daha etkin, dinaniik ve verimli bir yaşam ve kariyer için 
gerekli hatta· zorunlu bir alışka,nlık olduğuna göre bu alışkanlığın geliştirilmesi 
gereklidir. Oldukça yeni bir yaklaşım olarka ortaya çıkan kendini geliştirme anla-. ' 

yışının bireye kazandırılmasına yönelik çalışmalar da yeni yeni uygulanmaktadır. 
Yöneticinin kendini geliştirmek amacıyla katıldığı ve çeşitli nedenlerle bek

lentilerine karşılık vermeyen çeşitli etkinlikler de daha sonra yapılacak benzeri 
çalışmaları olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Burada yöneticilerin, seçiminde 
etkili oldukl~ı öğrenme gündemlerini, uygun ortamlarda, gerekli araç-gereç alt 
yapısı ve uy~un kaynak kişilerle gerçekleştirilen etkinliklerin olumlu sonuç vere-
ceği unutulmamalıdır. " 

Sonuç plarak, yöneticilerde kendini geliştirmeyi olumsuz yönde etkileyen 
temel nedenlerin, genellikle yeni çabaların gösterilmesini güçleştirdiği görülmek
tedir. Burada sayılan bireysel, örgütsel toplumsal ve kaynak yetersizliğine daya
nan temel sorunlara ilişkin liste daha da uzatılabilir. Ancak kendini geliştirme 
önünde yer alan ve kaynağı ne olursa olsun tüm sorunların çözülebilecek sorunlar 
olduğu unutulmamalıdır. 

Yöneticilerde kendini geliştirme konusu ile ilgili olarak A.McCreary Juhasz 
tarafından İ)çlü Helezon Modeli geliştirilmiştir. 1 Bu modelde kendini geliştir
me tüm yaşamı kapsayan bir süreç olarak görülmüş ve yönetici bir yetişkin ola
rak yaşamındaki üç temel rolü ile ele alınmıştır. Bu roller, aile, iş ve kişinin ken
disidir. Mod'elin temel hedefi, bu rolleri için bireye öz güven kazandırmak ve bu 

' ' 

özgüveni geµştirerek güçlendiı;nıektir. Modelin getirdiği yaklaşıma göre öncelik-
le yöneticinin içinde bulunduğu karşıklıkların yer aldığı dünyası anlaşılmaya ça
lışılır. Çünkü; temel amaç yöneticinin öncelikle kendisini tanıması ve anlamasını 
sağlamaktır. 

1. A.McCreaıy Juhasz. "A Role Based Approach To Adult Development: The Triple-Helıx Model." lnterna
tional Journal of Agıng And Human Development. vol. 29 (4) 1989, ss. 301-315. 

1 
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1938'de yapılan bit araŞtırmada1 bireyler; kendi gelişimine katkıda bulunan
lar, kendini yapılandırma için çaba gösterenler aktif çaba içinde olanlar ve işine 
uyum gösterenler olarak ayrılmışlardır. Sözü edilen araştırmada, bireyin kendi 
gelişimine katkıda bulunmasının temelinde kendini kabullenme ve kendi kendini 
gerçekleştirmenin önemi vurgulanmıştır. Kendini geliştirmede üçlü helezon mo
deli, yöneticinin kendi gelişimine katkıda bulunması gerekliliğine dayandınlmışt1l". 

Bireyin kendisi, ailesi ve işi ile ilgili rolleri arasında karşılıklı ilişki vardır. 
Yetişkinin gelişmesi bu roller arasındaki uyuma bağlıdır. Bu uyum, statik değil 
çeşitli yaşantı durumlarına göre değişen bir denge durumudur. Birey, hayatının 
yetişkinlik döneminin başlangıcından itibaren çeşitli rolleri üstlenir. Yetişkinin 
gelişimi ve kendini geliştirmesi ile bu rollerini uygun ve dengeli biçimde oyna
ması arasında önemli bir ilişki vardır. Bireysel rol, iş ve meslek ile ilgili rolü ve 
aile ile ilgili rolünün dinamik etkileşimi, bireyin gelişimini sağlayacaktır. 

Bu üç temel rol DNA'nın yapısına benzer biçimde bir helezon gibi birbirle
rine geçmiş durumdadırlar. Üçlü helezon modeline göre kendini geliştirme çabası 
içindeki yönetici, sözü edilen üç temel rolünü en iyi ve dinamik biçimde oynama
lı, değişen ortamlara göre bir rolden diğerine giçişi rahat olmalıdır. Üçlü helezon 
modelinin önemli bir kavramı olan temel yapılandırma ihtiyacı (Self Esteem 
Need), bireyin günlük yaşamında oynadığı roller arasında kurma ihtiyacı duydu
ğu denyege ve bu dengeyi kurma yönündeki gelişim enerjisine işaret etmektedir. 
Her yetişkin gibi yönetici de rollerini yapılandırma gücüne ve enerjisine sahiptir. 
Temel yapılandırma ihtiyacı, bireyin rollerini yapılandırma enerjisini harekete 
geçirir. Bunun sonucunda bireyin günlük yaşamında oynadığıı roller yeniden bi
çimlenir, bireyin yaşamındaki ağırlıkları değişir ve roller arasında yeni bir uyum 
sağlanır. Burada aile ile ilgili rol bireyin; ait olduğu ailenin yetiştirme düzeni ve 
çevrenin etkileri ile genç anne veya baba olarak oynadığı roldür. Aldığı eğitim, 
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bireyin, yaptığı işte yönetici olarak oynadığı 
rol, onun mesleki rolünü oluşturmaktadır. 

Helezonun üçüncü sarmalını oluşturan kendi -benlik (bireysel) rolü ise ki
şinin kendini tanıması, kendine güvenmesi, kendinden memnun olması, kendini 
gleşitrme eğilimi, kısaca kendine ilişkin bilgileri ve bu doğrultudaki davranışları 
içerir. Bu rol kendi kendini yapılandırma, kendini değerlendirme biçiminde (Self 
Asessment) de ele alınmıştır. Görüldüğü gibi aile ve meslekle ilgil roller toplum
sal öğrenmenin ağır bastığı süreçler sonucu kazanılmasına karşılı:k bireysel roller, 
daha çok doğuştan getirilen kişilik özelliklerinin etksi altındadır.2 

1. A. McCreary Juhasz. İbid., ss. 301-315. . 
2. G.E.Hall, S.Loucks. "Teachers Concema,i:ls a Basıc tor Facilitating and Personalizing Staft Develop

ment." Tachers College Record. vol. 86,"'j9-1a, ss. ~6-53 . . . 
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Kendini yapılandırma ya da kendini değerlendirmenin bireyde sürekli bir 
alışkanlık haline gelmesi, bireyin kendini geliştirmesi için bir itici gün oluştura
caktır. 

Üçlü Helezon Modelinde hangi işi yapıyor olursa olsun tüm bireylerin 
gelişime açık olduğu kabul edilmiş ve yönetici bu şekilde tanımlanmıştır. 

Yöneticinin gelişiminde; yetenek, birey ve çevre arasındaki uyum ve kişinin 
bireysel bütünlüğü, ilerlemenin üç yönünü oluşturur. Bunlar temel yapılandırma 
ihtiyacı tarafından yönlendirilirler. Yetenek, uyum ve bütünlük gelişimin benliğe 
ilişkin motivasyon unsurları ve yönelimlerini, iş ve ailede oynanan roller de so
nuçlar ya da ürünler olarak değerlendirilebilir. 

Üçlü Helezon Modelinin kavramsal dizaynı; birey aile ve yöneticilik rolleri 
çift sarmalı DNA'ya benzer. Bu üç rolün biçimi, farklı noktalardaki birleşim ve 
etkileşimleri, yöneticiden yöneticiye değişir. Her bir rol kendi içinde bölünebilir 
yada daha büyük bir halka oluşturabilir. Örneğin bireyin aile ile ilgili birkaç rol 
oynaması, yine işinde birden çok role sahip olması sözkonusu olabilmektedir. 

Üçlü helezon modeli, aşağıdaki şekillerde de görüleceği gibi yöneticinin ya
şamındaki tüm rollerinin temellendirildiği aile, iş ve bireysel rolün statik biçimde 
değil, çevresel değişkenlere, yeni durumlara göre yapılandırılmalarını gerektir
mektedir. Böylece bu üç temel rolden birinin ya da ikisinin gerektiğinde daha ön 
plana çıkması ya da bu roller arasında değişik bağlantılar kurulması, bireyin geli
şimini sağlayacaktır. Belirli dönemlerde belirli bir rol için harcanan enerji, diğer 
bir role harcanabilir. Yöneticinin yaşamının yapılandırması ile temel rollerindeki 
ağırlıkları ortaya çıkar ve kendisine has sarmalı oluşur. 
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Çevresel Etkiler 

il Temel Yapılandırma ihtiyacı il Aile Rolleri 

O Kendi - Benlik Rolleri ~ iş ihtiyaçları 

Şekil 4-1 : Üçlü Helezon Modeline göre temel yapılandırma ihtiyacı ve üç 
rolün temel konumu: aile, iş ve bireysel rol1 

Şekil 4-1 'de Üçlü Helezon Modelinde sözü edilen temel rollerin ilk biçimsel 
görüntüsü yer almaktadır. Burada aile, iş ve kendi-benlik rollerinin, kendini yapı
landırma sürecine girmemiş hali gösterilmiştir. Bu temel üç rol, kendini yapılan
dırma ve çevresel etkenlerin sonucunda adeta enerjilendirilirler ve bireye has bir 
üçlü sarmal oluştururlar. Görüldüğü gibi her rol, kendi içinde alt kategorilerle 
bağlantılı değişkenleri kapsamaktadır. Örneğin bireyin kendi -benlik rolü içinde, 
basketbolcu öğrenci, veya organizatör; aile rolü içinde, eş, anne, abla; iş rolü he
lezonu içinde yöneticilik yanında araştırmacı ve öğrenci rolleri de bulunabilir. 

1. A. McCreary Jahasz. op.cit., ss. 301-315. 
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Çevresel Etkiler 

il Temel Yapılandırma ihtiyacı il Aile Rolleri 

O Kendi - Benlik Rolleri ~ iş ihtiyaçları 

Şekil 4-2 : Uyum içindeki üçlü helezon 

Şekil 4-2, yöneticinin aile, iş ve kendi rollerinin mükemmel bir uyumunu 
tasvir etmektedir. Görüldüğü gibi her bir rol, eş zamanda çevresel etkilerle etkile
şim içine girmiş ve temel yapılandırma ihtiyacından güç almıştır. Bu helezonun 
temel yapılandırma ihtiyacı tarafından yönetildiği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Böylece temel yapılandırma ihtiyacı, yötenicinin, kendini geliştirmesi, ileri git
mesi için temel itici gücü oluşturmaktadır. Diğer yandan rollel[in üçlü halka ha
linde kaynakla yani temel yapılandırma ile birleştikleri görülmektedir. 
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Çevresel Etkiler 

il Temel Yapılandımia ihtiyacı 11 Aile Rolleri 

D Kendi - Benlik Rollerri ~ iş ihtiyaçları 

Şekil 4-3 : Üçlü Helezon Modelinde yapılandırma enerjisinin, Öncelikle iş 
ve aile rollerine yönelmesi. 

Şekil 4-3'te, temel yapılandırma ihtiyacı sonucunda temel roller, farklı bi
çimde yapılanmıştır. Görüldüğü: gibi bireyin yapılandırma enerjisi aile ve iş rolle
ri üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğr bir ifade ile çevresel etkenlerin baskısı ile oluşu
na temel yapılandırma ihtiyacı doğrultusunda bireyin, günlük yaşamındaki aile ve 
iş rolleri ağırılk kazanmıştır. 
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Çevresel, Etkiler 

il Temel Yapılandırma ihtiyacı il Aile Rolleri 

D Kendi - Benlik rolle~ ~ iş ihtiyaçları 

Şekil 4-4 Üçlü Helezon Modelinde yapılandırma enerjisinin, aile ve işe 
ilişkin spesifik alt rollere yönelmesi. 

Bu şekilde aile ve iş rolleri, karışık ya da birleşik durumdadır. Dikkat edile
ceği gibi bireyin kendi rolü statiktir. Temel yapılandırma enerjisi diğer adıyla ge
lişinı enerjisi aile ve iş rolleri üzerine özel bir biçimde yönelmiştir. Aile ve iş rol
leri, eş düzeyde bir ağırlığa sahiptir. Bu durumun günümüzde özellikle aynı za
mcµıda patron olan bazı üst düzey yöneticilerde sıklıkla görüldüğü söylenebilir. 

141 



Çevresel Etkiler 

il Temel Yapılandırma ihtiyacı il Aile Rolleri 

O Kendi - Benlik rolleri ~ iş ihtiyaçları 

Şekil 4-5 Üçlü Helezon Modelinde yapılandırma enerjisinin, 
kendi-benlik rolüne yönelmesi. 

Burada yöneticinin kendisi, aile ve iş rolleri üzerinde harcanan düşük dü
zeydeki gelişim enerjisini devralmıştır. Bireyin yöneticilik ve aile rolleri aynı dü
zeyde ve düşük seviyededir. Bu durum, bireysel ödülü oluşturan değerler, tutum
lar ve yetenekler tarafından biçimlendirilmektedir. "Farklı zamanlarda, hayatta 
meydana gelen bazı değişiklikler, bazı rollerin öncelik kazanmasına yol açabil
mektedir."1 Şekil 4-5'te görüldüğü gibi bazen birey için diğer rolleri değiştirebi
len fiziksel, cinsel, sosyal, zihinsel ya da duygusal ben de kendi başına öncelik 
kazanabilir. Böylece "Ben" imajı helezon model tarafından sağlanan üçlü yola 
doğru bireysel bir dalgalanma yapabilir. Bireyin yöneticilik rolü dışında iyi bir 
sporcu, yetenekli olduğu bir sanat dalı, herhangi bir eğitim sürecinde ise öğrenci 
gibi, roller üzerinde odaklanması, bu duruma örnek gösterilebilir. Böylece üçlü 
helezonun doğal esnekliği, hayat içinde gelişimsel ilerlemeye ve kendini geliştir
meye yönelik enerjiyi sağlar. Bireyin, kişisel değer hiyerarsişi bu esnekliğin dere
cesini belirler. 

1. G. Heywood, P.Norman. "Problems of Educational lnnovation: The Primary Teachers Response to 
. Using the Microcomputer. "Journal of Computer Assisted Learning. vol. 4 (1) 1988, ss. 34-43. 
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Yöneticinin kendisini geliştirmesi süreci için oluşturulan üçlü helezon mo
deline genel olarak bakıldığında, bu modelin~ kişinin hayatındaki değişmelere 
uyum sağlayacak yeni rolleri benimsemesi ve mevcut rolle.r;ini de yeni duruma 
göre yeniden yapılandırabilmesi ile ilgili olduğu görülmektedir. Modelin üzerin-
de durduğu temel noktalar şu şekilde özetlenebelir : 1 / 

- Tüm yetişkinler gibi yöneticiler de sahip oldukları rolleri mükemmelleş
tirmeye ve repertuarlarına yenilerini eklemeye yönelik sürekli çabalarıyla kendi 
gelişmelerini sağlayabilirler. 

~ Üçlü helezon modelinin üzerinde durduğu ikinci nokta ise helezon halin
de içiçe olan rollerin sürekli aynı biçimde tekrar etmedikleri, yani gelişmenin di
namik olduğudur . 

...,. Herhangi bir birey gibi yöneticinin de hayatında üç temel rolü vardır. 
Bunlar aile, iş ve kendi - bnlik rolleridir. Diğer roller, bu temel roller etrafında sı
ralanır.. Bu roller, içiçe ve normal koşullarda uyum içindedir. Ancak bu rollerin 
herhall.gi birindeki değişmeler, yeni bilgiler, uyumu bozar. Bu durumda roller 
arasında yeniden yapılandırma ihtiyacı doğar. Bu ihtiyacın giderilmesi ise bireyin 
yeni rolleri benimsemesi ve mevcut rolleri arasında esnek olmasına bağlıdır. 

- Üçlü helezon modelinin üzerinde durduğu diğer bir nokta ise bireyin te
mel rollerinin hayatı boyunca farklı güç ve etkilerle değişik kombinasyonlar oluş
turduğudur. Böylece bireyin kendisi ailesi ve yöneticilik, rolleri zaman içinde 
farklı ağırlık derecelerine sahip olarak içiçe bulunurlar. 

~ Hayatında oynadığı rollerin ağırlık dereceleri bireyden bireye değişir. Ye
niden yapılandırma ihtiyacı bu rol sentezinin yönetiminde ortaya çıkar. Nitekim 
bazen yeniden yapılanma ihtiyacı tek rol üzerinde yoğunlaşır. Günümüzde yöne
ticilerin sıklıkla bu hataya düştükleri söylenebilir. 

- Kendini geliştirme düzeyi; üç temel rol arasındaki zincirleme ilişki, za
man ve yötecinin yaşantısındaki olaylar tfırafından belirlenir. 

- Yöneticilerin, hayatlarındaki üç temel rolü en iyi biçimde oynama kapasi
teleri birbirlerinden farklıdır. Kişi kendinden ve kendi dışından gelen direktiflerle 
özellikle de bir insan olarak sahip olduğu bireysel özellikler doğrultusunda bu üç 
roldeki kapasitesini bir aktör gibi kullanır. 

- Kendini geliştirme; kendini yeniden değerlendirmeye, rollerini yeniden 
yapılandırmaya, yeni roller edinmeye bağlıdır. Bu süreçte yöneticinin kendine 
verdiği önem, kendine güveni ve sevgisi önemli rol oynamaktadır. 

Kendini geliştirme boyutlarında da görüldüğü gibi bireyin işi, ailesi ve ken
di -ben imajı, kendisini geliştireceği en önemil alanlar olarak karşımıza çıkmak
tadır. Yöneticinin, bu alanlarda kendini geliştirmek için harcayacağı çabaların 
uyumlu ve dengeli olması gereği üçlü helezon modelinin en önemli sonuçların
dan pirisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan üçlü helezon modelerinin çalış
mamazıla yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. Kuşkusuz kendini geliştirme 
ile ilgili başka modellerden de söz edilebilir. Ancak bu modelin günümüzde birer 
bilgi organizasyonu halini alan örgütlerde giderek daha yoğun iş yüküyle karşı 
karşıya bulunan yöneticilerin, rollerini yerine getirmeleri sürecini açıklıkla ortaya 
·koyduğu söylenebilir. 

1. A.McCreary Juhasz. op. cit., ss. 301-315. 
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G". YÖNETİCİLERDE KENDİNİ GELİŞTİRME İLE 
İLGİLİ BAZI ARAŞTIRMALAR 

Yöneticide kendini geliştirme konusunda bir çok araştırma yapıldığı görül
mektedir. Bu araştırmalar, kabaca bir tasnif ile yöneticilerin bireysel özellikleri, 
iş ortamının özellikleri, çeşitli geliştirme programlarının özellilikleri temel alına
rak yapılmışlardır. Yine hemen bütün araştırmalarda yöneticiliğin bir meslek ola
rak ele alınması ve her hangi bir iş kolundaki değil genelde yöneticilerde kendini 
geliştirme konusunun ele alınması dikkat çekicidir. 

Burada konumuzla yakından ilişkili olduğu düşünülen bir kaç araştırmadan 
kısaca söz edilecektir. Bu araştırmalarda ulaşılan veriler ile bizim çalışmamızda 
edinilen bulgular, sonuçlar kısmında aynca ele alınacaktır. 

1- Yönetim Kademeleri İçin Kendini Geliştirmede Etkili Değişkenler 

McEnrue tarafından gerçekleştirilen ve yöneticilerde kendni geliştirmenin, 
bağlı olduğu değişkenleri ve ilgili stratejileri belirlemeyi amaç edinen 
araştırmada1 konuyla ilgili çeşitli veriler elde edilmiştir. Araştırma, daha üst dü
zeyde yönetim kademeleri için kendilerini hazırladıklarım belirten, diğer bir ifade 
ile kendini geliştirme isteği bulunan 98 yönetici üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada, daha üst yönetsel kademelere hazırlanma, kendini geliştirmeyi üst
lenme ve bu konudaki istekliliği etkilediği düşünülen 4 değişken test edilmiştir. 

Bunlar, a) Eğitimde kendini değerlendirme ihtiyacı 
b) Terfi fırsatları, 
c) Örgütsel bağlılık ve 
d) Yaş değişkenleridir 

Örgütsel bağlılık dışındaki değişkenler, daha açık ve anlaşılır durumdadır. 
Örgütsel bağlılık ise "çalışanların, örgütün refahı yönünde katkıda bulunmak 
için kendiliklerinden birşeyler verme (yapma) isteğinde bulunmaları"2 biçiminde 
tanımlanmıştır. Araştırmada, çalışanların mesleki başarılarını artırma ve bunu 
gösterme konusunda 7 stratejiye sahip oldukları noktasından hareket edilmiştir. 
Bunlar; -Bireyin halen yaptığı işteki yeterlilik düzeyi, 

- Beceri geliştirme, 
- Fırsat geliştirme, 

- Danışma ilişkilerinin geliştirilmesi, 

- İşi sürdürme gayreti, 
- Olumlu imaj oluşturma, 
- Örgütsel politikalardır. 

1. M.R. McEnrue. op.cit., ss. 57-68. 
2. R.Mowday, L.Porter, R.Stress. Employe-Organization Llnkages. Academic Press, New York 1982, 

s. 27. 
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. Araştırma, Noe tarafından önerilen yönetim kademesi teoresine dayandinlmıştır. ı 
Bu teori, bireylerin tutumları ve öğrneme motivasyonlarıı;ı.ı etkileyen özellikler 
üzerinde yoğunlaşarak, sonradan kazanılan beceri ve yeteneklerle ilgilenmekte
dir. Bu teori ve teoriye dayanılan modele göre, geri bildir~ değerlendirme hü
neri, çalışanların reaksiyonları ve umutlan ve iş-kariyer tutumları, öğrenme 
motivasyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. 2 . 

Çalışma da; yöneticilerin, başkaları tarafından tanımlanan gelişimsel eksik
likleriyle, kendileri tarafından tanımlanan gelişimsel eksiklikleri karşılaştırılarak 
eğitim ihtiyaçlarının farkında olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun 
için geliştirilen eğitim ihtiyaçlarım sayım çizelgesi, üç bölümden oluşmuştur. Be
ceriler, en gereksiz olandan en gerekliye doğru sıralanmıştır. Birinci bölümde, 
yöneticinin işleriyle ilgili (örneğin; kar-maliyet analizleri, bütçe, pHinlama ve 
proje çalışmaları gibi) eğitim ihtiyacım belirlemey yönelik 9 item; ikinci bölüm
de, yöneticinin insan ilişkileriyle ilgili eğitim ihtiyaçları (7 item); 5 itemden 
oluşan üçüncü bölüm ise bir çalışan olarak yöneticin yöı~etiın becerilerindeki 
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Aynca teifı fırsatı için 3, örgüt
sel bağlılık için 15, kendini geliştirmeyi üstlenmede istekliiliği belirlemek için 3 
itemlik liket türü ölçekler kullanılmıştır. 

Çok yönlü ilişki analizlerinin kullanıldığı araştırma s6nucunda yöneticilerin 
haberdar oldukları eğitim ihtiyaçları ile kendilerini geliştirmeye yatkın tutumları 
arasında ilişki bulunmamıştır. Diğer yandan örgütsel bağİıiık ile kendini geliş
tirme isteği arasında ilişki bulunmuştur. Çalışan olarak yöneticinin, örgütü ya
rarına daha çok çaba harcama isteği, örgütün değer ve amaçlarına güveni ve bun
ları benimseme düzeyi, kısaca örgüte bağlılığın kendini daha çok eğitme ve geliş
tirme isteğine yol açtığı belirlenmiştir. Yaşlı çalışanlar, işin yarattığı stresi yen
mekte daha yetenekli olmakla birlikte, gelecekte ilerlemek için daha az fırsatları 
olduğunu belirtmişlerdir. Kısaca yaşlı yöneticilerin genç yöneticilere oranla ken
dini geliştirmeyi sürdürme ile daha az ilgili oldukları göI'.filmüştür. Böylece ör
gütsel bağlılık ile yaşın, kendini geliştirme isteği açısından'. en önemli değişkenler 
olduğu belirlenmiştir. 

1. M.R.McEnrue, op.cit., ss. 57-68, 
2. lbid. ss. 57-68. 
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2. Kendini Geliştirme ve Kendi Duygularının Farkında Olma . 

Kendini geliştirmeye yönelik davranışların, temelde bireylerin kişilik yapı
ları ile ilişkili olduğu görüşünden hareketle bu görüşün test edildiği bir araştırma 1 

yapılmıştır. Bu çalışmada, bireyin kendisine yönelik ilkel davranışların nasıl ger
çekleştiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çocukların, kendi dünyalarının 
farkında olmaları ile ilgili prosedürün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın 
dayandırıldığı teorik zemin bir model biçiminde açıklanmı.ştır. Bu model özetle 
aşağıdaki şekil ile ifade edilmiştir. , 

Şekilde de görüldüğü gibi kendi duygularının farkında olmaya yöneHk dav
ranışlar; zamanla gelişmekle birlikte temelde ilkel duygular ve kognitif.kapasite
ye dayandırılmıştır. 

Şekil 5 : Kendini geliştirmede kendi duygulannın farkında olma 

ilkel duygular 
-Sevinç 

-Korku 
-Kızgınlık 

-Mutsuzluk 

-Nefret 

-Şaşkınlık 

Kognitif Kapasite 
-Sembolize Davranış 

Kendi Duygulannın Farkında Olma 1 : 
-Sıkıntı 

-Empati 

- Kıskançlık 

Kognitif Kapasite 
- Standartlar 

- Kurall!lr 

Kendi Duygularının ~arkında Olma 2 : 
-Övünme 

-Suçluluk 

-Utanma 

1. M.Lewis., (ve-el.}. "$elf Development and Self Conscious Emotions." Child Development. 60, 1989, 
ss. 146-156. ! 
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Araştırma .için oluşturulan deneysel ortamda gerçekleştirilen 3 yaşındaki 27 
çocuk üzerinde çalışmada; sırasıyla çocukların, başka biriyle yüzleşme, kendi
leriyle yüzleşme, anneleriyle yüzleşme durumundaki duygusal tepkileri belir
lenmeye çalışılmıştır. Ayna, video kamerası, gibi araçların kullanıldığı çalışma
da, çocuğun çevresinde çözeceği çeşitli problem durumları da oluşturulmuş, ayn
ca her birinin genel kognitif düzeyleri Bayley Gelişim Skalası ile belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda, kendini tanıma ile duygusal ifadeler, problem çözü
mü ve genel kognitif performans arasında çeşitli biçimde bağlantılar ortaya ko
yulmuştur; Endişe ile kendini tanıma arasında bir ilişki bulunmamış, ancak sıkıntı 
drtrumu ile kendini tanıma arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmanın en 
önemli sonuctJ.; ·çocuklarda kendini tanıma, duygusal davranışların ifadesi ve ge
nel kognitif düzeyleri ile problem çözme performansları arasında ilişki buluna
mayışıdır. 

· Bu araştırma verilerinden ,hareketle, bireylerin doğuştan getirdikleri kişilik 
1 

özelliklerinin tüm yaşamlarında etkili olmakla birlikte, özellikle duygusal davra-
ı 

mşların ifadesi ve problem çözme durumlarındaki bazı davranışların kazanılma-
sında çevresel etkinin önemli rol oynadığı söylenebilir. Diğer yandan bireyin, 
kendi özellikleri yeterince bilmeme, kısaca kendisini yeterince tanımama duru
munun, doğal bir biçimde sıkıntı oluşturduğu söylenebilir. Belirli düzeydeki sı
kıntı ise bireyin kendini daha 'iyi tanıma, yeni deneyimlere girme kısaca yeni 
"şey"ler öğrenmeye yönelme konusunda önemli bir itici güç oluşturmaktadır. 

3. Yöneticide Kendini Geliştirmede Süreç Yaklaşımı 

Yöneticilerde kendini geliştirmede genel olarak etkili olan faktörlerin belir
lenmesi amacıyla yapılan kapsamlı bir araştırmada1 yöneticilerin konuyla ilgili 
görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın temel hareket noktası, yönetici
le,rin öğrenme süreçleri ve bu süreçte rol oynayan etkenlerin belirlenmesidir. Bu 
amaçla yöneticileri~ mevcut bilgileri, bilgilerindeki eskime, yeni bilgi edinme 
konusundaki davr~şlan, bu konudaki temel sorunları ve öğrenme stratejileri be-
1.iflenmeye çalışılmıŞtır. Yüzyüze görüşme ve anket gibi bilgi toplama teknikleri
nin kullanıldığı araştırma sonucunda çok çeşitli veriler ve görüşlere ulaşılmıştır. 
Araştırma çerçevesinde yöneticilere; ne öğrenmek ve nasıl değişmek istedikle
ri, kendini geliştirme konusundaki öncelikleri, öğrenme gündemlerinin ne 
olduğu, öğrenme için nasıl zaman ayırdıkları, nelerden motive oldukları gibi 
sorular sorulmuştur. 

1; W.R.Dill, W.B.S. Crowston, E.J.Eltoıi. op.clt.,ss. 164-176. 
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AraŞtırmanın en önemli sonuçlarından birisi bilgi eskimesi ile ilgilidir.: Yö
neticilerin çoğunluğu bilgi eskimesi konusunda kaygılarını belirtirken, bu duru
mun giderilmesi konusunda yeterli ölçüde etkinlik göstermedikleri, daha doğru 
bir ifade ile neler yapabileceklerini bilemedikleri ortaya koyulmuştur. Diğer bir 
önemli veri ise organizasyonun, öğrenme için oluşturduğu engellerdir. Yönetici
nin kendini geliştirmesi için örgütsel ortamda, özellikle örgüt kültüründe olaya 
gereken önemin verilmesi gerektiği belirlenmiştir. Yine yöneticilerin çoğunluğu
nun zamansızlıktan şikayet ettikleri belirlenmiştir. Birçok yöneticinin, çözmeleri 
gereken sorunlar yığını içinde bir gün yetemeyecekleri endişesi içinde ve neyi 
öğrenmeleri gerektiği konusunda fazla düşünmedikleri belirlenmiştir. 

Diğer yandan yöneticilerin kendilerini geliştirmek için kaynak kişi ve kay
nak araş-gereç seçiminde de zorluklarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Aynca yö
neticilerin genellikle gelişi-güzel bir biçimde özellikle iş yerlerinin düzenledikleri 
geliştirme programlarına katıldıkları ve bu programlarda çoğunlukla pasif birer 
dinleyici rolü oynadıkları ortaya koyulmuştur. Konuyla ilgili başka bir araştırma
da da yöneticilerin çeşitli eğitim programlarında genellikle pasif oldukları belir
lenmiştir. Oysa kendini geliştirme özellikle aktif olmayı, soru sormayı, kısaca bi
reysel çabayı gerektirmektedir. 

Yukarıda sözü edilen araştırmada1 kendini geliştirme bakımından yönetici
nin araştırmacı yönüne işaret edilmiştir. Burada araştırmacılık, yönetim uygula
malarına bilimsel bakış açısı ve bunları geliştirme yönündeki çabalar biçiminde 
açıklanmıştır. Araştırmaca özelliklerine sahip yöneticinin, kendini geliştirme 
bakımından şanslı olduğu, bu durumun kendisi kadar iş yerine de yararlı sonuçla
n bulunduğu savunulmuştur. Aynca örgütsel ortamda uygulanan ödül sistemleri, 
üst düzey yöneticilerin konuya verdikleri değer ve eğitim programlarının içerik 
düzenlemesinin, yöneticilerde kendini geliştirmeyi etkileyen faktörler arasında 
yer aldığı belirlenmiştir. 

UNESCO tarafından düzenlenen "Proje 2000 + Bilim ve Teknoloji Eğitimi 
Konulu Uluslararası Forum"2 da, bilim ve teknoloji eğitiminde özellikle toplum
daki öğretmenlerin, öğrenme ve öğretme yeteneklerinin çeşitli araçlarla geliştiril
mesi gerektiği ve her toplumun bu sürece verdiği önem oranında gelişebileceği 
vurgulanmıştır. 

1. W.R.Dill, W.B.S. Crowston, E.S.Elton. op.cit., ss. 164-176. 
2. UNESCO. "Project 2000 + lnternatıonal Forum of Scıentfıc And Techonologıcal Literacy". For All Pro

ject Document, Paris, July 1993, 

148 

'·· .: ~"'~: 



·4. Eğitim Yöneticilerini Geliştirme Prograıiııarınm Değerelendirllmesi 

Kendini geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve geliştirme programlarıyla içiçe 
olduğu bilinen bir gerçektir. Diğer bir ifade ile kendini geliştirme etkinliğinin 
önemli bir kısmını çeşitli biçimlerdeki geliştirme programlan oluşturmaktadır. 
Bu bakımdan yöneticinin kendisini geliştirmesi sürecinde katıldığı geliştirme 
programlarının önemi büyüktür. Ancak bu programların etkililiği ve yetediliği 
her zaman karşı karşıya kalınan önemli bir sorudur. Bu sorunun cevaplandırılma
sı amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmada1 genel olarak persqnel gelişim prog
ramlarının etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Eğitim kurumlan çalışanları ve yöneticileri üzerinde gerçekleştirilen ·çalış
mada insan kaynaklarının geliştirilmesi sürecini etkileyen unsunların belirlenme
si hedeflenmiştir. Eğitim kurumlarının yapılan ve işlevleri nedeniyle gelişmelere 
en çok açık olmaları düşüncesinden hareketle özellikle bu kurumlar çalışma alanı , 
olarak belirlenmiştir. 

Araştırma için eğitim kurumu çalışanları ve yöneticilerinin katıldıkları ge
liştirme programları; yapı, süreç ve sonuçları bakımından in~elenmiştir. Diğer · 

yandan bu programlara katılan öğretmen ve yöneticilerin bilgi, yetenek ve öğren
me stilleri gibi kişisel özellikleri de belirlenmeye çalışılmıştır. ; 

Araştırma sonucunda iyi bir geliştirme programının taşıması gereken bir 
çok özellik belirlenmiştir. Bunların başında programın, amaçlarının sağlıklı bir 
biçimde belirlenmesi sayılmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek amaçların 
açık, anlaşılır olmaması gereklidir. Daha da önemlisi programın amacı ile prog
rama katılacak yöneticilerin amaçlan arasında uygunluk sağlanmalıdır. Geliş

tirme programlarının en önemli özelliklerinden birisi de programın değişken olu
şu biçiminde belirlenmiştir. Değişkenlik ile programın uygulama sürecinde ge
rektiğinde çeşitli değişikliklerle yeniden organize edilmesi belirtilmektedir. 

Personel gelişim programlarının sonucunda, katılımcıların, programın ken
dilerine katkısını değerlendirecek bir kısmın olmayışının sakıncaları, özellikle. 
vurgulanmıştır. Burada tüm program boyunca mümkün olduğu~ca aktif olan katı- . 

lımcıların kendilerindeki değişimi görmeleri sağlanmalıdır. · 
Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi de eğitim kurumu yöneticisi ve: 

öğretmenlerin katıldıkları geliştirme programlarının, öğrenciler üzerindeki olum-; 
lu etkileridir. Bir çok geliştirme programına katılarak eğitim uygulamaları ve il-

1 

gili yenilikler konusunda kendini geliştiren yöneticilerin, bunu büyük ölçüde ku
rum ortamına da (okula) yansıttıkları ve gerek eğitim sisteminin gerekese öğren
cilerin bundan olmulu biçimde yararlandıkları belirlenmiştir 

Yöneticilerde kendini geliştirme ile ilgili araştırmalarda genel olarak kendi
ni geliştirme sürecini etkileyen bir çok faktör bulunduğu görülmektedir. 

1. B. Joyce, B. Shower5. op.cit., 55. 111-127. 
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"Bilgi Toplumunda Örgüt yönetimi .ve Yöneticilerde Kendini Geliştirme" 

başlıklı üçünü bölümle birlikte çalışmanın teorik incelemeden oluşan ikinci kısı
mı tamamlanmış bulunmaktadır. 

İkinci kısıma genel olarak bakıldığında günümüzde insanların önemli bir 
değişim süreciyle karşı karşıya bulundukları söylenebilir. Toprağın işlenişi ve 
makinanın icadına benzer önemli bir devrimin, bilgi devriminin etkileri, gün geç
tikçe daha belirgin bir biçimde hissedilmektedir. Hızlı bilgi artışı, değişme ve ge
lişme, aynı hızda bilgi eskimesi ve uyum ·problemlerine de yol açmaktadır. Birey
ler, örgütler (kurumlar) ve t?plumlar; eğitimin, sosyal yaşamın, ekonominin ve 
politikanın temel sermayesi Olmaya başlayan "bilgi "ye her geçen gün daha çok 
bağımlı olmak durumundadırlar. Bütün eksiklik ve engelere rağmen kendilerini 
geliştirme arzusu içindeki bireylerin yer alacağı öğrenen örgütlerin çoğalması, 
tüm toplumları arayışlara yöpeltmiştir. Bu arayışların temelinde, bilgi üretimine 
aktif biçimde katılmak, daha çok bilgi sahibi olmak isteğinin yer aldığı söylene
bilir. 

i 

Toplumu oluşturan bütün bireyler için önemli bir ihtiyaç olan kendini geliş-
tirmenin, birçok kişiyi idare etmek ve her gün birçok kararlar vermek durumunda 
olan yöneticiler için bir zoıiınluluk halini aldığı görülmektedir. Gerek örgütsel 
gerekse toplumsal gelişmenin temelinde bireylerin gelişme arzusu yer aldığına 
göre etki alanlarının genişliği nedeniyle özellikle yöneticilerin kendilerini geliş
tirmeleri ile ilgili araştırmal~a büyük ihtiyaç duyulduğu söylenebilir . 
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fil.KISIM 

YÖNETİCİLERDE KENDİNİ GELİŞTİRME İLE İLGİLİ 
BİR ARAŞTIRMA VE ELDE EDİLEN BULGULAR 

BİRİNCİ BÖLÜMÜ : YÖNETİCİLERDE KENDİNİ 

GELİŞTİRME İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 

A.PROBLEM 

İnsan, gerek bireysel gerekse toplumsal yaşamında sürekli bir gelişme için
dedir. Bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişme alanlan kişisel yaşruru ya
kından etkilemektedir. Hiç kuşkusuz gelişmenin ayrılmaz bir yönü de bilgi 4üze
yindeki artıştır. Bireyin bilgi düzeyindeki gelişmelerin bir bütün olarak bireysel 
gelişimi, alışkanlıkları ve toplumsal yaşamı etkilediği bilinmektedir. 

Günümüz toplumlarının çoğunluğunun ulaştığı toplumsal yaşam düzeyinin, 
sanayi toplumu aşamasında olduğu bilinmektedir. Buhar gücüyle çalışan makine
lerin icadı ve deniz ticaretinin hızlanması demiryolu raylarının yapılmasını sağla
yan demir çeliğin işlenebilmesi, küçük el sanatları ve ev atelyeleri biçimindeki 
dokuma tezgahlarının hızla fabrikalara dönüşmesi, hızlı ulaşım ve endüstrileşme 
gibi temel özellikleri ile sanayi devrimi, toplumsal yaşamı derinden etkilemiştir. 
Ancak 1970'li yılların ortalarından bu yana özellikle ilerlemiş ülkelerde büyük 
sanayi devriminin oluşturduğu toplumsal yaşam biçimini değişime uğratmaya 
başlayan bir süreç işlemeye başlamıştır. "Bilgi"nin ana kaynak, temel güç ve ana 
sermaye olarak ön plana geçmesiyle başlayan ve enformasyon çağı, bilgi çağı bil
gi toplumu gibi kavramlarla tanımlanan süreç, gerek kişisel gerekse toplumsal 
hayatı etkisi altına almaya başlamıştır. Büyük bir hızla gelişen bilgisayar teknolo
jisi, hızla artan bilimsel araştırmalar, bilgi ile bilgi üretme sürecini başlatmış ve 
bilginin ön plana geçmesini sağlamıştır. Böylece sanayi devriminin oluşturduğu 
toplumsal etkilere benzer bir durum günümüzde bilgi devrimiyle yaşanmaktadır. 

Normal koşullarda uzun zaman dilimlerinde gerçekleşen gelişmeler ve bilgi 
artışının, çok kısa denilebilecek sürelerde gerçekleşmesi, yaşamı hızlandırmış, 
alışkanlıkları değiştirmeye başlatmış, kısaca değişme ve gelişmeyi hızlandırmış
tır. Hızlı değişme ve gelişmenin çok çeşitli sonuçlarından söz edilebilir. Her şey
den önce hızlı bilgi artışıyla birlikte gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan sü
rekli bir gelişme içinde olan insan, her geçen gün uyum sağlamak zorunda oldu
ğu değişmelerle karşı karşıya kalmıştır. Hemen bütün araştırmacılar, bilim adam
ları ve yöneticiler tarafından kabul edilen hızlı bilgi artışı ve hızlı gelişmelerin, 
genel olarak bireysel ve toplumsal yaşama etkileri, önemli bir sorun olarak ortaya 
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çıkmış bulunmaktadır. Bu durum araştırmamızın hareket noktasını oluşturmakta
dır. Bu noktadan hareketle araştırmanın problemini oluşturan sorular genel olarak 
şu şekilde belirtilebilir: 

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin başladığı, hızlı gelişmelerin ve değişmele
rin yaşandığı ve hemen her ortamda bu süreçten kaynaklanan gelişmelerin dile 
getirildiği günümüzde gerçekten değişen nedir? Hızlı bir bilgi artışının gerçekleş
tiği nereden anlaşılmaktadır? Bilginin, temel güç olacağı toplumsal yaşam biçi
mi, yani bilgi toplumunun temel özellikleri neler olacaktır? Bir toplumun bilgi 
toplumu olduğunu ne tür kriterler ve göstergeler yoluyla anlamak mümkündür? 
Hızlı bilgi artışının yer aldığı toplumda bireyler, genel olarak nasıl etkilenmekte
dirler? Hızlı bilgi artışı bireyin kişisel, sosyal ve özellikle iş yaşamında ne gibi 
değişikliklere neden olmaktadır ve olacaktır? Hızlı bilgi artışı bireylerin eğitim 
ve öğrenme süreçlerini etkilemekte midir? Bireyler, yeni gelişmelere uyum 
sağlamak için ne tür yeni tutum ve davranışlar geliştirmek durumundadır
lar? Hızlı toplumsal gelişmelerden ve bilgi artışından en çok etkilenen meslek
ler hangileridir? Genel olarak bir grup insanı aynı amaç etrafında toplamakla 
görevli yöneticiler, bu gelişmelerden nasıl etkilenmektedirler? Toplumun gelece
ğinin yoğrulduğu yerler olarak bilinen eğitim kurumlarının yöneticileri, alanların
daki gelişmeleri izleme konusunda neler yapmaktadırlar, neler düşünmektedirler? 
Kendini geliştirme nedir? Bir bireysel özellik olarak kendirii geliştirme ile diğer 
bireysel özellikler arasında bir ilişki var mıdır? 

Yöneticilerde kendini geliştirmenin önemi nedir? Yöneticilerin kendilerini 
geliştirme konusundaki tutumları ve bu yöndeki çabalan nedir? 

Problemi oluşturan bütün bu sorular üç alanda tasnif edilebilir. Bunlardan 
birincisi, bilgi toplumu ve bu toplumsal yaşam biçimine geçiş sürecinin etkileri 
ve sonuçlarıdır. İkincisi, bireylerin yeni bilgilere ulaşma konusundaki çabalarım 
içeren kendini geliştirme yaklaşımının ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği. Araştır
ma problemini oluşturan soruların yer aldığı üçüncü alan ise yöneticilerin, hızlı 
bilgi artışı karşısında kendini geliştirme konusundaki çabalan, düşünceleri ve bu 
konudaki tutumlarının belirlenmesidir. Buradan hareketle araştırma problemi şu 
şekilde özetlenebilir. 

Hızlı bilgi artışı, değişme ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde toplumsal 
yaşam biçimi, tüm bu gelişmelerden nasıl etkilenmektedir? Bilginin temel güç ve 
sermaye olduğu, bilgi toplumunun genel öze11ikleri nelerdir? Bilgi toplumuna ge
çiş süreci ne gibi bireysel ve sosyal ihtiyaçlara yol açmaktadır. Bilgi toplumuna 
geçiş sürecinin eğitim yöneticilerinin bireysel, sosyal ve özellikle meslek yaşam
larındaki etkileri nelerdir? Bilgi toplumuna uyum sağlama sürecinde kendini ge- · 
liştirme yaklaşımının yeri nedir? Görüldüğü gibi araştırma problemi, genelden 
özele doğru giden alt sorulardan oluşmaktadır. 
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B. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın genel amacı, büyük bir hızla gerçekleşen bilgi artışı ve bil
gi toplumuna geçiş sürecinin gerektirdiği bireysel çabalar konusuna ülkemiz açı
sından dikkatleri çekmektir. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yol açtığı hızlı bilgi 
artışının, bireysel ve toplumsal yaşama etkileri, birey ve toplum bazında yapılma
sı gerekenlerin, çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Çalışmanın teorik inceleme kısmında da görüldüğü gibi genel olarak yöneti
ciler ve özellikle eğitim yöneticileri, bu gelişmelerden daha çok etkilenmektedir
l~:r. Diğer yandan toplumsal gelişme açısından eğitimin taşıdığı önem göz önüne 
alınarak eğitim yöneticilerinin yeni bilgilere uyum gösterme konusundaki çabala
rının genel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu görüşlerden hareketle araştırmanın genel amacı şu şekilde özetlenebilir: 
Bilginin giderek büyük önem kazandığı günümüzde hızlı bilgi artışının 

bireysel ve sosyal etkileri, hızlı gelişmelerin yol açtığı kendini geliştirme ihti
yacı ve bu ihtiyacın genelde yöneticiler ve özellikle eğitim yöneticileri açısın
dan belirlenmesi ve giderilmesi konusundaki görüşlerin belirlenmesi amaç
lanmaktadır. Aynca yöneticilerin kendini geliştirme konusundaki tutumlarının 
ve bu tutumların hangi bireysel özelliklerden etkilendiğinin belirlenmesi amaç
lanmaktadır. Bu genel amacın yanında araştırma ile ulaşılması hedeflenen diğer 
alt amaçlar şu şekilde sıralanabilir: 

- Bilgi çağı, enformasyon çağı, bilişim çağı, enformasyon toplumu ve bilgi 
toplumu gibi çeşitli isimler verilen toplumsal yaşam düzeninin genel özellikleri
nin belirlenmesi. 

- Günümüzde hemen herkesin kabul ettiği hızlı bilgi artışı ve gelişmelerin 
bireysel ve toplumsal sonuçlarının belirlenmesi. 

- Bilgi toplumuna geçiş sürecinde değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar
dan birisi olduğu düşünülen kendini geliştirmenin; kavram, süreç, boyutlar ve 
modeller bakımından incelenmesi. 

- Yöneticilerde kendini geliştirme alışkanlığının bir ihtiyaç olarak öneminin 
ortaya koyulması ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çabaların belirlenmesi. 

- Eğitim yöneticilerinin kendini geliştirme konusundaki düşünce ve tutum
larının belirlenmesi. 

- Kendini geliştirme ile bireyin; cinsiyet, yaş, gibi demografik özellikleri; 
çalıştığı sektör, bulunduğu yönetim kademesi, yöneticilik eğitimi alıp almaması 
ve çalışma süresi gibi mesleki özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. 

- Yöneticilerin genel olarak bilgi toplumu ve kendini geliştirme konusunda
ki görüş, düşünce ve önerilerinin belirlenmesi. 
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- Yönetici geliştirme ve benzeri eğitim programlarında en çok yer: alınası 
gerektiği düşünülen konuların belirlenmesi. 

- Uygun koşullar bulduklarında yöneticilerin, kendilerini geliştirmek ama
cıyla en çok ilgileneceği konuların belirlenmesi. 

- Herhangi eğitim ve geliştirme programına katılına kararını etkileyen fak
törlerin belirlenmesi. 

Dikkat edileceği gibi gerek araştırma problemi gerekse araştırmanın amacı, 
herhangi bir sektöre bağımlı değil, genel yönetim işlevleri ile ilgilidir. Ancak uy
gulama grubu olarak eğitim ve sigorta sektörü yöneticileri seçilmiştir. Dolayısıy
la ulaşılacak sonuçların uygulama grupları dışında tüm yöneticiler için de fikir 
vereceği düşünülmüştür. 

C. ARAŞTIRMANIN SINIRLIKLARI VE VARSAYIMLARI 

Araştırmanın teorik kısmında kendini geliştirme konusu, genel olarak tüm 
bireyler ve yöneticiler açısından ele alınmıştır. Ancak uygulama kısmında hedef 
grup olarak eğitim yöneticileri seçilmiştir. Bu yöneticilerden elde edilecek veri
lerin karşılaştırılması amacıyla paralel grup olarak da sigorta sekt~rü yöneticileri 
seçilmiştir. Eğitim yöneticilerinin uygulama grubu olarak seçilmelerinin en 
önemli nedeni, araştırma konusu olan kendini geliştirme etkinliği ile en çok ilgili 
olduklarının düşünülmesidir. Böylece araştırma verileri, hizmet sektöründeki ka
mu ve özel öğretim kurumlarının üst, orta ve alt düzeydeki yöneticileri ile özel si
gorta işletmelerinin üst, orta ve alt düzeydeki yöneticilerinden edinilen verilerle 
sınırlıdır. Hızlı bilgi artışının en çok hizmet sektörünü etkilemesi, bu sektörün 
uygulama alanı olarak seçilınesinde en önemli nedeni oluşturmuştur. Diğer yan
dan bilindiği gibi Tüürkiye'de hizmet sektörüyle ilgili araştırmalar azdır. 

Araştırma, sözü edilen yöneticilere uygulanan araştırma anketi ve Kendini 
Geliştirme Envanterinden edinilen veri ve bilgilere dayandırılmıştır. 

Araştırmanın uygulama kısmı için bazı varsayımlardan hareket edilmiştir. 
- Yöneticilerde kendini geliştirme ihtiyacının tüm yöneticiler için incelen

meye değer olduğu, ancak konunun; alanın amaç yapı ve süreçleri bakımından 
eğitim yöneticileri için çok daha önemli olduğu düşünülınüştür. Bu noktadan 
hareketle uygulama grubu olarak eğitim yöneticileri seçilmiştir. Böylece eğitim 
yöneticilerinin genel olarak kendini geliştirme konusuyla daha çok ilgili oldukla
rı, ilgili olmaları gerektiği varsayılmıştır. 

- Gelişmeye çok açık ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bir hiz
met sektörü olarak bilinen sigorta işletmeleri yöneticilerinin, kendini geliştirme 
bakımından kamu ve özel öğretim kurumları yöneticileri ile karşılaştırılmasının 
yararlı sonuçlar vereceği varsayılmıştır. 
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D. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

1- Yöntem 

Araştırmanın amacı kısmında detaylı biçimde belirtildiği gibi, bilgi çağına 
geçiş sürecinin başladığı ileri sürülen günümüzde yöneticilerin, hızla artan bilgi
lere uyum sağlamak için neler yaptıkları, genel olarak bu konularda ne düşündük
lerinin ve bu konudaki tutumlarının saptanması hedeflenmektedir. Diğer yandan 
yöneticilerin kendilerini geliştirme konusundaki etkinliklerinin ortaya koyulması
na.çalışılacaktır. ~ynca yöneticide kendini geliştirme düzeyinin ve kendini geliş
tirme düzeyi ile diğer bazı bireysel özellikler arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlaİımıştır. 

Bilindiği gibi araştırmalar, araştırma tekniği olarak amaçları bakımından, 
"durum saptama (betimleme), ilişki arama (açıklama) ya da varsayım sınama (ge
nellemy)"1 gibi üç alana ayrılmaktadırlar. Ancak günümüzde yapılan birçok araş
tırmanın amaçlan bakımından sadece bir alanla sınırlı kalmadığı bilinmektedir. 
Özellikle insan ilişkileri ve bireysel özellikleri inceleyen sosyal bilimlerde, konu
ların karmaşıklığı, araştırmanın sadece durum saptama, sadece ilişki arama ya da 
varsayımı sınama pe sınırlı olmasını engellemektedir. Dolayısıyla bir araştırmada 
bu üç amacın ya da ikisinin gerçekleştirilmesi gerekebilmektedir. 

Görüldüğü gibi bu araştırma ile yöneticilerin kendilerini geliştirme konu
sundaki düşünce,· tutum ve etkinliklerinin belirlenmesi, yani bu konudaki mevcut 
durumun saptanması amaçlanmaktadır. Diğer yandan kendini geliştirme ile di
ğer bireysel özellikler arasındaki ilişkinin belirlenmesi, aynca kurulacak hipo
tezlerin sınanması ile bazı genellemelere gidilmesi de amaçlanmıştır. Böylece 
araştırma, tipi bakımından konuyla ilgili durumu saptama, ilişki kurma ve genel
lemeye gitme amaçlarım içeren bir kapsama sahiptir. Araştırma, yöneticilerde 
kendini geliştirme konusunun belirli araçlar kullanılarak belirli bir alandaki uy
gulamacılardan bilgi toplanmasına dayanması ile uygulamalı bir alan araştırması 
niteliğindedir. Verileri arasında yoğun ilişkilerin arandığı bu tür araştırmaların, 
"tam b~lirgin olmayan teorik bir çatıya sahip"2 oldukları belirtilmiştir. 

1. M.Sencer. Toplum Bilimlerinde Yöntem (Genişletilmiş 3~ basım). Beta yay., lstanbul 1989, s. 25. 
2. H.Şencan. "Yönetim Bilimlerinde Tez Yazım Kılavuzu." l.U.!şletme Fak.,lşletme ve Personel Yönetim

Organizasyon Böl. Teksir, lstanbul 1988, s. 3. 
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2. Araştırmanın Alanı ve Örnek Kütle 

Araştırmanın uygulama alanı için hedef grup olarak eğitim yöneticileri be
lirlenmiştir. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla sigorta sektörü yöneticileri seçil
miştir. Neden eğitim yöneticilerinin seçildiği teorik inceleme sırasında ve amaç
lar kısmında belirtilmiştir. Özetle hızlı bilgi artışının yöneticiler üzerindeki etki
lerinin incelendiği bu araştırmada konuyla en yakından ilgili olan yöneticilerin 
eğitim yöneticileri olduğu düşünülmüştür. Nitekim hangi türde olursa olsun eği
tim kurumlarının amacı temelde bilgi aktarmaktır. Dolayısıyla bu kurumların ve 
bu kurumlardaki yöneticilerin hızlı bilgi artışından en çok etkilenen ve kendileri
ni geliştirme ile ilgili kişiler olmaları beklenmektedir. Diğer yandan toplumların 
değişmesi ve gelişmesinde eğitim sistemlerinin ve eğitim kurumlarının önemli 
rol oynadığı bilinmektedir. 

Araştıma ile eğitim yöneticilerinin kendilerini geliştirme tutumları ve ko
nuyla ilgili görüşlerinin belirlenmesi hedeflendiğinden araştırma alanı, eğitim 
yöneticileridir. Yöneticiler üst, orta ve alt yönetim kademesi olmak üzere üç 
grupta incelenmişlerdir. Üst düzey eğitim yöneticileri grubunda, Milli Eğitim Ba
kanlığı merkez teşkilatındaki Daire Başkanları, Genel Müdür Y_ ardımcıları ve 
Genel Müdürler yer almıştır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Okul Müdürle
ri orta düzey; Okul Müdür Yardımcıları ise alt düzeydeki eğitim yöneticileri gru
bunda ele alınmışlardır. 

Araştırma alanındaki bütün eğitim yöneticilerine ulaşılamıyacağından ör
neklem grubu seçilmiştir. Üst düzey grubundaki eğitim yöneticileri dışındaki ör
neklem grubu İstanbul İli içinden seçilmiştir. Nitekim sosyo-kültürel ve ekono
mik özellikleri ile İstanbul'un, Türkiye geneli için fikir vereceği düşünülmüştür. 
Devlet memuru olmaları ve tayinler nedeniyle eğitim yöneticilerinin sürekli ola
rak bir şehirde çalışmamış olmaları da bu düşünceyi güçlendirmektedir. Diğer 
yandan İstanbul'da gerçekleştirilen bir çok sosyal konulu araştırma sonuçlarının 
Türkiye'yi temsil etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Böylece araştırma, İstan
bul'daki orta ve alt yönetim kademesindeki eğitim yöneticileri ile Ankara'daki 
Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey eğitim yöneticilerini kapsamıştır. 

Örneklem grubu için İstanbul'un tüm ilçelerindeki ilk ve orta kademeli ka
mu ve özel eğitim kurumlarının listesi çıkarılmıştır. İlçelerdeki okul sayılarının 
birbirine yakın oldukları gözlenerek her ilçe bir küme olarak düşünülmüştür. Her 
kümede (ilçe) sistematik örnekleme yoluyla enaz üç okul belirlenmiştir. Araştır
ma, İstanbul'daki 32 ilçenin araştırmaya katılmayı kabul eden İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerinin yer aldığı 13 ilçesinde yapılmıştır. Bu ilçelerin her birinde en az üç 
okul olmak üzere toplam 58 (44'ü kamu, 14'ü özel) okulun yöneticileri araştırma
ya katılmıştır. Her okulun müdürü ve tesadüfen seçilen en az bir müdür yardımcı
sı olmak üzere 197 (12l'i kamu okulları, 76'sı özel öğretim kurumları) okul yöne
ticisi ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatından (Ankara) araştırmaya katıl
mayı kabul eden 26 üst düzey yönetici ile toplam 223 eğitim yöneticisi örnekl~m 
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grubunda yer almıştır. Araştıriıiaya katılan yöneticilerin bulundukları okullar ve 
örneklem grubunun dağılımı EK-4 'te yer almaktadır. 

Karşılaştırma yapabilmek amacıyla sigorta sektörü yöneticileri seçilmiştir. 
Özellikle son yıllarda ülkemizde önemli bir ilerleme gösteren ve gelişmelere kısa 
zamanda uyum sağladıkları düşüncesiyle sigorta sektörü yöneticilerinin paralel 
grup olarak seçilmesi uygun görülmüştür. Sigorta işletmeleri yöneticilerinin ör
neklem grubu için yine İstanbul'daki orta ve büyük sigorta işletmelerinin listesi 
oluşturulmuştur. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden 9 sigorta işletmesinin Üst (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 
Genel Koordinatör, üst düzeyli danışman), orta (Müdür, Müdür Yardımcıları) ve 
alt (Şef, Kısım Yöneticisi) düzey yöneticilerinden oluşan 80 kişi araştırmaya ka
tılmıştır. 

Sonuç olarak birinci aşamada İstanbul'daki eğitim, yöneticilerinin ülkemiz
deki eğitim yöneticileri hakkında fikir vereceği düşünülmüş, ikinci aşamada İs
tanbul'daki 13 ilçe birer alt küme olarak belirlenmiştir. Üçüncü aşamada her alt 
kümeden sistematik örnekleme yoluyla seçilen 3 okul, dördüncü aşamada bu 
okulların Müdürleri ile rasgele seçilen Müdür Yardımcıları araştırmaya dahil 
edilmiştir. Araştırma ölçekleri toplam olarak 330 yöneticiye uygulanmakla birlik
te yapılan istatistik analizler sonucunda tamamı doldurulmamış anketler elenerek 
işlemler 303 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Böylece her iki gruptan anket
leri geçerli sayılan 303 yönetici örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırma için 
gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse sigorta işletmeleri yönetimlerinden resmi 
yazılarla izinler alınmıştır. 

3. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

a) Araştırma Anketi : 
Araştırmanın problemi ve amacı doğrultusundaki bilgilerin elde edilmesi 

için bir anket hazırlanmıştır. 28 'i kapalı uçlu, 4'ü açık uçlu olmak üzere anket, 
toplam 32 sorudan' oluşmuştur. Konuyla ilgili bir çok araştırma anketi incelene
rek gerek şekil gerekse içerik bakımından ortak özellikleri belirlenmişitr. Bu 
özellikler gözönünde bulundurularak hazırlanan anket, şekil olarak okuyucunun 
en az zamanım alacak ve verilerin bilgisayara kolaylıkla girilmesini sağlayacak 
biçimde hazırlanmıştır. Her sorunun altındaki şıklar numaralandırılarak, tercih 
edilen şıkkın numarasının, sorunun karşısında bulunan kutuya yazılması isten
miştir. Bazı sorularda tercih edilen ilk üç cevabın önem derecesine göre belirtil
mesi, bazılarında ise tüm şıkların önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. 
Ankette yer alan bazı soruların, bir çok alt şıkkı bulunması nedeniyle bu sorular 
için tek cevap ya da önem derecesine göre sıralama yeterli görülemeyerek her 
şıkkın kendi içinde beşli likert türünde değerlendirilmesi istenmiştir. 
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Anket, içerikolarak üç kısımda incelenebilir. Birinci kısımda yöneticilerle . 
ilgili demografik bilgilerin edinilmesini sağlayan sorular yer almaktadır.; Cinsi
yet, yaş, eğitim durumu ve benzeri sorulardan sonra yöneticinin hangi yönetim 
kademesinde bulunduğu, çalışma süresi gibi iş yaşamına ilişkin sorulara yer ve
rilmiştir. Anketin diğer bir soru grubu, yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri, yö
netici geliştirme programlarında bulunması gereken konular ve genel olarak eği
tim ihtiyaçlarım belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Son olarakta ankette 
yer alan açık uçlu sorularla yöneticinin konuyla ilgili daha detaylı görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket, EK-1 'de yer almaktadır. · 

b) Kendini Geliştirme Envanteri (KGE) : 
Araştırmanın ikinci aracı, Kendini Geliştirme Envanteridir. Kendini Geliş

tirme Envanteri (KGE), bu araştırma için özel olarak geliştirilmiştir. Konuyla il
gili literatür taraması ve ilgili ölçek ve envanterlerin incelenmesi sonucunda araş
tırmanın, amaçlarına uygun ve genel geçerlilik kazanmış bir ölçek ya da envante
re rastlanamamıştır. Ancak bir çok araştırma ölçeğinde kendini geliştirme ile ilgi-. . 

li soruların ya da alt bölümlerin yer aldığı görülmüştür. Örneğin, Özgüven tara-
fından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Hacettepe :Kişilik 
Envanteri (HKE)1 'nde kendini geliştirme bir alt boyut olarak yer almıştır; Başka 
bir çalışmada2 ise kendini geliştirme çeşitli alt aktiviteler biçiminde ele ~lınmış 
ve her aktivite için bir kendini geliştirme soru ölçeği oluşturulmuştur. 

İncelenen ilgili soru ölçekleri, envanter ve ölçeklerden de yararlanılarak, bi
reylerin kendilerini geliştirme düzeyleri ve konuyla ilgili görüşlerinin belirlenme
si amacıyla sorular hazırlanmıştır. Uygulamanın içindeki birçok yönetidnin de 
görüşleri alınarak hazırlanan sorular, kendini geliştirme konusunda literatürde be
lirtilen beş temel alana yönelik olarak düzenlenmiştir. Bunlar; toplumsalyaşam, 
aile yaşamı, iş yaşamı, kişisel özellikler ve bedensel özellikler alanında kendini 
geliştirme ile ilgili sorulardır. Hazırlanan 90 soruluk envanter, üç aşamalı bir ça
lışmadan sonra 40 soruya indirilerek kullanılmıştır. 90 soruluk KGE ilk olf!Iak dil 
ve anlatım bakımından incelenmiş ve bazı sorular elenmiştir. İkinci olarak envan
ter eğitim yöneticilerinden oluşan 30 kişilik bir pilot gruba uygulanmıştır~ Uygu
lama sonunda, tam olarak anlaşılmayan, ve grubun % 65 'inin kararsız kaldığı so
rular elenmiştir. Son olarak envanter, konuyla ilgili iki uzman öğretim üyesi tara
fından incelenmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda, elenen sorular çıkarıldıktan 
sonra envanter kendini geliştirme alanlarım kapsayan eşit sayıda ifadelerin rast
gele sıralanması ile 40 madde olarak son halini almıştır. 

1. E. Özgüven. HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (2. revizyon). Odak Ofset Ankara 1992. 
2. D.Francis, M.Woodcock. 50 Activities for-Self-Development. Gower Pub.Comp., England 1~82. 
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Envanter, likert türünde (5 'li) düzenlenmiştir. Bunun temel nedeni, bireysel 
özelliklerle ilgili bilgilerin toplanmasında literatürde genellikle likert türü ölçek
lerin tercih edilmesidir. Diğer yandan kendini geliştirme gibi hemen her bireyin 
günlük yaşamında içiçe bulunduğu bir konuda tercih imkanlarının bulunduğu so
ru biçiminin daha etkili olacağı düşünülmüştür. Likert türü soru formunun tercih 
edilmesinde etkili olan diğer bir faktör de doğru ya da yanlışı bulunmayan yakın 
ifadelerin bireylerin kendileri ile ilgili değerlendirmelerinde zorlanmalarını önle-
yeceği düşüncesidir.(*) . 

Hazırlanan KGE 'nin, yöneticilerin ke,ndilerini geliştirmeleriyle ilgili tutum 
1 

ve davranışlarım genel olarak belirleyeceği ve fikir vereceği düşünülmüştür. Ni-
tekim; gerek araştırma anketi gerekse KGE'nin her sektör için geçerli olabilecek 
genel yönetim işlevlerine ilişkin soru ve ifadeleri içerdiği, dolçı.yısıyla sektöre ba
ğımlı ölçekler olmadıkları daha önce belirtilmişti. 

4. Araştırmada Kullanılan İstatistik Analiz~er 

Alan araştırması niteliğindeki çalışma için çeşitli istatistik analizlerden ya
rarlanılmıştır. Bilindiği gibi bu araştırma ilf yöneticilerin demografik özellikleri, 
iş yaşamlarına ilişkin bilgiler ve kendini ge,liştirme konusundaki tutumları ile ge
rek demografik özellikleri gerekse iş yaşamlarına ilişkin veriler arasındaki ilişki
lerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu nede~le ulaşılan veriler, bilgisayara girile
rek SPSS istatistik programı yardımı ile çeşitli yönlerden incelenmiştir. 

Öncelikle araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özellikleri ve iş ya
şamlarına ilişkin bilgiler, tanımlayıcı istatistik biçiminde tablolaştırılmıştır. Bu 
tablolarda yöneticilere ilişkin bilgiler, sıklık (f) ve yüzdeler biçiminde verilmiş
tir. Araştırma anketinde yer alan açık uçlu sorulara verilen cevaplar araştırmacı 
ve bir eğitim yöneticisi tarafından bağımsız olarak gruplandırılmıştır. Karşılaştı
rılan tasniflere göre aynı grupta yer alan ifadeler belirlenmiş ve kodlanarak bilgi
sayara girilmiştir. Böylece açık uçlu sorulara verilen cevaplar, ifadenin içeri
ğine göre belirli gruplarda toplanmış ve bu gruplardaki sıklıklar belirlenmiştir. 

Araştırma açısından önem taşıyan y~neticilerin kendilerini geliştirmele
riyle ilgili bulgular, temel değişkenlere göre karşılaştırmalı biçimde tablolaş
tırılmıştır. Burada yöntem olarak yönetcilerin kendilerini geliştirmeleriyle ilgili 
bulgular öncelikle tüm grup açısından, daha sonra da değişkehlere göre incelene
bilirdi. Ancak bunun birkaç sakıncası söz konusu olmuştur. Çalışmada yer alan 
tabloların iki katına çıkması, bulguların dağılması, okuyucunun bulgular arasın
daki ilişkinin kurulmasında güçlük çekmesi gibi sakıncalar öncelikle sayılabilir. 

(*) Bu konuda daha geniş bilgi için şu kaynaklara baş vurulabilir : 
-J.P. Guilford. Psychometric Methods. McGraw Hill Book Comp., New York 1954. 
- L.J. Cronbach. Essentialls of Psychological Testlng. Harper and Row, New York 1970. 
- A.Akbaş. "Ergenlerin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler." 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi). H.Ü. Ankara 1989.' 
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Sayılan sakıncaların ortadan kaldınlınası amacıyla yöneticilerin kendilerini ge
liştirmeleriyle ilgili bulgular; cinsiyet, yaş, sektör, yönetim kademesi ve yö
neticilik eğitimi ~p almama değişkenlerine göre tanımlayıcı istatistik yardı
mıyla tablolar halinde verilmiştir. 

Kendini Geliştirme Envanteri (KGE), araştırma anketinin yukarıda sayılan 
çalışmalarının dışında bağımsız bir biçimde ele alınmış; geçerlik ve güvenirlik 
analizleri yapılmıştır. KGE 'nin, konusuna uygun olması, ölçmeyi amaçladığı ol
guyu ölçmesi, diğer bir ifade ile geçerliği için uzman görüşünden yararlanılmış
tır. Geçerliğin desteklenmesi amacıyla uygulamadan sonra Faktör analizi yapıl
mıştır. KGB 'nin güvenirliği (ölçeğin, benzer ya da aynı örnekleme uygulaması
nın ayni sonuçlan vermesi)nin test edilmesi amacıyla yarıya bölme işlemi (Half 
Split).ve iç tutarlılık (Cronbach oc) testi kullanılmıştır. Böylece KGE'nde yer 
alan 40 maddenin her birinin tek tek bütün envanter ile tutarlılığı belirlenmiştir. C*) 

KGE 'nin sonuçları; tüm yöneticilerin her maddeye ilişkin cevaplarının sık
lığı(±), her maddenin ortalaması (x), ve standart sapması (s.s.) belirlemiştir. 

İstatistlk analiz açısından son olarak, yöneticilerin demografık özellikleri ve 
iş yaşamlarına ilişkin bilgiler ile kendini geliştirme tutumları arasındaki ilişkiler, 
tüm değişkenler açısından tek tek incelenmiştir. Bu incelemelerde çoğunlukla 
birden çok aritmetik ortalama karşılaştırıldığından varyans analizi ve F istatisti
ği kullanılmıştır. Kendini geliştirme tutumu ve değişkenler arasındaki ilişki, Ho 
ve Hı hipotezleri ve P < 0,05 güven düzeyinde test edilmiştir.C**) Bu ilişkilerin 

belirlenmesi amacıyla tercih edilen istatistik analiz konusunda kısaca bilgi ver
mekte yarar vardır. Bilindiği gibi iki aritmetik ortalamanın birbirinden farklı olup 
olmadığı test edilirken H 0 : Mı = M2, H1 : Mı 'F M 2 şeklindeki hipotezler test ista
tistiği tile kabul ya da red edilir.C***) Ancak yöneticilerin KGE 'ne verdikleri ce
vapların bireysel özelliklere göre incelenmesi birden çok örnek kütleyi karşılaş
tırmayı gerektirdiğinden t istatistiği yetersiz kalmıştır. Bu nedenle ikiden fazla 
aritmetik ortalamanın test edilmesinde kullanılan varyans analizinden yarar
lanılmıştır. Varyans analizi için hipotezler şu şekilde kurulmuştur: Ha: Mı =M~ 
= H3 : •.•••• Mk; H1 : En azından biri farklı. Ha hipotezi, k örnek kütleden elde 
edilen aritmetik ortalamaların hepsinin birbirine eşit olduğunu öne sürerken Hı 
hipotezi, en,az bir ortalamanın farklı olduğunu dolayısıyla Ha 'ı geçersiz kıldığım 

1 

ifade etmelq:edir. 

(*) KGE 'nin geçerliliği ve güvenirliği, "Kendini Geliştirme Envanteri'nin Sonuçları" kısmında ayrı alt baş
lıklar halinde incelenmiştir. 

(**) KGE 'nin faktör analizi, varyans analizi ve kurulan hipotezlere ilişkin tamamlayıcı bilgi "Kendini Geliş
tirme Envanteri'nin Sonuçları" kısmında yer almaktadır. 

x -~ 
(***) t = -=, =~ 

vs,~~~ 
n1 n2 

·. x1 , x2 : örnek kütle aritmetik ortalamaları 

S1 , S2 : örnek kütle standart sapmaları 

Hesaplanan f değeri tablodaki t değerinden büyükse H0 hipotezi red, küçükse kabul edilir. 
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Varyans analizi, gözlemlenen değerlerin, tüm ana kütleyi etkileyen.bir genel 
ortalamada, her bir alt grubun etkisini gösteren bir değerden oluştuğu hipoteziyle 
hareket eder. Bu etkiler dışında rastgele etkileşimler de söz konusudur. Tek fak
törlü varyans analizi modeli; Y ıı = M + A.1 + eıı şeklinde ifade edibilir. (M = ge
nel ortalama, A.1 = J örnek kütle etkisi, en= ı gözlem, J örnek kütle rastgele etkisi.) 
V aryans analizi için hipotezler şu şekilde kurulmuştur. 

Ho : Mı = Mı= H3 = ...... Mz 
H 1 : En azından biri sıfırdan farklı 
Ho : A.ı = A.ı = ~ = ...... A.1 
H 1 : En az biri farklı 
V aryans analizi için F istatistiğinden yararlanılmıştırC*> İki aritmetik ortala

manın test edilmesinde varyans analizi tekniği f istatistiği yerine kullanılabilir. 
Ancak hesaplanacak F değeri ile iki ortalama arasındaki farkı test eden t istatisti
ği arasında f = t2 şeklinde bir ilişki vardır. İki örnek kütle varken f ve t testeleri 
aynı sonucu verır. 

V aryans analizi, H0 'ın red edilmesi halinde hangi ortalamaların birbirinden 
farklı olduğunu belirleyemez. Bu nedenle analizlerimizde varyans analizine ek 
olarak Schaffe çoklu karşılaştırma testi de kullanılmıştır. Bu test, H0 red edildi
ğinde, % 5 güven sınırında hangi gruplar arasında farklılık olduğunu vermekte
dir. 

Bazı durumlarda Schaffe testi ile varyans analizi testi aynı sonucu vermeye
bilir. Varyan analizinde % 5 güven aralığında çalışırlırken % 6 güven sınırına 
karşı gelen bir F değerine ulaşıldığında varyans analizi H0 hipotezini kabul eder
ken Schaffe testi farklılık var sonucuna varabilir. Bu gibi durumlarda F değerine 
karşı gelen olasılık % 5 'den büyük olsa da Schaffe testi sonuçları verilmiştir. 

(*) F = MSC MSC == Farklı örnek kütleler arasındaki değişkenliğin ölçüsüdür. 
MSE (Örnek kütlelerin ortamlamaları farklılaştıkça bu değer büyür.) 

MSE = Her bir örnek kütle içindeki değişkenliğin ölçüsüdür. 
(Örnek kütle içindeki değerler çok faklılaşıyorsa bu değer büyür.) 

F dereği büyüdükçe H0 'ın red edilme olasılığı artar, bir başka deyişle H0 'ın kabul edilme olasılığı 
azalır. 

MSC = 

MSE = 

k 
L. fj (yJ-YJ2 

J=ı 
J-1 

n k 
L L (Yıı-Y~2 

l=ı J=1 . 
n - J 

Yi = örnek kütle ortalaması 
y = tüm örnek kütle ortalaması 
t1 = j örnek kütledeki gözlem sayısı 

n = toplam gözlem sayısı 
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İKİNCİ BÖLÜM : 

ARAŞTIRMANIN SONUCUNDA ELDE EDİLEN BULGULAR 

Yapılan istatistik çalışmalar sonucunda araştırma konusu ile ilgili birçok 
bulgu sağlanmıştır. Bulgular, araştırmanın amaçları doğrultusunda derlenerek sis
tematik bir sıra ile verilmiştir. Özellikle gereksiz olan verilerin çalışmaya alınma
masına gayret edilmiştir. 

Anket ve KGB ile araştırmaya katılan tüm yöneticiler için ulaşılan bulgular 
öncelikle ham veriler halinde sunulmuştur. Daha sonra bulgular arasındaki ilişki
ler incelenmiştir. Gerek anket gerekse KGE'nin genel olarak yöneticilik ile ilgili 
verileri sağlaması ve sektöre özel soruların yer almaması nedeni ile örneklem 
grubu, bir bütün olarak değerlendirilmiştir. 

A- YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

1. Cinsiyet 

Cinsiyet f % 

Erkek 199 65,7 

Bayan 104 34,3 

Toplam 303 100.0 

Tablo 11 : Yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımları 

Araştırmaya katılan yöneticilerin, cinsiyetleri bakımından dağılımlarına ba
kıldığında çoğunluğunun erkek olduğu görülmektedir. 
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2. Yaş 

Yaş f % Kümülatü % 

21 - 35 106 35,0 35,0 

36-50 167 55,1 90,1 

51 - 65 30 9,9 100.0 
' 

Toplam 303 100.0 

Tablo 12: Yöneticilerin yaşlarına göre dağılımları 

Yaşları bakımından dört grupta ele alınan yöneticilerin 66 ve üstü yaş gru
bunda yöneticiye rastlanamamıştır. Yukarıda görüldüğü gibi yöneticilerin çoğun
luğu(% 55,1) 36-50 yaş grubunda yer almaktadır. % 35 'i 21-35;yaş grubunda 
olan yöneticilerin% 9,9 'u 51-65 yaş grubunda yer almıştır. 

3. Eğitim Düzeyi 

Eğitim f % Kümülatü % 
1 

İlkokul 1 0.3 0.3 

Ortaokul o o 0.3 

Lise 21 6,9 7.3 

Üniversite 232 76,6 84.7 
1 

Y.Lisans 
ve Üstü 47 15,5 99.3 

Cevapsız 2 0,7 100.0 
' 

Toplam 303 100.0 

Tablo 13 : Yöneticilerin eğitim düzeylerine göre dağılımları 

Yöneticilerin eğitim düzeyi bakımından belirgin biçimde bir grupta yoğun
laştıkları gözlenmektedir. Nitekim% 76,6 'sı üniversite mezunu olduğunu belirt
miştir. İkinci olarak en yüksek grup lisans üstü eğitim alan yöneticilerdir. Bu 
oran% 15,5 'tir. Araştırmaya katılan 21 yöneticinin(% 6,9) lise mezunu oldukla
rı görülmektedir. Dikkat edileceği gibi yöneticilerin % 92 gibi büyük çoğunluğu 
lisans ya da lisans üstü eğitim almıştır. 
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4 .. Mezun Oldukları Fakülte 

Fakülte f % 

İşletme 23 7,6 

İktisat 16 5,3 

Hukuk 4 1,3 

Siyaset 5 1,7 

Edebiyat 44 14,5 

Fen 16 5,3 

Fen-Edeb. 13 4,3 

Mühendislik 16 5,3 

Eğitim 106 34,9 
Diğer 40 13,2 

Cevapsız 20 6,6 

Toplam 303 100.0 

Tablo 14: Yöneticilerin mezun oldukları fakülteye göre dağılımları 

Büyük çoğunluğu en az üniversite mezunu olan yöneticilerin, bitirdikleri fa
kültelere göre dağılımlarına bakıldığında eğitim fakültesi çıkışlıların en yüksek 
oranı (% 34,9) oluşturdukları görülmektedir. Yöneticilerin, % 14,5 'i Edebiyat, 
% 7 ,6 'sı İşletme Fakültesi mezunudur. İktisat, Fen ve Mühendislik Fakültesi me
zunlarının oran% 5,3 ile eşit orandadır. Dikkat edileceği gibi Eğitim, Edebiyat, 
Fen, ve Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları, grubun çoğunluğunu (% 59) oluştur
maktadır. Buna karşılık İşletme, İktisat ve Mühendislik Fakültesi mezunlarının 
oranı% 18,2 'dir. Bu durum ömeklem grubunda eğitim yöneticilerinin çoğunluk
ta olmasından kaynaklanmıştır. Bu soruya cevap vermeyenler, üniversite mezu
nu olmayan yöneticilerdir. 

5. Medeni Durum 

M.Duruın f % 

Evli 237 78,2 

Bekar 48 15,9 

Dul veya 
Boşanmış 18 5,9 

Toplam 303 100.0 

Tablo 15: Yöneticilerin medeni durumlarına göre dağılımları 

Yöneticilerin çoğunluğunun(% 78,2) evli,% 15,9 'unun ise bekar oldukları 
görülmektedir. 
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6. Çocuk Sayısı 

Çocuk Sayısı f % Kümülatif % 

Çocuğu Yok 72 23,8 23,8 
1 çocuk 78 25,7 49,5 
2 çocuk 108 35,6 85,l 

· 3 çocuk 33 10,9 96.0 
4 çocuk 8 2.6 98,6 

5 çocuk, + 2 0,7 99,3 

Cevapsız 2 0,7 100.0 

Toplam 303 100.0 

Tablo 16: Yöneticilerin çccuk sayılarına göre dağılımları 

Tabloda . görüldüğü gibi en az iki çocuğu olan yöneticiler çoğunluktadır 
(% 61,3). Üç çocuğu olanların oranı% 10.9, dört çocuğu olanlar ise% 2,6 düze
yindedir. 

7. Eşlerin Eğitim Durumu 

Eş. Eğitim D. f % Kümülatif % 

ilkokul 22 7.2 7.2 

Ortaokul 20 6.6 13.8 

Lise 75 24.7 38.5 

Üniversite 105 34.7 73.2 

Yük. Lise+ 20 6.6 79.8 

Eşi Yok 55 18.2 98.0 

Cevapsız 6 2.0 100.0 

Toplam 303 100.0 

Tablo 17 : Yöneticilerin eşlerinin eğitim durumlarına göre dağılımları. 

! Eğitim durumlarına göre yönetici eşlerinin de yöneticilerde olduğu gibi üni
versite mezunu olanların en yüksek oranı(% 34,7) oluşturduğu görülmektedir. 
Lise mezunu olanların oranı% 24,7 'dir. Yönetici eşlerinin% 13,8 'inin ilkokul 
ya da ortaokul mezunudur. 

Görüldüğü gibi araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğu, demogra
fik özellikleri bakımından 36-50 yaş grubunda, üniversitelerin eğitim ya da 
edebiyat fakültelerinden mezun, evli ve en az iki çocuğu bulunan erkekler
den oluşmaktadır. 
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B. YÖNETİCİLERİN İŞ YAŞAMLARINA İLİŞKİN BULGULAR 

' 1. Yöneticilerin Sektörlere Göre DaW.Jııriı 

Sektör f % Kümülatif % 
, 

Eğitim-Kamu 147 48,5 48,,5 

Eğitim~Özel 76 25,1 73,6 

Sigorta 80 26,4 100.0 

Toplam 303 100.0 

Tablo 18: Yöneticilerin sektörlere göre dağılımları 

AraştJrnaya katıl~ yöneticilerin yansına yakın kısmı(% 48,5), kamu eği
tim yöneticilerinden olµşmaktadır. % 26,4 'ü sigorta sektörü,% 25,l'i ise özel öğ
retim kurumları yöneticilerinden oluşmuştur. Araştırmanın esas hedef grubunun 
eğitim yöneticileri olması nedeniyle ömeklemin çoğunluğunun(% 73,6) eğitim 
yöneticileri olması sağlanmıştır. 

2- İş Sahipliği : 

İş Sahipliği f % 

Kendi işi ·24 7.9 

Başkasının-işi 237 78.2 

Cevapsız 42 13.9 

Toplam 303 100.0 

Tablo 19: Yöneticilerin iş sahipliğine göre dağılımları 

Özellikle sigorta sektörü ve özel öğretim kurumlarındaki yöneticilerden 
kendi işinde çalışanların belirlenmesi amacıyla sorulan bu sorunun sonunda yö
neticilerin% 7.9 'unun kendi işlerinde çalıştıkları anlaşılmıştır. 
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3. Yöneticilerin Buluiıduklan Yönetim Kademesi 

Yön Kademesi f % . Küınülatif % 

Alt 157 51.8 51.8 

Orta 118 39 48.2 

Üst 28 9.2 . 100.0 

Toplam 303 100.0 

Tablo 20: Yöneticilerin bulundukları yönetim kademesine gör,e 
dağılımları 

Bulundukları yönetim kademesi bakımından yöneticiler, alt, orta ve üst, dü-
. 1 

zey yönetim kademesi olarak gruplandınlmışlardır. Yöneticilerin yansından biraz 
fazlasının(% 51,8) müdür yardımcılığı ya da şeflik ;gibi alt düzey yönetim kade-. 
mesinde yer aldıkları görülmektedir. Yöneticilerin '% 39 'u, orta düzey yönetim 
kademesi olarak kabul edilen müdürlerden oluşmaktadır. Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yardımcılarının yer aldığı üst düzey yönetim kademesinde bulunan yöne-" 
ticilerin oranı % 9,2 'dir. 

4. Yöneticilerin Çalışma Süresi 

Çalışma Süresi Yıl f % Kümülatif % 

1-5 130 42.9 42.9 

6- 10 78 25.7, 68.6 

11 - 15 33 10.9: 79.5 

16- + 60 19.8: 99.3 

Cevapsız 2 0.7 : 100.0 

Toplam 303 100.0 

Tablo 21 : Yöneticilerin çalışma sürelerine göre dağılımlan 

Çalışma süreleri bakımından yöneticilerin en büyük kısmının(% 42,9) 1-5 yıl
dır çalıştıkları belirlenmiştir. % 25,7 'si 6-10, % 10,9 'u 11-15 ve% 19.8 'i ise 16 
ve daha fazla yıldır çalışmaktadırlar. Yöneticilerin ~oğunluğunun (% 55.1) 36-50 
yaş grubunda oldukları hatırlandığında 1-1 O yıldır çalışanların önemli bir çoğun
luğu oluşturması normal görünmektedir. 
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5- Yöneticilik Eğitimi Alıp Almadıklan 

Yön. Eğ. 
1

Aldı mı? f % . 
Evet 1 82 27.1 
Hayır 221 72.9 
Toplam 303 100.0 

Tablo 22: Yöneticilerin yöneticilik eğitimi alıp 
almamalarina göre dağılımlan 

Yöneticilerin mezun oldukfarı eğitim kurumlarından sonra, üniversite ya da 
benzeri eğitim kurumlarında verilen en az bir ay süreli yöneticilik eğitimi alıp al
madıklarına bakıldığında önemli bir çoğunliığunun (% 72,9),' bu eğitimi almadık
ları görülmektedir. Belirtilen çerçevede yöneticilik eğitimi alanların oranı 

% 27,1 'dir. . 
6. Yöneticileriq Kurumlan İçinde ya da D~ında 

Katıld~arı Eğitim Etkihlikleri 
i 

1 

Katılan Katılmayan Toplam 
' 

Eğitim Etkinliği ; f % f % N % 

1, Seminer, konferans,paneller 207 68.3 96 31.7,. 303 100 

2. En az iki günlük paket • 
programlar : 73 24.1 230 75.9 303 100 

3. Üniversite ya da özel 
kurumların sertifika prqg. 75 24.8 228 75.2 303 100 

4. Kurslar 90 29.7 213 70.3 303 100 

5. Yurt dışında herhangi bir 
eğitim etkinliği 59 19.5 244 80.5 303 100 

6. Kurum tarafından düzenlenen 
hizmet-içi eğitim etkinfikleri 174 57.4 . 129 42.6 303 100 

7. Diğer 15 5.0 288 95.0 303 100 
' 

Tablo 23 : Yöneticilerin katıldıkları eğitim etkinlfklerine göre dağılımları 
i 
; 

1 

Yöneticilerin katıldıkları eğitim etkinliklerine bakıldığında çoğunluğunun, (% 
68,3) seminer, konferans, panel gibi etkinliklere katıldıkları görülmektedir. Yö
neticilerin en çok katıldıkları (fğitim etkinliklerinin ikinci grubunda(% 57,4) ku
rum tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinlikleri y~r almaktadır. Yöneti
cilerin en çok katıldıkları üçüncü eğitim etkinliği kurslar (% 29.7), dördüncüsü 
sertifika programları (% 24.8), beşinci sırada paket programlar (% 24,1), altıncı 
sırada ise yurt dışında eğitim etkinlikleri(% 19,5) yer almaktadır. Görüldüğü gibi 
yöneticiler kendilerini geliştirmek amacıyla çoğunlukla seminer konferans, hiz
met-içi eğitim gibi diğerlerine: göre daha basit eğitim etkinliklerine katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Buna karşılık, 

1

paket programlar, sertifika programları ya da yurt 
dışı eğitim etkinliklerine katılımın daha az .düzeyde olduğu görülmektedir. 
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7. Yöneticilere Göre İdeal Bir Yönetici Geliştirme Programında 
Bulunması Gereken Konuların Gereklilik Düzeyi 

Yönetici geliştirme Çok Gerekli Fikrim Gereksiz Hiç Toplam 
programında bulunan gerekli % yok % gereksiz 
konular % % % 

1- Liderlik biçimleri 34.6 53.5 8.6 2.3 1 

2- İnsan ilişkileri 76.9 19.8 3.3 o o 

3- Stres v~ başa çıkma yolları 26.1 54.8 11.9 6.9 0.3 

' 4- Konuşrpa sanatı 55.8 38.6 4 1.3 0.3 

1 
5- Yönetim stratejileri 45.9 45.9 6.9 1.3 o 

i 6- Ulusal ve uluslararası 

düzeydeki ekomik gelişmeler 15.8 55.5 18.8 7.3 2.6 

7- İşletmede organizasyon 46.4 43.4 9.2 1 o 

8- Halkla ·ilişkiler 43.2 47.9 6.9 2 o 

9- Pazarlama 21.1 41.3 23.8 11.2 2.6 

1 O- Yöneticilerde kişilik özellikleri 53.2 37.6 6.9 2 0.3 

11- Çatışmaları önleme yöntemleri 31 54.8 9.6 2.6 2 

12- Kendini eğitme teknikleri 41.6 49.8 6.6 1 1 

13- Verimi artırma teknikleri 53.2 38.6 7.3 0.7 0.3 

14- Kariyer Planlama 17.2 58.1 14.2 9.2 1.3 

15- Etkin toplantı biçimleri 31.4 51.8 10.6 5.9 0.3 

16-Teknolojik gelişmeler, 

yeni araç-gereçler 38.6 49.8 10.6 0.7 0.3 

17- İşletmelerde çevre düzenlemesi 16.3 55.4 21.8 5.8 0.7 
. 

18- Ast-üst ilişkileri 33.7 52.4 8.6 5 0.3 

19- Etkili' zaman kullanımı 60.7 29.7 8.6 0.7 0.3 

20- Haberleşme 35.6 51.6 9.2 3.3 0.3 

21- Karar verme 71.6 20.5 7.6 0.3 o 

Tablo 24 : İdeal bir yönetici geliştirme programında bulunması gereken 
konulann gereklilik düzeyi. 
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İdeal bir yönetici geliştirme programında bulunması gereken konulara ba
kıldığında genel olarak ankette verilen konuların tamamının da istenildiği görül
mektedir. Ancak bazı konuların gerekliliği belirgin biçimde ön pHina çıkmakta
dır. Genel olarak yöneticilerin en az yarısından çoğu verilen alt konuların tama
mım gerekli ya da çok gerekli gördüğünü belirtmişlerdir. 

Alt konuların kendi içindeki gereklilik düzeylerine bakıldığında yöneticile
rin "çok gerekli" gördükleri konuların; insan ilişkileri(% 76,9), karar verme (% 
71,6) ve etkili zaman kullanımı(% 60,7) biçiminde sıralandığı görülmektedir. 
İdeal bir yönetici geliştirme programında bulunması "gerekli" görülen konular ise 
ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik gelişmeler(% 55,5), işletmelerde 
çevre düzenlemesi(% 55,4) ve stres ve başa çıkma yolları(% 54,8) biçiminde 
sıralanmıştır. Yöneticilerin "gereksiz" ya da "hiç gereksiz" gördükleri konular ise 
pazarlama(% 13,8) kariyer planlama(% 10,5) ve ulusal ve uluslararası ekono
mik gelişmeler(% 9,9) 'dir. İdeal bir yönetici geliştirme programında bulunması 
konusunda "fikrim yok" biçiminde yanıt verilen başılaca konular ise pazarlama 
(% 23,8), ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler (% 18,8) ve kariyer 
planlama(% 14,2) 'dır. 

İnsan ilişkileri, karar verme ve etkili zaman kullanımı konularının, ide
al bir yönetici geliştirme programında bulunmasının çok gerekli ya da ge
rekli olduğu, yöneticilerin tamamına yakın kısmı tarafından belirtilmiştir. 
Hızlı değişmelerin ve bilgi artışının yaşandığı günümüzde yöneticilerin çok sık 
yeni kararlar verme durumunda kaldıkları, yoğun iş yükünün zaman sorunu ya
rattığı ve tüm bunların insan ilişkilerine yansıdığı söylenebilir. 

Böylece insan ilişkileri, zaman yönetimi ve daha etkin kararlar verme konu
larında yöneticilerin diğer konulara göre bilgilenmeye ve kendilerini geliştirmeye 
daha çok ihtiyaç duydukları görülmektedir. Diğer yandan yöneticilerin önemli bir 
çoğunluğunun(% 71,3), ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerle de ilgilen
dikleri görülmektedir. Aynı biçimde çevre düzenlemesi konusu da yoğunlukla 
tercih alan konular arasındadır. Her iki durumun da dünyadaki ve ülkemizdeki il
gili gelişmelerin sonucu olduğu söylenebilir. Diğer konulara göre daha az gerekli 
görülen pazarlama ve kariyer pHinlamanın ömeklem grubunun çoğunluğunun 
eğitim sektörü yöneticileri olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

8. Açık Uçlu Sorulara Verilen Yanıtlar 

Yöneticilerin; kendilerini geliştirmek amacıyla katıldıkları eğitim etkinlikle
ri, başarılı yöneticinin özellikleri ve ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde 
öncelikle yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla açık uçlu sorular sorul
muştur. Bu sorulara verilen yanıtların tamamı okunarak ifadeler, içeriklerine göre 
tasnif edilmişlerdir. Bu tasnifin objektif biçimde yapılabilmesi amacıyla ifadeler 
araştırmacı dışında bir eğitim yöneticisi tarafından da okunarak gruplandınlmış
tır. Her iki gruplandırma karşılaştırılarak ifadelerin hangi grupta tasnif edildiği 
test edilmiştir. Her iki incelemede de aynı grupta yer alan ifadeler, analiz için bil
gisayar veri giriş sistemine göre kodlanmıştır. Gruplandırma sırasında farklı 
gruplarda tasnif edilen ifadeler tartışılarak hangi gruba gireceği kararlaştırılmış 
ve herhangi bir gruba girmeyen ifadeler ise değerlendirme dışında bırakılmıştır. 
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· a) Yöneticilere Göre Kendini Geliştirme Nedir: 

Kendini Geliştirme Nedir? : 
f % 

ı. Çağa ayak uydurmak için çaba 132 43.6 
- Çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri edinmek 
- Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak 
- Yeni bilgilere açık olmak 

2. Kişisel özelliklerini geliştirmek 63 20.8 
- Yenilikleri uygulayacak kapasiteye sahip olma -

- Zamanı iyi kullanma 
- Kendini yetersiz görme 

3. Eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmak • 10 3.3 
- Araştırmalar yapmak 

: - Günlük yayınları izlemek 
- Seminer kurs vb. çalışmalara katılmak 

4. Toplumsal ve siyasal düzenlemeler 4 1..3 
- Demokratik düşünme ve toplumsal verimlilik 
- Toplumsal gelişmeleri izleme 
- Toplumsal ilişkilerde yeni düzenlemeler 

s. Mesleki ve teknolojik alanda gelişmek için ; 

bireysel çaba 54 17.8 
- Mesleki eksikliklerin giderilmesi için çaba 
- Meslekte kendini geliştirme 
- Teknolojik gelişmelere uyum için çaba 

Cevapsız 
1 

40 13.2 

' TOPLAM 303 100.0 

Tablo 25: Yöneticilere göre kendini geliştirme nedir? ' 

Yöneticilerin kendini geliştirme kavramından ne anladıkl~n belirlenmesi 
amacıyla sorulan açık uçlu soru için yapılan tanımlar, beş grupta tasnif edilmiştir. 
Tabloda da görüldüğü gibi yöneticilerin yarısına yakın kısmı(% 43,6), kendini 
geliştirme kavramını, "çağa ayak uydurmak için çaba" harcam~ biçiminde ta
nımlamaktadır. Bu gruptaki tanımların ortak özelliği, belirgin biçimde yaşanan 
çağa uyum sağlamak için yapılması gereken etkinliklerden oluştuğu gözlenmiştir. 
Kendini geliştirmeye ilişkin tanımlarda ön plana çıkarılan ikinci husus, "kişisel 

özelliklerin geliştirilmesi"dir. Yöneticilerin% 20,8 'i kendini geliştirmeyi tanım
larken, kendini yetersiz görme, zamanı iyi kullanma gibi kişisel lizelliklerin geliş
tirilmesi üzerinde durmaktadır. Kendini geliştirme ile ilgili tanımlarda üzerinde 
durulan üçüncü önemli nokta, "mesleki ve teknolojik alanda gellşmek için birey
sel çaba" harcama olarak belirlenmiştir (% 17 ,8). Bu gruba giren tanımlarda 
kendini geliştirmenin mesleki gelişme ile özdeş tutulduğu dikkati çekmiştir. Di
ğer bir ifade ile bu tanımlarda, mesleki alandaki kendini geliştirme çabaları, ken- 1 

dini yetiştirme için yeterli görülmüştür. 
Görüldüğü gibi yöneticiler kendini geliştirme kavramından öncelikle ça

ğa uyum sağlama, kişisel özelliklerini geliştirme ve mesleki alandaki gelişme
yi anlamaktadırlar. Tanımlara genel olarak bakıldığında yöneticilerin kendini 
geliştirmenin günlük yaşama etkilerinden çok akedemik yönü üzerinde durdukla
rı söylenebilir. Diğer yandan kendini geliştirmenin temelinde yer alan öğrenme, 
eğitim ve araştırma gibi etkinliklere katılımın, kavrama ilişkin tanımlarda çok az 
yer verilmesi(% 3,3) dikkat çekicidir. Buradan hareketle yöneticilerin kendini 
geliştirmeyi ağırlıklı olarak gelişme ihtiyacı hissetme yönüyle ele aldıkları, 
eğitim etkinliklerine katılma yönünü daha az önemsedikleri söylenebilir .. 
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b) Yöneticilerin Katıldıkları Eğitim Etkinliklerinin Kendileri 
Üzerindeki Etkilen Konusundaki Görüşler: 

Eğitim Etkinliğinin Etkileri . f 

ı. Eğitim programlan yetersiz ve faydasız 49 
- Programın çağın gereklerine uygun olmayışı 
- faydasını görmedim 
- Daha önce bilinen.ler anlatılıyor 

2. Bu tür etkinliklere katılmadım 10 
3. Çok büyük faydalarını gördüm 

- Kariyerim için çok yararlandım 
183 

- Öğrenmem gereken çqk şey olduğunu gördüm 
- Bazı engelleri aşmamı sağladı 
- Davranışlarımda değişikliğe neden oldu 

Cevapsız 61 

TOPLAM 303 

Tablo 26: Yöneticilerin katıldıkları eğitim etkinliklerinin etkileri konusundaki 
görüşler ; ı 

% 

16.2 

3.3 
60.4 

20.ı 

ıoo.o 

Katıldıkları eğitim etkfnliklerinin kendileri üzerindeki etkilerini değerlendi
ren yöneticiler çoğunlukla (% 60,4) olumlu sonuçlar aldıklarını belirtmişlerdir. 
"Çok büyük faydalarını gördüm" başlığında toplanan bu ifadelere genel olarak 
bakıldığında etkinliklerin b~reysel faydalarının ön plana çıkarıldığı görülmekte
dir. Bu başlığa giren bazı ifadeler şunlardır; "-kendimi tanımamı sağladı, - başa

rılı olmamda etkili oldu, - daha doğru kararlar vermemi sağladı, - bu etkinlikler 
çok yararlı daha sık katılmamız sağlanmalı, - unuttuğum mesleki bilgilerimi ye
nilememi sağladı, - teşfık edici oldu." Her beş yöneticiden birisinin bu soruyu 
cevaplandırmadığı görülmektedir. Eğitim etkinliklerinin kendi üzerlerindeki etki
lerini değerlendirirken eğitim çalışmalarının yetersizliği ve faydasızlığını dile ge
tirenlerin oram % 16.2 'dir. ;Bu alt başlıkta özellikle eğitim etkinliğinin bilinenle
rin yeniden anlatılması yönünün vurgulandığı ~ikkati çekmiştir. 

Görüldüğü gibi yöneticilerin çoğunluğu, kendilerini geliştirmek amacıy
la katıldıkları eğitim çalışµıalarının faydalı olduğunu belirtmektedirler. An
cak bu soruya verilen açık uçlu cevapların içeriklerine genel olarak bakıldığında, 
eğitim etkinliklerinin özellikle yönetim alanındaki yeni bilgi ve becerileri kazan
dırma yönünün hemen hemen hiç önemsenmbdiği görülmektedir. Buna karşılık 
eğitim etkinliklerinin mevcut bilgi yetersizliklerinin giderilmesi yönü üzerinde 
daha çok durulduğu dikkat·çekmektedir. Bu durum yöneticilerin; kendilerini ge
liştirmek amaçlı eğitim çalışmalarına, mevcut bilgi yetersizliklerinin giderilmesi 
açısından yaklaştıkları biçiminde değerlendirilebilir. Diğer bir ifade ile yönetici
lerin, kendini geliştirme etkinliklerinin yeni bilgi ve beceriler kazanma yö
nünden çok daha önemli ihtiyaçları olan mevcut yetersizliklerinin giderilme
si yönü üzerinde durdukları söylenebilir. 
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c) Yöneticilere Göre Başarılı Bir Yöneticinin En Önemli Özellikleri: 

1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih 
' 

Başarılı Yöneticinin Özellikleri f % f % r % 

ı. Yönetim ve yönetsel becerilere ilişkin yeterlilikler 97 32 53 17.5 116 38.3 
- Kurumunu en iyi biçimde temsil etme 
- Rekabete uyum sağlama 
- Yeterli bilgi birikimi, liderlik özelliği 

2. Beşeri alandaki özelliklerde yeterlilik 89 29.4 63 20.8 
- İnsan ilişkilerinde başarı 
- Rahat iletişim kurma 
- Zamanını iyi kullanmalı 

3. Bireysel kişilik özelliklerinde yeterlilik 81 26.7 91 30 84 27.7 
- Kendisini yenileyebilme 
- Rahat ve çabuk karar verebilme 
- CJ.üvenilir, kararlı, araştırıcı, dürüst, disiplinli olması 

4. Bürokrasiye ilişkin yeterlilik 35 11.6 
- Yönetmeliklerin bilinmesi 
- iŞlerin işleyişine ilişkin yeterli bilgi 
- Mevzuatların bilinmesi 

5. Kendini yenileme alışkanlığı 17 5.6 43 14.2 
- Gelişmeleri izleme 
- Yeniliğe açık olma 
- Bilgi alan ve aktaran olma 

Cevapsız 36 11.9 44 14.5 60 19.8 

" 
TOPLAM: 303 100 303 100 303 100 

Tablo 27 : Yöneticilere göre başarılı bir yöneticinin en önemli özellikleri. 

Başarılı bir yöneticinin en önemli özelliklerine ilişkin soruda yöneticilerden 
üç özelliği önem derecesine göre yazmaları istenmiştir. Özelliklerin içerikleri ve 
anlamları bakımından incelenmesi sonucu, başarılı yöneticin en önemli olduğu be 
lirtilen özellikleri kendi içinde üç grupta toplanmıştır. 

Başarılı yöneticilerin en önemli özellikleri arasında yönetim ve yönetsel be
cerilere ilişkin yeterlilikler (% 32) birinci sırada yer almıştır. Beşeri alandaki 
özelliklerde yeterlilik ikinci sırada(% 29,4) bireysel kişilik özelliklerinde yeterli

. !iğe ilişkin ifadeler ise üçüncü sırada(% 26,7) önemsenmiştir. 
Başarılı yöneticinin ikinci özelliğine ilişkin ifadelerde bireysel kişilik özel

liklerinde yeterlilik (% 30) en ön sırada yer almaktadır. Başarılı yöneticinin üçün
cü özelliğine ilişkin ifadelere ise yine yönetim ve yönetsel becerilere ilişkin bece
riler(% 38,3) en ön planda yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi başarılı bir yöneticinin öncelik.le yönetim becerilerine 
sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu gruptaki alt ifadeler arasında lider
lik özelliğinin belirgin biçimde dile getirildiği dikkati çekmiştir. Başarılı yöneti
cinin ikinci özelliğinin ise bireysel kişilik özelliklerinde yeterlilik olması ge
rektiği belirtilmiştir. Bu grubu oluşturan ifadeler, kendini yenileme, çabuk karar 
verme güvenilir, disiplinli olma gibi doğrudan yöneticinin kişilik özellikleriyle il
gili tanımlamalardır. Nihayet başarılı yöneticinin üçüncü özelliği olarak tekrar 
yönetsel. becerilerdeki yeterlilikler önemsenmektedir . 
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d) Yöneticilere Göre Ülkemizin Bilgi Toplumuna Geçişi Sürecinde 
Öncelikle Yapılması Gerekenler 

. 1. '.Çercih 2. Tercih 3. Tercih 
/ 

Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Yapılması Gerekenler .'f % f % f 

1. Eğitim - öğretime alanındaki düzenlemeler 132 43.6 57 18.8 38 
- Eğitim sorunları çözümlenmeli, . 
- Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı 
- Eğitim politikadan ayrılmalı 
- Eğitimde kaliteye önem verilmeli 

2. Çeşitli idari ve yasal düzenlemeler 6 2 17 5.6 37 
- Yerel yönetimlerin güçlendirilınesi 
- Kurumların hantallıktan kurtarılması 
- İdari düzenlemeler 

3. Ekonomik düzehlemeler 12 4 19 6.3 17 
-. Ekonomik yapida yenilikler 
-· Öğretmen maaşlarının artırılması 
- Serbest rekabetin teşfık edilmesi 

4. Teknolojik alt yapı ve yeni bilgilere ulaşılması 47 15.5 84 27.7 54 
-, Teknolojik altyapının geliştirilmesi 
- Yeni bilgileri izleme ve onlara uyum 
-! İletişim teknolojisinin güçlenmesi 
- Araştırma imkanları, üniversitelere özerklik 

5. Yaşam boyu eğitim anlayışının yaygınlaşması 21 6.9 - - -
- Yetişkinlerin eğitilmesi 
- Toplumun yaygın eğitimle bilinçlendirilmesi 
- Sürekli eğitim 

6. Toplumsal alandaki düzenlemeler 34 11.2 46 15.2 43 
- Temiz toplum"duygusunun geliştirilmesi 
- Bireysel düşünmeden toplumsal düşünmeye geçme 
- Toplumu oluşturan tüm insanlara değer verilınesi 
- Toplumda dürstlüğün sağlanması 

Cevapsız 51 16.8 80 26.4 114 

TOPLAM 303 100.0 303 100.0 303 

Tablo 28: Yöneticilerin ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde öncelikle 
yapılmasını gerekli gördükleri çalışmalar. 

% 

12.5 

12.2 

5.6 

17.9 

-

14.2 

37.6 

100.0 

Ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin açık 
uçlu soruda öncelikle yapılması gerekenlere ilişkin ifadelerin genelde eğitim-öğ
retim konularındaki düzenlemelerde yoğunlaştığı (%43,6) görülmektedir. Bu 
gruptaki• ifadelerde eğitim-öğretime ilişkin çok çeşitli sorunların çözümlenmesi 
gereği i~ade edilmiştir. Kaliteli eğitimden, sınıflardaki öğrenci sayılarına kadar 
birçok s9run ve bü sorunların çözümünün gerekliliği bu ifadelerde belirtilmiştir. 

Ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde ikinci yapılması gerekenler gru
bunda teknolojik alt yapı ve yeni bilgilere ulaşılıı1ası ile ilgili ifadelerin yoğunluk 
kazandığı(% 27,7) görülmektedir. Bu gruptaki ifadeler, genel olarak hemen her 
alandaki tenolojik 'alt yapının geliştirilmesi, iletişim ve diğer alanlardaki teknolo-

: ·jilerin yaygın biçimde kullanılması, araştırmaya ve \jniversitelere önem verilmesi 
gibi düşütı.celeri kapsamaktadır. Bilgi toplumuna geçiş için üçüncü olarak yapıl-

• ması gefekenler içinde yine teknolojik alt yapı ve yeaj bilgilere ulaşma konusuna 
ilişkin ifadeler ön plana (% 17 .9) çıkmaktadır. 
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Görüldüğü gibi yöneticiler, bilgi toplumuna geçilmesi için öncelikle eğitim 
alanında bazı değişiklik ve düzenlemelerin yapılması, ardından teknolojik 
alt yapının düzenlenmesini gerekli göstermektedirler. Eğitim konularının ön
celik almasının ömeklem grubunun çoğunlukla eğitim yöneticilerinden oluşması
nın bir sonucu olabileceği unutulmamalıdır. Bilgi toplumuna geçiş için yapılması 
gerekenlere ilişkin sıralamada toplumsal alandaki düzenlemelerle ilgili ifadelerin 
önemli yer aldığı söylenebilir. Çünkü, her üç tercihte de toplumsal alandaki dü
zenlemelere ilişkin ifadeler, diğer görüş gruplarına göre azımsanmayacak bir 
orandadır(% 11,2 , % 15,2, % 14,2). Bu gruptaki ifadelerin çoğunlukla temiz 
toplum, dürüst toplum, bireycilikten çok toplum çıkarlarının düşünülmesi, 
toplumsal yozlaşmaya izin verilmemesi, değerlere önem verilmesi gibi görüşle
ri içermesi dikkat çekicidir. 

İş yaşamlarına ilişkin bulgulara genel olarak bakıldığında araştırmaya 
katılanların çoğunlukla; eğitim sektörünün alt düzey yönetim kademesinde, 
1-10 yıldır çalışanı yöneticilik eğitimi almayan ve seminer, konferans, panel 
gibi eğitim etkinliklerine katılan yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Yö
neticilerin çoğunluğuna göre ideal bir yönetici geliştirme programında insan 
ilişkileri, karar verme ve etkili zaman kullanımı konuları yer almalıdır. Açık 
uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan hareketle yöneticilerin çoğunlukla, ken
dini geliştirmeyi çağa ayak uydurmak ve kişisel özelliklerini geliştirmek biçi
minde algıladıkları görülmektedir. Katıldıkları eğitim etkinliklerinin büyük 
faydalarını gördükleri, yine yöneticilerin çoğu tarafından belirtilmiştir. Ba
şarılı bir yöneticinin en önenıli özelliklerinin, yönetim ve yönetsel becerilere 
ilişkin yeterlilikler konusunda yoğunlaştığı, ülkemizin bilgi toplumuna geçişi 
sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin önerilerin ise eğitim-öğretim alanın
daki düzenlemeler konusunda yoğunlaştığıgörülmektedir. 
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C) YÖNETİCİLERİN KENDİLERİNİ 
GELİŞTİRMELERİYLE İLGİLİ BULGULAR 

Demografik özeUikleri ve iş yaşamlarına ilişkin bulgulardan sonra bu alt baş
lıkta yöneticilerin kendilerini geliştirmeleriyle ilgili bulgular ele alınmıştır. Yöne
ticilerin kendilerini geliştirmeleriyle ilgili bulgular, çalışma açısından son derece
de önemli olduğundan daha detaylı biçimde incelenmiştir. Bu amaçla yöneticile
rin kendilerini geliştirmeleriyle ilgili bugular; cinsiyet, yaş, sektör, yönetim kade
mesi ve yöneticilik eğitimi alıp almama değişkenlerine göre inc~lenmiştir. Çalış
manın hacmi bakımından değişkenlere ilişkin tablolar birleştirilerek hazırlanmış
tır. Diğer yandan bazı sorularda cevapların birinci, ikinci ve üçuncü tercih biçi
minde önem sırasına göre verilmesi istenmişse de tabloların rahat anlaşılması ve 
yine çalışmanın hacmi bakımından bu tür sorularda sadece bitjnci tercihler ele 
alınmıştır. Tabloların yorumlanmasında öncelikle tüm grubun yoğunlaştığı nokta
lar, daha sonra değişkenlere göre dağılmalar incelenmeye çalışılııllştır. 

i 

1. Her hangi Bir Eğitim Programına Katılma : 
Kararında Etkili Olan Faktörler 

Cinsiyet Yaş % Sektör% 
% 

21- 36- 51- Eğt Eğt Si-

Yönetim 
Kademesi 

EğitimPngramımKatılmaKaranndiEtkili Hlktör Er. By. 35 50 65 K. ö. go Üst Orta Alı Ev. Hy. 

1. Programın. işime farklı bir bakış açısı kazanması. 27.6 29.6 36.8 24.6 20 23.3 27.6 38.8 28.6 2(i.3 29.9 38.8 24.4 

2. İstediğim ve ilgilendiğim konulan içermesi 21.1 21.2 30.2 16.8 13.3 17.1 19.7 30. 17.9 22.9 

3. Programa katılımın üstlerim tarafından istenmesi 6 4.8 0.9 7.8 10 8.9 3.9 1.3 3.6 8.5 3.8 3.8 

' 
4. Programın terfiye katkısı 3.5 o 0.9 3 3.3 3.4 o 2.5 o 1.7 3.2 2.5 

5. Astlarıma örnek olabileceğim bilgiler içermesi 3.5 3.8 0.9 4.8 6.7 2.7 3.9 o 3.4 4.5 3.8 

6. Değişen dünyayı izleyebilrneme katkıda bulunması 23.I 30.8 21.7 28.7 23.3 25.4 32.9 18.8 

! 
7. Yeni beceriler kazandırması 6.5 2.9 2.8 6.6 6.7 8.2 2.6 2.5 17.9 4.2 3.8 

8. Geçerli bir sertifika ya da katılım belgesi verilmesi 1 0.9 0.7 - 3.6 1.3 

9. Manevi açıdan tatmin edici olması 1.7 2.1 2.4 3.3 1.4 3.9 - 0.8 2.5 2.5 

10. Diğer - 2.1 - 1.4 - 1.3 1.3 0.5 

11 Cevapsız 6 3.8 2.8 5.3 13.4 1.5 5.5 1.1 3.4 5.9 5.1 2.2 

Toplam 

Tablo 29: Herhangi bir eğitim programına katılma kararında etkili 'olan faktörler.· 
. i 
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Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla herhangi bir eğitim programı
na katılmalarının önemi bilinen bir gerçektir. Yöneticilerin eğitim amaçlı prog
ramlara katılma kararlarım etkileyen faktürlerden en önemli gördüklerini belirle
meleri istenmiştir. Edinilen bulgulara bakıldığında belirli faktötlerin özellikle 
önemsendikleri görülmektedir. 

Herhangi bir eğitim programına katılına kararında programın yöneticinin işine 
farklı bir bakış açısı kazandırması özelliği en etkili faktör olarak(% 28,4) belir
lenmiştir. Yöneticilerin eğitim programina katılma kararında etkili plan ikinci 
faktör, programın değişen dünyayı izleyebilmesine katkıda bulunması(% 25,7), 
üçüncü faktör ise programın istenen ve ilgi duyulan konuları içermesi, (% 21,1), 
olduğu görülmektedir. Programa katılımın üstler tarafından istenmesi (% 5,6), 
programın eş düzeyli yöneticiler arasında avantaj sağlaması (% 2,3), programdan 
edinilen bilgilerin astlara örnek olmayı sağlaması (% 3,6), programin sonunda 
sertifika verilmesi (%0,3), gibi faktörleriıi katılına kararında, çok daha az etkili ol
dukları dikkati çekmektedir. Daha az etkili olan bu faktörlerin yöneticinin birey
sel ilgi ve ihtiyaçları dışındaki çevresel faktörler olduğu söylenebilir. , 

Herhangi bir eğitim programına katılma kararım etkileyen faktörlerin önem sı
rasının bazı değişkenler açısından değiştiği görülmektedir. Çünkü, bayan yöneti
cilerde programın değişen dünyayı izlem~ye katkıda bulunması en yüksek yüzde
yi (% 30,8) oluştururken erkeklerde programın işe farklı bir bakış açısı kazandır
ması (% 27,6) en yüksek yüzdeyi oluşturmaktadır. 21-35 yaş grubunda bulunan 
genç yöneticiler, çoğunlukla programın işlerine farklı bir bakış açısı kazandırma
sı (% 36,8) ve ilgilendikleri konuları iç~rmesini (% 30,2) önemserkeh 36-50 ve 
51-65 yaş grubundaki yöneticiler, katılacakları eğitim programının değişen dün
yayı izlemelerine katkıda bulunmasına önem vermektedirler. 

Herhangi bir eğitim programına katılına kararına sektörler açısından bakıldı
ğında yöneticilerin yoğunlaştıkları noktaların farklı olduğu görülmektedir. Sigor
ta sektörü yöneticileri, katıldıkları eğitim programının işlerine farklı bakış açısı 
kazandırmasını, kararlarını etkileyen en önemli faktör (% 38,8) olarak belirtirken 
kamu ve özel-eğitim sektöründeki yöneticiler, programın değişen dünyayı izle
melerine katkıda bulunmasının katılma kararlarında daha etkili olduğunu belirt
mişlerdir. Programın istek ve ilgileri doğrultusunda olmasının katılma kararını et
kilemesi sigorta sektörüne göre eğitim yöneticilerinde daha düşüktür. (kamu-eği
tim % 17,1özel-eğitim<*)%19,7 sigorta% 30). Buna karşılık programa katılımın 
üstler tarafından istenmesi en çok kamu eğitim kurumu yöneticileri tarafından 
önemsenmektedir. (Eğitim kamu% 8,9, eğitim-özel% 3,90, sigorta% 1,3). 

Görüldüğü gibi herhangi bir eğitim' programına katıima kararında daha 
çok önemsenen faktörler, yöneticilerin cinsiyetleri, yaşlan bulundukları yö
netim kademesi, yöneticilik eğitimi alıp almamaları ve özellikle sektörlerine 
göre farklılaşabilmektedir. Genel olarak eğitim programına katılmada prog
ramın, bilinenlerin dışında yeni "şey'~ler, yeni. bir bakış açısı kazandırması, 
dünyadaki gelişmelerin izlenmesine katkıda bulunacak yeni bilgi ve beceri
ler kazandırması özelliğinin ön plana çıktığı görülmektedir. Yöneticilerin 
kendilerini eğitici amaçlı çalışmalara katılmalarında eğitim etldiıliğinin; iş
lerine ve değişen dünyaya farklı bir bakış açısı kazandıracak ve beriysel bil
gilenme ihtiyacına cevap verecek yeni bilgi ve beceriler içermesinin en 
önemli rolü oynadığı söylenebilir . 
. (*) Özel-eğitim yöneticileri ile araştırmaya katılan özel öğretim kurumları (ağırlıklı olarak özel okullar) yöne-

ticileri anlatılmaktadır. 1 
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2.· Boş Zamanlarda En Çok Gerçekleştirilen Etkinlikler 

B Zaman Etkinlikleri 

1. Ziyaretler 

2. Geziler 

3. Kitap, gazete vb. okuma 

4. İşle ilgili projeler üstünde düşünme 
"le çalışma 

5. Televizyon izlemek 

6. Sportif etkinliklere katılmak 

7. Seminer, konferans, panel gibi bilimsel 
etkinliklere katılmak, 

8. Çeşitli kurslara devam etmek 

9. Hcbiler cbğrultusında etkinliller 
gerçekleştim:k 

10. Boş zamanım kalınıyor 

11 Diğer 

Cinsiyet 
% 

Yaş% Sektör% 

21- 36- 51- Eğt. Eğt Si 
Er B 35 O 65 K Ö. 

11.6 5.8 7.5 9 20 I0.3 7.9 ıo 

10.6 20.2 18.9 11.4 ıo 8.2 13.2 25 

38.2 8.5 .9 9.5 43.3 45.9 6.8 6.3 

15.6 15.4 14.2 16.8 13.3 13.7 3.7 10 

3 1.9 2.8 2.4 3.3 2.7 2.6 2.5 

11.6 1.9 11.3 7.2 3.4 6.8 5.3 13.8 

2 1.9 1.9 2.4 - 2.7 1.3 1.3 

1 0.9 - 0.7 

1.5 3.8 1.9 3 2.1 3.9 1.3 . 

4.4 6.7 2.8 6.6 6.7 5.5 5.3 5 

0.5 2.9 1.9 1.2 - 0.7 - 3.8 

Yönetim 
Kademesi 

rta Alt 

14.3 9.3 8.9 

10.7 17.8 1.5 

35.7 37.3 

25 19.5 10.8 

' 3.6 3.4 1.9 

- 4.2 2.7 

: 7.1 - 2.5 

- 0.6 

- 0.8 3.8 

3.6 5.9 5.1 

- 1.8 1.4 

12.5 

22.5 

17.5 

2.5 

3.8 

1.1 

Tablo 30 : Yöneticilerin boş zamanlarında en çok gerçekleştirdikleri etkinlikler. 

Yöneticilerin boş z~anlarında en çok gerçekleştirdikleri etkinlikler; kitap, 
gazete ve benzeri okuma füaliyetleri (%38,3), işle ilgili projeler üstünde çalışma 
(%15,5) ve geziler (%13,9) biçiminde sıralanmıştır. 

Boş zaman etkinliklen bakımından bayan ve erkek yöneticilerin öncelikleri 
yukarıdaki sıralama ile çakışmaktadır. Ancak; geziler ve sportif etkinlikler bakı
mından etkinliklerin öncelikleri değişmektedir. Nitekim erkek yöneticilerin 

. 1 

% 10,6'sı boş zamanlarında geziler yaptığını ! belirtirken bayan yöneticilerde bu 
oran % 20,2 'dir. Diğer yandan erkek yöneticilerin % .11 'i bayanların, % 2 'si, 
sportif etkinliklere katıldık;larını belirtmişlerdir. Okuma, tüm yaş gruplarında en 
çok gerçekleştirilen boş zainan etkinliğidir. 21-35 yaş grubundaki yöneticiler de 
boş zamanlarında okuma uğraşısı içinde olanların orariı % 34.9, 36-50 yaş gru
bunda% 39,5 ve 50-65 yaş grubunda ise bu ~ran % 43.3 'tür. Diğer yandan spor
tif etkinliklere katılmın ise· genç yöneticilerden daha yaşlılara doğru azaldığı gö
rülmektedir. •. . . 
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Kamu-eğitim kurumu yöneticilerinin boş zaman etkinliklerinde okuma % 
45,9, özel-eğitim kurumu yöneticilerinde% 36,8, sigorta sektörü yöneticilerinde 
ise % 26.3 oranında yer almaktadır. Boş zamanlarda işle ilgili projeler üzerinde 
çalışma oranı özel-eğitim kurumu yöneticilerinde en yüksek(% 23,7) düzeyde
dir. Bu oran, kamu-eğitim yöneticilerinde% 13,7 sigorta sektörü yöneticilerinde 
% 10 düzeyindedir. 

Yönetim kademesine göre boş zaman etkinliklerinde dikkati çeken nokta, 
üst düzey yöneticilerin boş zamanlarında işle ilgili projeler üzerinde daha çok ça
lıştıklarıdır. Nitekim boş zamanlarında işle ilgil projelerle ilgilenen üst düzey yö
neticilerin oranı % 25 'tir. Bu oran orta düzey yöneticilerde% 19.5 alt düzeyde 
ise % 1 Ö.8 'dir. 

Yöneticilik eğitimi almamış yöneticilerden boş zamanlarında kitap, gazete 
vb. okuyanların oram % 43,4 'tür. Yöneticilik eğitimi alanlarda bu oran % 23,8 
'dir. Aynca yöneticilikeğitimi alanların boş zamanlarında diğerlerinin yaklaşık 
iki katı gezi türü etkinliklere katıldıkları görülmektedir. 

1 

Boş zaman etkinliklerine genel olarak bakıldığında okuma, işle ilgili 
projeler ve gezilerin ön planda olduğu, gençlere oranla yaşlı ve kamu-eğiti
me göre özel-eğitim yoneticilerinin boş zamanlarında işle ilgili projelerle da
ha çok ilgilendikleri görülmektedir. Aynca 16 yöneticinin ( % 5.2) boş zaman 
etkinliği için "hiç zariıanım kalmıyor" biçiminde yanıt vermesi ve boş za
manlarında çeşitli kurslara devam ettiğini belirten yöneticilerin yok denecek 
kadar az (1 yönetici·% 0,3) olması düşündürücüdür. Aynı şekilde boş za
manlarında seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinliklere katılımların 
oldukça düşük(% 2) olması da dikkat çekicidir. Kitap, gazete ve benzeri 
okuma etkinlikleri, halen daha en önemli boş zaman etkinliği olarak görül
mektedir. Oysa iletişim ya da bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde oku
ma gibi temel etkinliklerin hayatın ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası 
haline gelmesi, çeşitli kurs ve benzeri bilgi yenileyici etkinliklere katılımın 
çoğalması beklenmektedir. 

1 
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3. Bilgi Birikimi ve Tecrübelerin Yeterliliği 

Cinsiyet Yaş % Sektör % 

21- 36- 51- Eğt. Eğt Si 
Bilgi Birikimi ve Tecrübelerin Yeterliliği Er. By. 35 50 65 K. ö. rta Üst Orta Alt Ev. 

1. Genel bilgi birikimim yeterli oluyor 16.6 7.7 9.4 13.8 26.7 17.8 7.9 11.2 14. 12.7 14 12.5 

2. Tecrübem ve bilgi birikimim yeterli değil, yeni 
bilgilere ve verilere ihtiyaç duyuyorum. 18.6 25 26.4 19.2 10 26.7 17.412.5 25 16.1 23. 10.3 

3. Tecrübem ve bilgi birikimim yeterli, yeni 
bilgilere ve verilere ihtiyaç duyuyorum 64.3 67 64.2 66.5 63.3 54.8 73.7 76.3 60. 

Cevapsız 0.5 - - 0.5 - 0.7 1 -

Tablo 31 : Yöneticilerin bilgi birikimi ve tecrübelerinin yeterliliğine ilişkin görüşleri. 

Mevcut bilgi birikimi ve tecrübelerine ilişkin değerlendirmelerinin belirlenme
si amacıyla sorulan soruda yöneticilerin çoğunluğu(% 65,5), tecrübe ve bilgi bi
rikimi yeterli olmakla beraber, yeni bilgi ve verilere ihtiyaç duyduğunu belirtmiş
tir. % 20,7 'si tecrübe ve bilgi birikimini yeterli görmeyerek yeni bilgilere ihtiyaç 
duyduğunu belirtmiştir. Genel bilgi birikiminin yeterli olduğunu belirtenlerin 
oranı ise % 13,5 'tir. Erkek yöneticilerin% 16,6 'sı genel bilgi birikimini yeterli 
görürken bu oran bayan yöneticilerde% 7,7 'dir. Aynı şekilde tecrübe ve bilgi bi
rikimini yeterli görmeyip yeni bilgilere ihtiyaç duyduğunu belirten bayan yöneti
cilerin(% 25) oranı, erkeklere(% 18.6) göre daha fazladır. 

Genç yöneticilerden yaşlılara doğru genel bilgi birikiminin daha çok yeterli 
görülmesi söz konusu olmaktadır. Aynı şekilde bilgi birimini yeterli görmeyen 
genç yöneticiler (26,4), diğer gruplara göre (36-50 yaşı% 19,2; 51-65 yaş;% 10) 
daha yüksek orandadır. Sigorta sektörü yöneticilerinin ön önemli çoğunluğu 
(% 76,3), bilgi birikimi yeterli olduğu halde yeni bilgilere ihtiyaç duyduğunu be
lirtirken bu oran özel eğitim yöneticilerinde% 73,7, kamu eğitim yöneticilerinde 
ise% 54,8 'dir. Genel bilgi birikimini yeterli görenler içinde kamu eğitim yö
neticileri en yüksek oranı oluşturmaktadır. Orta düzey yönetim kademesinde
ki yöneticiler(% 71,2), üst(% 60,7) ve alt(% 61,8) düzey yöneticilere oranla da
ha çok yeni bilgi ve. verilere ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Yöneticilik eğitimi 
almayanların diğerlerine göre daha çok yeni bilgilere ihtiyaç duydukları gö
rülmektedir. Nitekim yöneticilik eğitimi almayanların% 24'ü, bu eğitimi alanla
rın% 10.3 'ü bilgi birikimini yeterli görmeyip yeni bilgilere ihtiyaç duymaktadır. 

Bilgi birikimini yeterli gördüğü halde çoğunluğun yeni bilgilere de ihtiyaç 
duyması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bununla beraber 41 
yöneticinin ( % 13,5) genel bilgi birikimini yeterli görmesi dikkat çekicidir. 
Nitekim bilgi artışının büyük bir hızla geliştiği günümüzde bir çok bilginin kısa 
zamanda eskimesi ve yetersiz hale gelmesi söz konusudur. Bilgi birikimini yeter
li görenlerin genelde 51-65 yaş grubu kamu-eğitim sektöründe ağırlıklı olarak üst 
düzeydeki erkek yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. 
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4. Kendini Geliştirme İhtiyacının En Çok Hissedildiği ve Uygun 
Koşullar Bulunduğunda Yöneticilerin Öncelikle İlgileneceği Alanlar 

Kendini Geliştirme Alanlan 

!. Toplumsal yaşam ile ilgili konular 

2. Aile Yaşamı 

3. tş yaşamı 

4. Kişisel özellikler 

5. Din ve diğer felsefi konular 

6. Yeni bilgi ve teknolojiler 

7. Diğer 

Cinsiyet 
% 

Yaş% Sektör% 

21 36 51 Eğt. Eğt Si 

Yönetim 
Kademesi 

Er. By. 35 50 65 K. Ö. Üst Orta Alt 

36.7 32.7 33 34.7 46.7 39.7 34. 

4 6.7 3.8 6.6 - 8.2 3.9 - 3.4 7 

20.6 25 22. 22.8 16.7 19.2 27.6 22.5 17.9 22 22.9 

4.5 7.7 9.4 3.6 3.3 2.7 2.6 13.8 7.1 4.2 6.4 

8 l.9 7.5 4.2 10 7.5 6.6 2.5 14.3 4.2 5.7 

23.6 24 21.7 25.1 23.3 21.2 23. 27.5 28.6 27.1 20.4 

0.9 1.2 - 0.7 1,8 2.5 - 1.3 

0.7 1.8 - 0.8 0.8 1.9 

2.5 

17.5 

8.8 

5 

33.8 20.4 

-

1.2 

Tablo 32 :Kendini geliştirme ihtiyacının en çok hissedildiği ve uygun koşullfr 
bulunduğunda yöneticilerin öncelikle ilgileneceği alanlar 

Yöneticilerin kendilerini geliştirme ihtiyacım en çok hissettikleri ve uygun ko
şullar bulunduğunda öncelikle ilgilenecekleri alanlar içinde toplumsal yaşam ile 
ilgili konular(% 35,3), ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada yeni bilgi ve teknoloji
ler(% 23,8), üçüncü sırada ise% 22,1 ile iş yaşamı yer almaktadır. Yin~ yöneti
cilerin genelinde uygun koşullar bulunduğunda kendini geliştireceği alaı:µar için
de aile yaşamı (%5), kişisel özellikler(% 5,6) ve din ve diğer felsefi konuların 
(% 5,9) birbirine yakın ve düşük düzeyde tercih edildikleri görülmektedir. 

Kendini geliştirme ihtiyacının hissediliği alanlar bakımından erkek ve bayan 
yöneticilerin öncelik sıralarının aynı olduğu görülmektedir. 51-65 yaş gn:ıbundaki 
yöneticiler, toplumsal yaşam ile ilgili konularda en çok kendilerini geliştirmek is
teyen grubu(% 46,7) oluşturmaktadır. Buna karşılık 21-35 yaş grubundaki yöne
ticilerin % 9,4 'ü kişisel özellikler alanında kendini geliştirme ihtiyacı hisseder
ken bu oran, 36-50 yaş grubunda% 3,6, 51-65 yaş grubunda ise% 3,3'tür. Sigor
ta sektörüne(% 28,8) göre eğitim sektöründeki yöneticiler (özel-eğitint % 34,2; 
kamu-eğitim% 39,7) daha çok toplumsal yaşamla ilgili konularda kendilerini ge
liştirmek istemektedirler. Sigorta sektörü yöneticilerinin % 27 ,5'i, özel-eğitim yö
neticilerinin% 23,7 'si, kamu-eğitim yöneticilerinin% 21,2 'si yeni bilgi ve tek
nolojilere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Üst düzey yöneticilerin% 28.6' sı 
yeni bilgi ve teknolojiler konusunda kendini geliştirme ihtiyacı hissed~rken bu 
oran orta düzey yöneticilerde % 27,1 alt düzey yöneticilerde ise % 20,4 'tür. 

1 
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Yöneticilik eğitimi alanların (% 33,8) diğerlerine göre daha çok (% 20,4) yeni · · 
bilgi ve teknolojiler konusunda kendilerini geliştirme ihtiyacı duydukları görül
mektedir. 

Görüldüğü gibi yöneticiler, genel olarak toplumsal yaşama ilişkin konu
lar, yeni bilgi ve teknolojiler ve iş yaşamı konularında öncelikle kendilerini 
geliştirmek istemektedirler. Toplumsal yaşamla ilgili konularda kendilerini ge-

. liştirmek isteyenlerin ağırlıklı olarak 51-65 yaş aralığındaki, kamu-eğitim grubu 
yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç du
yanların ise ağırlıklı olarak yöneticilik eğitimi alan, orta ve üst düzey yöne
tim kademesinde, 51-65 yaş grubundaki sigorta sektörü yöneticilerinden 
·oluştuğu söylenebilir. Yöneticilik eğitimi almayan 21-50 yaş grubunda, si
. gorta sektörü alt düzey yönetim kademesindeki yöneticilerin ise iş yaşamıyla 
, ilgili olarak kendini geliştirmek isteyenlerin içinde çoğunluğu oluşturduğu 
: görülmektedir. 
· Toplumsal konularda yoğunlaşaıi ilginin ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik 
. gelişmelerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte yeni bilgi ve 
· teknolojiler ve iş yaşımı ile ilgili kendini geliştirme ihtiyacı bir arada düşünüldü
ğünde (% 45,9) yöneticilerin yansına yakın kısmının iş yaşamı ile yeni bilgi 
ve teknolojiler konusunda kendilerini geliştirmek istedikleri görülmektedir. 

5. Toplumsal Yaşamla İlgili Konularda Kendini Geliştirmek 
Amacıyla Yöneticilerin Öncelikle İlgilendikleri Alt Konular 

Toplumsal Yaşamla İlgili 
Kendini Geliştirme Konusu 

1. Şehirleşmenin yarattığı sorunlar 

2. Çevre sorunları 

3. Siyasal olaylar 

4. Uluslarası ilişkiler 

Cinsiyet 
% 

Er. By. 

27.1 31.7 

26.1 44.2 

29.1 18.3 

16.6 5.8 

1.1 

Yaş% Sektör% 

21- 36- 51 Eğt. Eğt Si-
35 50 65 K. ô. gorta 

19.8 34.1 30 39.7 18.4 18.8 

29.2 35.3 26.7 29.5 43.4 27.5 

32.1 21 26.7 21.2 23.7 33.8 

17.9 9 16.6 8.2 14.5 20 

1 0.6 - 1.4 -

Yönetim 
Kademesi 

Üst Ortiı. Alt Ev. Hy. 

46.4 23.7 29.3 31.3 28.l 

17.9 35.6 32.5 32.5 31.7 

21.4 28.8 23.6 23.8 26.2 

14.3 11.9 13.4 11.3 

- 1.2 1.1 

Tablo 33: Toplumsal yaşamla ilgili konularda kendini geliştirmek amacıyla 
yöneticilerin öncelikle ilgilendikleri alt konular. 

Toplumsal yaşamla ilgili olarak yöneticilerin öncelikle kendilerini geliştirmek 
istedikleri alt konular; çevre sorunları(% 32,3), şehirleşmenin yarattığı sorunlar 
(% 2'8,7) ve siyasal olaylar(% 25,4) biçiminde sıralanmaktadır. 
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·~: ·. 

Bayan yöneticilerin belirgin biçimde çevre sorunlarına (% 44,2) ilgi gösterdik
lecl buna karşılık erkek yöneticilenn siyasal olaylara öncelik verdikleri(% 29,1) 
görülmektedir. 36-50 ve 51-65 yaş grubundaki yöneticiler, Şehfrleşmenin yerattı
ğı sorunlar ve çevre sorunlarına yoğunlaşırken, 21-35 y~Ş grubundakiler, siyasal 
olaylar konusunda yoğunlaşmışlardır. Kamu-eğitim yöneticilerinin en çok şehir
leşmenin yarattığı sorunlar(% 39,7), özel-eğitim yöneticil~rinin çevre sorunları 
(% 43,4) ve sigorta sektörü yöneticilerinin ise% 33.8) siyasal olaylara, kendileri-
ni geliştirmek amacıyla ilgi duydukları görülmektedir. -

Üst düzey yöneticilerinin yarısına yakın kısmı(% 46,4), şebVleşmenin yarattı
ğı sorunlara ilgi duyarken orta ve alt düzeydeki yöneticiler dah* çok çevre sorun
larına yoğunlaşmışlardır. Yöneticilik eğitimi alanlarla almayan).arın bu konudaki 
tercihlerinin birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. . 

Şehirleşmenin yarattığı sorunların da çevre sorunları içinde ele alınabileceği . 
göz önünde bulundurulduğunda yöneticilerin çoğunluğunun (%61) çevre sorunla-· 
n konusunda kendilerini geliştirmek istediği sonucuna varılabilir. Çevre sorunla
rım, 36-50 yaş grubundaki, orta düzey, bayan ve yöneticilerin, diğerlerine göre ' 
daha çok önemsediği söylenebilir. 21-35 ve 51-65 yaş grubund~, orta düzey si- ı 
gorta sektörü yöneticileri öncelikle olmak üzere yöneticilerin, '. çevre sorunların
dan sonra siyasal olaylarla ilgilendikleri görülmektedir. Çevre ve siyasal olaylara 
yönelik kendini geliştirme isteğinin dünyadaki ve ülkemizdeki iilgili gelişmelerin 
bir sonucu olduğu söylenebilir. 

6. Aile Y aşaınıyla İlgili Konularda Kendini Geliştirın~k Amacıyla 
Yöneticilerin Öncelikle İlgilendikleri Alt Konulan 

Aile Yaşamıyla ilgili 
Kendini Geliştirme Konusu 

l. Çocuk eğitimi 

2. Ailede iletişim 

3. Ana-baba eğitimi 

4. Çocuklarda uyum davranış sorunları 

5. Eğitim-öğretimle ilgili sorunları 

6. Diğer 

Cinsiyet 
% 

Er. By. 

34.7 20.2 

31.2 43.3 

4 7.7 

13.1 4.8 

16.1 23.1 

- 0.9 

0.9 -

Yaş% 

21- 36- 51-
35 50 65 

30.2 28.7 33.3 

47.2 27.5 36.7 

5.7 5.4 3.3 

6.6 12.6 10 

8.5 25.l 16.7 

0.9 

0.9 0.7 

Sektör% Yönetim• 
Kademesi 

Eğt. Eğt Si-
K. ô. gorta Üst Orta 

32.9 26.3 26.3 21.4 29.7 

29.5 31.6 50 42.9 31.4 36.9 33.8 

6.2 6.6 2.5 - 5.9 5.7 6.3 5 

8.9 11.8 11.3 7.1 16.1 6.4 8.8 

21.2 23.7 8.8 28.1 16.1 18.5 13.8 

- 1.1 0.5 0.3 -
1.3 - - 0.8 0.6 1 

Tablo 34: Aile yaşamıyla ilgili konularda kendini geliştirmek a"!acıyla yöneticilerin 
öncelikle ilgilencekleri alt konular. 
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Aile yaşamıyla ilgili olarak yöneticilerin kendilerini en çok geliştirmek iste
dikleri alanlara bakıldığında ailede iletişimin(% 35,3) ilk sırada geldiği görül
mektedir. Yöneticiler, ikinci olarak çocuk eğitimi(% 29,7) üçüncü olarak eği
tim-öğretimle ilgili sorunlar(% 18,5) konusunda kendilerini geliştirmek istedik
lerini belirtmişlerdir. 

Yöneticilerin cinsiyetlerine göre aile yaşamıyla ilgili alt konularda kendini 
geliştirme önceliğinin değiştiği görülmektedir. Nitekim bayan yöneticilerin % 
20,2 'sine karşılık erkek yöneticilerin% 34,7 'si çocuk eğitimi konusunda kendi
lerini geliştirmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu farklılığı destekleyen diğer bir 
bulgu ise bayan yöneticilerin% 4,8 'ine karşılık erkeklerin% 13,l'inin çocuklar
da uyum ve davranış sorunları ile ilgilenmesidir. Buna karşılık ailede iletişim 
konusunda kendini geliştirmek isteyen :bayan yöneticilerin oranı % 43,3, 
erkeklerin oranı ise% 31,2 'dir. · 

1 

21-35 yaş grubundaki yöneticiler, ailede iletişim konusunda kendilerini geliş-
tirmek isteyen yöneticiler içinde çoğunluğu(% 47,2) oluşturmaktadır. Bu konu
da 51-65 yaş grubundakiler ikinci, 36-50 yaş gurubundakiler ise üçüncü sırada 
yer almışlardır. , 

Sigorta sektörü yöne~cilerinin yarısı ailede iletişim konusunda kendilerini ge
liştirme ihtiyacı hissederken bu oran, kamu-eğitim yöneticilerinde% 29,5, özel
eğitim yöneticilerinde ise% 31,6 'dır. Kamu-eğitim yöneticilerinin% 21,2, özel
eğitim yöneticilerinin~ 23,7 'sine karşılık sigorta sektörü yöneticilerinin% 8,8 
'i eğitim-öğretimle ilgili konularda kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetiklerini . 
belirtmişlerdir. 

Üst düzey yöneticilerin ağırlıklı olarak ailede iletişim(% 42,9) ve eğitim-öğ
retimle ilgili sorunlar(% 28,1); orta ve alt düzeydeki yöneticilerin ise ailede ile
tişim ve çocuk eğitimi konularında kendilerini geliştirmek istedikleri görülmek
tedir. 

Yöneticilik eğitimi a~anların % 13,8 'ine karşılık, yöneticilik eğitimi almayan
ların % 20 'si eğitim-öğretimle ilgili sorunlar konusunda kendilerini geliştirmek 
istemektedirler. 

Genel olarak yönetiCilerin ailede iletişim ve çocuk eğitimini önemsedikle
ri görülmektedir. Erkek yöneticilerin çocuk eğitimi ve çocuklarda uyum
davranış sorunları, bayan yöneticilerin ise ailede iletişim konusuyla daha 
çok ilgilendikleri belirlenmiştir. Ailede 'iletişim konusunda kendini geliştir
mek isteyen yöneticilerin çoğunlukla, 21-35 yaş grubunda, sigorta sektörün
deki üst düzey bayan yöneticilerden oluştuğu söylenebilir. Birer anne-baba 
olarak yöneticilerin ana-baba eğitimi konusunda kendilerini geliştirme ihti
yaçlarının yüksek olması beklenirken bu oranın düşük ( % 5,3) oluşu dikkat 
çekicidir. Çocuk eğitiıpi, ailede iletişim, çocuklarda uyum-davranış sorunla
rı ve eğitim-öğretimle ilgili sorunların genel olarak anne-baba eğitimini ge
rektirdiği bilinmekted:ir. 
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7. Yöneticilerin İş Y aşaınıyla İlgili Konularda Kendilerini 
Geliştirmek İstedikleri Alt Konular 

Cinsiyet Yaş % Sektör% Yönetim 
% K demesi 

İş Yaşamıyla İlgili 21- 36- 51- Eğt. Eğt Si-
Kendini Geliştirme Konusu Er. By. 35 50 65 K. ô. gorta Üst Orta Alt Ev. 

1. Ast-üst ilişkileri 8 9.6 7.5 10.2 3.3 13.7 2.6 5 10.7 5.1 10.8 3.8 

2. Çatışma yönetimi 4 1.9 3.8 3 3.3 4.1 1.3 3.8 2.5 4.S 5 

3. Etkili toplantı yönetimi 7.5 3.8 3.8 5.4 20 4.1 10.5 6.3 10.7 4.2 7 10 

4. Rekabet 4.5 2.9 2.8 3.6 10 2.1 3.9 15 5.9 3.2 6.3 

5. Genelde insan ilişkileri 23.6 25 24.S 24.6 20 28.1 27.6 13.8 10.7 20.3 29.3 15 

6. Verim vekaliteyi geliştirrre 22.6 26 23.6 26.3 10 21.2 28.9 22.S 25 26.3 21.7 26.3 

7. Etkili yönetim 16.5 25 19.8 17.4 23.3 16.4 21.1 21.3 32.1 W.3 15.3 23.8 

8. Karar verme 9 2.9 7.5 7.2 3.3 8.9 2.6 15 7.1 10.2 4.5 3.8 

9. Haberleşme 0.5 - 0.9- 0.7 0.6 

10. Pazarlama 1.3 1.9 0.5 3.8 1.8 0.6 1.3 

1 1. Muhasebe finans gibi 2.5 1.9 2.8 1.8 3.3 1.5 7.S 3.4 1.9 3.8 

ekonomik konular 
12. Diğer 0.9 3.5 0.7 3.7 0.6 0.9 

0.2 

Tablo 35: Yöneticilerin iş yaşamıyla ilgili konularda kendilerini geliştirmek 

istedikleri konular. 

5 

Yöneticilerin iş yaşamıyla ilgili olarak kendilerini geliştirmek istedikleri alan
lar genelde insan ilişkileri(% 24,1), verim ve kaliteyi geliştirme(% 23,8) ve etki;. 
li yönetim biçiminde sıralanmaktadır. Çatışma yönetimi, etkili toplantı yönetimi, 
karar verme ve ast-üst ilişkileri gibi doğrudan yönetim işlevleriyle ilgili konuların 
diğerlerine göre daha az tercih edildiği dikkati çekmektedir. 

Bayan yöneticilerin iş yaşamlarıyla ilgili olarak kendilerini geliştirmek istedik
leri öncelikli alanlar, verim ve kaliteyi geliştirme(% 26), etkili yönetim(% 25) ve 
genelde insan ilişkileri(% 25) biçiminde sıralanırken, erkek yöneticilerde genel
de insan ilişkileri(% 23,6) daha ön plandadır. 36-50 yaş grubundaki yöneticilerin 
genelde insan ilişkileri (% 24,6) ve verim ve kaliteyi geliştirme(% 26,3), 51-65 
yaş grubundakilerin etkili yönetim (% 23,3) ve etkili toplantı yönetimi (% 20) 
21-35 yaş grubundakilerin ise genelde insan ilişkileri (% 24,5), konusunda yo
ğunlaştıkları görülmektedir. Kamu-eğitim yöneticileri genelde insan ilişkileri ko
nusunda yoğunlaşmakla(% 28,1) birlikte diğer gruplara göre ast-üst ilişkilerini 
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en çok önemsedikleri görülmektedir. Özel-eğitim yöneticileri ise diğer iki grup
tan farklı olarak verim ve kaliteyi geliştirme (% 28,9) konusuna yoğunlaşmışlar
dır. 

Üst düzey yöneticiler etkili yönetim(% 32,1), orta düzeydekiler verim ve kali
teyi geliştirme(% 26,3) ve alt düzeydeki yöneticilerin ise genelde insan ilişkileri 
konusunda kendilerini geliştirmek istedikleri dikkati çekmektedir. Diğer yandan 
yöneticilik eğitimi almayanlardan genelde insan ilişkileri konusunda kendini ge
liştirmek isteyenlerin oranı % 27 ,6 'iken yöneticilik eğitimi alanlarda bu oran 
% 15 'tir. 

Görüldüğü gibi yöneticiler, ağırlıklı olarak birinci sırada insan ilişkileri 
ve insan unsuru, ikinci sırada ise verim ve kaliteyi geliştirme yani işe yönelik 
konularda kendilerini geliştirmek istemektedirler. Bununla beraber yöneti
cilik eğitimi almayan, üst düzey kamu-eğitim yöneticilerinde insan ilişkileri 
konusunda kendini geliştirme isteğinin daha yoğun olduğu görülmektedir. 
Diğer yandan yöneticilik eğitimi almış, 36-50 yaş grubundaki, orta düzey yö
netim kademesindeki özel-eğitim yöneticilerinin ise daha çok verim ve kali
teyi geliştirme konusunda gelişmek istedikleri görülmektedir. En önemli iş
levlerinden birisi diğer insanlara iş gördürmek olduğuna göre yöneticilerin, insan 
ilişkileri, etkili yönetim, etkili toplantı yönetimi gibi temelde beşeri ilişkilere yö
nelik konularda kendilerini geliştirme ihtiyacını öncelikle hissetmelerinin bekle
nen bir sonuç olduğu söylenebilir. Aynca bu sonucun yönetim açısından insan 
ilişkilerinin taşıdığı önemi bir kez daha vurguladığı görülmektedir. 

8. Yöneticilerin kişisel özellikler Alanında Kendilerini 
Geliştirmek İstedikleri Konular 

Cinsiyet Yaş% Sektör% Yönetim 
% Kade si 

Kişisel Ozelliklerle Ilgili 21- 36- 51- Eğt. Eğt Si 
Kendini Geliştirme Konusu Er. By. 35 50 65 K. o. go Üst Orta Alt Ev. 

1. Stresten kurtulma yollan 21.6 25 19.8 25.1 20 26 15.8 23.8 21.4 22 23.6 16.3 

2. Etkili zaman kullanımı 31.2 26 32.1 25.1 43.3 30.8 36.8 18.8 42.9 26.3 29.3 33.8 

3. Liderlik becerileri 18.1 12.5 20.8 15 6.7 13.7 10.5 26.3 10.7 .19.5 14.6 20 

4. lnsan!an tanıma ve kişilik özellikleri 22.1 27.9 20.8 26.3 23.3 24 32.9 16.3 21.4 24.6 24.2 26.3 

5. lnsanlatda ilgiler, yetenekler ve zekll. 2 3.8 0.9 4.2 - 2.1 6.3 3.6 3.4 1.9 1.3 

6.Sportifetkinlikler 2 1.9 2.8 1.2 3.3 1.4 1.3 3.8 - 2.5 1.9 1.3 

7. Düzenli beslenme 2 0.9 1.8 3.4 2 1.3 1.3 - 1.7 1.9 

8. Diğer 1.2 1.9 2.5 1.3 1 

0.7 1.3 1.4 0.9 1.3 

Tablo 36 : Yöneticilerin kişisel özellikler alanında kendilerini geliştirmek istedikleri konular. 
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Kişilik özellikleri bakımından yöneticilerin kendÜerini geliştirmek istedikleri 
konular; etkili zaman kullanımı (% 29,4), insanları timıma ve kişilik özellikleri 
(% 24,1) ve stresten kurtulma yollan (22,8) biçiminde öncelik alıIµşlardır. Ancak 
bu önceliklerin yöneticilerin demograf~ özelliklerine göre değiştiği görülmekte
dir. Erkek yöneticiler, etkili zaman kullanımını(% 31,2) bayan yöneticiler ise in
sanları tanıma ve kişilik özelliklerine(% 27,9), öncelik vermişlerdir. 

51-65 yaş grubu, etkili zaman kullanımı konumla en çok kendini ,geliştirmek 
isteyenleri (% 43,3)oluşturmaktadır. Bu konuda ikinci sırayı, 21-35 yaş grubu yö
neticileri (% 32,1) almaktadır. 36-50 yaş grubundakiler, etkili zaman kullanımı 
ve stresten kurtulma yollarına aynı düzetde önem(% 25,1) vermişlerdir. 

Sektörlere bakıldığında eğitim sektörü yöneticilerinin etkili zaman kullanımı, 
sigorta sektörü yöneticilerinin ise liderlik becerilerine öncelik verdikleri görül
mektedir. Aynca özel-eğitim yöneticileri, insanları tanıma ve kişilik özellikleri 
konusuna verdikleri öncelikle diğer iki gruptan ayrılmaktadır. 

Tüm yönetim kademeleri için etkili z.aman kullanımı öncelik almasına karşılık 
bu oran, üst düzey yöneticilerde% 42,9, alt düzeydekilerde % 29,3, orta düzey-, 
dekilerde ise% 26,3 'tür. Yine yöneticjlik eğitimi alanlarda da almayanlarda da 
etkili zaman kullanımı öncelik almıştır. Yöneticilik eğitimi alanlarda etkili zaman 
kullanımı konusunda kendini geliştirmek isteyenlerin oranı % 33,8 yöneticilik 
eğitimi almayanlarda ise bu oran% 28,i 'dir. Aynca yöneticilik eğitimi almayan
ların(% 25,3), yöneticilik eğitimi alanlara göre(% 16,3) stresten kurtulma yolla-

' . 
nna daha öncelik verdikleri görülmektedir. 

Görüldüğü gibi yöneticiler kişisel Özellikler konusunda öncelikle etkili za
man kullanımı, insanları tanıma ve kişilik özellikleri ile stresten kurtulma ile 
ilgilenmektedirler. Buna karşılık gerek zaman kullanımı gerekse stresten 
kurtulma ile yakından ilişkili olan düzenli beslenme ( % 1, 7) ve sporftif et
kinlikler ( % 2), yöneticilerin kendiletjni en az geliştirmek istedikleri alanlan 
oluşturmaktadır. Böylece etkili zam~n kullanımının tüm yöneticiler açısın
dan önemli bir kendini geliştirme konusunu oluşturduğu ortaya çıkmakta
dır. Bununla beraber 51-65 yaş grub~ndaki üst düzey özel-eğitim yöneticile
rinde etkili zaman kullanımı konusunda kendini geliştirme ihtiyacının daha 
ön planada olduğu görülmektedir. Diğer yandan stre~ten kurtulma yolları 
ile ilgilenme bakımuıdan yöneticilik eğitim almayan 3Ş-5o yaş grubu kamu
eğitim kurumu, bayan yöneticilerin öncelik aldıkları görülmektedir. 
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9. Yöneticilerin Din ve Diğer Felsefi Alanlarda Kendilerini 
Geliştirmek İstedikleri Konular 

Cinsiyet Yaş% Sektör% Yönetim Yön.Eğt. 
Din ve Diğer Felsefi % Kademesi Aldı mı? 
Alanlarla İlgili Kendini 21 36- 51- Eğt Eğ. Si-
Geliştirme Konulan Er. By. 35 50 65 K. ô. gorta Üst Orta Alt Ev. 

1. Dini inançlar, dini 42.7 30.8 32.1 41.3 46.7 47.9 32.9 27.S 60.7 37.3 35.7 37.5 
bilgiler ve uygulamalar 

. 2, İnsan yaşam-ölüm 19.6 26 25.5 22.8 3.3 20.5 21.1 25 7.1 28 19.7 25 
kavramlan 

3. Dünya yaşamım 15.6 22.1 17.9 18 16.7 12.3 23.7 21.3 14.3 18.6 18.5 17.5 
öncesi ve smrası 

· 4. Diğer felsefi konular 13.1 8.7 11.3 9.6 23.3 11.6 14.5 8.8 14.3 9.3 12.7 11.3 

·5. Diğer 1.5 1.8 2.8 1.2 1.2 5 1.7 1.9 

7.5 10.6 10.4 7.2 10 7.7 6.6 12.4 3.6 5.1 11.5 8.7 

Tablo 37: Yöneticilerin din ve diğer felsefi alanlarda kendilerini geliştirmek 
istedikleri konular. 

Din ve diğer felsefi konular bakımından yöneticilerin kendilerini geliştirmek 
istedikleri alanlarda; dini inançlar, dini bilgiler ve uygulamalar(% 38,6), insan
yaşam-ölüm kavramlarının (%21,8) öncelik aldığı görülmektedir. Ancak bu oran, 
erkeklerde% 42,7, bayan yöneticilerde ise% 30,8 'dir. Genç yöneticilerden daha 
yaşlılara doğru dini inançlar ve uygulamalara ilginin arttığı söylenebilir. 

Kamu-eğitim kurumu yöneticilerin dini inançlar, dini bilgiler ve uygulamalar 
konusunda kendilerini geliştirme istekleri (%47 ,9) diğerlerine göre (özel-eğitim 
% 32,9, sigorta % 27,5) daha ön plandadır. Aynca dünya yaşamının öncesi ve 
sonrası konusunda kendini geliştirmek isteyen kamu-eğitim yöneticilerinin oranı 
% 12,3 iken bu oran, özel-eğitim yöneticilerinde% 23,7, sigorta sektörü yönetici
lerinde % 21,3 'tür. Üst düzey yöneticiler, orta ve alt kademedekilere göre belir
gin bir biçimde(% 60,7) dini inançlar, dini bilgiler ve uygulamalara öncelik ver
mişlerdir. Buna karşılık insan-yaşam- ölüm kavramları konusunda kendini geliş
tirmek; isteyen üst düzey yöneticilerin oranı% 7,1, orta düzeydekilerin% 28, alt 
düzeydekilerin ise % · 19,7 'dir. Yöneticilik eğitimi alanlarla almayanların din ve 
diğer felsefi konularda kendilerini geliştirme önceliklerinin birbirine yakın oldu
ğu görülmektedir. 

Dini inançlar, dini bilgiler ve uygulamalar ile insan-yaşam ölüm kavram
larının yönetici~erin kendilerini geliştirmek istedikleri konular arasında yer 
aldığı söylenebiUr. 51-65 yaş grubundaki üst düzey, kamu-eğitim kurumu, 
erkek yöneticilerinin diğerlerine göre dini inançlar, dini bilgiler ve uygula
malar konusunda kendilerini geliştirme ihtiyaçlarının daha ön planda oldu
ğu söylenebilir. Diğer yandan bu soruya cevap vermeyen yöneticilerin oranının 
(% 8,6) diğer sorulara göre daha yüksek oluşu dikkati çekmektedir. 

189 



10. Yöneticilerin Yeni Bilgi ve Teknolojiler Alanında Kendilerini 
Geliştirmek İstedikleri Konular 

Kendini Geliştirme Konusu 

1. İş yaşamında değişen teknolojik 
araç-gereçler 

2. Yeni üretim biçimleri 

3. Gelişen yeni bilgiler 

4. Yeni bilgi ve teknolojilere 
ulaşma yolları 

5. Yeni bilgi ve teknolojilere uyum 

6. Diğer 

Toplam 

Cinsiyet Yaş % 
% 

Sektör% 

21- 36- 51- Ejit Eğt Si-
Er. By 35 50 65 K. Ö. go 

32.2 47.1 39.6 s. 36.7 39 39.S 31.3 35.7 39 36.3 36.3 

7 10.6 7.5 9 6. 7 6.8 5.3 13.8 - 9.3 8.9 7.5 

28.6 20.2 24.6 24.6 30 24 28.9 26.3 17.9 26.3 26.8 28.8 24.4 

20.1 15.4 18.9 19.8 10.1 17.8 19.7 18.8 25 16.9 18.5 15 

10.I 6.7 6.6 10.2 10 11.6 5.8 7.5 21.4 8.5 7 11.3 

- 1.2 -

- 2.8 0.5 6.5 0.8 0.8 1.3 - - 1.3 1.1 

303 
100.0 

303 303 
100.0 

303 303 
100.0 100.0 100.0 

,"'!. 

Tablo 38 : Yöneticilerin yeni bilgi ve teknolojiler alanında kendilerini geliştirmek 
istedikleri konular. 

Yeni bilgiler ve teknolojiler konusunda yöneticilerin kendilerini geliştirmek is
tedikleri konular; iş yaşamında değişen teknolojik araç-gereçler(% 37,3), gelişen 
yeni bilgiler(% 25,7) ve yeni bilgi ve teknolojilere ulaşma yolları(% 18,5) biçi
minde sıralanmıştır. 

Bayan yöneticilerin(% 47,1), erkeklere(% 32,2) oranla iş yaşamında değişen 
teknolojik araç-gereçleri daha çok önemsedikleri görülmektedir .. Buna karşılık er
kek yöneticilerin(% 28,6) gelişen yeni bigileri bayan yöneticilere(% 20,2) oran
la daha çok önemsedikleri görülmektedir. 

Tüm yaş gruplarındaki yöneticilerin iş yaşamında değişen teknolojik araç-ge
reçler konusunda kendilerini geliştirmeye öncelik verdikleri, bununla beraber 51-
65 yaş grubundakiler, gelişen yeni bilgileri (% 30), yeni bilgi ve teknolojilere 
ulaşma yollarından(% 10,1) daha çok önemsemektedirler. 

Sektörler bakımından yöneticilerin yeni bilgi ve teknolojiler alanında öncelik 
verdikleri kendini geliştirme konusu aynıdır (İş yaşamında değişen teknolojik 
araç-gereçler). Ancak yeni bilgi ve teknolojilere uyum konusunda kendini geliş
tirmek isteyen kamu-eğitim yöneticilerinin oranı, % 11,6 iken bu oran özel eği
tim yöneticilerinde % 5,8 ve sigorta sektörü yöneticilerinde % 7 ,5 düzeyindedir. 

Gelişen yeni bilgiler konusunda kendini geliştirmek isteyen üst düzey yöneti
cilerin oram % 17 ,9 'dur. Bu oran, orta düzey yöneticilerde %. 26,3 alt düzeyde 
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ise% 26,8 '<lir. Yeni bilgi ve teknolojilere uyum(% 21,4) ve yeni bilgi ve tekno
lojilere ulaşma yollan(% 25) konularım, üst düzey yöneticilerin diğerlerine göre 
daha çok önemsedikleri görülmektedir. 

Görüldüğü gibi yöneticiler öncelikle değişen teknolojik araç-gereçler, geli
şen yeni bilgiler ve yeni bilgi ve teknolojilere ulaşma yolları konusunda ken
dilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Buradan hareketle yöneticilerin 
öncelikle değişen teknolojik araç-gereçleri daha sonra onlara ulaşma yolları
nı bilmeye son olarak bu yeniliklere uyum göstermeye öncelik verdikleri 
söylenebilir. 

11. Yöneticiler, İşleriyle İlgili Herhangi Bir Konuda 
Kendilerini Geliştirme İhtiyacı Duyuyorlar mı ? 

Yöne~iciler İşleriyle ilgili 
K.G. ihtiyacı Duyuyorlar mı? 

Evet 

Hayır 

Toplam 

Sektör % Yönetim 
Kademesi 

21- 36- 51- Eğt. Eğt~ Si-
35 50 65 K. ô. g~rta Üst Ort Alt Ev. 

6.3 92.1 88.8 6.4 88.l .3 95 

11.5 7.5 10.8 16.7 13 6.6 8.8 3.6 9.3 12.1 3.8 

- 1.2 6.6 o. 7 1.2 2.5 - 2.6 0.6 1.2 

303 303 303 303 303 
100.0 100.0 100.0 ' 100.0 100.0 

Tablo 39 : Yöneticiler, işleriyle ilgili herhangi bir konuda kendilerini geliştirme 
ihtiyacı duyuyarlar mı? 

Yöneticilerin işleriyle ilgili herhangi bir konuda ken~lerini geliştirme ihtiyacı 
duyup duymadıkları önemli bir sorudur. Bu soruya yöneticilerin önemli bir ço
ğunluğu(% 88.5), "evet" biçiminde yanıt vermiştir. Bu soruya cevap vermeyen
ler% 1,3, hayır biçiminde cevap verenlerin oram ise% 10,2 düzeyindedir. 

İşleriyle ilgili kendini geliştirme ihtiyacım, 21-35 yaş grubundaki yöneticilerin 
% 92,5 'i 36 - 50 yaş grubundakilerin% 88 'i, 51 - 65 yaş grubundakilerin ise 
% 76,7 'si belirtmişlerdir. Diğer yandan yönetim kademesi bakımından üst düzey
deki yöneticilerin işleriyle ilgili kendilerini geliştirme ihtiyacı % 96,4, orta 1düzey 
yöneticilerde% 88,1, alt düzey yöneticilerde ise% 87,3 olarak belirlenmiştir. 

Yöneticilik eğitimi alanların işleriyle ilgili kendilerini geliştirme ihtiyacım 
(% 95), diğer yöneticilere göre(% 86) daha çok önemsedikleri görülmektedir. 

Yöneticilerin genel olarak işleriyle ilgili olarak kendilerini geliştirme ihti
yacı hissettikleri ve bunun farkında oldukları görülmektedir. Ancak bu ihti
yacın yöneticilik eğitimi almış üst düzeydeki özel-eğitim alanındaki yönetici
ler tarafından daha çok önemsendiği söylenebilir. İşleriyle ilgili herhangi bir 
konuda kendisini geliştirme ihtiyacı hissetmeyen yöneticilerin oranının azımsan
mayacak düzeyde oluşu(% 10.2) düşündürücüdür. 
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12. Yöneticilerin Kendilerini Geliştirme İhtiyacını 
En Çok Hissettikleri Temel Yönetim Becerisi 

Kendini Geliştirme İhtiyacının 
Cinsiyet Yaş% Sektör% Yönetim Yön.Eğt. 

% Kademesi Aldı mı? 
En Çok Hissedildiği Temel 21- 36- 51- Eğt Eğt Si-
Yönetim Becerisi Er. By. 35 50 65 K. ö. gorta Üst Orta Alt Ev. 

1. Teknik becedler 39.7 49 41.S 46.7 26.7 42.S 52.6 33.8 46.4 43.2 42 35 

2. Beşeri becerifor 20.l 24 18.9 21 33.3 21.9 22.4 20 21.5 20.3 22.3 30 

3. Kavramsal beceriler 38.7 26 38.7 31.7 33.3 34.9 25 42.5 32.1 34.7 34.4 35 

0.9 0.6 6.7 0.7 3.7 1.8 1.3 -

,Toplam 303 303 303 303 303 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tablo 40 : Yöneticilerin kendilerini geliştirme ihtiyacını en çok hissettikleri temel 
. yönetim becerisi . 

Yöneticilerin kendilerini ençok geliştirmek istedikleri temel yönetim becerile
ri; teknik(% 42,9), kavramsal(% 34,3) ve beşeri(% 21,5) alandaki beceriler bi
çiminde sıralanmaktadır 

Erkek yöneticilerin% 39.7 'si, bayan yöneticilerin ise% 49 'u teknik alandaki 
beceri~er konusunda kendilerini geliştirmek isterken erkek yöneticilerin % 38,7 
'sine karşılık bayan yöneticilerin % 26 'sı, kavramsal alanındaki beceriler konu
sunda :kendini geliştirme ihtiyacı duyduğunu belirtmiştir. 

21 - 35 yaş grubundaki yöneticilerin % 41,5 'i teknik, % 38,7 'si kavramsal, 
% 18,9 'u ise beşeri alandaki beceriler konusunda kendisini geliştirmek istemek
tedir. 36-50 yaş grubundaki yöneticilerde de teknik beceriler ön plandayken(% 
46, 7) 51-65 yaş grubundaki yöneticilerde beşeri ve kavramsal, alanındaki beceri
lerde kendini geliştirme isteğinin (% 33,3) aynı düzey ön planda olduğu görül
mektedir. 
1 

: Sigorta sektöründeki yöneticilerde kavramsal, alandaki becerilerde kendini ge-
~iştirme isteği öncelik almıştır (% 42,5). Buna karşılık özel-eğitim(% 52,6) ve 
kamu-eğitim yöneticilerinde(% 42.5) teknik beceriler öncelik almıştır. 

Yönetim kademeleri bakımından üst, orta ve alt düzeydeki yöneticilerin, ken
dilerini geliştirmek istedikleri temel yönetim becerisine ilişkin önceliklerin birbi
rine çok Y.akın olduğu görülmektedir. Diğer yandan üç yönetim kademesi içinde 
teknik alandaki becerilerde kendini geliştirme önceliği bulunduğu dikkati çek
mektedir. Ayrıca yöneticilik eğitim almayanların% 45,7 'sine karşılık yöneticilik 
eğitimi alanların% 35'i teknik alandaki beceriler konusunda kendilerini geliştir- · 

mek istemektedirler. 
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Görüldüğü gibi yöneticiler çoğunlukla teknik beceriler konusunda kendi
lerini geliştirme ihtiyacı hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum alt düzey
deki yöneticilerin örneklem grubunda çoğunlukta ( % 51,8) yer almalarına 
bağlanabilir. Ancak, örneklem grubunda daha az olan(% 9,2) üst düzey yö
neticilerin de teknik alandaki beceriler konusunda kendilerini geliştirmeye 
öncelik ( % 46,4) vermeleri, yöneticilerin genelde işin uygulama yönünde 

· kendilerini geliştirmeye ağırlık verdiklerini düşündürmektedir. 

13. Yöneticiler Kendilerini Geliştirme Yönündeki 
Çabalarım Yeterli Görüyorlar mı? 

Cinsiyet Yaş % Sektör% Yönetim Yön.Eğt. 
Kendini Geliştirme % Kademesi Aldı mı? 
Çabası Yeterli 21- 36- 51- Eğt Eğ.- Si-

Görülüyor mu? Er. By. 35 50 65 K. ö. gorta Üst Orta Alt Ev. 

Evet 46.2 51 44.3 50.9 43.3 47.9 51.3 45 46.4 50 46.5 43.8 

Hayır 53.8 49 55.7 49.1 56.7 52.l 48.7 5S 53.6 so 53.S 56.2 

Tablo 41 : Yöneticiler kendilerini geliştirme yönündeki çabalarını yeterli 
görüyorlar mı? 

Yöneticilerin yarısından çoğunun (% 52,1) kendilerini geliştirme yönündeki 
çabalarını yeterli görmediği,% 47,9 'unun ise bu konudaki çabalarını yeterli gör
düğü anlaşılmaktadır. 

Bayan yöneticilerin% 51 'ine karşılık erkek yöneticilerin% 46,2 'si, kendileri
ni geliştirme yönündeki çabalarını yeterli bulmaktadır. 21-35 yaş grubunda yer 
alan yöneticilerde kendini geliştirme çabasını yeterli görenler % 44,3 iken bu 
oran, 36-50 yaş grubunda% 50,9, 51-65 yaş grubunda ise% 43,3 'tür. 

Sigorta sektörü yöneticilerinin% 55 'i özel-eğitim yöneticilerini% 48,7 'si ka
mu-eğitim yöneticilerinin ise% 52,1 'i kendilerini geliştirme yönündeki çabaları
nı yeterli görmemektedirler. Orta düzeydeki yöneticilerin yarısı kendilerini geliş
tirme yönündeki çabasını yeterli, yarısı yetersiz görürken alt düzey yönetim ka
demesindekilerin% 46,5 'i, üst düzeydekilerin ise% 46,4 'ü, bu konudaki çabası
nı yeterli gördüğünü belirtmiştir. · 

Yöneticilerin çoğunluğunun kendilerini geliştirme yönündeki çabalarını 
yeterli görmedikleri belirlenmiştir. Bununla beraber yöneticilerin yarısına 
yakın kısmının bu konudaki çabalarım yeterli görmeleri ilgi çekicidir. Nite
,kini daha önce de belirtildiği gibi yöneticilerin önemli bir çoğunluğu ( % 
88,5) işleriyle ilgili herhangi bir konuda kendilerini geliştirme ihtiyacı duy-

~ duklan belirtmişlerdir. 
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14. Yöneticilere Göre Bilgi Toplumunun En Önemli Özellikleri 

Bilgi Toplumunun Özellikleri 

1. Ekonomik sistemlerde değişme 

2. Yaşam boyu eğitim anlayışının 
zorunlu hale gelmesi 

3. Yeni iletişim teknolojiler. 

4. Gelişen çerve hareketleri 

5. Dünyanın küçülmesi 

6. Her alanda yeniden yapılanma 
sürecinin başlaması 

7. Değerlerin değişime uğraması 

8. İnsan öğesinin ve insan ilişkilerinin 

Cinsiyet Yaş % Sektör% Yönetim 
% Kademesi 

21- 36- 51- Eğt. Eğt. Si-

Er. By. 35 50 65 K. ô. go Üst Orta Alt Ev. 

15.6 11.5 17 12 16.7 16.4 9.2 13.8 10.7 11 17.2 10 

30.2 42.3 36.8 32.9 33.3 38.4 35.S 26.3 39.3 34.7 33.l 38.8 32.6 

12.6 5.8 6.6 12 13.3 8.9 9.2 13.8 10.7 12.7 8.3 10 

3.5 1 2.8 2.4 3.4 2 7 2.6 2.5 3.6 !. 7 3.2 3.8 

3 1.9 3.8 2.4 - 3.4 - 3.8 3.6 2.5 3.3 1.3 

12.1 10.6 8.5 13.2 13.3 6.8 13.2 18.8 - 12.7 12.7 17.5 

1.5 1.9 3.8 0.6 - - 2.6 3.8 - 2.5 1.5 1 

giderek daha büyük önem kazanması 12.1 14.4 14.2 12.6 10 13 15.8 10 10.1 14.4 121 8.8 

9. Hızlı bilgi artışı 

10. Diğer 

8.5 7.7 5.7 9.6 10 8.9 9.2 6.3 21.4 6.8 7 8.8 

2.9 0.8 2.3 - 1.5 2.7 0.9 - 0.6 

Tablo 42 : Yöneticilere göre bilgi toplumunun en önemli özellikleri. 

Uygulanan anketin en önemli amaçlarından birisi de yöneticilerin bilgi toplu
mu konusundaki görüşlerin belirlenmesiydi. Yöneticilere göre bilgi topıumunun 
en önemli özellikleri; yaşam boyu eğitim anlayışının zorunlu hale gelµıesi (% 
34,3), ekonomik sistemlerde değişme(% 14,2), insan öğesi ve insan ili~kilerinin 
giderek daha büyük önem kazanması(% 12,9), ve her alanda yeniden yapılanma 
sürecinin başlaması(% 11,6) biçiminde sıralanmaktadır. 

Bayan yöneticilerin % 42,3'üne karşılık erkek yöneticilerin % 30,2 'si, bilgi 
toplumunun en önemli özelliğinin yaşam boyu eğitim anlayış~mn zorunlu hale 
gelmesi olduğunu belirtmiştir. Aynca erkek yöneticilerin% 12,6 'sı yeni iletişim 
teknolojilerinin önemini belirtirken bu oran bayanlarda% 5,8 'dir. 
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21-35 yaş grubundaki yöneticilerin% 17.'si, 36-50 yaş gtubundakilerin % 12'si 
ekonomik sistemlerde değişmeyi önemsemişlerdir. Tüm yaş grupları için yaşam 
boyu eğitim anlaşının zorunlu hale gelmesi en ön plandadır. Aynca 21-35 yaş 
grubundakilerin% 5,7 'sine karşılık, 36-50 ve 51-65 yaş grubundakilerin% lO'u, 
bilgi toplumunun en önemli özelliği olarak hızlı bilgi artışını belirtmişlerdir. 

Kamu-eğitim yöneticilerinin% 38,4 'ü özel-eğitim yöneticilerinin% 35,5 'i, si
gorta sektörü yöneticilerinin ise % 26,3 'ü yaşam boyu eğitim anlayışının zorunlu 
hale gelmesini bilgi toplumunun en önemli özelliği olarak belirtmişlerdir. Yaşam 
boyu eğitimin zorunlu hale gelmesi tüm yönetim kademeleri için öncelik almıştır. 
Diğer yandan üst düzey yönetim kademesindekilerin % 1O,7 'si, orta düzeydekile
rin % ll'i, alt düzeydekilerin ise % 17 ,2 'si, ekonomik sistemlerde değişmeyi 
önemsemiştir. Aynca orta düzey yönetim kademesindeki yöneticilerin% 12,7 'si, 
ve alt düzeydekilerin% 12,7 'si her alanda yeniden yapılanma sürecinin başlama
sını, bilgi toplumunun en önemli özelliği olarak belirlerken üst düzey yöneticiler 
bu özelliği hiç önemsememişlerdir. Buna karşılık üst düzey yöneticilerin yaşam 
boyu eğitim anlayışının zorunlu hale gelmesinden sonra, hızlı bilgi artışını en 
önemli özellik olarak(% 21,4) belirlemişlerdir. Bu oran, orta düzey yönetim ka
desimindekilerde % 6,8, alt düzeydekilerde ise% 7 'dir. 

Yöneticilik eğitimi alanların % 17 ,5 'ine karşılık bu eğitimi almayanların % 
9 ,5 'i her alanda yeniden yapılanma sürecini bilgi toplumunun en önemli özelliği 
olarak belirlenmiştir. 

Yöneticilere genel olarak bakıldığında bilgi toplumunun özellikleri açısın
dan yaşam boyu eğitim anlayışının zorunlu hale gelmesinin cinsiyet, yaş, 
sektör, yönetim kademesi bakımından tüm yöneticiler için öncelik aldığı gö
rülmektedir. Bu durum; örneklem grubundaki yöneticilerin çoğunlukla eği
tim sektöründen gelmelerine bağlansa da sigorta sektöründeki yöneticilerin 
de bu özelliğe yoğunlaşması, yaşam boyu eğitim anlaşının zorunlu hale gel
mesinin, bilgi tolumunun en önemli özelliği olarak önemsendiğini göster
mektedir. Diğer yandan literatürde bilgi toplumunun en önemli özellikle
rinden olduğu belirtilen hızlı bilgi artışı, ( % 8,3) ve yeni iletişim teknoloji
lerinin(% 10,2) diğerlerine göre daha az önemsenmesidikkat çekicidir. Ay
rıca üst düzey yönetim kademesindeki yöneticilerin hızlı bilgi artışını, diğer
lerinin ise her alanda yeniden yapılanma sürecini daha çok önemsemeleri, 
üst düzey yönetim kademesindekilerin bilgi toplumu ve özellikleri ile daha 
yakından ilgili olduklarını düşündürmektedir. 
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Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleriyle ilgili bulgulara genel olarak ba
kıldığında herhangi bir eğitim etkinliğine katılma kararında programın, yö
neticinin işine farklı bir bakış açısı kazandırması özelliğinin en çok önem
sendiği görülmektedir. Yöneticiler, çoğunluğu bilgi birikimi ve t~crübelerini 
yeterli gördüğü halde yeni bilgi ve verilere ihtiyaç duyduklarını belirtirken 
kitap, gazete dergi ve benzeri okuma etkinliklerinin en önemli boş zaman fa
aliyetleri olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin çevre sorunları, şehirleşmenin 
yarattığı sorunlar gibi toplumsal yaşamla ilgili konular başta olmak üzere iş 
yaşamında değişen teknolojik araç-gereçler, gelişen yeni bilgileı;- ve iş yaşa
mında öncelikle kendilerini geliştirmek istedikleri görülmektedi:f. Aile yaşa .. 
mıyla ilgili olarak ailede iletişim; iş yaşamıyla ilgili olarak genelde insan iliş~ · 
kileri, verim ve kaliteyi geliştirme; kişisel özellikler konusunda etkili zaman 
kullanımı; din ve diğer felsefi konularda dini inançlar, dini bilgiler ve uygu
lamalar; yeni bilgi ve teknolojiler konusunda ise iş yaşamında değişen tekno
lojik araç-gereçler, yöneticilerin kendilerini öncelikle geliştirmek istedikleri 
konular olarak önem kazanmışlardır. 

Her on yöneticiden birinin işiyle ilgili herhangi bir konuda kendini geliş
tirme ihtiyacı duymadığı, dokuzunun bu ihtiyacı duyduğu, ay~ıca kendini 
geliştirme ihtiyacının teknik alandaki beceriler konusunda yoğunlaştığı gö
rülmektedir. Diğer yandan yöneticilerin yarısına yakın kısmı, kendini geliş
tirme yönündeki çabasını yeterli görürken yansından fazlası bu yöndeki ça-

' balanın yeterli bulmamaktadır. Yöneticilere göre bilgi tolumunun en önemli 
özellikleri; yaşam boyu eğitim anlayışının zorunlu hale gelmesi, ekonomik 
sistemlerde değişme, insan öğesinin ve insan ilişkilerinin giderek daha büyük 
önem kazanması biçiminde sıralanmaktadır. 
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D. KENDİNİ GELİŞTİRME ENVANTERİNİN 
DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

' 

1. Kendini Geliştirme Envanteri (KGE) 'nin Güvenirlik ve Geçerliği 
Bilindiği gibi herhangi bir ölçüm sonucunda sağlıklı sonuçlara ulaşılması, 

bu ölçüm için kullanılan araçlarla yakından ilişkilidir. Bilimsel araştırmalarda 
hangi türde olursa olsun kullanılan bilgi toplama araçlarının güvenilir ve geçerli 
olması son derecede önemli bir gerekliliktir. 

a) Kendini Geliştirme Envanteri'nin Geçerliği: 
Aracın geçerli oluşu, ölçmek istediği "şey"i ölçmesi, diğer bir ifade ile ko

nusuna uygun olması demektir. Herhangi bir ölçüm: aracının geçerliğinin belir
lenmesi amacıyla mantıksal geçerleme yolları (-yüzeysel geçerlik, -içerik ya da 
madde geçerliği) ve olgusal geçerleme (bilinen kümeler, -danişman görüşü, iç 
tutarlık ve - yığışımlı geçerlik) yollarından birisi kullanılabilir. 1 KGE, bu araştır
ma için geliştirilmiştir. Pilot çalışriıası yapıldıktan sonra, içerik,ifade, anlaşılırlık 
ve konuya uygunluk bakımından alanında uzman iki öğretim üyesi tarafından in
celenmiştir. KGE, uzman görüşü doğrultusunda 40 madde olarak düzenlenmiştir. 
"Geçerliği sağlama yönünden ölçme aracını oluşturan maddeler büyük önem ta-
şır."2 

Kendini Geliştirme Envanteri'nin geçerliğinin destekleninesi amacıyla en
vanter sonuçlarına faktör analizi uygulanmıştır. KGE 'ni oluşturan 40 madde 
üzerinden yapılan faktör analizinde Kaiser-Mayer-Olkin katsayısı (0,7842) yeter
li bir düzeyde çıkmıştır. Aynca Bartlett Testi de faktör analizi yapılabileceğini 
göstermektedir. (Bartlett Total Sphricity == 3123,71). Faktör analizinde öz değeri 
(Eigenvalue) l'in üstünde olan 13 faktör belirlenmiştir. (Ek: 5-c) Faktör analizi 
sonucunda KGE 'nde yer alan ifadelerin, cevaplayıcıların zihninde belirli grupla
malar oluşturduğu, diğer bir ifade ile KGE 'ndeki maddelerin birbirleriyle tutarlı 
ve konusuna uygun olduğu görülmektedir. 

b) Kendini Geliştirme Env~terinin Güvenirliği: 
Bir ölçme aracının güvenirliği, bu aracın sonuÇlarının kararlılığı ile ilgilidir. 

Güvenilir bir ölçme aracı, aynı ya da benzer örnekf ere uygulandığında aynı so
nuçları verir. 3 Bir cetvelin belirli bir cismi ikinci ve üçüncü ölçümde de aynı 
uzunlukta bulması buna örnek gösterilebilir. 

Bir ölçme aracının güvenirliği ölçeğin; aynı örnekleme benzer koşullarda 
iki kez uygulanması, oluşturulan iki paralel formunun aynı örnekleme uygulan
ması veya ayİıı örnekleme bir kez uygul~an ölçeğin ikiye· bölünerek iki kı-
sımdan elde edilen s~nuçların karşılaştırılması ile belirlenebilir.4 · 

ıı.' M. Sancar. op.cit., s. 408. ·•• 
3.' l.E.özgüven HKE Hacettepe Kişilik En:vanteri El Kitabı: Odak Ofset, Ankara 1992, s. 32. 
3. M. Sancar. Op.cit., s.418. 
4. ibid. ss. 418-422. • 
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Genellikle kullanılan ölçme aracı ve araştırmanın amacı bakımından yukar
daki güvenirliği belirleme yöntemlerinden birisi tercih edilmektedir. Bu araştırma 

· için geliştirilen KGE likert türü bir tutum ölçeği olduğundan güvenirliğinin belir
lenmesi amacıyla ölçeğin, ikiye bölünerek iki kısımdan alınan sonuçların karşı
laştırılması yoluna gidilmiştir. " ... Tutum araştırmalarının çoğunda yarıya bölme 
işleminin ötekilere oranla daha kullanışlı olduğu söylenebilir." 1 

İkiye ayırma analizi (Split-halt) sonucunda iki grup arasındaki korelasyon 
(Corelation Between Forms) 0.5953, eşit uzunluk için Sperman-Brown katsayısı 
0.7463 olarak bulunmuştur. Her iki değerde l'e yakın olup KGE'nin kullanılabi
lec~ğini göstermektedir. (Gutman Split-Half kat sayısı 0.7446). 

· KGB ile bireylerin kendilerini geliştirme konusundaki tutumlarının çeşitli 
ifadeler yoluyla belirlenmesi amaçlandığından envanterin bütününün yanında tek 
tek maddelerinin de güvenirlik açısından değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü; 
KGE'nin yeniden uygulanması durumunda yine benzeri sonuçları vermesi yani 
güvenirliği, envanteri oluşturan maddelerin kendini geliştirme konusuyla ilgili 
olup olmadıklarıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle envanterin iç tutarlığı ve 
böylece her maddenin güvenirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 40 ifade
den oluşan KGE'nde yer alan maddelerin birbirleriyle ilişkisi ve genelde belirlen
m~k istenen kendini geliştirme olgusuyla bağlantısı incelenmiştir. 

Kullanılan bu 40 maddelik envanter, ne kadar güvenilirdir? Bazı maddeler 
envanterin bütünselliğini bozmakta mıdır? Bu soruların cevabı ve genel olarak 
geçerlik farklı yöntemlerle 2-3 ölçülebilir. 

Ençok kullanılan güvenirlik testi Cronbach Alpha veya içsel tutarlılık tes
tidir. Çalışmamız açısından önem taşıması nedeniyle bu testi kısaca ele almakta 
yarar vardır. Cronbach a testinde bütün maddelerin aynı olguyu ölçtüğü dolayı
sıyla aralarında pozitif korelasyon olacağı varsayılır. Eğer bir soru diğer sorularla 
pozitif korelasyon göstermiyorsa bu o sorunun ölçülmek istenilen olguyu ölçme 
yeteneğinin olmadığı şeklinde yorumlanabilir. İçsel tutarlılık, simgesel olarak şu 
şekilde hesaplanır: 

Cronbach a :: · k cov / var 
1 + (k-1) cov /var 

k = Madde sayısı 
cov == Maddeler arası ortalama kovaryans 
var == Maddelerin ortalama varyansı 
a, O (sıfır) ile 1 arasında değer alır. Bunun nedeni maddelerin kendi içlerin

de pozitif korelasyon göstermesi sonucu cov 'ın pozitif olmasıdır. var, zaten he
saplanması gereği her zaman pozitiftir. a 1 'e yaklaştıkça ölçeğin güvenirliği art
n:iaktadır. a tanım olarak ideal örnek ile üzerinde çalışılan örnek arasındaki kore
lasyonu verir ve 1 •e yaklaşması arzu edilir. 

1.. M.Sancar. op.cit., s. 408. 
2. F.Lord, M.R.Novick. "Statistical Theories of Mental Test Scores". Readlng. Addison-Wesley Mass, 1986. 
3. J. Nunnally. Psychometric Theory (2. nd ed.). McGraw-Hill, New York 1978. 
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Cronbach a, maddelerin tüın envanter içindeki içsel tutarlığının bir 
göstergesidir. Teker teker maddelerin bu tutarlılık üzerindeki etkisi de incelene
bilir. Bunun sağlanması için her bir madde analizden çıkarılır ve Coronbach a 
hesaplanır. 

40 maddelik KGE, kalan öncelikle form olarak göz önüne alınarak genel 
Cronbach a değeri bulunmuştur. Ardından her maddenin geçerliğinin belirlenme
si amacıyla 1. madde çıkarılarak kalan 39 madde üzerinden Cronbach a hesap
lanmıştır. Böylece sırasıyla teker teker 40 maddenin envanterden çıkarılması du
rumunda Cronbach a 'nın alacağı değerler bulunmuştur. Bir madde envanterden 

. çıkarıldığında elde edilen Cronbach a, tüm maddeler üzerinden elde edilen Cron

. bach a 'dan yüksek ise bu o maddenin çıkarılması durumunda bir bütün olarak 
envanterin güvenirliliğin artacağı şeklinde yorumlanır. Aksine o madde envan

. terden çıkarıldığında (analiz dışında tutulduğunda) Cronbach a düşüyor ise bu, o 
'maddenin güvenirliğini gösterir. 

Bu bilgiler ışığında KGE'ne içsel tutarlılık testi uygulandığında Cronbach 
a, 0.8234 olarak elde edilmiştir (Ek: 5-b ). Dikkat edileceği gibi bu değer 1 'e ya
kındır ve 40 maddelik KGE'nin içsel tutarlılığının bulunduğunu göstermektedir. 

· Teker teker her maddenin analiz dışında bırakılması ile bulunan Cronbach a de
" ğerlerine bakıldığında üç maddenin çıkarılması durumunda Cronbach a değeri

nin yükseldiği birinde ise değerin değişmediği görülmektedir. Bunlar: 21. madde 
(c.a = 0,8243) 28. madde (c. a = 0,8246), 35. madde (c. a 0,8260) ve 30. madde 
(c. a = 0,8234) 'dir. En yüksek değer 0,8260 ile 35. maddeye aittir. Diğer bir ifa
de ile İçsel tutarlığı en az olan 35. maddenin çıkarılması ile Cronbach a 'nın yük
selebileceği değer 0,8260 gibi 0,8234 olan genel Cronbach a değerinden çok az 
yüksek bir değerdedir. İçsel tutarlığı en az olan maddenin·bile binde 2 gibi kabul 
edilebili bir farklılığa sahip olması, hiç bir maddenin Kendini Geliştirme Envan
terinden atılmasına gerek bulunmadığım göstermektedir. 

KGE'nin güvenirliğine ilişkin bir başka gösterge de her bir maddenin diğer, 
maddelerle arasındaki toplam korelasyonudur. Bu korelasyonun düşük olması o 
maddenin envanter içindeki diğer maddelerle fazla bir ilişkisi olmadığım gösterir. 
KGE bu açıdan da incelendiğinde içsel tutarlılığı diğerlerinin altında olan madde
lerin toplam korelasyonu aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

Toplam 
Madde Korelasyon Cronbach a 

35 0.0510 0.8260 
30 0.1515 0.8234 
28 0.1040 0.8246 
21 0.1463 . 0.8243 
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.. 
Görüldüğü gibi örneğin 30. madde 0.1515.korelasyon göstermekle beraber 

tüm sorular üzerinden elde edilen 0,8234 ile aynı Cronbach a 'yı vermektedir. Bu 
nedenle Cronbach a testi sonucunda madde çıkarmanın önemli bir değişiklik 
oluşturmadığı sonucuna varılmıştır. Acnak güvenirliğin daha da yüksetilmesi 
amacıyla envanterin bundan sonraki uygulamalarında yukarıda belirlenen 4 mad
denin çıkarılması önerilebilir. 

Sonuç olarak KGE'nin bireylerin kendilerini geliştirmeleriyle ilgili tutumla
rını belirlediği yani konusuna uygun olduğu ve maddeleri arasında iç tutarlık ve 
sonuçlarında kararlılık bulunduğu görülmektedir. 

2. Faktör Analizi Sonuçları 
KGE 'nin içsel tutarlığa sahip olduğu, diğer bir ifade ile maddelerin amaçla

nan kendini geliştirme olgusu ile ilgili olduğu belirlenmişti. Ancak envanterin, 
kendi içindeki bu tutarlılığın, envanterin maddelerini cevaplayanlara nasıl yansı
dığı önemli bir sorudur. Nitekim envanterin tutarlılığı ve özellikle geçerliğinin, 
maddelerin cevaplayıcıların zihninde oluşturduğu gruplamalarla ilişkili olduğu 
bilinmektedir. 

Faktör analizinin amacı, birbiriyle içsel ilişkisi bulunan bir çok değişkeni en 
uygun şekilde bir araya getirmek ve daha az sayıda faktörle bu değişkenleri açık
lamaktır. Bir başka deyişle faktör analizi, deneklerin maddelere verdikleri cevap
lardan yola çıkarak maddelerin onların zihninde nasıl gruplandığının ortaya çı
kartılmasıdır. 

Yapılan faktör analizinde Kaiser-Mayer-Olkin katsayısı 0,7842 çıkmıştır. 
Aynca Bartlett Testi de faktör analizi yapılabileceğini göstermektedir (Bartlett 
Total Sphericity = 3123,71). Faktör analizinin öz değeri (Eigenvalue) 1 'in üstün
de olan bütün faktörler alınmıştır. 13 faktör belirlenmiş ve bu faktörlerin 40 mad
denin taşıdığı bilginin% 60,5 'ini taşıdığı belirlenmiştir. (Ek: 5-c). 

Faktör analizinde elde edilen faktörler öz değer sırasına göre ve en çok bilgi 
taşıyandan en az bilgi taşıyana kadar sıralanmıştır. Her faktöre, kapsadığı madde
leri temsil eden genel bir başlık verilmiştir. KGE 'nin, yöneticilerin zihninde 
oluşturduğu faktör analizi grupları aşağıda verilmiştir. 
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Faktör 1 : Zaman Yönetimi Konusunda Kendini Geliştirme 
•İşlerden kendime ayıracak zaman kalmıyor, 
• Yeterince dinlenemiyorum. 
• Aileme ve çocuklarıma yeterince zaman ayJTamıyorum. 
• Hobilerim için zamanım yok. 
• Yapabileceğim çok şey var ama zaman yok. 
• Yayınlan izlemeye pek zamanım kalmıyor .. 
• Sosyal yaşamımda monotonluk var. 
Birinci faktörde daha çok zaman yetersizliğine dayanan kendini geliştirme 

ihtiyacına yönelik maddelerin yer aldığı dikkti ç~kmektedir. Buradan hareketle 
kendini geliştirme etkinliklerinde zamana ilişkin problemlerin:enönemli yer tutfu
ğu söylenebilir. 

Faktör 2 : Bireysel Kişilik Özellikleri Konusunda Kendini Geliştirme 
•Halkla ilişkiler, kendimi geliştirmem gereken önemli konulardan biridir. 

1 

• Bir yönetici olarak insanı daha iyi tanımak istiyorum. · 
• İletişim becerilerimi geliştirmek istiyorum.: 
• Etkin toplantı yönetimi konusunda bilgilendirilmek isterdim. 
• Astlarım için daha iyi bir yönetici modeli qluşturabilirim. 
Kişinin bireysel kişilik özellikleri konusunda kendini geliştirmesi ihtiyacına 

işaret eden maddeler, ikinci faktör altında toplanrµıştır. Buradaki ifadeler, doğru
dan bireyin kendi bireysel özellikleri, bilgi birimi 've becerilerine yenilerini katma 
yönündeki kendini geliştirme ihtiyacım göstermektedir. 

Faktör 3 :Kendini Geliştirmede Bireysel Değerlendirme 
• Kendimi yeterince tanımadığım kanısındayım. 
•İyi bir dinleyici değilim 
• Kendimi yeterince ifade edemiyorum. 
• Sosyal yaşamımda monotonluk var. . 
Üçüncü faktör altında toplanan maddelere bakıldığında bunların, kişinin 

kendine yönelik değerlendirmeleri olduğu görülıiıektedir. Bu değerlendirmelerin 
ve bir anlamda bireyin kendinde gördüğü eksikliklerin, kendini gel~ştirme ihtiya
cına yol gösterdiği söylenebilir. 

Faktör 4: Kendini Geliştirmeye İnanma ve Olanaklar 
• Her birey mevcut potansiyelini geliştirmek zorundadır. 
• Verimli çalışma koşullan konusunda bilgilendirilmek isterdim. 
• İşyerimizde daha yaratıcı bir işbirliği ortamının oluşması gerekli. 
• Yeni şeyler öğrenecek kapasitem olduğuna inanmıyorum. 
Bu faktördeki ifadelerin, kendini geliştirme ile ilgi fikirleri ve özellikle bu 

süreçte olması gerekli görülen koşullarla ilgili olduğu görülmektedir. 
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Faktör 5 : Kendini Geliştirme Kaygısı 
• Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayamama endişesi, beni 

zaman zaman ürkütüyor. 
• Teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemiyorum. 
• Bazı gelişmelere ayak uydurmakta güçlük çekiyorum. 
• İş konumla ilgili gelişmeleri ve değişmeleri izlemekte güçlük çekiyorum. 
Kendini geliştirme konusundaki endişeleri içeren ifadeler, beşinci faktör al-

tında toplanmıştır. 

Faktör 6: Yönetim Becerileri Konusunda Kendini Geliştirme 
• Yönetici ol~ak bir arayış içindeyim. 
• Astlarımı daha çok ikna edebilmem için yeni becerilere ihtiyacım var. 
Bireyin yönetici olarak kendini geliştirmesi ile ilgili ihtiyacına yönelik ifa-

deler, bµ faktörde bir araya gelmiştir. 

! 

Faktör 7: Yöneticinin Kendini Geliştirmesinde Rekiibe_tin Etkisi 
• İşimde daha üst kademelere yükselmem için bir şeyler yapmam gerekli. 
• Rekabet, çalışanların kendilerini geliştirmelerin de en önemli unsurdur. 
• Yönetici geliştirme programlarına katılmak istiyorum. 
Bu faktördeıd ifadeler de yine bireyin iş yaşamıyla ilgili kendini geliştirme 

ihtiyacına yönelik maddelerdir. 

Faktör8: 
• Bedensel açıdan forma girmek, spor yapmak istiyorum. 
• Özlemini duyup yapamadığım şeyler var. 

Faktör 9: 
• Bilgilerimi geliştirmek için masraftan kaçmam. 
• Yöneticinin insan psikolojisini bilmeye ihtiyacı vardır. 

' 

Faktör 10: 
• !uygun koşullar sağladığında daha iyi bir yönetici olabileceğime 
• ınanıyorum. 

• Terfi fırsatım başkalarının elinde olduğundan ilerlemem için 
yapabileceğim fazlaca bir şey yok. 

Faktör 11 : :· 
• Bazen bir takım felsefi konularla ilgilenmek istiyorum. 
• Manevi konularda yeni bilgiler edinmek isterdim. 
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Faktör 12: 
•Stresle başa çıkma yollarını öğrenmek istiyorum. 

Faktör 13: 
• Sağlıklı bir biçimde beslenmiyorum. 
• Günlük yaşamımda hangi işe ne kadar zaman ayıracağım konusunda 

güçlük çekiyorum. 

8, 9, 10, 11, 12, 13. faktörlere genel olarak bakıldığında 8. faktörde kendini 
geliştirmenin bedensel yönü; 9. faktörde kendini geliştirmenin ekonomik yönü; 
10. faktörde kendilerini geliştirmeleri amacıyla yöneticilere sağlanması gereken 
olanaklar; 11. faktörde bireyin manevi ve felsefi konularda kendini geliştirme ih
tiyacını, 12. faktör stresle başa çıkmak ile ilgili kendini geliştirme ve 13. faktörde 
ise yine bedensel açıdan kendini geliştirme ve günlük yaşamda zaman kullanımı 
ile ilgili ifadelerin yer aldığı görülmektedir. 

KGE 'nde yer alan maddelerin, yöneticilerin zihnindeki gruplamalan
na ve önem derecelerine bakıldığında yöneticilerin kendilerini geliştirme ko
nusunda öncelikle zaman sorunu, bireysel kişilik özellikleri, kendine yönelik 
değerlendirmeler, kendini geliştirme ile ilgili görüşler, bu konudaki endişe
ler ve yönetici olarak kendini geliştirme ihtiyacım önemsedikleri görülmek
tedir. 

3. Kendini Geliştirme Envanterinin Sonuçlan 

Geçerlik ve güvenirlik açısından incelenen 40 maddelik Kendini Geliştirme 
Envanterinin maddeleri arasında tutarlık olduğu belirlenmiştir. Bu alt başlıkta 
tüm yöneticiler bazında envantere verilen cevaplar incelenecektir. Bilindiği gibi 
tutum envanterleri, genellikle tek tek maddelere verilen cevapların ortalamaları
nın incelenmesi ile değerlendirilmektedir. Bu çalışmada kullandığımız ve yöne
ticilerin kendilerini geliştirme konusundaki tutumlarının belirlenmesi amacıyla 
geliştirilen KGE 'ne verilen cevapların (hiç katılmıyorum, katılmıyorum, fikrim 
yok - kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum), sıklıkları, ortalamaları ve 
standart sapmaları tablo 43 'te verilmiştir. Bu veriler doğrultusunda her madde kı-: 
saca ele alınacaktır. Değerlendirme sırasında kolaylık sağlanması amacıyla ge
nellikle "hiç katılmıyorum" ve "katılmıyorum" yanıtları bir arada, "katılıyorum" 
ve "tamamen katılıyorum" yanıtları da bir arada düşünülmüştür. Maddelerin de
ğerlendirilmesinde, "fikrim yok-kararsızım" noktasından" hiç katılmıyorum" ve 
"tamamen katılıyorum" uçlarına gidildikçe ilgili tutumun güçlendiği bilinmekte-
dir. · 

: ;-. 
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Aşağıda KGE'ne tüm yöneticilerin verdikleri cevaplar.J.e_k tek her madde 
düzeyinde ele alınmıştır. · 

1- "Stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek istiyorum" Tabloda da gö
rüldüğü gibi yaklaşık her üç yöneticiden biri(% 32,1), bu ifadeye katılmıyor ve
ya bu konuda kararsız. Her üç yöneticiden yaklaşık ikisi de (% 68) bu ifadeye ka
tılmaktadır (katılıyorum + tamamen katılıyorum). Genel olarak yöneticilerin 
stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek istedikleri görülmektedir ( x = 3,59). 
Ancak bu konudaki eğilimin çof güçlü olmadığı söylenebilir. 

2- "Bazen gelişmelere ayak uydurma·!da güçlük çekiyorum." Yöneticile
rin yarısı(% 49,5), bu görüşe katılmadığım belirtn?ştir. % 14,2 'si bu konuda ka
rarsız kalırken % 36,3 'ü ise bu' görüşe katıldığım belirtmiştir. Yöneticilerin ge
nel olarak zaman zaman gelfşmelere ayak uydurmakta güçlük çekiyorum 
ifadesine katılmama eğiliminde oldukları ( x = 2,77) görülmektedir. 

1 

3- "İşimde daha üst kademelere yükselmem için birşeyler yapmam gerek
li." Yöneticilerin % 24 'ü bu görüşe katılmamaktadır. Bu görüşe katılanlar, ço
ğunluğu(% 63,3) oluşturmakt~dır. Bu ifadenin kendini geliştirme açısından son 
derecede önemli olduğu söyl~nebilir. Nitekim kendini geliştirme arzusunun 
(özellikle iş ile ilgili konularda} daha üst kademelere çıkma isteği ile yakından 

1 

ilişkili olduğu bilinmektedir. Yöneticilerin genel olarak işlerinde daha üst kade-
meye yükselmek için bir şeyler yapma eğiliminde oldukları ( x = 3,46) söylenebi
lir. 

4- "Yöneticinin insan psikolojisini bilmeye ihtiyacı vardır." Bu görüşe ka
tılıp katılmamak yöneticinin bu konudaki kendini geliştirme çabası ile yakından 
ilişkilidir. Yapılan analizler sonucunda yöneticilerin önemli bir çoğunluğunun 
(% 91.1) bu görüşe katıldıkları;görülmektedir. Bu konuda fikri olmayan veya bu 
görüşe katılmayanların oranı ise% 8,9 düzeyindedir. Yöneticinin insan psikoloji
sını bilmeye ihtiyacı vardU:, görüşüne yöne'ticilerin kuvvetle katıldıkları 
( x = 4,40) görülmektedir. Yöneticiler tarafından kuvvetle benimsenen bu tutum, 
insan psikolojisinin yönetici aÇısından taşıdığı öhemin çoğunlukla anlaşıldığını 

• 1 

göstermektedir. Gerçekten de yöneticinin işi, tem~lde insanlara iş gördürmek ol-
duğundan onların psikolojilerini bilmek kendi işiAf en J.yi biçimde yapması bakı
mından gerekli hatta zorunludur. Bu görüşün kuvvetle benimsenmesi, konunun 
öneminin anlaşıldığını gösteren bir kanıt olarak değerlendiri~ebilir. 
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. 5- " Bazen bir takım felsefi konularla ilgilenmek istiyorum." Yöneticile
rin yansından çoğu(% 58,8) bu görüşe katılmaktadır. % 18,2 'sinin katılmadığı 
bu görüş konusunda yöneticilerin% 23,1 gibi önemli bir kısmı da kararsız kal
mıştır. Diğer ifadelerle karşılaştırıldığında kararsız kalanların çokluğu bu ifade de 
dikkati çekmektedir. Yöneticilerin bu ifade konusunda net bir tutumları bulun
mamakla beraber, ·bir takım felsefi konularla ilgilenme eğiliminin bulunduğu 
( x = 3,39) söylenebilir. 

6- "Her birey mevcut potansiyelini geliştirmek zorundadır." Yöneticilerin 
önemli bir çoğunluğu (%89,8), bu ifadeye katılmaktadır. % 9,2 'si bu konuda fikri 
olmadığı, kararsız olduğunu belirtirken % 1 gibi çok küçük bir kısmı da bu ifade
ye katılrriadığını belirtmiştir. Kişilerin mevcut potansiyellerini geliştirme zorun
luluğuna inanmak kendini geliştirme bakımından önemli bir adımdır. Nitekim bu 
konudaltj tutumun güçlü olmaması kendini geliştirme yönündeki çabaları doğru
dan etkil~yecektir. Yöneticiler, her bireyin mevcut potansiyelini geliştirmek 
zorunda olduğu fikrini kuvvetle benimsemektedirler ( x = 4,30). 

7- "Yönetici olarak bir aray~ içindeyim" Yöneticinin bir arayış içinde ol
ması, kendi işini daha iyi yapması, problemlerle daha rahat başa çıkması ve so
nuç olarak kendisin! geliştirmesi bakımından önemli bir hareket noktasıdır. Yö
neticilerin yansına· yakın kısmı(% 45,9) bu görüşe katılmazken% 16,5 'i bu ko
nuda kararsız kalmış, % 37,6 'sı da bu görüşe katılmıştır. Yöneticilerin genelde 
bir arayış içinde olma konusunda net bir görüşleri bulunmadığı hatta bu gö
rüşe katılmama ( x = 2,89) eğiliminin bulunduğu görülmektedir. 

8- "Astlanmı daha çok ikna edebilmem için yeni becerilere ihtiyacım 
var. " Bir önceki ifadeye paralel olarak yine yöneticilerin yansına yakın kısmı 
(% 45,9), bu görüşe katılmamaktadır. % 40,6 'sının katıldığı bu ifade konusunda 
% 13,5 'ide kararsız kalmaktadır. Yöneticilerin bu konuda da kararsızlık sınırına 
yakın olmaları ( x = 2,92) dikkati çekmektedir. 

9- t 'Yayınlan izlemeye pek zamanım kalmıyor." Önceki iki ifadede olduğu 
gibi yöneticilerin yarısına yakın kısmı bu fikre(% 42,5) katılmamakta, yansına 
yakın ıdsmı da (% 44,9) katılmaktadır. Bu konuda da genelde bir kararsızlığın 
( x = 3,02) bulunduğu görülmekle beraber, yöneticilerin % 44,9 'unun yayın
ları izlt:meye zamanlarının kalmadığını belirtmesi, dikkat çekici bir sonuç
tur. Çünkü, kendini geliştirme öncelikle gelişmelerin izlenmesini gerektirmekte
dir. 
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1 O- "İş kolumla ilgili gelişmeleri ve değişmeleri izlemekte güçlük çekiyo.
rum." Yöneticilerin yansından çoğu(% 52,8) bu görüşe katılmamaktadır. Diğer 
bir ifade ile yöneticilerin yansından çoğu iş alanıyla ilgili gelişmeleri izlemekte 
güçlük çekmediğini belirtmiştir. Yöneticilerin % 14,5 'i kararsız kalırken 
% 32,6 'sı iş alanıyla ilgili gelişmeleri izlemekte güçlük çektiğbµ belirtmiştir. 
Çok kuvvetli olmamakla beraber yöneticilerin bu görüşe katılmama eğiliminde 
( x = 2,76) oldukları görülmektedir. 

11- "Teknolojik gelişmeleri yetericne öğrenemiyorum". Y 9neticilerin ço
ğunluğu (% 60,4), teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemediği fikrine katıl
maktadır. Her dört yöneticiden birinin(% 25) teknolojik gelişmeleri öğrenememe 
sorunu bulunmadığı görülmektedir. Yöneticilerin bu görüşe katırııa eğiliminde 
( x = 3,37) oldukları söylenebilir. Hızla gerçekleşen teknoloji~ gelişmelerin 
kendini geliştirme bakımından başlı başına bir alan oluşturduğu göz önüne 
alındığında yöneticilerin bu konuda kendilerini geliştirme ihtiyacı duymala-
rı önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. : 

12- "Bir yönetici olarak insanı daha çok tanımak istiyoru-frı." Yöneticile
rin çoğunluğu (% 80,9), bu görüşe katılmaktadır. % 11,6 'sı bu Içonuda kararsız 
kalırken% 7,6 'sı da bu görüşe katılmamaktadır. Yöneticilerin, ihsanı daha çok 
tanımak istedikleri ( x 3,96) görülmektedir. İnsan unsurunun gi<lerek daha bü
yük önem kazandığı günümüzde yöneticilerin insanı daha çok tanımak iste
mesi, insan unsurunun yöneticiler açısından önemli bir kendini geliştirme 
konusunu oluşturduğunu göstermektedir. 

13- "Günlük yaşamımda hangi işe ne kadar zaman ayıracağım konusun
da güçlükler çekiyorum." Yöneticilerin yansından çoğu(% 55,1), bu görüşe ka
tılmamaktadır. % 30,7 'si ise katılmaktadır. Genel olarak bu gö;rüşe katılmama 
( x = 2, 73) eğiliminin bulunduğu görülmektedir. Zaman yönetimi kendini geliş
tirme konusunda önemli bir faktördür. Yaklaşık her üç yöneticiden birinin 
günlük yaşamında zaman problemi yaşadığını belirtmesi dikkat çekicidir. 

1 

' 

14- "Yapabileceğim çok şey var ama zamanım yok." Yöneticilerin yansı 
(% 50,2) bu görüşe katılmaktadır. % 37 'si bu görüşe katılmazken% 12,9 'u bu 
konuda kararsız kalmıştır. Bu sorunun da bir önceki madde ile paralel olduğu ve 
her iki maddenin birbirini desteklediği görülmektedir. Bu görüşe katılım konu
sundaki eğilimin güçlü olmamasına karşılık ( x = 3, 16) yöneticilerin yarısının 
zaman problemi nedeniyle yapabileceği pek çok şeyi yapamaması önemli bir 
sonuçtur. Buradan hareketle zaman yönetiminin yöneticilerd~ kendini geliş-. 
tirme bakımından üzerinde durulması gereken bir konu olduğu düşünül
mektedir. 
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15- "Verimli çalışma teknikleri konusunda bilgilenmek isterim." Yöneti
cilerin önemli bir çoğunluğu (% 80,1), bu görüşe katılmaktadır. Kalanların % 
11,9 'u kararsız kalırken% 8 'i bu görüşe katılmamaktadır. Verimli çalışma tek
nikleri, mevcut çalışma biçiminin daha yararlı ve verimli kılınması için çeşitli ça
baları gerektirmektedir. Gerek birey gerekse örgüt düzeyindeki bu çabalar, yö
neticinin kendini geliştirmesiyle yakından ilişkilidir. Görüldüğü gibi yöne
ticiler, daha verimli çalışma teknikleri konusunda bilgilenme eğiliminde
dirler ( x = 3,86). 

16- "Başan için kendimi geliştirmek zorundayım." Yöneticilerin çoğun
luğu (% 83,4), bu görüşü desteklemektedir. Kalanların % 10,2 'si kararsız, 

% 6,3 'ü ise bu görüşe katılmamaktadır. Başarı için kendini geliştirme zorunlulu
ğuna inanma genel olarak benimsenmiştir ( x = 4,06). Kendini geliştirme arzusu
nun çeşitli değişkenlere bağlı olarak düşük veya yüksek olabildiği, konuyla ilgili 
teorik inceleme sırasında belirtilmişti. Yöneticilerin başarı için kendilerini ge
liştirmek zonmda olduklanna inanmaları, kendini geliştimıe sürecinde haşan 
ihtiyacının önemli rol oynadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu
radan hareketle yöneticilerin, kendilerini geliştirme yönündeki arzuların da 
daha başarılı olma ihtiyacının ve isteğinin önemli rol oynadığı söylenebilir. 

17- "Sosyal yaşamımda monotonluk var". Yöneticilerin yarısına yakın 

kısmı (% 47,2), bu görüşe katılmaktadır. % 40,6 'sı bu görüşe katılmazken 

% 12,2 'si kararsız olduğunu belirtmiştir. Yöneticilerin bu konudaki tutumlarının 
net olmadığı ( x = 3,05 ) görülmektedir. Ancak sosyal yaşamında monotonluk ol
duğunu belirtenlerin oranının beklenenin çok üzerinde olduğu düşünülmektedir. 
Zaman yönetimi ile ilgili diğer maddeler ile bu madde arasında paralellik bulun
duğu da dikkati çekmektedir. 

18- "Manevi konularda yeni bilgiler edinmek isterdim." Yöneticilerin bu 
konuda baskın bir tutumu bulunmamasına karşılık yarısına yakın kısmı(% 47,5) 
bu ifadeye katılmıştır.% 34,3'ü ifadeye katılmamakta% 18,2 'si bu konuda karar
sız kalmaktadır. 

19- "Halkla ilişkiler, kendimi geliştirmem gereken önemli konulardan bi
risidir." Yöneticilerin çoğunluğu (% 73.2) bu görüşe katılmıştır, kalanların bir 
kısmı(% 13,5) bu görüşe katılmamakta diğer bir kısımda (% 13,5) bu ko
nuda kararsız olduğunu belirtmektedir. Genel olarak yöneticilerin bu görüşe ka
tılma ( x = 3,72) eğiliminde oldukları görülmektedir. İnsan unsurunun öneminin 
giderek arttığı günümüzde halkla ilişkiler, iş alanı ne olursa olsun .her konuda 
önem kazanmaktadır. Yöneticilerin bu durumun farkında oldukları ve.halkla iliş
kiler konusunu, kendilerini geliştirmeleri gereken bir alan olarak· belirledikleri 
söylenebilir. 
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20- "Etkin toplantı yönetimi konusunda bilgilenmek isterim. " Her dört 
yöneticiden üçü(% 75,6), etkin toplantı yönetimi konusunda bilgilenmek is- ·· 
temektedir. Kalanların % 15,5 'i kararsız kalırken % 8,9 'u bu görüşe katılına
maktadır. Etkin toplantı yönetimi konusunda yöneticilerin bilgilenmek istemeleri 
( X: = 3,76) bu konudaki kendini geliştirme ihtiyacına işaret etmektedir. Etkin top
lantı yönetiminin iş alanı ile ilgili önemli bir kendini geliştirme konusunu oluş
turduğu görülmektedir. 

21- "Kendimi yeterince ifade edemiyorum:" Yöneticilerin çoğunluğunun 
(% 62,7) bu ifadeye katılmadıkları görülmektedir. Bu ifadeye katılanların oranı 
% 23,8 düzeyindedir. Yöneticilerin ağırlıklı olarak bu ifadeye katılmama eğili
minde olmaları ( x = 2,51 ), kendilerini ifade etme konusunda sorunları bulunma
dığına inandıklarım göstermektedir. Bununla beraber 64 yöneticinin (% 23,8) 
kendini yeterince ifade edemediğini düşünmesi, bu yöneticiler açısından üzerinde 
durulması gereken bir konu olduğu düşünülmektedir. 

22- "Bedensel açıdan forma girmek spor yapmak istiyorum. "Yöneticile
rin çoğunluğu (% 68,3) bu görüşe katılmaktadır. Kalanların yarısı (% 15,8) bu 
konuda kararsız kalırken yarısı da (% 15,9) bu görüşe katılmadığım belirtmiştir. 
Bedensel açıdan forma girmek spor yapma isteğine yöneticilerin katılma eğilmin
de ( x = 3,67) oldukları görülmektedir. Bedensel açıdan kendini geliştirmenin de 
yöneticiler tarafından ihtiyaç olarak hissedildiği söylenebilir. 

23- "Özlemini duyup yapamadığım şeyler var." Ağırlıklı olarak zaman yö
netimi ile ilgili olan bu ifadeye katılımın çoğunlukta(% 74,6) olduğu görülmek
tedir. Diğer bir ifade ile her 4 yöneticiden üçü özlemini duyup yapamadığı şeyle
rin bulunduğunu belirtmektedir. Yöneticilerin genel olarak katılına eğilimi gös
terdikleri bu görüşe ( x = 3,80) katılmayanların, yansı kararsız(% 12,5), yarısı 
(% 12.9) ise bu görüşe katılmadıklarım belirtmişlerdir. 

24- ''Astlanm için daha iyi bir yönetici modeli oluşturabilirim." Astları 
için daha iyi bir yönetici modeli olabileceğine inanan yöneticiler çoğunluktadır 
(% 64,6). Bu görüşe katılmayanların oranı% 17,1, kararsızların oram ise% 18,3 
'tür Yöneticilerin, astlarım için daha iyi bir yönetici nıodeli oluşturabilirim, görü
şüne katılına eğiliminde ( x = 3,54) oldukları görülınektedir. Daha iyi bir model 
olunabileceği yönündeki inancın, bu konuda kendini geliştirme çabasını da bera
berinde getireceği düşünülebilir. 

25- "İş yerimizde daha yaratıcı bir işbirliği ortamının oluşturulması ge
rekli." Bu görüşe yöneticilerin önemli bir çoğunluğu (% 78,9) katılmaktadır 
( x = 3,88). Diğerlerini.n yarısı kararsız, yarısı ise bu fikre katılmamaktadır. Ör
gütsel ortamın ve bireylerin özellikle iş konulatı ve insan ilişkileriyle ilgili kendi
ni geliştirme isteğini belirten bu görüşe katılma eğiliminin ortaya çıkması, yöne
ticilerin iş alanıyla ilgili kendini geliştirme ihtiyacının diğer bir göstergesidir. 
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26- "Yönetici geliştirme programlanna katılmak istiyorum": Her dört yö
neticiden üçü, yönetici geliştirme programlarına katılmak istemektedir(% 77,2),. 
% 16,2 'sinin kararsız olduğu bu görüşe% 6,6 'sı katılmamaktadır. Bu görüşe ka
tılma eğiliminin ağır basmasına karşılık ( x = 3,84) 20 yöneticinin(% 6,6) yöneti
ci geliştirme programlarına katılmak istememesi ve daha da önemlisi 49 yönetici
nin(% 16,2) bu konuda kararsız olması dikkat çekicidir. 

27- "Ter.fi ftrsatım başkalannın elinde olduğundan ilerlemem için ya
pabileceğim fazlaca birşey yok": Genel olarak bu görüşe ~atılmama eğilimi

nin ( x = 2, 70) bulunduğu görülmektedir. Yöneticilerin yarısından biraz fazlası 
(% 53,1) bu görüşe katılmazken% 16,8 'i kararsız kalmaktadır. Bu görüşe katı
lanların oranı ise % 30,1 düzeyindedir. Bu görüşe katılmama eğiliminin bulun~ 
masına karşılık, her üç yöneticiden birinin terfi fırsatının başkalarının elinde ol
masından dolayı fazlaca yapabileceği birşey olmadığına inanması düşündürücü:
dür. Nitekim bu inancın, yöneticilerin iş alanıyla ilgili kendini geliştirme çabal~
nnı önemli ölçüde engelleyeceği söylenebilir. 

28- " Kendimi yeterince tanımadığım kanısındayım.". Yöneticilerin kuv
vetle katılmadıkları birkaç ifadeden birisi budur ( x = 2,06). Nitekim yöneticilerin 
% 78,9 'u bu görüşe katılmadığını belirtirken% 9,2 'si bu görüşe katılmaktadır. 
Bu görüşe katılmama eğiliminin bulunmasına karşılık yaklaşık her on yönetici
den birinin, kendini yeterince tanımadığını düşünmesi, bu konudaki. bilgilenme 
ve kendini geliştirme ihtiyacına işaret etmektedir. Kararsızlarla beraber kendini 
yeterince tanımadığını düşünenlerin oranı, onda ikiye yükselırl.ektedir. 

29- "Hobilerim için zamanım yok." Yöneticilerin yarısına yakın kısmı 
(% 45,9), bu ifadeye katılmamaktadır. Katılanların oranı ise % 39,6 'dır. 11 Hobile
rim için zaman yok 11 görüşüne katılma konusunda net bir eğilim bulunmamakla 
beraber ( x = 2,90) yöneticilerin% 39,6 'sının hobileri için zaman bulamaması yi
ne zaman yönetimi problemine işaret etmektedir. 

' 
30- "Bilgilerime yenilerini katmak için masraftan kaçinmam. " Bu görüŞe 

katılma eğiliminin bulunduğu ( x = 3,71) görülmektedir. Nitekim her dört yöneti
ciden yaklaşık üçü, bilgilerine yenilerini katmak için masraftan kaçınmayacağıı!u 
belirtmektedir(% 72). Yöneticilerin% 15,5 'i kararsızken% 12,5 'i bu görüşe ka
tılmadığını belirtmektedir. 
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3i- "İşlerd.en . kendime ayıracak zaman kalmıyor." Yöneticilerin, 
% 15,Z 'si bu ifade konusunda fikri bulunmadığı, kararsız olduğu% 42,5 'inin bu 

·görüşe katıldığı, % 42,3 'Ünün is'e bu görüşe katılmadıkları belirlenmiştir. Bu ifa
de konusunda da net bir eğilimin bulunmadığı görülmektedir ( x = 3.03). Ancak 
yöneticilerin yarısına yakııi kısmının(% 42,5) işlerinden kendine ayıracak zaman 
bulamadığını düşünmesinin, zaman yönetimi problemine işaret ettiği düşünül
mektedir. 

32- "Yeterince dinlenemiyorum." Yöneticilerin yarısından çoğu(% 56,4) 
bu görüşe katılmaktadır.% 14,2 'si~n kararsız olduğu bu ifadeye% 29,4 'ü katıl
mamaktadır. Güçlü olmamakla beraber "yeterince dinlenemiyorum" ifadesine ka
tılma {fğilimimn ( x = 3,35) bulunduğu görülmektedir. Yine zaman yönetimi ile 
yakından ilişkili olan bu görüşe katilma eğiliminin bulunması, yöneticilerin za
man yönetimi konusunda kendilerini geliştirme ihtiyacının bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. 

3'~- "Rekabet çalışanlann kendilerini geliştirmelerinde en önemli un
surdur,." Yöneticilerin çoğunluğu '(% 68,6) rekabeti, kendini geliştirmede en 
önemli unsur olarak görmektedir. Diğerlerinin yarısı (% 15,9) bu görüşe katıl
mazken yarısı(% 15,5) kararsız old~ğunu belirtmiştir. Genel olarak katılma eğili
minin ! ( x = 3,69) bulunduğu bu görüş, yöneticilerin, kendini geliştirmede 
rekabeti önemsediklerini göstermektedir. 

l4- "Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayamama endişesi 
zaman zaman beni ürkütüyor." Bu görüşe katılım konusunda net bir eğilim bu
lunmamaktadır ( x = 3, 15). Bununla beraber bu görüşe katıldığını belirtenlerin 
oranı % 46,5, katılmadığını belirtenler ise % 35 oranındadır. Diğer bir ifade ile 
yöneticilerin yarısına yakın kısmı hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum 
sağlayamama endişesi duyduğunu belirtmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan 
günür~üzde hızlı bilgi artışına ilişkin bu endişenin doğal karşılanması gerektiği 
düşünUlmektedir. Diğer yandan yeni bilgilere uyum sağlayamama konusundaki 
belirli '. düzeyde endişe, k~ndini geliştirme çabaları bakımından önemli bir ateşle-

• 1 

yici unsur olarak rol oynamaktadır. · 
. ! 

35- "İyi bir dinleyici değilim. "Yöneticil~rin çoğunluğu (% 75.5) bu görüşe 
katılniamaktadır. Diğerlerinin% 13,9 'u kararsız, o/p 10,6 'sı ise bu görüşe katıldı
ğını b.elirtmektedir. Genel olarak yöne~icil~ri,n: iyi. bir dinleyici olmadıkları yö
nündeki ifadeye katılmama eğiliminde ( x = 2;15) oldukları ve bu eğilimin diğer 
ifaçlelerle karşılaştırıldığında güçlü olduğu görÜIİ;Fıekte.rdir. 

' 
.• 
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36- "Sağlıklı bir biçimde beslenemiyorum." Yöneticilerin yarısından çoğu 
(% 58,1) bu görüşe katılmamaktadır. Bu görüşe katılanların oranı ise% 29,7 dü
zeyindedir. Bu görüşe katılmama eğiliminin ( x = 2,62) ağır basmasına karşılık 
yaklaşık her üç yöneticiden birinin sağlıklı bir biçimde beslenemediğini belirtme
si dikkat çekicidir. 

37- "Uygun koşullar sağlandığında daha başanlı bir yönetici olabileceği
me inanıyorum." Her dört yöneticiden üçü(% 74,3) bu ifadeye katılmaktadır.% 
15,5 'i bu konuda kararsız kalırken% 10,2 'si bu ifadeye katılmamaktadır. Gene,1-
de yöneticilerin uygun koşullar sağlandığında daha başarılı birer yönetici olabile
ceklerine inandıkları ( X: = 3,91) görülmekteri. 

38- "İletişim becerilerimi geliştirmek ihtiyacı hissetiyorum." Yöneticile
rin çoğunluğunun (% 66) iletişim becerilerini geliştirme ihtiyacı duyduğu görül
mektedir. Kalanların yaklaşık yansı (% 17 ,5) bu ifadeye katılmamakta, yarısı da 
(% 16,5) bu konuda kararsız olduğunu belirtmektedir. Bu ifadeye katılma konµ
sundaki eğilim ( x = 3.54), yöneticilerin kendilerini geliştirme ihtiyaçları arasın
da iletişim becerilerini de önemsediklerini ortaya koymaktadır. 

39- ''Yeni şeyler öğrenecek kapasitem olduğuna inanıyorum.'' Yöne
ticilerin önemli bir çoğunluğu(% 89) bu görüşe katıldığım belirtmiştir. Kalanla-

' nn % 8,6 'sı kararsız kalmış% 2,4 'ü bu görüşe katılmamıştır. Yöneticilerin yehi 
şeyler öğrenecek kapasiteleri olduğuna kuvvetle inandıkları ( x = 4,15) görül
mektedir. Kendini geliştirmek bakımından, kapasitesi olduğuna inanmak önemli 
bir hareket noktasıdır. Bu bakımdan "yeni şeyler öğrenecek kapasitem olduğuna 
inanıyorum" şeklindeki ifadeye kuvvetle katılımın, kendini geliştirmek bakımın
dan önemli bir avantaj oluşturduğu düşünülmektedir. 

40- "Aileme ve çocuklanma yeterince zaman ayıramıyorum. " Bu ifadeye 
katılım konusunda net bir eğilim belirmemiştir ( X: = 3,15). Yöneticilerin yarısıµa 
yakın kısmı(% 46,2) bu görüşe katılmaktadır. % 16,2 'si ise bu konuda kararsız 
kalmıştır. Aile ve çocuklara yeterince zaman ayıramama konusunda net bir tutrim 
belirmemiş olmakla beraber, yöneticilerin yansına yakın kısmının bu ifadeye ka
tılması dikkat çekicidir. 
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KGE 'nin tüm yöneticiler düzeyindeki yukarıdaki sonuçlarına genel olarak 
bakıldığında yöneticilerin, kendilerini geliştirme ihtiyacım çeşitli alt boyutlarda 
hissettikleri söylenebilir. Yöneticilerin özellikle kendilerini geliştirmek iste
dikleri alanlar arasında; zaman yönetimi, insan unsurunun daha iyi tanın
ması ve insan psikolojisinin daha iyi anlaşılması, iletişim becerilerinin geliş
tirilmesi, öncelikle sayılabilir. Yöneticilerin zaman problemini çeşitli biçim
lerde dile getirdikleri dikkati çekmektedir. Yöneticilerin çoğunun gerek ken
dilerine gerekse ailelerine yeterince zaman ayıramadığı, özlemini duyup 
ama yapamadığı şeyler bulunduğu, yö:q.eticilerin önemli bir kısmının günlük 
yaşamda hangi işe ne kadar zaman ayıracakları konusunda güçl~k çektiği 
görülmektedir. Bütün bu verilerin ortak noktası, ·zaman yönetimine ilişkin 
sorunlardır. Zaman yönetiminin yöneticiler açısından eıi önemli kendini ge-
liştirme konusunu oluşturduğu söylenebilir. ' 

Diğer yandan başarı ve rekabetin, yöneticilerin kendilerini geliştirmele
rinde sivrilen nedenlerin başında geldiği anlaşılmaktadır~ Ayrıca yöneticiler; 
her bireyin kendi potansiyelini geliştirmek zorunda olduklarına kuvvetle 
inanmaktadırlar. Yönticilerin çoğunluğunun ( % 60,4), teknolojik gelişmeleri 
yeterince öğrenmediği, iş alanıyla ilgili .değişme ve.gelişmeleri izlemekte güç
lük çektiği(% 52,8), yarısına yakın kısnııııın (% 46,5) hızlı bilimsel .. ve tekno
lojik gelişmelere uyum sağlayamama endişesi taşımakta olduğu, her üç yö
neticiden birinin terfi fırsatı başkalaı:ının elinde olduğundan yapabileceği 
bir şey olmadığına inandığı görülmektedir. Yöneticilerin çoğunluğu, iş ye
rinde daha yaratıcı bir işbirliği ortamı~ oluşturulmasını gerekli görürken, 
yine çoğunluğunun astları için daha iyi bir yönetici modeli oluşturabileceğini 
düşünmesi dikkat çekicidir. Verimli çalışma teknikleri ve etkin toplantı yö
netimi, yöneticilerin iş alanıyla ilgili olarak kendilerini özellikle geliştirmek 
istedikleri konuları oluşturmaktadır. Bütün bu veriler, yöneticilerin kendile
rini geliştirme ihtiyacı ve bu yöndeki !arzularını ortaya koymaktadır. Dik
katleri çeken diğer bir nokta ise, yöneticilerin kendi bireysel ·özellikleri ko
nusundaki yetersizlikleri dile getiren iff;ldelere katılmamalarıdır. Kendini ye
terince ifade edememe, kendini yeterince tanımama, iyi bir dinleyici olmama 

' 1 

gibi ifadelere yöneticiler çoğunlukla katılmamaktadırla..;. 
' 1 

KGE 'nin tüm yöneticiler açısından değerlendirilıftesi, envanterde yer 
alan ifadeler konusundaki genel eğilimi göstermektedir. 'Bu genel eğilimlerin 
yöneticilerin, demografik ve iş yaşamlarına ilişkin özelliklerine göre çeşitli 
değişiklikler göstermesi beklenmektedir. 

. . . .. 
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Tablo 43 : Kendini Geliştirme Envanterinin Sonuçlan 

1- Hiç Katıl- 2-Kablmı 3-Fikıim 4-KaWı- 5-Tamamen N=303 
INo: KGE 'nin İfadeleri mı yorum yorum Yok yorum Katılıyorum 

(R) (r) (?) (k) (K) 

r % r % f % f % r % x s.s. 

1- Stresle başa çıkma teknikleri 
öğrenmek istiyorum. 9 3 ·36 l 1.9 52 17.2 177 58.4 29 9.6 3.59 0.92 

2- Bazeı:ı gelişmelere ayak uydur-
makta güçlük çekiyorum. 34 l 1.2 116 38.3 43 14.2 104 34.3 6 2 2.77 1.09 

3- İşimde daha üst kademelere 
yükselmem için bir şeyler yap-
marn gerekli. 19 6.3 53 17.5 39 12.9 151 49.8 41 13.5 3.46 1.11 

4- Yöneticinin insan psikolojisini : 
bilmeye ihtiyacı vardır. 1 0.3 , 6 2 20 6.6 119 39.3 157 51.8 4.40 0.72 . 

5- Bazen birtakım felsefi konularla ' ilgilenmek istiyorum. ' 15 5 40 13.2 70 23.1 166 54.8 12 4 3.39 0.93 

6- Her birey mevcut potansiyelini 1 

geliştirmek zorundadır. o o 3 1 28 9.2 145 47.9 127 41.9 4.30 0.67 

7- Yön~tici olarak bir arayış için-
deyirp. 27 8.9 112 37 50 16.5 93 30.7 21 6.9 2.89 1.14 

8- Astlarımı daha çok ikna ede-
bilmıbm için yeni becerilere ihti- .•' 
yacırtı var. 22 7.3 117 38.6 41 13.5 108 35.6 15 5 2.92 1.10 

9- Yayınları izlemeye pek zama-
nım kalmıyor. 11 3.6 116 38.3 40 13.2 125 41.3 11 3.6 3.02 1.04 

10- İş kolumla ilgili gelişmeleri ve 
değişmeleri izlemekte gilçlük-
!er çekiyorum. 21 6.9 139 45.9 44 14.6 88 29 l 1 3.6 2.76 1.05 

11- Teknolojik gelişmeleri yeterin-
ce öğrenemiyorum. 8 2.6 68 22.4 44 14.6 169 55.8 14 4.6 3.37 0.96 

12- Bir y,önetici olarak insanı daha 
çok tanımak istiyorum. 4 1.3 19 6.3 35 11.6 170 56.1 75 24.8 3.96 0.85 

13- Günlük yaşamımda hangi işe 
ne kadar zaman ayıracağım ko-. 
nusunda güçlükler çekiyorum. 21 6.9 146 48.2 43 14.2 77 25.4 16 5.3 2.73 1.07 

14- Yapıföileceğim çok şey var 
ama jzaman yok . . 19 6.3 93 30.7 39 12.8 122 40.3 30 9.9 3.16 1.15 

' 
15- Verimli çalışma teknikleri ko- i 

nusunda bilgilenmek isterdim. i 5 1.7 19 6.3 36 11.9 194 64 49 16.1 3.86 0.81 

16- Başarı için kendimi geliştirmek 
zorundayım. 2 0.7 17 5.6 31 10.2 161 53.1 92 30.4 4.06 0.82 

17- Sosyal yaşamımda monotonluk 
var.· 27 8.9 96 31.7 37 12.2 118 38.9 25 8.3 3.05 1.18 

18- Manevi konularda yeni bilgiler 
edinmek isterdim. 27 8.9 77 25.4 55 18.2 121 39.9 23 7.6 3.11 1.14 

19- Hall4a ilişkiler, kendimi geliş-
tirmem gereken önemli konu-
!ardan birisidir. 4 1.3 37 12.2 41 13.5 177 58.4 44 14.5 3.72 0.90 

20- Etkin toplantı yönetimi konu-
suncja bilgilenmek isterdim. 4 1.3 23 7.6 47 15.5 19.6 64.7 33 10.9 3.76 0.79 
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No: KGE 'nin İfadeler,i 
.'.'! 

':'./.''· ·.ı·,; 

1- Hiç Katıl
mıyorum 

(R) 

f % 

,.·:~ 

2" Katılım 
yorum 

(r) 

f % 

3-Fikrim 
Yok 
{?) 

f % 

4- Katılı

yorum 
(k) 

f % 

5-Tamamen 
Katılıyorum 

(K) 

f % 

N=303 

x s.s. 

21- Kendimi.iP~erince ·ifade edemi-
yorum . .,~·( · ' 42 13.9 148 48.8 41 13.5 60 19.8 12 4 2.51 1.07 

·ı··!! • ' 

22- Bedenşiiijaçıdan forma girmek, 
spor yap~ak istiyorum. 2 0.7 46 15.2 48 15.8 159 52.5 48 15.8 3.67 0.93 

23- özıeri:tlru ·duyup yapamadığım 
şeyfor var. 5 1.7 34 11.2 38 12.5 163 53.8 63 20.8 3.80 0.94 

24- Astlarım için daha iyi bir yöne-
tici piodeli oluşturabilirim. 9 3.1 42· 14 56 18.3 167 55.1 29 9.5 3.54 0.94 

25- İş y~rimizde daha yaratıcı .bir 
işbitliği ·ortamının oluşturul
ması gerekli. 2 0.7 31 10.2 31 10.2 176 58.1 63 20.8 3.88 0.87 

26- Yönetici geliştirme programla-
rına katılmak istiyorum. 2 0.7 18 5.9 49 16.2 191 63 43 14.2 3.84 0.75 

27- Terli fırsatım, lıışkalannın elinde 
olduğundan ilerlemem için 
yapabileceğimfazlabiışeyyok. 41 13.5 120 39.6 51 16.8 69 22.8 22 7.3 2.70 1.17 

28~ . Keridimi yeterince tanımadı~m 
kanısındayım. 75 24.8 164 54.l 36 11.9 24 7.9 4 1.3 2.06 0.89 

29- Hobilerim için zamanım yok. 19 6.3 120 39.6 . 44 14.5 112 37 8 2.6 2.90 1.05 

30- Bilgilerime yenilerini katmak 
. için masraftan kaçınmam. 

· 31- İşlerden kendime ayıracak za-

4 

man kalmiyor. 9 

32• yeterince· dinlenemiyorum. 4 

33- Rekabet, çalışaıiların kendileri
ni· geliştirmelerinde en .önemli 
unsurdur. 5 

34' Hİzll ·bilimsel ve telqıolojik ge
lişmelere uyum sağlayamama 
ertdiŞesi\zaman zaman beni ür-
kütüyor. \ . 9 

1.3 34 Al.2 47 15.5 176 58.1 42 13.9 3.71 0.88 -, 

3 119 393 46 15.2 111 36.6 18 5.9 3.03 1.05 

1.3 85 28.l 43 14.2 141 46.5 30 9.9 3.35 1.03 

1.7 43 14.2 47 15.5 152 50.1 56 18.5 3.69 0.98 

3 97 32 56 18.5 121 39.9 20 6.6 3.15 1.04 

35-. iyi bir .dinleyici değilim .. 62 20.5 167 55 42 13.9. 29 9.6 3 1 2.15 0.89 

. 36- Sağlıklı bir biçimde besıenmi-
yôı:Um. ' 

37-

38-

39-

. 

Uygun· lçoş~.Ilar sağlandığında 
dalla ha~anJı bir yönetici olabi-. 
lec~e inanıyorum,. 

1Ieti~iıtl,$ecetileri.mi geliştir
mek jhtiyacıJıissediyorum. 

:. . ·\:, .; 

Yeni şe.Y.~Ç: ~ğı-ei:ı.}ıcek. -. ka.pasi
tem oldti~~ina.nı,yorum. . ·~ ·,;:.-:.-:'.·:(.:_:-' •.·.- .~ ,. 

40 13.2 136 44.9 37 12.2 78 25.7 12 4 2.62 1.12 

o o 31 10.2 47 15.5 143 47.2 82 27.1 3.91 0.91 

4 1.3 49 162 50 16.5 178 58.7 22 7.3 3.54 0.89 

2 0.7 5 1.7 26 8.6 180 59.3 90 29.7 4.15 0.69 

34 11.2 3.15 1.13 
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4. Yönetjcilerin Demografik ve İş Yaşamlarına İlişkin Bazı Özellikleri 
İle Kendilerini Geliştirme Tutamlan Arasındakj. İlişkiler 

Yöneticilerin kendilerini geliştirme ile ilgili tutumları genel olarak,belirlen
dikten sonra söz konusu tutumların demografik özelliklere göre ne şekilde değiş
tiği, söz konusu alt başlıkta ele alınacaktır. Böylece yQneticilerin kendilerini ge~ 
liştirme tutumlarının hangi bireysel özelliklerden etkilendiği belirlenecektir. Bu 
amaçla KGE 'nde yer alan maddelerin aritmetik ortalamaların yararlanılmıştır. 

Yöneticilerin KGE 'ne verdikleri cevaplar arasında farklılık oluşup oluşma
dığının test edilmesi için birden çok ortalama karşılaştınldığından varyans anali
zinden yararlanılmıştır. Örneğin hipotezimiz, yönetici olarak çalışma ~üresinin 
KGE'ne verilen cevaplan etkilediği şeklindedir. Yönetici olarak çalışma süresi 1,. 
5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl ve 16 yıl üstü olarak 4 gruba ayrıldığında A sorusuna, 
her gruba ait yöneticilerin verdiği cevaplar arasında farklılık olup olmadığı test 
edilebilmektedir. Dört grupdan da 4 ortalama elde edilmektedir. (xl' ~2, x3, ve 
x4,) Hipotez, · 

Ho : f'lıı ı = f'1 2 = /13 =fi 4 
H 1 : 'En azından biri farklı 

şeklinde yazılabilir. H0 A sorusuna verilen cevaplar yönetici olarak çalışma süre
sinin değişmesinden etkilendiği şeklindeyken, H1 en az bir çalışma ~üresinin 
farklılık yarattığı şeklindedir.(*) · 

a) Cinsiyet ve Kendini Geliştirme Tutumu Arasındaki İlişki: 

Yöneticilerin cinsiyeti, KGE'ndeki sorulara verilen cevapların farklılaşması- ·' 
na neden olabilir. İki farklı örnek kütle bulunduğundan bu hipotezin test edilme
sinde varyans analizi det-testi de yapılabilir. F testi ilet testi aynı sonqcu verdi
ğinden ve genelde F testini kullandığımızdan bu hipotezlerin sınanmas~nda da F 
istatistiği kullanıldı. Böylece envanterdeki her ifade için aşağıdaki hipotezler test 
edilmiştir. 

H0 : Yöneticilerin cinsiyetine göre kendilerini geliştirme 
tutumlan arasında farklılık yoktur. 

H 1 : Yöneticilerin cinsiyetine göre kendilerini geliştirme 
tutumlan arasında farklılık vardır. 

İlgili test sonuçlan tablo 45 'da verilmiştir. Bu tabloda ilk kolon KGE 'ndeki 
madde numarasını, ikinci kolon hesaplanan F değerini, üçüncü kolon h~saplanan 
F değerinin karşılık geldiği olasılığı (P) vermektedir. Hipotezin kabul .Ya da red 
edilişi diğer bir ifade ile örnek kütleler arasında farklılık olup olmadığı, . dördüncü 
kolonda yer almaktadır. Beşinci kolonda Schafe testinde farklılık olduğu belirti
lerı grupların ortalamalarını vermektedir. 

(*) Yöneticilerin demografik özellikleri ve iş yaşamlarına ilişkin bazı özellikleri ile kendilerini geliştirme tu
tumları arasındaki ilişkiler için kullanılan istatistik analizler konusunda daha geniş bilgi, "Araştırmada 
Kullanılan istatistik Analizler'' başlığıhda bulunabilir. f 
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Yapılan varyans analizinde 40 maddelik KGE'nde 14 ve 19. maddelere veri
len cevapların, cinsiy~tten etkilendiği belirlenmiştir. Bu mad~elere ilişkin testle-
rin sonuçlan sıra ile y~rumlanacaktır. ·, 

/ 
Madde 14: Yapabileceğim çok ~ey var ama zamanım yok. 

4 (k) 5 (K) Cinsiyet 1 (R) 2 (r) 3 (?) 
-
x s. s. 

1. Erkek (t) 17 . 64 28 72 18 
% 8.5 32.2 14.1 36.2 9 3.050 1.197 

Tablo 44-1 : Cinsiyrt ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 14) 

R Hiç Katılmıyorum (Tamamen Red - R) . 
r Katılmıy~rum (Red - r) 
? Kararsızıtjı ( ? ) 
k Katılıyoniın ( k ) 
K Tamamen katılıyorum ( K ) 

Görüldüğü gibi erkek yöneticilerin;% 40,7'si bu fikre katılmadığını<*) belir
tirlerken bu oran bayanlarda% 29,8 düzeyindedir. Diğer yandan bayan yönetici
lerin% 59,6 'sına karŞılık erkek yöneticilerin% 45,2'si bu fikre katıldığını ya da 
tamamane katıldığını pelirtmiştir. 

Bu fikre katılmak bakımından erk~k ve bayan yöneticiler arasında anlamlı 
bir farklılık bulunduğµ görülmektedir. Bayan yöneticiler, erkeklere göre "yapabi
leceğim çok şey vaıf ama zamanım yok" fıkrine daha çok katılmaktadırlar 
(F = 6,169, P< 0,05, ~ 1 =3,05, i 2 = 3,39~. Bu durumun, bayan yönetjcilerin ge
leneksel aile rollerini de işleriyle beraber götürmelerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Buradan hareket1J bayan yöneticilerin kendilerini geliş
tirmek amacıyla yaı,>mak istediklerini erkek yöneticilere oranla da'1a sınırlı 
biçimde gerçekleştirebildikleri söylenebilir. 

(*) Bireylerin bir ifadeye katılmadığını belirten yüzdeler, hiç katılmiyorum ve katılmıyorum cevaplarının; 
katıldığını belirten yüzd~ler ise katılıyorum ve tamamen k8tılıy'orum cevaplarının ıoplamını ifadır 
etmektedir. · ~ • 

216 

~ .. . : 
"!~: 



,~· 

·~: 

Madde 19 : Halkla İlişkiler, kendimi geliştirmem gereken önemli 
konulardan birisidir. , 

/ 

/ 

3 (?) 4 (k) S (K) Cinsiyet 1 (R) 2 (r) -x s. s. 

L Erkek (f) 2 20 25 117 35 
(%) 1 10.1 12.5 58.8 17.6 3.819 0.933 

Tablo 44-2: Cinsiyet ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 19) 

Görüldüğü gibi erkek yöneticilerin % 76,4 'ü bu ifadeye katılırken bayan 
yöneticilerin% 66,4 'ü katıldığım belirtmiştir. Erkek yöneticiler "halkla ilişkiler, 
kendimi geliştirmem gereken önemli konulardan birisidir" görüşüne bayanlara 
göre daha fazla katılmaktadırlar. Böylece halkla ilişkiler konusunda kendini ge
liştirme ihtiyacının cinsiyetten etkilendiği görülmektedir (F = 6,259, P< 0,05, x1 

= 3,819x2 = 3,726). 
Cinsiyet ile KGE 'ne verilen cevaplar arasındaki ilişkiye genelde bakıl

dığında bayan yöneticilerin erkeklere oranla kendilerini geliştirme konusun
da daha fazla zaman problemi ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 
Cinsiyetten etkilenen diğer bir al~ ise halkla ilişkiler konusunda kendini 
geliştirme arzusudur. Erkek yöneticiler halkla ilişkiler konusunda kendileri
ni geliştirmeye daha çok önem vermektedirler. Bununla beraber cinsiyetin 
kendini geliştirme tutumunda (2 madde dışında) istatistik bakımından 
önemli bir farklılık oluşturmadığı söylenibilir. 
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Tablo 45 : Cinsiyete göre KGE maddelerinin farklılığı, F testi sonuçlan . 
. . 

SoruNo: J:_ _L Hipotez 
Testi Sonucu/ Ortalama<•> 

ı. .5932 .4418 Hı Kabul 
2. .0333 .8553 il 

3. .3851 .5354 il 

4. .0347 .8524 il 

5. 1.2896 .2570 il 

6. .5306 .4669 il 

7. .0301 .8624 il 

8. .0526 .8187 
9. 1.9139 .1676 il 

10. .0018 .9661 il 

1 ı. .7190 .3971 il 

12. 3.1731 .0759 il 

13. .1899 .6633 it 

14. 6.1689 .0135 H 0 Red x1= 3.050 Xi = 3.394 
15. 1.8988 .1692 H1 Kabul 
16. 1.8111 .1794 il 

17. .4880 .4854 il 

18. 1.5251 .2178 il 

19. 6.2596 .0129 H0 Red x1= 3.819, Xi = 3.548 
20. .1208 .7284 Hı Kabul 
21. .5803 .4468 il 

22. .0067 .9347 il 

23. .1556 .6935 il 

24. .5167 .4728 il 

25. .7704 .3808 " 
26. 1.8261 .1776 " 
27. .0224 .8811 " 
28. .3234 .57 " 
29. .1794 .6722 il 

30. .1874 .6654 il 

31. .9610 .3277 " 
32. .2106· .6466 il 

33. 2.7431 .0987 il 

34. 1.5768 .2102 " 
35. .1804 .6713 il 

36. .0088 .9252 il 

37. .1675 .1966 il 

38. .2415 .6235 " 
39. .3744 .5411 il 

40. .2696 _.6040 il 

(*) x1= Erkek xı= Bayan • 
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b) Yaş ve Kendini Geliştirme Tutumu Arasındaki İlişki(*): 
Genç ve yaşlı yöneticiler ile alt ve üst yönetim kademe~inde bulunan yöne

, ticilerin kendilerini geliştirme konusundaki tercihlerinin ,farklı alanlarda yoğun-, 
laştığı bundan önceki bölümde belirlenmişti. Dolayısıyla yöneticilerin KGE'ne 
verdikleri cevaplar yaşlarının değişmesiyle farklılık gösterebilir. 

H0 : Yöneticilerin yaşlanna göre kendilerini geliştirme tutumları 
arasında farklılık yoktur. 

H 1 : Yöneticilerin yaşlarına göre kendilerini geliştirme tutumları 
arasında farklılık vardır. 

Bu hipotezi tüın ifadeler açısından test etmek üzere yapılan varyans anali
zmde 6 madde de H0 hipotezi red edilmiştir. Diğer bir ifade ile 6 maddeye verilen 
cevapların yöneticilerin yaşlarından etkilendiği belirlenmiştir (Tablo 47). Yöneti
cilerin yaşlarından etkilenen kendini geliştirme tutum ifadeleri şunlardır: 

Madde 3 : İşimde daha üst kademelere yükselmem İçin bir şeyler 
yapmam gerekli. 

Yaş 1 (R) 2 (r) 4 (?) 5 (k) S(K) x s. s. 

1- 21-35 (t) 3 9 14 59 21 
(%) 2.8 8.5 13.2 55.7 3.811 0.947 

2- 36-50 (t) 11 37 19 80 20 
(%) 6.6 22.2 11.3 47.9 3.365 1.147 

3- 51-65 (t) 5 7 6 12 o 
(%) 16.7 23.3 20 40 2.833 1.147 

Tablo 46-1 : Yaş ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 3) 

Tabloda da görüldüğü gibi işinde yükselmek için bir şeyler yapması gerekti
ğini düşünen 21-35 yaş grubundakilerin oranı% 75,5 'tir. Bu oran, 36-50 yaş gru
bunda% 59,9 'a, 51-65 yaş grubunda ise% 40'a düşmektedir. 

(*) 65 yaş üstü yönetici örneklemimiz içinde bulunmadığından analiz, üç yaş grubu üzerinden yapılmıştır. 
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"İşimde daha üst kademelere ·yükselmem için birşeyler yapmam gerekli" 
düşüncesine katılım, yaş yükseldikçe azalmaktadır ve azalma istatistiki açıdan 
anlamlıdır (F = 11,253, P< 0,05, x1 = 3,811, x2 = 3,36.5, x3 = 2.833). Diğer bir 
ifade ile yönetsel açıdan daha üst bir kademeye yükselme yolundaki kendini ge
liştirme çabası yaşa göre değişmektedir. Burada dikkati çeken nokta 51-65 yaş 
grubu, 21-35 ve 36-50 yaş gruplarından; 36-50 yaş grubunun da 21-35 yaş gru
bundan farklı oluşudur. Böylece en genç yönetici grubunun, bir üst yönetim 
kademesine yükselmek amacıyla ,diğer gruplara göre daha çok şeyler yap
mak çabalamak ihtiyacı göstermektedir. 36-50.yaş grubundakilerin bu görü
şe katılma düzeyi kendilerinden daha genç olanlara göre daha az ama kendi
lerinden daha yaşlı olanlara göre daha fazladır. Bu durumun nedeni yaş 
yükseldikçe istenen statüye ulaşılmış olması ya da yükselme'isteğinin azal
mış olmasına bağlanabilir. 

. ! 

Madde 19: Halkla ilişkiler, kendimi geliştirmem gereken önemli 
konulardan birisidir. 

Yaş 1 (R) 2 (r) 3 (?) 4 (k) S(K) x s. s. 

1- 21-35 (t) 2 20 19 55 10 
(%) 1.9 18.9 : 17.9 51.9 3.481 3.481 

2- 36-50 (t) 2 13 16 104 32 
(%) 1.2 7.8 '9.5 62.3 19.2 3.904 3.904 

3- 51-65 (t) o 4 6 . 18 2 
(%) o 13.3 20 60 3.600 

Tablo 46-2: Yaş ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 19) 

21-35 yaş grubundaki yöneticilerin% 61,3 'üne,karşılık 36-50 yaş grubun
dakilerin% 81,5 'i, 51-65 yaş grubıindakilerin ise% 66,7 'si halkla ilişkiler konu
sunda kendilerini geliştirme ihtiyacı gösterdiklerini bdlirtmişlerdir. "Halkla ilişki
ler, kendimi geliştirmem gereken önemli alanlardan birisidir" görüşüne katılımın 
36-50 yaş grubunda 21-35 yaş grubuna göre çok daha kuvvetliqir (x1 = 3,481, x2 
= 3.904) Her iki yaş grubunun bu götÜşe katılına düzeyleri arasındaki farklılık 
anlamlıdır (F = 7,774, P< 0,05,). Böylece orta düzey yönetim kademesindeki 
yöneticilerin, diğerlerine göre halkla ilişkiler konusunda kendilerini geliştir
mek ihtiyacım daha çolc hissettikleri belirlenmiştir. Bunun nedeni, gerek si
gorta gerekse eğitim sektöründeki orta kademe yöneticilerin kurum açısın
dan hedef kitle ile daha çok karşı karşıya bulrinmalan olabilir. 
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Madde 20 : Etkin toplantı yönetimi konusunda bilgilerzmek isterdim. 

1 2 3 4 5 ' 
Yaş (R) (r) (?) (k) (K) - ' x s. s. 

1- 21-35 (t) 1 6 19 67 
(%) 0.9 5.7 17.9 63.2 3.802 0.761 . 

2- 36-50 (t) 2 13 19 115 
(%) 1.2 7.8 11.3 68.9 3.802 0.778 

3- 51-65 (f) 1 4 9 14 2 
(%) 3.3 13.3 30 46.7 0.932 

Tablo 46-3: Yaş ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 20) 

1 

21-35 yaş grubu yöneticilerin% 75,5 'i bu ifadeye katıldığım belirtirken bU: 
oran, 36-50 yaş grubunda% 79,7, 51-60 yaş grupunda ise 53,4 düzeyindedir; 
"Etkin toplantı yönetimi konusunda bilgilenmek ist~rdim" görüşüne 21-35 ve 36~ 
50 yaş grupları 51-65 yaş grubuna göre daha fazla :katılmaktadır. 50 yaşın altın~ 
daki yöneticilerin etkin toplantı yönetimi konusunda kendilerini geliştirme' 
ihtiyaçlarının, 50 yaşın üstündekilere göre daha :ön planda olduğu görülmek
teair ( x1 = 3-;-802, x2 = 3--:-802, x3 = 3,400, P< 0,005, F= .3,516,), 51-65 yaş gru
bundaki yöneticilerin toplantı yönetimi konusunda daha deneyimli olmaları
nın bu konudaki bilgilenme ihtiyaçlarının diğerleri kadar yüksek olmama
sında etkili olduğu düşünülmektedir. · 

Madde 26 : Yönetici geliştirme programlanna katılmak istiyorum. 

-
Yaş 1 (R) 2 (r) 3 (?) 4 (k) S;(K) x s. s. 

1-21-35 (t) 1 6 17 66 16 
(%) 0.9 5.7 16 62.3 ' 15.1 3.Ş49 0.778 

1 

2-36-50 (t) .o 8 25 109 25 i 

(%) o 4.8 14.9 65.3 15 3.~04 0.696 

1 4 7 

Tablo 46-4: Yaş ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 26) 
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Yukarıdaki görüşü red edenlerin daha çok 51-65 yaş grubunda oldukları gö
rülmektedir. Bu görüşe 21-35 ve 36-50 yaş grubundaki yönetlciler 51-65 yaş gru
bundan daha çok katılmaktadırlar. Diğer bir ifade ile 50 yaşın altındaki yöneti-

ı 
ci ler, 50 yaşın üstündekilere göre daha çok yönetici geliştirme programları-
na katılmak istemektedirler (F = 4,315, P< 0,005, x1 = 3.849, Xı = 3,904, i 3 = 
3 .467.). Dikkat edileceği . gibi bu sonuç bir önceki maddedeki sonuçla paralellik 
göstermektedir. 

Madde27: Terfi ftrsatım başkalannın elinde olduğundan ilerlemem için 
yapabileceğim f azliıca bir şey yok. 

Yaş 1 (R) 2 (r) 3 (?) 4(k) S(K) . 
-x s. s. 

1-21-35 (f) 18 47 18 16 7 
(%) 17 44.3 17 ' 15.1 2.500 1.140 

2- 36-50 (f) 14 ;65 26 49 13 
(%) 8.4 ; 38.9 15.6 29.3 2.892 1.151 

9 i8 
; 7 4 

Tablo 46-5: Yaş ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 27) 

Terfi fırsatının başkasının elinde olinasından dolayı yapabileceği fazlaca bir 
şey bulunmadığını belirten 21-35 yaş grubundakilerin oranı% 21.7 'dir. Bu oran, 
36-50 yaş grubunda% 37,l, 51-65 yaş grubunda ise% 19,5 düzeyindedir. 36-50 
ve 21-35 yaş grubundakiler arasında bu görüşe katılım bakımından anlamlı bir 
farklılık belirlenmiştir. 36-50 yaş grubundakiler 21-35 yaş grubundakilere göre 
bu fikre daha çok katılm;aktadırlar (F = 4,890, P< 0,05X.1 = 2.500, x2 = 2.892.). 
Terfi fırsatının başkalann elinde olmasından muhtemelen terfi basamaklarının 

' ' 
başlarında bulunan dalı~ genç yöneticileritı rahatsız olması beklenirken, 36-50 
yaş grubundakilerin, terfilerinin başkalarının elinde olmasından dolayı fazlaca 

1 ' 

yapacakları bir şey olmamasına inanmaları · dikkat çeJ<lcidir. Bu durum genç yö-
neticilerin geleceğe yönelik umutları, bir şeyler yapabileceklerine ilişkin inançla
rı ve enerjilerine bağlanabilir. Orta kademedeki yöneticilerin terfi fırsatının 
başkalarının elinde olmasından daha çok rahatsız :olmaları; daha yaşlı yöne
ticilerin arzuladıkları statülere ulaşmış olmaların~an ve daha genç yönetici
lerin ise terfi konusunda daha girişken ve kendilerine daha çok güvenmele
rinqen kaynaklanabilir. 
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Madde 34: Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayamama 
endişesi zaman zaman beni ürkütüyor. . ' 

I 

Yaş 1 (R) 2 (r) 3 (?) 4 (k) 5 (K) ' -
x s. s. 

1-21-35 (t) 4 40 24 34 4 
(%) 3.8 37.7 22.6 32.1 2.943 1.003 

2- 36-50 (f) 5 47 26 78 11 
(%) 3 28.1 15.6 46.7 3.258 1.035 

o 6 9 5 

Tablo 46-6: Yaş ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 34) 

. Görüldüğü gibi 21 - 35 yaş grubundaki yöneticilerin yansına yakın kısmı 
(% 41,5), bu ifadeye katılmadığını belirmiştir. Bu oran 36 - 50 yaş grubunda 
% 31,1, 51-65 yaş grubundakilerde ise% 33,3 'tür. 51-65 yaş grubundaki hiç bir 
yöneticinin bu ifadeyi tamamen red etmediği dikkati çekmektedir. Bu görüşe ka
tılma düzeyi bakımından 21-35 ve 36-50 yaş grupları arasında anlamlı farklılık 
bulunmaktadır. Orta yaş diyebileceğimiz 36-50 yaş grubundaki yöneticiler daha 
geİıç yöneticilere göre hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayama
ma endişesinden daha çok ürkmektedirler (F = 3.342, P< 0,05, x1 = 2.943 x2 = 
3.258.). Bir önceki madde ile aynı doğrultuda olan bu sonuç, yine genç yönetici
lerin diğerlerine göre hızlı gelişmelerle başa çıkma konusunda daha rahat 
oldukları biçiminde yorumlanabilir. . 

Yaş faktörünün kendini geliştirme tutumuna etkisine genel olarak bakıldı
ğında 40 maddelik KGE 'nin 6 maddesinde Ha hipotezinin red edildiği, diğer bir 
ifade ile yaşla bu maddelere verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulundu
ğu görülmektedir. Bu ifadelerin ağırlıklı olarak iş konusundaki kendini geliş
tirme çabalarını kapsadağı, yaş yükseldikçe işe ilişkin kendini geliştirme ça
balarının azaldığı ve 36-50 yaş grubundaki yöneticilerin genel olarak kendi
lerinden küçük ve büyük gruplardaki yöneticilerden ayrıldıkları dikkati 
çekmektedir. Örneğin terfi fırsatının başkalarının elinde olmasından dolayı 
fazlaca birşey yapamama, halkla ilişkiler konusunda kendini geliştirme iste
ği gibi konularda orta yaş grubundaki yöneticiler diğerlerinden ayrılmakta
dırlar. Bu yaş grubu yöneticilerinin daha çok işe yönelik oluşlar ıda dikkati 
çeken diğer bir noktadır. Örneğin hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelerden 
36-50 yaş grubu yöneticileri, 21-35 yaş grubundakilerden daha çok ürkmek
tedirler. Bu durum, genç yöneticilerin kendilerini işin başında görmeleri ve 
kendilerine daha çok güvenmeleri; yaşlı yöneticilerin ise çoğunlukla arzula
dıkları statüye ulaşmış olmaları ile açıklanabilir. 

Sonuç olarak yaşın özellikle işe yönelik beklentiler ve işte ilerleme du
rumlarım etkilenmesi bakımından kendini geliştirme yönündeki çabalan be
lirlemede önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 
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Tablo 47: Yaşa göre KGE maddelerinin farklılığı, F testi sonuçlan· 
·.• 
' 

Soru No: ____E_ _L Hiııotez ·' 

Testi Sonucu/ Ortalama<*> 

1. 2.1632 .1167 Ho Kabul. 
2. .5066 .6031 " 
3. 11.253 .0001 H 0 Red xı= 2.833 xz= 3.365 X]= 3.811 
4. .4433 .6424 Ho Kabul 
5. .003 .9977 il 

6. .5880 .5561 il 

7. .6268 .5350 il 

8. .1170 .8896 il 

9. .0994 .9054 il 

10. .8409 .4323 " 
11. 1.6845 .1873 " 
12. 1.4285 .2413 " 
13. .2048 .8149 " 
14. 1.4499 .2362 il 

15. 1.0843 .3394 " 
16. .7193 .4879 il 

17. .3263 .7219 il 

18. .8871 .4129 " 
19. 7.7744 .0005 H 0 Red Xı= 3.481Xı=3.904 (1-2/arklı) 
20. 3.5162 .0309 H 0 Red Xj= 3.40 x1= 3.802 Xi=3.802 
21. 1.1875 .3064 Ho Kabul 
22. .4086 .6650 " 
23. 1.1070 .3319 " 
24. .1279 .8800 " 
25. .1611 .8513 " 
26. 4.3158 .0142 H 0 Red Xj= 3.467 x1= 3.849 .Xz= 3.904 
27 . . 4.8903 0.0081 H 0 Red xı= 2.500, Xı= 2.892 (1-2/arklı) 
28. .5186 .5959 Ho Kabul 
29. .8860 .4134 " 
30. .7462 .475 " 
31. 1.1684 .3123 " 
32. .4463 .6406 " 
33. .5446 .5806 " 
34. 3.3424 .0367 Ho Red x1= 2.9434, x:ı= 3.258 (1-2 farklı) 

35. .3432 .7098 Ho Kabul 
36. 2.4583 .0873 " 
37. .9739 .3788 " 
38. 3.0959 .0467 " 
39. .8880 .4126 " 
40. 1.0249 .3601 

(*) x1=21-35 yaş, i2= 36-50 yaş, i 3= 51-65 yaş 
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c) Eğitim Düze:fi ve Kendini Geliştirme Tutumu Ar_as~daki İlişki: 

/ 
Kendini geliştirme, temelde kendini eğitmeye dayalıdığından bireyin konu-

ya doğal yatkınlığı kadar yetiştirilme biçimi ve aldığı eğitim ile de yakından iliş
kilidir. Bu bakımdan yöneticilerin eğitim düzeylerine gore kendini geliştirme tu

tumlarında farklılıklar olabilir. 
Araştırmanın kapsadığı yöneticiler arasında istatistiken karşılaştırma yapa

bileceğimiz sayıya ulaşan eğitim düzeyleri lise, üniversite ve yüksek lisans ve üs
tü eğitim gruplarıdır. Dolayısıyla varyans analizi bu üç grup üzerinden yapılmış
tır. İlgili hipotezler şu şekilde kurulmuştur: 

H0 : Yöneticilerin eğitim düzeylerine göre kendilerini geliştinne 
tutumlan arasında fark yoktur. 

H 1 : Yöneticilerin eğitim düzeylerine göre kendilerini geliştinne 
tutumlan arasnda fark vardır. 

Yapılan analiz sonucunda KGE 'ndeki beş madde için H0 hipotezi red edil
miş, diğer bir ifade ile eğitim düzeyine göre farklılık gösteren beş ifade belirlen
miştir (Tablo 49). Bunlar; 6, 7, 8, 38 ve 39. maddelerdir. 

Madde6: Her birey mevcut potansiyelini geliştirmek zorundadır. 

Eğitim -Düzeyi l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) x 

1. İlkokul* (t) - 1 
(%) . 100.0 

2.Lise (t) 6 12 3 
(%) 28.6 57.1 3.857 

3.Üniversite (t) 3 18 115 96 
(%) 1.3 7.7 49.6 41.4 4.310 

4. Yüksek L. (t) 4 17 26 
ve Üstü (%) 8.5 36.2 4.463 

2 

Tablo 48-1: Eğitim düzeyi ve kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 6) 

(*) ömeklem grubunda ortaokul mezunu yönetici bulunmamaktadır. ilkokul mezunu ise 1 kişi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki eğitim düzeyi karşılaştırma dışında bırakılmıştır. 
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Tabloda da görüldüğü gibi yöneticileri:rı tamamına yakın kısmı(% 92,1) en 
az ümversıte ya da daha yukan düzeyde bir eğitim almıştır. ~ğitim oranının ol
dukça yüksek olduğu yöneticilerin yine büyük çoğunluğu (%.89,8)C*> her bireyin 
kendi potansiyelini geliştirmek zorunda olduğu fikrinlkatılmaktadırlar. Diğer 
yandan bu fikre hiç katılmayan yönetici yoktur, katılmadığım belirtenler ise 3 ki
şi(% 1,3) 'dir. 

Yapılan istatistik analiz sonucunda, her birey kendi mevcut potansiyelini 
geliştirmek zorundadır. görüşüne katılımın' yöneticilerin aldıkları eğitime paralel 
olarak arttığı belirlenmiştir. Diğer yandan lise mezunu yöneticilerle üniversite ve 
yüksek lisans ya da daha üst eğitim alanlar arasında bu görüşe katılım bakımın
dan istatistikten anlamlı bir fark bulunmuştur (F = 6.154, P-Ç 0,05, x2 = 3.857, x3 
= 4.310, x4 = 4.463.). Ancak üniversite mezunu ve yüksek lisans ve üstü mezun
larda farklılık bulunmamıştır. Bu ifadeye ilişkin ortalamalara bakıldığında lise 
mezunlarında bu görüşe katılına eğiliminin ağlı: basmasına karşılık, üniversite 
mezunlarında bu görüşe katılım daha belirgin Vff nihayet yüksek lisans ve daha 
üstü eğitim alanlarda bu görüşe katılma eğilimi belirgindir.Yöneticilerin eğitim 
düzeyi yükseldikçe bireyleriı) kendi potansiyellerini geliştirme zorunluluğu
nu daha çok hissettikleri göı:filmektedir 

Madde 7 : Yönetici olarak bir arayış içindeyim. ·" 

Eğitim l(R) 2(r), 3(?) 4(k) 
-

Düzeyi x s. s. 

1. İlkokul (f) 1 
(%) 100 

2. Lise (f) 1 7 4 8 1 
(%) 4.8 33.3 19 38.1 3.047 1.071 

3. (f) 24 87 1 41 67 13 
Üniversite (% 10.3 37.5 17.7 28.9 2.811 1.128 

4. Yü~sek (f) 1 17 5 17 7 
L.ve Ustü (%) 2.1 36.2 10.6 36.2 3.255 1.169 

1 1 

Tablo 48-2: Eğitim düzeyi ile kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 7) 

(*) Tamamen katılıyorum (K) + katılıyorum (k) 
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Yönetici olarak.bir arayış içindeyim, görüşüne katılım lise mezunlarında% 
42,9 iken bu oran~ üniversite mezunlarında% 34,5, yüksek lisans ve daha üstü 
eğitim alanlarda ise% 51,l 'dir. Bu ifadeye katılım, ba.Isımından üniversiteme
zunu ve yüksek lisans ve daha yukarı eğitim almış olal yöneticiler arasında an
lamlı bir farklılık bulunmuştur (F = 3.089, P< 0,05, x3 =2.811, x4 = 3.255.). Li
sans üstü eğitim yapanların, üniversite mezunu yöneticilere göre belirgin ve 
anlamlı bir farklılıkla kendil.erini daha çok arayış içinde hissettikleri görül
mektedir. Bireyforin birer yönetici olarak içinde oldukları bu arayışın, mes
leklerinde daha iyi olma çabasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Madde 8 : Astlanmı daha çok ikna edebilmem için yeni becerilere 
ihtiyacım var. 

Eğitim 
Düzeyi 

'l(R) 

1. İlkokul (t) :1 
(%) '. 

1 

2. Lise (t) 1 -
(%) : 

3. (t) ; 21 
Üniversite(% 9.1 

2(r) 

100 

11 
52.4 

90 
38.8 

15 
31.9 

1 

3(?) 4(k) S(K) 
-
x 

! 

4 6 
19 28.6 2.761 

31 79 .. 11 
13.4 34.1 2.866 

6 23 3 
12.8 48.9 3.298 

1 

Tablo 48-3: Eğitin düzeyi ve kendini geliştirmetutumu arasmdald ilişki (madde 8) 

s. s. 

0.889 

1.126 

0.998 

Astlarını daha çok ikna etmek konusunda yeni becerilere ihtiyaç duyduğunu 
belirten lise mezuplarının oranı% 2Ş,6 'dır. Bu oran üniversite mezunlarında ise 
% 38,8, yüksek lişans ve daha üst eğitim alanlarda ise % 55.3 düzeyindedir. Tüm 
yöneticilerin % 40,6 'sı bu görüşe ~atıldığını belirtirken katılmayanlar % 45,9 
oranındadır. Bu ifade konusunda kararsız kalanlar arasında lise mezunu olanlar 
yeni ilk sırayı alı:ıiışlardır. "Astlarımı daha çok· ikna edebilmem için yeni beceri
lere ihtiyacım vat" fikrine katılım konusunda üniversite mezunları ile yüksek 
lisans ve daha üstü eğitim alanlar arasında:anlamlı bir farklılık bulunmuş
tur. Lisans üstü eğitim görenler, üniversite µıezunlarına göre daha çok yeni 
.becerilere ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir (F = 3.305, P< 0,05, X.3 = 
.2.866, x4 = 3.298). Bu sonucun bir önceki madde ile paralellik gösterdiği görül-, . . 

mektedir. Nitekim genel olarak, astlarıyla iletişim konusunda yeni becerilere 
ihtiyaç duyma o tanı eğitim düzeyine paralel biçimde artmaktadır. 
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Madde 38 : İletişim becerilerimi geliştirmek ihtiyacı hissediyorum. 
' 

Eğitim l(R) 2(r) 3(?) 4(k) 
-Düzeyi x s.s. 

1. İlkokul (f) 1 
(%) 100 

2. Lise (f) 1 6 5 9 
(%) 4.8 28.6 23.8 42.9 3.047 0.973 

3. (f) 2 37 39 139 15 
Üniversite (%) 0.9 15.9 16.8 59.9 3.551 0.866 

4. Yü~sek (f) 1 5 6 28 7 
L ve Ustü (%) 2.1 10.6 12.8 59.6 3.744 0.920 

1 

Tahin 48-4: Eğitin düzeyi ve kendini geliştirmetutumu arasındd<i üişki (rmdde 38) 

İletişim becerilerini geliştirme ihtiyacı hisseden lise mezunu yöneticilerin 
oranı % 42.9 'dur. Bu oran üniversite mezunu yöneticilerde % 66.4. yüksek li
sans ve daha üst düzeyde eğitim görenlerde ise% 74,5 düzeyindedir. Burada ka
demeli bir artış dikkati çekmektedir. Bu kademeli artışın yanında lise mezunları 
ile lise üstü eğitim alanlar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (F = 4.545, 
P< 0,05, x2 = 3.047, x3 = 3.551, x4 = 3.744.). Görüldüğü gibi lise mezunlarının 
bu fikre katılımı diğer iki gruba göre daha düşüktür. İletişim becerilerini geliş
tirme ihtiyacının eğitim düzeyine paralel olarak yükseldiği görülmektedir. 
Bu sonucun da daha önce ulaşılan sonuçlara paralel olduğu dikkati çekmektedir. 
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· Madde 39: Yeni Şeyler öğrenecek kapasitem olduğuna inanıyorum. 

Eğitim l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) 
Düzeyi -

x s. s. 

1. İlkokul (t) 1 
(%) 0.3 

2. Lise (t) 2 5 10 4 
(%) 9.5 23.8 47.6 3.761 0.889 

3. (t) 2 3 18 144 65 
Üniversite(%) 0.9 1.3 7.8 62.1 4.150 0.682 

4. Yü~.sek (f) 3 24 
L ve Ustü(%) 6.4 51.1 4.36! 0.605 

1 1 

Tabi.o 48-5: Eğitin düze-yi, ile kendini gelişfirme tutunu arasuıdald'ilişki(madde39) 

Yeni şeyler öğrenecek kapasitesi olduğuna inanan lise' mezunlarının oranı % 
66,6 'dır. Bu oran üniversite mezunlarında% 90,1, yüksek lisans: ya da daha üstü eğitim 
alanlarda ise% 93.7 düzeyindedir. Yine lise mezunu yöneticilerin diğer yöneticilere gö-
re bu konuda daha çok kararsız kaldıkları görülmektedir. . 

"Yeni şeyler öğrenecek kapasitem olduğuna inanıyorum,'·' fikrine katılma konu
sunda yine lise ve lise üstü eğitim alanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu gö
rülmektedir (F = 5.560, P< 0,05, x2 = 3.761, X.3 = 4.150, X.4 = 4.361.). Lise mezunu yöne
ticilerin daha yukarı düzeyde eğitim alanlara göre yeni şeyler öğrenme konusundaki ka
pasitelerini daha sınırlı gördükleri söylenebilir. Kapasitenin yeterli ya da yetersiz görül
mesinin, kendini geliştirmede önemli bir faktör olduğu teorik in9eleme srasında belirtil-
~~. 1 

Eğitim düzeyinin kendini geliştirme tutumuna etkilerine genel olarak bakıldığın
da, eğtimin kendini geliştirme tutumunu etkileme gücünde olduğu görülmektedir. Ken
dini geliştirme tutumu ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki, KGE 'µin beş maddesinde .an
lamlı bulunmuştur. Aynca bu maddelerin kendini geliştirme ~akımından son derece 
önemli olduğu söylenebilir. Genel olarak eğitim düzeyi yükseldikçe kendini geliş,tir
me yönündeki inancın,, çabanın ve bu çabayı gerekli görme düzeyinin de ar~tığı 
dikkati çekmektedir. Bir anlam da eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin kendilerini 
geliştirme ihtiyaçlarınında yükseldiği söylenebilir. Nitekim lise mezunu yönetici
ler; mevcut potansiyelin geliştirilmesi gereği, yeni becerilere ihtiyaç duyma, ileti
şim becerilerini geliştirme ve kendim kapasitesinin olduğuna inanma konularında 
diğer yöneticilerden daha düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Sayılan bu 
maddelerin kendini geliştirme bakımından son derecede önemli olduğu hemen gö
rülmektedir. Özellikle kapasitenin yeterli olduğu yönündeki inancın, yeni şeyler 
öğrenme çabasında ve dolayısıyla kendini geliştirmede çok büyük rol oynadığı bi
linmektedir. Kendini geliştirme ihitiyacının eğitim düzeyine paralel biçimde yük
selmesi eğitim alınış bireylerin kendilerine daha çok güvenır.j.eleri, kendilerini daha 
objektif biçimde değerlendirebilmeleri ve bilmediklerinin daha çok farkında olma-
ları gibi nedenlerle açıklanabilir. · 
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Tablo 49 : Eğitim düzeyine göre KGE maddelerin farklı/ığı, F testi sonuçlan 

Soru No: J:__ ~ Hipotez 
Testi Sonucu Ortalama<*> 

I 

• 
1. .0046 .9954 Hı Kabul 
2. 1.3701 .2557 il 

3. 1.4684 .2319 il 

4. 1.0812 .3405 il 

5. 1.6603 .1918 " 
6. 6.1548 .0024 H 0 Red xı = 3.8571 x3 = 4.3103 x4= 4.4631 
7. 3.0894 .0470 " x3=2.811 x,r=3.2553 

8. 3.3050 .0381 X3= 2.8664 x4= 3.298 

9. .. 6872 .5038 Hı Kabul 
10. .7018 .4965 il 

11. 2.7590 .0650 il 

12. 1.4266 .2418 il 

13. i.9692 .3806 " 
14. . .3556 .7011 il 

15. ·.0890 .9148 " 
16. .7339 .4809 il 

17. .9713 .3798 il 

18. .2577 .7730 il 

19. 1.3581 .2587 il 

20. .7651 .4662 il 

21. .5020 .6059 il 

22. .5515 .5765 
23. .3439 .7093 " 
24. .4210 .6568 " 
25. .2140 .8075 il 

26. 1.4981 .2251 il 

27. .2845 .7526 " 
28. 1.3132 .2705 il 

29. l.0524 .3504 il 

30. ;2.2730 .1048 il 

31. 1.2462 .2891 il 

32. j .1637 .8491 il 

33. i .0097 .9903 il 

• 1 

34. jl.4298 .2410 il 

35. • .8263 .4387 il 

36. 1.6951 .1854 il 

37. 1.2130 .2989 il 

38. 4.5454 .0114 H 0 Red .r2 = 3.04'76x3 =3.ssıx-r 3.744'7 

39. 5.5603 ·.0043 H 0 Red x2 =3.7619x3=4.1509 x4=4.3617 

40. 2.3088 · . . 1012 H0 Kabul. 
;; .. 
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d) Eğitim (Kamu, Özel) ve Sigorta Sektörü Yöneticilerinin 
Kendilerini Geliştirme Tutumları Arasındaki İlişki 

Kendini gelişterme tutumu ile yöneticilerin kimi demografik, özellikleri ara
sında bazı anlamlı ilişkilerin bulunduğu daha önce beljilenmişti. Yöneticilerin 

.: 
görev yaptıkları sektörün ve iş alanının kendilerini geliştirme tutumlarım ne şe-
kilde etkilediği araştırmanın en önemli sorularından birisiydi. Bu sorunun objek
tif bir biçimde yanıtlanması amacıyla araştırmanın esas hedef ömeklem grubu 

. olan eğitim yöneticilerinin karşılaştırılması amacıyla sigorta sektörü yöneticileri 
de örnekleme dahil edilmiştir. Diğer yandan eğitim sektörü yöneticileri arasında 
kendini geliştirmeye ilişkin olası farklılıkların belirlenmesi amacıyla, kamu ve 

. özel-eğitim (özel öğretim kurumlan) kurumu yöneticileri iki ayn grup olarak ele 
· alınmışlardır. İlgili hipotezler şu şekilde kurulmuştur. 

H0 : Yöneticilerin görev yaptıkları sektöre göre kendilerini 
geliştirme tutumlan arasında farklılık yoktur. 

H1 : Yöneticilerin görev yaptıkları sektöre göre kendilerini 
geliştirme tutumlan arasında farklılık vardır. 

Yapılan analizler sonucunda kamu-eğitim, özel-eğitim ve sigorta sektörü 
:. yöneticilerinin KGE 'ne verdikleri cevaplar arasında önemli farklılıklara rastlan
mıştır. Diğer bir ifade ile kendini geliştirme tutumunun yöneticilerin görev aldık

. ları sektörden oldukça etkilendiği belirlenmiştir. 
Araştırma ömekleminde yeterli sayıda yer alan kamu-eğitim-özel-eğitim ve 

sigorta sektörü yöneticilerinin kendini geliştirme tutumları karşılaştırıldığında 40 
maddelik KGE 'nin 2, 5, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37 ve 
38. maddelerinde farklılık bulunduğu beİirlenmiştir. Diğer bir ifade ile 17 madde 
için H0 hipotezi red edilmiş, H1 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 51). 

Çalıştıkları sektöre göre yöneticiler arasında anlamlı farklılık bulunan ken
dini geliştirme tutumuna ilişkin maddeler aşağıda tek tek incelenmiştir. 
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Madde 2 : Bazeiı gel~melere ayak uydurmakta güçlük çekiyorum. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) 
x s. s. 

1. Kamu- 16 51 12 65 3 
Eğitim 11 34.9 7.5 44.5 2.918 1.147 

2. Özel- 9 25 16 23 3 
Eğitim 11.8 32.9 21.1 30.3 2.815 1.116 

3. Sigorta 9 40 16 
11.3 50 20 

Tablo 50-1: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 2) 

Bazen gelişmelere ayak uydurmakta güçlük çekiyorum, ifadesine katılma
yan kamu-eğitim yöneticilerinin oram% 45,9 'dur. Bu oran özel-eğitim yönetici
lerinde % 44,7, sigorta sektörü yöneticilerinde ise % 61,3 'tür. Görüldüğü gibi 
eğitim sektörü yöneticilerinin oranları birbirine yakındır. Bu görüşe katılan
ların diğer bir ifade ile gelişmelere ayak uydurmakta güçlük çektiğini belirten 

1 

kamu-eğitim yöneticilerinin oram% 46,6 'dır. Bu oran özel-eğitim yöneticilerin-
de% 34,2, sigorta sektörü yöneticilerinde ise% 20 düzeyindedir. 

"Bazen gelişmelere ayak uydurmakta güçlük çekiyorum," fikrine katıl
ma bakımından kamu-eğitim ve sigorta sektörü yöneticileri arasında anlam
lı bir farklılık bulunmuştur. Kamu-eğitim yöneticilerinin, bu fikre daha çok ka
tıldıkları, diğer bir ifade ile kamu-eğitim yöneticilerinin, gelişmelere ayak uydur
makta daha çok güçlük çektikleri görülmektedir. (F = 4.346, P< 0,05, X.1 = 2.918, 
x2 = 2.476,). Eğitim-özel yöneticilerinin bu ifadeye ilişkin ortalamalarının kmnu 
eğitim yöneticilerininkine yakın olduğu dikkati çekmektedir. Kendini geliştifme 
bakımından büyük önemi bulunan gelişmelere ayak uyduramama kaygısı, 
kamu-eğitim yöneticilerinde daha fazla düzeydedir. Diğer yandan geliş

melere uyum sağlamakta en çok .güçlük çeken grubun kamu-eğitim yöneti
cileri olması, bu grubun kendini özel-eğitim ve sigorta sektörü yöneticileri
ne göre daha az geliştirebildiğini ve kendini geliştirme ihtiyacının daha yük
sek olduğunu düşündürmektedir. 
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Madde 5 : Bazen bir takım felsefi konularla ilgilenmek istiyorum. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k} S(K) 
x s. s. 

1. Kamu- 7 20 30 83 7 
Eğitim 4.8 13.7 19.9 56.8 3.431 0.953 

2. Özel- 1 8 17 47 3 
Eğitim 1.3 10.5 22.5 61.8 3.565 0.788 

3. Sigorta 7 12 23 36 2 
8.8 15 28.7 45 1.016 

Tablo 50-2: Eğitim (kamu - özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 5) 

Bazen bir takım felsefi konularla ilgilenmek isteyen kamu-eğitiµı yönetici
lerinin oranı% 61,6 'dır. Bu oran özel-eğitim yöneticilerinde% 65,7, sigorta sek
törü yöneticilerinde ise% 47,5 'tir. Sigorta sektörü yöneticileri içinde bu konuda 
kararsız olduğunu belirtenlerin oranı(% 28,7) diğerlerinden fazladır. 

"Bazen bir takım felsefi konularla ilgilenmek istiyorum," fikrine katıl
ma bakımından özel eğitim yöneticileri ile sigorta sektörü yöneticileri ara-, 
sında anlamlı farklılık bulunmuştur (F = 3.611, P< 0,05, x2 = 3.565, x3 = 
3. 17 5 ,) . Özel-eğitim kurumlarındaki yöneticiler, sigorta sektörü yöneticileri
ne göre felsefi konularla daha fazla ilgilenmek istemektedirler. Burada da 
özel-eğitim ve kamu eğitim yöneticilerinin birbirlerine yakın olduğu dikkati 
çekmektedir. 

Madde 1 O : İş kolumla ilgili gelişmeleri ve değişmeleri izleme~te 
güçlük çekiyorum. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?} 4(k) S(K) 
x s. s. 

1. Kamu- 13 60 9 57 8 
Eğitim 8.9 41.1 5.5 39 5.5 2.911 1.174 

2. Özel- 4 35 14 21 2 
Eğitim 5.3 46.1 18.4 27.6 2.763 1.004 

3. Sigorta 4 44 21 10 1 
5 55 26.2 12.5 0.826 

Tabb 50-3: Eğitin (kamu - özel) ve sigorta s"ektörü,yönetidlerinin kendilerüıi geliştirme 

tutumları arasındaki, ilişki (madde 1 OJ ' .• . 
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İş · koluyla ilgili gelişmeleri . ve değişmeleri izlemekte güçlük çeken 
kamu-eğitim yöneticilerinin oranı% 44,5 özel-eğitim yöneticilerinin% 30,2, si-
gorta sektörü yöneticilerinin oranı ise% 13,8 'dir. · 

Yapılan istatistik analiz sonucunda kamu-eğitinl ve sigorta sektörü yö
neticileri arasında iş koluyla ilgili gelişmeleri ve değişmeleri izlemekte güç
lük çekme bakımından anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir (F = 
3.959, P< 0,05, x1 = 2.911, ~ = 2.500,). Kamu-eğitim yöneticileri, işleriyle il
gili gelişme ve değişmeleri izlemekte daha çok güçlük çekmektedirler. Bu so
nucun gelişmelere ayak uydurmakta güçlük çekme maddesi ile ilgili sonuca 

1 

paralel olduğu ve her iki maddeye verilen cevapların birbirini desteklediği 
görülmektedir. 

Madde 11: Teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemiyorum. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) -x s. s. 

1. Kamu- 5 25 11 92 14 
Eğitim 3.4 17.1 6.9 63 3.582 0.994 

2. Özel- 1 
1.~ 

20 14 41 
Eğitim 26.3 18.5 53.9 3.250 0.896 

3. Sigorta 2 23 19 36 
28.8 23.7 

Tablo 50-4: Eğitin (kamu - özel,) ve sigorta sektörü yöneticil.erinin kendilerini geliştirme 
tutumlan arasındt:ki iüşki ( rrruide 11) 

Görüldüğü gibi teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemediğini belirten ka
mu eğitim yöneticilerinin oranı oldukça yüksektir(% 72,6). Bu oran özel-eğitim 
yöneticilerinde % 53~9, sigorta sektörü yöneticilerinde ise % 45 düzeyindedir. 
Burada da yine sigorta sektöründen, J.\amu-eğitim yöneticilerine doğru gidil
dikçe teknolojik gelişmeleri izlemenin azaldığı görülmektedir. Teknolojik 
gelişmeleri yeterince öğrenememe bakımından· üç grup yönetici arasındaki 
farklılık anlamlı bulunmuştur (F = 7.186, P< 0,05. x1 =3.582, i 2 = 3.250. x3 = 
3.112,). Kendini geliştirme bakımından büyük önem taşıyan teknolojik geliş
meleri yeterince öğrenememeden en çok şikayetçi olanlar kamu-eğitim yöne
ticileridir. Bu konuda özel eğitim yöneticileri ikinci sırada yer almaktadır. 
Sigorta sektörü yön~ticileri diğerlerine göre teknolojik gelişmeleri öğrenme 
bakımından daha az şikayetçidirler. 

.. ... 
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Madde 12 : Bir yönetici olarak insanı daha çok tanımak isterim. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) -x s. s. 

1. Kamu- 2 6 7 81 51 
Eğitim 1.4 4.1 4.1 55.5 4.189 0.805 

2. Özel- 2 3 10 46 15 
Eğitim 2.6 3.9 13.3 60.5 3.907 0.851 

3. Sigorta 

Tablo 50-5: Eğitim (kamu - özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 12) 

Bir yönetici olarak insanı daha çok tanımak isteyen kamu-eğitim yöneticileri, % 
90,4 gibi tamamına yakın kısmıdır. Bu oran özel-eğitim yöneticilerinde % 80,2, 
sigorta sektörü yöneticilerinde ise% 65,1 'dir. Her üç grup arasındaki fark istatis
tik açıdan anlamlıdır (F= 11.590, P< 0,05, x1= 4.189, x2= 3.907, x3= 3.637). 

Kamu-eğitim yöneticilerinin, insanı tanıma konusunda oldukça istekli 
oldukları görülmektedir. Kamu eğitim yöneticilerinden daha az olmakla bir
likte özel eğitim ve sigorta sektörü yöneticilerinin de insanı daha çok tanı
mak istedikleri dikkati çekmektedir. İnsanı tanıma isteğinin eğitim sektörü 
yöneticilerinde daha fazla olması, eğitim sektöründe insan unsurunun çok 
daha önemli olması ile açıklanabilir. Nitekim eğitim sektöründe girdi (öğ
renci), girdinin değişime uğratılması (öğretmen) ve çıktı (öğrenci) insan un
surundan oluşmaktadır. 

Madde 15: Verimli çalışma teknikleri konusunda bilgilenmek isterdim. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) x 

1. Kamu- 2 9 9 99 28 
Eğitim 1.4 6.1 5.5 67.8 3.972 

2. Özel- 2 2 11 49 
Eğitim 2.6 2.6 14.5 64.5 3.881 

3. Sigorta 1 8 16 9 

Tablo 50-6: Eğitin (kamıı ve özel.) ve sigorta stktörü ")iineticüerininkendilerini 

geliştirme tutumları arasından ilişki(madde 15) 

s. s. 

0.787 

0.799 

Kamu-eğitim yöneticilerinin çoğunluğu (% 87), verimli çalışma teknikleri 
konusunda bilgi edinmek istemektedirler. Bu oran, özel-eğitim yöneticilerinde % 
80,3, sigorta sektörü yöneticilerinde ise % 68,8 düzeyindedir." Bu konuda sigorta 
sektörü yöneticilerinin en yüksek kararsızlar (% 20) grubunu oluşturduğu dikkati 

' ' ·;"\;:· 
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çe!rnıektedir. "Verimli çalışma teknikleri konusunda bilgi edinmek ister-
dim,"- fikrine katılıinı konu.sonda, kamu-eğitim ve sigorta sektörü yöneticile
ri arasında farkhlık bulumiıuştur (F = 3.512, P< 0,05, x1 = 3.972, x3 = 3.675). 
Kamu eğitim yöneticileri, sigorta sektörü yöneticilerine gÖre verimli çalışma 
teknikleri konusunda daha çok bilgilenmek istemektedirler. 

1 ~ 

Madde 19 : Halkla ilişkiler, kendimi geliştirmem: gereken önemli 
konulardan birisidir. 

Sektör 1(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) x s. s. 

1. Kamu- 1 
o.1 11 9 95 31 

Eğitim 7.5 5.5 65.1 3.986 0.796 

2. Özel- 2 12 14 37 11 
Eğitim 2.6 15.8 18.4 48.7 1.011 

3. Sigorta 1 2 

Tablo 50-7: Eğiti~ (kamu-özel) ve sigorta sektörü ytJneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 19) 

Halkla ilişkiler konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünenler 
içinde yine kamu-eğitim yöneticileri en büyük ço_ğunluğu (% 86,3) oluşturmakta
dırlar. Halkla ilişkiler konusunda kendisini geliştirmek isteyen özel-eğitim yöne
ticilerinin oranı% 63,2, sigorta sektörü yöneticilerinin oranı ise% 58,8 'dir. Yine 
bu konuda kararsız kalanların içinde sigorta s.ektörü yöneticileri en büyük yüzde
yi(% 22,4) oluşturmaktadırlar. Bu veril~r bakımından sigorta sektörü yöneti
cileri ile eğitim sektörü yöneticileri arasından anlamlı bir fark bulunmakta
dır (F = 13.03, P< ~,05, x1 = 3.986, x; = 3.565, ~ = 3.412). Kamu-eğitim yöne
ticileri halkla iliş~er konusunda diğerlerine göre kendilerini daha çok geliş
tirmek istemektediHer. 

Madde 21 : Kendimi yeterince ifade edemiyorum. 

Sektör 1(R) : 2(r) 3(?) 4(k) S(K) -
1 x s. s. 
1 

1. Kamu- ıs · 70 12 ! 34 3 
Eğitim 19.2 47.9 7.5 1 23.3 2.411 1.105 

2. Özel- 9 42 13 10 2 
Eğitim U.8 55.3 17.1 13.2 2.394 0.953 

3. Sigorta 5 36 16 16 i 

Tablo 50-8: Eğitim (kamu- özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 
i . 

tututmlan arasındaki ilişki (madde 21) 
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Kendisini yeterince ifade edemediğini belirten yönetif iler içinde sigorta 
sektörü yöneticileri en yüksek oram(% 28,7) oluşturmaktadıtlar. Kendisini yete-

ı 

rince ifade edemeyen kamu-eğitim yöneticilerinin oranı% 25,4, özel-eğitim yö-
neticilerinin oram ise% 15,8 'dir. Görüldüğü gibi yöneticiler kendilerini ifade 
bakımından çoğunlukla kendUerini yeterli görmektedirler. Böyle olmakla be
raber sigorta sektörü yöneticileri ile eğitim sektörü yöneticilerinin bu fikre katıl
ma düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır(F = 4.005, P < 0,05, x1= 
2.41 l, x2 = 2.394, x3, = 2.800). Sigorta sektörü yöneticilerinin eğitim sektörü 
yöneticilerine göre kendilerini · daha az ifade edebildiklerini düşündükleri 
görülmektedir. Bu durum, eğitim yöneticilerinin sigorta sektörüne göre in
san ilişkilerinin daha yoğun olduğu bir ortamda olmalarından kaynaklana
bilir. 

Madde23: Özlemini duyup yaparrıadığım şeyler var. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) x s. s. 

1. Kamu- 3 14 12 83 35 
Eğitim 2.1 9.6 7.5 56.8 3.911 0.939 

2. Özel- 2 14 12 39 9 
Eğitim 2.6 18.4 15.9 51.3 3.513 1.013 

3. Sigorta 6 

Tablo 50-9: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumlan arasındaki ilişki (madde 23) 

Kamu-eğitim yöneticilerinin önemli bir çoğunluğu (% 80,8), özlemini du
yup yapamadığı şey~er olduğunu belirtmektedir. Bu oram özel-eğitim yöneticile
rinde% 63,1, sigorta sektörü yöneticiletlnde ise% 75,1 düzeyindedir. 

"Özlemini duyup yapamadığım :şeyler var," fikrine katılma bakımından 
özel-eğitim yöneticileri ile kamu-eğitik ve sigorta sektörü yöneticileri arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur (F = 5.165, P< 0,05, x1 = 3.911, x2 = 3.513, x3 = 
3.912). Kamu-eğitim ve sigorta sektörü yöneticilerinin özlemini duyupta ya
pamadıkları şeyler, özel-eğitim yöneticilerine göre daha fazladır. Özel-eği
tim yöneticilerinin, özel öğretim kurumlarında diğer iki gruba göre ekono
mik açıdan daha rahat olmaları nedeniyle özlemlerini daha fazla giderebil
dikleri düşünülmektedir. 
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Madde 25 : İş yerimizde daha yaratıcı bir işbirliği ortamının : · 
oluşturulması gerekli. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) -x 

1. Kamu- 1 22 8 90 
Eğitim 0.7 15.1 4.8 61.6 3.808 

2. Özel- 1 7 11 45 
Eğitim 0.3 9.2 15.5 59.2 3.789 

3. Sigorta 2 12 
2.4 

Tablo 50-10: Eğitim (kamu - özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini 

geliştirme tutumları arasındaki ilişki (madde 25) 

s. s. 

0.927 

0.869 

Çalıştığı iş yerinde daha yaratıcı bir işbirliği ortamının kurulmasını gerekli 
gören, kamu-eğitim yöneticilerinin oranı% 79.4 'tür. Bu oran özel-eğitim yöneti
cilerinde % 75, sigorta sektörü yöneticilerinde ise % 82,6 'dır. "İş yerlerimizde 
daha yaratıcı bir işbirliği ortamının oluşturulması gerekli" görüşüne katılmayan
lar içinde kamu-eğitim yöneticileri (% 15,8) ilk sırayı almaktadırlar. 

İş yerinde daha yaratıcı bir iş birliği ortamının oluşturulması gerektiği 
fikrine katılım bakımından kamu-eğitim ve sigorta sektörü arasında farklı
lık vardır. Sigorta sektörü yöneticilerinin kamu-eğitim yöneticilerine göre iş 
yerlerinde yaratıcı bir iş birliği ortamına daha çok ihtiyaç duydukları görül
mektedir (F == 3.779, P< 0,05, x1 == 3.'808, x3 =4.112). Kamu-eğitim yöneticile
rinin, insanı tanımaya daha çok ihtiyaçları olduğu, teknolojik gelişmeleri ye
terince öğreiıemediklerini belirtmelerine karşılık iş ortamında yaratıcı işbir
liğinin oluşturulmasına bu düzeyde ihtiyaç duymamaları düşündürücüdür. 
Bu durum, eğitim yöneticilerinin günlük çalışmalarında ilgili yasa ve yönet
melikler ile merkezden gelen talimatları yeterli görmeleri, özellikle okul mü
dürlerinin yeterli inisiyatiflerinin bulunmaması, çoğunlukla yöneticilik eğiti
mi almamaları, dolayısıyla takım çalışması gibi örgütsel dinamiklerden yete
rince yararlanamamaları gibi nedenlerden kaynaklanabilir. 
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Madde27: Terfi ftrsatım başkalannın elinde olduğundan ilerlemem 
için yapabileceğim fazlaca birıey yok. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) / -
x 

1. Kamu- 15 54 13 48 
Eğitim 10.3 37 8.2 32.9 2.986 

2. Özel- 14 32 20 9 1 
Eğitim 18.4 42.1 26.4 11.8 2.355 

3. Sigorta 12 4 
15 

Tablo 50-11: Eğitim (kamu - özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini 

geliştirme tutumları arasındaki ilişki (madde 27) 

s. s. 

1.259 

0.962 

Kamu-eğitim yöneticilerinin yarısına yakın kısmı (% 44,5), terfi fırsatı baş
kalarının elinde olduğundan ilerlemek için yapabileceği fazlaca bir şey bulunma
dığını belirtirken, özel-eğitim yöneticilerinde bu oran% 13,1, sigorta sektörü yö
neticilerinde ise % 20 düzeyindedir. Kamu-eğitim yöneticileri, terfi için çaba 
gösterme konusunda özel-eğitim ve sigorta sektörü yöneticilerinden ayrılmakta
dırlar (F = 8.952, P< 0,05, x1 = 2.986, x2= 2.355, x3 = 2.525). Kamu-eğitim yö
neticileri, terfi konusunda en az çaba gösteren yöneticiler grubunu oluştur
maktadır. Diğer bir ifade ile kamu-eğitim yöneticileri, terfi fırsatının başka
larının elinde olmasından en çok etkil~nen grubu oluşturmaktadır. Özel-eği
tim yöneticilerinin bu konuda en iyi durumda oldukları ve çok az bir kısmı 
(% 13,1), "terfi fırsatım başkalarının elinde olduğundan ilerlemem için ya
pabileceğim .fazlaca bir şey yok" fikrine katılmaktadırlar. 
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Madde 29 : :IJobilerim için zamanım yok. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) 
-
x s. s. 

I 

1. Kamu- 10 55 12 64 6 
Eğitim 6.8 37.7 7.6 43.8 4.1 3.006 1.123 

2. Özel- 4 28 13 29 2 
Eğitim 5.3 36.8 17.1 38.2 2.960 1.038 

3. Sigorta 5 37 19 19 
6.1 46.3 23.8 23.8 

Tablo 50-12: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumlan arasındaki ilişki (madde 29) 

Kamu-eğitim yöneticilerinin yansına yakın kısmı(% 47,9), hobileri;için za
manı olmadığını belirtmiştir. Bu oran özel-eğitim yöneticilerinde% 40,8 ~ sigorta 
sektörü yöneticilerinde ise daha düşük(% 23,8) düzeydedir. Hobileri için zaman 
bulamaması görüşü bakımından kamu-eğitim ve sigorta sektörü yöneticileri ara
sından anlamlı bir farklılık bulunmuştur (F = 3.145, P< 0,05, x1 = 3.006, xı= 
2.650). Kamu-eğitim yöneticilerinin hobilerine ayıracak zaman sıkıntısını 
daha çok yaşadıkları, buna karşılık sigorta sektörü yöneticilerinde bu soru
nun daha az olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi kendini geliştirme, .zamanı 
en iyi biçimde kullanmayı gerektirmektedir. Diğer bir ifade ile kendini geliş
tirme, salt bilgilenmek ya da salt akademik çalışmalarla ilgili değildir. Kişi
nin sosyal yaşamda, hobilerine ve yetenekleri doğrultusundaki çeşitli etkin
liklere dengeli biçimde zaman ayırması kendisini geliştirmesi, bakllnından 
önemlidir. Sigorta sektörü yöneticilerinin hobilerine daha çok zaman ayıra
bildikleri görülmektedir. 
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Madde 31 : İşlerden kendime ayıracak za~n kalmıyor. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) 
-
x 

1. Kamu- 2 58 11 67 9 
Eğitim 1.4 39.7 6.8 45.9 3.157 

2. Özel- 3 27 17 21 8 
Eğitim 3.9 35.5 . 22.5 27.6 3.052 

3. Sigorta 4 34 18 23 1 
42.5 : 22.4 28.8 : 

Tablo 50-13: Eğitim (kamu-özel) ve, sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini 
geliştirme tutumlan arasındaki ilişki (ma4de 31) 

1 

s. s. 

1.068 

1.106 

Kamu-eğitim yöneticilerinin yansından çoğu(% 52.1), işlerden kendilerine 
ayıracak zaman kalmadığını belirtirken bu oranı özel-eğitim yöneticilerinde % 
38,1, sigorta sektörü yöneticilerinde ise % 30.1 düzeyindedir. Burada yine eği
tim-kamu ve sigorta sektörü yönetfoileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmak
tadır. (F = 3.218, P< 0,05, x1 =3,157, x3= 2,787,) Kamu-eğitim·yöneticilerinin, 
iş yoğunluğundan dolayı kendilerine zaman ayırma bakımın.dan en olumsuz 
grubu oluşturduğu görülmektedit. Bu maddenin değerlendirilmesinde ''ken
dime zaman ayırma" kavramının farklı biçimlerde algılanmış olabileceği de 
düşünülebilir. Çünkü, kamu-eğitim yöneticilerinin gerek özel-eğitim gerekse 
sigorta sektörü yöneticilerine göre daha rahat çalışma zamanlarına sahip ol-
dukları bilinmektedir. · 

Madde 32 : Yeterince dinlenkmiyorum. 

-
Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) x s. s. 

1. Kamu- 1 36 11 84 
Eğitim 0.7 24.7 i 6.8 57.5 3.520 0.998 

' 

2. Özel- 21 17 29 9 1 

Eğitim 27.6 22.4 38.2 3.342 1.013 

3. Sigorta 3 28 15 28 6 
3.8 35 18.7 35 1.076 

Tablo 50-14: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sektörü yöneticilerininkendüerini gdiştüme 

tuturrdan arasındcki itişli (madde 32) .. 
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Kamu-eğitim yöneticilerinin çoğunluğu (% 67 ,8), yeterince dinlenemediğini 
belirtirken bu oran, özel-eğitim yöneticilerinde % 50, sigorta sektörü yöneticile
rinde ise % 42,5 'tir. Kararsızlar grubunda özel-eğtim ,yöneticilerinin en büyük 
yüzdeyi(% 22,4) oluşturduğu görülmektedir. "Yeterince dinlenemiyorum," ifa
desine katılım düzeyi bakımından kamu-eğitim ve sigorta sektörü yöneticileri 
arasında farklılık bulunmuştur (F = 4.910, P< 0,05, x1 ~ 3.520, x3= 3.075,). Ka
mu-eğitim yöneticileri, sigorta sektörü yöneticilerine göre daha az dinlene
bilmektedirler. Diğer bir ifade ile sigorta sektörü yöneticileri, kamu-eğitimi 
yöneticilerine göre "yeterince dinlenemiyorum" ifadesine daha az katılmak
tadırlar. 

Madde 36 : Sağlıklı bir biçimde beslenemiyorum. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) 
-

S(K) x s. s. 

1. Kanıu- 15 64 13 48 7 
Eğitim 10.3 43.8 8.2 32.9 2.780 1.153 

2. Özel- 13 36 13 14 
Eğitim 17.1 47.4 17.1 18.4 2.368 0.977 

3. Sigorta 12 36 11 16 5 
15 45 13.7 20 1.155 

Tablo 50-15: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 36) 

Sağlıklı bir biçimde beslenemediğini belirten kamu-eğitim yöneticilerinin 
oram% 37,7'dir. Özel-eğitim yöneticilerinde bu oran% 18,4 sigorta sektörü yö
neticilerinde ise% 26,3 düzeyindedir. Burada kamu-eğitim ve özel-eğitim yöne
ticileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F = 3.531, P< 0,05, X.1 = 
2.780, x2= 2.368). Sağlıklı bir biçimde beslenemediğini belirten kamu-eğitim yö
neticilerinin oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Eğitim sektörünün ka
mu ve özel alanındaki bu farklılığa karşılık bu maddeye katılımın genelde 
tüm yöneti('.iler bazında düşük(% 29,7) olduğu unutulmamalıdır. Ancak ka
mu ve özel-eğitim yöneticileri arasındaki bu farklılık da dikkat çekicidir. Bu 
durumun kamu-eğitim yöneticilerinin ekonomik durumları ve kazançlarıyla 
uınn olduğu düşünülmektedir. 
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Madde 37 :· Uygun koşullar sağlandığında daha başanlı bir yönetici 
olabileceğime inanıyorum. 

Sektör l(R) 2(r) 3(?) 4(k) S(K) -x s .. s. 

1. Kamu- 12 12 73 
Eğitim 8.2 7.6 50 4.102 0.860 

2. Özel- 7 13 38 
Eğitim 9.2 17.1 50 3.881 0.878 

3. Sigorta 12 22 32 
15 27.5 40 0.949 

Tablo 50-16: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sektörü yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 37) 

Uygun koşullar sağlandığında daha başarılı bir yönetici olabilirim, fikrini 
hiçbir yönetici tamamen red etmemiştir. Ancak sigorta sektörü yöneticilerinin % 
15 'i, özel-eğitim yöneticilerinin% 9,2 'si ve kamu-eğitim yöneticilerinin% 8,2'si 
bu fikre katılmadıklarım belirtmişlerdir. Sigorta sektörü yöneticileri karars,zlar 
grubundaki en büyük oranı (% 27 ,5) oluştururken bu fikre katılım kamu-egitim 
yöneticilerinde % 84.2 özel-eğitim yöneticilerinde % 83.7 ve sigorta sektörü yö
neticilerinde ise% 57, 5 'tir. Bu görüşe katılım bakımından kamu-eğitimi ve 
sigorta sektörü yöneticileri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (F= 
8.320, P< 0,05, x1 = 4.102, x3= 3.600). Kamu eğitim yöneticilerinin uygun ko
şullar sağlandığında başarılı olacaklarına çok inandıkları görülmektedir. 

Madde 38 : İletişim becerilerimi geliştirmek ihtiyacı hissediyorum. 

-Sektör l(R) 2(r) 3(?) · 4(k) S(K) x s. s. 
! 

1. Kamu- 3 16 15 99 14 ' 
Eğitim 2.1 11 9.5 67.8 3.719 0.861 

2. Özel- 1 12 15 43 5 
Eğitim 1.3 15.8 19.7 56.6 3.513 0.886 

3. Sigorta 21 20 36 3 
26.2 45 0.896 

Tablo 50-17: Eğitim (kamu-özel) ve sigorta sekttirii yöneticilerinin kendilerini geliştirme 

tutumları arasındaki ilişki (madde 38) 
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İletişim becerilerini geliştirme ihtiyacı hissetmek bakıqıından yöneticilerin 
görev aldıkları alanlar, kamu-eğitim(% 77.4), özel-eğitİ.n:\(%63.2) ve sigorta sek
törü (%48.8) biçiminde sıralanmaktadır. Burada yine sigorta sektörü yöneticile
rinde kararsızlık oranının daha fazla oluşu(% 25) dikkati çekmektedir. 

Kamu-eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerini geliştirme ihtiyacını si
gorta sektörü yöneticilerine göre daha çok hissettikleri belirlenmiştir (F = 
7.079, P< 0,05, x1 = 3.719, x3= 3.262,). Sigorta sektörü yöneticileriyle aralarında 
anlamlı bir farklılık bulunmamasına karşılık özel-eğitim yöneticileriniDı de ileti
şim becerilerini geliştirme ihtiyacı hissetme bakımından kamu-eğitim yöneticile
rine yakın oldukları (x2 = 3.513,) dikkati çekmektedir. 

Yöneticilerin görev aldıkları sektörle kendilerini geliştirme tutumları arasın
daki ilişkiye genel olarak bakıldığında kamu-eğitim, özel-eğitim ve sigorta sektö
rü yöneticilerinin kendilerini geliştirme tutumları arasında farklılıklar bulunduğu 
görülmektedir. 40 maddelik KGE'nin 17 maddesine verilen yanıtl~r sektör 
değişkeninden anlamlı biçimde etkilenmiştir. Böylece sektörün, kendini ge
liştirme tutumunun diğer demografik özelliklerden daha fazla etkilediği be
lirlenmiştir. 

KGE'nde bulunan maddelere verdikleri cevaplara genel olarak bakıl-
' dığında eğitim ve sigorta sektörü yöneticilerinin birbirlerinden ay~ıldıkları 

dikkati çekmektedir. Özel-eğitim yöneticileri bazı maddelerde kendini geliş
tirme tutumu bakımından kamu-eğitim yöneticilerine yakın bulunmuşlar
dır. 

Genel olarak kendini geliştirme ihtiyacının kamu-eğitim yöneticilerinde 
daha ön planda olduğu, özel-eğitim yöneticilerinin ikinci, sigorta sektörü yö
netcilerinin ise üçüncü sırada yer aldıkları görülmektedir. Diğer yandan ça
lışma ortamında kendini geliştirme konusundaki engellerden yine en çok ka
mu-eğitim yöneticilerinin etkilendikleri, yakındıkları ve şikayetçi oldukları 
görülmektedir. Burada da özel-eğitim yöneticileri ikinci ve sigort~ sektörü 
yöneticileri üç~cü sırada yer almaktadırlar. 

KGE 'nin sektöre göre farklılık gösteren 17 maddesinin 9 'unda kamu
eğitim ve sigorta sektörü yöneticileri arasında anlamlı farklılık bulunmuş
tur. Bunlar; - gelişmelere yeterince ayak uyduramamak, - gelişme,ve değiş

meleri izlemekte güçlük çekmek, - verimli çalışma teknikleri konusunda 
bilgilenmek, - iş ortamında daha yaratıcı iş birliği ortamının oluşturulması
nı gerekli görme, - hobilerine zaman bulamama, - yeterince dinlenememe, -
uygun koşullar sağlandığında daha başarılı olacağına inanma ve - iletişim 

becerilerini geliştirme. ihtiyacı hissetme maddeleridir. Bütün sayılan bu 
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maddelerde kamu-eğitim yöneticilerinin, sigorta sektörü yöneticilerine göre 
daha çok kendilerini geliştirme ihtiyacına sahip oldukları görülmüştür. Bu
radan hareketle kamu-eğitim yöneticilerinin diğerlerine göre daha çokken
dileri geliştirme ihtiyacı içinde oldukları söylenebilir{Diğer yandan bu grup
taki yöneticilerin çalışma zamanlarının özel-eğitim ve sigorta sektörü yöneti
cilerine göre daha rahat olmasına karşılık kendilerine yeterince zaman ayı
ramamaları, hobilerini gerçekleştirememeleri düşündürücüdür. Ayrıca yu
karıda sayılan ve kamu eğitim yöneticilerinin farklılaştığı ifadelerin genel 
olarak kendini geliştirme ile ilgili ,Yetersizliklerin dış kaynaklara bağlanma
sına yönelik olduğu dikkati çekriıektedir. Diğer bir ifade ile kamu-eğitim 
sektörü yöneticilerinin, kendileriiıi geliştirme ihtiyacı hissetmekle beraber 
bu ihtiyacın giderilmesini kendileri dışındaki faktijrlere bağladıkları söyle
nebilir. 

Kamu-eğitim yöneticilerinin, hem özel - eğitim hem de sigorta sektörü 
' 

yöneticilerinden farklılaştıkları ifadelerin başında~ - teknolojik gelişmeleri 
yeterince öğrenememe, - insanı daha çok tanıma, - halkla ilişkiler konusun
da kendini geliştirme isteği, terfi fırsatı başkalarının elinde olduğundan faz
laca bir şey yapamama sayılabiliıf. Dikkat edilirse kamu-eğitim yöneticileri
nin farklı cevaplar verdikleri bu ifadeler, yine kendini geliştirme ihtiyacına 
işaret etmektedir. Bu ifadelere verilen cevaplar bakımından" özel-eğitim ve 
sigorta sektörü yöneticileri birbiı;lerine yakındırlar. Buradan hareketle ka
mu-eğitim yöneticilerinin diğerlerine göre daha güvensiz yanıtlar verdikleri 
söylenebilir. 

Özel-eğitim yöneticilerinin, sigorta sektörü yöneticilerine göre daha çok 
felsefi konularla ilgilemek istemektedirler. Ayrıca bu gruptaki yöneticilerin 
diğer iki gruba göre özlemlerini daha çok gerçekleştirebildikleri görülmek
tedir. Bu durum özel-eğitim yöneticilerinin ekonomik koşullarının daha iyi 
olduğunu düşündürmektedir. 

Sigorta sektörü yöneticilerinin, eğitim sektörü yöneticilerine göre ken
dilerini yeterince ifade edemediklerine daha çok inandıkları görülmektedir. 

Sonuç olarak özellikle çalışıha ortamına yönelik kendini geliştirme tu-, . 

tumunda çalışılan sektör, etkili ve belirleyici rol oyµamaktadır. Kamu-eğtim 
yöneticilerinin iş alanıyla ilgili kendini geliştirme yetersizliğinden ve gelişme
lere ayak uydurma konusunda daha büyük sorunÜırla karşılaştıkları görül
mektedir. 
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Tablo 51 : Eğitim (Kamu-Özel) ve sigorta sektörüne göre KGE 
maddelerinin farklılığı, F testi sonuçlan 

SoruNo: _E._ 

1. 1.326 
2. 4.3468 
3. .1957 
4. 1.2563 
5. 3.6115 
6. 1.8449 
7. .2822 
8. 3.7366 
9. 1.618 

10. 3.9594 
11. 7.1867 
12. 11.5909 
13. 1.3087 
14. .2042 
15. 3.512 
16. 3.706 
17. .5095 
18. .2383 
19. 13.03 
20. 2.3123 
21. 4.005 
22. 1.1020 
23. 5.1652 
24. 1.1982 
25. 3.7795 
26. .3048 
27. 8.9552 
28. 1.2143 
29. 3.1456 
30. .8435 
31. 3.2180 
32. 4.9105 
33. .1523. 
34. 2.4189 
35. 1.8094 
36. 3.5319 
37. 8.3210 
38. 7.0799 
39. .0579 
40. 1.4952 

(*) x1 = ~aınu-eğitiın yöneticileri 
x2 = Ozel-eğitim yöneticileri 

_L 

.2671 
.0138 
.8224 
.2862 
.0282 
.1598 
.7543 
.025 
.200 
.0201 
.0009 
.0000 
.2717 
.8145 
.0311 
.0257 
.6013 
.7881 
.0001 
.1008 
.0192 
.3336 
.0062 
.3032 
.0239 
.7375 
.002 
.2984 
.0445 
.4312 
.0414 
.0080 
.2197 
.0908 
.1655 
.0305 
.0003 
.0010 
.9437 
.2259 

x3 = Sigorta sektörü yöneticileri 

IDpotez 
Testi Sonucu Ortalama(*) 

Ho Kabul 
H 0 Red x~ 2.918, x;=2.476, (1ve3farklı) 

H1 Kabul 
" 

H 0 Red x;= 3.565, x3= 3.175, (2 ve 3/arklı) 

Ho Kabul 
" 
" 
" 

H 0 Red x-;=2.911, xJ=2.500, (1ve3farklı) 

" x1=3.582, x2 =3.250, x;=3.112, (1,3 ve 2'denfarklı) 

" x 1=4.189,x2=3.907;x3=3.637, (1,3 ve 2'denfarklı) 

Ho Kabul 
" 

H 0 Red Xi= 3.972, x3= 3.675 (1ve3/arklı) 

H0 Kabul 
" 
" 

HoRed "X; =3.986, i";=3.565, i;=3.412 (1, 2ve3'tenfarklı) 

H0 Kabul 
H o Red X"; =2.411, i; =2.394, i,i =2.800 ( 1, 2 ve 3'tenfarklı) 

H0 Kabul 
H 0 Red "Xı=3.91 l, Xı=3.513, X3=3.912 (2,1ve3'tenfarklı) 

Ho Kabul 
H 0 Red .iJ =3.808, Xj=4.112 (1 ve3farklı) 

Ho Kabul 
H 0 Red x1=2.986, Xı=2.355,x3=2.525 ( 1, Z ve 3'tenfarklı) 

Ho Kabul 
H 0 Red x7=3.006, x-;=2.650 ( 1ve3 farklı) 

Ho Kabul 
H 0 Red Xı = 3.157, X'ı = 2.787 (1ve3farklı) 

H 0 Red "X; = 3.520 Xj = 3.075 ( 1 ve 3 farklı) 

Ho Kabul 
" 
" 

H 0 Red Xj= 2.780, i; = 2.368 (1ve2farklı) 

H 0 Red Xı= 4.102, XJ = 3.600 (1ve3farklı) 

H0 Red x7= 3.719, Xj = 3.262 (1 ve3farklı) 

Ho Kabul 
" 

.... ··· .... .; 
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e) Yönetim Kademesi ve Kendini Geliştirme.Tutumu Arasındaki İlişki: 
Yöneticilerin bulundukları yönetim kademesinin bazı yönetsel davranışları 

üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Çünkü, hepsi de yönetici olmakla ber~ber 
üst, orta ve alt kademe yöneticilerin görevleri ay~ değildir. Buradan hareketle 
yönetim kademesinin, kendini geliştirme tutumunu da etkilemesi söz konusu ola
bilir. Bu amaçla araştırma ömekleminde yer alan yöneticilerin, bulundukları yö-. 
netim kademeleri de belirlenmiştir. 

Yöneticilerin bulundukları yönetim kademesi ile kendilerini geliştirme tu
tumları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu amaçla:kurulan.hipotezler şöyledir. 

H 0 : Yöneticilerin bulunduktan önetihı kademesine göre 
kendilerini geliştirme tutumlan arasında farklılık yoktur. 

H1 : Yöneticilerin bulunduktan yönetim kademeszne göre 
kendilerini geliştirme tutumlan arasında farklılık vardır. 

Yöneticilerin bulundukları yönetim kademesi ile KGE 'ne verdikleri yanıtlar · 
karşılaştırıldığında üç maddenin yönetim kademesiµden etkilendiği belirlenmiş-
tir. Bunlar; 25, 32, ve 37. maddelerdir (Tablo 53). 1 

' 
Madde25: İş yerimizde daha yaratıcı bir işbirliği ortamının 

oluşturulması gerekli. 

Yönetim l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x s. s. 
Kademesi 

1. Üst 3 1 21 3 
10.7 3.6 75 3.857 0.755 

2. Orta 1 14 19 65 
0.8 11.9 16.1 55.1 3.737 0.900 

3. Alt 1 14 11 
0.6 8.9 7.1 0.866 

Tablo 52-1: Yönetim kademesi ve kendini geliştime tutumu arasuıdaki ilij<i (Madde 25). 

"İş yerimizde daha yaratıcı bir işbirliği ortamının oluşturulma$ı gerekli,'' 
fikrine katılanlar arasında üst kademe yöneticiler ilk sırayı almaktadırlar (%85,7). 

' 1 

İkinci sırada alt kademe yöneticiler(% 83,4), üçüncü sırada ise orta kademe yö-
neticiler(% 71,2) yer almaktadır. Tüm yöneticilerin yaklaşık% 11 kadarının bu 
görüşe katılmadıkları görülmektedir. "İş yerimizde daha yaratıcı bir işbirliği orta
mımn oluşturulması gerekli," fikrine katılma bakımından orta ve alt kademe yö
neticiler arasından anlamlı farklılık bulunmuştur (F = 2:933, P< 0,05, x2 = 3.737. 
x3= 3,993,), Orta kademedeki yöneticilere göre alt kademedeki yön.eticiler, 
yaratıcı bir işbirliği ortamının kurulmasını daha: çok gerekli görmektedirler. 
Bu durumun alt düzey yönetim kademesinde bulunan yöneticilerin yöne~e 
daha çok katılma isteklerinden kaynaklandığı düşünlemektedir. 

1 
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Madde32: Yeterince dinlenemiyorum. . .. . : 
Yönetim l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x s. s. 
Kademesi 

l. Üst 5 4 14 5 
17.9 14.2 50 3.678 0.983 

2. Orta ı. 39 26 46 6 
0.8 33.l ' 22 39 3.144 0.972 

3. Alt 3 41 13 81 
1.9 26.1 8.3 51.6 

TGbw 52~2: Ymetim kademesi ve kendi,ni geUşti.1711! tutumu arasuıdaki iliŞ<.i (Madde32). 

' 
Üst ve alt kademe yöneticilerinin çoğunluğu (üst kademe% 67,9, alt kade-, 

me % 63,7) yeterince dinlenemediğini belirtirken orta kademe yöneticilerinin ya-
nsından azı (% 44,1) yeterince dinlenemediğini belirtmiştir. Yine orta kademe 
yöneticilerinin önemli bir kısmının bu konuda kararsız oluşları dikkati çekmekte
dir. Y 0.terine dinlenemiyorum, fikrine katılma bakımından üst ve orta kade
me yöneticiler arasında anlamlı f~rklılığı rastlanmıştır (F = 4.718, P< 0,05. x1 = 3.678, x2=3.144). Üst kademedeki yöneticilerin bu fikre daha çok katıldık
ları, d~ğer bir ifade ile dinlenememekten daha çok yakındıkları görülmekte
dir. Bu durum, üst kademe yöneticilerinin iş yoğunluklarının daha fazla ol
masına bağlanabilir. 
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Madde37: Uygun koşullar sağlandığında daha başanıı· 
bir yönetici olabileceğime inanıyorum. 

Yönetim l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x s. s. 
Kademesi 

1. Üst 4 19 5 
14.2 67.9 4.035 0.898 

2. Orta 16 27 48 27 
13.5 22.9 40.7 3.728 0.966 

3. Alt 15 16 76 
9.6 10.2 0.576 

Tablo 52-3: Ymetim kademesi ve kendi,ni geliştirtrl! tutumu arasuuiaki ilijd (Ma.dde37). 

Bütün yöneticiler, çoğunlukla uygun koşullar sağlandığında daha başarılı 
bir yönetici olabileceğnie inanmakla beraber, bu or~ üst kademe yöneticilerde % 
85,8, alt kademede % 80,2, ancak orta kademe yön~ticilerinde % 63,6 düzeyinde
dir. Orta kademedeki yöneticilerin önemli bir kısmının(% 22,9) bu konuda ka
rarsız kaldıkları dikkati çekmektedir. Uygun koşullar sağlandığında daha başa
rılı bir yönetici olabileceklerine alt kademe yön~ticileri daha fazla inanmak~ 
tadırlar (F = 3.937, P< 0,05, x2 = 3.72~x3= 4.0~5J. Görüldüğü gibi alt kade
medeki yöneticiler burada da farklılık göstermektedir. Bu farklılık bir önce
ki sonucu destekler niteliktedir. 

Yönetim kademesinin, kendini geliştirme tutumuna etkisine genel ola
rak bakıldığında, kendini geliştirme tutumunun, yönetim kademesinden faz
laca etkilenmediği söylenebilir. Nitekim 40 maddelik KGE 'nin üç maddesi
ne verilen cevaplar, yöneticilerin yönetim kad~melerine göre farklılaşabil
mektetir. Belirlenen farklılıkların da ağırlıklı dlarak orta ve alt kademe yö
neticileri arasında olduğu görülmektedir. Alt kademedeki yöneticiler çalış
ma ortamında daha yaratıcı bir işbirliği ortamının oluşturulması gerektiğine 
ve uygun koşullar sağlandığında daha başarılı ~ir yönetici olacaklarına daha 
çok inanmaktadırlar. Bunun alt kademedeki yöneticilerin yöne~el olaylara 
daha çok katılma istek ve beklentilerinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Ayrıca üst kademedeki yöneticilerin diğerlerinden ayrıld~kları nokta 
yeterince dinlenememeleridir. Genelde rastlanan bu sorunun da kaynağında 
zaman yönetimi probleminin yer aldığı söylenebilir. 
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Tablo 53: Yönetim kademesine göre KGE maddelerinin farklılığı F, 
testi sonuçlan 

Soru No: _.E_ .....L ffipotez 
Testi Sonucu Ortalama<"> 

1. .1722 .8419 H0 Kabul 
2. .0023 .9977 il 

3. .1938 .8239 " 
4. .1795 .8357 
5. .2211 .8018 il 

6. .8633 .4228 
,, 

7. .2732· .7611 it 

8. 1.0425 .3539 " 
9. .5313 :5884 " 
10. .2741 .7604 it 

11. .3069 .7359 it 

12. .6175 '.540 it 

13. .3799 l6843 " 
t4. .4688 .6262 it 

'15. .1166 ~8900 
it 

16. .1387 .8705 it 

'17. 2.5650 .0786 " 
.18. 2.6533 .0721 " 
'19. .9092 .4040 il 

,20. .6891 .5028 " 
21. 1.1606 .3147 il 

22. .5898 .5551 il 

,23. 2.3525 .0969 " 
24. .7290 .4832 it 

25. 2.9334 .0547 H0 Red xr:3.9936"iz=3.7373 (3ve2farklı) 
26. .9288 .3962 H0 Kabul 
,27. .4841 .6167 il 

28. .3916 .6763 
,, 

, 
'29. 1.4691 .2318 it 

,30. .0005 .9935 il 

.31. .9484 .3885 it 

- -
'32. 4.7185 .0096 H0 Red x 1=3.6786, xz= 3.1441(1ve2farklı) 
:33_ 2.0215 ,.1343 Ho Kabul 
34. .4169 :.6595 fi 

35. .7690 '.4644 " 
36. .5636 ! .5698 il 

37. 3.9374 .0205 H0 Red x r 4.025, x-;= 3. 7288 (3 ve 2 farklı) 
38. .8086 .4465 H0 Kabul 
39. .5247 .5"923 il 

40. .4033 .6685 it 

(*) x1 =Üst düzey yönetim kademesi,i2 orta düzey yönetim kademisi, ~alt düzey yönetim 
kademesi · 
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f) Yönetici Olarak Çalışma Süresi ve ·Kendini Geliştirme Tutumu 
Arasındaki İlişki: 

.. 
Kendini geliştirme ihtiyacının, bireyin yaşına göre farklılıklar gösterdiği da-

ha önce belirlenmişti. Yöneticilerin kendilerini geliştirme tutumlarının belirleme
si amaçlandığından bu tutumların çalışma süresinden etkilenmesi de söz konusu 
olabilir. Bu amaçla bireylerin yönetici olarak çalışma süreleri dört grup olarak 
belirlenmiştir. Bu gruplar; 1-5, 6-10, 11-15, 16 ve üstü yıl biçimindedir. Yöneti
cilerin, yönetici olarak çalıştıkları süreye göre KGB 'ne verdikleri yanıtlarda fark
lılık bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Bu amaçla kurulan hipotezler söyledir: 

H 0 : Yöneticilerin, yönetici olarak .çalışma sürelerine göre kendilerini 
geliştirme tutumlan arasındafarklılllık yoktur. : 

H1 : Yöneticilerin, yönetici olarak çalışma sürelerif!e göre kendilerini 
geliştirme tutumlq.rı arasında farklıl'zk vardır. 

! 

Yapılan analizler sonucund.a yönetici olarak çalışma süresinin KGB 'ndeki 
dört maddeye verilen yanıtları etkilediği belirlenmiştir (Tablo S5). Bunlar; 1,3,11 
ve 35. maddelerdir. : 

Madde 1 : Stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek istfyorum. 
ı 

Çalışma l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x s. s. 
Süresi 

ı. 1-5yıl 1 13 20 83 13 
0.8 10 15.4 63.8 3.723 0.807 

2. 6-10 yıl 3 9 : 14 46 6 
3.8 11.5 ! 18 59 7.7 3.551 0.934 

' 

3. 11-15 yıl 2 3 4 17 7 
6.1 9.1 12.l 51.5 3.727 1.097 

4. 16-üstü 3 11 12 . 31 3 
5 18.3 20 51.7 5 3.33 1.002 

Cevapsız 2 

Tabw 54-1: Yönetici olarak çalışma süresi ve kendini geliştirme tutumu arasındaki 

ilişki (madde 1). 

..~ .. 
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1-5 yıldır çalışanların % 73.8 'i stresle başa çıkma tekniklerini öğren
mek istediğini belirtirken bu oran, 6-10 yıldır çalışan yöneticilerde % 66.7 
11-15 yıldır çalışanlarda % 72.7, 16 yıl ve daha fazla süredir çalışanlarda ise 
% 56.7 'dir. 1-5 yıldır çalışanlarla en az 16 yıldır çalışanlar arasında "stresle başa 
çıkma tekniklerini öğrenmek istiyorum" ifadesine katılma bakımından farklılık 
vardır. 1-5 yıldır çalışanlar, stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmeyi daha fazla 
istemektedirler ( F = 2.763, P< 0,05, x1 ::::: 3.723, x4 = 3,33). Bu durum, yönetici 
olarak yeni çalışmaya başlayanların (1-5 yıl) diğerlerine göre daha çok stres al
tında olduklarım veya stresi daha çok önemsediklerini göstermektirdir. 

Madde 3 : İşimde daha üst kademelere çıkmam için birşeyler yapmam 
gerekli. 

Çalışriıa l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x 
Süresi 

1- 1-5 yıl 5 17 15 72 21 
3.8 13.1 11.5 55.4 3.669 

2- 6-10 yıl 5 16 6 40 11 
6.4 20.5 7.7 51.3 3.461 

3- 11-15 yıl 3 8 5 11 6 
9.1 24.2 15.2 33.3 3.272 

4- 16- üstü 6 12 11 28 3 
10 20 18.3 46.7 3.166 

Cevapsız 2 

Tabw 54-2: Yönetici olarak çalışma süresi ve kendini geliştirme tutumu arasındaki 

ilişki (madde 3). 

s. s. 

1.022 

1.158 

1.281 

1.122 

Yönetici olarak çalışma süresi arttıkça "işimde daha üst kademelere çıkmam 
jçin bir şeyler yapmam gerekli," fikrine katılım azalmaktadır. 1-5 yıldır çalışan
~arda bu fikre katılım % 71,6 iken bu oran, 6-1 O yıldır çalışanlarda % 65 .4, 11-15 
yıldır çalışanlarda% 51.5, 16 yıldır çalışanlarda ise% 51,7 düzeyindedir. 

İşinde daha üst kademelere yükselmek için bir şeyler yapması gerektiğini 
düşünmek bakımından 1-5 yıldır çalışanlar ile en az 16 yıldır çalışanlar arasında 
farklılık görülmektedir (F = 3.246, P< 0,05, x 1 = 3.669, x4 = 3.166,). 1-5 yıldır 
çalışanlar bu görüşe daha çok katılmaktadırlar. Bu sonucun beklentiler doğ-

. rultusunda olduğu söylenebilir. En çok 5 yıldır yönetici olarak çalışanlar ve 
muhtemelen yönetsel kademelerin ilk basamaklarında bulunan yöneticiler, 
üst kademelere çıkmak için bir şeyler yapmaları gerektiği fikrine daha çok 
katılmaktadırlar. 
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Madde 11 : Teknolojik gelişmeleri yeterince öffeenemiyorum. 

Çalışma 1(R) 2(r) 3(?) 4(k) -
x s. s. 

Süresi 

1- 1-5 yıl 35 16 75 4 
26.9 12.3 57.7 3.369 0.916 

2- 6-10 yıl 5 15 7 46 5 
6.4 19.2 9 59 3.397 1.073 

3- 11-15 yıl 2 6 21 4 
6.1 18.2 63.6 3.818 0.726 

4- 16- üstü 3 16 13 27 1 
5 26.7 21.6 45 3.116 0.993 

Cevapsız 2 

Tahin 54-3: Yönetici olarak çalışma süresi ve kendini geliştirme tutumu arasındaki 

ilişki (madde 11 ). 

Teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemediğinden şikayetçi olanların ba
şında 11-15 yıldır çalışan yöneticiler(% 75,7) yer almaktadırlar. İkinci sırada 6-
10 yıldır çalışanla(% 65,4), üçüncü sırada 1-5 yıldır çalışanlar(% 60,8) ve son 
sırada ise en az 16 yıldır çalışanlar yer almaktadır. Bu fikre katılmayan, diğer 
bir ifade ile teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenebildiğini belirtenler ara
sında uzun süredir yönetici olarak çalışanlar ilk sırayı almaktadır. 

Teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenememe konusunda 11-15 yıldır 
çalışan yöneticilerle en az 16 yıldır çalışanlar arasında anlamlı farklılık var
dır (F = 3.831, P< 0,05, i 3 = 3.818, i 4 = 3.116).11-15 yıldır yönetici olarak ça
lışanların teknolojik gelişmeleri diğerlerine göre daha az öğrenebildikleri 
görülmektedir. 11-15 yıldır çalışanların muhtemelen üst düzey yönetim ka
demesinde ve yoğun bir çalışma temposu içinde bulunmaları, bu sonuca yol 
açmış olabilir. Diğer yandan teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemediğine 
inanmanın kendini geliştirme bakımıiıdan önemli bir hareket noktası olduğu 
unutulmamalıdır. 
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Madde 35 : İyi bir dinleyici değilim. 

Cahşma l(R) 2(r) 3(?) 4(k) -x s. s. 
Süresi 

1- 1-5 yıl 28 69 16 16 1 
21.5 53.l 12.3 12.3 0.8 2.176 0.935 

2- 6-10 yıl 16 41 7 12 2 
20.5 52.5 9 15.4 2.269 1.040 

3- 11-15 yıl 12 17 4 
36.4 51.5 12.1 1.757 0.662 

4- 16- üstü 6 40 13 1 
10 66.7 21.6 1.7 2.150 0.605 

Cevpasız 2 

Tablo 544: Yönetici olarak çalışma süresi ve kendini geliştirme tutumu arasındaki 

ilişki (madde 35). 

"İyi bir dinleyici değilim," fikrine katılan yöneticilerin çoğunlukda % 18 
6-10 yıldır çalışanlar oldukları görülmektedir. 1-5 yıldır çalışanlarla bu oran 
% 13,1 düzeyindedir. "İyi bir dinleyici değilim," fikrine katılmayanların başında 
11-15 yıldır yönetici olarak çalışanlar yer almaktadır(% 87.9). Bu oranın yük
sekliği, diğer bir ifade ile 11-15 yıldır çalışan yöneticilerin önemli bir çoğunlukla 
kötü birer dinleyici olmadıklarını belirtmeleri, bulundukları yönetim kademesi ile 
açıklanabilir. "İyi bir dinleyici değilim," fikrine katılma bakımından 6-10 ve 11-
15 yıldır yönetici olarak çalışanlar arasındaki fark anlamlıdır (F = 2,682, P< 0,05, 
x2 = 2.269, x3 = 1.757). Görüldüğü gibi 6-10 yıldır çalışan yöneticilerde bu 
fikre katılım daha güçlüdür. Diğer bir üade ile 6-10 yıldır yönetici olarak ça
lışanların diğerlerine göre daha kötü birer dinleyici olduklarını belirttikleri 
görülmektedir. Bununla birlikte genel olarak her dört yöneticiden üçünün 
( % 7 5,5) "İyi bir dinleyici değilim" görüşüne katılmadıkları (x = 2.155) gö
rÜ.Imektedir. 
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Yönetici olarak çalışma süresi ile kendini geliştirme tutumu arasındaki iliş
kiye genel olarak bakıldığında 40 maddelik KGE 'nin 4 maddesinde bu ilişkinin 
anlamlı olduğu görülmektedir. Bu ifadelerin 3 'ünün çalışma yaşamıyla doğrudan 
ilişkili olduğu dikkati çekmektedir. 

Stresle başa çıkma tekniklerini öğrenme isteği ve işinde daha üst kade
melere çıkmak için birşeyler yapması gerektiği görüşlerine katılım açısından 
kısa süredir yöneticilik yapanlar ile uzun süredir yönetici olanlar arasında 
anlamlı farklılık vardır. 1-5 yıldır yönetici olarak çalışanlar en az 16 yıldır 
çalışanlara göre stresle başa çıkma tekniklerini daha çok öğrenmek istemek
te ve işlerinde ilerlemek için bir şeyler yapmaları gerektiğine daha çok 'inan
maktadırlar. 

Teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenemediğini belirtenlerin başında 
11-15 yıldır yönetici olarak çalışanlar gelmektedir. Buradan hareketle bu 
yaş grubundaki yöneticilerin, diğerlerine göre teknolojik gelişmeler konu
sunda kendilerini geliştirme ihtiyacım daha çok duydukları sonucuna varıla
bilir. Genel olarak yöneticilerin çoğunluğu "iyi bir dinleyici değilim" ~krine 
katılmadıkları, bu fikre katılımın en çok 6-10 yıldır çalışan yöneticilerde ol
duğu görülmektedir. 

1-5 yıldır yönetici olarak çalışanların, stresle başa çıkma tekniklerini 
öğrenmek istedikleri ve işlerinde daha üst kademeye çıkmak için çaba gös
termeleri gerektiğine inandıkları, buna karşılık, 6-10 yıldır yönetici olarak 
çalışanların iyi birer dinleyici olmadıklarım, 11-15 yıldır yönetici olarak ça
lışanların ise teknolojik gelişmeleri yeterince öğrenmediklerini düşündükleri 
anlaşılmaktadır. En az 16 yıldır yönetici olarak çalışanların ise işlerinde üst 
kademelere çıkma çabasına en az düzeyde sahip oldukları, teknolojik geliş
meleri daha iyi öğrendiklerine inadıklan görülmektedir. 
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Tablo 55? Yönetici olarak çalışma süresine göre KGE maddelerinin 
farklılığı, F testi sonuçlan. 

Soru No: _E_ ı_ Hipotez 
Testi Sonucu Ortalama<*> 

1. 2.763 .0423 H 0 Red ;i]= 3.723, X.4= 3.33 ( 1 ve 4 farklı) 
2. .3831 .7653 H0 Kabul 
3. 3.2462 .0223 H0 Red x1= 3.6692, x,p 3.1667 (1ve4 farklı) 
4. 1.4392 .2315 H0 Kabul 
5. .6869 .5606 " 
6. .8291 .4787 " 
7. .4722 .7019 
8. .7026 .5511 " 
9. 1.0269 .3810 " 

10. 1.6964 .1672 " 
11. 3.8316 .0102 Bo Red xr=3.8182, x,,=3.1167 ( 3 ve 4farklı) 

' 12. .7004 .5525 Ho Kabul 
13. 1.692 .1688 " 
14. 2.3885 .0690 il 

15. .2803 .8396 il 

16. .7965 .4966 il 

17. 1.3167 .2691 il 

18. 2.6631 .0482 il 

19. .6936 .5566 " 
20. 2.0430 .1079 

~ 
" 

21. .9786 .4031 
,, 

22. .4574 .7123 " 
23. 2.6288 .0504 il 

24. 1.9646 .1193 
,, 

25. 1.9103 .1013 il 

26. 2.3123 .0762 il 

27. .0816 .9700 il 

28. .0298 .9931 " 
29. 1.068 .3629 il 

30. 1.6444 .1792 il 

31. 1.3256 .2661 il 

32. 1.3275 .2655 il 

33. .9887 .3984 il 

34. .6483 .5501 il 

35. 2.6821 .0470 H 0 Red x:r 2.2692, Xf= 1.7576 (2 ve 3 farklı) 

36. 2.4204 .0662 H0 Kabul 
37. 1.1942 .3119 il 

38. 1.7491 1570 il 

39. 2.525 0577 
40. • 1.1751 3194 il 

(*) xı = 1-5 yıl, x2 =6-10 yıl, x3 =11-15 yıl, x3 = 16- +yaş 
.• . 

• • 
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.... ,, · ... 

g) Yöneticilik Eğitimi ile Kendini Geliştirme Tutumu Arasındaki İlişki: 
.. •.J •• ~,. 

Yöneticilik, bireyin doğuştan.getirdiği bir takım bireysel özellikleri gerek
tirmek!~ birlikte iyi bir yönetici için bu alanda aldığı eğitimin de büyük önemi 
vardır.;'I}jr pilirp dalı olarak giderek gelişen yönetim konusundaki bilgi birikimi 
de gid~rek:artrriaktadır. Bireylerin aldıkları yöneticilik eğitimi sonucu bu bilgi bi
rikimini edillriı~leri ve uygulamalarında kullanmaları söz konusudur. 

Kendini geliştirme arzusu, ağırlıklı olarak bireysel kişilik özellikleriyle ilgili 
olmakla beraber, yöneticilik eğitiminin de kendini geliştirme alışkanlığının oluş
masında etkili olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle araştırmamızda yöneticile
rin, yönetiCilik eğitimi alıp almadıklarcbelirlenmiştir. Yöneticilik eğitimi ile üni
versite ya da benzeri eğitim kurumlarında verilen en az 1 ay süreli ve sonunda bir 
belge (sertifika, dipolama vb.) verilen eğitim programları kastedilmiştir. Buna 
göre yöneticilerin yaklaşık dörtte biriı)in (% 27.1) yöneticilik eğitimi aldıkları be
lirlenmiştir. Yöneticilik eğitimi alanl~la almayanların KGE 'ne verdikleri yanıt
lar arasında farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Bu amaçla kurulan hipotezler 
şöyledir. 

H 0·· : Yöneticilerin, yöneticilik eğitimi alıp almamalarına göre 
kendilerini geliştirme tutumları arasında farklılık yoktur. 

H1 : Yöneticilerin, yöneticilik eğitimi alıp almamalarına göre 
kendilerini geliştirme tutumları arasında farklılık vardır. 

· .... . 
Yapılan analizler sonucunda yöneticilik eğitimi ile KGE 'nin dört maddesi 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur(Tablo 57). Bunlar; 3,7,30 ve 39. maddelerdir. 
~~-

Madde 3 : İşimde daha üst kad~{nelere yükselmem için bir şeyler 
yapmam gerekli. ::~-

3(?Y;:< 4(k) Yöneticilik l(R) 2(r) 
Eğitimi 

s. s. S(K) -x 

ı:.. Evet 3 10 12 - ,.\ 43 
3.7 12.l 14.6 52.5 3.687 1.026 

·2- Hayır 

Tablq 5,.6-J : Yör.ıeti~ilik eğitimi ile kendini geliştirme tutumu arasındaki 
ilişki ( ma(!de 3 ). 
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İşinde daha üst kademelere yükselmek için bir şeyler yapması gerektiğini 
düşünenler arasında yöneticilik eğitimi alanlar önde(% 69.6) gelmektedir. Yöne
ticilik eğitimi almayanlarda bu oran% 61,ldüzeyindedir. Her iki grupta dayakla
şık aynı oranda yöneticinin bu konuda kararsız kalması dikkat çekicidir. 

"İşimde daha üst kademelere yükselmem için bir şeyler yapmam gerekli'~ 
fikrine katılım, yöneticilik eğitimi alıp almamaya göre değişmektedir (F == 4.076, 
P< 0,05, x1 == 3,687, x2 = 3,393.). Yöneticilik eğitim alanların, işlerinde daha 
üst kademelere yükselmek için bir şeyler yapmaları gerektiği fikrine daha 
çok katıldıkları görülmektedir. Yöneticilik eğitimi alanların bu eğitimi al
mayanlara göre işlerinde ilerleme gayretlerinin daha fazla olduğu söylenebi
lir. İşinde ilerlemek için bir şeyler yapması gerektiğini düşünme kendini ge
liştfrme bakımından son derece de önemlidir. Dolayısıyla yöneticilik eğitimi 
alanlarda işinde yükselme yönündeki kendini geliştirme arzusunun daha 
yüksek oluşu dikkat çekici bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Yöneticilik 
eğitiminin, yöneticilerdeki işinde ilerleme arzusunu ve bu yöndeki kendileri
ni geliştirme çabasını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 

Madde 7 : Yönetici olarak bir arayış içindeyim. 

-
Yöneticilik l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x s. s. 
Eğitimi 

1- Evet 8 25 10 29 
9.8 30.5 12.2 35.3 3.100 1.258 

2- Hayır 11 

Tablo 56-2 : Yöneticilik eğitimi ile kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki (madde 7) 

Yöneticilik eğitimi alanların yarısına yakın kısmı (% 47 .5) yönetici olarak 
bir arayış içinde olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran yöneticilik eğitimi almayan
larda% 34 düzeyindedir. Diğer yandan yöneticilik eğitimi alanların% 40,3 'üne 
karşılık yöneticilik eğitimi almayanların % 48 'i bu görüşe katılmamaktadır. Ya
pılan istatistik analize göre yöneticilik eğitimi alanların diğerlerine oranla bu gö
rüşe daha fazla katıldıkları belirlenmiştir (F == 3.448, x1 = 3.100 x2 = 2.823 ).Bu 
sonucun da bir önceki maddedeki verileri destekler nitelikte olduğu görül
mektedir. Yöneticilik eğitimi alanların yöneticilik eğitimi almayanlara göre 
daha çok arayış içinde olmaları, daha çok gelişme arzusuna ve ilgili çabalara 
işaret ettiği söylenebilir. 
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Madde 30 : Bilgilerime yenilerini katmak için masraftan kaçınma'!'-

Yöneticilik l(R) 2(r) 3(?) 4(k) 5(K) x s. s. 
Eğitimi 

1- Evet 1 5 13 49 
1.2 6.1 15.9 59.7 3.875 0.817 

2- Hayır 3 

Tabln 56-3: Yöneticilik eğitimi ile kendini geliştirme tutumu arasındakiilişki (madde 30) 

Yöneticilik eğitimi almayanların % 70.2'si, yöneticilik eğitim alanların ise 
% 76.8 'i bilgilerine yenilerini katmak için masraftan kaçınmayacağını belirtmiş
tir. Diğer yandan yöneticilik eğitimi almayanların % 14,5 'ine karşılık yöneticilik 
eğitim alanların% 7,3'ü bu fikre katılmamaktadır. Yöneticilik eğitimi alanların 
almayanlara göre ''bilgilerine yenilerini eklemek için masraftan kaçınmam'' 
görüşüne daha çok katıldıkları görülmektedir (F == 3.168, x1 == 3.875 x2 == 
3.669). Yöneticilik eğitimi alanların yeni bilgiler kazanmak ve bu yöndeki 
masraflara katlanmak bakımından daha istekli oldukları söylenebilir. 

Madde 39 : Yeni şeyler öğrenecek kapasitem olduğuna inanıyorum. 

-
Yöneticilik l(R) 2(r) 3(?) 4(k) x 
Eğitimi 

1- Evet 8 45 
9.8 54.9 4.287 

2- Hayır 2 5 18 

Tabln 56-4: Yöneticilik eğitimi ile kendini geliştirme tutumu arasındaki ilişki 

(madde 39) 
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Yöneticilik eğitimi alanların tamamına yakın kısmı (% 90.2), yeni şeyler 
öğrenecek kapasiteleri olduğuna inanmaktadır. Yöneticilik eğitim almayanlarda 
ise bu oran% 88,7 düzeyindedir. Yöneticilik eğitimi alanlardan hiç kimse bu gö
rüşü red etmemiştir. Yöneticilik eğitimi almayanların% 3,2 gibi küçük bir kısmı 
bu görüşe katılmamıştır. Yeni şeyler öğrenecek kapasitesi olduğuna inanma, yine 
yöneticilik eğitimi alanlarda anlamlı biçimde daha yüksektir (F == 3.378, x1 == 
4.287, x2 == 4.122 ). Genel olarak tüın yöneticilerin bu görüşe katıldıkları (x = 
4,158) görülmesine karşılık yöneticilik eğitimi alanların yeni şeyler öğrene
cek kapasiteleri olduğuna daha kuvvetle inandıkları anlaşılmaktadır. 

Yöneticilik eğitimi ile kendini geliştirme tutumu arasında ilişki olduğu 
KGE 'nin dört maddesinde ortaya çıkmaktadır. 40 maddelik KGE 'nin sa
dece 4 maddesinin yöneticilik eğtiminden etkilenmesi, yöneticilik eğitiminin 
kendini geliştirme tutumunu sınırlı biçimde etkilediğini düşündürse de ilişki 
belirlenen dört maddenin kendini geliştirme açısından son derecede önemli 
ve temel ifadeler oluşu dikkat çekicidir. 

Yöneticilik eğitimi alanlar, bu eğitimi almayanlara göre, işlerinde üst 
kademeye yükselmek için bir şeyler yapması gerektiğine daha çok inanmak
tadırlar. Yöneticilik eğitimini alanlar, bir yönetici olarak daha fazla arayış 
içindedirler. Yöneticilik eğitimi alanlar, almayanlara göre bilgilerine yenile
rini katmak için masraftan daha az kaçınmakta aynca yeni şeyler öğrenecek 
kapasitelerinin olduğunda daha çok inanmaktadırlar. Dikkat edileceği gibi 
yöneticilik eğitimi alanlar, diğerlerine göre daha fazla bir arayış ve çaba 
içindedirler. Özellikle iş alanındaki kendini geliştirme çabaları bakımından, 
işte ilerleme, üst kademelere çıkma isteği ve bu konuda çaba harcamanın ge
rekliliğine inanmak, büyük önem taşımaktadır. Buradan hareketle yönetici
lik eğitimi alanların işle ilgili kendini geliştirme arzsuna ve çabasına daha 
çok sahip oldukları otaya çıkmaktadır. Yöneticilik eğitimi almış olmanın yol 
açtığı bu sonuç, yöneticilik eğitiminin kendini geliştirme arzusunun oluşma
sında etkili olduğu söylenebilir. Örneğin bir yönetici olarak arayış içinde ol
mak mevcut uygulamalarla yetinmemek yeni gelişmelere ulaşma çabası gös
termek, mevctu uygulamaları gözden geçirmek, geniş bir bakış açısına sahip 
olmakla yakından ilişkilidir. Tüın bu sayılanların da kendini geliştirme ar
zusunun yapı taşlarını oluşturduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan yöneti
cilik eğitimi alanların, almayanlara göre daha çok bir arayış içinde olmaları 
yöneticilik eğitiminin kendini geliştirme açısından büyük önem taşıdığını ka
nıtlar niteliktedir. Aynca kendi kapasitesine güvenme, diğer bir ifade ile 
kendisinin gelişebileceğine inanma da kendini geliştirme bakımından çok 
önemlidir. Yöneticilik eğitimi almanın, bireyin yeni şeyler öğrenme yönün
deki kapasitesine güveninin gelişmesinde etkili olduğu söylenebilir. 
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Tablo 57: Yöneticilik eğtimi alıp almamaya göre KGE maddelerinin 
farklılığı, F testi sonuçlan 

Soru No: _.F_ _f_ IDpotez 
Testi Sonucu Ortalama<"> 

1. .002 .999 H0 Kabul 
2. .8798 .3490 il 

3. 4.0768 .0444 H 0 Red Xı= 3.6875, xz=. 3.3937 
4. .1.618 .2044 Ho Kabul 
5. .0686 .7936 il 

6. .5314 .4666 il 

7. 3.4481 .0643 H0 Red x1= 3.100, xz=. 2.8235 
8 . .1329 .7157 H0 Kabul . 
9. .8485 .3577 " 

10. .0()83 .7941 il 

11. .~00 .9964 il 

12. 1.835 .1766 il 

13. .0583 .8093 il 

14. .1502 .6986 
15. .9538 .3295 il 

16. .2069 .6496 il 

17. .2770 .5990 il 

18. .4014 .5268 il 

19. .4157 .5196 il 

20. .5193 .4717 il 

21. .2727 .6019 " 
22. .5845 .4451 il 

23. .4510 .5024 il 

24. .9639 .3270 il 

25. .8081 .3694 " 
26. 1.1451 .2854 il 

27. .1375 .7111 " 
28. .5211 .4706 il 

29. .1384 .7101 il 

30. 3.1688 .0761 H 0 Red x] = 3.875, xı = 3.6697 
31. .Q018 .9665 H0 Kabul 

32. .tjo14 .9704 " 
33. .0645 .7997 il 

34. .9439 .3321 " 
35. .0001 .9999 " 
36. .1842 .6681 il 

37. 1.5360 .2162 " 
38. 1.4109 .2358 " 
39. 3.3785 .0670 H 0 Red xı= 4.2875, x2= 4.122 
40. 1.4524 .2291 Ho Kabul 

'(*) x 1 = Evet, x 2 = Hayır 
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E) ARAŞTIRMADA VARILAN SONUÇLARIN 
DEGERLENDİRİLMESİ, TARTIŞMA VE ÖNERILER 

Araştırma ile ulaşılan verilerin ilgili alt başlıklarda incelenmesinden sonra 
bu alt başlıkta veriler genel olarak gözden geçirilmiştir. Burada öncelikle araştır
ma sonucunda ulaşılan bulgular arasındaki ilişki ve bu bulguların diğer araştırma 
sonuçlarıyla ilişkisi tartışılmıştır. Son olarak çalışma, teorik kısmı ile birlikte bir 
bütün olarak göz önünde bulundurularak araştırmadan daha rahat yararlanılması 
ve daha somut sonuçlara ulaşılması için bazı öneriler geliştirilmiştir. 

1. Araştırmada Varılan Sonuçların Değerlendirilmesi ve Tartışma 
Araştırmaya katılanların çoğunluğu 36-50 yaşlarında, üniversite mezunu, 

evli ve iki çocuğu bulunan erkek yöneticilerden oluşmuştur. İş yaşamları bakı
mından yöneticilerin çoğunluğu, eğitim sektörünün alt düzey yönetim kademe
sinde (okul müdür yardımcılığı), 1-10 yıldır çalışan, yöneticilik eğitimi almayan 
ancak seminer, panel, konferans gibi etkinliklere katılan bireylerden oluşmuştur. 

Yöneticiler ideal bir yönetici geliştirme programında insan ilişkileri, zaman 
yönetimi ve karar verme konularının öncelik olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Yöneticilerin kendilerine yönelik her hangi bir eğitim programında bu konulan 
önemsedikleri, başka veriler tarafından da desteklenmiştir. Hızlı değişme ve ge
lişmelerin yer aldığı günümüzde yöneticilerin giderek daha fazla karar verme du
rumlarıyla karşılaştıkları, artan iş yoğunluğunun zaman problemine yol açtığı ve 
tüm bunların insan ilişkilerine yansıdığı söylenebilir. İnsan ilişkileri konusundaki 
bilgilenme isteğinin, insan unsurunun giderek daha büyük önem kazandığı biçi
mindeki hiteratür1 sonuçlarına uygun olduğu görülmektedir. Diğer yandan insan 
ilişkileri konusundaki bilgilenme ihtiyacının yüksek oluşu, yöneticlirin çoğunlu
ğunun eğitim sektöründe çalışmaları ile de açıklanabilir. Bilindiği gibi eğitim ku
rumlarında girdi, girdiyi değişime uğratan süreç ve çıktı, insan unsurundan oluş
maktadır ve bu süreçte insan ilişkileri yoğun biçimde yaşanmaktadır. 

Katıldıkları eğitim etkinliklerini çoğunlukla faydalı bulmakla birlikte yöne
ticilerin yansına yakın kısmı, eğitim programlarına hiç katılmamış ya da katıldığı 
halde yetersiz bulmuştur. Bu konudaki açık uçlu sorunun cevabında yöneticilerin, 
özellikle bu tür programların, kendileri dışında hazırladığından, katılma zorunlu
luğundan, programda yeterince etkin olamamaktan şikayetçi oldukları dikkati 
çekmiştir. Yöneticilerin her hangi bir eğitim programına katılma kararında eğitim 
etkinliğinin, işlerine ve değişen dünyaya farklı bir bakış açısı kazandıracak ve bi
reysel bilgilenme ihtiyacına cevap verecek yeni bilgi ve beceriler içermesinin 
önemli rol oynadığı belirlenmiştir. 

1. P. Temporal. op.cit., ss. 3-9. 
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Yöneticiler, başarılı bir yöneticinin özellikleri arasında yönetim ve yönetsel 
beceriler ile beşeri ilişkiler alanında yeterlilikİer ve uygun bireysel kişilik özellik
lerine öncelik vermektedirler. Dikkat edileceği gibi yöneticilerin öncelik verdik
leri bilgilenme konuları ve başarılı bir yöneticinin özellikleri konusundaki görüş
leri, yöneticilik eğitimi ile yakından ilişkilidir. Bu durum, yöneticilerin çoğunluk
la (% 72.9), yöneticilik eğtimi almamış olmalarının bu sonuçlarda etkili olduğunu 
düşündürmektedir. Burada sözü edilen yöneticilik eğitimi ile en az bir aylık ve 
sonunda herhangi bir sertifika verilen eğitim programlarının kastedildiği unutul
mamalıdır. Her dört yöneticiden yaklaşık birinin, sözü edilen niteliklerdeki bir 
yöneticilik eğitimi almış olması, bu konudaki ihtiyacın bir göstergesi olarak de
ğerlendirilebilir. 

Yöneticiler, ülkemizin bilgi toplumuna geçişi sürecinde öncelikle eğitim 
alanında çeşitli düzenlemelerin yapılması ve ikinci olarak teknolojik alt yapının 
geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Eğitim alanındaki düzenlemeler için
de; eğitim sorunlarının çözümlenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, eği
timin politikadan ayrılması ve eğitimde kaliteye önem verilmesi konuları önce
likle sayılmıştır. Bu konuda üzerinde durulması gereken diğer bir nokta, yönetici
lerin, bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizde "toplumsal alandaki düzenle
meler" başlığında toplanabilicek çalışmaları önemsemeleridir. Bu başlıkta özel
likle temiz toplum anlayışının yerleştirilmesi, toplumda dürüstlüğün sağlanması, 
bireysel düşünmeden çok toplumsal düşünmeye geçilmesi, toplumsal değerlere 
önem verilmesi, gibi ifadelerin sıklıkla kullanılması dikkat çekicidir. Yöneticiler, 
bilgi toplumuna geçiş süreci için temiz toplum anlayışının yerleştirilmesini 
önemsemişlerdir. Çoğunluğu eğitim sektöründe bulunan yöneticilerin, ülkemizin 
bilgi toplumuna geçişi sürecinde temiz toplum anlayışının yerleştirilmesi gereğini 
vurgulamaları, tartışmaya açıktır. Bu hassasiyetin oluşmasında ülkemizdeki hızlı 
sosyal değişmelerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Yöneticiler, bilgi top
lumunun en önemli özelliği olarak da yaşam boyu eğitim anlayışının zomlu hale 
gelmesini ve insan ilişkilerinin giderek daha büyük önem kazanmasını en çok 
önemsemişlerdir. Nitekim bilgi toplumunun en önemli özellikleri açısından ya
şam boyu eğitim anlayışın zorunlu hale gelmesinin, cinsiyet, yaş, sektör ve yöne
tim kademesi bakımından tüm yöneticiler için öncelik aldığı görülmektedir. Bilgi 
toplumunun en önemli özelliği olarak yaşam boyu öğrenme anlayışının önemsen
mesi olumlu bir gelişmedir. Çünkü, çalışmanın teorik inceleme kısmında da be
lirtildiği gibi bilgi toplumunun en önemli özelliği öğrenme ve sürekli eğitimin bir 
alışkanlık haline getirilmesidir. Bilgi toplumunun en önemli özellikleri arasında, 
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bilgi toplumu açısından büyük önem taşıyan, hızlı bilgi artışının yeterince önem
senmemesi(% 8,3) dikkat çekicidir. 

Yöneticilerin çoğunluğun "kendini geliştirme" kavramını, "çağa ayak 
uydurmak için çaba" ve "kişisel özelliklerini geliştirmek" biçiminde algıla
dıkları görülmüştür. Yöneticilerin bu konudaki tanımlamalarının ve kendini ge
liştirme konusundaki açıklamalarının genel olarak literatürdeki kendini geliştirme 
açıklamalarına yakın olduğu dikkati çekmiştir. Örneğin yöneticiler, kendini geliş
tirme nedir? sorusuna ağırlıklı olarak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri edin
mek, yeni bilgilere açık olmak, çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak biçiminde ya
nıtlar vermişlerdir. Burada dikkati çeken nokta; kendini geliştirme ile ilgili ta
nımlarda, günlük yayınlan izlemek, seminer, kurs ve benzeri çalışmalara katıl
mak, araştırmalar yapmak gibi bireysel çabaların yeterince önemsenmemesidir. 
Çünkü yöneticilerin çok küçük bir kısmı(% 3,3), kendini geliştirme konusunda 
bireysel çabayı ön plana çıkarmıştır. Oysa kendini geliştirme, temelde bireysel 
çabayı gerektirir ve kendini gelişterme ağırlıkıl olarak bireysel çabanın sonucu
dur. 

Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri ile ilgili veriler, genel olarak yöneti
cilerin bir çok alanda bilgilenme ihtiyacı hissettiklerini ortaya koymaktadır. Ör
neğin yöneticilerin çoğunluğu bilgi birikimi ve tecrübelerini yeterli gördüğü hal
de yeni bilgi ve becerelire ihtiyaç duyduğunu, yine yöneticilerin yansından fazla
sı kendisini geliştirme yönündeki çabasını yeterli görmediğini belirtmiştir. 

Yöneticilerin, kendilerini geliştirme ihtiyacım en çok hissetikleri alanlar; 
toplumsal yaşamla ilgili konular, yeni bilgi ve teknolojiler, iş yaşamı, din ve di
ğer felsefi konular, kişisel özellikler ve aile yaşamı biçiminde sıralanmaktadır. 
Toplumsal yaşamla ilgili konularda çevre sorunları ve siyasal olaylar; yeni bilgi 
ve teknolojiler alanında iş yaşamında değişen teknolojik araç-gereçler, gelişen 
yeni bilgiler; iş yaşamında genelde insan ilişkeleri , verim ve kaliteyi geliştirme, 
etkili yönetim; din ve diğer felsefi konularda dinl inançlar, din! bilgiler ve uygu
lamalar; kişisel özellikler alanında etkili zaman kullanımı, insanları tanıma ve ki
şilik özellikleri ve aile yaşamı konusunda da ailede iletişim, yöneticilerin önce
likle bilgilenmek ve kendilerini geliştirmek istedikleri konulan oluşturmaktadır. 

Kendini geliştirme ihtiyacında toplumsal konuların sıra olarak öncelik al
masına karşılık her on yöneticiden dokuzu işiyle ilgili olarak kendini geliştirme 
ihtiyacı duyduğunu belirtmiştir. Sözü edilen kendini geliştirme ihtiyacının gide
rilmesi yönündeki çabaların yeterli olmadığı dikkati çekmektedir. Yöneticilerin 
kendileri de bu konudaki çabalarım yeterli görmemektedir. Örneğin kendilerini 
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geliştirme ihtiyacı hissettikleri konularda belirli bazı çalışma!~ yapın:aiarı, çaba
lar göstermeleri beklenen yöneticilerin, kitap, dergi, gazete okuma gibi klasik boş 
zaman etkinliklerini henüz aşamadıkları dikkati çekme~edir. Buradan hareketle 
yöneticilerin, kendilerini geliştirme ihtiyacım hissettikleri ve ağırlıklı olarak bu 
konudaki yetersizliklerinin farkında oldukları ancak bu yetersizliklerin giderilme
si, kısaca neler yapabilecekleri konusunda sorunları bulunduğu söylenebilir. Ken
dini geliştirme ile ilgili başka araştırmalarda da 1 yöneticilerin çoğunlukla kendile
rini geliştirme ihtiyacını duydukları ama bu konuda yöntem sorunu yaşadıkları 
belirlenmiştir. Bu sorunun, kendini geliştirme sürecinin doğal bir aşaması olması
na karşılık mutlaka aşılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü ilgili araştırmalar
da da belirtildiği gibi kendini geliştirme herhangi bir eğitim etkinliği gibi belirli 
bir yönteme dayanmaktan çok kazanılması ya da kazandırılması gereken bir anla
yış olarak önem kazanmaktadır. Diğer bir ifade ile bireyin, kişisel çabalarına da
yanan kendini geliştirme için öncelikle kendisini geliştirmeye inanması gerekli
dir. Bu gerekliliğe inandıktan sonra yöntem sorunu gündeme gelmektedir ki, bu 
sorunun çözümü de bireyseldir. Yani her birey kendisini geliştirme programının 
oluşturulmasında bizzat kendisi aktif olacak ve çabalarım planlayacaktır. 

Araştırma için belirlenen değişkenlerin kendini geliştirme tutumlarına etki
sine genel olarak bakldığında cinsiyetin kendini geliştirme tutumuda istatistik 
bakımından önemli bir fark oluşturmadığı görülmektedir. Bununla beraber en
vanterin iki ifadesi cinsiyetten anlamlı biçimde etkilenmiştir. "Yapabileceğim 
çok şey var ama zamanım yok" görüşünü bayan yöneticiler daha çok benimse
mektedirler. diğer yandan "halkla ilişkiler, kendimi geliştirmem gereken 
önemli konulardan birisidir" görüşünü erkek yöneticiler daha çok benimsemiş
lerdir. Zaman probleminden daha çok yakınmaları, bayan yöneticilerin iş yanında 
ailedeki rollerinin de oldukça yüklü olmasına bağlanabilir. 

Yaşın kendini geliştirme tutumunda anlamlı farlılıklar oluşturduğu söyle
nebilir. Genel olarak yaş yükseldikçe işte kendini geliştirmeye yönelik ihtiyacın 
ve bu yöndeki çabanın azaldığı söylenebelir. Bu sonuç ilgili diğer araştırma so
nuçlarıyla aynı doğrultudadır. McEnrue2 yöneticilerde kendini geliştirme ile ilgili 
araştırmasında yaşın kendini geliştirme arzusunun düzeyini etkileyen önemli bir 
değişken olduğunu vurgulamıştır. Yaş grupları açısından 36-50 yaş grubundaki 
yöneticilerin kendilerinden daha küçük 21-35 ve daha büyük 51-65 yaş grubun
daki yöneticilerden farklılaştıkları dikkati çekmektedirler. Örneğin hızlı bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerden en çok 36-50 yaş grubundaki yöneticiler ürkmekte
dirler. Yine terfi fırsatı başkalarının elinde olduğundan yapacağı fazla bir şey ol
madığına ve halkla ilişkiler konusunda öncelikle kendini geliştirmesi gerektiğine 
36-50 yaş grubundakiler daha çok inanmaktadırlar. Böylece yaş faktörünün, özel-

1. M. Lewis (ve d.). op.cit. ss. 146-156. 
2. M.R.McEnrue. op.cit. ss. 57-68. 
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likle işe yönelik kendini geliştinİıe etkinliklerinde önemli rol oynadığı görülmek
tedir. Ancak yaşın, toplumsal yaşaıİı, aile yaşamı teknolojik gelişmeler ve felsefi 
alandaki kendini geliştirme tutumlarında farklılık oluşturmadığı unutulmamalıdır. 
Diğer bir ifade ile yaş, işe yönelik kendini geliştirme çabalarını etkilemektedir. 
İşe yönelik kendini geliştirme çabalarının kendini geliştirme sürecinin bir kısmını 
oluşturduğu bilinmektedir. Dolayısyla genel olarak kişiler hangi yaşta olursa ol
sun kendini geliştirme ihtiyacının değişik düzeylerde var olduğu, var olması ge
rektiği unutulmamalıdır. 

Kendini Geliştirme tutumunun kısmn eğitim düzeyinden de etkilendiği 
belirlenmiştir. KGE 'nin beş maddesi, yöneticilerin eğitim düzeylerinden anlamlı 
biçimde etkilenmiştir. Yöneticilerin eğitim düzeyleri ile kendini geliştirme tutu
mu arasındaki en önemli bağlantı şudur: Eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin 
kendilerini geliştirme yönündeki ihtiyaçları, bu konudaki arzuları ve ilgili çabala
rının da arttığı dikkati çekmektedir. Lise mezunu yöneticiler, kendini geliştirme 
ihtiyacını belirten ifadelere daha az katılmışlardır. Kendini geliştirme ihtiyacının 
eğitim düzeyine paralel artması, eğitim düzeyi arttıkça bireylerin kendilerine gü
venlirinin de çoğaldığı ve kendilerini daha objektif biçimde değerlendirebildikle
rini düşündürmekterdir. Bu durum, eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin eksiklik 
ve yetersizliklerini daha rahat biçimde gördükleri biçimindeki yerleşmiş yargıya 
da uygundur. 

Kendini geliştirme tutumunun en çok etkilendiği değişken sektördür. 
Kamu-eğitim, özel-eğitim ve sigorta sektörü yöneticilerinin, KGE 'ni oluşturan 
maddelerin yarısına yakınına ( 17) verdikleri cevaplar arasından farklılıklar bu
lunmuştur. Bu farklılığın özellikle kamu-eğitim ve sigorta sektörü arasında oldu
ğu dikkati çekmiştir. Kamu-eğitim yöneticileri, kendini geliştirme konusunda 
kendilerini daha güvensiz ve şansız görmüşlerdir. Çalışma ortamında kendini ge
liştirme konusunda özellikle kendilerinden kaynaklanmayan engelleri en çok ka
mu-eğitim yöneticileri vurgulamışlardır. Buradan hareketle kamu-eğitim grubu 
yöneticlirini oluşturan MEB merkez teşkilatı yöneticileri, okul müdürleri ve mü
dür yardımcılarının kendini geliştirmeye en çok ihtiyacı olan yönetici grubunu 
oluşturduğu söylenebilir. Buna karşılık gerek özel-eğitim gerekse sigorta sektörü 
yöneticilerinin teknolojik gelişmeleri izleme gibi işe yönelik kendini geliştirme 
konularında daha rahat oldukları söylenebilir. Sigorta sektörü yöneticileri diğer 
iki gruptan farklı olarak kendilerini yete1;1.nce ifade edememe görüşüne kuvvetle 
katılmışlardır. 

Burada dikkati çeken önemli bir nokta, özellikle kaınu:-eğitim yöneticileri
nin kendilerini geliştirmeyi kendilerinin dışındaki faktörlerdeki yetersizliklere 
bağlamalarıdır. Bu kısmen doğrudur. Çünkü, çalışmanın teorik·inceteme kısmın-

• 
da da belirtildiği gibi kaynak yetersizliği ve örgütsel engeller kendini geliştirmeyi 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ancak kendini geliştirme temelde bireysel 

" 
266 



bir etkinliktir. 
Kamu-eğitim sektörü yöneticilerine ilişkin bu sonuçlar, özellikle işe ilişkin 

başarı güdülerinin düşük olduğunu düşündürmektedir. Bu durumun çok çeşitli 
nedenleri olabilir. Ancak işe yönelik kendini geliştirmede en önemli faktörün, ör
gütsel bağlılık olduğu göz önünde bulundurulduğunda kamu-eğitim yöneticileri
nin örgütsel bağlılıklarının arzulanan düzeyde olmadığı sonucuna varılabilir. 
Kamu-eğitim yöneticilerinin; devlet memuru olmak, Milli Eğitim 'in bir üyesi ol
mak, bakanlık merkez teşkilatında yönetici olmak, her hangi bir okulda müdür ya 
da müdür yardımcısı olmaktan haz duyma, mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel 
konumlarından hoşnut olma, belirli bir kuruma ait olma, iş motivasyonu,ödüllen
dirme, gibi örgütsel bağlılık parametrelerinde yetersizlikler bulunduğu düşünül
mektedir. Eğitim yöneticilerinin kendilerini geliştirmeleri bakımından örgütsel 
bağlılıklarının artırılması gereklidir. Kuşkusuz bu yeterli değildir. 

Kendini geliştirme konusundaki çevresel engellerin yanında özellikle kamu
eğitim yöneticilerinde bireysel engelin ön planda olduğu düşünülmektedir. Çün
kü özellikle kamu-eğitim yöneticilerinin, gerek araştırma anketinde gerekse KGB 
'nde kendini geliştirme ile ilgili bireysel çabalarının yetersizliği dikkati çekmek
tedir. Gerek boş zaman etkinlikleri gerekse kendini geliştirme konusundaki etkin
likleri incelendiğinde kamu-eğitim yöneticilerinin; iş alanında olsun, aile, top
lumsal yaşam, kişisel özellikler konularında olsun kendini geliştirme ile ilgili bi
reysel çabalırın, "kitap, dergi gazete okuyorum" gibi klasik uygulamaların öte
sine geçemediği dikkati çekmektedir. Burada kendini geliştirme ile ilgili bireysel 
yatkınlığın, yetersizliğin de önemli bir engel oluşturabileceği söylenebilir. Eğitim 
yöneticilerinin çoğunluğunun öğretmen kökenli oluşu ve yöneticilik formasyonu
na sahip olmayışları bu düşünceyi güçlendirmektedir. 

Ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerin yetiştirilmesinde birinci derece
den sorumlu olan eğitim yöneticilerinin, kendilerini geliştiren bireyler olmları 
mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için eğitim yöneticilerinin atanmalarının yeniden 
düzenlenmesi, başarı güdüsü yüksek yeterli adayların atanması, en azından eği
tim yöneticisi adaylarında yönetim formasyonunun da gerekli şart olarak aranma
sı gereklidir. Diğer yandan kendini geliştirme sürecindeki çevresel ve özellikle 
örgütsel bağlılığa yönelik düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

Yöneticilerin bulundukları yönetim kademesi ile KGE'nin üç maddesi ara
sında ilişki bulunması, kendini geliştirme tutumunun yönetim kademesinden ör
neğin sektör değişkeni kadar etkilenmediğini göstermektedir. Alt kademedeki yö
neticilerin yönetim sürecine daha çok katılmak istedikleri belirlenmiştir. Diğer 
yandan orta kademedeki yöneticilerin diğer iki gruba göre kendini geliştirme ko
nusnda kendilerini daha şansız gördükleri belirlenİniştir. 

Yönetici olarak çalışma süresi ve yöneticilik eğitimi alıp almamanın 
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kendini geliştirme tutumunu sınırlı biçimde etkilediği görülmektedir. KGE 'nin 
dört maddesine verilen cevaplar yönetici olarak çalışma süresinden diğer bir dört 
maddesine verilen cevaplar da yöneticilik eğitiminden etkilenmiştir. 1-5 y'ıldır 
yönetici olarak çalışanlar, en az 16 yıldır çalışanlara göre stresle başa çıkma tek
niklerini daha çok öğrenmek istemekte ve işlerinde ilerlemek için bir şeyler yap"'. 
maları gerektiğine daha çok inanmaktadırlar. Diğer yandan 1 1 -15 yıldır çalışanlar 
teknolojik gelişmeleri yeterince izleyemediğine daha çok inanmaktadır. Daha 
genç yöneticilerin işlerinde ilerleme arzusu literatüre uygun bir sonuçtur. 

İşinde ilerlemek için birşeyler yapması gerektiğine yöneticilik eğitimi alan
lar daha çok inanmaktadırlar. Bu durum yöneticilik eğitimi al3;Ilların kendilerini 
daha yeterli görmelerinden kaynaklanabilir. Buna karşılık "yönetici olarak bfr 
arayış içindeyim" görüşüne yöneticilik eğitimi alanlar almayanlara göre daha 
çok inanmaktadırlar. Yöneticilik eğitiminin, kendini geliştirme arzu~unun oluş
masında etkili olduğu söylenebilir. Aynca yöneticilik eğitiminin, kenqini geliştir
me bakımından son derecede önemli olan kendine güven, kendi kapasitesine 
inanma ve ilerleme isteğine olumlu katkıda bulunduğu söylenebilir. 

Araştırmada kullanılan Kendini Geliştirme Envanteri (KGE)'nin, bireyle
rin kendilerini geliştirmelerine yönelik tutumlarım belirlediği ve belirlenen so7 
nuçlar arasında bir kararlılık bulunduğu söylenebilir. Nitekim KGE'nde yer alan 
ifadelerle belirlenen değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. KGE 'ni 
oluşturan ifadelerin; 2 'sinin cinsiyet, 3 'ünün yönetim kademesi, 4 'ünün yönetici 
olarak çalışma süresi, 5 'inin eğitim düzeyi ve 17 tanesinin de sektör değişkenin
den anlamlı biçimde etkilendiği belirlenmiştir. Bir çok ifadenin birden çok değiş
kenle anlamlı ilişki içinde olması envanter sonuçlarınnın kararlılığım göstermek
tedir. 

KGE 'nin geçerliği için baş vurulan uzman görüşü ve gerçekleştirilen pilot 
çalışma dışında envantere faktör analizi uygulanabileceği tespit edilmiş ve yapı
lan faktör analizinde 13 faktör belirlenmiştir. Diğer yandan KGE'nin güvenirliği 
için uygulanan yarıya bölme analizi ( Split-half) ve Cranbach (iç tutarlılık) tes
ti ile envanter maddeleri arasında tutarlılık bulunduğu belirlenmiştir, (Cronbach 
= 0.8234); Ancak envanterin dört maddesi (21, 28, 30, 35)C*) içsel tutarlık bakı
mından sınırda bulunmaktadır. Bu dört ifade incelendiğinde hepsinih de önemli 
bir ortak özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu dört ifade de bireyin doğrudan 
kendisine yönelik değerlendirmesini içermektedir. Diğer bir ifade ile bu maddele
rin ortak özelliği bireyin kendi davranışlarına yönelik tutumunu sergilemektedir. 
Bu dört maddenin de içsel tutarlılık bakımından diğerlerine göre sınırda oluşu, 

(*) KGE ... 
"21. Kendimi yeterince ifade edemiyorum." 
"28. Kendimi yeterince tanımadığım kanısındayım." 
"30. Bilgilerime yenilerini katmak için masraftan kaçınmam.• 
"35. iyi bir dinleyici değilim." • 
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bireylerin .kendi davranışlarına yönelik tutum ifadelerinin sağlıklı sonuçlara ulaş
tırmadığını düşündürmektedir. 

Yöneticilerde kendini geliştirmede zaman probleminin yaşandığı belir
gin biçimde ortaya çıkmıştır. Faktör analizi ile belirlenen ve KGE maddelerinin 
gruplandığı faktörlerden birincisi zaman yönetimine ilişkin ifadeleri içermekte
dir. Diğer yandan zaman yönetimi ile ilgili ifadelerin, belirlenen değişkenlerle 
(yaş, cinsiyet, eğitim, sektör, yönetim kademesi, yönetici olarak çalışma süresi) 
anlamlı ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri 
sürecind~ ·zaman yönetiminin en önemli sorun olduğu söylenebilir. Kendini geliş
tirmede en te~el sorunun zaman olduğu konusundaki bu sonuç literatürdeki ilgili 
sonuçlara paraleldir. Hague1 konuyla ilgili çalışmalarında yöneticinin kendini ge
liştirmesinde etkili zaman kullanımının ve bu konudaki alışkanlığın öncelikle 

1 

yerleşmesi gerektiğini belirlemiştir. 
! 

Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri gereken ikinci alanın genel ola-
rak insan ilişkilerine yönelik beceriler olduğu görülmektedir. Bu durum insan 
unsurunun her alanda giderek daha büyük önem kazanmasının bir sonucu olarak 
değerlendirilebilir. 

Kendini geliştirme konusundaki üçüncü faktör grubunu ise yöneticinin 
kendisinde gördüğü bireysel yetersizlikler oluşturmaktadır. İç tutarlığı daha 
düşük olan ifadelerin bu faktörde toplanması dikkat çekicidir. 

Kendini geliştirme konusundaki dördüncü faktör altında toplanan ifadeler, 
iş alanında kendini geliştirme ile ilgilidir. Burada özellikle yaratıcı bir iş ortamı
nın oluşturulması gereği vurgulanmıştır. Yöneticilerde kendini geliştirmede ba
şarı isteği ve rekabetin önemli yer tuttuğu görülmektedir. Kendini geliştirme
de başarı isteğinin önemli rol oynaması, diğer araştırmacılar2-3 tarafından da belir
lenmesine karşılık, rekabetin kendini geliştirmede etkili oluşuna ilişkin başka 
araştırma verilerine rastlanamamıştır. Buradan hareketle rekabetin, Türk eğitim 
yöneticilerinin kendilerini geliştirmelerinde önemli bir faktör olduğu sonucuna 
varılabilir. Ku§kusuz bu konuda kesin yargılara varmak için başka araştırma veri
lerine ihtiyaç vardır. 

Yöneticilerin çoğunluğunun(% 60.4) teknolojik gelişmeleri yeterince izle
yemediği, yine yansından çoğunu (% 52,8), iş alanıyla ilgili gelişme ve değişme
leri izlemekte güçlük çektiği belirlenmiştir: Bu sonuçlar, kendini geliştirme ihti
yacı yanında kendini geliştirmenin gereğini de ortaya koyar nitelikt.edir. 

Terfi fırsatının başkalarının elinde olıriası özellikle kamu alanındaki . , 
eğitim yöneticilerinin kendilerini geliştirmelerinde olumsuz rol ~ynamakta-
dır. Nitekim her üç yöneticiden biri, terfi fırsatı başkasının elinde olduğundan 
yapabileceği fazlaca bir şey bulunmadığına inanmaktadır. 
1. H. Hague. op. cit. ss. 137-141. 
2. M.P. McEnrue. op.cit. ss. 164-175. 
3. W.R. Dill (ve d.). op. cit. ss. 164-175. 
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2. Öneriler 

İlgili akademisyenler, yöneticiler ve özellikle her 1\ademedeki eğitim yöne-
. / 

ticilerinin bu çalışmadan daha rahat yararlanılabilmesi" amacıyla çeşitli öneriler 
geliştirilmiştir. Bu önerilerin çoğu ilgili alt başlıklarda ulaşılan sonuçlarla birlikte 
verilmiştir. · 

* Hıı;lı bilgi artıŞının yaşandığı günümüzde hangi konumda ve işte olur
sa olsun b~tün bireyler, kurumlar ve toplumlar, bundan etkilenmektedir. Her 
alandaki hızlı bilgi artışı,_ bilgi eskimesin~ de beraberinde getirmiştir. Toplumlar, 
kurumlar ve bireylerin bilgi eskimesi ile başa çıkmak için yeni çabalar gösterme
leri gereklidir. 

* Bilgi devriminin sonucu olarak. ortaya çıkan hızlı bilgi artışı değişme 
ve gleşime,· toplumsal gelişm~ ölçütlerinin değişmesine ve bilginin temel güç ha-

ı 

lini almasına yol açmıştır. Do1ayısıyla yeni bilgilere ulaşmak, yeni bilgiler üret-
mek, pazar}amak, yaymak, toplumların _en önemli önceliklerinden birisini oluş
turmuştur. Toplum olarak yeni bilgilerinizlenmesi, bilgi üretimi ve pazarlaması
na gereken önem verilmelidir. 

* Toplum olarak bilgiye önem. vermek için öncelikle eğitime ve her 
1 

alandaki araştırma-geliştirmeye ayrılan ulusal gelirlerin artırılması dolayı-
sıyla insana yatırım önceliğinin uygulamada gerçekleştirilmesi gereklidir. 

* Hızlı bilgi artışı, toplumların temel önceliği olan sanayileşme ve makine
leşmenin yerini bilgilenme, sanayiye dayanan toplumsal yaşam biçimi ise gi
derek daha ,çok bilgiye dayanmaya başlamıştır. 

* Hızlı bilgi artışı temel karakteristiği makineleşme ve sayanileşme olan 
sanayi toplumunun yerine bilginin bakim olduğu bilgi toplumuna bırakma
sına yol aç;mıştır. Bilgi toplumunda özellikle iletişim ve bilgisayar teknolojisinin 
her alandaki iş ve işleyişi hızlandırması, mesafelerin kısalması, dünyanın küçül-, ' 

mesi söz kçmusudur. Geleceğin bilgi toplumları arasında yer almak ülkelerin bil-
giye ve insana yatırım yapm~arım gerekli hatta zorunlu hale getirmiştir. 
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* Toplumların gelişmesi, bireylerin gelişmesi ve kendilerini geliştirme dü
zeyleri ile yakından ilgilidir. Bunun bir sonucu olarak insani gelişme son yıllarda 
giderek büyük önem kazanmıştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP: United Nations Development Programme), 1990 yılından bu yana her 
yıl yayınladığı İnsani Gelişme Raporuyla (HDR : Human Development Report) 
toplumsal gelişme sürecinde insani gelişmenin rolüne ilişkin veriler sağlamakta
dır. Bu raporlarda yer alan İnsani Gelişme Endeksi (HDI: Humarı Development 
Index); ülkelerin kişi başına ömür beklentisi, yetişkin nüfusun okur-yazarlık ora
nı, ortala.Ina okullaşma (eğitim) yılı ve kişi başına düşen milli gelire ilişkin veri
lerden hareketle haz~rlanmakta ve ülkeler buna göre sıralanmaktadır. 1993 'te 
Türkiye, İnsani Gelişme Endeksinde 73. sırada yer alırken 1994'te tüm ülkeler 
içine 68 . . sırada, orta düzeyde insani gelişmeye sahip 65 ülke içinde 15. sırada ve 
gelişmekte olan 97 ülke iç~nde 23. sırada yer almıştır. Görüldüğü gibi dünyada 
insani gelişme ve insana yapılan yatırım toplumsal gelişmenin önemli kriterlerin
den biri haline gelmektedir. Burada bireyin kendini geliştirmesi yönündeki bi
reysel ç~balarının devlet tarafından desteklenmesi gereği ortaya çıkmakta
dır. Diğer bir ifade ile kendini geliştirinenin, bireysel çaba yönünü kişilerin, top
lumsal çaba yönünü devletin gösterme.si gereklidir. Kişilerin kendilerini geliştir
me yönü'ııde çaba göstermeleri ve kendilerine yatırım yapmaları, devletin insan 
unsuruna yatırım yapması ile toplumsal gelişmeyi destekleyen bireysel gelişme 
sağlanrniş olacaktır. 

$ Bugün uzmanlara göre 820 milyon insanın okur-yazar olmadığı dün
yamızda insani gelişme, en önemli sorun olarak belirmiştir. İnsani gelişme, 
bu konudaki yatırımı ve bu konudaki sürekliliği gerektirmektedir. Sürdürebilir 
gelişme, bireylerin kendilerini geliştirme çabalarının yanında devletlerin kendi 
insan kaynaklarına yatırım yapmaları ile sağlanabilir. Burada gerek bireyin ge
rekse devletin bu alandaki en önemli görevinin cehaletle savaş ve eğitim olduğu 
unutulmamalıdır. 

$ Geleceğin bilgi tol'1mları arasında yer almak devletin duyarlılığı yanında 
tek tek bireylerin ve kurumların duyarlılığını gerektirmektedir. Bilgi toplumunun 
gerektirdiği insan modeli, 11kendini gleşitiren insan" dır. 

$ Gelişme, insan yaşamının doğal ve ayrılmaz bir parçası olmasına karşılık 
bilgi devrimi ve hızlı bilgi arbşı sonucu kendini geliştirme gereği hatta zorun
luluğu giderek önemi artan bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işi, ko
numu, s?syo-ekonomik düzeyi ne olursa olsun tüm bireylerin kendilerini geliştir
meleri gereklidir. 
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* Kendini geliştirme kişinin; işi, aile yaşamı, toplumsal yaşam, ve bireysel 
özellikler alanında mevcut bilgi ve becerilerine yenilerini katmak, eskimiş bilgi 

've.becerilerden vazgeçmek için giriştiği bütün bireysel çabalırı kapsamaktadır. 
Dolayısıyla bireyin, işinde daha iyi olmaktan, beden formunu korumak için 
antreman yapmaya kadar kendini geliştirmek için bir çok alanda çaba gös
termesi ve bunu bir alışkanlık haline getirmesi gereklidir. 

* Kendini geliştirme, kişinin temel yapılandırma ihtiyacı, diğer bir ifade ile 
temel gelişme enerjisine dayanır. Bununla beraber kendini geliştirme enerjisinin 
kullanılması, kendini geliştirme arzusunun hissedilmesine bağlıdır.Kendini ge
liştirme arzusu, kişinin bireysel kişilik özellikleri ile yakından ilişkili olmakla be
raber uygun çevresel ortama da bağlıdır. Bu bakımdan insan ilişkileri ve karşılıklı 
etkileşimin yoğun olarak yaşandığı özellikle ailede, okulda ve iş ortamında birey
lerin karşılıklı beklentilerinin gelişmeyi destekleyecek biçimde olması gereklidir. 

* Günümüzde her bireyin; eskiyen bilgilerini yenilemek, mevcut gelişme
leri izlemek, iş ve ilgi alanlarındaki yeni bilgilere ulaşmak, kenidin yenilemek kı
saca kendini geliştirmek için uyku dışındaki günlük zamanının % 5 -1 O 'unu ken
din;i geliştirmeye ayırması gereklidir. Diğer bir ifade ile her bireyin ortalama 
olarak gününün en az bir saatini kendini geliştirmeye yönelik çabalara ayır
ması gereklidir. Yöneticiler için bu sürenin en az% 10 olması gereklidir. 

* Tarımla uğraşan bir çiftçinin daha iyi mahsul almak için giriştiği ça
balr, üst düzeyli bir işletme yöneticisinin daha kaliteli üretim ve müşteri ile iliş
kiler konusundaki yeni stratejiler, bir ev hanımı 'nın çocuğunu daha iyi yetiştir
mek için katıldığı ana-baba okulu uygulaması ve bu konuda bilgilenmek için gi
riştiği çaba ve benzeri çabaların hepsi kendini geliştirmeye yöneliktir. 

* Kendini geliştirme ve toplumsal gelişmede başarı güdüsünün büyük rolü 
vardır. Özellikle anne-babalar, çocuk yetiştirirken çocuğun, başarı güdüsünü 
olumsuz yönde etkileyecek aşırı koruyucu ve hoşgörülü ya da aşırı otoriter 
çocuk yetiştirme tutumlarını terk etmelidirler. Diğer yandan ülkemiz insanı
nın başarı güdüsüne ilişkin bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır . 
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* Toplumsal gelişme, örgütsel (kurumsal) gelişme ve bireysel gelişme 
içiçe ve birbirlerini doğrudan etkileyen süreçlerdir. Merkezde kendini gelişti
ren birey yer almaktadır. Kendini geliştiren bireylerden oluşan kurumlar ve keni
din geliştiren bireylerden oluşan toplum, gelişmeye açıkolacaktır. 

İNSAN KAYNAGINA YATIRIM 
~ ı--~~~~.~~~~~---r~~~~~---.-----' 
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z birey 

.~ 
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BİLGİ TOPLUMU 

Şekil 6: Öğrenen bireyden bilgi toplumuna. 

* Kendini geliştirmek için her bireyin kendini eğitme sorumlulğunu 
kendisinin yüklenmesi ve kendini geliştirmeye yönelik etkinlikleri mümkün oldu
ğunca kendisinin planlaması gereklidir. 

* Kendini geliştirme, her birey için gerekli olmasına karşılık hangi sel\.tör
de olursa olsun yöneticiler için çok daha' önemli ve gereklidir. Yöneticilerin, 
bir birey olarak kendilerini çok yönlü biçimde geliştirmeleri, gerek kendileri ge
rekse kurumları açısından büyük önem taşımaktadır. Yöneticinin işinde başarılı 
olabilmesi için kendisini gelişmesi gereklidir. 

* Günümüzde yöneticiler hızla eskiyen bilgilerini yenilemek için baş
kalarının bir şeyler yapmalarını bekleyemezler. Bu bakımından yöneticinin 
kendini geliştirme konusunda aktif ve istekli olması gereklidir. Değişen yönetim 
stratejileri, hızla artan yönetsel bilgi birikimi, insan ilişkileri, bilgisayar, iletişim 
teknolojileri, yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri gereken alanlar olarak karşı
mıza çıkmıştır. 

* Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerinde üstlerinin beklentileri 
önemli rol oynamaktadır. Bu açıdan yöneticilerin astlarına yönelik beklentileri 
astın gelişmesine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. Diğer bir ifade ile yönetici 
astının gelişmesine inanmalıdır. 

* Bu araştırma ile yöneticilere yönelik geliştirme programlarında zaman 
yönetimi, insan ilişkileri ve karar verme gibi konuların öncelikle ele alınması 
gerektiği belirlenmiştir. 
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* Yöneticilere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesinde katılımcı
ların görüşlerinin alınması ve katılımın isteğe göre olması, programdan sc;ı.ğla
nacak yararı artıracaktır. Yöneticilerin her hangi b!r eğitim programına katılına 
kararında, programın kendi işlerine farklı bir bakış açısı kazandırması özelliği en 
önemli rolü oynamaktadır. 

* Yakın geleceğin bilgi toplumları arasında yer alınamızda temiz toplum 
anlayışının yerleşmesi gerektiğini vurgulayan yöneticilerin, toplumsal gelişmele
re oldukça duyarlı oldukları belirlenmiştir. Temiz toplum imajını yok etmeyy yö
nelik gelişmeleiri, toplumsal ilerleme için engel olarak görmektedirler. Bu ba
kımdan temiz toplum anlayışının kayıp edilmemesi için kişilerin kendilerin
den başlayarak çaba göstermeleri gereklidir. Örgütlerin ve devletin de bu ko
nuda gerekli önlemleri en kısa zamanda alması büyük önem taşımaktadır. 

* Eğitim yöneticileri, kendilerini geliştirme yönündeki çabalarını ye
terli görmemektedirler. Diğer yandan kitap, gazete okuma gibi boş zaman et
kinlikleri henüz aşılamamıştır. Oysa günümüzde hızla artan bilgi kısa süre pnce 
bile olsa alınan eğitimi yetersiz hale getirmektedir. Dolayısıyla kendini gel:işter
meye sürekli ve sistemli bir biçimde zaman ayırmalı ve bu çerçevede yaşam 
boyu öğrenme alışkanlık haline getirilmelidir. 

* Yöneticiler, kendilerini geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Anc~k bu 
ihtiyacın giderilmesi konusunda okuma gibi klasik yöntemleri aşamamışlardır. 
Bu amaçla kurumların kendi bünyesinde yöneticilerin bu konuda bilinçlenmesini 
sağlayacak çalışmalar yapmaları gereklidir. Yöneticilerin kendilerini geliştirme 
anlayışı ve alışkanlığı kazanmaları için uygun ortamlar hazırlanmalıdır. 

* Eğitim yöneticilerinin atanmalarında yöneticilik eğitim almış ~ima
nın zorunlu koşul olarak belirlenmesi gereklidir. Çünkü eğitim yöneticilerinin 
eğitim kökenli olması gereklidir. Ancak bu yeterli değildir. Yöneticilik e&itimi 
almayan eğitim yöneticilerinin bu alanda önemli eksiklikleri blunmaktadır. Mev
cut yöneticilerin bu eksikliklerin giderilmesinde kendilerini geliştirme çabaları
nın önemli rolü olacaktır. 

* Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için çalışma yerinde yaratıcı bir 
işbirliği ortamının oluşturulınası gereklidir. 

* Bireylerin kendini geliştirmeye yönelik tutumlarının belirlenmesinde 
doğrudan kendi davranışlarını değerlendirmeye yönelik tutum ifadeleri 
olumlu sonuç vermemektedir. Dolayısıyla bireyin özellikle olumsuz davranışla
rına yönelik tutum ifadelerinin kullanılmaması yararlı olacaktır. . 
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* Başka sektörlerdeki yöneticilerin ve diğer çalışanların kendilerini geliştir
me tutumlarının, bu konudaki düşünce ve beklentilerinin belirlenmesi çeşitli ya
rarlar sağlayacaktır. Bu amaçla bu araştırma için geliştirilen KGE başka sektör
lerdeki yöneticiler için de kullanılarak sonucların karşılaştırılması yoluna gidile
bilir. 

* Yöneticilerin özellikle zaman yönetimi ve etkili zaman kullanımı ko
nusunda kendilerini geliştirmeleri gereklidir. 

* Her üç yöneticiden ikisi stresle başa çıkma tekniklerini öğrenmek is
temektedir. 

* Yöneticilerin kendilerin geliştirµıelerinde kendini geliştirmeye ilişkin ça
balarının kendi ilerlemelerine katkıda bulunacağına ilişkin inancın Önemli rolü 
vardır. Dolayısıyla özellikle iş ortamında kenidini geliştirmenin ödüllendirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. · 

* 36-50 yaş grubundaki yönetiÇiler, bilimsel ve teknolojik ~gelişmeler

den en çok etkilenen ve ürken yönetiFilerdir. Muhtemelen orta düzey yöne
tim kademesindeki bireylerin kendil~rini geliştirme ihtiyacını en çok hisse
den yöneticiler oldukları söylenebilir.: Bu yaş grubundaki yöneticilerin kendile
rini geliştirme konusunda daha çok çab~ harcamaları gereklidir. 

* Yaş yükseldikçe özellikle işe yönelik kendini geliştirme ihtiyacı ve bu 
yöndeki çabaların azaldığı görülmektedir. Ancak iş, kendini geliştirmenin be
lirli bir alanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla kendini geliştirmenin her yaşta 
önemli olduğu, kendini geliştirmenin yaşamın tüm alanlarım kapsayan bir alış
kanlık olduğu unutulmamalıdır. 

1 * Eğitim düzeyi yükseldikçe kendini geliştirme arzusu ve bu yöndeki çaba-
lan da artmaktadır. Özellikle üniversite. mezunu olmayan alt, orta ve üst kademe
deki mevcudu yöneticilerin, kendilerini · geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. 

; * Eğitim-öğretim sisteminin mevctu sorunlarının Çözümlenmesi ve bilgi 
toplumunun gerektirdiği bir eğitim-öğretim alt yapısının ?luşmasında eğitim yö-
neticilerine büyük görevler düşmektedir. . 

* Eğitim yöneticilerinin her şeyden önce kendilerini geliştire.n bireyler ol
malır gereklidir. 

* Eğitim yöneticilerinin kendilerini geliş~irme sürecindeki bireysel engelle
rin aşılması, eğitim yöneticilerinin atartmaları ile ilgili mevcut uygulamanın göz
den geçirilmesini gerektirmektedir. Eğitim yöneticisi adaylarında, .yönetim for
masyonunun da gerekli şart olarak araiıması ve meslekte asıl olan öğretmenliktir 
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yargısının aşılması gereklidir. 
* Eğitim yöneticilenini kendilerini geliştirme sürecindeki örgütsel en

gelerin aşılması için yöneticilerin örgütsel bağlılıklarının artırılması gerekli
dir. Bu amaçla eğitim yöneticilerine saygınlık kazalidınlması sosyo-ekono
mik şartlarının daha arzulanan düzeye ulaştırılması, ödül ve denetim meka
nizmasının gözden geçirilmesi gereklidir. 

* ı-·s yıldır yöneticilik görevinde bulunanların stresle başa çıkma ko
nusunda daha çok bilgi ve beceriye ihtiyaç duydukları görülmektedir. Özel
likle eğitim yöneticilerine yönelik geliştirme programlarında bu özelliğin göz 
önünde bulundurulması gereklidir. 

*Eğitim, kendini geliştirme arzusunun oluşmasında etkili bir faktördür. Bu 
bakımdan kuru~larda katılımcdarın istekleri doğrultusundaki eğitim programları 
özendirilmeli ve

1 
özellikle katılımcıların ilgilendikleri pratik bilgileri kazanmala

rını sağlayacak ortamlar hazırlanmalıdır. 

*Kendini geliştirme, görevleri gereği yöneticiler ve benzeri meslek men
supları için çok daha önemil olmakla birlikte tüm bireyler için gereklidir. Ken
dini geliştirme bireysel ve toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesidir. 
Çünkü, kendini geliştiren birey, bilgi ve becerilerini güncelleştirerek kendisine 
yatının yapmış olur. Diğer yandan kendini geliştiren birey, üyesi olduğu topluma 
karşı sorumluluğu yerine getirmiş olur. 

* Kendini geliştirme, bireyin sadece bilgi düzeyindeki artışla sınırlı de
ğildir. Bireyin beden sağlığına ilişkin sportif çalışmaları, her türlü akademik 
etkinlikleri ilgilendiği pul koleksiyonu konusundaki çalışmaları, bir sürücü 

ı olarak artan trarık kazalarının önlenmesi konusunda yapabileceklerin yap
ması, kurallara uyma konusunda mevcut olumsuz davranışlarını değiştirme
si, konuya duyarlılığım geliştirmek için çaba göstermesi, zamanını daha iyi 
biçimde kullanmak için günlük randevu defteri kullanma alışkanlığım geliş
tirmesi, eskiyeJJ. mesleki bilgisini yenilemek için kursa katılması, çocuklarım 
dahlı iyi yetiştirmek, onlarla daha iyi iletişim kurmak için ana-baba okulu 
programına k~tılması ••• ve benzeri bütün etkinlikler bireyin kendisini geliş
tirmesine yönelik çabalardır. 
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EKLER 



· EK 1: ARAŞTIRMA ANKETİ 

. Sayın Yönetici, 

1.ü. İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Aria.,.bilim Dalı'nda "Bilgi 
Toplurrıunda Yöneticileride Kendiıtl Geliştirme 11 konulu bir araştır
:p:ıa yapılnıaktadır. Danışmanı olduğum, Anabilim Dalınuz doktora öğrencisi, 
Ilhami Fındıkçı tarafından, tez çalışması olarak gözetimimde gerçekleş
tirilen .bu. araştırma ile hizmet sektöründeki yöneticilerin, keodilerini ge
liştiımeleri yönündeki eğilim ve çabalannın belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Aynca bu araştırma ile hızlı bilgi artışının yaşandığı günümüzde yö
neticilerin, ruh sağlıklarını korumalan, aile ve iş yaşamlarında daha verimli 
olmaları, kendileriyle ilgili gelişrneieri, yeni bilgileri edinrr:ıeleri, kısaca ken
dilerini geliştirmelerini sağlayacak, eğitim ve geliştirme etkinlikleıinin de 
beli.rlenmesine çalışılmaktadır. 

1lişikte sunulan yöneticilerde kendini geliştirme konulu araştırma an
ketindeki sonı1arı, objektif biçimde yanıtlayarak, ülkemizin bilgi toplum:..:nu 
-geçiş süreciyle ilgili bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunmanızı dilerim. 

Araştırma ile bireysel değerlendirme değil, araştırmaya katılan tüm 
yörıetcUerin ortak görüşlerinin belirlenmesi hedeflendiğinden ankete adınızı 
.YC!~mayabi lirsiniz. 

Katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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i.~~ANSEL 
1.ü. İşletme Fak. Davranış Bilimleri 

Anabilim Dalı Bnşkanı 



--BİLGİ TOPLUMUNDA YÖNETİCİLERDE KENDİNİ GELİŞTİRME 
. ARAŞTIRMA ANKETİ 

·• 
·' AÇIKLAMALAR 

/ 

1-Zaman kaybını önlemek için anket sorulan, basit ve cevap alte'rnatifleriyle 
birlikte hazırlanmıştır. 

- 2-Her soruyla ilgili cevabınızı, soruyla ilgili kutunun içine cevap numarasını 
Y.azarak belirtiniz. 
Omek Soru: Yaşınız K.002 [[:} 

1) 21-35 
2) 36-50 
3) 51-65 
4) 66 ve üstü 

(Diyelimki 45 yaşındasınız cevap kutusuna, size 
uygun olan yaş grubu yani 36-50'nin cevap nu
marası olan 2'yi yazacaksınız.) 

3-Lütfen anketi en kısa zamanda özen göstererek doldurunuz. 

S 1- Cinsiyetiniz K.001 C=1 88- Yönetici olarak görev 
yaptığınız sektörü 
belirtiniz. 

K.008 ı:::=:J 

1) Erkek 
2) Bayan 

S2- Yaşınız. K.002 
1)21-35 
2) 36-50 
3) 51-65 
4) 66- ve üstü 

1) Eğitim (Kamu) 
2)Eğitim (Özel) 
3) Sigorta 
4) Kamu Yönetimi 
5) Diğer (Belirtiniz) ....................... . 

S3- Eg•itim durumunuz. K.003 ı---ı 
L-J 89-

:() İlkokul ·· J:) Üniversite -
İş sahipliği K.009 c:::J 

.2) Oıtaokul -5):Yüksek lisans ve üstü 
'..3) Lise -

S4- Üniversitede bitirdi_ği- K.004 
niz fakülte 
1) İşletme 6) Fen 
2) İktisat 7) Fen -Edebiyat 
3) Hukuk 8) Mühendislik 
4) Siyasal Bil. 9) Eğitim 
5) Edebiyat 10) Diğer.(Belirtiniz ...•... ) 

S 5- Medeni durumunuz K.OOS 
1) Evli 
2) Bekfir 
3) Dul veya boşanmış 

S 6- Çocuklarınızın sayısı K.006 c=J 
1) Çocuğum yok 4) 3 
2) 1 ' . 5) 4 
3) 2 6) 5 ve üstü 

S 7 -·Eşinizin eğitim durumu K.007 

1) İlkokul 
2) Ortaokul 
3) Lise 

4) Üniversite 
5) YükSek lisans ve üslü 
6) Eşim yok. 

1) Kendi işimde çalışıyorum 
2) Başkasının işinde çalışıyorum. 

SlO- Bulunduğunuz yönetim K.010 CJ 
kademesi 

1) Üst düzey yönetim (Gn Müdür, Gn Md. Yard.) 
2) Orta düzey yönetim (Müdür) 
3) Alt düzey yönetim (Müdür Y ard., Şeflik) 

S 11- Yönetici olarak çalışma 
süreniz 

... 
1) 1-5 yıl 3) 11-15 yıl 

K.O 11 ı:::=:J 

2) 6-10 yıl 4) 16- yıl ve üstü 

S 12- Yöneticilik eğ!.timi K.012 CJ 
aldınız mı? (Universite 
ya da benzeri eğitim kurumlarında 
verilen en az 1 ay süreli ve sonunda 
bir Sertifika verilen eğitim program
ları) 

1) Evet 2) Hayır 



Şimdiye .kadar kendinizi geliştirmek 
amacıyla kurumunuz bünyesinde veya 
dışında katıldığınız eğitim etkinlikleri
ni çarpı (x) işareti ile belirtiniz. 

1) Seminer, kopferans, paneller _K.O 13 
2) En az iki günlük paket prog-

raınlar ________ K.014 
3) Üniversite ya da özel kuıum

ların hazırladığı sertifıka prog-
~lan K.015 

4) Kurslar K.016 
5) Yuıt dışında herhangi bir 

eğilim etkinliği. ____ _ K.017 
6) Kurum tarafından düzenlenen 

Hizmet içi eğitim elkinlikleıi_ K. O 18 

K.026 c=:ı s 16- 'sahip olduğunuz bilgi 
birikimi· ve tecrübeniz, 
,işinizle ilgili olarak karşılaştığınız 
:tüm sorunları çözümlemeniz için 
yeterli olmakta mıdır? Yoksa yeni 
.bilgi ve verilere .ihtiyaç duyuyor 
musunuz? Size riygun şıkkı belirtiniz. 

I 

,/ 
1) Genel bilgi oirikimi yeterli oluyor. 
2) Tecrübem ve bilgi birikimim yeterli değil, yeni 

Qilgilere ve'vedlere ihtiyaç duyuyorum. 
3) Tecrübem ve bilgi birikimim yeterli, yeni bilgi
; lere ve veıileı:e ihtiyaç duyuyorum. 

7) Diğer (Belirtiniz) ................ K.O 19 

S 17. Kendinizi g~Üştirme ih tiyacııiı en çok 
hissettiğiniz ve uygun koşullar buldu-

C:J :ğunuzda ilgileneceğiniz alanları öncelik 

Sl4Her· hangi bir eğitim K.020§ Birinci 
programına katılma K.021 pcinci 

· kararınızda hangi K.022 Uçüncü 
faktörlerin daha 
çok etkili olduğunu, aşağıdaki şıkları 
önem sırasına koyarak belirtiniz. 

l)Progrrunın, işime farklı bir bakışaçısı kazandırması, 
2) Programın, istediğim ve ilgilendiğim konulan 

içermesi, 
3)Prograına kaulımın üstleıi.ın tarafından istenmesi 
4) Programın aynı düzeydeki yöneticiler arasında 

oluşturacağı fark ve terfiye katkısı olması, 
5) Programın, astlarıma örnek olabileceğim bilgi

ler içermesi, 
6) Programın, değişen qünyayı izleyebilmeme : 

katkıda bulunması, 

7) Programın, yeni beceıiler kazandmnası, 
8) Programın sonunda geçerli bir sertifika-katılım 

belgesi veıilmesİ 
9) Programın, manevi açıdan tatmin edici olması. 
10) Diğer (Belirtiniz) ................................. . 

15-Boş zamanlarınızda en çok gerçekleştir 
diğiniz etkinliklerden üç tanesini önem 
sırasına göre belirtiniz. 

·sırasına göre bilirtiniz. 

· 1) Toplumsal yaşam ile K.027c=::JBiıinci 

'.ilgili konular ı K.028 c=J1kinci 
2) Aile yaşamı ile ilgili K.029 c=JÜçüncü 

;konular . . . . K.030 L)Jördüncü 
3) .4 yaşamı ıle ılgılı ko- _ K.031 C=:J Beşinci 

nular . K 032 c=J Altıncı 
4) ,Kişisel özelliklerle ilgilı K·

033 
r-:T1 y d" . 

' ;konular · ~ e ıncı 

5) Din ve diğer felsefi konular 
6) jy eni bilgi ve teknolojiler 
7) :Diğer (Belirtiniz) .......... . 

S 18-Toplumsal yaşamla ilgili konularda 
· kendinizi geliştirmek amacıyla öncelik

le ilgilendiğiniz alt konulardan üç tane
sini öncelik sırasına göre belirtiniz. 

1) Şehirleşmenin yarattığı 
;sorunlar 

2) Çevre somnlan 
3) Siyasal olaylar 
4) Pluslararası ilişkiler 

K.034 C:JBirinci 
K.035 C:J İkinei 

' K.036c::J Üçüncü 

1) Ziy':1"~~er. K.0~3r:=J~i:in~i S 19-~ile yaşamınızla il~ili konularda kendi-
2) G~Zller. K.02~r:=J~ıncı nizi geliştirmek arracıyla öncelikle il-
3) ~tap, gazete vb. okuma. K.025c=J Uçüncü gileneceğiniz alt konulardan üç tanesini 
4) Işle ilgili projeler pstünde düşünme ve çalışmak. öncelik sırasına göre belirtiniz. 
5) Televizyon izlemek. 
6) Sportif etkinliklere katılmak. 
7) Seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkin

likl~re katılmak. 
8) Çeşitli kurslara devam etmek. 
9) Hobiler..doğmllusunda (avcılık,foLograf vb.) 

etkinlikler gerçeklcşlinnek. 
10) Boş zamanım kalmıyor. 
11 · Di er Belirtiniz ............................. . 

1) Çocuk eğitimi K.037 c=:JBiıinci 
2) Ailede iletişim K.038 c=Jtkinci 
3) Anababa eğitimi K.039c=JÜçüncü 
4) Çocuklarda uyum-davranış sorunları 
5) Eğitim-öğretimle ilgili somnlar 
6) Diğer (Belirtiniz) ........................ . 
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S20- İş yaş~mın~zla i}gi}i konul.a~da kendinizi gelişti:.mek a'"!a: K.040c:=JBirinci 
~ıyla. oncelıkle ılı?!lenece.ğıı~ı~ alt konulardan qç tanesını K.041 c:J İkinci 
oncelık sırasına gore behrtımz. , K.042 c:==ıüçüncü 

1) Alt-üst ilişkileri 
2) Çatışma yönetimi 
3) Etkili toplantı yönetimi 

~~ 4) Rekabet (Diğer kişilerle ya da diğer 

7) Etkili yönetim / 
8) Karar verme 
9) Haberleşqıe 
l O)Pazarlama 

işl~lerle.) • 11) Muhasebe, finans gibi ekonomik konular 
5) Genelde insan ilişkileri ! 12) Diğer (Belirtiniz) ............... . 
6) Verim ve kaliteyi geliştinne 

S 21- Kişisel Özelliklerle ilgi Ü konularda, kendhıizi 
geliştirmek amacıyla ilgileneceğiniz alt konulardan 
üç tanesini öncelik sırasına göre belirtiniz. 
1) Stresten kurtulma yolları 
2) Etkili zaman kullanımı ' 
3) Liderlik becerileri , 
4) İnsanları tanıma ve kişiJ.i+c özellikleri 
5) İnsanlarda ilgiler, yetenekler ve zeka 
6) Sportif etkinlikler 
7) Düzenli beslenme 
-8)·· Diğer (Belirtiniz) ... ;. ............................ . 

S22- Din ve diğer felsefi konularda kendinizi geliştirmek için 
öncelikle ilgilendiğiniz :aıt konulardan üç tanesini önem 
sırasına göre belirtiniz. 
1) Dini inançlar, dini bilgiler ve uygulamaları 
2) İnsan-yaşam-ölüm kavramları . 
3) Dünya yaşamının, öncesi ve sonrası 
4) Diğer felsefi konular 
5) Diğer (Belirtiniz) . . ........................... : .. 

S23· Yeni bilgi ve teknoloj~ler konusunda kendinizi geliştirmek 
için öncelikle ilgilendiğiniz alt konulardan üç tanesini 
önem sırasına göre belirtiniz. 
1) İş yaşamında değişen teknolojik araç-gereçler 
2) Yeni üretim biçimleri 
3) Gelişen yeni bilgiler· 
4) Yeni bilgi ve teknolojilei·e ulaşma yolları 
5) Yeni bilgi ve teknolojilere uyum 
6) Diğer (Belirtiniz) .. , ......................... . 

S24- İşinizle ilgili herhangi bir konuda kendinizi geliştirnıek 
ihtiyacı hissediyor musunuz? 
1) Evet 2) Hayır• 

S2S- Bir yönetici olarak kendinizi en çok geliştirme ihtiyacı 
hissettiğiniz temel yönetim becerisini belirtiniz. 

· ·---ı)-Teknik beceıiler (İşin uygulanması ve teknik yönüyle ilgili) 
2) Beşeri alandaki beceıiler · 
3) Kavramsal alanındaki beceriler 

287 

K.043CJBirinci 
K.044 CJlkinci 
K.045 c.Pçüncü 

K. 046 c:=J Birinci 
K.047 c:=J İkinci 
K.048 CJ Üçüncü 

K.049c=JBirinci 
K.050 c:Jlkinci 
K.051 c.Pçüncü 

K.052 c:J 

K.053 c=J 



'· . 

S26-İdeal bir yönetici geliştirme programında sizce bulunması gereken en önemli konuları 
aşağıdaki ölçeği kullanarak belirtiniz. (Her kutunun içine l'den'. S'e kadar bir sayı 
yazarak, o şıkkın gereklilik düzeyini .-belirtiniz. 

I 
11 l" Çok gerekli · "2" Gerekli "3" Fikrim yok "4" Gereksiz "5' Hiç gereksiz 

K.054 CJ 11) Çatışmaları önleme yöntemleri K.064c= 
K.055 CJ 12)'Kendini eğitme teknikleri K.065c= 
K.056 CJ 13) Verimi artırımı teknil<leri K.066c= 
K.057 CJ 14) Kariyer planlama K.067c= 
K.058 CJ 15) Etkin toplantı biçimleri K.068c= 
K.

059 
r-ı 16) Teknolojik gelişmeler, yeni 
L__1 araç gereçler K.o69c= 

K. 060 c::J 17) İşletmelerde çevre düzenlemesi K. 01oc= 
K.061 CJ 18) Ast-Üst ilişkileıi K.011c= 
K.062 CJ 19) Etkili zaman kullanımı K.onc= 
K.063 C:J 20) Haberleşme K.073E 

21) Karar verme K.074 

1) Liderlik biçimleıi 
2) İnsan ilişkileri 
3) Stres ve başa çıkma yollan 
4) Konuşma sanatı 
5) Yönetim stratejileıi 
6) Ulusal ve uluslararası düzeydeki 

ekonomik gelişmeler 
7) İşletmede organizasyon 
8) Halkla ilişkiler 
9) Pazarlama 

10) Yöneticilerde kişilik özellikleıi 

S 2 7 -Kendinizi geliştirme yönündeki çabanızı yeterli görüyor musunuz? K.07 5c:=::J 

1) Evet 2) Hayır 
S28- Bilgi toplumunun sizce en önemli özelliklerini önem sırasına göre 

1) Ekonomik sitemlerde değişme 
2) Yaşamboyu eğitim anlayışının zorunlu hale gelmesi· 
.3)-Yeni iletişim teknolojileri · · 
4) Gelişen çevre hareketleıi 
5) Dünyanın küçülmesi 
6) Her alanda yeniden yapılanma sürecinin başlaması . 
7) Değcdeıin değişime uğraması 
8) İnsan öğesinin ve insan ilişkilerinin giderek dalıa büyük önem kazanması 
9) Hızlı bilgi artışı 

1 O) Diğer (belirtiniz) ..................................•••••................. ......... 
S29- Sizce kendini geliştirme · nedir? (Lütfen okunaklı biçimde yazınız.) 

belirtiniz. 

K.076 C:=J Biıinci 
K.077 c:=::J İkinci 
K.078 c=J Üçüncü 

................. · .. · ......................................................................................................... . 

S3 O- Şimdiye kadar katıldığınız eğitim etkinliklerinin sizin üzerinizdeki etkileri 
konusunda neler düşünüyorsunuz? 
.................................................. ' ................................................................ • .• ........ . 

S 31- Başarılı bir yöneticinin size gör.e en önemli üç özelliğini önem sırasına göre belirtiniz. 

1 ..................................... : ......................................................................... : ......... . 
2 ............. · ............................................................................................................ . 
3-: ............................................... : ..................................................................... . 

' S32-Ülkemizin bilgi toplumuna geçişi. sürecinde öncelikle yapılması gerekenleri öneıri , 
sırasına göre belirtiniz. 

1 ......................................................................................................................... . 
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EK 2: !KENDİNİ GELİŞTİRME ENVANTERİ 

AÇIKLAMALAR 
Aşağıdaki ifadeleri dikkatli biçimde okuyarak, bu ifadelerin verilen ölçeğe göre sizin için ne kadar 
geçerli olduklarını beliıtiniz. Her ifadeyi okuduktan sonra, bu if ad~ye hangi düz.eyde katıldığınızı; 
1 (Hiç Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Fikrim yok - kararsızım), 4 (Katılıyorum), 5 (famaroen 
Katılıyorum) sayılarından birini, ifadenin karşısındaki kutuya yazarak belirtiniz. İfadelerin doğru ya 
ôtryanlışı bulunmamaktadır. Yanıtlar grup düzeyinde qeğerlendirilecektir. 

"1" Hiç Katılmıyorum 
"2" Katılmıyorum 
"3" Fikrim yok- kararsızım 

"4" Kaulıyorum 

"5" Tamamen Katılıyorum 

1- Stresle başa çıkma tekniklerini K.0010 s 22- Bedensel açıdan forma girmek, spor K.0220 
öğrenmek istiyorum. yapmak istiyorum. 

2- Bazen gelişmelere ayak uyduımakta K.002CJ S23-0zlemini duyup yapamadığım şeyler 
g_üçlUk_çekiyorum. var. 

3- Işimd7 ~ah~ üst kademelere yüksel-. K.0030 S24-Astlanm için daha iyi bir yönetici 

K.0230 

K.0240 
mem ıçın bır şeyler yapmam gereklı. · modeli oluşturabilirim. 

4- Yö!le~cinin insan psikolojisini bilme- K.0040 S 2 5• İş yerimizde daha yaratıcı bir iş birli- K.0250 
ye ıhtıy~cı vardır. . . ği ortamının oluşturulması gerekli. _ 

5- Bazenbirtakımfelsefıkonularlailgı- K00"11s 26· y·· · · 1. t. ı K0260 
lenmek istiyorum. . · -'L_J - onetıcı g.e 1.ş mne pr~gram arına . . . . . . ı katılmak ıstıyorum. 

6 - Heı; b~:ey °'.evcut potans_ıyelinı K. OOCCJ s 2 7. Terfi fırsatım, başkalarının elinde K. 027 O 
gelıştıımek 1zorundadır. 1 olduğundan ilerlemem için yapabilece-

7 - Yönetici olarak bir arayış içindeyim. K.0070 · ğim fazlaca birşey yok. 
8- Astlarımı daha çok ikna edebilmem K.0080. S28-Kendimi yeterince tanımadığım K.0280 

için yeni becerilere ihtiyacım var. · kanısındayım. 

9- Yayınlan izlemeye pek zamanım K.0090 S29-Hobilerim için zamanım yok. 
kalmıyor. . 530 - · · · il · · k ak· · 

S 1 O- İş kolumla ilgili gelişmeleıi ve K. o 1 CO -Bılgilenme yen ennı atın ıçın 
değişmeleri izlemekte güçlükler çekiyorum. · masraftan kaçınmam. 

11-Teknolojik gelişmeleri yeterince K.O 110 S 31-İşlerden kendime ayıracak zaman 
öğrenemiyorum. kalmıyor. · 

K.0290 

K.0300 

K.0310 

12- Bir yöne~c~ olarak insanı daha çok K.O ı 2CJ S 3 2-Yeterince dinlenemiyorum. K.0320 
tanımak ıstıyorum. S33-Rekabet, çalışanların kendilerini K.0330 

13- Günlük yaşamımda hangi işe ne K.O 130 geliştirmelerinde en önemli unsurdur. . 
k~d':: zaman ~yıracağım konusunda · s 3 4-Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmele-K.0340 
guçl~er çe~yorum. re uyum sağlayamama endişesi zaman 

14-Yapabıleceğım çok şey var ama K.0140 zaman beni ürkütüyor. 
zaman yok. s - 1. · b. d·nı · · d ~ın· - K 035 

ıs V · 1. al knikl . . 3:ı- yı ır ı eyıcı eg m. . 
- enm ı ç ışına te en konu- K.O 150 . . . · 

sunda bilgilenmek isterdim. S 3 6-Sağlıklı bır bıçımde beslenmıyorum. K.036 

16-Başan için kendimi geliştirmek K.O ı O S 3 7 -Uygun koşullar sağlandığında daha K.037 
zorundayım. · başarılı bir yönetici olabileceğime 

17 - Sosyal yaşamımda monotunluk var. K.O ı 70 inanıyorum. 

18- Manevi konularda yeni bilgiler edin- K 01 SO S 3 8-İ~e~şim be~eril:ıimi geliştirmek 
rnek isterdim. · ıhtıyacı hıssedıyorum. 

K.038 

19- Halkla ilişkiler, kendimi geliştiımem K.O 19[] S 3 9-Yeni şeyler- öğrenecek, kapasitem 
gereken önemli konulardan birisidir. olduğuna inanıyorum. 

K.039 

2 O· Etkin toplantı yönetimi konusunda K.02CQ S 4 O-Aileme ve çocuklanma yeterince 
bilgilenmek isterdim. · 1 zaman ayıramıyorum. 

21--Kendimi yeterince ifade edemiyoıum.J\.02101 

K.040 
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'±LHAM! :ımIDIKÇI. . 
t-stanbul Üniversitesi İşletme _Fakültesi 
Doktora programı ~ğrencisi 

İLGİ a) İstanbul tlnivers:i,tesi İşletme FakUltesi Davranış Bilin;ı.leri Anabilim 
·nalı Doktora prograrıı:ı. öğrencisi İl~ami-~ındıkçı'ya ait Jı.os.1993 
günlü .dilekçe. · · · 

b) ·valilik Makarıı:ı.nın 20 Eylül 1993_ gün ve 5so/3aoJ79· sayı.ıı oııayı. 
.. . . 

:!:Lqİ. (a) yazinizla İl:iniiz. İlçe Milli Egi_tim Müdül:-leri Resmi ve Özel okul 
yöneticileri ile .ilgili anket uygulamanız Valilik·Makarnindan alınan İL(}İ (b) · 
onayla uygun görülmüş, onay ~rneği .. ekte göo.derilmiştir. · 

Bilgilerinizi v.e;:gereğini rica.ederim • 

·, 
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BÖLÜM 

SAYI 

. KONU 

KÜLTÜR 
580/ J'( o 'J 't( 
Anket o 

. . ·T.C. . 
. MiLLi EÖl'(IM BAKANLH~I 

· ISTANBUL ili 
·.MiLLI EGil'iM M0D0RL.0G0 ' ,, 

2., ü . ·t.. '{·\.. \J L ~~53 
I 

ı' •.••••.•.• / ....•. ,. .. /199 ..... 

İLGİ ·a) i.'li.lli Eğitim Bakanlı~ının 28.1.1988 GÜn ve Basın ve Halkla İlişldler 
lilüşavirliğinin 6ıO.Bl~İŞ~l2J sayılı emri. 

b) İstanbul tini versi tesi İşletme :irakül tesi. Davranıç Bilimleri Ana bilim 
Dalı Doktora öl:;rencisi İlhami FINDIKÇI'ya ait 31 A~ustos 1993 günlü 

. . dilekçe • 

" İstanbul Üni ver sitesi İşletme :i'akül tesi Davrunıg bilimleri Ana bilim Dalı 
Doktora programı öt;rencisi İlhami lrındikÇı 1.nın değişik kesimlerdeki yönetici.:. 
lerin, kendilerin;i. Beliştirmcleri,yle ilgili bir araştırma .. yapmak istedi-ği bu 
amaçla geliştirilen anketin, İstanbul İlçe !.lilli Eğitim 1füdürleri Ren~11i ve . 
Özel okullara.an seçilecek yöneticelere uygule.malc istediğini belirten İLGİ ( b) 
dilekçesi. ve eki a·nket'ler ekte sunulmuçtlir. 

. . 
. ---·--·· Yüneti~ilerdc kendini geliçtirnie araŞtırma anketinin İlhami lı'ındıkçı 
tarafındian İlimiz İlçe l.1illi i!/L~i'tim l.füdürlepi resmi· ve ö~el okullardan seçile-" 
cek yüneticilure uyculunrnırnı Uüdürlücüınti.zce u~reun gq.rülmektedir. 

I;Iakaınlarınızca da uygun görüldüğü-.takdirde tensiplerinize arzederim • 

EK~İLGİ · (b) yazı 
vo ekleri. 

O L UR /. 

. Vali a. 
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EK-4 : ARAŞTIRMAYAKATILANYÖNETİCİLE~YERALDIKLARI 
KURUMLAR VE ÖRNEKLEM GRUBUNUN DAGILIMI 

A. EGİTİM YÖNETİCİLERİ 

No: İlçe Eğitim Kurumu 
Araştırmaya Katılan 
Yöneticilerin Sayısı 

1. AVCILAR - Avcılar Güngör Tekiner 
İlköğretim Okulu ................................ 3 

- İnsa Lisesi ........................................... 3 
- Avcılar Anadolu Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi ....................... 3 

2. BAHÇELİEVLER - Mevlana İlkokulu ............................... 3 
- Fikret Yüzatlı İlköğretim Okulu ......... 3 
- Bahçelievler Lisesi ........... ........ .......... 2 
- Özel Şefkat İlkokulu ................... .... ... 4 

3. BAKIRKÖY - Mimar Sinan İlköğretim Okulu .......... 3 
- Ataköy İlkokulu .. . .. . ....... .. . .. . .. . ... . . ... ... 3 
- Y eşilköy Lisesi ................................... 3 
- Özel Çavüşoğlu Lisesi ........................ 6 
- İstek Vakfı Özel Bilge Kağan Lisesi .. 5 

4. BEYOÖLU - Kaptanpaşa İlköğretim Okulu ............ 3 
- Dr. T.Sağlam İlköğretim Okulu ......... 3 
- Kasım.paşa Lisesi ................................ 2 
- Beyoğlu Endüstri Meslek Lisesi ... ... .. 3 
- Özel Mavi Haliç Lisesi ....................... 5 

5. BEŞİKTAŞ - Kılıçalipaşa İlkokulu···~······················ 2 
- G.O.Paşa İlköğretim Okulu ................ 3 
- Kabataş Erkek Lisesi .......................... 4 
- Denizcilik Meslek Lisesi .................... 3 
- Özel Yeni Yıldız Lisesi ...................... 5 

6. B.ÇEKMECE - Fatih Sultan Mehmet 
İlköğretim Okulu ................................ 2 

- Yavuz Selim İlköğretim Okulu .. . . . . ... . 1 
- Büyükçekmece Lisesi ......................... 3 
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7. EMİNÖNÜ - Beyazıt İlkokulu ................................. 1 
- Gedikpaşa İlköğretim Okulu .............. 4 
- Çemberlitaş Kız Lisesi .......... •....... ... .. 1 
- Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi .. . 3 
- İstanbul Lisesi················'·,·················· 4 " 

8. FATİH - İshakpaşa İlkokulu ............... ... .. . .. . . . . . . 7 
- Ail Suavi İlkokulu ........ : ..... ................ 2 
- Davutpaşa Lisesi . ... ... .... ... ... . ... .. .. ... . . . . 4 
- Kocamustafapaşa Lisesi ........ ... ... .. . . . . . 2 
- Özel Akasya Lisesi ............................. 8 

9. . KADIKÖY - Bahariye İlkokulu ............................... 2 
- Muhsin Adil Bina! İlkokulu .... .. . .... .. .. 2 
- Moda İlkokulu .................................... 2 
- Kenan Evren Lisesi .............. .............. 2 
- Özel Kalamış Lisesi . . ... .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . 5 
- Özel Yunus Emre Lisesi ..................... 6 
- Özel Eyüboğlu İlkokulu .... ......... ........ 6 

10. ŞİŞLİ - Mecidiye İlköğretim Okulu ................ 2 
- İstanbul İlköğretim Okulu .. . ... . . .. . ....... 3 
- Ahi Evran Meslek Lisesi ................... 2 
- Özel Işık Lisesi ................................... 2 
- Özel Şişli Terakki Lisesi ...... ........... .. . 6 
- Özel Bilgi Lisesi ... .......... .... ..... ... . . . . ... 6 
- Özel Evrim Lisesi ............................... 6 

11. EYÜP - Eyüp Sultan Lisesi .............................. 2 
- Özel Görkem 

Turizim ve Otelcilik Lisesi ................. 6 

12. G. O. PAŞA - Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu ...... 2 
- Cebeci Sultan Çiftliği İlkokulu .......... 3 
- Taşoluk Köyü İlkokulu ....................... 4 

13. K. ÇEKMECE - Yeşil yuva İlkokulu .. ... ... .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . 3 
- Yunus Emre İlkokulu ......................... 3 
- Marmara Lisesi ................................... 3 
- Sefaköy Lisesi ... . ...................... .......... 3 

11illi Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı ............................................ 26 

TOPLAM .......................................................................................... 223 
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No: İlç~ 

ı. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

JJ. SİGORTA SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİ 

/ 

Kurumun Adı 
Araştırmaya Katılan 

Yöneticilerin Sayısı 

Yakut Sigorta .. . ... .. .. . .. .. .. ...... ....... ............. .. .. . . . . . 7 
·B·aşak Sigorta .. . .. ....... ... ... .. .. .. .. . . .. . .. .. .. ... . . . . . . ...... 8 
Anadolu Sigorta ................................................ 15 
İm taş Hayat Sigorta . .. .. ... .. ... ....... ... ........ .. . . . . . .. . . 5 

Oüneş Sigorta····'.····················· .. ······················· 10 
Aıneri~ Hayat Sigorta ...... ..... .... .. ......... .. .. ... . . 6 
Nipon Sigorta .... : ............................................... 9 

Şark Sigorta ·······'·····.········································· 9 
Ray Sigorta ........ ·. .. ...... ... .. . ... . ........ .. ... ... ... . . ... . . 11 

1 

TOPLAM ........................................................ 80 

ÖRNEKLEM GRUBUNUN DAGILIMI 

Sektör 
Araştırmaya Katılan 
Kurum Sayısı 

Araştırmaya Katılan 
Yöneticilerin Sayısı 

1. Eğitim: Sektörü 
- Kamu Okulları 44 ...................................... 121 
- Ö'.?el Öğretim Kurumlan 14 ...................................... 76 
- M~B Merkez Teşkil~tı ............................................................. 26 

. j 

2. Sigorta Sektörü 9 ....................................... 80 

TOPLAM 67 ...................................... 303 

.. . 
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-> RELIABILITY 

EK 5: İSTATİSTİK ANALİZ SONuÇLAru 
· a) Güvenirlik Analizi (Half - Split) 

-> 
-> 
-> 

/VARIABLES=c87 c88 c89 c90 c91 c92 
cl02 cl03 cl04 cl05 cl06 c107 cl08 
c117 cl18 c119 cl20 cl21 cl22 cl23 

c93 c94 c95 c96 c97 c98 c99 clOO clOl 
cl09 cllO clll cll2 cll3 cıl4 c115 cll6 
cl24 cl25 cl26 

-> /FORMAT=NOLABELS 
-> /SCALE(SPLITJ=ALL/MODEL=SPLIT 
-> /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 

,l 

-> /SUMMARY=TOTAL MEANS 

........... Method 2 (covariance matrix) will be used for this a,nalysis **** .. * 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (S P L I TJ 

N of Cases 303.0 

N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 

Part 1 68.4158 66.5616 8.1585 20 
Part 2 65.4455 56.0757 7.4884 20 
Scale 133. 8614 195.3715 13. 9775 40 

!tem Means Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
Part 1 3.4208 2.7393 4.4026 1.6634 ı. 6072 .2728 
Part 2 3.2723 2.0693 4.1584 2.0891 2.0096 .3743 
Scale 3.3465 2.0693 4.4026 2.3333 2.1276 .3209 

R E L I AB I L I T Y A N A L Y S I s s C A L E (S P L I T) 

Item-total Statistics 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Squared Alp ha 

if Item if Item Total Multiple if Item 
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted 

C87 130.2640 189.2479 .207 8 .1958 .8220 
C88 131. 0858 186.5092 .2550 .278 0 .8209 
C89 130.3927 184.0207 .3330 .367 0 . 8184 
C90 129.4587 191.5802 .1613 .3757 .8228 
C91 130.4653 189. 7927 .1815 .2506 .8227 
C92 129.5545 191.4333 .1857 .4396 .8222 
C93 130.9637 184.0152 .3245 .4066 .8187 
C94 130.9373 181.9067 •. 4091 .4467 .8159 
C95 130. 8317 186.0014 .2910 . 2977 .8197 
C96 131. 0957 184.3584 .3442 .3753 .8181 
C97 130.4884 183.5752 .4141 .3775 .8161 
C98 129.8944 185.0219 .4126 .4158 . 8167 
C99 131.1221 183.7698 .3575 .3196 .8176 
c100 130.6931 180.9618 .4211 .4210 .8154 
c101 129.9934 185.5496 .4123 .4599 .8169 
C102 129.7921 186.3109 .3700 .4196 .8179 
C103 130.8020 183.9805 .3121 .3014 . 8192 
Cl04 130.7426 185.7415 .2675 .2389 .8206 
c1os 130.1353 189.0777 .2206 .3131 .8216 
C106 130.0990 188.3014 .2951 .3664 .8198 
Cl07 131. 3498 189.8573 .1463 .3036 .8243 
C108 130.1848 190.0916 .1699 .2481 .8230 
Cl09 130.0528 183.2091 .4394 .4232 .8155 
c110 130.3168 186.2701 .3172 .3786 .8190 
cıı1 129.9802 187. 9135 .2786 .2581 .8201 
Cl12 130.0198 189.1387 .2706 .3393 . 8204 
Cl13 131.1551 186.0057 .2500 .2483 .8213 
Cl14 131. 7 921 191.9930 .1040 .3885 .8246 
cııs 130.9604 184.5017 .3399 .4623 .8182 
Cll6 130.1419 190.8771 .1515 .2308 .8234 
cıı 7 130.8284 184.2950 .3469 .5597 .8180 
Cl18 130. 5050 186.1316 . 2892 .4235 .8198 
Cl19 130.1650 188.7674 .2086 .2861 .8221 
Cl20 130.7096 185.6703 .3039 .3188 .8193 
Cl21 131.7063 193.3141 . asıcı .3155 .8260 
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Cl22 131. 2376 187.2016 .2255 .2185 .8220 
Cl23 129.9505 183.7492 .4370 .4229 ,.8157 
Cl24 130.3168 184.3894 .4196 .4142 ' .8163 
Cl25 129.7030 186.7194 . 4292 .4680 .8172 
Cl26 130.7063 181. 3936 .4159 .4641 .8156 

/ 
R E L I A B I L I T Y ANA L Y s I S S C AL E (S P L I T) 

Reliability Coefficients 40 items 

Correlation between forms .5953 Equal length Spearman-Brown .7463 

Guttman Split-half .7446 Unequal-length Spearman-Brown .7463 

Alpha for part 1 = .7429 Alpha for part 2 = • 6970 

20 items in part 1 20 items in part 2 
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-> RELIABILITY. 

EK 5: İSTATİSTİK ANALİZ SONUÇLARI 
b) Güvenirlik Ana.tizi (Cronbach a ) 

-> /VARIABLES=c87 c88 c89 c90 c91 c92 c93 c94 c95 c96 c97 c98 c99 clOO clOl 
-> cl02 cl03 cl04 cl05 cl06 cl07 c108 c109 cllO clll cll2 cl13 ~114 cll5 çll6 
-> cll7 cll8 cll9 cl20 c121 cl22 c123 c124 c125 cl26 
-> /FORMAT=NOLABELS 
-> /SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA / 
-> /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
-> /SUMMARY=TOTAL MEANS 

Method 2 (covariance matrix) will be used for this analys~s 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S 

ı. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

C87 
C88 
C89 
C90 
C91 
C92 
C93 
C94 
C95 
C96 
C97 
C98 
C99 
c100 
c101 
Cl02 
Cl03 
Cl04 
Cl05 
Cl06 
Cl07 
Cl08 
C109 
c110 
Clll 
Cl12 
Cl13 
Cl14 
Cll5 
Cl16 
Cl17 
c110 
Cl19 
C120 
C121 
Cl22 
Cl23 
Cl24 
C125 
Cl26 

Mean 

3.5974 
2.7756 
3.4686 
4.4026 
3.3960 
4.3069 
2.8977 
2.9241 
3. 02 97 
2.7657 
3.3729 
3.9670 
2.7393 
3.1683 
3.8680 
4.0693 
3.0594 
3.1188 
3.7261 
3. 7 624 
2.5116 
3.6766 
3.8086 
3.5446 
3.8812 
3.8416 
2.7063 
2.0693 
2.9010 
3.7195 
3.0330 
3.3564 
3.6964 
3.1518 
2.1551 
2.6238 
3.9109 
3.5446 
4.1584 
3.1551 

S C A L E (ALPHA) 

Std Dev 

.9223 
ı. 0990 
1. 1180 

.7299 
• 9393 
.6771 

ı. 1420 
1.1087 
1.0433 
1.0585 

. 9678 

.8567 
1.0772 
1.1543 

.8153 

. 8290 
1.1806 
1. 1418 

.9030 

. 7950 
ı. 07 92 

.9390 

. 9471 
. 94 75 
. 8760 
. 7599 

1.1721 
•. 8943 

1.0564 
.8862 

1.0574 
1.0350 

.9834 
ı. 0406 

.8909 
ı. 1204 

. 9109 

.8936 

.6962 
1.1331 

Cases 

303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 
303.0 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E 

N of Cases = 303.0 

N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 

Scale 133.8614 195.3715 13.9775 40 

Item Means Mean Minimum Maximum Range 
3.3465 2.0693 4.4026 2.3333 
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Max/Min 
2.1276 

Variance 
.3209 



R E L I A B I L l T y A N A L Y S I S S C AL E CA L P H Al 

Correlatipn Matrix 

C87 c00 C89 C90 C91 / 
C87 ı. 0000 
c00 .1784 ı. 0000 
C89 .1483 .0697 ı.oooo 

C90 .1285 .0222 .1535 1.0000 
C91 • 0433 -.0355 .0718 .1289 ı. 0000 
C92 .0819 -.0940 .1505 .4727 .2768 
C93 .1085 .1479 ' .3204 .0297 • 08ll 
C94 .1287 .2441 .1730 . 0215 .1275 
C95 • 04 69 .1040 . 0874 -.0071 .0353 
C96 .0523 .2478 -.0048 -. 0832 .0737 
C97 .0204 .2782 .0552 .1102 .1357 
C98 .1424 . 0941 .2063 .2808 .1397 
C99 .1773 .2609 • 0413 -. 0092 .0238 
cıoo .1105 • 0873 ' .0464 .0686 .0605 
cıoı .1537 .0333 .2098 .2399 .0988 
Cl02 .0756 .0571 .3078 . 2547 .0965 
Cl03 .1102 .1149 • 0340 -. 0509 . 0354 
Cl04 .0078 -. 0024 .1612 -. 0059 .2585 
cıos .0818 .0813 .0685 .1478 .0620 
Cl06 .2168 .0259 .2449 .1255 .0910 
Cl07 .0679 • ll39 .1108 -.1825 -.0078 
c100 .0747 -.0032 .1196 .1133 .0556 
Cl09 .0669 .1113 .1694 .1454 .0557 
cııo .0964 .1146 .2647 .1894 .0582 
cııı .1209 .0376 .0942 .1476 .0453 
Cll2 .2))63 .0326 .3332 .1930 .0557 
Cll3 .0·150 .0438 ' .0321 -.0664 -.0233 
Cll4 -. 0,785 .0866 .0237 -.2661 .0579 
c115 -. 0:207 .0150 • 0310 -. 0813 .1431 
Cll6 .0275 -.0411 .0329 .2469 .1061 
Cll7 - • 0169 • 1403: .0261 - • 0387 .0201 
c110 .1058 .0356' -.0275 -.0503 .0178 
Cll9 .0765 -. 0081 .2684 .2770 -.0307 
Cl2 .0169 • 0465 -.1000 -. 0213 .0249 
Cl20 -.0051 .2731 .0070 .0021 .0738 
Cl21 -. 0527 • 0999 ·,. .0731 - • 2389 -.0697 
Cl22 .0324 .1141 • 0461 -.0530 -.0530 
Cl23 .0636 .0494 .2557 .1886 .0762 
Cl24 .0821 .1721 .1713 .0333 .0933 
Cl25 .0739 .012() .2702 .3172 .2480 
Cl26 .0505 .0812 .0731 -.1110 .0199 

C92 C93 C94 C95 C96 

C92 ı. 0000 
C93 .0279 ı. 0000 
C94 -. 0438 . 4803 ı. 0000 
C95 .0058 .0832 .1737 ı. 0000 
C96 -. 0564 .1499 .2585 .2942 ı. 0000 
C97 .0774 .1814 .1869 .2218 .4347 
C98 .2230 .1387 .1542 .0900 .0426 
C99 -. 0397 .1613 .2551 .1483 .2425 
c100 .0904 .0005 .1420 .3808 .2058 
c101 .3016 .1242 .2673 .0903 .1137 
Cl02 .3631 . 2034 .1498 .0627 .0261 
Cl03 -.0436 • 0684 .1476 .1787 .1278 
Cl04 • 0683 .1084 .0830 .0471 .0204 
cıo5 .0676 .0659 .1743 -. 0335 .0435 
Cl06 .ıssı .1336 .1710 -.0394 .0162 
Cl07 -.1884 .1259 .1405 .0247 .0792 
c100 .1410 .0092 .0240 .0605 .0201 
Cl09 .1177 .2298 .2005 .0828 .1566 
cııo • t670 .2322 .2696 • 0506 .0682 
cııı .1901 .1666 .2191 • 0945 .0592 
Cll2 .~364 .1492 .1232 - • 0024 -. 0134 
Cll3 -.ıl55 .0591 .1051 .0721 .1525 
Cll4 -. 649 .0945 .1556 .0759 .1956 
Cll5 -.0500 -.0523 .0275 .2580 .2635 
Cll6 .2157 .0403 -. 0150 .0126 -.1127 
Cl17 -.0096 . 0110 .1151 .3083 .1874 
cııa .0276 -.0727 .0641 .1956 .1611 
Cll9 .1653 .0371 .0001 .0024 -. 0877 
Cl2 .0083 -.1039 -.0218 .0514 .0089 
Cl20 -. 0288 .141.3 .ll33 .0324 .2398 
Cl2l -.2548 .0384 .1125 .1055 .0843 
cı22 -.0524 .1380 .1049 • 04 08 .2158 
Cl23 .1787 .1408 .0851 .0411 .1328 
Cl24 .1114 • 135·9 .3059 .0181 .2124 
Cl25 .4093 .2245 • 1400 .0664 .0236 
Cl26 • 0543 .0763 .0147 .2930 .2320 

.. 
l.. •• 
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C97 C98 C99 c100 c101 

C97 ı. 0000 
C98 .1946 l.0000 
C99 .2302 .1091 ı. 0000 
c100 .1926 .1295 .3576 l.oooo 
c101 .259? .3920 .l454 .129~ ı. 0000 
Cl02 . • 1617 .3902 .0240 .1366 • 4 643 
Cl03 .15~3 .0478 .2075 .2089 .0701 
C104 .1156 .1123 .1114 .2135 .1165 
c105 ·• 0453 .3649 .0251 - • 0382 .2386 
Cl06 :....0006 .3628 .0705 • 0185 . ~784 
Cl07 .0196 -.1249 .1265 .0343 • 0318 
c1os .1222 .1637 .0375 .0779 .1257 
Cl09 .1721 .2534 .1067 • 24 76 .1173 
cııo .0703 .3404 .1006 .1066 .2948 
cıı1 .1032 .0962 • 0337 .0952 .2608 
Cll2 .0986 .2768 -. 0344 .0267. .2494 
Cl13 .1436 .1156 .0781 .1395 .0840 
Cl14 .0504 -.1180 .1013 .0721 -.0056 
cıı5 .1917 .0476 .1868 .2744 -. 0229 
Cll6 .1108 .1622 -.0144 .1175 .1136 
C117 .1594 .0158 .2372 .3861 - • 094 8 
cıı8 .1545 .q245 .0807 .2933 .0599 
C119 .0080 .2082 .0876 .1531 .1687 
cız .0098 .1021 .0073 -.oırı -.0271 
Cl20 .3053 .1245 .1093 .1330 .1408 
C121 -.036t< -.1538 • 094 o .0035 -.1085 
Cl22 .1359 .0422 .2038 • u1i .0252 
Cl23 .2031 .3272 .0539 .1434 .2650 
Cl24 .166~ .2917 .1652 . 0776 .3581 
Cl25 .172~ .3641 .0994 .1769 . 2878 
Cl26 .215E . 0803 .2774 . 3724 • 0437 

Cl02 Cl03 Cl04 c105 Cl06 

Cl02 ı. 0000 
Cl03 -. 0076 l. 0000 
Cl04 .089: .1716 1.0(10(1 
c105 .273: - • 0189, .0863 ı. (•00(• 
Cl06 .;:763 .0116 .1406 . 3011 ı. 0000 
Cl07 -.oeı~ .2178 .1117 -.1004 .0186 
Cl08 .1352 -.0453 • l 070 . 0201 .0209 
Cl09 .<.:23t' .0990 .1252 .194(• .0977 
cı10 .31 0: .0035 • 0441 .2600 .2031 
c111 .125• .1701 .0373 .1052 .1067 
Cll2 . 275r -. 0375 .132 4 . 197·) .3869 
Cl13 -.054 0 . 2089 .0682 . 030·1 • 0315 
Cll4 -.llF .2062 .1216 .003İl - . 0466 
Cll5 -. 011 r .2331 . 0839 - • 001:1 - • (1202 

Cll6 .1843 -.0505 .0560 . 0402 .1777 
Cl17 -.0 0 2~ • 3406 .1448 -. o98(ı -.0379 
Cll8 .059~ .1967 .0677 - . 0121 .0268 
Cll9 .2168 -.0129 .1384 .1633 .1361 
Cl2 • (1('1"'71 .0302 .0375 • 0554 . 0633 
Cl20 .1756 .1948 .1130 .09J7 .0437 
Cl21 -. ı 715 .2053 -.0345 -. 0746 -.1301 
C122 -.oıı« .0946 .0092 .0058 -.0226 
Cl23 .2713 .1035 .0803 .1997 .1856 
Cl24 .2662 .0163 .0629 .3209 .3412 
Cl25 .371C • 0046 .1845 .1482 .3314 
C"l26 .062!: (3050 .1444 - • 0684 .0374 

Cl07 c100 Cl09 cııo Clll 

Cl07 ı. 0000 
c100 -. 0715 ı. 0000 
Cl09 .060: '. 3323 ı. oo'oo 
cııo -.0013 ·.0646 • 36'74 ı. 0000 
c1ıı • ıı3: .1584 .2599 .1899 l. 0000 
Cl12 -.0100 .1368 .2062 .2030 .2452 
C113 .1166 -.0986 .1013 -. 0374 • 0562 
Cll4 .3611 -.1546 .0001 • 0178 -.0275 
cıı5 .0388 • 0844 .1696 -.lOH .0230 
Cll6 -.1299 .1055 .1331 .21-0ı .1148 
Cll7 .031€ .0508 .1320 -.1105 -. 0208 
cıı0 .043"7 .1122 .0698 - . 02.64 .0323 
Cll9 -. 112! .0833 .0512 .0927 • 0041 
C12 -. 040 •) -. 0241 -.0157 - .03~7 - • 024 3 
cız o .0839 .0267 .1875 -.0:03 .0525 
cı21 .2s;: -. 0546 • Ol 18 -. 0023 -.0739 
C122 . ııcı-; .0067 .1035 . 0533 . 0184 
Cl23 -.0208 .0862 .3026 .2060 .2025 
C124 .1600 .0172 .2566 .2313 .1464 
Cl25 -.0509 .1799 • 3424 .2553 .2264 
Cl26 .14 0" .1376 .1481 - . 04.5ı' .0620 
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Cl12 Cl13 Cl14 Cl15 Cl16 

Cl12 1.0000 
Cl13 -.0413 ı. 0000 
Cl14 -.1836 • 1964 ı. 0000 
cıı5 -. 0897 .2412 .1895 1. 0000 , / 
C116 .1010 -. 0222 -. 0715 .0233 1.0000 
Cl17 -.0635 .2189 .0956 .5009 .0276 
cıı0 .0383 .1821 -. 0518 .3655 .0552 
Cl19 .1525 .0373 -.1266 .1048 .2363 
Cl2 -. 0311 .0142 -. 0654 .0182 -. 0772 
C120 .0263 .1860 .0527 .2185 .0463 
C121 -.1201 .1326 .3854 .1712 -.1418 
C122 -.0547 .1576 .0889 .2090 -. 0133 
C123 • 1757 .2669 -.1265 .2489 .1207 
Cl24 .2494 • 1406 .0479 .0433 .0472 
C125 .3042 .0410 -.1932 • 0304 .2494 
C126 • 0517 .2563 .0678 .3863 -. 0126 

Cl17 c110 Cll9 cız C120 

Cl17 1.0000 
cıı8 .5187 ı. 0000 
C119 .0988 .1295 1. 0000 
Cl2 -.0015 .0065 .0036 ı. 0000 
Cl20 .0767 .1433 .1099 -. 0498 ı. 0000 
Cl21 .1070 -. 0637 -.0746 -.0238 .0209 
C122 .1419 • 084 6 -. 0079 .0153 -.0048 
Cl23 .1131 .2094 .1878 -.0431 .2484 
Cl24 .0790 .0687 • 0004 -.0501 .1529 
Cl25 .0379 .0592 .1865 -. 0585 .1175 
Cl26 .4932 .4017 .0454 .0696 .1120 

C121 C122 C123 C124 C125 

C121 ı. 0000 
Cl22 .1947 ı. 0000 
Cl23 -.0808 • 1358 1.0000 
Cl24 .0183 .2053 .2835 1. 0000 
Cl25 -.1732 .0215 .4504 .2654 ı. 0000 
Cl26 • 1467 .2574 .1995 • 1812 .1115 

Cl26 

Cl26 ı. 0000 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I s S C A L E (A L P H Al 

!tem-total Statistics 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Squared Alpha 

if Item if Item Tc:tal Multiple if !tem 
Deleted · Deleted Correlation Correlation Deleted 

C87 130.2640 189.2479 .2078 .1958 .8220 
C88 131. 0858 186.5092 .2550 .2780 .8209 
C89 130.3927 184.0207 .3330 .3670 . 8184 
C90 129.4587 191. 5802 .1613 .3757 .8228 
C91 130.4653 189. 7927 .1815 .2506 .8227 
C92 129.5545 191. 4333 .1857 • 4396 .8222 
C93 130.9637 184.0152 .3245 .4066 .8187 
C94 130.9373 181. 9067 . 4091 .4467 . 8159 
C95 130. 8317 186. 0014 .2910 .2977 • 8197 
C96 131. 0957 184.3584 .3442 .3753 . 8181 
C97 130.4884 183.5752 .4141 .3775 . 8161 
C98 129.8944 185.0219 .4126 .)4158 .8167 
C99 131.1221 183.7698 .3575 .3196 .8176 
c100 130.6931 180.9618 .4211 .'4210 .8154 
c101 129.9934 185.5496 .4123 •

14599 .8169 
Cl02 129. 7921 186.3109 . 3700 .4196 . 8179 
Cl03 130.8020 183.9805 .3121 .3014 . 8192 
C104 130.7426 185.7415 .2675 .>2389 .8206 
C105 130.1353 189.0777 .2206 •

13131 .8216 
C106 130.0990 188.3014 . 2951 .3664 .8198 
C107 131. 34 98 189.8573 .1463 .3036 .8243 
c108 130.1848 190.0916 .1699 .2481 .8230 
Cl09 130.0528 183.2091 .4394 .4232 .8155 
cııo 130.3168 '186.2701 .3172 .3786 .8190 
cıı1 129.9802 187.9135 .2786 ·2581 .8201 
Cll2 130.0198 189.1387 .2706 ,3393 .8204 
Cll3 131.1551 186.0057 .2500 .2483 .8213 
Cll4 131. 7921 191.9930 . 1040 .3885 .8246 
Cl15 130. 9604 184.5017 .3399 ;, 4 623 .8182 
Cll6 130.1419 190. 8771 . 1515 ;• 2308 . 8234 
Cll7 130.8284 184.2950 .3469 1• 5597 .8180 
Cll8 130.505(1 186.1316 .2892 .4235 .8198 
Cll9 130.1650 188.7674 .2086 .. 2861 .8221 
Cl20 130. 7096 185.6703 .3039 .3188 . 8193 
Cl21 131. 7063 193.3141 .'0510 .3155 .8260 
Cl22 131.2376 187.2016 .2255 1.2185 .8220 
Cl23 129.9505 183.7492 .4370 .4229 .8157 
Cl24 130.3168 184.3894 • 4196 .4142 . 8163 
Cl25 129.7030 186.7194 • 4292 '. 4680 .8172 
Cl26 130.7063 181.3936 .4159 .. 4641 .8156 

R E L I A B I L I T Y ANALYS I S S C A L E (AL P HA) 

Reliability Coef ficients 40 items· 

Alpha = .8234 Standardized item·alpha .8257 
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-> FACTOR 

EK 5: İSTATİSTİK ANALİZ SONUÇLARI 
c) Faktör Analizi 

-> /VARIABLES c87 c88 c89 c90 c91 c92 c93 c94 c95 c96 c97 c9~ c99 clOO cıoı 
-> cl02 c103 c104 c105 c106 c107 c108 c109 cl10 clll cl12 c113 cll4 c115 cll6 
-> c117 cll8 cl19 cl20 cl21 c122 c123 c124 cl25 c126 /MISSING LISTKISE 
-> /ANALYSIS c87 c88 c89 c90 c91 c92 c93 c94 c95 c96 c97 c98 c99 clOO clOl c102 
-> c103 cl04 c105 cl06 c107 cl08 cl09 cllO clll cll2 cll3 cll4 cll5 cll6 cll7 
- > cll8 cl19 cl20 cl21 cl22 c123 cl24 c125 c126 
-> I PRINT KMO EXTRACTION ROTATION 
-> /FORMAT SORT 
- > /CRITERIA MINEIGEN(l) ITEAATE(50) 
-> /EXTRACTION PC 
-> /CRITERIA ITERATE{50) 
- > /ROTATION VARIMAX . 

FACTOR A N A L Y S I S 

Analysis number 1 Listwise deletion of dases with missing vaıues 
1 

! 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Ad~quacy = .78423 

' Bartlett Test of Sphericity 3123.7101, Significance . 0~0000 

' Extraction 1 for analysis 1, Principai Components Analysis; ( PCJ 
PC extracted 13 factors. 

Final Statistics: 

Variable Cornmunality * Factor Eigenvalue Pct of Var Curn Pct 

C87 .55904 1 5. 71754 14.3 14.3 
C88 ,57499 .. 2 4. 01142 10.0 24.3 
C89 . 72763 3 2.40988 6.0 3(1 • 3 
C90 .57732 4 ı. 56192 3.9 34.3 
C91 .66669 .. 5 1.50309 3. fj 3!'.0 
C92 . 65967 .. 6 1.38573 3.5 41. 5 
C93 .72858 7 ı. 32890 3.3 44.8 
C94 . 65365 8 1. 2.4 724 3.1 47.9 
C95 .64282 9 ı. 18622 3.0 50.9 
C96 .59651 .. 10 1.12626 2.8 53.7 
C97 .619 02 ... 11 ı. 11811 2.8 56.5 
C98 .5272 4 .. 12 ı. 06916 2.7 59.2 
C99 .59860 ... 13 1.01038 2.5 61.7 
cıoo . 57152 
c101 .68130 .. 
C102 .56075 ... 
Cl03 .54286 .. 
C104 .62416 .. 
c105 . 61117 ... 
Cl06 .59615 * 
Cl07 .60120 
cıo8 .69054 ... 
Cl09 .72099 
cııo .59694 .. 
c111 . 67193 
C112 .55616 
C113 .52513 
Cll4 .65711 * 
Cll5 .56489 * 
C116 .44755 ... 
c117 .68030 * 
Cll8 .58053 .. 
C119 . 65269 .. 
C120 . 69900 
C121 .56038 ... 
Cl22 .66293 ... 
Cl23 .63065 ... 
Cl24 . 62411 .. 
Cl25 .59949 
C126 . 62768 

/ 
' 
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VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Norma:lization. 
VARIMAX converged in 31 iterations. 

Rotated Factor Matrix: 

,/ 
Factor 1 Factor 2 Factoı: 3 Factor 4 Factor 5 

cıı 7 . 79491 -.07896 .00778 -.13831 .03189 
Cll8 .68916 .04855 -.15172 ::.. . 03238 .02290 
Cl26 . 67108 -.01397 . 10061 .07512 .04919 
cıı5 .63348 . 00778 .12252 -. 09121) .13108 
c100 .60940 .05472 . 1o·e22 .12277 .10991 
C95 .58002 -.01786 .08288 .25502 .10988 

c105 -.07616 .75177 -.01943 -.08232 .05692 
C98 .07219 .60666 -.12557 .19331 .12376 
Cl24 .04034 .60417 .05704 .14110 .09729 
C106 -.00103 .58943 -.10245 .05180 -.14595 
C102 .02382 . 42 97 9 -. 1021E .41304 .14853 
cııo -.08977 .42742 .10196 .17853 -.06514 

Cll4 .06154 .05561 .73447 -.11222 .06240 
C121 .07023 -.09762 .64876 -.14024 -.01186 
Cl07 -.03924 -.09747 .63596 .04241 .01445 
Cl03 .37469 -.07991 .43988 .11519 .12124 

C92 -.00006 .04792 -.31179 .64391 -.08692 
c101 -.00471 .47350 .12065 .61453 .19733 
cıı1 .01827 . 02110 .12105 .45765 -. 07075 
C125 .05196 .21366 -.24460 .33162 -.00316 

Cl20 .05338 .08054 .07803 -.06979 .68305 
C97 .19385 .02900 -.03581 .27121 .67680 
C88 .00026 .06255 .05429 -.16057 .60772 
C96 .29829 .10455 .04653 . 09717 .52555 

C93 -.07507 -.02379 .02572 -.01762 .14886 
C94 .09124 .23867 .13827 . 01623 .17246 

C89 . 00764 . .10280 . 11186 .15100 -. 05514 
Cll9 .14184 .14293 -.06474 -.02649 .05873 
Cl12 -.02819 • 32211 -.179ı)ı} .20770 -.08644 

C108 .10184 .00882 -.11632 .07365 .08453 
Cl09 .12237 .22365 .04502 -.00605 .08944 

Cll6 .02556 .08522 -.12222 .12283 -. 07411 
C90 -. 10494 .04433 -.28231 .45644 • 06271 

C123 .18151 .25408 -.13667 .19045 .12739 
Cll3 .28419 .10025 .22559 -.03953 .08330 

C91 .02378 .04010 -.05564 .. 19383 .04456 
Cl04 .15653 . 11001 .20979 -.09138 .05141 

C87 .05813 .10418 -.05798 . 07191 .04079 

C122 .14084 .01076 .15447 -.00409 .05645 
C99 • 27879 .08269 .15813 -.05379 .31395 

"· 

•• 
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Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor '9 Factor 10 

Cll 7 .06061 .02975 ~.01332 .05576 .07826 
Cl18 -.07586 -.00567 .03306 -,/07 281 .20536 
Cl26 J..07214 .10889 . 11931 -.15013 .11320 
Cl15 -.08224 .00549 .06242 .03353 .21079 
c100 .05093 -.04341 . 10.665 .28860 -.18158 
C95 .27689 .02636 -.00505 -.06727 -.29725 

Cl05 .03294 -.05045 .05150 .10614 .04505 
C98 .04250 :15088 .09273 .21416 .04773 
Cl2.J .12288 -.01432 .06405 -.20628 .17648 
Cl06 .. 08900 .19442 -.06857 -.04717 .10426 
Cl02 i • 06083 .36748 .08609 .11778 -.02155 
c110 .40256 .03591 .25006 .32524 -.09463 

Cl14 .12022 -.09450 -.13803 -.04264 -. 0411'1 
Cl21 .04343 .12613 .02239 -.07444 -.03989 
Cl07 .03610 .05364 .06377 -.22130 .15281 
Cl03 .. 04243 -.08565 -.02~42 • 07664 .22790 

C92 .:..05381 . 11384 .05Ql9 .20692 .00516 
c101 .00026 .1262~ -.01633 .03003 .00225 

c111 .27285 -.19449 .37402 .02353 .28546 

Cl25 .20027 .21302 .23517 .20543 .25827 

Cl20 ~.05867 .07539 . 077 94 .06015 .38093 
C97 1 • 11227 -.01671 .07603 -.03850 .03500 
C88 .18912 .01979 .02857 .03870 -.06801 
C96 .24686 -.14646 -.00022 -.27197 -.05308 

C93 .75284 .30009 .04062 .00609 .12496 
C94 .. 72195 -.02066 -.oüı20 -.02634 -.02634 

C89 .. 26753 .76751 . 00)4 68 -.00444 .03688 
c1u ~.15284 .53348 -.06541 .52517 .04393 
Cl12 .10764 .37485 .24165 -.18186 .07969 

Clı)8 -.14538 .13583 .76309 -.01733 -.16666 
Cl09 .26444 -.02015 .70386 • 19511 . 17793 

C116 .04668 -.04115 .10284 .60446 .08030 
C90 .00153 .11726 .02107 .49463 .02985 

C123 .06997 . 19777 . 15121 .11819 .59206 
Cl13 .04442 -.04695 -.17626 .02861 .57252 

en· .12922 -.10298 -.03997 .03147 -.01163 
Cl04 '-.04646 .1927? .13666 .09348 -.04503 

C87 .07912 .06075 .00087 .02765 -.05527 

'Cl22 · .04443 -.00055 .03351 -.00174 .10963 
C99 .12531 -.0573!1 -.03871 .20042 -.23416 
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E'actor 11 E'actor 12 E'actor 13 

Cl17 .05788 .02994 . 06132 
c110 -. ()2982 .13003 -.08050 
Cl26 .05960. .09159 .28347 / 
c115 .10397 -.20852 .11163 
c100 .09588 .11441 .06232 
C95 -.12754 -.13354 -.13315 

c1os -.01656 -.01581 -.09860 
C98 . 05272 , .01556 .03456 
C124 .08098 . 09096 . 34191 
c106 .22867 .31366 . 00691 
Cl02 .02233 -.08694 -.06183 
c110 -.11123 -.03519 .07392 

C114 .13444 -.17372 -.00936 
Cl21 -.15000 ' -.13041 .20071 
Cl07 .09614 .26490 .154 01 
Cl03 .05259 .27788 -. 16373 

C92 .26190 '. .03445 .08355 
c101 -.00434 .08593 -.03771 
c111 -.07218 '. .26581 -.17884 
Cl25 .32805 .02723 .15254 

Cl20 .10436 -. 01165 -.19287 
C37 . 111 70 -.07248 .09281 
C88 -.12427 .31903 . 11269 
C96 -.00287 -.11709 • 18 94 6 

C93 .11706 .05528 .091C 
C3~ . 04 67 9 .14003 -.00854 

C8) .05221 .04735 .0519'< 
cıı.:ı -.05752 .06664 -.07 801 
Cll2 .08669 .31412 -.11336 

Clı~; B .06101 .01763 .0005~ 

Cl09 .03046 -.04331 .08740 

Cl16 .1314 4 -.02375 .00215 
C90 .01520 .10832 .02581 

C123 -.00407 -.08168 .15458 
Cl13 -.06415 -.04326 . 07134 

C91 .76221 -.10385 .00948 
C1')4 .66201 . 09151 -.13105 

C87 -.04114 • 72002 .02684 

Cl22 -.08702 .00702 .77018 
C99 .07906 .35442 . 37 4 4 6 
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