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ÖZ 
 

JUNG’UN SINIFLAMASI TEMEL ALINARAK OLUŞTURULAN 

KİŞİLİK BOYUTLARININ EĞİTİCİ YÖNETİCİLİĞE ETKİSİ 

 

Yüksek Lisans Tezi: İşletme Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Hüner Şencan 

 

Temmuz 2006, 177 Sayfa, 97 Kaynak 

 

Bu araştırmada temel olarak, ilaç sanayinde faaliyet gösteren özel işletmelerde 

görevli satış / pazarlama yöneticilerinin kişilik yapılarının, eğitici yöneticilik 

davranışlarına etkisi incelenmiştir. Yöneticilerin eğiticilik davranışları; empatik iletişim 

kurma, yol göstericilik, karşılıklı güven oluşturma, geribildirim verme, problem çözme, 

yetkilendirme ve öğreticilik olmak üzere yedi  temel davranış boyutuyla ele alınmıştır.  

Kişilik boyutları ise içedönüklük – dışadönüklük, duyumsama – sezinleme, hissetme – 

düşünme ve sonuçlandırma – izleme başlıkları altında incelemiştir.  Eğitici yöneticiliğe 

yatkınlığın ve kişilik tipinin belirlenmesi için anket yöntemi kullanılmış ve 80 katılımcıya 

ulaşılmıştır.  Çalışma dört ana bölümden meydana gelmiştir. İlk bölümde araştırmanın 

amacı, önemi, kapsamı ve kısıtları; İkinci bölümde ise önce eğitici yöneticilik kavramının  

tanımı, ortaya çıkışı, eğitici yöneticiliği oluşturan boyutlar ve ardından  kişilik kavramı ile 

kişilik  boyutları ele alınmıştır. Üçüncü bölüm, araştırmanın yöntemi, hipotezleri ve 

örnekleme ayrılmıştır. Son bölümde ise araştırmanın bulguları ve elde edilen sonuçlar 

değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonuçları; dışadönüklük – içedönüklük ile empatik iletişim kurma, 

duyumsama – sezinleme ile karşılıklı güven oluşturma ve sonuçlandırma – izleme ile 

öğreticilik arasında yüksek korelasyon olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kişilik Yapısı, Kişilik Boyutları, Jung’un Kişilik Sınıflaması, Liderlik, 

Eğitici Yöneticilik, Yol Göstericilik 
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ABSTRACT 

 

PERSONALITY DIMENSIONS BASED ON JUNG’S 

TEMPAREMENT AND THEIR INFLUENCE ON COACHING 

BEHAVIORS 

 

MA, Business Administration 

Adviser: Prof. Dr. Hüner Şencan 

 

July 2006, 177 Pages, 97 References 

 

This study investigated, the effects of personality styles to the coaching behaviors of the 

pharmacy firm managers. Coaching behaviors are taken as emphasizing, mentoring, 

confidence inspiring, feedback, empowerment, problem solving and educating. 

Dimensions of personality are analyzed as extroversion – introversion, sensing – 

intuition, feeling – thinking and judging – perceiving. 80 managers were asked to fill out 

the questionnaire in order to find the effect of the personality on the coaching behavior. 

Study is composed of four main chapters. The purpose, limitations and the importance 

of the research are  explained in the first chapter. In the second chapter firstly coaching  

definitions and than personality definitions take place. Third chapter is about method, 

sample and the hypothesis and at the last chapter results and the recommendations are 

discussed.  

The analyses suggest that extroversion – introversion shows a statistically 

significant positive correlation with emphasizing. Sensing – intuition shows a positive 

correlation with confidence inspiring and  judging – perceiving shows a positive 

correlation with educating.  

 

Key Words: Personality, Dimensions of Personality, Jung’s Temparement, Leadership, 

Coaching, Mentoring  
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ÖNSÖZ 

 
Bu çalışma, eğitici yöneticilik ve kişilik  konuları ile ilgili temel kavramların açıklanmasını 

ve “eğitici yöneticiliğe  yatkınlıkta kişilik boyutlarının etkisi vardır” iddiasını kanıtlamak 

üzere yapılan saha araştırma sürecini ve sonuçlarını içerir.  

 Çalışmaya 2004 yılı Eylül ayında başlanmış ve 2005 yılı Ocak ayına değin 

araştırmanın kavramsal çerçevesi, araştırmada kullanılacak ölçüm araçları, araştırma 

örneklemi, pilot araştırma ve esas araştırmanın katılımcıları belirlenmiştir. Katılımcıların 

tamamı İstanbul ili, Avrupa Yakasında bulunan ilaç şirketlerinin satış / pazarlama 

yöneticileridir. Araştırma uygulaması, 2005 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. 

 Bu çalışmanın isimlendirilmesinden, en son satırının yazıldığı ana değin bana 

her an destek olabileceğini hissettiren hocam Prof. Dr. Hüner Şencan’a ve bir İşletme 

Fakültesi öğrencisi olarak geçirdiğim yedi sene boyunca bana kazandırdıkları birikim 

için tüm hocalarıma saygılarımı sunarım. 

 Beni yüksek lisans yapmaya teşvik eden, bu çalışmanın sonuçlanmasını benden 

çok isteyen sevgili annem Av. Ayfer Gökçek’e, yine çalışmanın tamamlanması için 

maddi manevi kaynak sağlayan sevgili babam Av. Vedat Gökçek’e tüm kalbimle 

teşekkür ederim. 

 Bu çalışmanın belki de en güç yanı anketleri yanıtlayacak katılımcıları 

belirlemekti. Anketleri yanıtlayacak, araştırma örnekleminde kabul edilecek yöneticilere 

ulaşmam konusunda ilk desteği sağlayan Dr. Aysel Sakarya’ya, hem anketlerimi 

yanıtlayan hem de beni başka katılımcılara yönlendiren Mustafa Çakıroğlu, Tunç Trak, 

Serence Köksal, Gürsel Tarım, Bahri Şahin, Fikret Erdönmez, Volkan Keskin ve vakit 

ayırıp anketi yanıtlayan diğer  tüm katılımcılara teşekkür ederim.  

  Teslim etmeden önce tezimi son defa benimle birlikte gözden geçiren  Erol 

Seltun, Uğur A. Güder, Ö. Mesut Yanar, Didem Üstün, Mürvet Şahin, Neşe Ufuk, 

Güneş Gürgen, Seval Korkmaz, Emel Albayrak, Seda Uğurel, Okan Ayata ve Mehper 

C. Palavuzlar’a teşekkür ederim. Son olarak “Bulgular ve Değerlendirme” bölümünü 

hazırlarken destek olan Ar. Gör. Serkan Dolma’ya, tezimi gözden geçiren Ar. Gör. H. 

Talha Demirbaş’a ve tüm sorularıma yanıt veren  Ömür Başol’a teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 
 

Geleneksel olarak yöneticiler, kendi sorumlulukları altındaki  işlerin nasıl 

yapılacağını bilen insanlardır. Yöneticiler, kendi sorumlulukları altında olan işlerin 

tamamını yapamayacakları için işlerini yanlarında çalışan insanlara yönlendirirler. 

Bunun için insanları yönetebilme becerilerinin olması gerekir. Son yıllarda yönetim 

alanındaki hızlı değişimin etkisiyle yöneticilerin işlerden çok insanları  yönetme  

becerileri önem kazanmaya başlamıştır. Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip olan  

koçluk/eğitici yöneticilik kavramı da yöneticiliğin, çalışanların daha fazla sorumluluk 

alabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılması rolüyle ilgili bir kavram olarak yönetim 

literatürüne katılmıştır.  Çalışmada, koçluk kavramı dilimize daha uygun bir ifade 

olacağı düşünüldüğünden “eğitici yöneticilik” olarak adlandırılmıştır. 

Etkili yöneticinin taşıması gereken özellikler düşünüldüğünde eğitici yöneticilik 

becerileri akla gelir. Yönetici, birlikte çalıştığı insanların bilgi ve becerilerinden 

yararlanacaksa  çalışanlara yeni bilgi ve beceriler  kazandırmaya, varolanları 

geliştirmeye çalışmalıdır. Günümüz  yöneticilik anlayışı,  yöneticileri böylesi bir rol 

üstlenmeye sevk etmelidir. İşletmeler, çalışanlarının değişen iş ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek ‘yeni beceriler’ kazanmaları, kendilerini geliştirmeleri için çeşitli yöntemlere 

başvurmalıdır. Bu nedenlerle çalışanların gelişimi için eğitici yöneticilik  sık başvurulan 

bir yöntem haline gelmiştir. Eğitici yöneticilik kavramının ortaya çıkışı 1980’lere dayanır. 

Önceleri yöneticiler için bir çeşit danışmanlık olarak kabul edilen kavram; günümüzde 

yönetici geliştirme, performans değerleme, bireysel yaşam danışmanlığı, çalışanların 

yetiştirilmesi ve geliştirilmesi gibi pek çok alanda faydalı olmuştur. Özellikle de bilgi ve 

beceri aktarımını temel alan bir geliştirme tekniği olarak günümüzde sıklıkla 

kullanılmaya başlanan eğitici yöneticilik yaklaşımı, yöneticiye kendi becerilerini 

çalışanlara sunma sorumluluğunu kazandırmış ve yöneticiliğe farklı bir bakış açısı 

getirmiştir. 

Yöneticilerin kişilik özellikleri ise pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Empatik 

iletişim kurma, özgüven verebilme, duyarlı olabilme gibi yöneticinin eğiticilik davranışı 
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gösterebilmesi ile ilgili pek çok özellik yöneticinin kişilik özellikleri ile ilgilidir. Yöneticilerin 

kişilik özellikleri pek çok araştırmanın konusu olmuş ve olmaya devam edecektir. 

Araştırmanın birinci bölümünde; araştırmanın yapılış amacı, önemi, nedeni ve 

kapsadığı konular ele alınmıştır. Bu araştırmada yöneticilerin kişilik yapılarının eğitici 

yöneticilik  davranışlarının  üzerinde etkili olduğuna dair bir iddia sunulmuş  ve bu  

yapılan araştırmanın sonuçlarıyla kanıtlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı 

bölümünde hangi değişkenler arasında ilgi kurulmaya çalışıldığı ve bulguların ne 

amaçla kullanılacağı açıklanmaktadır. Araştırmanın önemi bölümünde bu araştırmanın 

bulgularının literatür veya  sektör için yaratabileceği katkıdan bahsedilmiştir. 

Araştırmanın ikinci bölümü, kuramsal temeldir. Bu bölümün birinci kısmında 

eğitici yöneticilik kavramı tanıtılmış, ikinci kısımda ise kişilik ve ilgili kavramlara yer 

verilmiştir. Son kısım kişilik ve eğitici yöneticilik konularıyla ilgili araştırmaların özetlerine 

ayrılmıştır. 

Üçüncü bölüm; araştırma modeli, hipotezleri, araştırma soruları ve kullanılan 

veri toplama araçlarının tanıtımına ayrılmıştır. Araştırma uygulaması; pilot araştırma, 

esas araştırma ve kullanılan istatistiki analizler bu bölüm içinde ele alınmıştır. 

Son bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiş, 

güvenilirlik ve geçerlilik analizi sonuçları yorumlanmış, hipotez testlerinin sonuçları 

sunulmuştur. 
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I. Bölüm 

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ ve KAPSAMI 

 

 

1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ 

 
Eğitici yöneticilik, yeni  bir yönetim uygulaması sayılsa  da literatürde konu ile  ilgili çok 

sayıda kaynağa ulaşmak mümkündür. Eğitici yöneticiliğin örgütün performansına etkisi, 

çalışanların motivasyonuna etkisi, yöneticilerin sahip olması gereken eğiticilik becerileri, 

yöneticilerin eğiticiliğe yatkınlığının ölçek yardımıyla ölçülmesi gibi pek çok konuda 

çalışmalar yapılmıştır. Önceki çalışmaların özetlerine, “Araştırmaya Temel Olabilecek 

Önceki Araştırmalar” başlığı altında yer verilmiştir.  

Bu çalışmada kişilik tipleri ile eğitici yöneticilik yaklaşımı ilişkilendirilmeye 

çalışılmış, yöneticilerin eğiticilik  yaklaşımına yatkınlığında  kişiliğin etkili olduğu iddiası 

sunulmuştur.  

Eğitici yöneticilik;  karşılıklı güven oluşturma, empatik iletişim kurma, geri bildirim 

verme, problem çözme, yetkilendirme, öğreticilik  ve mentorluk/yol göstericilik  olmak 

üzere yedi  temel davranış boyutuyla ele alınmıştır. Bu çalışmada mentorluk kavramı 

daha anlaşılır olacağı düşünülerek “yol göstericilik” olarak adlandırılmıştır. Yedi farklı 

eğitici yöneticilik boyutunun, yöneticilerin kişilik  tipleriyle ilişkisi ve eğiticilik yaklaşımına 

en uygun kişilik tipi belirlenmeye çalışılmıştır.  

Eğitici yöneticilik yaklaşımı ile günümüz yöneticilik anlayışı arasında benzerlik 

vardır. Yöneticinin bir görevi de  astların performansını geliştirmek ve kariyerlerinde yol 

almalarını sağlamak olmalıdır. Yönetici, çalışanlara yeni bilgi ve beceriler  

kazandırmaya çalışmalıdır.  Eğitici yönetici bu yolla kendi becerilerini hem kendisi için 

hem de örgütün tamamı için faydalı hale getirecektir. Bu nedenle yöneticilerin eğitici 

yöneticilik davranışını benimsemeleri yöneticiler, çalışanlar ve örgütün tamamı için 

faydalı olacaktır.  
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Yapılacak olan araştırma ile yöneticilerin kişilik yapıları ile eğitici yöneticilik 

davranışlarının ilişkisinin  belirlenmesi  amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda elde 

edilecek bulgular, yöneticilerin eğitici yöneticilik davranışlarının kişilik yapılarından ne 

ölçüde etkilendiğini, hangi kişilik tipinin eğitici yöneticilik için en uygun olduğunu  ortaya 

çıkaracaktır.  

İlk ortaya çıkışında danışmanlarca yürütülen bir faaliyet olan eğitici yöneticilik, 

günümüzde yöneticinin astlarına karşı sorumluluklarından biridir.1 Günümüz yöneticilik 

anlayışına göre yöneticinin sahip olması gereken beceriler düşünüldüğünde çalışanların 

sahip olduğu bilgi ve becerilerinin gerçekleştirdikleri işler ile ne kadar uyumlu olduğu, bu 

bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için eğitilmeleri ve yönlendirilmeleri ile birlikte akla 

gelmektedir.2  Bu beceriler eğitici yöneticilik kavramıyla örtüşür. 

Liderlik özellikleri ve  eğitici yöneticilik kavramları arasında oldukça fazla 

benzerlik görülür. Lider olarak yöneticiler; çalışanların yeteneklerini ve kariyerlerini 

geliştirmeye, çalışanlar arasındaki iş ilişkilerini geliştirmeye ve korumaya, çalışanlar 

arasında işbirliğini sağlamaya odaklıdırlar.3  

Liderin sahip olması beklenen bu özellikler, bir eğitici  olarak yöneticinin 

davranışlarını da tanımlar. Çalışanları geliştirmek bir yöneticinin gerçekleştirmesi 

gereken temel görevlerden birisidir. Çalışanları geliştirmek, onlara eğitici yöneticilik 

davranışı göstermek ile gerçekleşebilir. 

Yöneticilerin taşıması gereken özellikler arasında çalışanların gelişimi, onlara 

yeterlilik kazandırılması yer aldığına göre liderlik anlayışı ile eğitici yöneticilik 

yaklaşımının ilgisi oldukça açıktır. O halde eğitici yöneticilik, liderin göstermesi gereken 

                                                           

 
1
 Jill Geisler, “Manager  as Coach: Tools for Teaching [Koç Olarak Yönetici: Öğretme 

Araçları],” Poynteronline, 1999, (Çevrimiçi) <www.poynter.org/content/content-
view.asp?id=5498>, 20.11.2004, par. 6. 

 
2 Fatih Yılmaz, “Liderlik ve Koçluk - Lilly İlaç AŞ Örneği,” Yüksek Lisans Tezi, 

Sakarya Üniversitesi İİBF, 1999, s. 61. 
 

3 İlknur Özalp, “Liderlik Özelliklerini Ölçen Bir Ölçek Geliştirme,” Yüksek Lisans 
Tezi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 35-37. 

 



 

 

5 

 

davranışlardan birisidir. Böyle bir anlayışla “eğitici yöneticilik uygulamada liderlik 

yaklaşımlarından birisidir”  denilebilir.4  

Liderlikle ilgili yaklaşımlardan biri olan durumsallık yaklaşımına göre en uygun 

liderlik davranışı koşullara ve duruma göre değişebilir. Durumsal liderliği, “astların bilgi 

ve beceri  düzeylerine göre farklı liderlik tarzlarını uygulamak” olarak tanımlarsak eğitici 

yöneticilik  kavramı da ifade edilmiş olmaktadır. 

Yöneticiler, eğiticilik tarzlarını tanımlamalıdırlar. Bu konuda bir çok model ve 

yaklaşım vardır, bunlardan en yaygın olanı ise Myers - Briggs Tarz Göstergesidir 

(Myers Briggs Type Indicator - MBTI).5 Myers’e göre 4 temel kişilik özelliği vardır. 

Bunlar; dışadönüklük - içedönüklük, duyumsama - sezinleme, düşünme - hissetme ve 

sonuçlandırma - izlemedir. Bu kişilik özelliklerinin değişik kombinasyonları sonucu 16 

farklı kişilik tipi ortaya çıkar. Kişilik özellikleri ve yöneticilerin davranışları ile ilgili çok 

sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarla ilgili özetlere “Araştırmaya Temel 

Olabilecek Önceki Araştırmalar” bölümünde yer verilmiştir.  

Kişilik, bir bireyi diğer bireylerden ayıran ve kalıcılık taşıyan özelliklerdir. Başarılı 

eğitici yöneticilikte kişilik özelliklerinin etkisini savunan görüşler vardır.6 

 Başarılı eğitici yöneticiliği etkileyen tek faktör kişilik demek doğru olmasa da 

eğitici yöneticilik üzerinde  kişilik özelliklerinin etkisi olduğu söylenebilir. Yöneticilerin 

özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmaların  sonuçları göstermiştir ki, Batı 

kaynaklı yönetim uygulamalarının Türk çalışma yaşamıyla uyumlaştırılması oldukça 

güçtür.7 Yine Batı kaynaklı bir yaklaşım olan eğitici yöneticilik  yaklaşımının Türk 

                                                           

 
4 “Management Coaching [Yönetici Koçluğu],” t.y. <www.1to1coachingschool.com/ 

manager-as-coach.htm> , (Çevrimiçi), 24.11.2004, yak. 1. ekran. 
 
5 Max Landsberg, Koçluğun Taosu, çev. H. Betül Çelik, Sistem, İstanbul, 1999, s.  52. 

              
6 Rainer Martens, Antrenörlük ve Takım Psikolojisi, çev. Tuncer Büyükonat, Beyaz, 

İstanbul, 1998, s. 6-7. 
 
7 Selda Fikret Paşa, “Leadership Influence in a High Power Distance and Collectivist 

Culture [Yüksek Güç Mesafesinin ve Ortaklaşa Davranışçılığın  Görüldüğü Kültürlerde Liderlik 
Etkisi],” Leadership and Organizational Development Journal, 21(8), 2001, s.  416-426. 
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yönetim anlayışına uyumu için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Eğitici yöneticilik  

kavramı, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen ülkemizde konu ile ilgili 

yapılan bilimsel çalışma sayısı çok fazla değildir.  Bu çalışmanın eğitici yöneticilik 

sistemini kurmayı amaçlayan işletmeler için yararlı olması beklenmektedir. 

Bireysel farklılıklar ve kişilik faktörleri, örgütlerle ilgili araştırmalara önemli bir 

konu olmuştur. Eğitici yöneticiliğin  yaygın bir uygulama olarak gelişmesiyle konu ile ilgili 

daha çok araştırma yapılması gerekebilir.  

 

 

1.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

 

Araştırmanın kapsamı 5 boyutta incelenebilir. Birinci boyut araştırmanın içeriğidir. 

Araştırma, içerik olarak yöneticilerin kişilik yapıları ile astlarına yönelik  eğitici yöneticilik  

davranışlarını kapsamaktadır. Yöneticilerin eğiticilik davranışı göstermelerinde kişilik 

yapılarının etkisini ortaya çıkartmak, bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. Buna göre 

yöneticilerin çalışanlarına rehberlik etmeleri, onları motive edecek hedefler belirlemeleri, 

hataları ile ilgili geribildirimde bulunmaları, sorumluluklarını arttırmaya çalışmaları 

eğiticilik yönleri ile ilişkili kabul edilmiş, bu tip davranışların sergilenmesinde kişilik 

özelliklerinin etkisi araştırılmıştır. 

İkinci boyut araştırmanın sektör bazında ele alınışıdır. İlaç sektörünün tercih 

sebebi, ilaç şirketlerinin eğitici yöneticiliği gerektiren çalışma sistemleridir. Günümüz 

işletmelerinde satış ekipleri  örgüt şemalarında nispeten  altta görünseler de işletmenin 

yükünü çeken satışı sağlayan çalışanlardır. Çünkü işletmenin hedeflerini gerçekleştiren, 

karlılığını sağlayan satış kadrosudur. İlaç şirketlerinde eğitici yöneticilik, genel 

müdürden başlayıp en alt düzeye dek inebilir. Genel müdür, kendisine bağlı olan 

direktörlere; satış direktörü, satış müdürlerine; satış müdürleri bölge satış müdürlerine, 

bölge satış müdürleri tıbbi satış mümessillerine eğitici yöneticilik yapabilir.  

Üçüncü boyut coğrafi kapsamdır. Araştırma İstanbul Avrupa yakası içerisinde 

belediye sınırları dahilinde yapılmıştır. Dördüncü boyut ise zamandır. Her ne kadar 

uzun bir zamanı kapsayan zaman takipli bir araştırma daha güvenilir olsa da bu 
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araştırma uzun süreli bir araştırma olmayıp, 2005 yılı içinde tamamlanan bir kesit 

araştırmasıdır.  

Beşinci boyut ana kütledir. Araştırma yapılan ana kütle ilaç sanayisinde faaliyet 

gösteren işletmelerin üst ve orta kademe yöneticileridir.  

 

 

1.3.  ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

 

Yönetici davranışı ve kişiliği birçok araştırmaya konu olmuştur. Direkt olarak 

yöneticilerin eğiticilik rolleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya 

çalışan araştırmalara ise ulaşmakta güçlük çekilmiştir. Yöneticilerin davranışları ve 

kişilik özellikleri ile ilgili araştırmalar bu araştırmanın sebebidir. 

Eğitici yöneticilik davranışları ile ilgili araştırmalarda kullanılan ölçekler hem 

çalışanlara hem de yöneticilere uygulanmıştır. Bu çalışmada ise sadece yöneticilere 

uygulanmış olması bir kısıt kabul edilebilir.  

Bir diğer kısıt da ölçekteki ifadelerin içten olarak yanıtlanıp yanıtlanmadığının 

bilinememesidir. Katılımcılar, beğenilme kaygısıyla aslında gerçekleştirmedikleri fakat 

gerçekleştirmeleri gereken davranışları düşünerek yanıt vermiş olabilirler.  

Esas uygulama esnasında sadece 80 kişinin uygulamaya katılmış olması 

araştırmanın güvenilir sonuçlar vermesi konusunda endişe yaratmıştır.  
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II. Bölüm 

EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK- KİŞİLİK İLİŞKİLERİ 

 

 

2.1.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK: ANLAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 

 
Yöneticinin çalışanlarla ilgili rolü, görevler verip sonra kontrol etmekten, çalışanları 

yönlendirmeye doğru değişmektedir. Bu yeni rolü benimseyecek olan yöneticinin 

eğiticilik yönünün gelişmiş olması gerekir. Yönetici çalışmaya başladığı ilk andan 

itibaren kendisinden sonra yerini alabilecek aday veya adayları yetiştirmeye 

başlamalıdır. Yöneticilik aynı zamanda bir sürekli öğrenme ve öğretme işi olmalıdır. 

Yönetici, çalışanlarının sorumluluk alanlarını genişletmeye çalışmalı ve  onların başarısı 

üzerinden işletmenin tamamının başarısı üzerine odaklanmalıdır. Bir yöneticinin 

astlarına davranış biçimi astların performansını geliştirmek ve kariyerlerinde 

ilerlemelerini sağlamak olmalıdır. İyi bir yöneticinin özelliği astları için üst hedefler 

yaratabilmek ve astları bu beklentilere ulaşma yolunda motive etmek olmalıdır. 8 

Yönetici kavramı ile ilgili olarak son yıllarda önemli değişimler görülmüştür. 

Zaman içerisinde yönetici kavramının yerine kullanılabilecek kavramların başlıcaları, 

koç (coach), mentor (koruyucu), destekleyici (sponsor), kolaylaştırıcı (facilator) 

kavramlarıdır.9 Yöneticilerin yeni rolünün özü, “komuta-kontrol” değil, “geliştirme,  

kolaylaştırıcılık ve mümkün kılıcılıktır.” Böylesi bir rol değişimini benimsemek ve 

gereğini yerine getirmek yöneticiler için kolay değildir.10 Yöneticilerin ‘patron’ gibi 

hareket etmekten, patronluk taslamaktan vazgeçip, destekleyici rol üstlenmeleri, 

çalışanların yeteneklerini geliştirmeye çalışmaları, çalışanların kariyerlerini geliştirmek 

                                                           

 
8 David Saxby, “Winning The Game: The Differences Between Managers and Coaches, 

[Oyunu Kazanmak: Yöneticiler ve Koçlar Arasındaki Farklar],” Rural Telecommunication, 1(6), 
2002,  62-63. 

 
9 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta, İstanbul, 2001, s. 25. 

 
            10 A.e., 424. 
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için kılavuz rolü üstlenmeleri ve etkili iletişim, motivasyon, yetkilendirme gibi konular 

önem kazanmıştır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan, eğiticilik yöneticilik yeni 

yöneticilik rolleri ile ilgili bir kavramdır.   

Eğitici yöneticilik,  kavramının ortaya çıkışı 1980’lere dayanır. Seattle’da finansal 

danışmanlık yapan Thomas J. Leonard, danışmanlık yaptığı kişilerin danışmanlıktan 

daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını fark etmiştir. Yaptığı iş, danışmanlığın ötesinde bir 

çeşit hayat danışmanlığı  olarak nitelendirilince, Leonard’a  bir müşterisi yaptığı iş için 

“koçluk” terimini önermiştir. 1980’lerin sonuna doğru koçluk eğitimleri vermeye başlayan 

Leonard, 1992’de Koçluk Üniversitesi’ni kurmuştur.11 Koçluk yani bu çalışmadaki 

ifadelendiriliş biçimiyle eğitici yöneticilik, kısa zamanda büyük işletmeler tarafından 

rekabet koşullarına  uyum sağlama aracı olarak görülmüştür. 

Çalışanlar kariyer yaşamları boyunca farklı zorluklarla karşılaşabilirler. Bu 

zorlukların çözümü yöneticinin desteği, rehberliği, öğretmenliği ile olabilir. Eğitici 

yöneticilik kavramı tüm bunları çalışanlara sunabilir. Ceylan’a (2002) göre eğitici 

yöneticilik, çalışana yönelik bilgi, beceri, değer ve tutum transferidir. Böylece çalışanın; 

yeni görevleri başarma, mevcut işleri iyileştirme gibi konularda daha etkili olması 

sağlanır. Çalışanın sahip olduğu bilgi ve becerinin düzeyi artacak, bu bilgi ve beceri işle 

ilgili olumlu sonuçlara dönüşecektir. Eğitici yöneticilik kısaca kişinin bilgi, beceri, değer 

ve tutumlarında değişimin  ortaya çıkması  olarak değerlendirilebilir. 12 

Eğitici yöneticilik kavramıyla ilgili olarak farklı tanımlar da vardır.  Örneğin, 

Bonfield’e (2003) göre eğitici yöneticilik; yönetici ve çalışan arasındaki ilişkiye ve 

öğrenmeye odaklı bir yaklaşımdır. Odak noktası işle ilgili meseleler olan, çalışanların 

performansını geliştirmeye dayanan bir iş iyileştirme yöntemidir. Eğitici yöneticilik, 

beceri geliştirme ve yetiştirme ile aynı anlayıştan doğmuştur. Eğitici yöneticilikte; 

yönetici, çalışanın problemi tanımlamasını ve farklı bakış açıları geliştirmesini 

                                                           

 
11 “Bio of Thomas Leonard [Thomas Leonard’ın Biyografisi], ”  08.04.2003, 

<http://www.thomasleonard.com/bio.htm.>, (Çevrimiçi),  20.11.2004. yak. 1. ekran.  
 
12  Canan Ceylan, “Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Koçluk Yaklaşımı ve Bir 

Uygulama,” Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi İİBF, Bursa, 2002, s. 5. 
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sağlamaya çalışır.13 İnsanlara ne yapmaları gerektiğinin söylendiği geleneksel yönetici 

modeli ile karşılaştırıldığında eğitici yöneticilik, çalışanların kişisel gelişimlerine daha 

fazla olanak sağlamaktadır.14 Aynı zamanda eğitici yöneticiliğin bir diğer üstün özelliği, 

tek taraflı anlatmaya dayanmayan, dinamik etkileşim yoluyla çalışanın kendi kendine 

yardım etmesini temel alan bir yönetim yaklaşımı olmasıdır.15  Aşağıdaki tabloda da 

eğitici yöneticilik kavramı ile ilgili açıklayıcı bir kıyaslama yer almaktadır. 

 

 

Tablo 1.  Eğitici Yöneticilik  Kavramının Analizi  
 
 
Nedir? 

 
Ne Değildir? 

Öğrenilebilir bir beceridir Her zaman uygulanabilir 
Yüksek düzeyde etkililiktir Kısa vadeli bir problem çözme aracıdır 
Bir süreçtir Bir  olaydır 
Sabır gerektirir Tekniktir 
Sağduyuya dayalıdır Probleme odaklıdır 
Pratiktir, kullanışlıdır Otomatiktir 
Tüm ekipler için yararlıdır Formeldir 
Gelişimsel bir süreçtir Talimata ve kontrole dayalıdır 
Proaktiftir Reaktiftir 
 
Kaynak. Stowel, Steven J. ve Matt M. Starchevich, Win-Win Partnership [Kazan-Kazan 
Ortaklığı], 100’den Canan Ceylan, 6. 
 

O halde tüm bu tanımlamalardan sonra eğitici yöneticilik için “çalışanların içinde 

varolan potansiyeli ortaya çıkarmayı, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmeyi, iş yerindeki 

                                                           

 
13 Holly Bonfield, “Executive Coaching Is Not Just For Big Companies, [Eğitici Yöneticilik 

Sadece Büyük Şirketler İçin Değildir],“   The British Journal Of Administrative Management, 
36 (2), 2003, s. 18-19. 

 
14 “Nondirective Coaching: A No-Fault Model to Help People Change, [Sınırsız Eğitici 

Yöneticilik] İnsanların Değişimine Yardımcı Olmak İçin Hatasız Bir Model],“  IOMA's Pay for 
Performance Report, 2, 2003, s.  2.  

 
15 Landsberg, a.g.e., s. 6. 
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yetkililiklerini arttırmayı amaçlayan ve çalışan ile yönetici arasında birebir gelişen olumlu 

bir ilişkidir” diyebiliriz.  

Eğitici yönetici kavramı ile ilgili olarak da çok sayıda tanıma rastlanılmaktadır. 

Starchevich’e (1998)  göre eğitici yönetici, çalışanların işle ilgili becerilerini geliştirmeye, 

performanslarını arttırmaya çalışan kişidir.16  

ABD’de bir danışmanlık şirketi, eğitici yöneticiliğin çalışanlara yapılan bir yatırım 

olarak işletmeye geri dönüşünü tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma yapmıştır. 100 

yönetici üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, işletmelerin verimliliklerinde, 

hizmet ve ürün kalitelerinde ve gelirlerinde artış görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına 

göre yöneticilerin %73’ü eğitici yöneticilik sayesinde hedeflerinin tümünü 

gerçekleştirmiş, %77’sinin astlarıyla ilişkileri düzelmiştir. Ayrıca katılımcıların %71’i 

üstleriyle iletişiminde daha olumlu gelişmeler olduğunu, %52’si problem çözme 

becerilerinde artış olduğunu, %44’ü örgüte bağlılıklarının arttığını, %37’si ise müşteri 

ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydedildiğini belirtmiştir. Araştırmanın sonuçları eğitici 

yöneticiliğin, çalışanların davranışsal becerilerini geliştirdiği, kurumun bütününe katkıda 

bulunduğu yönündedir.17  

 Hunt ve Weintraub’a (2002) göre eğitici yönetici, çalışanların eğitim ve 

gelişimlerine yardımcı olan kişidir. Eğitici yönetici, çalışanlarının yeteneklerini geliştiren, 

onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kişidir. Ortalama yöneticiler, eğiticiliği 

zaman kaybı olarak görürler. Eğitici yöneticiler ise farklı davranır, çalışanlarının 

gelişimlerine katkıda bulunur ve çalışanlarının kariyer yollarında daha önemli roller 

alırlar. Çalışanlar, eğiticilik yapan yöneticilerle çalışmak isterler çünkü kariyerlerinde 

daha yüksek noktalara gelmelerinde yöneticilerinin etkili olacağını bilirler.  Eğiticilik yönü 

                                                           

 
16 Matt Starchevich, “Coach Mentor is There A Different [Eğitici Yöneticilik, Yol 

Göstericilik, Arada bir fark var mı?],” Center for Coaching and Mentoring, USA , 2001, 
<http://coachingandmentoring.com.html>, (Çevrimiçi), 3.11.2004, yak. 1. ekran. 
 

 
17 “Manchester Executive Coaching Survey, [Manchester Koçluk Araştırması], ” 

Business Wire USA,  04.01. 2001, <http://www.coaches-learning-center.com/Articles.html>, 
(Çevrimiçi),  23.11.2004, yak. 1-3. ekranlar. 
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ağır basan yöneticiler, diğerlerine göre rekabet avantajı elde ederler.18 Eğitici yönetici, 

çalışanın bir performans hedefi belirlemesine, buna ulaşmasını sağlayacak potansiyele 

sahip olduğuna inanmasını ve bu hedefe ulaşması için harekete geçmesine yardımcı 

olmaktadır. 

 
2.1.1.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİĞİN AMACI 

 
Eğitici yönetici birebir yetiştirme yöntemleri kullanarak çalışanların davranışlarında 

değişiklik yaratan kişidir.19 İyi bir yöneticinin özelliği astları için üst hedefler yaratabilmek 

ve astları bu beklentilere ulaşabilmeleri için motive etmek olmalıdır. Halbuki her bir 

çalışanın ayrı inanç ve değerleri vardır ve becerilerini geliştirme yolunda motive 

edilmeleri farklı şekillerde gerçekleşir. Eğitici yöneticiliğin amaçlarından biri çalışanların 

motivasyonunu arttırmak yoluyla performanslarını iyileştirmek olmalıdır. 

Astlar sürekli olarak yöneticilerini gözlemlerler. Onların iyi yanlarını da görürler, 

kötü yanlarını da görürler. Elbette  sadece yöneticiler  değil örgütteki her basamaktan 

her birey bir başkası için bir şeyler öğrenebileceği bir örnek olabilir. Yönetici, kendi 

davranışlarının astlarının öğrenme işleminde ne kadar önemli olduğunu unutmamalıdır. 

Astlar yöneticinin başarıyla yaptıklarını tekrarlamaya ya da hoşlanmadığı 

davranışlardan kaçınmaya doğru yönelebilirler. Bu nedenle yönetici iyi bir eğitici 

olacaksa aynı zamanda iyi bir rol modeli olmalıdır20. Eğitici yöneticiliğin bir amacı da 

yöneticinin kendi yerini alabilecek olan çalışanlara olumlu bir örnek olabilmesidir.Eğitici 

yöneticiliğin amaçlarından biri de çalışanların beklentilerini karşılayabilmek olmalıdır. 

Zira yapılan araştırmalara göre çalışanların yöneticilerinden beklentileri ile eğitici 

                                                           

 
18 James M. Hunt ve Joseph Weintraub, “How Coaching Can Enhance Your Brand as a 

Manager [Eğitici Yöneticilik Sizi Nasıl Geliştirir?,” Journal of Organizational Excellence, 2002, 
Öz. 

 
19 Christine Robinson, “The Complete Guide to Coaching at Work / The Coaching at 

Work Toolkit: A Complete Guide to Techniques and Practices [İş Yerinde Eğitici Yöneticilik İçin 
Tam Bir Rehber],”  The Journal For Quality And Participation, 26(1), 2003, s. 49. 

 
20 Kenneth L. Philipps, “The Achilles Heel of Coaching, [Eğitici Yöneticiliğin Zayıf 

Noktası],“ Training and Development,  52(3), 1998, s.  41-44. 
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yöneticiliğin özellikleri birebir örtüşmektedir. Örneğin, 837 yönetici ve 351 çalışan 

üzerinde yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yöneticilerinden beklentileri şöyle 

sıralanmaktadır. 21 

 

• Çalışanlara geribildirim vermek (%28.3). 

• Çalışanların ihtiyaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak (%16.5). 

• Çalışanlara sorumluluklar vermek (%13,9) 

 

Eğitici yöneticiliğin amacı eğitim yoluyla bilgi, beceri ve tutumların 

pekiştirilmesidir. Çalışanlara yönelik arzulanan değişikliklerin meydana getirilmesidir. 

Bunu gerçekleştirmek için yöneticiler çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Örneğin; 

liderlik tarzlarını değiştirebilirler, yeni çalışma grupları oluşturabilirler, işgörenlerin 

amaçlarını değiştirebilirler, becerilerini geliştirebilirler. Eğitici yöneticiliğin yararları 

arasında, çalışanların performansının artması, çalışanlar ve yöneticiler arası ilişkilerin 

iyileştirilmesi, örgütün performansının iyileştirilmesi sayılabilir.22  

Olivero (1997) ve arkadaşları bir sağlık kuruluşunda çalışan 31 üst ve orta 

kademe yönetici üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Sekiz haftanın sonunda eğitici 

yöneticilik eğitimi ile çalışanların  verimliliği %22,4 artmıştır. 23 

Eğitici yöneticiliğin bir amacı da çalışanların motivasyonlarını arttırmaktır. Eğitici 

yöneticilik çalışanları daha etkili hale getirmeyi, çalışanların motivasyonlarını ve örgüte 

bağlılıklarını arttırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Eğitici yöneticiler çalışanlara, 

öğrenme fırsatları yaratmayı ve onlara geribildirim vermeyi amaçlayan birer öğretici, 

                                                           

 
21 “Nondirective Coaching: A no-fault Model to Help People Change,” s. 2.  
 
22 Yılmaz, a.g.e.,  s. 61. 
 
23 Gerald Olivero,  K. Denise Bane ve  Richard E. Kopelman, “Executive Coaching as a 

Transfer of Training Tool [Eğitim Transferi Aracı Olarak Yönetici Koçluğu],”  Public Personnel 
Management,  26(4), 1997, 461 - 469. 
 

23 A.e.,  s. 461-469. 
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rehber ve bir rol modeli olmalıdırlar.24 Ellinger ve arkadaşları (2003) eğitici yöneticiliğin 

performansla ilişkisini ortaya çıkarmak amacıyla Amerika’da mağaza çalışanları 

üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Ellinger önderliğindeki çalışma, yöneticilerin 

eğiticilik davranışlarının çalışanlar tarafından algılanışını, eğiticilik davranışlarının 

çalışanların memnuniyet düzeyine ve performanslarına etkilerini araştırmaktadır. Ölçüm 

aracı olarak geliştirdikleri Eğitici Yöneticilik Davranışları Ölçeğini kullanmışlardır. 

Araştırmanın sonucunda çalışanların performansları ve memnuniyet düzeylerinin 

yöneticilerin eğiticilik davranışlarından etkilendiğini ortaya çıkarmıştır.25 

 Zamanı sınırlı, yapacak işi çok olan bir yöneticinin, çalışanların 

geliştirilebilmesini gündemine alması mümkün olamayabilir.  Çalışanlarının değişen 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kendilerini geliştirmeleri ve değişim sürecinde 

yaşanabilecek  zorlukları aşabilmeleri için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır.26 

Özellikle de eğitici yöneticilik, geniş ölçüde benimsenen ve örgütlerin  daha hızlı 

gelişmeleri  için gittikçe daha sık kullanılan  bir yönetim uygulaması haline 

gelmektedir.27 

 

 

 

                                                           

 
24 Bernard Redshaw, “Do We Really Understand Coaching? How Can We Make It Work 

Better, [Koçluğu Gerçekten Anlıyor muyuz? Nasıl Daha İyi İşler Hale Getirebiliriz?],” Industrial 
and Commercial Training,  32(3), 2000, s. 106-108, 
<http://hermia.emeraldinsight.com/vl=1409817/cl=74/nw=1/rpsv/journals/ict/sample.htm>, 
10.11.2004. 
 

25 Andrea D. Ellinger, Alaxander E. Ellinger ve Scott B. Keller, “Supervisory Coaching 
Behavior, Employee Satisfaction, and Warehouse Employee Performance, [Yöneticilerin  
Koçluk Davranışları, Çalışan Memnuniyeti, Mağaza Çalışanlarının Performansları],” Human 
Resources Development Quarterly, 14(4), 2003, s. 435-458. 
 

26 Sandra A. Mobley, “Judge Not: How Coaches Create Healty Organizations, 
[Yargılama: Eğitici Yöneticiler Sağlıklı Örgütleri Nasıl Yaratırlar?” Journal of Quality 
Participations, 22(4), 1999, s. 57-58. 
 

27 Suzy Wales,  “ Why coaching? [Neden Koçluk],” Journal of Change Management, 3, 
2003, 276. 
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2.1.2.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK YAKLAŞIMINI GEREKTİREN FAKTÖRLER 
 
Bu bölümde eğitici yöneticililik yaklaşımının uygulanmasını gerektiren faktörler kısaca 

incelenmiştir. Zaman içerisinde yöneticinin geleneksel rolünden eğitici rolüne doğru bir 

değişim yaşanmıştır. Öte yandan personelin rolünde de değişiklik olmuştur. Personelin 

geleneksel rolü, yöneticinin talimatlarına göre görevleri ve idari hizmetleri yerine 

getirmek idi. Personelin ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmesine katılmasının 

engellenmesine rağmen kendisinden yüksek performans beklenirdi. Günümüzde ise 

personelden beklenen sorumluluklar artmıştır.28  

Küçülme, değişim mühendisliği, dış kaynak kullanma gibi yaklaşımlar, bireylerin 

örgütlerde hayat boyu istihdam beklentilerini azaltmıştır. Geleneksel işlerin büyük 

çoğunluğu yarı zamanlı ve geçici işlere dönüştürülmüştür. Azalan iş güvencesi yeni 

beceriler kazanması yolundaki baskıyı arttırmıştır.29  

Günümüzde bireyler ve örgütlerin, öğrenen bireyler ve öğrenen örgütler olma 

yolundaki gelişimleri sürüyor. Çalışanlar, var olan becerilerini geliştirmek için sürekli 

olarak öğrenmeye ihtiyaç duyup, öğrenme ve öğretmeyi bir tarz olarak benimsiyorlar. 

Bilginin ve bilgi teknolojilerinin örgütün performansı üzerindeki etkisinin önemi artıyor.30  

Takım çalışmasının öneminin artmasıyla, çalışanlar takım oyuncusu rolünü 

üstlenmeye başlamıştır. Yöneticiler, takım çalışmasını bilgi birikimini arttırmak ve 

çalışanların yetkilendirilmesini kolaylaştırmak için kullanırlar. Takım oyuncusu olmak, 

takım üyelerinin, iş yapma prosedürleri üzerinde anlaşmalarını, bilgi toplamalarını ve 

diğer üyelerle bilgi paylaşmalarını, birbirleri aralarında güçlü ilişkiler kurmalarını, iletişim 

                                                           

 
28 Raymond A. Noe, İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, çev. Canan Çetin, Beta, 

İstanbul, 1999, s.  30. 
 
29 C. Ceylan, a.g.e., s. 36 

 
30 Paul Iles, “Leadership and Leadership Development: Time for a New Direction, 

[Liderlik ve Liderlik Gelişimi: Yeni Bir Yoldan Gitmenin Zamanı], “ The British Journal of 
Administrative Management, 27(3), 2001, s.  22. 
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ve çatışma çözme becerilerine sahip olmalarını gerektirir.31Yönetici pozisyonundaki 

kişilerden, bir yandan kendisinden beklenilen finansal sonuçları gerçekleştirmesi, yeni 

görevlere kısa süre içinde adapte olması ve diğer yandan da hem ekibini hem de 

kendisini motive etmesi beklenir. Pek çok yönetici için, tüm bu sorumlulukları 

gerçekleştirebilmek, birbirinden farklı düşünme ve davranış şekillerinin aynı anda 

kullanılabilmesini, alışkanlıkların kısa sürede değiştirilerek yeni becerilerin 

özümsenmesini gerektirir. Yöneticiler, sınıf eğitimleri veya sistem desteği ile aktarılan 

teknik bilgileri çok az bir zaman içinde beceriye dönüştürebilir. 

Günümüzde çağdaş örgütlerde emir vermek değil yönlendirmek esastır.  

Yönetim anlayışındaki değişiklik işletme yapılarında da değişikliğe yol açmıştır.32  

Örgütlerin patron ve astlardan oluşan ayrı yapılara değil bir araya gelmiş takımlar haline 

getirilmesi gerekir. Günümüzde yetkilendirme ve eğitici yöneticilik yaklaşımını 

benimsemiş yalın örgüt yapıları tercih edilmektedir. 

Örgütlerde, yetkilendirme, kararlara katılma, kariyer geliştirme, kariyer planlama 

gibi uygulamalar çalışanlarının motivasyonuna ve iş tatmini üzerinde olumlu etki 

yarattığının kabul edilmesi ile adı geçen uygulamalar yaygınlaşmıştır.33 

İnsan ilişkilerinde beceri eksikliği, yöneticilerin başarısızlığı olarak görülmeye 

başlanmıştır. Yöneticilerin insanları yönetebilmeleri için, anlaşma, duyarlılık, çatışma 

çözümü, eğitici yöneticilik gibi konularda eğitilmeleri gerekir.34 İşletmeler, çalışanlarına 

kariyer ve performans geliştirme olanağı sağlayan yapılar haline gelmektedir. Buna 

göre, insan kaynakları yönetimi için en önemli konular kurum kültürünün korunması, 

değişim yönetimi, yetkilendirmenin ve performansın geliştirilmesi ve yönetilmesi, 

                                                           

 
31 Noe, a.g.e., s. 31. 
 
32 Saxby,  a.g.e.,  s. 62-63. 
 
33 Semra Arıkan, “Yöneticilerin Mevcut Liderlik Davranışları ile Astların Bekledikleri Lider 

Davranışı Arasındaki Farklılıklar ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama,” Atatürk Üniversitesi 
İİBF Dergisi, 15(1), 2001, s. 312. 

 
34 Noe, a.g.e., s. 33. 
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motivasyon, çatışma yönetimi ve bilgi yönetimi haline gelmiştir.35  Bunlardan 

yetkilendirme ve performansın geliştirilmesi çalışanların kişisel ve kurumsal 

yetkilendirmenin geliştirilmesi anlamına gelmektedir ve eğitici yöneticilik anlayışı ile 

örtüşür. 

 

2.1.3. EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK YAKLAŞIMINA DOĞRU GENEL BİR BAKIŞ 

 

Sanayi devriminden bu yana hiçbir dönemde yöneticiler, yönetim sanatı konusunda bu 

kadar şey öğrenmek ve unutmak durumunda kalmamışlardır. Geçen yüzyıldan beri 

yönetim ve yöneticilik alanında benzeri görülmemiş bir değişim yaşanmaktadır. Bir 

zamanlar geçerli olacağı düşünülen teoriler, bugün geçerli olmaktan çıkmakta yerlerini 

hızla yenileri almaktadır.36 Yakın zamana değin yönetici kavramından “çalışanlardan 

sorumlu kimse”  anlaşılmaktaydı. Klasik anlamda bu unvan “emir vermek ve kontrol 

etmek” eylemleriyle bir arada düşünülüyordu.37 Zamanla, yöneticiliğin, emirler yağdırıp, 

sonuçlar kontrol etmekten ibaret olmadığı anlaşılınca, 1950’lerden sonra ‘insanlardan 

sorumlu olmak” şekline dönüşen yönetici geleneksel unvanlardan, takım lideri, ortak 

lider, eğitici yönetici gibi unvanlara geçiş yaptı.38  Bu bağlamda geleneksel yöneticilerle , 

eğitici yönetici olmak arasındaki farkın da yöneticilerin çalışanlara bakışlarının 

arkasındaki düşüncelerden doğduğu söylenebilir. Patronluk taslayanlar, çalışanlara 

doğrudan ya da dolaylı olarak işlerin nasıl yapılacağını anlatmayı seçerler. Eğitici 

yöneticiler destek olurlar, nasıl karar verecekleri konusunda çalışanlara yardımcı olurlar. 

                                                           

 
35 İsmet Barutçugil, “İnsan Kaynakları Yönetimi, Dün, Bugün, Yarın.” t.y., 

<http://www.sosyalhizmetuzmani.org/insankaynaklariyönetimi.htm.>, (Çevrimiçi), 22.10.2004, 
yak. 1 – 2 ekr. 

36 Tamer Acuner ve Tülay İlhan, “21. Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Türk Yöneticilerin 
Bakış Açısı,” 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi  Bildiriler Kitabı, 23 – 25 Mayıs 
2002, Akdeniz Üniversitesi Yayını No. 4, Antalya, s.  3. 

 
37  İdil Akidil,  “Koç Nasıl Olunur?, “ NTV-MSNBC, 2002 

<http://www.ntvmsnbc.com/news/126402.asp#BODY>, (Çevrmiçi), (20.10.2004,  yak. 2. ekran. 
  
38 C. Ceylan, a.g.e., s.  41. 
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Patron, diğerlerinin karar vermesine izin vermez. Patron konuşurken emir verir; eğitici 

yönetici ise soru sorar ve dinler. 39 

 

 

Tablo 2.  Geleneksel Yönetici İle Eğitici Yöneticinin Karşılaştırılması 
 
 
Geleneksel Yönetici 

 
Eğitici Yönetici 
 

İter, zorlar İzler, dinler 
Karar verir Yetkilendirir 
Her zaman cevabı bilir Cevabı arar 
Çalışanları korkutarak kendine bağlamaya 
çalışır 

Yaratıcı bir ortam yaratır 

Hataları ortaya çıkarır Öğrenmeyi destekler 
Yapı ve prosedüre ağırlık verir Vizyon paylaşır, esnektir 
İşleri doğru yapar Doğru şeyleri yapar 
Sonuçlara bakar Sonucu getiren sürece odaklanır 
 
 

  Kaynak.  Akidil, İdil. “Koç Nasıl Olunur?” NTV-MSNBC, 
2002,<http://www.ntvmsnbc.com/news/126402.asp#BODY>, (Çevrimiçi), 20.10.2004. 
 

Günümüzde eğitici yöneticilik yaklaşımı, büyük ölçüde kabul görmektedir ve 

yöneticinin eğiticilik rolü örgütler açısından öncelik kazanmaya başlamıştır. Eğitici 

yöneticilik yaklaşımıyla ilgili Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre eğitici 

yöneticiliğin, örgütlerin varlığını ve büyümesini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Araştırmaya katılanların %20’si örgütlerinde eğitici yöneticiliğin düşük düzeyde, %79’u 

orta düzeyde, %11’i ise yüksek düzeyde önem taşıdığını belirtmiştir. 40 

                                                           

 
39 Landsberg, a.g.e., s. 18. 
 
40 Matt M. Starchevich, “The Status of Coaching in Organizations [Örgütlerde Eğitici 

Yöneticiliğin Statüsü”, Center for Coaching and Mentoring, 2001, 
<www.coachingandmentoring.com> , (Çevrimiçi), 18.11.2004, yak. 1. ekran. 
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 Günümüzde yöneticiler çalışanların güvenini kazanma, destekleme, geribildirim 

verme, eğiticilik, danışmanlık yapma, yetiştirme,  yol gösterme gibi becerilere sahip 

olmalıdır.41 

 

2.1.4.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK İÇİN GEREKLİ BECERİLER 
 

Yöneticilik, yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklardan oluşan bir iş olarak 

ele alındığında ilk olarak bu işi yapacak kişinin yani yöneticinin sahip olması gereken 

beceriler ve yaptığı iş ile bu özelliklerin uyumlu olması akla gelir. Yöneticinin işletmenin 

varlığı açısından önemi tartışılmaz rolü nedeniyle yöneticinin sahip olması gereken 

becerilerin neler olduğu, yönetim düşünürlerinin zihnini meşgul eden bir konudur. 

Yöneticinin taşıması gereken becerileri belirlemeye yönelik çalışmalarda 

yöneticinin kendine güven duyma, inisiyatif sahibi olma, dürüst olma, samimi olma, açık 

sözlü olma, kararlı olma, güzel konuşma yeteneği, ikna edebilme, iş başarma yeteneği, 

ileriyi görebilme, fikirlerini başkalarına aktarabilme gibi özellikleri ön plana çıkar.42 

Türkiye’de yönetim davranışının özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışan araştırmalara 

göre yöneticiler astlara yakın ilgi gösterme, onlara dostça ve destekleyici davranma, 

çalışanların refahını gözetme, astlara örnek olma gibi insana yönelik davranışlarının 

yanı sıra işi ciddiye alma, özverili çalışma, işi benimseme gibi işi önemseyen 

davranışlar da gösterirler.43 

 Genel olarak bir yöneticinin taşıması gereken özellikler denildiği zaman geniş bir 

inceleme alanı karşımıza çıkar fakat yöneticinin eğiticilik yönü ve bununla ilgili becerileri 

dediğimiz zaman biraz daha belirgin bir çerçeve çizilebilir. Eğitici yöneticilik, güçlü 

tarzda bireylere işleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri aktarma yeteneğine sahip olmayı 

                                                           

 
41 Iles, a.g.e., s. 22. 
 
42 Koçel,  a.g.e., s 261. 
 
43 Nermin Uyguç, “Örgüt Kültürü ve Yönetim Davranışı,” 11. Ulusal Yönetim ve 

Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs 2003, AKÜ İİBF Yayın No. 4, Afyon), s. 
438. 
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içerir.44 Eğitici yöneticinin taşıması gereken özelliklerin neler olduğu ile ilgili olarak da 

farklı fikirler ortaya atılmıştır.  

Olivero ve arkadaşlarına (1997) göre eğitici yöneticinin taşıması gereken 

özellikler çalışanlar için hedef belirleyebilme, geribildirimde bulunma, problem 

çözebilme becerileridir.45  

Mobley’e (1999) göre ise eğitici yöneticilik için en önemli beceriler eğiticilik için 

uygun ortamları yaratabilme, dinleme, soru sorma ve geri bildirim verebilmedir.46 

O halde eğitici yöneticilik becerileri, dinleme, empati kurabilme, esnek ve uyumlu 

olabilme, güven verebilme, çalışanların sorunlarına ortak olabilme, yeni önerilere, 

problemlerin farklı çözümlerine açıklık, soru sorabilme becerisi, karşı tarafın hislerine ve 

yargılarına uygun mesajlar gönderebilme, başkalarının fikirlerini açığa kavuşturabilecek 

sorular sorabilmektir. İyi bir eğitici yönetici kendi davranışlarını da izler. Başkasının 

davranışını değiştirirken kendi davranışını da değiştirmeye hazırdır. Üst düzey 

yöneticilerin çoğu; rekabetçi, sonuçlandırıcı, iş sonuçlarına odaklanmış, sabırsız 

kişilerdir. Oysa eğitici yönetici; rekabetçi değil, eğitici bir rol benimsemeli, yargılamak 

için değil, anlamak için gözlemeli ve eleştirmelidir. 

Lore International Institute (Uluslar arası Lore Enstitüsü) tarafından yönetici 

becerilerini ve en zor yönetim becerilerini belirlemek üzere 1198 kişi üzerinde yapılan 

bir araştırmaya göre ilk üç önemli beceri şöyle sıralanmıştır. 47 

 

• Çalışanları yüksek performans elde etmeye yönelik motive etmek (37.7%) 

• Çalışanları geribildirimde bulunarak geliştirmek  (27.6%). 

• Çalışanların ihtiyaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak  (11.7%). 

                                                           

 
44  Adnan Akın, İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde 

Coaching (Özel Rehberlik), CÜ İ.İ.B.F Dergisi, Manisa, 3(1), 2002, Özet. 
 

 
45 Olivero, Bane ve Kapelman, a.g.e., s.461-469 . 
 
46 Mobley, a.g.e., ,s. 57-61. 
 
47 “Nondirective Coaching: A no-fault Model to Help People Change”, s. 2. 
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Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre en güç yönetici becerileri sıralamasında 

ilk üç şöyledir:  

 

 

• Çalışanları yüksek performans elde etmeye yönelik motive etmek  (28.3%). 

• Performans düşüklüğünü ortadan kaldırmaya çalışmak  (20.3%). 

• Danışmanlık Becerisi. Çalışanların sorumluluklarını arttırmak  (19.0%). 

 

Yılmaz’a (1999) göre ise belli başlı eğitici yöneticilik becerileri şöyle 

sıralanabilir48: 

 

• Dinleme becerisi: Yöneticilerin, zaman kısıtı nedeniyle çalışanlarını dinlemeye 

vakit ayıramaması, çalışanlar üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Bu nedenle 

en önemli eğitici yöneticilik becerilerinden biri dinleme becerisidir. 

• Beden Dilini Kullanabilme Becerisi: Eğitici yöneticiler, genellikle diğer insanların 

gelişmesine yardım ederken beden dilini kullanırlar.  

• Gözlem Becerisi: Eğitici yöneticinin dikkat edeceği konuları ve noktaları 

yakalaması ancak gözlem becerisi ile gerçekleşir.  

• Soru Sorma Becerisi: Astlara ne yapacaklarını söylemek yerine onları sorular 

sorarak yönlendirmek gerekir. 

 

Etkili bir eğitici yöneticinin asttan kaynaklanabilecek öğrenme ve sorun çözmeyi 

engelleyebilecek faktörleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Yönetici ve çalışan 

arasında bir performans eksikliği olduğu konusunda bir görüş birliğine varılması ve 

konuya iyimser yaklaşılması eğitici yöneticiliği kolaylaştırmaktadır.49  Voss’a (2002) göre 

                                                           

 
48 Yılmaz, a.g.e., 62. 
 
49 A.e.  
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ise etkili bir eğitici yönetici, çalışanlarının tam olarak ne istediklerini anlayabilmek için iyi 

birer dinleyici olmalı, çalışanların performanslarını keşfetmelerini sağlayacak sorular 

sorabilmeli, çalışan için önemli olan konuya odaklanabilmeli ve son olarak çalışanın 

kendisine olan güvenini arttırmak için çalışanı onaylaması gerekir. 50  

Ceylan’a (2002) göre ise etkili eğitici yöneticilik; becerilerin kullanımı, öğrenmeye 

yöneltme, bilgi kaynağı oluşturma, çalışanları gözlemleme, hedef belirleme, problem 

çözme süreçleri oluşturma ve sürekli öğrenmeyi benimsemiş bir yönetim gerektirir.51 

Etkili bir eğitici yöneticinin özelliklerini şu şekilde de sıralamak mümkündür: 

 

• Yönetici,  çalışanları işlerinde geliştirmek ve iyileştirmek için yardımcı olmayı 

amaçlamalıdır. Bunu yaparken de içten olmalı kendini değil çalışanı düşünmeli, 

bencillikten uzak olmalıdır. 

• Çalışan ve yönetici arası eğiticilik ilişkisi birebir bir ilişkidir. Yönetici, çalışanları 

yakından tanımalıdır.  

• En akılda kalıcı öğrenme yöntemi uygulayarak öğrenmedir. Çalışanların 

öğrenmelerinin kalıcı olabilmesi için yönetici, uygulamaya imkan vermelidir. 

• Eğitici yöneticilikte, yönetici, çalışanlara sorular sorarak çözümü keşfetmelerini 

sağlamalıdır. 

• Amaçlarını açıkça belirlemeli bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak planlar 

yapmalıdır. 

• Hatalar, öğrenme deneyimleri ve gelişme imkanları olarak ele alınmalıdır.52 

 

 

 

                                                           

 
50 Voss, a.g.e., s. 75-80. 
 
51 C. Ceylan, a.g.e., s. 7.  
 
52 Yılmaz, a.g.e., s.  65. 
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Eğitici yöneticilik, çalışanların tüm yönleriyle geliştirilmesine odaklanan, beceri 

ve tutumlarda değişikliği amaçlayan çalışan ve yönetici arasındaki iki yönlü bir ilişkidir. 

Bir yöneticinin eğiticilik yapabilmesi için gerekli ön şartlar şunlardır: 

 

• Eğiticiliğin işinin bir parçası olduğuna “gönülden” inanmak. 

• Sabırsızlığını frenlemek (kendini tanımak). 

• Hatalara hoşgörülü olmak ve hataların öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu 

içine sindirmek (yargılamamak). 

• Temel iletişim tekniklerini bilmek (etkili dinleme, empati, soru sorma). 

 

İyi bir eğitici olmanın temelinde kendini tanımak ve yönetebilmek yatar. Kendini 

tanıyan ve yönetebilen kişi başkalarını da tanıyabilir ve yönetebilir. Etkili eğitici 

yöneticilik durum ve duygularla yüzleşecek cesareti göstermek sonucunda mümkün 

olabilir.53 Bu çalışmada ise eğitici yöneticinin taşıması gereken özellikler; empatik 

iletişim kurabilme, yol göstericilik, karşılıklı güven oluşturma, geri bildirim verme, 

yetkilendirme, problem çözebilme ve öğreticilik olarak kabul edilmiştir.  

 

2.1.4.1. Eğitici Yöneticilikte İletişim Becerisi 

İletişim, örgütlerde yönetici için bir araçtır. Yönetici iletişim aracılığıyla kendisine bağlı 

olan kişilerle ilişki kurar. Yöneticilik sosyal bir olgudur ve yönetici ne zaman ne istediğini 

ekibine iletişim ile anlatır.54 Yönetici ve liderlerin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülmesine yönelik astlarıyla kurduğu iletişim genellikle öğretici yapıdadır. 

Gerçekleşen bu iletişim sayesinde hem astlar gelişmiş olur hem de onların kontrolü 

sağlanmış olur.  Başarılı bir eğitici yönetici olmak için aynı zamanda iyi bir iletişimci 

olmalıdır. Eğitici yöneticilik anlayışı, karşılıklı diyalogla başlar, karşılıklı işbirliği içinde 

                                                           

 
53 Acar Baltaş, “Güvenilir Bir Kılavuz: Koç”,  Kaynak Dergisi , Sayı 8, Ekim-Aralık  

(2001) , Baltaş-Baltaş Yönetim, Eğitim ve Danışmanlık, 
<http://www.baltas/baltas.com/kaynakdergitum.asp?sayi=8>, 21.11. 2004, yak. 1. ekr. 

 
54  Koçel, a.g.e., s.379. 
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devam eder. Eğitici yöneticilik anlayışında ilk faktör etkili iletişimdir. Yönetici ve çalışan 

ilişkisini etkileyen en önemli faktör ilk izlenimdir. Fiziksel görünüm, giyim, ses tonu, göz 

teması kurma, nazik bir gülümseme, karşıdakinin durumuna göre iletişim, isimle 

seslenme, konuşmaya yüzeysel sorular sorarak başlama iletişimde önem taşır. 55 

Eğitici yöneticilikte önemli bir faktör de yöneticinin empatik olabilmesidir. Empati, 

bir kişinin, kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla 

bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu 

durumu ona iletmesi sürecidir.  Örgütlerde iletişim, bireylerin davranışlarını etkiler ve 

yönlendirir. Zira örgütlerde işlerin başlatılması, yürütülmesi, durdurulması, iletişim 

olmadan gerçekleşemez.56 Örgüt içinde iyi düzenlenmiş iletişim sistemi, iş görenler ve 

yöneticiler açısından motive edici özellik taşır. 

Erdil (2003) ve arkadaşlarının bir kamu üniversitesinin araştırma görevlileri 

üzerinde yaptığı araştırmanın sonucu da iletişimin örgütlerin üzerindeki olumlu katkısını 

desteklemektedir. Erdil ve arkadaşlarının 55 katılımcıdan elde ettikleri verilere göre, 

iletişim çalışanlar arasındaki çatışmaları en aza indirir ve işletme verimliliğini arttırır.57 

Empatik dinleme biçiminde dinleyici, konuşmacının sözlerini değerlendirmeye 

tabi tutmadan, onlar üzerinde düşünür. Empatik dinlemede konuşmacıyı destekleyici 

dinleme söz konusudur. Destekleyici dinleme konuşmacının kendini daha iyi ifade 

etmesine katkı sağlayan bir dinleme biçimidir. Yöneticilerde empatik dinleme daha 

önemlidir. Bu sayede şikâyet ve önerileri alır ve gerekenlerin yapılmasında bir veri 

olarak kullanırlar. 58 

 

                                                           

 
55 C. Ceylan, a.g.e., s. 54. 

 
56 Mahmut Paksoy, Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, Çantay, 

İstanbul, 2002, s.117. 
 

57 Oya Erdil, Halit Keskin ve Ali Ekber Akgün,”İletişim, Katılım, Geri Besleme ve 
Çalışanlar Arasındaki Güven İlişkilerinin Örgütsel Verimlilik Üzerine Etkileri,”11. Ulusal Yönetim 
ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 22 - 24 Mayıs 2003, AKÜ İİBF Yayın No. 4, Afyon, 
s. 834-841. 

 
58 Hasan Tutar, ve Kemal Yılmaz, Genel İletişim, Nobel,  Ankara, 2003, s. 107. 
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Empatik İletişimde Dinleme Becerisi: Eğitici yöneticilikte önemli bir faktör de yönetici 

ve ast arasında gerçekleşen aktif dinlemedir. Dinlemek bir saygı gösterisidir. Yöneticisi 

tarafından dinlendiğini bilmek çalışanın özgüvenini arttırır. Yönetici ve çalışan arası 

iletişim bir mesaj alışverişidir. Dolayısıyla iletişimin etkili bir şekilde gerçekleşmesini 

sadece gönderici belirlemez. İletişimin etkililiği alıcının dinlemesine de bağlıdır. Aktif 

dinlemede hedef, kelimelerin pasif bir alıcısı olmamalıdır. Hedef duyduklarını 

hissetmeye, gerçekleri algılamaya çalışmalı ve konuşanın etkililiğini arttırmasına 

yardımcı olmalıdır. 59 

Başarılı eğitici yöneticiler, çalışanların ne istediğini tam olarak anlayabilmek ve 

kendi istediklerini tam olarak anlatabilmek için aktif dinlemeyi kullanırlar. Aktif dinlemeyi 

geliştirme koşulları şöyle özetlenebilir. 60 

 

• Dikkatini Verme: Dinlemenin ilk koşulu yöneticinin dikkatini tam olarak çalışana 

vermesidir. Yönetici çalışanlarla yüz yüze iletişim kurmalı, göz teması kurmalı, 

söyleneni algıladığını belli etmeli, sabırsızlanma hareketlerinden kaçınmalıdır.  

• Karşılık Verme: Söylenenleri kısaca özetleyerek ya da farklı bir dille yeniden 

ifade ederek dinleme sürecini tamamlayabilir. Böylece söyleneni doğru şekilde 

duyduğunu ifade etmiş olur.  

• Sessizlik: Eğitici yöneticiliğin önemli bir yönü de çalışanın yeni fikirler üretmesine 

olanak sağlayabilecek bir boşluk yaratmaktır.  

• Bağlantı Kurma: Eğitici yönetici, çalışanların anlattıkları arasında bağlantı 

kurabilmelidir. Anlatılanlar arasındaki ilişkileri yakalayabilmelidir. 61 

                                                           

 
59 Hasan Tutar ve Kemal Yılmaz, a.g.e., s. 103-104. 
 
60 Tony Voss, Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Coaching, çev. Mehmet Zaman 

 Hayat, İstanbul, 2002, s. 111-122. 
 
61 Paul Pohlman,”Coaching Skills [Koçluk Becerileri]”,  Poynter Research Center, USA, 

Feb  1998< www.poynter.org/research/Im/ımcoach.html> , 21.11.2004, 11. par. 
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2.1.4.2. Yol Gösterebilme Becerisi 
Günümüzde, örgüt çapında yapılandırılmış eğitici yöneticilik ve yol göstericilik 

sistemlerinin katkısı olmaksızın, çalışanların potansiyelinden yeterince 

yararlanılamayacağı anlaşılmıştır. Eğitici yöneticiliğin bir amacı da çalışanlara rehber 

olabilmektir. Yönetici astı için durağan bir model olmaktan daha fazlasını da yapabilir. 

Yapılan işlerin geliştirilebilmesi için astla birlikte çalışabilir yani onlara rehberlik edebilir.  

Yol göstericilik fertlerin tercih, plan ve yorum yapabilmelerine yardımcı olma sürecidir.  

Yüzyıllardır yaşlının gence, kıdemlinin kıdemsize, beceri ve bilgi aktararak 

yetiştirdiği bilinir. Yol göstericiliğin, mesleki gelişim üzerinde olumlu etkiler yarattığı, 

çalışanların gelişimi için etkili bir yol olduğu zaman içerisinde kabul edilmiştir.  

Günümüzde yol göstericilik,  deneyimlinin deneyimsizi yetiştirmesi misyonunu 

taşıyan bir ilişkidir.62 Günümüzde rehberlik ya da yol göstericilik iş yaşamında başlıca iki 

modele dayanmaktadır. İlki bireyin eğitimine odaklanan bir modeldir ve daha disiplinli, 

yapılandırılmış, belirli hedefleri olan, kişilerin mesleki alanlarında gelişmesini hedefleyen 

bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, rehberliğin sonucunda kişilerin etkililiği ve verimliliğinin 

artması beklenmektedir. İkinci model ise daha çok bireyin kişisel gelişimine 

odaklanmaktadır. Temel amacı, kişinin kendiyle ilgili farkındalığını artırmak ve yönünü 

bulmasına yardımcı olmaktır.63 Rehberlik ya da yol göstericiliğin çalışanların 

performansı üzerindeki etkisi bilinmektedir. Örneğin Scandura (1992), 244 yönetici 

üzerinde yol göstericiliğin çalışanların performansları, ücretleri ve terfileri üzerine etkisi 

konulu bir araştırma yürütmüştür. Scandura’ya göre yol göstericiliğin kariyer geliştirme 

fonksiyonu, rol modeli fonksiyonu ve psikososyal fonksiyonu olmak üzere üç ayrı boyutu 

vardır. Araştırma sonucuna göre yol göstericilik çalışanların performansları üzerinde 

                                                           

 
62 Richard Hale, “The Dynamics of Mentoring Relationships: Towards an Understanding  

How Mentoring Supports Learning [Yol Göstericilik İlişkisinin Dinamikleri: Yol Göstericiliğin 
Öğrenmeye Desteğinin Anlaşılması],” Continuing Professional Development, Şubat 1999, s. 
75-80. 

 
63  Acar Baltaş, www.baltas-baltas.com/web/makaleler.htm, 20.01.2005, yak. 1. ekran. 
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olumlu etkiye sahiptir. 64 Turban ve Dougherty’nin (1994) yaptığı araştırmaya göre kişilik 

özellikleri, yol göstericilik ilişkisine girme girişimini etkilemekte ve  bireyin alacağı yol 

göstericilik düzeyinin belirleyicisi olmaktadır. 65  

Yaş değişkeni yol göstericilik ile ilgili araştırmalara çokça konu olmuştur. Whitley  

yaş değişkenini çalışanlar açısından, Mullen ise  yol gösterici açısından incelemiştir. 

Whitley (1992) ve arkadaşları genç çalışanlar ve üst düzey yöneticiler arasında daha 

fazla etkileşim olduğunu, çalışanın yaşı ile aldığı yol göstericilik düzeyi arasında 

olumsuz bir ilişki bulunduğunu yaptıkları araştırma sonucunda ortaya çıkarmışlardır. 

Aynı araştırmaya göre elde edilen bir sonuç da çalışanın örgüte bağlılığı ile aldığı yol 

göstericilik düzeyi arasında olumlu ilişki oluşudur.66 

Yol göstericililiğin, çalışanın gelişimini teşvik edeceğini öne süren Mullen (1998), 

yol göstericilerin yaşları ile yetiştirilen çalışanlar üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Mullen’e göre yaşı daha büyük olan yol göstericiler genç olan yol göstericilere göre, 

yetiştirilenler tarafından kariyer gelişimi ile ilgili fonksiyonları daha fazla yerine getirdiği 

yönünde algılanmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre yaşça daha büyük olan yol 

göstericiler, çalışanlarla daha fazla vakit geçirmekte ve yetiştirdikleri kişiyi yetenekli 

olarak algılamaktadırlar. 67 

                                                           

 
64 Terry A. Scandura, “Mentorship and Career Mobility: An Empirical Investigation [Yol 

Göstericilik ve Kariyer Hareketliliği],” Journal of Organizational Behavior, (13), 1997, s. 169-
174. 

 
65 T.B. Durban ve T.H. Dougherty, “Role of Protege Personality in Receipt of Mentoring 

and Career Success [Yol Göstericiliğin ve Kariyer Başarısının Algılanmasında Öğrenici 
Kişiliğinin Algılanması]”, Academy of Journal Management,  37(3), 1994, s.  688-702. 
 

 
66 W. Whitley, T.W. Dougherty ve G.F. Dreher, “Correlates of Career Oriented Mentoring 

for Early Career Managers and Professionals”, Journal of Organizational Behavior, (13), 
1992, s. 141-154. 

 
67 Ellen J. Mullen, “Mentoring Functions [Yol Göstericilik Fonksiyonları], “ Human 

Resources Development Quarterly, 9(4), (1998), Wiley Interscience Journal, 
<http://www3.interscience.wiley.com/cgi.bin/abstract/1200117183/ABSTRACT>, 18.11.2004. 
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Sosik ve Godshalk (2000) liderlik tarzları, yol göstericilik fonksiyonları ve işe 

bağlı stres konulu bir araştırma yürütmüşlerdir. 204 çalışan üzerinde farklı liderlik 

tarzlarının ve yol göstericilik fonksiyonlarının çalışanlar tarafından algılanışlarının ve işe 

bağlı stres düzeyini araştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda, yol göstericilik 

davranışları ile dönüşümcü liderlik arasında olumlu ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Öte 

yandan dönüşümcü liderlik ile yol göstericilik davranışları ve işe bağlı stres arasında 

olumsuz  ilişki  bulunmuştur.68 

 

2.1.4.3. Karşılıklı Güven Oluşturma 
Eğitici yönetici, çalışanın yanında olur, ihtiyacı olduğunda ona destek verir, tüm 

sorularını yanıtlamaya hazırdır. Çalışanın performansını arttırmaya çalışarak, ona 

geribildirim verir, özgüvenini arttırmaya çalışır.69 

Yönetici çalışana olan desteğini hissettirebilmelidir. Çalışan gerektiği zaman 

yöneticisinden yardım isteyebileceğini bilmelidir. Çalışan yardım isteğinin, yöneticisi 

tarafından bir zayıflık gösterisi olarak değil, bir güç gösterisi olarak algılandığını 

bilmelidir. Ayrıca yönetici çalışana, ondan büyük başarı beklentisi içerisinde olduğunu 

belli etmelidir. Çünkü başarı umudu duyulan insanlar diğerlerine göre daha başarılı 

olmaktadır.70 Çalışanın hata yapmaktan çekinmemesini telkin etmelidir.  

Etkili eğitici yönetici aynı zamanda etkili bir lider olarak değişimi desteklemeli, 

çalışanlarını dinlemeli, hatalardan ders çıkarabilmelidir.71 Eğitici yöneticilik, ancak 

karşılıklı güven temeli üzerine kurulabilir. Çağdaş yönetici yetkilendirmelerine sahip 

lmayan yöneticiler, otoritelerini güce dayandırma eğilimindedirler. Bu durum güven 

duygusunu tamamen ortadan kaldıran bir durumdur. 

                                                           

 
68 John J. Sosik ve Veronica M. Godshalk, “Leadership Styles, Mentoring Functions , 

and Job- Related Stress [Liderlik Tarzları, Yol göstericilik Fonksiyonları ve İşe Bağlı Stres],” 
Journal of Organizational Behavior, 21(4), 2000, s.  365-390. 

 
69 Koçel, a.g.e., s. 25. 
 
70 C. Ceylan, a.g.e.,  s. 73-75. 
 
71 Acar Baltaş, Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi,  İstanbul, 5 bs., 2003, s. 61. 
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Yöneticinin çalışanlar arasında güven geliştirmesi için, çalışanlara karşı dürüst 

olmalı, tutarlı olmalı, iyi bir dinleyici olmalıdır.  

 

2.1.4.4.  Geribildirimde Bulunma 
 Etkili yöneticiler ister şirket içi ister şirket dışı olsun, kilit ilişkilerinin arasında bir ağ 

kurarlar. Yöneticiler başkasının yardımı olmadan kayda değer sonuçlara 

ulaşamayacaklarını ve herkes için zamanları olmadığını bilirler.  

Yönetici kendi kendine hangi ihtiyaçların karşılanmadığı, nerelerde neyin eksik 

olduğu konusunda sorular sormalıdır. “Burada hangi değerler bozuldu? Hangi 

varsayımlar, bu tepkiye neden oldu?”72 Yöneticiler, çalışanların yaptıkları işle ilgili 

sonuçları çalışanlara bildirmek durumundadırlar. Bu süreç sayesinde eksikleri varsa 

bunu öğrenirler, daha çok çalışma yolunda motive olurlar.73 İşte bu sonuçlar yöneticinin 

çalışanla ilgili sonuçları bildirmesidir. Geribildirim, eğitici yöneticilik sürecinin bir 

parçasıdır ve yöneticinin çalışanla ilgili durumlara verdiği tepkidir.74 

Bütün çalışanların geribildirime ihtiyacı vardır. Ne durumda olduklarını, 

kendilerini ya da çalıştıkları kurumu ne kadar ileriye ya da geriye götürdüklerini bilmek 

isterler. Geribildirim olmadan verilen çabaların ne derece faydalı olacağını bilemezler. 

Geribildirim bir çalışan için başkalarının kendini nasıl gördüğünü anlama fırsatıdır.75 

Geribildirim olarak verilen tepki şikayet niteliğinde olmamalıdır. Doğruya sevk 

edici, öğretici nitelikte olmalıdır. Olumlu geribildirim, başarılmış gelişmelere 

odaklanmalıdır, çalışana kendisine yardım edildiğini hissettirmelidir. Çalışanın sahip 

olduğu becerilere olan inancı arttırılmalıdır.76  

                                                           

 
72 Robert K. Cooper ve Ayman Sawaf, Liderlikte Duygusal Zeka, İstanbul, Sistem, 

2003, 43. 
  

73 Voss, a.g.e., s.143-144. 
 
74 Philipps, a.g.e., s.  41. 
 
75 Voss, a.g.e., s. 144. 
 
 76 Landsberg, a.g.e., s. 37. 
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 Amaç çalışanın olumlu taraflarını ortaya çıkarmak olmalıdır. Olumsuz 

geribildirim yapıcı değil yıkıcıdır ve herhangi bir çözüm önermeden sadece olumsuz bir 

davranışı tanımlar.77  

 

2.1.4.5.  Yetkilendirme Kavramı 

Eğitici yöneticilik kavramının çerçevesini oluşturabilmemiz için  “yetkilendirme” 

kavramını açıklamakta fayda vardır. Günümüzde keskin rekabet şartları örgütlerin, 

kendilerini geleceğe taşıyacak olan insanlara yani çalışanlarına olan yatırımlarını daha 

fazla önemsemelerini gerektirir. Çalışan odaklı yeni yönetim kavramlarından biri de 

‘yetkilendirme’ kavramıdır. Yetkilendirmede temel ilke, sorumluluğun çalışana 

verilmesini sağlamaktır. Bu yolla çalışanların karar verme güçleri de arttırılmaktadır. 

Yaptığı işin kendisine ait olduğu hissi çalışanın verimliliğini arttırmaktadır.  
Yetkilendirme kavramının son yıllarda sıkça duyulur olmasının sebebi hem 

bireysel hem örgütsel boyutunun olmasıdır. Örgüt, yetkilendirme için buna uygun alt 

yapı oluşturmalı, çalışanların yetkilendirme konusundaki istek ve beklentilerini harekete 

geçirmelidir. Çalışan için ise yetkilendirme, kendi işini kontrol etme, karar verme alanını 

genişletme gibi anlamlar ifade eder. 78 

Yetkilendirme, yöneticinin sahip olduğu karar verme yetkisini, belirli şartlar 

altında kendi isteği dâhilinde bir astına devretmesi ve gerek olduğu zaman tekrar 

almasıdır. Yetkilendirmede, yetki ne olursa olsun yöneticidedir ve bunun bir kısmını 

astına devretmektedir. Fakat yetki devredilse dahi sorumluluk yine yöneticide 

kalmaktadır. Yetkilendirme kavramı temel itibariyle hiyerarşik bir örgüt yapısının 

anlayışıdır. Bu tip bir örgütte üst kademe karar verme yetkisine sahiptir ve astları 

yönlendirmeye çalışır. Yetkilendirmede yönetici, yetkilerinden bir kısmını geçici olarak 

daha iyi sonuç alınabileceği beklentisi ile astına devreder. 

                                                           

        
 77 Landsberg, a.g.e., s. 36. 

 
              78 Linda  Honold, “A Review of the Literatur on Employee Development  [Çalışan 
Gelişimi Literatürüne Yeni Bir Bakış],”  Empowerpent in Organizations, 15(4), 1999, s. 202-
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Yetkilendirme etkililik ve verimliliği arttırmada önemli bir tekniktir çünkü çalışanın 

işine sahip olma duygusu artmaktadır. Çünkü karar mekanizmalarının kademelere 

ayrıldığı ve işlerin yönetiminin ve kontrolünün o işi yapan kişilere en yakın olan kişilere 

bırakıldığı bir iş ortamı yetkilendirmeyle sağlanabilir. İşe yatkın kişilerde sorumluluk 

bilincinin arttırılması ve onların güçsüz oldukları konularda geliştirilmesi liderlik 

tarzlarıyla ilişkilidir. 

 Keskin ve Ceylan (2002), İstanbul’da bir tekstil firmasında 650 çalışan üzerinde 

bir araştırma yapmışlardır. Yöneticilerin, yetkilendirme, yetenek geliştirme, bilgi 

paylaşımı, yenilikçi performansı teşvik gibi davranışlarının çalışanların tatmin 

düzeylerine ve yaşadıkları strese olan etkisini araştırmışlardır. Keskin ve Ceylan, Lee 

(2002) tarafından geliştirilmiş olan İş Tatmini Ölçeği ile Rizzo (1970) tarafından 

geliştirilmiş olan Bağlılık Ölçeğini kullanmışlardır. Korelasyon analizi sonucunda etkisi 

araştırılan davranışlar ve iş tatmini arası pozitif ilişki, stres arasında negatif ilişki 

bulunmuştur.79 

 Erdil ve Keskin’in (2003), 76 çalışan üzerinde yaptıkları bir araştırmaya göre, 

personelin yetkilendirmesi ile iş tatmini arasında pozitif ilişki; iş stresi arasında ise 

negatif ilişki vardır.80 Erdil ve Keskin de ölçüm aracı olarak, Caccioppe’nin (1998) 25 

ifadelik Yetkilendirme Ölçeğini, Rizzo (1970) tarafından geliştirilmiş olan beş ifadelik İş 

Stresi Ölçeğini  ve sekiz ifadelik Minnesota Tatmin Anketini kullanmışlardır. 

 Yöneticilerin bazı becerilerle donatılması eğitici yöneticilikle mümkün olmaktadır. 

Yetkilendirmenin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için eğitici yöneticilik gereklidir. 

İnsan kaynaklarının rekabet üstünlüğü sağlamada temel belirleyicilerden biri olduğu 

günümüzde eğitici yöneticilik, çalışanların geliştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. 

Çalışanların geliştirilmesi konusunda örgütün her düzeyi ele alınmalıdır. Yetkilendirme 

                                                           

 
79 H. Keskin ve A. Ceylan, “Çalışanların Güçlendirici Lider Davranışlarını Algılamaları İle 

İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler,” 10. Yönetim ve Organizasyon Kongresi  Bildiriler 
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yoluyla örgütün her kademesinin kararlara katılmasının sağlanması eğitici yöneticilik 

yoluyla çalışanların geliştirilmesinin gerektirdiği bir durumdur.81 

 

2.1.4.6.  Problem Çözebilme ve Soru Sorma Becerisi 
Bazen çalışanın her hangi bir sorunu çözebilmesini sağlamak için ona soru sormak 

yeterlidir. Soru sorma yönlendirme için yapılacak en büyük yardım olabilir. Çünkü 

başarılı eğitici yöneticilerin en önemli becerilerinden biri çalışanın aydınlanmasını ya da 

bir şeyler düşünmesini sağlayacak sorular sorabilmektir. Zaten eğitici yöneticiliğin 

başlangıcı birebir diyalogdur. Eğitici yönetici, sorduğu sorularla çalışan için neyin önemli 

olduğunu anlamaya çalışır.82 

Eğitici yöneticinin görevi, çalışanların daha kolay anlamasına, daha kolay çözüm 

bulmasına yardımcı olmaktır.  Eğitici yöneticinin yapması gereken bir öğretmen gibi 

anlatmaktan çok, çalışana sorular sorarak kendiliğinden anlamasına yardımcı olmaktır.  

Eğitici yöneticiliğin en önemli niteliği emir verme ile soru sorma arasında yaptığı 

seçimdir.83 Soru sormanın çalışanı yönlendirme açısından faydaları aşağıda 

listelenmiştir. 

 

• Çalışanları soru sorarak yönlendirmek, onlara öğütler yağdırmaktan daha 

güçlendiricidir. 

• Çalışanlara soru sormak onların yaratıcılıklarını arttırabilir. 

• Çalışanlara soru sormak onlar için motive edici olabilir. 

 

Ortada herhangi bir sorun varsa yöneticinin görevi onu ortadan kaldırmak değil, 

çalışanlarını yönlendirerek çözümü onlardan beklemek olmalıdır. Gereken yerde 

gereken soruyu sormanın amacı, çalışanın olayların detaylarını görebilmesini 

sağlamaktır. Çalışan sorulan soruya cevap vermeye çalışırken, kendi çevresi hakkında 
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daha önce göremediği olgular olduğunu anlayacak, kendi performansının, genel durum 

içindeki yerinin farkına varacaktır.84  

 Bentley’e göre eğitici yöneticilik amacın belirlenmesi, uyarılara açık olma, 

analiz, etkililik ve değerlendirme olmak üzere beş aşamadan oluşur. Her bir aşamada 

sorulabilecek sorular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.  Eğitici Yöneticilikte Soru Sorma 
 
 
        Aşama 

 
             Sorulan Sorular 

 
          Elde Edilen Bilgi 

Amacın 
Belirlenmesi 

Ne elde etmeye çalışıyoruz? 
Bunu ne zaman yapacağız? 
Başardığımızı nasıl 
anlayacağız? 
 

Amacın belirlenmesi 
Bazı tarihlerin belirlenmesi 
Başarının kriterlerinin belirlenmesi 

Uyarılara açık olma Şu anda ne oluyor? 
Bunların sonuçları ne 
olacaktır? 
Neyin değişmesini istiyoruz? 

O anki olayların net bir kavranışı 
O anki olayların etkilerinin 
belirlenmesi 
Bulunduğunuz yer ile varmak 
istediğiniz nokta arası farkın 
tanımlanması 
 

Analiz  Neyi değiştirebiliriz? 
Bu konuda elimizdeki 
seçenekler nelerdir? 
Nasıl değiştirebiliriz? 
Riskler nedir? 
Sınırlar nelerdir? 

Olanakların tanımlanması 
Görüş açısının genişlemesi 
 
Çözüm aranması 
Seçeneklerin değerlendirilmesi 
Engellerin aşılması 
 

Etkililik  Ne yapacağız? 
Kim ne yapacak? 
Ne zaman yapacağız? 
Ne tür bir yardıma ihtiyaç var? 

Etkililiğin adımlarının belirlenmesi 
Sorumluluklara karar verilmesi 
Önemli tarihlerin belirlenmesi 
Destek belirlenmesi 
 

 
 
Kaynak.  Bentley, Trevor.  Takımınız Yeteneklerini Geliştirmede İnsanları Motive Etme, çev. 
Onur Yıldırım, Hayat, İstanbul, 1999. 
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Soruların içeriğini ve soruluş biçimlerini belirlemek de eğitici yöneticinin en 

önemli sorumluluklarından biridir. Soru oluşturma ve cevaplandırma süreci dört 

aşamada gelişir. 

 

• İlk aşamada yönetici ve çalışan karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirerek 

soruların ne yönde oluşacağını belirlerler. 

• İkinci aşamada, sorunun belirlenen amaca uygun olup olmadığı değerlendirilir.  

• Üçüncü aşamada sorunun tipi belirlenir. Açık uçlu mu, kapalı uçlu mu, 

yönlendirici mi olacağına karar verilir. 

• Dördüncü aşamada ise, çalışanın eğitim düzeyi, deneyimi gibi faktörler göz 

önünde bulundurularak sorunun soruluş biçimi, sorunun tasarımı planlanır.85 

 

2.1.4.7.  Eğitici Yöneticilikte Öğretme Becerisi 
Eğitici yöneticilik yönlendirmenin bir şeklidir. Eğitici yöneticilik, çalışanın aktif bir şekilde 

öğrenimini temel alan, fakat yöneticinin fiili olarak katılmadığı, destek verdiği karşılıklı 

bir eğitim sürecidir.86 Eğitici yöneticilik, öğrenmeyi kolaylaştırma sürecidir. En iyi 

öğretmenler, keşfetmeye yardımcı olan öğretmenlerdir. Bu süreç, insanların notlar 

almalarından, ezberlemelerinden, anlamadan tekrarlamalarından daha fazla zaman alır 

ama daha kalıcıdır. Bu yöntem eğitici yöneticiliktir. Eğitici yöneticiliğin güçlü yanı 

bireysel olmasıdır. Eğitici yöneticiler, konularını iyi bilen ve öğrencilerini iyi tanıyan 

öğretmenlerdir. Eğitici yöneticiler, çalışanlara ve onların yaptıkları işlere dikkat ederler. 

Çalışanları, kelimelerin mi hareketlerin mi motive ettiği üzerinde varsayımlarda 

bulunmazlar. Eğitici yöneticiler, çalışanların umutlarını, korkularını ve geçmişlerini 

öğrenmek için vakit ayırırlar. Eğitici yöneticilik süreci olumlu sonuçlanmışsa çalışan 

kendi fikirlerini ve yanıtlarını bulacağına  inanmıştır. Eğitici yönetici soruları sorar, “Neyi 

amaçlıyoruz?  Ne görüyorsun? İlgini çeken nedir? Probleme nasıl yaklaşıyorsun?“ 
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Eğitici yöneticiler, öğrenme fırsatları yaratırlar. Yeni beceriler ve değerler aktarma için 

her an tetiktedirler. Bu öğrenme fırsatları formal toplantılarda, karşılıklı sohbetlerde 

hatta yazışmalarda bile doğabilir. 87 

Üstün eğitici yöneticilere göre, tüm çalışanlar doğuştan yeteneklidirler. Bu 

yeteneklerin bir şekilde gösterilmesi için fırsatlar yaratmaya çalışırlar. 88 

 Eğitici yönetici, çalışanların öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olma 

niyetiyle yaklaşım göstererek çalışanların öğrenmesinde kolaylaştırıcı rol oynamalıdır. 89 

Çünkü bir yönetici sürekli yeni öğretim yöntem ve tekniklerini, öğretimi daha başarılı ve 

öğrenmeyi daha kalıcı yapacak stratejileri, araştırmak ve geliştirmek sorumluluğu 

içindedir. İyi bir eğitici yönetici, çalışanların motivasyonunu yükseltir, yeni beceriler 

kazanma konusunda yüreklendirir, iki yönlü iletişim kurar, olumlu geribildirim sağlar. 90 

Bu şekilde çalışanları ile arasındaki ilişkilerini de iyileştirir. 

Etkili bir eğitici yönetici, çalışanlarının hatalarını öğrenme fırsatı olarak 

görebilmelidir. Ne yazık ki birçok insan, başarının anahtarının başarısızlıktan kaçmak 

olduğuna inanmaktadır. Onlar sadece bildikleri şeylere bağlı kalmakta çok az yeni şey 

öğrenmektedirler. Önemli olan kaç kez başarısız olunduğu ya da denendiği değildir. 

Önemli olan tekrar denemektir.91 Eğitici yönetici, çalışanları başarısızlıktan 

çekinmemeleri konusunda yüreklendirmelidir. Ayrıca çalışandan bir değişiklik bekleyen 

yönetici, benzer davranışları kendisi de göstermelidir.  

                                                           

 
87 Geisler, 1. ekran. 
 
88 Voss, a.g.e., s. 64. 
 
89 Andrea D. Ellinger ve Robert T. Bostrom, “Managerial Coaching Behaviors in Learning 

Organizations [Öğrenen Örgütlerde Eğitici Yöneticilik Davranışları],” Journal of Management 
Development ,18(9), 1999, s.  752. 

 
90 Nezih Dağdeviren, “Eğitici Nitelikleri-Koçluk-, “ Temel Eğitim Becerileri Kursu, Mayıs 

2003,< www.aile.trakya.edu.tr/anabilim/ dersnotu/2002_2003/corlu/kocluk.ppt >, (Çevrimiçi), 
20.10.2004. 

 
91 Selen Doğan, “Liderlik mi Yöneticilik mi? Geleneksel Liderlik Davranış Tarzları ve Bu 

Konudaki Yaklaşımlara Bir Bakış,” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Erzurum, 15(3-4), 2001,  
s. 272. 
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Etkili eğitici yönetici, çalışanlarına yol gösterebilecek sorular sormayı, 

performansları ile ilgili geribildirimde bulunmayı becerebilen kişidir. Yaptığı tüm 

eleştiriler çalışanların gelişmesi içindir. Bu nedenle bir öğretmen gibi hareket etmeli, 

çalışanlarını yargılamaktan kaçınmalıdır.92  

 

2.1.5.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK VE YOL GÖSTERİCİLİK ARASINDAKİ FARK 
 

Eğitici yöneticilik ve yol göstericilik çoğu zaman eşanlamlı kullanıldığından aradaki 

farkın ne olduğu konusunda karmaşa yaşanabilir. Eğitici yöneticilik genellikle iş 

hayatıyla ilgili gelişimi hedeflerken yol göstericilik ise daha geniş bir bakış açısıyla, daha 

uzun süreli,  geleceğe yönelik, meslek yaşamının bütününe, temel ilkelere ve değerlere, 

normlar ve davranış biçimlerine yöneliktir. 93  

 

 

Tablo 4.  Eğitici Yöneticilik ile Yol Göstericilik Arasındaki Farklar 
 
 Yol Gösterici 

 
Eğitici Yönetici 

Odak Noktası Birey İş performansı 
Rol  Belirli bir gündemi yoktur. Belirgin bir gündemi vardır 
İlişki Çalışan kendisi seçer İşten kaynaklanır 
Etki Kaynağı Algılanan değer Pozisyondan kaynaklanır 
Bireye Katkısı  Öğrenme Takım çalışması / 

Performans 
 
 
Kaynak. Starcevich, Matt M.   “Coach, Mentor: is There a Different  [Eğitici Yönetici – Yol 
Gösterici, Arada Bir Fark var mı?],“ t.y.,<coachingandmentoring.com/Articles/mentoring.html.>, 
(Çevrimiçi),  10.05.2005. 
 

 

                                                           

 
92 James Waldroop ve Timothy Butler, “A Executive as Coach [Koç Olarak Yönetici]”, 

Harward Business Review, 74(6), 1996, s. 112. 
 
93 Acar Baltaş, <http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergitum.asp?sayi=8> , yak. 1. ekr. 
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Eğitici yönetici, genellikle kişinin bağlı çalıştığı yöneticisidir ve aralarında ast-üst 

ilişkisi vardır. Oysa yol gösterici ile çalışanın ilişkisi doğrudan olmayabilir hatta yol 

gösterici, iş ilişkisi olmayan farklı bir kurumdan bile olabilir. Aradaki ilişki güç ve 

zorunluluktan çok güvene ve saygıya dayanır. Eğitici yönetici,  çağdaş yönetici rolünden 

farksızdır. Yol göstericilik ise çalışanın talebi ve seçimi üzerine gerçekleşen bir deneyim 

aktarımıdır. Ayrıca eğitici yöneticilik işe odaklanırken, yol göstericilik kişiye odaklanır. 

Landsberg’e (1999) göre eğitici yöneticilik ile yol göstericilik birbirine oldukça benzeyen 

faaliyetlerdir. Yol göstericiliğin bakış açısı daha geniştir. Sadece işle sınırlı değildir.  

Eğitici yöneticilik bireyde var olan potansiyeli ortaya çıkarmayı hedefler, yol 

göstericilik ise eğitici yöneticiliğe göre daha uzun vadelidir hatta hayatın bütününe 

yönelik olabilir.  

Gaye ve Cullen’e (1995) göre ise yol göstericilik, deneyimsiz ve kıdemli üye 

arasında gelişen ve deneyimsizin olgunlaşmasına kadar süren ilişkidir.94 

Yöneticilerin eğiticilik davranışları kişilik faktörleri ve özelliklerinden 

etkilenmektedir. Bu nedenle bundan sonraki bölümde kişilik kavramına değinilecektir. 

Kişilik kavramı, kişiliğin boyutları, yönetici kişiliği, yöneticilerin eğiticilik davranışlarında 

kişilik yapılarının etkisi konuları incelenecektir.  

 

 

2.2. KİŞİLİK FARKLILIKLARI VE YÖNETİCİ KİŞİLİĞİ 

 

Kişiliği, belirli bir bireyin zihinsel ve bedensel özelliklerinde görülen farklılıklar ve bu 

farklılıkların kişinin davranış ve düşüncelerine yansıyış biçimi olarak tanımlamak 

mümkündür.95 Kişilik, bireyin diğer bireylerle etkileşim tarzına ya da bireyin kendine 

biçtiği ve toplumda edindiği rolüne göre de açıklanabilir. Böyle bir yaklaşım davranış 

                                                           

 
94 L. Gaye ve D. Cullen, “Empowering the Faculty Mentoring Redirected and Renewed, 

ASHE-ERIC, Higher Education Report ,3: 1-87’den Ferda Erdem ve Fulya Sarvan, “Akademik  
Örgütlerde Rehberlik İlişkilerinin Metaforlarla Analizi, “Yönetim Araştırmaları Dergisi, Başkent 
Üniversitesi İİBF, 1(1), 2001, s. 76. 
 

95 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, İstanbul, Beta, 1994, s. 236. 
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farklılıkları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bireylerin birbirlerinden farklı özelliklere sahip 

olmaları, birbirleriyle etkileşimlerinin de farklı olmasına yol açacaktır. Toplumda 

bireylerin arasındaki farklılıkların nedeni olarak kişiliğin önemi büyüktür. Kişilik için 

yapılan tanımlamalara bakıldığında, bireyin kişilik yapısı ile diğer bireyler üzerinde 

yarattığı etkiler ön plana çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla her bir birey ayrı bir kişilik 

yapısıdır. Ayrıca kişilik yapıları açısından benzer özelliklere sahip bireylerin gruplara 

ayrılarak incelendiği ya da birbirleriyle karşılaştırıldığı görülmektedir.96  Davranışların 

sebepleri ya kişinin içinde bulunduğu çevre ya da onun kişiliğidir. Davranışa sebep olan 

etkenlerden çevreyi dışsal etken diye tanımlarsak, kişiliği ise içsel etken diye 

tanımlamalıyız.97 

Kişilik, bir kişinin tüm özelliklerini yansıtan ve doğumdan ölene kadar devam 

eden bir süreçtir. Birey ve sosyal yaşantıdaki konumu açısından ise kişilik;  bireyin, 

fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki bilgisidir. İnsanın başkaları açısından 

kişiliği, onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere (görevlere) sahip olmasıdır. Kişilik 

bireylerin, başkalarına karşı tepki verme ve başkaları ile ilişki kurma biçimlerini etkiler. 

 

2.2.1.  KİŞİLİK FARKLILIKLARI 
 

Bireyler arası farklılıkların büyük ölçüde kişilik yapılarındaki farklılıklardan kaynaklandığı 

söylenebilir.  Birey, tüm ortamlarda kişilik farklılıklarını davranışları ve yaşam biçimiyle 

ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bireyin yaşantısının önemli bir bölümü olan işi ile 

kişiliği arasında uyum olmalıdır. 

 Bireyin konuşma biçimi, insanlara veya aletlere ilgi duyuyor olması, tepki 

verme hızı, fiziksel görünüşü gibi özellikleri kişiliği betimlemede önemli olduğu gibi  iş 

hayatında edinebileceği yer açısından da önemlidir. Kişilik farklılıkları, yönetim ve 

yöneticiler açısından da çok önemli özellik taşımaktadır.  

                                                           

 
96 George Boeree, “Personality [Kişilik],” t.y, 

<www.ship.edu/%7Ecgboree/persintro.html> (Çevrimiçi),  26.12.2004, par 1.  
 
97 “Definition of Personality [Kişiliğin Tanımı],”  

t.y.,<http://www.uwm.edu/~hynan/407/407INTr.htm> (Çevrimiçi), 04.03.2006, yak. 1. ekran. 
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 Yöneticinin en önemli görevi, örgütün amaçları ile çalışanların amaçları 

arasında uygunluk sağlamaktır. Böyle bir görevi üstlenecek yöneticinin belli bir takım 

özelliklere sahip olması gerektiği ise tartışılmazdır.  

 Yöneticinin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için taşıması 

gereken özellikler ise kişilik yapısıyla ilişkilendirilebilir. Kişiliğin,  bazı davranışların 

toplamı olması, kişinin davranışlarına yön verip idare etmesi kişiliğin özellikleri arasında 

yer alır. 

 

2.2.2.  YÖNETİCİ KİŞİLİĞİ 
 

Kişilik, bireyin benliği ile sosyal çevresi  arasındaki etkileşim sonucu oluşur. Genetik 

özellikler ve çevresel etkenler insanın kişiliğini şekillendirdiği için, her insanın kişiliği bir 

diğerinden farklıdır. Kişiliğinde farklılık gösterdiği ölçüde de yeteneği farklılaşmaktadır.  

Kimi insan, zekâsı ölçüsünde teknik yeteneğe sahip olabilir. Bir başkası kişilik yapısı 

özelliğine bağlı olarak başka insanlarla iyi iletişim kurma  yeteneğine sahip olabilir.  

Hemen her iş için gerekli özelliklerin olduğu bilinmektedir. Bu özellikler ile o işi 

yapacak olan kişinin özellikleri arasında belirli bir uyum sağlandığında işin gereği gibi 

yerine getirilme olasılığı artacaktır. Bireyin doğuştan getirdiği veya sonradan elde ettiği 

bazı kişisel özelliklerinin yaptıkları işle uyumlu olması gerekir.98 Her bir kişinin her işi 

yapamayacağı bilindiğine göre kişi ve yaptığı iş arası uyum önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkar.  

Yöneticilik, yerine getirilmesi gereken görevlerden ve sorumluluklardan oluşan 

bir iş  olarak ele alındığında bu işi yapacak kişinin yani yöneticinin sahip olması gereken 

özellikler ve yaptığı iş ile bu özelliklerin uyumlu olması akla gelmektedir. Yöneticinin 

işletmenin  varlığı açısından önemi tartışılmaz rolü nedeniyle yöneticinin taşıması 

gereken özelliklerin neler olduğu, yönetim düşünürlerinin zihnini meşgul eden bir 

konudur. 

                                                           

 
98 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik,  İÜ İşletme Fakültesi, 

Yayın No: 243, İstanbul, s. 29. 
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Şimdiye dek açıklanan tüm kavramların yönetici kişiliği için ayrı bir yeri ve önemi 

bulunmaktadır. Çünkü yönetici kişiliği sıradan kişilik niteliklerinin yanı sıra liderlik 

niteliklerini de içermektedir. 

 Bir lider öncelikle başkalarını yönlendirme gereksinimindedir. Bir yöneticinin yön 

verme konusundaki yeteneği onun yönetme konusundaki yeteneğini etkiler.99 

Yöneticinin davranışları, insan ilişkilerini geliştirmeye ve yönlendirmeye ilişkin olmalıdır. 

Bunu ancak kendini ve karşısındakileri anlayabilen, çevresindeki sorunlara çözüm 

önerileri getirebilen bir yönetici gerçekleştirebilir.  

Tüm insanlar gibi yöneticilerin de kişilik özellikleri; düşünme ve hissetme 

biçimlerini, işte ya da iş dışındaki davranışlarını etkiler. Yöneticilerin kişilik özelliklerini 

anlamak önemlidir çünkü, kişilik yapısı onların davranışlarını ve yönetim yaklaşımlarını 

belirler.100 

Yöneticinin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalarda yöneticinin kendine 

güven duyma, inisiyatif sahibi olma, dürüst olma, samimi olma, açık sözlü olma, kararlı 

olma, güzel konuşma yeteneği, ikna edebilme, iş başarma yeteneği, ileriyi görebilme ve 

fikirlerini başkalarına aktarabilme  gibi özellikleri ön plana çıkmaktadır.101   

Türkiye’de yönetim davranışının özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışan 

araştırmalara göre, yöneticiler; astlara yakın ilgi gösterme, onlara dostça ve destekleyici 

davranma, çalışanların refahını gözetme, astlara örnek olma gibi insana yönelik  

davranışlarının yanı sıra işi ciddiye alma, özverili çalışma, işi benimseme gibi işi 

önemseyen davranışlar da göstermektedirler.102 

Cames (2001) ve arkadaşları Avrupa’da farklı ülkelerde faaliyet gösteren 

bankaların yöneticileri üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Buna göre kendine güven, 

                                                           

 
99 Erdal Tekarslan, Tanıl Kılınç, Hüner Şencan ve Ayşe Can Baysal, Davranışın Sosyal 

Psikolojisi, İstanbul, İÜ İşletme Fakültesi, 2000, s. 121. 
 
100 Gareth R. Jones, Jennifer M. George ve Charles W.L. Hill, Contemporary 

Management [Çağdaş Yönetim], McGraw Hill, USA, 2000, s. 389. 
 
101 Koçel, a.g.e., s. 261. 
 
102 Uyguç, a.g.e., s. 438. 
 



 

 

41 

 

hızlı karar alabilme ve rekabetten kaçınmama  yöneticinin taşıması gereken özellikler 

arasındadır.103 

Halikias ve Panayotopuluo’a (2003) göre yöneticilerin özelliklerini 

düşündüğümüzde,  risk almaktan hiç kaçınmayanlar, özgüveni yüksek olanlar, sürekli 

ilerleme ihtiyacı içinde olanlar, güvenilir olanlar mevcut olduğu gibi tam tersi özelliklere 

sahip olup  da belli ölçüde riske girebilen, daha az hırsa sahip olan yöneticilere de  

rastlanılmaktadır.104 

Smith ve Canger’a  (2004) göre   yöneticilerin dışadönüklük, açıklık ve vicdan 

sahibi olma gibi özellikleri ile çalışanların tatmini ve işe bağlılıkları arasında ilişki  

vardır.105 

Yöneticinin davranışları üzerinde başka faktörlerin de etkili olduğu yadsınamaz. 

Örneğin, işletmenin büyüklüğünün de yöneticinin işletme üzerindeki belirleyici rolüne 

etkisi vardır. Özellikle  küçük işletmelerde yönetim tarzı, amaç ve varsayımlar, değerler, 

sahip yönetici tarafından ortaya konmakta ve şekillendirilmektedir. Dolayısıyla, işletme 

içinde yöneticinin hırs ve kararlılığı, niyet ve amaçları,  ahlaki değerleri ve kişilik yapısı 

strateji seçiminde önemli bir rol oynamaktadır.106 Sonuç olarak, yönetici davranışlarının 

diğer bireylere göre birtakım farklılıklara sahip olduğu söylenebilir. Bu özelliklerin bir 

kısmı doğuştan gelme olup bir kısmı ise çevrenin etkisiyle sonradan kazanılmıştır. 

Yöneticilerin davranışlarına şekil veren bu özellikler ne olursa olsun, temeli kişilik 

özelliklerinin yansımasıdır. Yöneticilerin kişilik özelliklerinin, gösterdikleri davranışlarda 

etkili olduğu bir gerçektir.  

                                                           

 
103 Isabelle Cames, Susan Vinnicombe ve Van Singh, “Profile of Successful Managers 

[Başarılı Yöneticinin Profili]”,  Women in Management Review, 16(3), 2001, s. 111. 
 
104 John Halikias ve Leda Panayotopoulou. “Chief Executive Personality [Üst Kademe 

Yöneticinin Kişiliği],“  Management Decision, (41), 2003, s.  340-350. 
 
105 M.A. Smith ve J. M. Janger, “Effects of Personality on Subordinate Attitudes [Astların 

Görüşlerinde Kişiliğin Etkisi],” Journal of Business and Psychology, 18(4) 465-481, ISI-Web 
Of Sciences, 0889-3268, 12.11.2004, yak. 1 ve 2. ekranlar. 

 
             106 Hüseyin Özgen ve Selen Doğan, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası 
Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları - Yönetim ve Yönetici Sorunları,” 
Nisan 1998,  http://www.dtm./ead./DT.Dergi/Nisan1998/ kobi.htm., 26.11.2004, par.3. 
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2.3. KİŞİLİK BOYUTLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Bu başlık altında kişilik boyutlarına ve kişilik tiplerine ilişkin kavramlar incelenmiştir. 

Araştırmamızın konusu olan kişilik  boyutları tanıtılmıştır. Kişilik için yapılan 

tanımlamaları incelerken değindiğimiz gibi her bir bireyin  ayrı bir kişilik yapısı olsa da 

bireylerin kişilik yapıları arasında  benzerlikler bulunur ve bu  bakış açısıyla kişilik 

yapıları açısından benzer özelliklere sahip bireyler gruplara ayrılarak incelenebilir ya da 

birbirleriyle karşılaştırılabilirler.107 

İnsanları, kişiliklerine göre sınıflandırmanın oldukça eski bir tarihi vardır. Örneğin 

W. James’in (1890) atak-çekingen, daha sonra, yumuşak başlı-dik kafalı; Doldwin’in 

(1907) duyumsayan-hareketsel tiplemelerinin ardından Jung da insanları 

sınıflandırmıştır.108 

Jung kişilik boyutlarını; “dışadönüklük (Extroversion) ve içedönüklük 

(Introversion)”; “duyu organlarının verilerine güvenme (Sensation) ve sezgilere 

güvenme (Intutition)”; “düşüncelere göre karar verme (Thinking), duygulara göre karar 

verme (Feeling)”;  “algılama (Perceiving) ve yargılama (Judging)” olarak 

tanımlamıştır.109 

Bu çalışmada ise kişilik boyutları, yine Jung’un sınıflaması temel alınarak; 

kişilerin harekete geçme biçimlerine göre “dışadönüklük ve içedönüklük”; neye dikkat 

ettiklerine göre “duyumsama ve sezinleme”; karar verme biçimlerine göre “hissetme ve 

düşünme”; çalışma ve yaşama biçimlerine göre ise “olayları sonuçlandırma eğilimi ve 

olayları izleme veya kısaca sonuçlandırma ve izleme” olarak tanımlamıştır. Kişilik 

boyutları, açıklamaları ve sembolleri Tablo 5’de görülebilir.  

                                                           

 

             107 Boeree, a.g.e.,  par 1. 
 

108 Silah, a.g.e., s. 184. 
 
109 Carl Gustav Jung, Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri,  Cem, İstanbul, 1992, s. 18-

25. 
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Tablo 5. Temel Kişilik Boyutları ve Açıklamaları 
 
Davranış Kişilik Boyutu 

Harekete geçme Dışadönüklük (E)  – İçedönüklük  (I) 
 

Dikkat etme Duyu organlarından gelen verilere güvenme, duyumsama  (S)  –  
Sezgilere güvenme, sezinleme  (N) 
 

Karar verme Düşünme (T)  –  Hissetme (F) 
 

Yaşama ve 
çalışma biçimi 

Olayları sonuçlandırma eğilimi (J)  –  Olayları izleme eğilimi (P) 

 

Kişi mutlaka bu dört kişilik çiftinden (EI, SN, TF, JP)  birine uymak durumunda değildir.  

Birey  bir dereceye kadar içedönük olduğu gibi bir ölçüde  dışadönük de olabilir. Hiç 

kimse tümüyle bir davranış biçimi içinde yaşamaz. Ara sıra zayıf biçimde de olsa başka 

davranış biçimlerini ortaya koyabilir.110 

 

Dışadönük Kişilik – İçedönük Kişilik: İlk kez Carl Gustav Jung (1923) tarafından ele 

alınan dışadönüklük  - içedönüklük ayrımı daha sonraları Cattel (1957) ve Eysenck 

(1960)  tarafından da geliştirilerek bireysel farklılıkları belirlemekte araç olarak 

kullanılmıştır.111  

 Biri dışadönük ya da içedönük olarak tanımlandığında bu onun alışılmış 

davranış biçiminin biri ya da öteki olması demektir. 112  

Dışadönükler girişken, atak, sosyal çalışmalardan hoşlanan, ilgileri dışadönük 

olan ve duygusal sorunlarını çevresindeki başka bireylerle konuşabilen kimselerdir. 

                                                           

 
110 Frieda Fordham, Jung Psikolojisinin Temel İlkeleri, çev. Aslan Yalçıner, Say, 

İstanbul, 2001, s.  37. 
 
111 Silah, a.g.e., s. 184. 

 
112 Fordham, a.g.e., s. 37. 
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Psikolojide dışadönüklük; kişinin ilgisini kendi benliğine değil de dış olaylara ve 

nesnelere çevirmesi haline denir.  

Jung’a göre içedönük kişiliğe sahip olanlar çekingen, utangaç,  tek başına 

çalışmaktan hoşlanan, kendi içlerine kapanık ve iç durumlarıyla oldukça çok ilgilenen 

bireylerdir. Psikolojide ise içedönüklük; kişinin ilgisini dıştaki olaylara değil de kendi 

üzerine çevirmesi durumuna denir.  

Bu çalışmada dışadönük - içedönük kişilik tipleri, ekstroversion ve introversion 

kelimelerinin baş harfleri olan (E) ve  (I) harfleriyle sembolize edilmektedir. 

 

Dışadönüklük (E): Dışadönüklerin en çok hoşlandıkları şey kalabalıklar içinde olmaktır. 

Yalnız kalmaya dayanamazlar. Dernekler, toplantılar ve partilerin içinde yer alan; iş 

yaşantısını ve sosyal yaşantıyı düzenleyen tipler dışadönük kişilerdir. 

Dışadönükler, fikirlerini başkalarına açıkladıklarında ya da başkaları ile fikir 

tartışmasında bulunduklarında zihnen canlanırlar ve coşkulu bir hale gelirler. Bireysel 

çalışmak onları yorabilir, takım çalışmasında daha aktif davranırlar. Dışadönük kişiler, 

başkalarıyla birlikte çalışırken, ders verirken ya da bilgilerini aktarırken oldukça 

başarılıdırlar. 

Dışadönükler hem iyimser hem coşkulu olma eğilimindedirler, ancak bu coşku 

sağlıklı biçimde sürmez. Kolay kurdukları ilişkiler kolaylıkla bozulabilir.113 Karmaşık 

düşünce yapılarından ötürü kolaylıkla  fikir değiştirebilirler. 

Dışadönük kişiler, kolayca toplumsal ilişkilere ve etkileşime giren, toplumsal 

ilişkileri çok yönlü olan, enerjik, dış dünyada olup bitenlerle ilgilenen, kendine güveni 

olan, pratik zekalı, nesnel, gerçekçi, ilkeli, belli bir yaşam politikası olan, nesnel, adalet 

duygusu olan, mantıklı, eleştirel, çözümleme yapabilen bireylerdir.114 

 

                                                           

           
            113 Fordham, a.g.e., s.38-39. 
 
            114 Mehmet Demirezen, “Yabancı Dil Öğrenimi, Kişilik, Bellek, Aile ve Öğrenci ilişkileri,“ 
Hacettepe Üniversitesi, 2003, <http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/dergi/2003-
1/mdemirezen.php>, (Çevrimiçi),  06.04.2006, ekr. 1. 
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İçedönüklük (E): Jung’a göre kişiler, olaylara ve insanlara karşı ilgi duyma veya olay 

ve insanlardan çekinme olmak üzere iki eğilim içindedirler. İçedönükler genelde 

asosyal, sessiz ve çekingen tiplerdir. Düşünmeyi harekete geçmeye yeğlerler. Kalabalık 

gruplar içinde kendilerini yalnız ve kaybolmuş hissederler. Genellikle toplum içinde nasıl 

davranacaklarını öğrenemedikleri görülür.  

İçedönüklerin diğer insanlarla olan ilişkileri genellikle sınırlıdır. Onlar yalnız 

olduklarında ya da küçük bir arkadaş grubu içinde olduklarında çok etkilidirler.  

İçedönük tipler duyarlı, dakik, titiz, katı, diğer insanlarla ilişkilerinde genellikle 

uyumsuzdurlar.115  Öte yandan iç dünyaları zengin, olayları  derinlemesine düşünebilen, 

hayal gücü geniş insanlardır. Ayrıca ince ruhlu, içgüdülerine dayanan, bazen başında 

kavak yelleri esen, sübjektif, sosyal değerlere önem veren, insanlık duygusu yüksek, 

egosu yüksek, bazen iyi bazen kötü olabilen, değer bilen, sempatisi olan, kendilerini 

belli değerlere adayan kişilerdir. Kendi düşüncelerini sohbet etmeye tercih ederler. 

Onlar için kendi görüşleri genel olarak kabul edilmiş görüşlerden daha değerlidir.116  

 

2.3.1. YÖNETİCİ KİŞİLİĞİNİN BOYUTLARI 

 

Jung’un kişilik sınıflamasına göre işletme yöneticilerinin çoğunun dışadönük olduğu 

belirtilmiştir. Başarılı bir yöneticinin içinde bulunduğu eğilimi değiştirebileceği; hem 

içedönük hem de dışadönük eğilime de ihtiyaç duyabileceği saptanmıştır.117 

Jung’unkine benzer bir yaklaşımla, Keirsey ve Bates (1984) de dört çift kişilik tipi 

tanımlamışlardır. Bireyler, yine Jung’un sınıflaması temel alınarak; harekete geçme 

biçimlerine göre dışadönük ve içedönük (E – I), neye dikkat ettiklerine göre duyu 

organlarının verilerine güvenen ve sezgilerine güvenen (S – N), karar verme biçimlerine 

                                                           

 
115 Hüner Şencan, “Yönetici Geriliminde Kişilik – Başaçıkma Süreçleri ve Metal 

Sanayisinde Uygulamalı Bir Araştırma”, Doktora Tezi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986, s.204. 
 
116 Fordham, a.g.e., s. 37-40. 
 
117 “Foundation for Innovation and Technology Transfer,“ Termpaper, t.y., 

<http://www.cse.iitd.ernet.in/~csu02115/termpaper.doc>, 06.04.2006, 1 ve 2. ekranlar. 
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göre duygularına göre veya düşünerek  karar verenler (T – F), çalışma ve yaşama 

biçimlerine göre ise algılayanlar ve yargılayanlar (J - P) olarak tanımlamıştır.118 Bu 

çalışmada ise kişilik tipleri dışadönük   –  içedönük (E – I), duyumsayan  –  sezinleyen 

 (S – N), düşünen – hisseden (T – F) ve sonuçlandıran – izleyen (J – P) olarak 

adlandırılmıştır.  

Dışadönük - içedönük tipler ile ilgili açıklamalara önceki bölümlerde yer verildiği 

için bu bölümde ayrıca açıklama yapılmayacaktır.  

 

Duyumsama – Sezinleme: Duyu organlarımızla çevremizdeki herhangi bir şeyin 

varlığından haberdar oluruz fakat bir yetenek daha söz konusudur. Örneğin birden bire 

işlerin ters gideceği izlenimine kapılırız, ya da hayatımızda ilk kez gördüğümüz bir 

insana güvenmemiz gerektiğine karar veririz.  Bunları ne duymuş, ne görmüş ya da 

işitmişizdir. İçyüzü pek de kolay açıklanamayan sezgi bazen duyu organlarımızın 

ötesine geçip bizim karar sebebimizi oluşturabilir. Jung’a göre kişilik boyutlarından biri 

de insanların neye dikkat ettiklerine göre sınıflandığı duyumsama ve sezinleme 

boyutudur. Jung bu iki boyut için Intuition (N) ve Sensation (S) isimlerini ve sembollerini 

kullanmıştır. Bu çalışmada ise  bu boyutlar “Duyumsama” ve “Sezinleme” isimleri ile 

adlandırılacak, (S) ve (N) sembolleri kullanılacaktır. Diğer tüm boyutlar için, boyut 

isimlerinin baş harflerini simge seçen Jung, Intuition (sezinleme) kelimesinin, 

Introversion (içedönüklük) kelimesi ile karışmasını önlemek için ikinci harfini kullanmayı 

uygun görmüştür. 119  

Duyulara veya sezgilere güvenme insanlar arasındaki en büyük farkı 

oluşturmaktadır. Sezinleme için doğal eğilimi olan kişiler kendilerini yenilikçi olarak 

tanımlarken, duyumsama için eğilimi olanlar kendilerini pratik olarak tanımlamaktadırlar. 

 

Duyumsama (S) : Kişiler çevrede olup bitenleri duyu organları ile algılarlar. Herhangi 

bir şeyin var olup olmadığına duyu organlarıyla karar verilir. 

                                                           

 
118 Silah, a.g.e., s. 196 – 198. 
 
119 Fordham, a.g.e.,  s. 42. 
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Duyu organlarından gelen verilere göre hareket eden  kişiler her şeyi olduğu gibi 

kabul eden, görmeleri gereken ne ise onu gören, gerçekçi ve nesnel kişilerdir. Bu 

kişiler, gerçek dünyaya ait şeylere güvenen insanlar olarak tanınırlar.  Duyu 

organlarının verilerine güvenen başka bir deyişle duyumsayanlar bugünde yaşarlar, 

sarsılmaz gerçeklere inanırlar, herhangi bir şeyin varlığına inanmak için sağlam kanıtlar 

ararlar ve pratik sorunlarla iyi başa çıkarlar; ölçülebilir şeylerden hoşlanırlar. 120 

Duyumsayan  tipindeki kişiler aşırı detaycıdırlar, tüm ayrıntıları beyinlerine not 

alırlar. Diğer bireylerle konuşurken onların geçmişleriyle ve deneyimleriyle ilgilenirler. 

Örneğin, duyumsayan kişilik eğilimi gösteren bir yönetici işe alım mülakatı yaparken, 

başvuran kişinin ne gibi tecrübeleri olduğunu merak eder. Adayın geçmişte yeterli 

deneyim kazanmış olması, yöneticinin onun hakkında karar verebilmesi için çok 

önemlidir. 121  

 

Sezinleme (N) : Duyu organlarına karşıt olan işlev sezgidir. Sezgi köşe başlarını 

görmemizi sağlayan işlevdir.122 Gerçekte sezginin bir dayanağı yoktur ama insanlar yine 

de sezgilerine güvenir kimi zaman köşe başını henüz görmeden yol değiştirirler. 

Sezgilerine güvenen tipler başka bir deyişle sezinleyen kişiler  için olabilecek şeyler 

önemlidir. Bilinen, güvenilir ya da yerleşik şeylerden hoşlanmazlar, onlar için herhangi 

bir şeyi sonuna dek götürmek neredeyse olanaksızdır. Bu tipler gelecek için yaşarlar. 

Başkaları onların girişimciliğinin meyvelerini toplarken onlar yaşamlarını başka 

olasılıklar peşinde harcarlar. Onlar için geleceğin bugünden fazla bir cazibesi vardır. 123 

Bilinmeyen alanlarda kendilerini tehlikeye atanlar, birbirinden değişik alanlarda 

öncü rolünü oynayanlar sezinleyen  tipte insanlardır. Hakimler, bilim adamları, kaşifler 

genellikle sezgilerini yol gösterici seçmişlerdir. İnsanlar bilmedikleri durumlarla karşı 

                                                           

 
120 “Personality Theories, Types and Tests,” (t.y.), 

<http://www.businessballs.com/personalitystylesmodels.htm>, 06.04.2006, yak 3 ve 4. ekranlar. 
 
121 Silah, a.g.e., s. 197. 
 
122 Jung, a.g.e.,  s. 18. 
 
123 Fordham, a.g.e., s. 52. 



 

 

48 

 

karşıya geldiklerinde ve tutunacakları sağlam kavramlar olmadığında sezgilerine 

sığınırlar.124 

Sezinleyen yöneticiler,  işe alacağı muhtemel adayların, geçmişte ne yaptığıyla, 

sahip olduğu tecrübelerle fazla ilgilenmez. Sezinleme eğilimli yöneticiler için adayın 

örgüt için neler yapabileceği, örgütün büyümesi için ne gibi imkanlar yaratabileceği 

önemlidir.125 

 

Düşünme  - Hissetme: Kişiliğin karar verme ile ilgili boyutu, kişilerin düşüncelerine ve 

duygularına göre karar verme biçimlerinde incelenmiştir. Jung kişileri; düşünen 

(thinking) ve hisseden (feeling)  tipler olarak adlandırılmıştır. Düşünme boyutu düşünme 

işlevi ve kavrayışı, öte yandan hissetme ise kişinin kendisini ve çevresini 

değerlendirebilme yeteneğidir. Bu çalışmada düşünme boyutu  (T) ve hissetme boyutu 

da (F)  sembolleri ile adlandırılacaktır. Lider ya da yönetici konumunda olan insanlar, 

kişisel olmayan ve objektif yargılamalarda daha rahat olup kişisel yargılamalardan 

rahatsız olabilirler. Bazı insanlar aşırı derecede duygusal eğilimli olabilirler. Bunlar 

başkalarının değer yargıları ile objektif ve mantıklı davranmalarından rahatsız olurlar. 

Karar verirken kişisellikten uzak duranlar nesnel yargılamalarla daha  huzurludurlar. Bu 

kişiler, düşünerek karar veren, yüreklerinden ziyade kafalarını kullanan kişilerdir. 

Temelde kişiselliği tercih edenler, nesnel ve mantıklı yargılamalardan rahatsız 

olabilirler. Bu tipler duygularına göre karar verirler. 126  

 

 

 

 

                                                           

 
124 Jung, a.g.e., s. 20. 
 
125 Silah, a.g.e., s.197. 
 
126 A.e.,  s. 199. 
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Düşünme (T): Düşünerek karar veren yöneticiler objektif davranma eğilimindedirler. 

Kararlarında duygularından ziyade mantıkları öne çıkar. Düşünen tipte yöneticiler 

nesnel analizler yaparak karar verme eğilimindedirler. 127 

Düşünerek karar veren T tipi için belirleyici kavram ve ifadeler kişisel olmayan 

değerlendirme, nesnellik, ilkeler, kurallar, kanunlar, kriterlerdir. Hislerine göre karar 

veren insanlar bazen T tipindeki insanların duygulardan yoksun, insani yönleri 

gelişmemiş, taş kalpli insanlar olduklarını düşünürler.128  Halbuki T tipi, düşüncelerini 

kendi bilinci ile yürütebilen, düşüncelerini denetim altında tutabilen biridir. Her iki tip de 

duygusal olarak aynı hassaslıkta tepki verebilir fakat T tipi duygularının açığa 

çıkmasından fazla hoşlanmaz.  

Bu tip yöneticilerin kararlarında genelde mantıkları ön plandadır ve nesnel 

analizlerinde  başkalarını ikna etmekte de güçlük çekmezler. 

 

Hissetme (F): Hislerine göre karar veren yöneticiler, insanlarla ve işlerle uğraşırken 

daha çok kişisel olmayı tercih ederler ve kararlarında duyguları etkilidir. F tipindeki 

kişiler,  diğer insanları daha çok önemserler ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı severler; 

kafalarından ziyade yürekleri yönlerini çizer.  

T tipindeki insanlar bazen F tipi insanların, oldukça yumuşak, dayanıksız, 

mantıktan yoksun, aşırı hayalci insanlar olduklarını düşünürler.  

Hislerine göre karar veren kişiler ve düşünerek karar veren kişiler aynı 

reaksiyonda tepki verebilirler fakat gerçekte hislerine göre karar veren F tipi kişilerin 

duygusal reaksiyonları başkalarını etkilemeye daha uygundur.  

Duygulara önem veren F tipindeki yöneticiler, takdir,  sempati, uyum, iyi veya 

kötü, bağışlama gibi kelimeleri duymaktan hoşlanırken T tipi yöneticiler ise adalet, 

                                                           

 
127 “Personality Types-Carl Jung,” Psychology, (2001), <http://psy.rin.ru/eng/article/148-

101.html> , (Çevrimiçi), 06.04.2006, 1. par. 
 
128 Silah, a.g.e.,  s.199-201.  
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kategoriler, standartlar, eleştiri, analiz, hisse gibi sözcükleri duymaktan 

hoşlanmaktadırlar.129  

 

Sonuçlandırma - İzleme: Jung, kişiden kişiye farklılık gösteren yaşama ve çalışma 

biçiminin bir kişilik boyutundan kaynaklandığını öne sürmüş ve bu boyutları yargılama 

(judging) ve algılama (perceiving) olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada ise bu boyutlar, 

olayları sonuçlandırma eğiliminde olma  (J) ve olayları izleme eğiliminde olma (P) 

şeklinde adlandırılmıştır.  İki tip arasında temel fark J tipi kişilerin genellikle önceden 

verilmiş kararlara göre ve temkinli hareket etmeleri öte yandan P tipi kişilerin ise 

çevrelerini izleyip, içinde bulundukları ana göre spontane hareket etmeleridir. Jung’a 

göre yargılama; sonuçlandırma, algılama ise farkında olmak demektir. 

Sonuçlandırıcı tipler olayları oluruna bırakmak yerine çözmeyi yeğlerken, izleyici 

tipler genellikle her şeyi açık ve anlaşılır tutmaya çalışmaktadır. Keirsey ve Bates’in  

yorumuna göre,  seçenekleri çözmeyi tercih edenler “sonuçlandırıcı”, her şeyi açık ve 

anlaşılır kılmayı tercih edenler ise “izleyici” tiplerdir.  

 

Sonuçlandırma (J) : Sonuçlandırma eğilimi içinde olan J tipi kişiler önceden belirlenmiş 

planlara göre hareket eden mantıklı kişilerdir. Sonuçlandırıcı kişiler karar alırken  

rahatlık ve memnuniyet hisleri içerisindedir.  Bütün sonuçlandırıcılar çalışmaya doğru 

bir eğilim içindedirler. Sonuçlandırıcılar için iş her zaman dinlenme, oyun ve eğlenceden 

önce gelir. Sonuçlandırıcı yöneticiler, üstleri tarafından ilgilenilmemiş güncel fırsatlar 

hakkında, astlarıyla görüş alışverişi yapma ve doğabilecek fırsatları bekleme eğilimi 

gösterirler.  

J tipi yöneticiler, herhangi bir konuda acele karar verip, işi sürüncemede 

bırakmak istemeyen yöneticilerdir. Sonuçlandırıcı yöneticiler her zaman kararlarından 

emindirler ve onlar için  karar vermenin güç bir tarafı yoktur.130  

 

                                                           

 
129 Silah, a.g.e., s. 200-201. 
 
130 Silah, a.g.e., s. 204 
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İzleme (P) : İzleyici P tipi kişiler, olayları kesinleştirmeden, ucu açık yeni seçenekler 

araştıran bir eğilim içindedirler. Bu kişiler doğaçlama, anlık gelişmelere ve şartların 

gereğine göre hareket ederler.  

Spontane davranan izleyici kişiler, karar verme öncesinde bir rahatsızlık ve 

huzursuzluk duygusu yaşayabilmektedir.  Öte yandan, ister sezinleyen veya 

duyumsayan, ister içedönük veya dışadönük eğilimli olsalar da izleyiciler, 

sonuçlandırıcılardan daha yavaş, daha az ciddi gibi görünürler. İzleyiciler, iş süresinin 

eğlenceli olması halinde, işi başarmada sonuçlandırıcılardan daha ısrarcı olabilirler.  

 İzleme eğilimli yönetici, fırsatları ciddi olarak değerlendirmede, astlarına 

güvenmeyerek, endişelenme ve ancak gerçek fırsatlara tepki gösterme eğilimindedir. 

Özellikle işbaşında, izleyiciler ve sonuçlandırıcılar birbirlerini eleştirebilirler. İncelemeler, 

genel nüfus içinde izleyiciler kadar sonuçlandırıcı kişilik tipinin de bulunduğunu ortaya 

çıkarmıştır. 

 

 

2.4. KEIRSEY VE BATES’E GÖRE YÖNETİCİLER 
 

Bütün bu tanımlamalara göre: Duyumsayan yönetici tipi duyu organlarının bildirdiği 

uyarımlar ve sağladığı verilere göre karar veren ya da davranan yöneticidir. Hissederek 

karar veren yönetici tipi; toplumsal ve örgütsel çevresiyle ilişkisinde duygusal davranan 

ve bu özelliğini örgütsel karar ve davranışlarına da yansıtan yönetici olmaktadır. 

Sezinleyen yönetici tipi; önsezileri kuvvetli ve bu özelliği nedeniyle de ileriyi tahmin 

edebilme gücü fazla, tutarlı planlar yapıp, kararlar alabilen yöneticidir. Düşünen yönetici 

tipi; akıl yürüten, bu nedenle de mantıklı davranan, kararlarında neden - sonuç ilişkisi 

kurmaya çalışan yöneticidir. Bu tür yöneticiler, prensipli, yasa ve standartlara uygun, 

objektif, tutarlı  kararlar verirler. Sonuçlandırıcı yönetici tipi, her hangi bir konuda bir an 

önce karara varıp işi sonuçlandırmak isteyen yönetici tipidir. Bunların karar vermede 

herhangi bir güçlük ve kaygıları yoktur. İzleyen yönetici tipi ise;  örgütsel faaliyetler ve 

diğer yönetim çalışmalarında her şeyi oluruna bırakma eğiliminde olan yöneticilerdir. 

Bunlar karar için daha çok veri ve ayrıntı toplamak isteyen, genellikle karar vermekte 
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güçlük çeken ve bu nedenle de huzursuz olan yöneticilerdir.   Keirsey ve Bates, bütün 

kişilik tiplerini karakterize eden kavramları özetlemişlerdir. Batı kaynaklı araştırmalara 

göre tiplerin belirleyici kavramları ve genel nüfus içindeki dağılım yüzdeleri aşağıdaki 

şemada gösterilmiştir.  

 

Tablo 6.  Kişilik Tiplerinin Belirleyici Kavramları ve Genel Nüfus İçindeki Dağılımları 
 
Tip           % Tanımlayıcı Kavram Tip           % Tanımlayıcı Kavram 
E             75 
 
Extroversion 

Sosyallik, dış olaylara ilgi, 
çok yönlü ilişkiler. 

I              25 
 
Introversion 

Bireysellik, iç olaylara ilgi, 
sınırlı ilişkiler. 

S             75  
 
  Sensation 

Tecrübe, geçmişe bağlılık, 
gerçekçilik,  pratiklik, 
alçakgönüllülük, çaba, 
mantıklılık. 

N             25 
 
Intuition 

Sezgi, geleceğe inanma, 
hayalci, soyut, hüner, 
fantezi. 

T             50 
 
Thinking 

Objektif, ilke, politika, 
adalet, kategori, standartlar, 
hisse, sertlik, analiz. 

F             50 
 
Feeling 

Subjektif, değerler, sosyal 
değerler, insaniyet, uyum, 
hafifletici sebepler, bağlılık, 
sempati. 

J             50 
 
Judging 

Süreklilik, kararlılık, 
değişmezlik, planlama, 
yönlendirme, ısrar, azim 
sonuçlandırma, fırsat,  
anında işe koyulabilme. 

P             50 
 
Perceiving 

Yarıda kalmış işler, izleme, 
ortama göre davranma, 
bekleyip görmek, esneklik, 
rahatlık, boş vermişlik. 

 
Kaynak. David Keirsey ve Marylin Bates, Please Understand Me Character and Personality 
Types [Lütfen Beni Anla, Karakter ve Kişilik Tipleri], Prometheus Nemesis: USA, 1984, 25-
26’dan, Mehmet Silah, s. 203. 
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2.5.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİKTE KİŞİLİK YAPISININ ETKİSİ 

 

Kişilik, bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve nispeten kalıcı olan özelliklerden oluşur. Bazı 

kişilik özelliklerine sahip olmanın başarılı bir eğitici yönetici olmak için yararlı olabileceği 

söylenebilir. Eğitici yöneticiliğin, çalışanların başarıya ulaşmasındaki en etkili yol olduğu 

fark edilmesi ile eğitici yöneticilik için gerekli olan özellikler de detayları ile incelenmiştir.   

İyi eğiticilik sadece iyi yöneticiliktir. Keskin gözlem becerisi, hisli yargılama ve en 

uygun zamanda harekete geçmeyi sağlayacak kararı verebilme gibi becerilere sahip 

olmayı gerektirir. Eğitici yöneticiliğin anahtarı; yaratıcı ve çok sayıda çözümler 

üretebilmektir. Eğitici yöneticilik, insanın başkaları üzerinde yarattığı etkiyi 

anlayabilmesini gerektirir.131  Tüm bunlar üzerinde eğitici yöneticinin kişiliğinin etkili 

olduğu söylenebilir. Yöneticilerin kişilik özellikleri ise pek çok araştırmanın konusu 

olmuştur. Empatik iletişim kurma, özgüven verebilme, duyarlı olabilme gibi yöneticinin 

eğiticilik davranışı gösterebilmesi ile ilgili pek çok özellik yöneticinin kişilik özellikleri ile 

ilgilidir. 

Amerika’da 973 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların  

karşılaştıkları öğrenme engellerinin %31’i yöneticiden, %12’si motivasyon eksikliğinden 

ve %9’u da eğitim yönteminin kalitesizliğinden kaynaklandığını ve öğretmeye yatkınlığın 

da kişiliğin bir sonucu olduğunu ve başarılı bir eğiticinin taşıması gereken özelliklerden 

bir olarak kabul edebiliriz. 132   

Eğitici yöneticinin taşıması gereken özelliklerden biri kabul ettiğimiz yol 

göstericilik üzerinde kişiliğin etkisi Bonizelos’un (2004) bir araştırmasına konu olmuştur. 

176 yönetici üzerinde yol göstericinin kişiliği ve algılanan yol göstericilik davranışları 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırma bulgularına göre kişilik özelliklerinin,  yol 

                                                           

 
131 Waldroop ve Butler, a.g.e., s. 111. 
 
132 Pauline Crofts, “Support Key to Success [Başarıya Anahtar Destek],” 

 People Management, 10(11), 2004, s. 55. 
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göstericilik davranışı ile ilgisi açıktır.133 MBTI kişilik envanterini kullanılarak yapılan 

araştırmalar, kişilik tipi ve kişilik tipinin; iletişim kurma, işbirliği yapma, öğretme, liderlik 

etme, eğitici yöneticilik ve yol gösterici olma gibi davranışları etkilediğini ortaya 

çıkarmıştır. 134 Bu araştırmada kullanılan ve MBTI’yi temel alan Keirsey Kişilik Envanteri 

yöneticilerin kişilik tiplerinin belirlenmesinin yanı sıra eğiticiliğe yatkın olup olmadıklarını 

belirlemede de kullanılabilir.  

 

 

2.6. ARAŞTIRMAYA TEMEL OLABİLECEK ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

 

Araştırmaya temel kabul edilen araştırmalar, yönetici davranışları, yöneticilerin kişilik 

özellikleri ile ilgili araştırmalar ve eğitici yöneticilik ile ilişkili araştırmalardır. 

Araştırmamızda temel olabilecek bulgular, kişilik ve yönetici davranışları ile ilgili 

araştırma bulgularıdır. 

 

2.6.1. YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK YAPILARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 

Kişilik, her zaman araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuş ve olmaya da devam 

edecektir. Kişilik ile ilgili literatürde çok sayıda araştırmaya ulaşmak mümkündür. 

İnsanları kişiliklerine göre sınıflandırmaya çalışmanın oldukça eski bir tarihi vardır fakat 

bu çalışma kapsamında tamamının incelenmesi mümkün değildir. Bu başlık altında 

yakın tarihte tamamlanmış, kişilikle ilgili araştırmaların özetlerine yer verilmiştir. 

Yönetici davranışlarının üzerinde yöneticinin kişilik yapısının etkisini araştıran 

çok sayıda araştırmaya ulaşmak mümkündür.  Berr ve arkadaşları (2004), yöneticilerin 

kişilik değişkenleri ve yöneticilik davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya 

                                                           

 
133 Nikos Bonizelos, “Mentor's Career Success, Personality, and Mentoring Received 

[Yol Göstericinin Kariyer Başarısı, Kişiliği ve Algılanan Yol Göstericilik],“ Journal of Vocational 
Behavior, 64(1),  2004, s.  24-46. 

 
134 “Coaching for Influences and Results [Eğitici Yöneticilik: Etkiler ve Sonuçlar],” 

Niagara Institute, t.y., <http://www.niagarainstitute.com/courses/pdfs/Coaching-Influence.pdf>, 
(Çevrimiçi), 20.11.2004, par.1. 
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çalıştıkları bu araştırmada Myers tarafından geliştirilen MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator-Myers Briggs Tip Göstergesi) ve yöneticilerin davranışlarını değerlemek üzere 

MPQ (Management Practices Questionnaire - Yönetim Uygulamaları Anketi) adlı 

ölçekleri kullanmışlardır. Araştırmanın sonucuna göre yöneticilerin sezgi, hissetme, 

algılama gibi kişilik özellikleri ile yenilikçilik, stratejik düşünme, değişim yönetimi gibi 

yöneticilik davranışları arasında ilişki olduğu yönündeki hipotezlerini destekleyecek 

bulgulara ulaşmışlardır. 135 

Kornor ve Nordvik (2004), kişilik özellikleri ve yönetici davranışları arasındaki 

ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere Norveç’te 106 yönetici üzerinde bir araştırma 

gerçekleştirmişlerdir. Kişilik özelliklerini ölçmek üzere Costa ve McCrae tarafından 

geliştirilen NEO Kişilik Envanterini kullanmışlardır. Yöneticilerin liderlik özelliklerini 

belirlemek amacıyla ise Ekvall ve Arvonen tarafından geliştirilen CPE Envanterinden 

faydalanmışlardır. Araştırmada kullanılan liderlik envanterinde liderlik üç boyutlu kabul 

edilmiştir. Bu boyutlar, değişime açıklık, çalışkanlık ve insanlarla ilişki kurmaktır. 

Araştırmanın sonucunda liderlik ölçeğinin tamamı ile vicdan sahibi olma ve 

dışadönüklük arasında yüksek ilişki, açıklık ve uyum ile ise değişime açıklık ve 

insanlarla ilişki kurma arasında yüksek ilişki sonucuna ulaşılmıştır.136 

Halikias ve  Panayotopoulou (2003) Yunanistan’da 81 işletmenin yönetim kurulu 

başkanlarının üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Risk eğilimi, ilerleme ihtiyacı, 

dinamizm, belirsizliğe karşı  tolerans, değişime direnç, kendine güven gibi kişilik 

özelliklerinin işletmelerin performansına etkisini araştırmışlardır. Kişilik özelliklerinin  

belirlenmesi için Eysenck ve Wilson’un (1975) ölçeğini kullanmışlardır. 81 adet 

işletmeyi, giyim, gıda, ayakkabı, kimya sektörlerinden rasgele seçmişler, anket 

yönteminin yanı sıra, işletmelerin yönetim kurulu başkanlarıyla mülakat da yapmışlardır. 

                                                           

 
135 Seth Berr, Allan H. Church ve Janine Wachlawski, “The Right Relationship is 

Everything [Doğru İlişki Her şeydir],” Human Resources Development Quarterly, 11(2), s. 
153-157, Proquest, <http://www.ccla.lib.fl.us>, 05.11.2004. 
  

136 H. Kornor ve H. Nordvik, “Personality Traits in Leadership Behavior-Abstract [Liderlik 
Davranışında Kişilik Özellikleri],” Scandanavian Journal of Pschology, 45(1), ISI-Web Of 
Sciences, 0036-5564, 05.11.2004. 
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Sonuç olarak yönetim kurulu başkanının kişiliğinin, küçük işletmelerde büyük 

işletmelere göre daha etkili olduğunu bulmuşlardır.137 

Çalışanlar arasında işbirliğini arttırmak, onlar arasındaki çatışmaları azaltmak bir 

eğitici yöneticiden beklenen davranışlardır. Antonioni (1998) kişilik faktörlerinin çatışma 

yönetimi biçimleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere bir araştırma yürütmüştür. 

Antonioni, kişilik faktörlerini dışadönüklük, açıklık, vicdan sahibi olma, anlaşılabilirlik ve 

nörotizm olarak kabul etmiştir. Çatışma yönetimi biçimlerini ise bütünleşme, uzlaşma, 

baskın gelme, kaçınma, zorlama olarak kabul etmiştir. Ölçüm aracı olarak Rahim 

tarafından geliştirilen (ROCI-II) Rahim Organizational Conflict Inventory- Rahim 

Örgütsel Çatışma Envanteri ve Costa ve McCrae tarafından geliştirilen 60 maddelik 

(FFI) Five Factor Inventory-Beş Faktör Envanteri kullanılmıştır. 110 yönetici üzerinde 

yaptığı araştırmasının sonucunda dışadönüklük ile baskın gelme arasında pozitif ilişki, 

dışadönüklük ve açıklık ile kaçınma arasında negatif ilişki ortaya çıkmıştır.138 

 Smith ve Canger (2004), 131 üst kademe çalışan ve 467 alt kademe çalışan 

üzerinde bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırma ile üst kademe yöneticilerin 

kişilik yapıları ile astlarına davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya 

çalışmışlardır. 5 faktörlü kişilik modelini temel alan Smith ve Canger yaptıkları araştırma 

sonucunda yöneticilerin dışadönüklük, açıklık ve vicdan sahibi olma gibi özellikleri ile 

çalışanların tatmini ve işe bağlılıkları arasında ilişki  olduğunu ortaya çıkarmışlardır.139 

McCormack ve Mellor (2002), Avustralya’da orduda görevli  memurlar üzerinde 

bir araştırma yürütmüşlerdir. Costa ve McCrae’nin 5 faktörlü kişilik ölçeğini 99 memur 

üzerinde uygulamışlardır. Açıklık, dışadönüklük, vicdan sahibi olma, uyum gibi 

                                                           

 
137 Halikias ve Panayotopoulou, a.g.e., Öz. 
 
138 David Antonioni, “Relationship Between The Big Five Personality Factors And 

Conflict Management Styles [Beş Büyük Kişilik Faktörü ve Çatışma Yönetimi Biçimleri Arası 
İlişki],” İnternational Management of Conflict Management, 9(4), 336-355, Proquest, 
<http://www.ccla.lib.fl.us>, 12.11.2004.  

 
139 M.A. Smith ve J. M. Janger, “Effects Of Personality On Subordinate Attitudes 

[Astların Görüşlerinde Kişiliğin Etkisi],” Journal of Business and Psychology, 18(4) 465-481, 
ISI-Web Of Sciences, 0889-3268, 12.11.2004. 
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özelliklerin liderlerin etkililiğini arttırdığını, nörotizmin ise lider etkililiğini azalttığını 

kanıtlamak ise araştırmalarının sebebini oluşturmuştur.140  

Judge, Bono ve Gerhardt (2002) liderlerin kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak 

üzere 73 denek üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Kişiliğin alt boyutlarını nörotizm, 

dışadönüklük, açıklık, vicdan sahibi olma, anlaşılabilirlik olarak kabul etmişlerdir. Judge 

ve arkadaşları yaptıkları araştırmanın sonucunda liderlik  ile  nörotizm arasında –.24, 

dışadönüklük ile .31, deneyime açıklık ile .24, anlaşılabilirlik ile .08 ve vicdan sahibi 

olma ile .28 korelasyon çıkmıştır. Tüm 5’li faktör modelinin ise liderlik ile korelasyonu 

.48 olarak belirlenmiştir. 141 

 Ployhart, Lim ve Chan’a (2001) göre, dönüşümcü liderlerin performanslarının 

kişilik yapıları ile ilişkisi vardır. Bu iddialarını kanıtlamak üzere Ployhart ve arkadaşları, 

Doğu Asya’lı askerlerden oluşan 1259 kişilik bir örnek kütle üzerinde bir araştırma 

yürütmüşlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, kişilik özelliklerinden olan açıklık, liderin 

göstereceği tipik performansın göstergesidir.142 

Zel (1999), “Kişiliğin Yönetim Performansına Etkileri, Örgüt Ortamında 

Kullanılması ve Ülkeler /Sektörler Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama” adlı doktora 

tezinde kişilik ve liderliğin, örgüt performansını nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak üzere 

bir araştırma yürütmüştür. Zel, örgütsel performansı, genel olarak liderlik tarzları, takım 

rolleri ve ast olarak 3 boyutta ele almış, bu boyutların kişilik özellikleriyle hangi yönlerde 

ilişki gösterdiklerini incelemiştir. Yapılan araştırmada, İngiltere’de özel ve askeri 

sektörlerden 126, Türkiye’de özel ve kamu sektöründen 147 olmak üzere 273 

                                                           

 
140 L. McCormack ve D. Mellor, “The Rol Of Personality İn Leadership : An Application of 

the Five Factor Model in The Australian Military. [Liderlikte Kişiliğin Rolü: Beşli Faktör Modelinin 
Avustralya Ordusunda Uygulanması,” Military Psychology 14(3):179-197, ISI-Web Of 
Sciences, 0899-5605. 12.11.2004. 

 
141 T.A. Judge, J. E. Bono R. İlies M. ve W. Gerhardt, “Personality And Leadership: A 

Qualitive and Quantitive Review.[Kişilik ve Liderlik: Nitel ve Nicel Bir İnceleme,” Journal of 
Applied Psychology,  87(4),  765-780, ISI-Web Of Sciences, 0021-9010, 12.11.2004. 

 
142 R.H. Ployhart, B.C. Lim ve K.y. Chan, “Exploring Relationship Between Typical and 

Maksimum Performance Ratings and the Five Factor Model of Personality [Tipik ve Maksimum 
Performans  Değerleri Arası İlişkinin Keşfedilmesi ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli]”, Personal 
Psychology, 54(4): ISI-Web Of Sciences 809-843, 12.11.2004.  
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yöneticiye SHL-OPQ / Mesleki Kişilik Envaterini uygulamış ve gerek kültürel gerekse de 

sektörel açılardan önemli farklılıklar ve benzerlikler saptamıştır.143 

  Kurt (2003), “K.K.K. de Yöneticilerin Kişilik Yapıları Ve Karar Verme  

Yönelimleri: Bir Birlik Üzerinde Çalışma” adlı araştırmasında örgütlerde yöneticilerin 

temel fonksiyonu olan karar verme sürecine, kişilik yapılarının etkilerini 

tanımlayabilmeyi amaçlamıştır. Bu maksatla; Myers-Briggs Tip Göstergesi – MBTI 

uygulamada araç olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, Silâhlı Kuvvetlerde 

yöneticilik yapan personel ile uygulama yapılmış ve örgüt yöneticilerinin profili 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre araştırmanın yapıldığı örneklemde 

ISTJ ve ESTJ tipi yöneticiler çoğunluktadır. Örgütün yöneticileri arasında,  duyumsama 

ve sonuçlandırma  boyutlarının önemli olduğu söylenebilir. S ve J tipindeki yöneticiler, 

hızlı değişen karar ortamlarında tüm bilgiye ulaşamamalarından kaynaklanan değişime 

ayak uydurma, durumu hızlı bir şekilde değerlendirme ve karar verme konusundaki 

eksiklikleri ile karar öncesi çok ayrıntılı olarak topladıkları verileri sınıflandırma ve 

değerlendirme konusunda genellikle yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.144 Yöneticilerin 

kişilik özellikleri ve astlarına karşı olan davranışları yıllardır bir çok araştırmaya konu 

olmuştur. Araştırmamızda bir yönetici davranışı olarak eğitici yöneticiliği incelediğimiz 

için kişilik ve yönetici davranışları ile ilgili yapılmış önceki araştırmalar, bizim araştırma 

sebebimizi oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                           

 
143 Uğur Necdet Zel, “Kişiliğin Yönetim Performansına Etkileri, Örgüt Ortamında 

Kullanılması ve Ülkeler /Sektörler Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama,“ Doktora Tezi, 
Hacettepe Üniversitesi İİBF; Ankara, 1999, Öz. 
 

144 Uğur Kurt, “K.K.K. de Yöneticilerin Kişilik Yapıları Ve Karar Verme  Yönelimleri: Bir 
Birlik Üzerinde Çalışma” <http://www.kh.edu.tr/enstitü/dergi/2003-2/Uygulamalar/uygulma-
3doc.>(26.11.2004), s. 117 – 119. 
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2.6.2. EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Ceylan’ın (2002)  Bursa’da otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ticaret ve 

Sanayi odasına kayıtlı orta ve küçük ölçekli işletmelerde görev yapan 301 beyaz yakalı 

personel üzerinde yaptığı araştırma, yöneticilerin özelliklerinin eğiticilik davranışlarıyla 

ilişkilendirilmesi ile ilgili olarak yapılmış çalışmalardan biridir. Ceylan, Paşa (2000) 

tarafından önerilen 21 ifadelik bir liderlik ölçeğini ve 46 ifadelik bir eğitici yöneticilik 

davranışları ölçeği kullanmıştır. Veriler, çalışanların gerekli buldukları ve yöneticilerin 

sergiledikleri olmak üzere iki farklı soru versiyonuna verilen yanıtlardan oluşmaktadır. 

Bu araştırmanın sonucunda takım kuran/paylaşan ve babacan lider tiplerinin eğitici 

yöneticilik davranışı göstermeye daha yatkın olduğunu ortaya çıkarmıştır.145  

Sosik ve Godshalk (2000), liderlik tarzları,  yol göstericilik fonksiyonları ve işe 

bağlı stres konulu bir araştırma yürütmüşlerdir. 204 çalışan üzerinde farklı liderlik 

tarzlarının ve yol göstericilik fonksiyonlarının çalışanlar tarafından algılanışlarını ve işe 

bağlı stres düzeyini araştırmışlardır. Sonuçta, yol göstericilik davranışları ile dönüşümcü 

liderlik arasında olumlu ilişki, serbest bırakıcı liderlik tarzı ile yol göstericilik davranışları 

arasında olumsuz ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.146 Wasylyshyn (2003), bir eğitici 

yöneticiyle çalışmanın olumlu ya da olumsuz yanlarını ortaya çıkarmak bir üzere bir 87 

yönetici üzerinde bir araştırma yapmıştır. Eğitici yöneticiliğin yarattığı davranış 

değişikliklerinin sürdürülebilir olduğu ortaya çıkmıştır.147 Thach (2002), eğitici 

yöneticiliğin liderliğe etkisini ortaya çıkarmak üzere 281 yönetici üzerinde bir araştırma 

yapmıştır. Altı ay boyunca sürdürülen birebir görüşme ve araştırmasının sonuçlarına 

göre inceleme grubundaki yöneticilerin  liderlik etkinliği % 60 oranında artmıştır.148 

                                                           
145 C. Ceylan, a.g.e., s. 919. 
 
146 Sosik ve  Godshalk, a.g.e., Öz. 

  
147 Karol Wasylyshyn,  “Executive Coaching, An Outcome Study (Eğitici Yöneticilik, Nihai 

Çalışma),” 55(2), (2003), Consulting Psychology Journal, s. 94 – 106. 
 

148  Elizabeth Thach,   “The Impact of Executive Coaching and 360 Feedback on 
Leadership Effectiveness (Eğitici Yöneticiliğin ve 360 Derece Geribildirimin Liderliğe Etkisi),” 
Leadership and Organization Development Journal,  23(3-4), (2002),  s. 205 – 214.  
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III. Bölüm 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

 

 3.1. ARAŞTIRMANIN TASARIMI 

 

Araştırma, amacına göre temel araştırmadır; kişilik ve eğitici yöneticilik konularının 

incelenmesini ve bu konularla ilgili kuramsal bilgi toplanmasını içerir. Uygulanma türüne  

göre ise anket yönteminin kullanılacağı ilişki belirlemeye yönelik bir alan araştırmasıdır. 

Araştırma, yöneticilerin kişilik yapıları ve eğitici yöneticilik davranışları arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik nicel bir araştırmadır.  

Araştırma eğitici yöneticilik davranışının sergilenmesini ve kişilik özelliklerinin 

etkisini ortaya çıkarmayı amaçladığından araştırmanın bağımlı değişkeni yöneticilerin 

gösterdiği eğitici yöneticilik davranışlarıdır. Bağımsız değişken ise, yöneticilerin kişilik 

özellikleridir. Öte yandan yöneticilerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, bağlı 

bulundukları işletmede çalışma süreleri gibi demografik özellikleri de incelenmiştir.  

Ölçüm aracı olarak kullanılacak ankette, uygulamaya katılan yöneticilerle ilgili 

kişisel bilgilerin yer aldığı soru formu ile birlikte iki ayrı ölçüm aracı kullanılmıştır. Anket 

araştırmacı tarafından bizzat uygulanmıştır. Anketler, ilaç sanayisine bağlı olarak 

faaliyet gösteren işletmelerde çalışan ve tesadüfi olarak seçilen yöneticilere 

uygulanmıştır. Araştırmada kullanılacak olan Eğitici Yöneticiliğe Yatkınlık Ölçeğinin 

güvenilirliğinin sınanması amacıyla bir pilot araştırma yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini 

arttırmak amacıyla bazı maddeler elenmiş, bazılarında ise değişiklik yapılmıştır. 
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3.2. ARAŞTIRMA SORULARI 
 

Literatür taraması esnasında incelenen önceki araştırmalar ve bulguları, bu çalışmanın 

temel sorularının oluşturulmasında yol gösterici olmuştur.  Bu araştırmanın temel amacı  

“Yöneticilerin eğitici yöneticilik davranışlarında kişilik özelliklerinin etkisini” belirlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda cevap aranan sorular aşağıdaki gibidir. 

 

1.Yöneticilerin dört temel kişilik boyutundaki dağılımları nasıldır? 

2. Yöneticilerin eğitici yöneticilik boyutlarındaki dağılımları nasıldır? 

 

 

3.3. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ 

 

Araştırmanın amacı ve soruları çerçevesinde test edilmek üzere aşağıdaki hipotezler 

oluşturulmuş, kişilik boyutları ile eğitici yöneticilik boyutları arası ilişki test edilmiştir.  

 
H0: Kişiliğin dışadönüklük ve içedönüklük boyutu ile eğitici yöneticiliğin boyutları 

arasında ilişki yoktur. 
 
H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile empatik iletişim kurma becerisi  arasında ilişki 

vardır. 

H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile yol göstericilik becerisi  arasında ilişki vardır. 

 

H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile karşılıklı güven oluşturabilme arasında ilişki vardır. 

H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile geribildirim verme arasında ilişki vardır. 

 

H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile yetkilendirme arasında ilişki vardır. 
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H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile problem çözebilme becerisi arasında ilişki vardır. 

H1: Dışadönüklük ve içedönüklük ile öğreticilik arasında ilişki vardır. 

 

 
 
H0: Kişiliğin  duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme  boyutu ile eğitici 

yöneticiliğin boyutları arasında ilişki yoktur. 
 
H1: Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme ile empatik iletişim kurma becerisi  

arasında ilişki vardır. 

H1: Duyumsayarak  ve  sezinleyerek hareket etme ile yol göstericilik becerisi  arasında 

ilişki vardır. 

H1: Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme ile karşılıklı güven oluşturabilme 

arasında ilişki vardır. 

H1: Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme  ile yetkilendirme arasında ilişki 

vardır. 

H1: Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme  ile problem çözebilme becerisi 

arasında ilişki vardır. 

H1: Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme   ile öğreticilik arasında ilişki vardır. 

 
 
 
 
H0: Düşünerek ve hissederek karar verme ile eğitici yöneticiliğin boyutları arasında ilişki 

yoktur.  

H1: Düşünerek ve hissederek karar verme ile empatik iletişim kurma becerisi  arasında 

ilişki vardır. 

H1: Düşünerek ve hissederek karar verme ile yol göstericilik becerisi  arasında ilişki 

vardır. 

H1:  Düşünerek ve hissederek karar verme ile karşılıklı güven oluşturabilme arasında 

ilişki vardır. 
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H1 : Düşünerek ve hissederek karar verme ile geribildirim verme arasında ilişki vardır. 

H1: Düşünerek ve hissederek karar verme ile yetkilendirme arasında ilişki vardır. 

H1:  Düşünerek ve hissederek karar verme ile problem çözebilme becerisi arasında 

ilişki vardır. 

 H1:  Düşünerek ve hissederek karar verme ile öğreticilik arasında ilişki vardır. 

 
H0:  Kişiliğin sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi boyutu ile eğitici yöneticiliğin 

boyutları arasında ilişki yoktur. 
 
H1: Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi ile empatik iletişim kurma becerisi  

arasında ilişki vardır 

H1: Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi ile yol göstericilik becerisi arasında ilişki 

vardır. 
 
H1:  Sonuçlandırma eğilimi ve  izleme eğilimi ile karşılıklı güven oluşturabilme arasında 

ilişki vardır. 
 
H1 : Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi  ile geribildirim verme arasında ilişki vardır. 

 

H1: Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi  ile yetkilendirme arasında ilişki vardır. 

H1:  Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi ile problem çözebilme becerisi arasında 

ilişki vardır. 

H1: Sonuçlandırma eğilimi ve  izleme eğilimi ile öğreticilik arasında ilişki vardır 
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3.4. ARAŞTIRMANIN ÖN KABULLERİ 
 

Araştırma öncesinde, işletme yöneticilerine anketlerde yöneltilen sorulara verecekleri 

cevapların gizli tutulacağı bildirilmiştir. Anketin ön kapağında da, katılımcılarla yapılan 

uygulama öncesi görüşmelerde elde edilecek verilerin sadece araştırmanın amacına 

yönelik kullanılacağı belirtilmiştir.  Bu nedenle yöneticilerin ankete büyük ölçüde objektif 

bir şekilde cevap verdikleri kabul edilmektedir.   

Tesadüfi olarak oluşturulan örneklem çerçevesine dahil olan katılımcıların 

tamamı, ilaç sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin orta ve üst kademe 

yöneticileridir. Örneklem çerçevesinin evreni temsil edecek büyüklük ve nitelikte olduğu 

kabul edilmiştir. 

Bu ön kabuller aynı zamanda bu araştırmanın kısıtlarını da oluşturmaktadır. 

Araştırma bu ön kabuller doğru olduğu ölçüde güçlü olabilir.  

 
 
3.5. ANAKÜTLE VE ÖRNEKLEM 
 

Sağlık hizmetlerinde önemli bir yer tutan ilaç sanayi, tıpta tedavi edici, besleyici ve 

koruyucu olarak kullanılan kimyasal maddeleri üreten ve tedaviye sunan bir sanayi 

dalıdır. Ana kimya sektörünün alt sektörü olan ilaç sanayi, satış ve ihracat rakamları ile 

ülkemizde dikkat çeken sektörlerden biridir.  Araştırmamızda,  ilaç sanayisine dahil olup 

İstanbul ili Avrupa yakası belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren  işletmelerde 

görev yapan yöneticiler,  anakütle olarak incelemeye alınmıştır. 

  İlaç sektörü rekabetin giderek arttığı bir sektördür. İlaç işletmeleri ürünlerinin 

tanıtımında satış temsilcilerinden yararlanırlar. Satış temsilcilerinin  ürünleri tanıtımı, 

rekabet açısından çok önemlidir. İlaç işletmelerinde  eğitici yöneticilik, en üst düzeyden 

en alt düzeye dek inebilir. Örneğin, genel müdür, kendisine bağlı direktörlere; satış 

direktörleri, satış müdürlerine; satış müdürleri, bölge satış müdürlerine, bölge satış 
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müdürleri de satış temsilcilerine eğitici yöneticilik  yapabilir. ISO’ ya kayıtlı olan ve ilaç 

sanayisinde faaliyet gösteren işletme sayısı 81’dir.149 Bu işletmelerde çalışan 

yöneticilerin tamamına ulaşmak mümkün olamayacağından Avrupa yakası belediye 

sınırları içinde faaliyet gösteren 77 işletmenin satış / pazarlama yöneticilerine 

ulaşılmasına karar verilmiştir.  

 
 
3.6. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI 

 

Araştırmamızda kullanılan veri toplama yöntemi ankettir. Anket, bir soru formu, bir 

envanter ve bir ölçekten meydana gelmiştir. Uygulanan anket formu “Ek 1. Anket 

Formu” başlığı altındadır. Anketi cevaplayanların yanlı davranmamasını sağlamak için 

kimlik bilgilerinin sorgulanmasına gerek duyulmamıştır.  

Ölçeklerden birincisi yöneticinin uyguladığı kişilik tipini belirlemeye yöneliktir. Bu 

ölçek 70 adet ifadeden oluşmuştur. Keirsey ve Bates (1984) tarafından geliştirilmiştir. 

İkinci ölçek yöneticinin eğitici yöneticiliğe yatkınlığı ile ilgilidir. Bu ölçek 33  adet 

ifadeden oluşmuştur. Likert tipinde hazırlanmıştır ve 5 dereceli bir ölçektir. Dereceleri 

“Her Zaman, Çoğunlukla, Bazen, Nadiren, Hiçbir Zaman” şeklinde düzenlenmiştir. Bu 

ölçeğin geliştirilme amacı yöneticilerin eğitici yöneticilik davranışı göstermeye 

yatkınlığının ölçülmesidir. Ölçek geliştirilirken, başta Ellinger (2003) ve Ceylan (2002) 

tarafından geliştirilmiş ölçekler olmak üzere daha önce bu konuda yapılmış olan 

araştırmalardan faydalanılmıştır. Bu çalışmada ise eğitici yöneticilik; empatik iletişim 

kurma, yol göstericilik, karşılıklı güven oluşturma, geribildirimde bulunma, yetkilendirme,   

soru sorma - problem çözme ve öğreticilik olmak üzere yedi boyutta incelenmiştir. 

Soru formu 8 maddeden oluşmuştur. Bunların tamamı anketi dolduranı 

tanımaya yönelik demografik verileri araştıran nitelikte maddelerdir. 

 

 

 

                                                           

 
149 “Üye Firmalar”,< http://www.iso.org.tr/>, (05.11.2004). 
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3.6.1.  KEIRSEY KİŞİLİK ENVANTERİ 

 

 Isabel Myers ve annesi Katheryn Briggs (1950) Jung’un psikolojik sınıflamasını temel 

alarak 16 temel davranış özelliği tanımlayan Myers - Briggs Tip Ölçeğini 

geliştirmişlerdir. MBTI, kişinin yaşama karşı tercih ettiği yaklaşımın aşağıdaki dört 

boyutunu temel alır.150 

 

• Nasıl harekete geçtiğiniz (Dışadönüğe karşılık İçedönük). 

• Neye dikkat sarf ettiğiniz (Duyumsayana karşılık Sezinleyen). 

• Nasıl karar verdiğiniz (Düşünene karşılık Hisseden). 

• Nasıl yaşadığınız ve çalıştığınız (Sonuçlandırana  karşılık İzleyen). 

 

 Bu ölçek daha sonra David Keirsey ve Marilyn Bates tarafından Keirsey Kişilik 

Envanterine dönüştürülmüştür. Bu çalışmada yöneticilerin kişilik özelliklerini belirlemek 

amacıyla Keirsey Kişilik Envanteri kullanılmıştır. 

 Jung tarafından tanımlanan dört temel kişilik çifti işlevi; Dışadönük - İçedönük 

(E - I), Duyumsayan - Sezinleyen (S –N), Düşünen - Hisseden (T - F), Sonuçlandıran - 

İzleyen (J - P) düzenli bir şekilde kombine edilerek 16 kişilik tipi tanımlanmıştır. Tip 

kavram ve anlamları aşağıda görülebilir.151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
150 Landsberg, a.g.e., s. 52. 

 
151 Silah, a.g.e., s. 247. 
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Tip No 

 
Tanımlama 

 
Tip No 

 
Tanımlama 

1. 
ENFJ 

Dışadönük 
Sezinleyen 
Hisseden 
Sonuçlandırıcı 

9. 
ESFJ 

Dışadönük 
Duyumsayan 
Hisseden 
Sonuçlandırıcı 
 

2. 
INFJ 

İçedönük 
Sezinleyen 
Hisseden 
Sonuçlandırıcı 
 

10. 
ISFJ 

İçedönük 
Duyumsayan 
Hisseden 
Sonuçlandırıcı 

3. 
ENFP 

Dışadönük 
Sezinleyen 
Hisseden 
İzleyen 
 

11. 
ESTP 

Dışadönük 
Duyumsayan 
Düşünen 
İzleyen 
 

4. 
INFP 

İçedönük 
Sezinleyen 
Hisseden 
İzleyen 
 

12. 
ESFP 

Dışadönük 
Duyumsayan 
Hisseden 
İzleyen 
 

5. 
ENTJ 

Dışadönük 
Sezinleyen 
Düşünen 
Sonuçlandırıcı 
 

13. 
ESTJ 

Dışadönük 
Duyumsayan 
Düşünen 
Sonuçlandırıcı 
 

6. 
INTJ 

İçedönük 
Sezinleyen 
Düşünen 
Sonuçlandırıcı 
 

14. 
ISTJ 

İçedönük 
Duyumsayan 
Düşünen 
Sonuçlandırıcı 
 

7. 
ENTP 

Dışadönük 
Sezinleyen 
Düşünen 
İzleyen 
 

15. 
ISTP 

İçedönük 
Duyumsayan 
Düşünen 
İzleyen 

8. 
INTP 

İçedönük 
Sezinleyen 
Düşünen 
İzleyen 

16. 
ISFP 

İçedönük 
Duyumsayan 
Hisseden 
İzleyen 

 
 

 

Şekil 1. Temel Tip Kavramları ve Anlamları 
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Keirsey Kişilik Envanteri, a ve b seçenek çiftinden oluşmuş  70 soru içeren 

ipsatif bir ölçüm aracıdır. Katılımcılar cevaplarını envanterin sonunda yer alan cevap 

anahtarında her bir soru maddesi için yer alan kutucuklardan birisine çarpı (X) işareti 

koymak sureti ile belirtmektedirler.  

Cevap anahtarında a ve b seçeneklerinden oluşan 7 çift sütun vardır. 

Değerlendirmede bu sütunlarda bulunan a ve b seçeneklerine verilen cevaplar (çarpı 

işaretleri) alt alta toplanır ve bulunan rakam  sütunların altında bulunan kutucukların 

içine yazılır. Böylece her sütunun altındaki 7 çift halindeki 14 kutucuğun içinde a ve b 

seçeneklerine verilen toplam cevaplar yerleştirilir.  

Cevap anahtarı birinci sütun çiftine 1 ve 2 no’lu kutucukta bulunan cevaplar 

toplamı, daha sonra alttaki 1 ve 2 no’lu kutulara aktarılır. 3 ve 8 arasında 

numaralandırılan sütunlardaki rakam çiftleri okla işaret edilen yönde bir alt satırda yer 

alan kutucuklara aktarılır. Daha sonra bu sütunlardaki tüm rakam çiftleri toplanarak 

cevap kartı çizelgesinin en altındaki kutucuklara aktarılır. Böylece değerlendirme 

sonucunda dört çift rakam serisi elde edilmiş olur. Her grup rakam çiftinden büyük olan 

rakam daire içine alınır. Bu rakam çiftlerinden birisinde rakamlar eşit çıkarsa hiç biri 

işaretlenmez, yanına bir çarpı (X) işareti konarak daire içine alınır. Sonuçta daire içine 

alınan rakamlara ait harfler ya da (X) işareti yan yana getirilerek katılımcının kişilik tipi 

tanımlanmış olur. 

 

Keirsey-Bates Kişilik Tipi Kavramları ve Nitelikleri: Burada temel kişilik tipleri 

olarak nitelendirilen 16 tipin başlıca davranışsal özellikleri incelenmektedir. 

 

1. ENFJ  (Dışadönük, Sezinleyen, Hisseden, Sonuçlandıran)  Tipi: Batı 

kaynaklı araştırmalara göre, toplumun %5’lik kesimini oluşturduğu düşünülen bu kişiler, 

dışadönük eğilimlerinin etkisiyle başka kişilerle yüz yüze ilişkiler  kurarlar, başkalarına 

karşı cana yakın ve sıcak davranırlar.  İnsanlara önem verirler, bazen başkalarının 

sorumlulukları için kendi sorumluluklarını ihmal edebilirler. Başkalarını kendileriyle 

özdeşleştirip onların sorumluluklarını da yüklenebilirler. Başkalarına karşı anlayışlıdırlar. 
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İnsanlara karşı pek eleştirel değillerdir ama dürüst davranırlar. Akıcı bir dille konuşurlar, 

insanlara hitap etmekten çekinmezler, rahat iletişim kurarlar.152 

Muazzam bir girişimcilik yetenekleri ile başkalarının yeteneklerini idare 

edebilirler. Sorumluluk almaktan çekinmeyen iyi birer öğrencidirler. ENFJ’ler gruplarda 

işbirliği yaptığımız, geniş bakış açısına sahip kişilerdir. Ekip çalışmasına yatkın 

insanlardır. ENFJ’ler önemli bir liderlerdir. Başarılı birer gözlemcidirler ve bu nedenle 

yaptıkları seçimlerde de yanılmazlar. Çalışkan, organizasyon faaliyetlerinde başarılı, 

planlama yeteneğine sahip bireylerdir. Toplumsal olaylarda, ortak yapılan çalışmalarda 

başarılı olurlar. ENFJ’ler gelişmiş sorumluluk duyguları nedeniyle, çoğu kimsenin ağır 

olduğu için kaldırmayacağı yükleri taşırlar. Bir yönetici olarak ENFJ’ler oldukça 

başarılıdırlar, planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiştir.153 

 

2. INFJ (İçedönük, Sezinleyen, Hisseden, Sonuçlandıran)  Tipi: Bu tipler 

gerçek birer  içedönük olmalarına rağmen insanlarla ilgili hislerini açığa vurabilen 

insanlar gibi görünürler. Ayrıca başkalarının hislerine çok önem verir, başkalarının ne 

hissettiklerini kolaylıkla anlayabilirler.154 

Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Haksızlığa uğrayanların intikamlarını 

almak gibi hayalleri  vardır. Şiirsel adalet kavramı, onlara çekici gelmektedir. Cana 

yakın ve sempatik kişiler olmalarına rağmen arkadaşlık konusunda oldukça seçicidirler. 

INFJ’ler karmaşık karakterleri ve alışılmadık yetenekleri ile diğer insanlardan ayrılırlar. 

Görünüşte insancıldırlar. Uyumsuz insanlar gibi görünseler de gerçekte uyumlu ve 

dürüsttürler.155 Bireysel ilişkileriyle olduğu kadar insanlığın durumuyla da ilgilenirler. 

                                                           

 
152 Joe Butt, “Extroverted iNtuitive Feeling Judging [Dışadönük, Sezen, Duygusal, 

Sonuçlandırıcı Kişilik Tipi] ,” (20.07.2003) <www://typelogic.com/enfj.html>, (Çevrimiçi) 
27.11.2004. 
 

153 “Profile by David Keirsey - ENFJ,“ (t.y.), <http://www.geocities.com/lifexplore/>, 
(Çevrimiçi), 27.11.2004. 

 
154 “Profile by David Keirsey – INFJ,“ <http://www.geocities.com/lifexplore/>, (Çevrimiçi), 

27.11.2004. 
 
155 Silah, a.g.e., s.  206 
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Yazı yazma becerileri gelişmiştir. Güçlü bir kişisel karizmaya sahiptirler. Çok parlak bir 

eğitim hayatı sürdüremeseler de akademik alanda başarılar sergileyebilirler. 

Öğretmenlik, psikoloji, danışmanlık alanlarında başarılı olabilirler.156 Yaratıcı kişilerdir. 

Hayalperest oldukları kadar iş yapıcı kimselerdir. Bu yaratıcılıkları onlara iş 

yaşantılarında da fayda sağlar, iş hayatındaki karışıklıkları çözümlemekte kullanırlar. 

Birer yönetici olarak genellikle duygusal davranırlar.157 Toplumsal ilişkilerde, küçük grup 

ve aile ilişkilerinde genellikle başarılıdırlar. 

 

3. ENFP (Dışadönük, Sezinleyen, Hisseden, İzleyen) Tipi: Toplumda başka 

insanların hayranlığını kazanabilen insanlardır. Diğer insanlar tarafından cazibeli olarak 

görülürler. Eğlenceli hikayeler anlatmayı seven, başkaları üzerinde olağanüstü etkiye 

sahip insanlardır.  

Çok çabuk sıkılabilen insanlar olmaları nedeniyle, yeni arkadaşlar edinmekten 

hoşlanırlar.158 Bazen yakınlarını ihmal edebilirler. Bu nedenle bencillikle suçlanabilirler. 

Genellikle çevrelerini iyi gözlemlerler. Gözlemleri sonucu doğru algılamalar yaparlar 

fakat buna rağmen yanlış kararlar alabilirler. Ancak başkaları tarafından kolaylıkla 

motive edilebildiklerinden iş yerinde çalışma arkadaşlarının birlikte çalışmaktan en çok 

hoşlandıkları tiplerdir.159  

Duygusal açıdan deneyimleri fazla olan yumuşak kalpli tiplerdir. Aşırı 

duygusallıklarından dolayı hayatı bir psikodrama gibi görürler.   Bir sezinleyen olarak 

                                                           
156  Joe Butt, “Introverted iNtuitive Feeling Judging [içedönük, Sezinleyen, Hisseden, 

Sonuçlandırıcı Kişilik Tipi] ,” 20.07.2003, <www://typelogic.com/infj.html>, (Çevrimiçi), 
26.11.2004,  yak. 1. ekran. 

157 “The Portrait of the Counselor Idealist (iNFj),” 1996,  

<http://keirsey.com/personality/nfep.html>, (Çevrimiçi), 23.04.2005, yak. 1. ekran. 
 
158 Marina Margaret Heiss , “Extroverted iNtuitive Feeling Perceiving [Dışadönük, 

Sezinleyen, Hisseden, İzleyen], “20.07.2003, <http://www. typelogic.com/enfp.html>, (Çevrimiçi), 
26.11.2004, yak. 1. ekran. 
 

159 Joe Butt, “Extroverted, iNtuitive , Feeling Perceiving [Dışadönük, Sezinleyen, 
Hisseden, Sonuçlandırıcı Kişilik Tipi],” 14.07.2004, <http:/www.typelogic.com/enfp.html>, 
(Çevrimiçi), 26.11.2004, yak. 1. ekran. 
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dünyevi gerçeklerdense olasılıklara daha çok yönelirler. Soyut olan şeylere cevap 

verebilmek için kendi fikirlerini açıklamaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle otoriter 

görünmeye çalışabilirler. Yaratıcı ve anlayışlı insanlardır. Maddelerdense insanlarla 

daha çok ilgilenirler. Tecrübe ve çeşitliliği içeren işlerden keyif alırlar. Bağımsız 

çalıştıkları işlerde faydalıdırlar. Onlarla çalışmak teşvik edici ve heyecan verici 

olabileceği gibi hayal kırıklığına uğratıcı da olabilir, çünkü her başladıkları işi bitirme 

eğiliminde değildirler. Değişimde katalizör rolü oynasalar da her projenin içinde yer 

almak istemezler. İçinde bulundukları işten çok çabuk sıkılabilirler. 160  

 

4. INFP (İçedönük, Sezinleyen, Hisseden, İzleyen) Tipi:  İdealist ve da 

yaratıcı oluşları INFP’lerin olumlu özelliğidir.  Genelde mutlu ve olumlu olan INFP’ler  

için hayata pembe gözlüklerle bakan insanlar denilebilir. Olumlu ve sıcak bir görüntü 

sergiler, her şeyde ve herkeste sevilebilecek bir taraf bulabilirler. Başka insanlarla 

ilişkilerinde uyumludurlar.   

İnsanlara karşı saygılı ve duyarlı davranırlar. İnsanlarla ilişkilerinde sıcakkanlı 

davranır ve ilişki kurmakta güçlük çekmezler.  INFP’ler hayata kişisel yaklaşırlar ve 

sahip oldukları değerlerin ve kendi ideallerinin etkisiyle her şeyi ve herkesi yargılarlar 

fakat yeniliklere açıktırlar. Kişisel değerlerine çok bağlıdırlar bu konuda asla taviz 

vermezler. Başka insanlar da onların değerlerine ve hedeflerine önem verirler. INFP’ler 

açık fikirli, uyumlu, esnek ve toleranslı insanlardır. İşleri haricinde baskın ve etkili olmak 

için çok az istek duyarlar. Yalnız çalışmaktan hoşlanırlar. İşlerinde genellikle verimli ve 

başarılıdırlar. Önemsedikleri şeyler konusunda mükemmeliyetçidirler. İşleri konusunda 

detaycıdırlar. Yeni fikirlere meraklıdırlar. Dil ve edebiyata ilgilidirler, iyi bir yazar 

olabilirler. Danışmanlık, edebiyat, bilim ve sanat alanlarında başarılı olabilirler. 161 

 

                                                           

 
160 Christopher J. Coulson, ENFP, t.y.,< http://www.santafecoach.com/Ptest/enfp.html >, 

(Çevrimiçi), 07.01.2005, yak. 1. ekran. 
 

161 “Profile by David Keirsey – INFP”, t.y., <http://www.geocities.com/lifexplore/>, 
(Çevrimiçi), 21.04.2005, par. 3.  
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5. ENTJ (Dışadönük, Sezinleyen, Düşünen, Sonuçlandıran) Tipi: ENTJ’lerin 

içedönük ve duygusal yönleri fazla gelişmemiştir. Mantıklı ve kararlı olmak önde gelen 

özelliklerindendir. Sezgileriyle vizyonlarını oluşturur ve hedeflerini tanımlarlar. Cesur, 

analitik ve nesnel bir şekilde örgüt yaparlar. Bir işi yapmak  için her zaman bir nedenleri 

vardır, motivasyonları yüksektir. Özellikle örgüt çalışmalarında çok isteklidirler. Sistemi 

oluştururlar, süreçlerini planlarlar, oluşturdukları vizyonu başkalarıyla paylaşmak 

konusunda çok isteklidirler.162 Bağlı oldukları örgütün politikasını desteklerler, 

başkalarından da bunu beklerler.  ENTJ’ler doğuştan amirlerdir. ENTJ’lerin dünyasında 

hataya yer yoktur.  

ENTJ’ler kendilerini amaçlarına ulaştıracak muazzam bir güce sahiptirler. Görev 

odaklı, rekabetçi, stratejik ve verimli çalışan insanlardır.  Bir çok alanda başarılı 

olabilirler. Pazarlama yöneticililiği, emlakçılık, sistem analistliği gibi pek çok alanda 

kariyer yapabilirler. 163  

Duygusal yönleri fazla gelişmemiş olsa da ailelerine düşkündürler. Ailelerine 

karşı olan sorumluluk duyguları oldukça gelişmiştir. Romantik düşler kurmak ve ideal 

eşini aramak ENTJ’ler için pek önemli değildir. Onlar için önemli olan kadın ve erkek 

arasında uyumun olması ve ortak değerlere sahip olmalarıdır. 164 

 

6. INTJ (İçedönük, Sezinleyen, Düşünen, Sonuçlandıran) Tipi: Bir şeyleri  

geliştirmeye olan sonsuz kapasiteleri ve ilgileri ile gerçek bir mükemmeliyetçidirler.  

Sorumluluk duyguları yüksek olan insanlardır. 16 tip arasında “sistem kurucular” olarak 

adlandırılırlar, çünkü hayal gücü ve sorumluluğun olağanüstü bir birleşimine sahiptirler. 

                                                           

         

 162 “ENTJ - The Leader ,“ t.y., <http://www.geocities.com/lifexplore/entj.htm>, 
(Çevrimiçi), 25.01.2005, yak. 1. ekran. 

 

             163 “Portrait of an ENTJ [ENTJ’nin Portresi],”t.y.,  <www.personalitypage.com.entj.html.>  
, (Çevrimiçi), 26.11.2004, par.2. 
 

164 “Profile by David Keirsey – ENTJ, “ t.y., <http://www.geocities.com/lifexplore/>, 
(Çevrimiçi), 21.04.2005, par. 1 - 2.  
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Sorumluluk duygularının da etkisiyle hem eğitim hem iş hayatında başarılı olurlar.  

Yaratıcı insanlardır, her zaman geleceğe dönük planlar yaparlar.  

Toplumun %1’lik kesimini oluşturan, INTJ’ler fikir insanlarıdır. Onlar için her şey 

olasıdır, her şey müzakere konusudur. Karmaşık problemlere eşsiz çözümler 

getirebilirler.  Kişisel ilişkileri için zaman ve çaba harcarlar fakat ilişkilerinde bağımsız 

olmak isterler. 165  

INTJ’ler işleriyle ilgili kararları alırken iş arkadaşlarına ya da yöneticilerine 

danışırlar. Öte yandan neyi biliyorlarsa onu yapmaya yönelirler. INTJ’ler tüm tipler 

içinde kendilerine olan güvenleri en yüksek olan tiplerdir. Sorumluluk duyguları yüksek 

olan insanlardır. Bitmeyen azimleriyle sonuçta amaçlarına ulaşırlar. Bir işe 

başlamışlarsa onu sonuna kadar tamamlama eğilimindedirler, işlerini yarım 

bırakmazlar. Yeteneklerini gösterip yönetsel pozisyonlara yükselebilirler. 166 

 

7. ENTP (Dışadönük, Sezinleyen, Düşünen, İzleyen) Tipi: ENTP’leri anlatan 

en doğru kelime “akıllı” kelimesidir. Mekaniğe olan ilgileri yüksektir. Küçük yaşlarda 

küçük aletler tasarlamaya başlarlar. İyi gözlemcidirler ve analiz yetenekleri gelişmiştir. 

Karmaşık problemlerin çözümü onlara eğlenceli gelmektedir. Bilgiye karşı açlık 

duyarlar.  Kuvvetli sezgileri gelecekte neler olabileceğini tahmin edebilmelerini sağlar.  

ENTP’ler yapılamaz denen işler için “ben yapabilirim” diyen insanlardır. Sözlü ifadede 

kabiliyetli, güzel konuşabilen insanlardır. Tartıştıkları insanlar yakın arkadaşları bile olsa 

fikirlerini savunmaktan çekinmezler.  Tüm insanlar arasında en zor beğenen insanlar 

ENTP’ler arasından çıkar. Her zaman en mükemmeli ararlar. 167 

                                                           

             
             165 Marina Margaret Heiss, “Introverted iNtuitive Thinking Judging [İçedönük, Sezinleyen, 
Düşünen, Sonuçlandırıcı ],“ (20.07.2003) <www://typelogic.com/intj.html>, (Çevrimiçi), 
26.11.2004, yak. 1 – 3. ekranlar. 
 

166 “Profile by David Keirsey - INTJ,“ t.y., <http://www.geocities.com/lifexplore>, 
(Çevrimiçi), 26.11.2004,  par.2. 

 
167“ The Portrait of the Inventor Rational (ENTP) “Akılcı Mucitin Portresi (t.y.), 

<http://www.keirsey.com/personality/entp.html>,  (26.11.2004), par.3. 
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Çalıştığı iş yerinde başarılı projeler geliştirip, adından söz ettirme ve  kendini 

kanıtlama eğilimindedir. Çevrelerini gözlemleyip yenilikler  yapmaktan hoşlanırlar. 

Araçlar ve sonuçlar arasındaki ilişkiyi yönlendirmeye çalışırlar. ENTP’ler kazanmak için 

oyunun kurallarını değiştirmeye kalkabilen insanlardır. Fikirlerini savunmaktan, sisteme 

karşı çıkmaktan çekinmezler. Başkalarından farklı olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. 

Çalışma yaşamında uyumlu oldukları söylenebilir. Genellikle insanları yargılamak yerine 

onları anlamaya çalışırlar. 

 Bir ENTP, mutlu bir aile yaşantısına sahip olabilir. Bir eş ve baba olarak uyumlu 

bir aile çevresi kurma ve yaşatma eğilimindedir. Aile içerisinde hoş sohbet, nükteli, özel 

zevkleri ve hobileri olan tiplerdir.168 

 

8.INTP (İçedönük, Sezinleyen, Düşünen, İzleyen) Tipi: INTP’lere  göre uzay 

ve zamandaki her şey belli bir plan ve düzen doğrultusunda yerleştirilmiştir. INTP’lerin 

zekası kendisi ve başkaları için değerlidir. İfade kabiliyetleri gelişmiştir fakat iyi bir 

iletişimci oldukları söylenemez. Hatta zaman zaman insanlarla olan ilişkilerinde sabırsız 

davranabilirler fakat tartıştıkları kişileri ikna etmekte güçlük çekmezler. Duygularını 

genellikle yazılı olarak ifade etmekten hoşlanır. INTP’ler durum ve koşullardaki 

ayrıntıları sezme yeteneğine sahiptirler. Ortaya çıkan koşulların etkisiyle davranışlarına 

yön verebilirler.  

 Yeni sistemlerin, fikirlerin, örgütlerin kurucusu olan INTP’leri en iyi tanımlayan 

kelime ‘mimar’ kelimesidir . Bir INTP bir süreç oluşturur ve işletilmesini başkalarına 

bırakır. INTP’ler için soyut şeyler somut şeylere göre daha önemlidir. Bir INTP   

teorisyendir, tüm teorilerinin gerçek hayata adapte edilebilir olması ise beklenemez. 169 

Başarılı bir kariyer sahibi olmak isteyen INTP’ler mantık, felsefe ve matematik 

alanlarına yönelmelidir çünkü onların işi soyutladır. Öte yandan iyi bir eğitimci de 

olabilirler. Gelişmiş olan ifade kabiliyetleri onları iyi birer öğretmen yapar. Meslekleri ne 

                                                           

 
168 Silah, a.g.e., s. 209. 
 
169 “The Portrait of the  (INTP)”, t.y. http://www.keirsey.com/personality/intp.html 

(Çevrimiçi), 26.11.2004, par. 2. 
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olursa olsun INTP’ler entelektüel insanlardır. İş yaşantısında ise çalıştıkları örgüt için 

parlak fikirler yakalayabilirler, çünkü onlar fikirlerin mimarıdır. 170 

 

9. ESFJ (Dışadönük, Duyumsayan, Hisseden, Sonuçlandıran) Tipi: Tüm 

tipler içinde en sosyal olanlar  ESFJ’lerdir. İnsanlarla etkileşim kurmak sanki onlara 

enerji verir. Anahtar sözcüğü ‘uyum’ olan bu tipler, ihmal edildiklerini düşündüklerinde 

kolayca incinebilen insanlardır. Toplumsal değerler konusunda bilinçlidir. İyi bir ev 

sahibidirler, tanıştıkları insanlara isimleri ile hitap etmekten hoşlanırlar. Evliliğin sosyal 

yaşamın gereği olduğunu düşünürler, iyi bir statüye gelmek için evlenebilirler. Kuralların 

dürüst ve gerekli olduğunu düşünürler. Okul, hastane gibi sosyal kurumlarda 

çalışmaktan keyif alırlar. Gelişmiş olan toplumsal sorumluluk duyguları nedeniyle ilkokul 

öğretmenliği  ve hemşirelik başarılı olabilecekleri mesleklerdir. Sosyal bağlar ESFJ için 

çok büyük önem taşır. Sohbetleri genellikle geçmişteki hatıraları ile ilgilidir. Gelenekler 

ESFJ’ler tarafından gözlemlenir, geliştirilir ve desteklenir. ESFJ’ler takdir edilme ihtiyacı 

içinde olan insanlardır, ilgisizlik onları incitir.171 

Dışadönük kişilikleri iyi bir satışçı olmalarını sağlar. İş esnasında 

gözlemlenmeleri onların nasıl iyi bir satışçı olduklarının anlaşılmasını sağlar. Müşteri 

ESFJ’den bir şey alırken ürün için değil ESFJ’nin kişiliği için alırlar. Sahip olduğu 

özellikler ESFJ’nin öğretmenlik, müfettişlik, yöneticilik, koçluk gibi insanlarla yüz yüze 

çalışılan işlerde başarılı olmalarını sağlar. 172 

 

10. ISFJ (İçedönük, Duyumsayan, Hisseden, Sonuçlandıran) Tipi: ISFJ’ler 

toplumun yaklaşık %6’lık bir kesimini oluştururlar.  Şefkatli ve yardımsever insanlardır. 

Ailesi hayatının merkezidir. Birkaç yakın arkadaşı vardır.  Sorumluluk duyguları 

                                                           

170 “INTP-The Wizard, “ t.y., <http://www.geocities.com/lifexplore/entj.htm>, (Çevrimiçi), 
26.11.2004, yak. 1. ekran. 

 
171 “The Portrait of the  ESFJ,”  t.y. <http://www.keirsey.com/personality/esfj.html>, 

(Çevrimiçi), 26.11.2004, yak. 1. ekran. 
 
172The Portrait of the  ESFJ,”  t.y. <http://www.keirsey.com/personality/esfj.html>, 

(Çevrimiçi), 26.11.2004,  2. ekran.  
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gelişmiştir. Genellikle sinirli bir yapıdadırlar. Oldukça iyi niyetlidirler. Zaman zaman bu 

iyi niyetleri istismar konusu olabilir. Bu iyi niyetleri toplum tarafından anlaşılamamakta 

ve kendilerine gereken değer verilememektedir. Pek takdir edilen insanlar değillerdir.  

ISFJ’nin gelişmiş sorumluluk duygusu, iyi niyeti onu iyi bir aile reisi yapmaktadır. 

Eşine ve çocuklarına değer veren mükemmel bir aile reisidir.173 İyi hafızaları ve 

onlardan beklenilmeyecek derecede analitik yetenekleriyle iyi ve doğru çalışanlardır. 

Patronları için sadık ve güvenilirdirler. Güvenilir ortamlarda çalışmak isterler. 

Sorumluluk duygularının gelişmiş olması bunun için saatlerce çalışmaları gerekse bile 

üzerlerine almış oldukları işleri bitirmelerini sağlar. Yaptıkları işlerin patronları tarafından 

gözlenmesini isterler. İşlerine ve patronlarına karşı bağlılıkları yüksektir. Kurallara 

bağlıdırlar, çevrelerindeki herkesin de kurallara uygun davranmasını beklerler. 

Toplumsal değerler onlar için çok önemlidir. Hemşirelik, öğretmenlik gibi işlerde başarılı 

olabilirler. 174 

 

11.ESTP (Dışadönük, Duyumsayan, Düşünen, İzleyen) Tipi: Oldukça 

hareketli insanlardır. ESTP’ler  için bugün mutlaka yeni bir şeyin başlangıcıdır. İçinde 

bulundukları koşulları yaşarlar. Bir ESTP, seçkin bir organizatör, uluslar arası bir 

diplomat, iyi bir müzakereci olabilir.  Onları en iyi açıklayacak kelime “becerikli” 

kelimesidir. Yabancılara yaklaşmakta ve onları bir şeylere ikna etmekte hiç tereddüt 

etmezler.  

Ailelerini ise zaman zaman ihmal edebilirler. Eşlerini sıradan bir obje gibi 

görebilirler. Birçok insan tarafından ismen tanınmalarına, çevrelerinde çok popüler 

olmalarına rağmen onların hayatlarında derin bağlılıklara yer yoktur. İyi girişimci ve 

müzakerecidirler. Yaşam, onların etrafında asla soluk, sıkıcı değildir. Oldukça hareketli 

bir sosyal yaşantıları vardır.  Yaşadıkları yerde en iyi restoranları bilirler, gittikleri 

yerlerde garsonlar onlara isimleriyle hitap eder. Sıcak, çekici insanlardır. Çevrelerindeki 

                                                           

 
173 “The Portrat The Portrait of the  ISFJ,”  t.y. 

<http://www.keirsey.com/personality/isfj.html>, (Çevrimiçi), 26.11.2004, yak. 1 ve 2. ekranlar. 
 

174 “Profile by David Keirsey - ISFJ,” t.y., <http://www.geocities.com/lifexplore/>, 
(Çevrimiçi ), 26.11.2004, 3.par. 
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insanları bu özellikleri ile etkileyebilirler.  Rutin olaylara fazla zaman harcamazlar. 

Kimsenin aklına gelmeyen bir fikir ya da projeyi pazarlayabilirler ama bir projenin idari 

detayları ile uğraşmayı sıkıcı bulurlar. Eğitim onlar için fazla önemli değildir. Okulu 

akademik deneyim kazanacakları bir yer olarak değil de arkadaşlarıyla buluşabilecekleri 

bir yer olarak görürler. İyi bir gözlemcidirler. Çalışanları gözlemlerine dayalı olarak 

motive etmeye çalışırlar. Onların ilgi ve ihtiyaçlarına göre çalışma ortamlarını 

düzenlemeye çalışırlar. Sinirleri sağlamdır, başka insanların dayanılmaz bulacağı stresli 

işler onlara çekici gelebilir.  Yaptıkları işlerin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmak yerine 

bir sonraki harekete hazırlanıyor olurlar.175 

 

12. ESFP (Dışadönük, Duyumsayan, Hisseden, İzleyen) Tipi: Toplumun 

yaklaşık %13’ü bu kişilik tipindedir. İnsanları ve eğlenceyi severler. Konuşmaktan, 

özellikle da başkaları hakkında konuşmaktan hoşlanırlar. Beraber oldukları insanları 

eğlendirebilecek hoşsohbet insanlardır. Eğlenceli, yumuşak huylu, esprili, akıllı, 

konuşkan, cömert  tiplerdir. İnsanlar onlarla beraber olmaktan hoşlanırlar. Onlar hayatı 

eğlenceli kılmak için vardır. Mutlu ve uyumlu beraberlikler yaşarlar.  İş yerinde 

çalışanlara karşı ilişki odaklıdırlar. Onları tanımlayan anahtar kelime “icraatçı” 

kelimesidir. İnsanlarla birlikte olabileceği işleri tercih ederler. Birlikte çalıştıkları 

insanların fikirlerini alarak ortaklaşa verdikleri kararları uygulamayı tercih ederler. 

Hatalara karşı toleransı düşüktür. Bilim ve mühendisliğe ilgi duymazlar, eğitim alanında 

başarılı olabilirler. Sosyal ve uyumlu oluşları insanların onlara yakın oluşunun sebebidir. 

Karmaşık durumlarda bile insanları eğlendirebilirler. 

 İş yerinde çalışanlar arası uyumsuzluktan kaynaklanan bir sorun varsa, bu kriz 

anında hemen duruma adapte olur ve çalışanlara rehberlik eder. Genellikle ilişki 

odaklıdırlar, eğer insanlarla iyi anlaşıyorlarsa görev odaklı olurlar. 176 

                                                           

 
175 “The Portrait of ESTP,” t.y., <http://www.keirsey.com/personality/entp.html>, 

(Çevrimiçi), 26.11.2004, par.1-4. 
 

176 Sandra Krebs Hirsch and Jean Kummerow, ESFP - Joker , 
,t.y.,<http://www.geocities.com/lifexplore/>, (27.11.2004), yak. 1 – 3. ekranlar. 
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13. ESTJ (Dışadönük, Duyumsayan, Düşünen, Sonuçlandıran) Tipi:  Bu 

tipler düzen ve devamlılıktan hoşlanırlar. İnsanları organize ederken ya da harekete 

geçirirken kurallardan güç alırlar. Gelişmiş olan sorumluluk duygularının etkisiyle sivil 

toplum örgütlerinde, servis örgütlerinde katılımcı olarak yer alabilirler.  

Çevreleriyle sürekli etkileşim içindedirler ve ilişkilerinde güvenilirlerdir. ESTJ 

tipini en iyi anlatan kelime “sorumluluk” kelimesidir. Topluma, yakın çevrelerine ve 

kendilerine olan sorumluluklarının bilincinde olan insanlardır. İyi niyetli ve içleri dışları 

bir insanlardır. İşlerini kurallara uygun bir şekilde yürütmeyi severler. Kurallara 

uymayanları eleştirirler. ESTJ açık sözlü bir ilke insanıdır.  Öğretmenlik, bankacılık, 

yöneticilik onlar için uygun mesleklerdir.177 

Örgütsel etkililikleri kurallara göre yürütmeyi isterler. Genellikle çalıştıkları 

kuruma sadıktırlar. Bu tip içerisinde yer alan yöneticiler, daha çok dış ortamla ilgili, 

direktiflere uyan mantık sırasını mutlaka takip eden düzenli kişilerdir. ESTJ’ler  

sorumluluk sahibi ve güçlüdürler. Ayakları yere basan pratik insanlardır. Her konuda 

bilgiye önem verir ve bilgiye ulaşmak için uğraşırlar. Belli bir zamanda birçok işi 

bitirebilirler, bu da onları iyi idareciler sınıfına sokar.178  

ESTJ tipi işinde adildir, hile yapmaktan hoşlanmaz. İşyerinde zaman kavramına 

önem verir diğer çalışanların da dakik davranmalarını beklerler. İşinde en kısa sürede 

sonuca ulaşabilme güdüsü ile çalışırlar. İşte de evde de kural koyucudurlar, ailelerine 

de işlerine oldukları kadar bağlıdırlar. 179 

 

14.  ISTJ (İçedönük, Duyumsayan, Düşünen, Sonuçlandıran) Tipi:  ISTJ tipi 

için en uygun sözcük “güvenilir” sözcüğüdür. Hem iş hayatında hem de özel 

hayatlarında karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarlar.  Toplumun %6’lık kesimini 

                                                           
177 Joe Butt, “Extroverted iNtuitive Sensing Judging [Dışadönük, Duyumsayan, 

Hisseden, Sonuçlandırıcı Kişilik Tipi],” 14.07.04,  (Çevrimiçi), <www://typelogic.com/estj.html>, 
26.11.2004, par. 1- 2. 

 
178 Kurt, a.g.e., s. 118. 

 
179 Silah,  a.g.e., s. 211. 
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oluşturan bu tipler genellikle ciddi ve az konuşan kimselerdir. Dikkat çekmeye ihtiyaç 

duymazlar. Bu nedenle çok dikkat çekici    başarılar elde edemeyebilirler. Art niyetle 

karşılaştıklarında dehşete düşerler, bir söz vermişlerse mutlaka yerine getirmeye 

çalışırlar. Kendilerini işlerine adamış, dakikliği parola seçmiş güvenilir çalışanlardır. 

Çalışmaları sırasında kusursuzluğa ve ayrıntılara dikkat ederler. Bağlı bulundukları 

işyeri için güvenilir çalışanlardır. 180 

ISTJ tipi bir yönetici olarak sakince kendi işlerini bakarlar, görevlerinin 

farkındadırlar ve her zaman yerine getirirler. Denetleyicilik, hesap kontrolörlüğü, vergi 

denetmenliği gibi işlerde başarılı olabilirler.  Verileri kesinlik ve konsantrasyonla gözden 

geçirirler. Pratik, ilişkilerde sabırlı ve başarılıdırlar. Zamanı iyi kullanırlar, güvenilirdirler. 

Bu tipteki yöneticiler beş duyularını da kullanabildiğinde çok rahattırlar, mantık ve 

nesnellikle karar verirler, yapılandırılmış ve düzenli iş ortamlarında verimli çalışabilirler. 

Sorunları çözerken gelecekteki olasılıkları dikkate alma, insan duygularına önem verme 

ve karar vermeden önce yeni bilgileri elde etme konularında yardıma ihtiyaç duyarlar.181  

ISTJ’ler aile hayatlarında da güvenilir tiplerdir. Ailelerine karşı sorumluluk 

duygusuyla bağlıdırlar. Eş ve çocuklarına karşı kendilerini hep sorumlu hissederler. 

Kalıcı ve güvenilir evlilikler yürütebilirler. 182 

 

15.ISTP (İçedönük, Duyumsayan, Düşünen, İzleyen) Tipi: Sürekli hareket 

halinde olan insanlardır. İşlerini yapmaktan sıkılmazlar. Toplumun % 6’lık kesimini 

oluşturan bu tipler yorulmak bilmezler. İş hayatında sürekli hareket halindedirler, 

bilimsel çalışmalara ilgi duyarlar. Teknolojik yöntemleri, modern araçları kullanmaktan 

hoşlanırlar. Yerlerinde oturmak, okumak, başkalarıyla uzun uzun sohbet etmek onlara 

sıkıcı gelir. Boş durmaktan rahatsızlık duyarlar. Mükemmeliyetçi değildirler, çoğu zaman 

toleranslı davranabilirler.  İhtiyaç duydukları hareket ve heyecan ihtiyacını  cerrahlık, 

                                                           

 
180 “Profile by David Keirsey - ISTJ,” t.y.,<http://www.geocities.com/lifexplore/>, 

(Çevrimiçi), 26.11.2004. 
 
181 Kurt, a.g.e., s. 118. 
 
182 Aynı, a.g.e., s. 119. 
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mühendislik, araba yarışçılığı, akrobatlık gibi mesleklerde bulabilirler. Başkalarıyla olan 

ilişkilerini anlamak zordur.  Hak ve özgürlüklerine düşkündürler. Zekaları yüksektir ve 

sürekli olarak zekalarını kanıtlama eğilimindedirler. Onlar için sırf biliyor olmak uğruna 

bilgidense bir aktivitenin gerçekleştirilmesi için kullanılan bilgi daha önemlidir. 

Çevrelerine hep bir öğretmen edasıyla bakarlar, diğer insanlara karşı yönlendirici 

olmaya çalışırlar. Başka insanlara uzak davranabilirler. Bilimsel çalışmalar, politika gibi 

alanlarda kariyer sahibi olabilirler. Teknik işlerde, bilim laboratuarlarında çalışabilirler.  

Çevrelerinde iyi bir lider imajı yaratabilirler.  Bu tipler genellikle soyut çalışmalarla 

ilgilenseler de anahtar sözcükleri “gerçekçidir”. 183 

 ISTP davranış olarak diğer tiplerden en çok ESTP’ye benzer. Bu benzerlik 

ilerleyen yaşlarda daha da artabilir. Genç yaşlarda ise ISTP, ISFP’ye benzer fakat bu 

benzerlik kişinin kendine olan güveni arttıkça artar. 184 

 

16. ISFP (İçedönük, Duyumsayan, Hisseden, İzleyen) Tipi: ISTP’ler en çok 

özgürlüğe özlem duyarlar, anahtar kelimeleri “özgür ruh’tur”. Başardığını hissetmeye 

ihtiyaç duyar. Doğaya ve sanata ilgi duyarlar. Bilim, felsefe ve edebiyat alanları 

ISFP’lere göre değildir.  İçedönük kişilik yapılarının etkisiyle kendilerini başka insanlara 

ifade etmekte güçlük çekerler. Açık seçik bir biçimde kendilerini sözle ifade edemezler. 

Sözlü ifade yerine kendilerini güzel bir gülümseme ya da bir buket çiçekle anlatmayı 

tercih ederler. Hareketleri de şiirseldir. Soyut konulara ilgi duyarlar. Yazı yazmaktan, 

fikir tartışmalarına katılmaktan hoşlanırlar.  Duyarlı kişilikleri sanatta başarılı olmalarını 

sağlar. Zeka düzeyleri yüksektir. Toplumda nazik davranan insanlardır. Kendilerini 

çabuk sevdirebilirler. İçgüdüsel olarak doğaya hayrandırlar. Planlı ve programlı insanlar 

değildirler. Plansız olarak işlere kalkışırlar. İçedönük yapıları nedeniyle başka insanlar 

tarafından kolayca anlaşılamazlar. İş ilişkilerinde duygusal davranabilirler. Başkalarının 

                                                           

 
183 Profile by David Keirsey,  t.y., “http://www.geocities.com/lifexplore”,  (Çevrimiçi), 

1.ekr. 
 
184 Silah, a.g.e., s. 215. 
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yetersizlikleri onlarda acıma duygusu yaratır. Hümanist yapılarını iş yerinde de belli 

ederler. 185 

 

3.6.2. EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK ÖLÇEĞİ  

 

Eğitici yöneticilik ölçeğinin geliştirilmesi için yapılan literatür taraması sonucu, eğitici 

yöneticinin göstereceği davranışlar tanımlanmıştır. Daha sonra bu davranışları yansıtan 

61 adet ifade geliştirilmiştir. 

 

 

Tablo 7. Yedi Boyutta Eğitici Yöneticilik Davranışları 

Empatik İletişim Kurma 

Astlara karşı içten ve açık sözlü davranmak 

Astlarla yalnızca işle ilgili konularda konuşmak 

Dinlediğini belli etmek için sorular sormak 

Astlara iş dışında da  vakit ayırmak 

Astların ne düşündüğünü anlamakta güçlük çekmek 

Astların vücut dillerinden ne düşündüklerini çıkarabilmek 

Astların istek ve beklentilerini analiz etmeye çalışmak 

Astlar konuşurlarken ne ima etmek istediklerini anlamak 

Astları sadece karşılık vermek için dinlemek 

Yol Göstericilik   

Astların istek ve becerileri doğrultusunda hedefler belirlemek 

Astların gelişime açık yönlerini onlarla birlikte belirlemek 

Astların hangi konuda yüksek performans gösterebileceklerini sormak 

Astların kendi kariyerleri ile ilgili aldıkları kararları desteklemeye çalışmak 

Sadece astlara değil çevredeki insanlara da fikir vermek 

                                                           

 
185 Profile by David Keirsey, t.y., “http://www.geocities.com/lifexplore”, (Çevrimiçi), 1. ekr. 
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Astların birbirlerinin fikirlerini dinlemelerini desteklemek 

Olumsuz deneyimleri astlarla paylaşmak 

Karşılıklı Güven Oluşturma  

Astlara yöneltilen eleştirinin onların yararına olduğuna ikna etmek 

Eleştiriyi herkesin içinde yapmak 

Astların görüşme taleplerini geri çevirmemek 

Eleştiri yaparken kişiye değil işe yoğunlaşmak 

Yapılan hatalara hemen müdahale etmekten kaçınmak 

Hata yapan astları sert bir dille uyarmak 

Astların hatalarını başkalarının yanında açığa vurmaktan kaçınmak 

Astların performanslarını değerlerken alaycı ve aşırı eleştirel yorumlardan 

kaçınmak 

Astlara verdiği sözleri tutmak 

Geri Bildirim Verme 

Kendi fikrini açıklamadan astların düşüncelerini dinlemek 

Astlara bir görev verilince sorular sorarak anlaşıldığından emin olmak 

Astlar için takdir ifadeleri kullanmak 

Astların performansını iş başında gözlemlemek 

Astların performansı ile ilgili  iyileştirme önerileri sunmak 

Astların performansını değerlerken kendi görüşlerini göz önünde bulundurmak 

Astlar için izlenebilir türden hedefler belirlemek 

Astlar üstün performans gösterdiklerinde onları ödüllendirmek 

Yetkilendirme 

Astların kendi yerini alacağından endişe duymamak 

Astların kendi  iş yapma  yöntemlerini geliştirmelerini desteklemek 

Astların yaptıkları bazı hataları onların sorumluluk almaktan kaçınmamaları 

adına hoş görmek 

Yetki devretmek yerine kendisi yapmayı tercih etmek 

Astların altından kalkamayacakları bazı işler olduğunu düşünmek 

Astlara yaptıkları işle ilgili öneri geliştirme hakkı sunmak 
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Sorumluluklarını arttıracak yönde çalışmalarını desteklemek 

Her çalışanın başarılı olacağı bir iş olduğuna inanmak 

Problem Çözme 

Problemlerin çözümünün yaşayarak öğrenileceğine inanmak 

Astların karşılaştıkları her sorunda danışmalarını beklemek 

Karşılaşılan sorunun iyice tanımlanmasını beklemek 

Astların bilmedikleri şeyi başka kaynaklardan öğrenmelerini desteklemek 

Bir sorunun birden fazla çözümü olduğuna inanmak 

 

Öğreticilik 

Astların başarısızlıklarını onlar için bir öğrenme fırsatı olarak görmek 

Eski yöntemleri yenilere tercih etmek 

Olumsuz tecrübeleri astlarla paylaşmaktan kaçınmak 

Daha kullanışlı iş yapma yöntemleri geliştirmelerini desteklemek 

Astlardan beklenilen davranışları öncelikli olarak sergilemek 

Yöneticinin görevini astlara ne yapacaklarını açıkça söylemek olarak görmek 

Bir şeyi anlatırken örneklerden faydalanmak 

Astların başarısızlıktan yılmamalarını telkin etmek 

Astların başarısından gurur duymak 

 

 

Belirlenen davranışlar doğrultusunda ölçeği oluşturacak 61 adet ifade geliştirilmiştir. 

İfadeler, ait oldukları boyut ve alt boyutlar aşağıdaki tabloda görülebilir.  
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Tablo 8. Ölçeğin Boyutları, Alt Boyutları ve İfade Numaraları 
 

 
BOYUTLAR 

 
ALT BOYUTLAR 

 
İFADE SAYISI 

   
EMPATİK İLETİŞİM Çalışanların fikrine önem verme 1 
KURMA Samimiyet  2 
 İyi bir dinleyici olabilme 3 
 Göz teması kurma 3 
 Toplam 9 
   
YOLGÖSTERİCİLİK İlgi ve becerileri dikkate alma  2 
 İleriye dönük hedefler belirleme  3 
 Destekleme  3 
 Tecrübeleri paylaşma 1 
 Toplam 9 
   
KARŞILIKLI GÜVEN İçtenlik  2 
OLUŞTURMA Aşırı eleştirel olma ve alaycılıktan kaçınma 2 
 Vakit ayırma 3 
 Sözüne sadık olma 2 
 Toplam 9 
   
GERİBİLDİRİMDE  İş başında gözlemleme 3 
BULUNMA Yapıcı eleştiride bulunma 2 
 Verilen görevin anlaşıldığından emin olma 2 
 Takdir etme 3 
 Toplam 10 
   
YETKİLENDİRME Astların gelişiminden 3 
 sorumluluk duyma  
 İnisiyatif verme 4 
 Yetkilendirme 2 
 Toplam 9 
   
SORU SORABİLME VE Yaratıcılık  4 
PROBLEM  Sorunu tanımlayabilme 1 
ÇÖZEBİLME Çalışanların katılımını 2 
 sağlayabilme  
 Toplam 7 
   
ÖGRETİCİLİK Hataları öğrenme fırsatı  3 
 olarak görme 3 
 Örnek olma  
 Astların başarıları ile gurur duyma 

Ortak çalışmayı destek 
1 
1 

 Toplam 8 
 Toplam İfade Sayısı 61 
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IV.  Bölüm 

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu bölümde uygulanan istatistiksel test ve analizlerin sonuçları değerlendirilmiş, temel 

ve alt hipotezlerle ilgili sonuçlar sunulmuştur. Esas araştırmadan önce pilot 

araştırmanın güvenilirlik ve geçerlilik analiz sonuçları verilmiş, bu şekilde esas 

araştırmanın  ikna ediciliği sağlanmıştır.  

 

 

4.1. GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK 

 

4.1.1.  EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ 

 

Çalışmada kullanılan Eğitici Yöneticiliğe Yatkınlık Ölçeğinin boyutları literatür taraması 

sonucu belirlenmiştir. Ceylan’ın (2002) Empatik İletişim Kurma, Problem Çözme, 

Yetkilendirme, Geri Bildirim Verme ve Yol Göstericilik186 boyutlarına Öğreticilik ve 

Karşılıklı Güven Oluşturma davranışları da incelenip ölçeğe dahil edilmiştir. Bu boyutlar 

ayrı bir bölüm gibi değerlendirildiği takdirde ölçek yedi bölümden oluşmuştur denilebilir. 

Toplamda 61 ifadeden oluşan ölçek 40 kişi üzerinde uygulanmıştır. Pilot araştırma 

sonucu elde edilen verilere yapılan güvenilirlik analizi sonucu ulaşılan alfa güvenilirlik 

katsayısı ,91’dir. Sosyal bilimlerde ,70 ve üstü güvenilirlik için genellikle yeterli bir rakam 

kabul edilmektedir.  

Pilot araştırma ile elde edilen verilere yapılan alfa güvenilirlik analizi sonuçları 

Tablo 9’deki gibidir.  

 

 

 

                                                           
186 C. Ceylan, a.g.e., s. 212. 
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Tablo 9.  Alt Boyutların Alfa Güvenilirlik Katsayıları (Pilot Araştırma) 
 
 
Boyutlar 

 
Cronbach Alfa 

Empatik İletişim Kurma                                                                                      0,84 
Yol Göstericilik                                                                                                   0,79 
Karşılıklı Güven Oluşturma                                                                                0,79 
Geribildirim Verme                                                                                            0,82 
Yetkilendirme         0,74 
Soru Sorabilme ve Problem Çözebilme                                                              0,70 
Öğreticilik   0,68 

 
Ardından yarıya bölme güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçek iki bölüme ayrılmış 

ve sanki iki ayrı ölçekmiş gibi iki yarı arasındaki korelasyona bakılmıştır. Sonuçlara göre 

ölçeğin iki ayrı yarısı arasında ,67 oranında anlamlı bir ilişki vardır.  

Bu çalışmada yapılan ölçümlerin yapısal geçerliliğe sahip olduğunu göstermek 

için nomolojik ağdan faydalanılabilir. Araştırmacı tarafından kuramsal olarak kavramsal 

yapı ve boyutlar arasındaki ilişkiler nomolojik ağ grafiği ile temsil edilebilir.187  

Boyutlar ve boyutlar arası ilişkiler, araştırmacının yaptığı literatür taraması 

sonucu belirlenmiştir. Çalışmada sözü geçen kavramsal yapı ve yapıyı oluşturan 

boyutlar arası ilişkiler aşağıdaki nomolojik ağ grafiği ile takip edilebilir.  

 

 

 

.  

                                                           

 
187 Hüner Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, 

Ankara, Seçkin, 2005, 242.  
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Şekil 2.  Nomolojik ağ grafiği. 

EİK 

YLG 

KGO 

PROB 

ÖĞR 

GBV 

YET 

Çalışanların 
fikrine önem 
verme 

Samimiyet 

Etkili 
dinleme 

Ulaşılabilir 
hedefler 
belirleme 

Destek ve 
yeni 
deneyimle
-re açıklık 
 

Tecrübe 
paylaşımı 

Sadakat 
 

İçtenlik 

Eleştiriye  
açıklık 

Takdir 
 

Gözlem 

Yapıcı 
eleştiri 

Astların 
gelişimden 
sorumluluk 

İnisiyatif  
verme 

Problemi 
tanımlama 

Yaratıcılık Katılım 
sağlama 

Örnek 
olma 

Hatalardan 
faydalanma 

Ortak 
çalışmayı 
destek 
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Çalışmada incelenen ilişkiler şekildeki gibidir. Çalışmanın sonunda elde edilen 

bulgular nomolojik ağ ile kıyaslanıp kurulan ilişkilerin doğruluğu incelenebilir. Nomolojik 

ağ oluşturulurken ilgili kavramların literatürdeki tanımlarından ve birbirleriyle 

ilişkilendirilme biçimlerinden faydalanılmıştır. Literatürde, Ceylan’ın (2002) eğitici 

yöneticilikle ilgili geliştirdiği beş boyuta benzer olarak yapılan ilişkilendirmelere 

rastlanmaktadır. Örneğin Ellinger ve arkadaşları (2003) “ empatik iletişim kurma ve 

geribildirim vermeyi” de eğitici yöneticilik boyutları arasında göstermişlerdir.188 

Alt boyutlardan “empatik iletişim kurma” boyutu tanımlamalarından “samimiyet 

ve çalışanların fikrini önemseme”  boyutları Ceylan’ın (2002) tanımladığı alt boyutlar ile 

örtüşmektedir. Öte yandan “etkili dinleme” boyutu Pounds (2006) tarafından empatik 

iletişimin bir faktörü olarak tanımlanmıştır.189 

“Yol göstericilik” boyutunun alt boyutlarından “hedef belirleme, destek ve yeni 

deneyimlere açıklık”,  Beard’ın (2001) boyutları ile örtüşmektedir. 190 

“Geribildirim verme ve problem çözme boyutlarının” alt boyutları Olivero ve 

arkadaşlarının (1997) geliştirdiği boyutlar ile uyumludur.191 

“Yetkilendirme” alt boyutları yine Ceylan’ın (2002) tanımladığı alt boyutlar ile 

örtüşmektedir. 

“Öğreticilik ve Karşılıklı Güven Oluşturma” boyutları ise araştırmacı tarafından 

ilave edilmiştir. 

                                                           

 
188 Ellinger, Ellinger ve Keller, a.g.e., s. 446. 
 
189 Jerry Pounds, “Empathy: Skill or Personality Trait (Empati: Bir Beceri mi, Kişilik 

Özelliği mi?),” Management Issues, 17.05.2006, <http://www.management-
issues.com/display_page.asp?section=opinion&id=3237>, (Çevrimiçi), 10.06.2006, yak. 3 ekr. 

 
190 S.D. Beard,”Mentoring Relationships Through the Lens of Race and Gender 

(Rekabet ve Cinsiyet Merceğinden Mentorluk İlişkileri),” 2001, 
<http://www.simmons.edu/som/docs/centers/insights_10.pdf>,  (Çevrimiçi), 10.06.2006, yak. 1-4 
ekranlar. 

 
191 Olivero, Bane ve Kapelman, a.g.e., s. 461-469. 
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Eğitici yöneticilik ölçeği hazırlanırken her bir boyut ayrı bir ölçek gibi 

değerlendirilmiş her boyut için ayrı ayrı güvenilirlik ve faktör analizleri yapılmıştır. İfade 

sayısını indirgemek amacıyla ölçeğin tümüne temel bileşenler faktör analizi 

uygulanmıştır. Bu uygulamanın sonucunda Karşılıklı Güven Oluşturma ve Geribildirim 

Verme için dokuz, Yetkilendirme ve Yol Göstericilik  için sekiz, Empatik İletişim Kurma, 

Problem Çözme ve Öğreticilik boyutlarına ait yedi ifadenin faktör yüklerinin 0,40’ın 

üzerinde olduğu belirlenmiştir. Anketin yanıtlanma oranını arttırabilmek amacıyla 

ifadelerin güvenilirlik analizi sonuçları da  göz önünde bulundurularak ifade sayısında 

azaltmaya gidilmesi uygun görülmüştür. Faktör yükü 0,40 ve yukarısında olan ifadeler 

aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 10. Eğitici Yöneticiliğe Yatkınlık Ölçeği Faktör Yükleri (Pilot Araştırma 1. Faktör 
Analizi) 

 

 Emp.İlet. Yol. 
Göst. 

Karş.Gü
v.Oluşt. 

Geri 
Bild. 

Yetki. Prob. 
Çöz. 

Öğr 
. 

İFADE 1      ,58       
İFADE 3      ,76       
İFADE 4      ,58       
İFADE 5 ,63       
İFADE 6 ,57       
İFADE 7 ,69       
İFADE 8      ,76       
İFADE 10                   ,56      
İFADE 11  ,41      
İFADE 12  ,61      
İFADE 14                   ,75      
İFADE 15                   ,76      
İFADE 16                   ,41      
İFADE 17                   ,40      
İFADE 18  ,69      
İFADE 19   ,56     
İFADE 20   ,77     
İFADE 21   ,86     
İFADE 22   ,41     
İFADE 23   ,85     
İFADE 24                                         ,59     
İFADE 25   ,90     
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iFADE 26                                         ,40     
İFADE 27                                         ,88     
İFADE 28                                        ,42    
İFADE 29                                                                  ,75    
İFADE 30    ,89    
İFADE 31    ,82    
İFADE 32                                                                  ,72    
İFADE 33    ,47    
İFADE 34                                                                  ,81    
İFADE 35                                                                  ,69    
İFADE 37                                                                             ,85    
İFADE 38                                                                                         ,84   
İFADE 39     75   
İFADE 40     ,71   
İFADE 41                                                                                     ,42   
İFADE 43     ,83   
İFADE 44                                                                                        ,74   
İFADE 45     ,75   
İFADE 46                                                                                         ,47   
İFADE 47      ,67  
İFADE 48                                                                                                         ,64  
İFADE 49      ,89  
IFADE 50      ,58  
İFADE 51                                                                ,59  
İFADE 52                                                                                                          ,48  
İFADE 53                                                                              ,61  
İFADE 54                                                                                                           ,42 
İFADE 55                                                                                             ,43 
İFADE 56       ,63 
İFADE 57       ,49 
İFADE 59                                                                                                                         ,45 
İFADE 60                                       ,75 
IFADE 61       ,71 

 

 

Faktör analizi sonucunda faktör yükü 0,40 ‘ın altında olan 6 ifadenin ölçekten 

çıkartılmasına karar verilmiştir. Geri kalan ifadeler Cronbach alfa güvenilirlik analizi ile 

sınanmıştır.  

Ölçümün güvenilirliğini saptamak için klasik test kuramı temel alınmış yarıya 

bölme ve  alfa güvenilirlik analizlerinin ardından ifadeler arasındaki tutarlılığı belirlemek 

amacıyla maddeler arası korelasyon yöntemine başvurulmuştur. Maddeler arası 
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korelasyon analizinin sonucuna göre birbiri ile korelasyonu düşük olan ifade çiftlerinden 

biri nihai ölçeğe alınmayabilir. Ölçüm aracının beş dereceli Likert ölçeği olması ve 

genellikle verilerin sağa veya sola çarpık olmaları nedeniyle Spearman korelasyon 

analizi tercih edilmiştir. Buna göre aralarında ,20’den az korelasyon bulunan ifadeler 

belirlenmiştir.  

Dördüncü yöntem olarak madde puanları ile toplam puan arası korelasyonu 

belirlenmiştir. Bu analizinin sonucuna göre toplam puan korelasyonu 0.30’un192 altında 

olup ölçekten çıkarılabilecek ifadeler belirlenmiştir.  

 
 
Tablo 11. Alt boyutların Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları 
 

 Madde Toplam  Puan 
Korelasyonu 

Cronbach Alfa 

Empatik İletişim Kurma                      ,87 
İfade 1                                                 ,49  
İfade 3                                                 ,60  
İfade 4                                          ,54  
İfade 8                                                 ,59  
   
Yol Göstericilik                                                                                                             74 
İfade 10 ,42  
İfade 14 ,44  
İfade 15 ,58  
İfade 16                                               ,59  
İfade 17                                               ,29  
   
Karşılıklı Güven Oluşturma                                                                                          ,79 
İfade 23                                               ,35  
İfade 24                                               ,40  
İfade 26                                               ,45  
İfade 27                                               ,40  
   
Geribildirim Verme                                                                                                       ,80 
İfade 28                                              ,32  
İfade 29                                              ,27  
İfade 32                                              ,36  
İfade 34                                              ,52  

                                                           

 
192 Şencan,  Sosyal ve Davranışsal Araştırmalarda Güvenilirlik ve Geçerlilik, s. 242.  
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İfade 35                                              ,37  
   
Yetkilendirme  ,50 
İfade 37                                              ,34  
İfade 38                                              ,44  
İfade 41                                              ,40  
İfade 44                                          ,60  
İfade 46 ,38  
   
Problem Çözebilme  ,68 
İfade 48 ,34  
İfade 50                                                                                                       ,61  
İfade 51 ,46  
İfade 52 ,37  
İfade 53 ,36  
   
 Öğreticilik     
İfade 54 ,73  
İfade 55                                               ,48  
İfade 59                                               ,40  
İfade 60                                               ,41  
İfade 61 ,37  

 

  Empatik iletişim kurma boyutu ile ilgili olarak 6. ifadenin madde toplam puan 

korelasyonu 0,30’dan düşük olduğu için ölçekten çıkartılmasına karar verilmiştir. Öte 

yandan 5. ifadenin bir başka boyutla daha ilintili olduğu düşünülerek ölçekten 

çıkartılmıştır. 7. ifade ise anlamca 8. ifadeye benzer bulunduğu için çıkartılmasına karar 

verilmiştir. 

Yol göstericilik boyutu ile ilgili olarak 11, 12 ve 18. ifadelerin madde toplam puan 

korelasyonu  0,30’un altında olduğu için  çıkartılmıştır. 

Karşılıklı güven oluşturma boyutu ile ilgili olarak madde toplam puan 

korelasyonu 0,30 un altında olan 19, 20, 21 ve  22. maddeler  analize dahil 

edilmemiştir.  

Geribildirim verme boyutuna ait ifadelerden 30,  31 ve 33.  ifadeler madde 

toplam puanlarının düşük olması sebebiyle  analize dahil edilmemiştir.  

Yetkilendirme boyutuyla ilgili olarak 39, 40, 42 ve  43. ifadeler madde toplam 

puan korelasyonları 0,30’un altında olduğu için çıkartılmıştır. 
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Problem çözme boyutuyla ilgili olarak 47 ve 49. ifadeler ise boyutun 

güvenilirliğini azalttığı için analize dahil edilmemiştir.  

Son olarak öğreticilik boyutuna ait  56  ve  57. ifadeler ise güvenilirliği azalttığı 

için analiz dışı tutulmuştur.  

2. faktör analizi sonucunda faktör yükü 0,40’ın altında olan, karşılıklı güven 

oluşturma boyutuna ait 25. ifadenin çıkarılması uygun görülmüştür. 2. faktör analizinin 

sonuçları tablo halinde sunulmamıştır. Üçüncü faktör analizinden sonra ölçek nihai 

biçimine gelmiştir. Buna göre ölçekte 33  adet ifadenin olması uygun görülmüştür. Her 

bir boyutun ayrı bir ölçek gibi ele  alındığı ve bağımsız olarak incelendiği faktör analizi 

sonuçları Tablo 12’ de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 12. Eğitici Yöneticiliğe Yatkınlık Ölçeği Faktör Yükleri (Pilot Araştırma 3. Faktör 
Analizi) 
 
 Emp.İlet. 

Kur. 
Yol Göst. Kar. Güv. 

Olş. 
Geri. Bild. 
Verme 

Yetki. Prob. 
Çöz. 

Öğr. 

İFADE  1 ,71       
İFADE  3 ,88       
İFADE  4 ,70       
İFADE  8 ,88       
İFADE  10  ,64      
İFADE  14  ,67      
İFADE  15  ,82      
İFADE  16  ,51      
İFADE  17  ,47      
İFADE  23   ,63     
İFADE  24   ,48     
iFADE  26   ,78     
İFADE  27   ,93     
İFADE  28    ,61    
İFADE  29    ,82    
İFADE  32    ,73    
İFADE  34    ,73    
İFADE  35    ,76    
İFADE  37     ,69   
İFADE  38     ,49   
İFADE  41     ,79   
İFADE  44     ,83   
İFADE  46     ,46   
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İFADE  48      ,80  
IFADE  50      ,54  
İFADE  51      ,88  
İFADE  52      ,55  
İFADE  53      ,82  
İFADE  54       ,41 
İFADE  55       ,41 
İFADE  59       ,78 
İFADE  60       ,53 
İFADE  61       ,87 
 
 

KMO değeri ,39 bulunmuştur. Buna göre örneklem büyüklüğü (n= 40) yeterli 

değildir. Örneklemi daha fazla büyütmek, mali kısıtlar nedeni ile olanaksızdır. Bartlett 

testi anlamlılık değeri ise 0 olarak bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli 

uygundur. Faktör analizinde temel bileşen analizi ve varimax düzeltme yöntemi 

kullanılmıştır. Yamaç birikinti grafiği aşağıdaki şekilde görülebilir. 
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Şekil 3. Yamaç birikinti grafiği (pilot araştırma). 
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Pilot araştırma için yapılan analizler esas araştırma için tekrarlanmıştır. Aşağıda 

esas araştırma sonucu elde edilen güvenilirlik ve geçerlilik analizi sonuçları görülebilir.  

 Pilot araştırmada güvenilirlik analizi yapılmasına karşın esas araştırma için de 

güvenilirlik analizi yapılmış ölçeğin güvenilirlik katsayısı ,97 bulunmuştur. Alt boyutlar ile 

ilgili   sonuçlar Tablo 13’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 13.  Alt boyutların Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları (Esas Araştırma) 
 
    Madde Toplam  Puan    

         Korelasyonu 
Cronbach Alfa 

Empatik İletişim Kurma                                                                                                ,57 
İfade 1                                                 ,21  
İfade 2                                                 ,32  
İfade 3                                                 ,34  
İfade 4                                                 ,31  

Yol Göstericilik                                                       ,64 
İfade 5 ,24  
İfade 6 ,40  
İfade 7 ,51  
İfade 8                                               ,32  
İfade 9                                               ,46  

Karşılıklı Güven Oluşturma      ,84 
İfade 10                                              ,18  
İfade 11                                               ,23  
İfade 12                                  ,25  
İfade 13                                               ,34  

Geribildirim Verme                                                                                                       ,94 
İfade 14                                       ,41  
İfade 15                                              ,25  
İfade 16                                              ,31  
İfade 17                                              ,25  
İfade 18                                              ,31  

Yetkilendirme  ,95 
İfade 19                                              ,18  
İfade 20                                              ,28  
İfade 21                                              ,51  
İfade 22                                           ,41  
İfade 23   
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Problem Çözebilme  ,97 
İfade 24                                                                                                       ,39  
İfade 25 ,42  
İfade 26 ,17  
İfade 27 ,45  
İfade 28 ,37  

Öğreticilik    ,99 
İfade 29                                               ,37  
İfade 30                                               ,32  
İfade 31                                               ,40  
İfade 32 ,57  
İfade 33 ,40  

 
Bu analizlerden sonra esas araştırmanın faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki tabloda görülebilir.  

 

Tablo 14. Eğitici Yöneticiliğe Yatkınlık Ölçeği Faktör Yükleri (Esas Araştırma) 
 
 Emp. 

İlet. 
Kur. 

Yol 
Göst. 

Karş. 
Güv. 
Oluş. 

Geri 
Bild. 
 

Yetk. Problem 
Çöz. 

Öğr. 

İFADE  1 ,52       
İFADE  2 ,52       
İFADE  3 ,41       
İFADE  4 ,40       
İFADE  5  ,40      
İFADE  6  ,55      
İFADE  7  ,49      
İFADE  8  ,49      
İFADE  9  ,51      
İFADE  10   ,61     
İFADE  11   ,49     
iFADE  12   ,51     
İFADE  13   ,48     
İFADE  14    ,64    
İFADE  15    ,52    
İFADE  16    ,73    
İFADE  17    ,54    
İFADE  18    ,54    
İFADE  19     ,40   
İFADE  20     ,77   
İFADE  21     ,59   
İFADE  22                                                 ,52   
İFADE  23     ,57   
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İFADE  24      ,61  
IFADE  25      ,70  
İFADE  26      , 54  
İFADE  27      ,69  
İFADE  28      ,45  

İFADE  29       ,64 

İFADE  30       ,46 

İFADE  31       ,45 
İFADE  31                               ,66 

İFADE  32                                   ,54 

İFADE  33       ,64 

 

 
Yukarıda esas araştırma sonucu elde edilen verilerin faktör analizi sonuçları 

görülmektedir. Belirlenen yedi faktör toplam varyansın 0,84’ünü açıklamaktadır. 

Aşağıda yamaç birikinti grafiği görülebilir.  
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Şekil 4. Yamaç birikinti grafiği (esas araştırma). 
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Esas araştırma kapsamında yapılan KMO testi sonucu ,94 olarak bulunmuştur. 

Buna göre ölçek için belirlenen örneklem (n=80)  yeterlidir. Bartlett testi anlamlılık 

değeri ise 0 olarak bulunmuştur. Buna göre faktör analizi modeli uygundur. Faktör 

analizinde temel bileşen ve varimax yöntemi kullanılmıştır. 

 

4.1.2.  KİŞİLİK ENVANTERİNİN  GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ 

 

Keirsey Kişilik Envanteri tipik bir ipsatif ölçektir. Kişilik envanterleri genellikle ipsatif 

araçlardır. İpsatif ölçekler kişiyi tanımaya yöneliktir ve kişilerin değişik özelliklerini 

belirlemek için kullanılır.193  

İpsatif ölçeklerin güvenilirliği klasik test kuramına göre analiz edilemez ve 

saptanması çok zordur. İpsatif araçların güvenilirliği sadece test yeniden test 

güvenilirliği ile analiz edilebilir.194  Bunun için anketi yanıtlayan katılımcılara, belirli bir 

süre farklı bir anketi daha yanıtlayacakları belirtilir. Bu süre birkaç ay olabilir. Bu 

çalışmada maalesef bu uygulama tekrarlanmamıştır. Pilot araştırma ve esas 

araştırmanın yarattığı külfet nedeniyle güvenilirlik için yeniden bir uygulama daha 

yapılamamıştır. Öte yandan ipsatif araçlar zorunlu tercihli yapıları gereği, katılımcının 

taraflı yanıt verme ihtimalini azaltırlar. Bu nedenle elde edilen sonuçların gerçeği 

yansıttığı kabul edilmektedir. Ayrıca Keirsey ve Bates’in, C. Jung temelli çalışmasının 

yıllardır kullanılageldiği bu nedenle geçerli ve güvenilir kabul edilebileceği iddia 

edilebilir.  

 

 

 

 

                                                           

 
193 Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, s.  574-

577. 
 
194 A.e., s. 581. 
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4.2. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN BULGULAR 

 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin veriler tablolar aracılığıyla sunulmuştur. Verilerin 

analizinde SPSS 13.0 ( Statistical Package for the Social Sciences) istatistiksel analiz 

programı kullanılmıştır. Aşağıdaki tablolar istatistiksel analizlerin sonuçlarını yansıtacak 

şekilde düzenlemiştir.  

 
4.2.1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN YÜZDE DAĞILIM DEĞERLERİ 

 

Kişisel değişkenlere ilişkin sağlanan veriler frekans dağılımları ve yüzdelik oranları 

aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır. İnceleme grubu 80 kişiden oluşmaktadır. 

İlk demografik değişken olan cinsiyet için kadın ve erkek şeklinde sınıflama 

yapılmıştır. Tablo 15’de cinsiyet dağılımları görülmektedir. 

 

 

Tablo 15. Yöneticilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

   
n = 80 

 
 

 f Yüzde Toplam 
Yüzde 

Erkek 50 62,5 62,5 
Kadın 30 37,5 100 
Toplam 80 100  

 
 
Araştırmanın sonucuna göre incelenen gruptaki yöneticilerin çoğunluğunu erkek 

yöneticiler oluşturmaktadır.  

İkinci demografik değişken olarak yöneticilerin yaşları ele alınmıştır. Gruplama 

21-35, 36-50, 51-65 ve 66-80 şeklindedir. Buna göre dağılım aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibidir. 
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Tablo 16. Yöneticilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı  

 
 
 

 
 

 
n = 80 

 
 

 f Yüzde           Toplam 
Yüzde 

21-35 36 45 45 
36-50 28 35 80 
51-65 14 17,5 97,50 
66-80 2 2,5 100 
Toplam 80 100 100 

 
   
Araştırmanın sonucuna göre incelenen gruptaki yöneticilerin çoğunluğunu 50 

yaşın altındaki genç yöneticiler oluşturmaktadır. Yöneticilerin % 35’ i 36-50, % 45’i ise 

21-35 yaş arasındadır. 

Üçüncü incelenen demografik değişken yöneticilerin eğitim durumlarıdır. 

Gruplama lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora şeklindedir.  

 

 

Tablo 17. Yöneticilerin Eğitim - Öğretim  Durumlarına Göre Dağılımı      
 
 
 

 
 

 
n = 80        

 
 

 f Yüzde Toplam 
Yüzde 

Lise 3 3,8 3,8 
Üniversite 52 65,0 68,8 
Yük.  lisans 17 21,3 90,0 
Doktora 8 10,0 100 
Toplam 80 100 100 
 
 

Tablo 17 verilerine göre inceleme grubunda yer alan yöneticilerin eğitim durumu 

oldukça yüksektir. Yöneticilerin arasında üniversite mezunu olanların oranı (% 65) hayli 

fazladır. Görüşülen yöneticilerin arasında herhangi bir alanda uzmanlaşmayıp sadece 

lise mezunu olanların oranı (%3,8) oldukça düşüktür. 
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Yöneticilerin toplam çalışma süreleri incelenen dördüncü demografik 

değişkendir. Toplam çalışma süresi 1 yıldan az, 1-4, 5-9, 10 yıl ve üstü olmak üzere 

dört grupta incelenmiştir. 

 
 
 
Tablo 18. Yöneticilerin Deneyimlerine Göre Dağılımı 

 
 
 

 
n = 80 

 f Yüzde Toplam 
            Yüzde 

1-4 yıl 22 27,5 27,5 
5-9 yıl 19 23,8 51,3 
10 yıl ve üstü 39 48,8 100 
Toplam 80 100 100 
 

Araştırmaya katılan yöneticiler arasında bir yıldan az iş deneyimine sahip 

yöneticiye rastlanmamıştır. İnceleme grubu içerisinde yer alan yöneticilerin çalışma 

hayatı içerisinde geçirdikleri toplam süre incelendiğinde, 10 yıldan fazla  iş tecrübesine 

sahip olanların % 48,8 ile  çoğunlukta olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 19. Yöneticilerin Unvanlarına Göre Dağılımı 

 
 

 
n = 80 

 f Yüzde Toplam 
            Yüzde 

İlk kademe 20 0,25 25,00 
Orta kademe 37 0,46 46,25 
Üst Kademe 23 0,28 28,75 
Toplam 80 100 100 
 

Yöneticilerin unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde orta kademe 

yöneticilerin % 37 ile çoğunluğu oluşturduğu görülmüştür. Öte yandan ilk kademe ve üst 

kademe yönetici sayısı da birbirine oldukça yakın çıkmıştır.  



 

 

102

 

İncelenen bir diğer demografik değişken yöneticilerin halen çalıştıkları 

işletmedeki kıdemleridir. Dağılım aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.  

 

 

Tablo 20. Yöneticilerin  Kıdemlerine Göre  Dağılımı 
 
 
 
 

 
n = 80 

          f   Yüzde Toplam 
Yüzde 

1 yıldan az 20 25,0 25 
1-4 yıl 36 45,0 70 
5-9 yıl 23 28,3 98,3 
10 yıl ve üstü 1 1,7 100 
Toplam 80 100 100 
 
 

  Yöneticilerin çoğunluğu şu an bulundukları şirkette 1-4 yıl kıdeme sahiptirler. 

Yönetici grubu arasında sadece 1 kişi şu anki şirketinde 10 yılı aşkın süredir 

çalışmaktadır. 

İnceleme grubu içerisinde yer alan yöneticiler kendilerine bağlı olan çalışan 

sayısına göre de sınıflandırılmıştır.  Çalışan sayıları 5’den az, 6-10, 11-19 ve 20 ve üstü 

olmak üzere dört grupta incelenmiştir. 

 

Tablo 21. Yöneticilerin Kendilerine Bağlı Olan Çalışan Sayısına  Göre Dağılımı 
 
 
 
 

 
n = 80 

 f Yüzde Toplam 
Yüzde 

5 kişiden az 17 21,3 21,3 
6-10 kişi 19 23,8 45,1 
11-19 kişi 20 25,50 70 
20   ve üstü 24 30,0 100 
Toplam 80 100 100 
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Sonuç olarak örneklemde yer alan yöneticiler demografik olarak incelendiğinde 

çoğunluğu 21-35 yaş grubunda, erkek, üniversite mezunudur. Genellikle 10 yıl ve üstü 

iş tecrübesine sahiptirler. 

 

4.2.2.  KİŞİLİK TİPİ DEĞİŞKENLERİ 
 

Bu başlık altında 16 temel kişilik tipinin ve 17. tip kabul edilen karışık kişilik tipinin 

yüzdelik dağılımları incelenmektedir.  

 

Tablo 22. Kişilik Tiplerinin Dağılımları  

  

Tip No Tip Açıklama 

 

Toplam f 

 

% 

1 ENFJ Dışadönük - Sezinleyen-Hisseden – 
Sonuçlandıran  

5 6,3 

2 INFJ İçedönük - Sezinleyen-Hisseden – 
Sonuçlandıran 

5 6,3 

3 ENFP Dışadönük – Duyumsayan-  
Hisseden – İzleyen 

5 6,3 

4 INFP İçedönük – Sezinleyen-  Hisseden – 
İzleyen 

1 1,3 

5  ENTJ Dışadönük – Sezinleyen – Düşünen 
– Sonuçlandıran 

6 7,5 

 

6 INTJ İçedönük  - Sezinleyen – Düşünen – 
Sonuçlandıran 

5 6.3 

7 ENTP Dışadönük - Sezinleyen – Düşünen 
– İzleyen 

2 2.5 
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8 INTP İçedönük - Sezinleyen – Düşünen – 
İzleyen 

1 1.3 

9 ESFJ Dışadönük – Duyumsayan – 
Hisseden – Sonuçlandıran 

7 8,8 

10 ISFJ İçedönük - Duyumsayan – Hisseden 
– Sonuçlandıran 

5 6,3 

 

11 ESTP Dışadönük - Duyumsayan – 
Düşünen  – İzleyen 

1 1,3 

 

12 ESFP Dışadönük - Duyumsayan – 
Hisseden – İzleyen 

1 1.3 

13 ESTJ Dışadönük - Duyumsayan – 
Düşünen – Sonuçlandıran 

19 23.8 

14 ISTJ İçedönük - Duyumsayan – Düşünen 
– Sonuçlandıran 

6 7.5 

15 ISTP İçedönük - Duyumsayan – Düşünen 
– İzleyen 

1 1.3 

16 ISFP İçedönük - Duyumsayan – Hisseden 
- İzleyen 

2 2,5 

 

17 

 

KARIŞIK 16 tipin karışımı 8 10,0 

 

Toplam   80 100 

 

 

8 adet karma tipin açılımları INTX, INXJ, XSTJ, EXTJ, XNFJ, EXTJ, ESTX, 

XNTP şeklindedir. Tek bir grup olarak ele alınmaları halinde örnek sayısının az olması, 
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kendi içlerinde gruplanmalarının ise mümkün olmaması gibi sebeplerden 

değerlendirmeye alınmamışlardır.  

4.2.3. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Yöneticilerin demografik değişkenleri ile kişilik tipleri verilerinin karşılaştırılması EK 6 

Çapraz Tablo (Kişilik Tipi Değişkenleri Demografik Değişkenlerin Dağılımı) esas 

alınarak yapılmıştır. Bu tablonun kişilik tipleri boyutu, 16 temel tip kavramının sıra 

numaraları kullanılarak oluşturulmuştur. Yapısında X karakteri bulunan karışık tip 

kavramı ise 17 sıra numarası ile tanımlanmıştır.  

Araştırma bulgularına göre örneklemde yer alan yöneticilerin % 92’sı 16 temel 

kişilik tipinden birine girerken %  8’i karışık tip olarak belirlenmiştir. Yöneticiler genellikle 

önem sırasına göre ESTJ, ESFJ, ENTJ ve ISTJ kişilik tipine girmektedir. Kişilik tiplerinin 

dağılımı konu ile ilgili önceki araştırma sonuçlarını yansıtmaktadır. Örneklemde en sık 

rastlanan ESTJ tipi toplumun % 13’lük kesimini oluşturan en yaygın kişilik tipidir.195 Yine 

bu tiplere giren yöneticilerden en yüksek eğitici yöneticilik puanına sahip olan ESTJ, en 

düşük eğitici yöneticilik puanına sahip olan ise ENFP kişilik tipine girmektedir. Kişilik 

tiplerine göre eğitici yöneticilik toplam puanlarının dağılımı EK 5 Çapraz Tablo’da  

(Kişilik Tipleri ve Eğitici Yöneticilik Toplam Puanları) görülebilir.  

 En yüksek yüzdelik değerler kriter olarak alındığında EK 6  Çapraz Tablo (Kişilik 

Tipleri ve Demografik Değişkenler)  bilgilerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.  

Gruptaki kadın yöneticilerin çoğunluğu ESTJ tipinde, buna karşılık erkeklerin ise 

çoğunluğu ISTJ tipindedirler.  

21-35 yaş aralığındaki yöneticilerin çoğunluğu ESTJ, aynı şekilde 36-50 yaş 

grubundakilerin çoğunluğu da ESTJ ve ENTJ tipindedir. 51- 65 yaş grubu için de ise 

herhangi bir kişilik tipinde belirgin bir yığılma görülemezken, 66 ve üstü grubunu 

oluşturan iki yönetici ise ESTJ ve ISTJ tiplerine  dahildir.   

                                                           

 
195 Silah, a.g.e., s. 210. 
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Yöneticilerin eğitim ortalaması oldukça yüksektir. Büyük bir çoğunluğu üniversite 

mezunu olan yöneticilerin arasında lise mezunu sayısı çok düşüktür. Lise mezunu 

olanlar, ESTJ, ISTJ ve INFP tiplerindedir. Toplamda  52 tane olan üniversite mezunu 

yöneticilerin çoğunluğu ESTJ tipindedir. Yüksek lisans yapmış olan yöneticiler INFP,  

ESFJ, INFJ, ESFP, ESTP ve ESTJ tiplerindendir. Doktorası olan yöneticilerin kişilik 

tipleri ise ENTJ, INTJ, ISTJ ve ESTJ’dir.  

Yöneticilerin arasında 1 yıldan az deneyime sahip olan bulunmamaktadır. 1 ile 5 

yıl arası deneyime sahip olan 22 kişinin çoğunluğu ESTJ ve ENTJ’dir. 6 ile 10 yıl arası 

deneyime sahip olan 19 kişinin çoğunluğu ESTJ’dir. Yöneticilerin çoğunluğu 10 yıl ve 

üzeri iş tecrübesi ile oldukça deneyimli çalışanlardır ve genellikle ESTJ tipindedirler. 

Yöneticiler unvanlarına göre üst, orta ve alt kademe olarak kategorize edilmiştir. 

Yöneticilerin mevkilerine göre orantılı olarak seçildiği görülmüştür. Orta kademe 

yöneticilerin çoğunluğu ESTJ tipindedir. Diğer tipler için belirgin bir farklılık 

bulunmamaktadır. Yönetici grubu içinde çoğunluğu 37 kişi ile orta kademe yöneticiler 

oluşturmaktadır. Silah’ın (1995) araştırmasının sonuçlarına göre de orta kademe  

yöneticiler genellikle ESTJ tipindedir. 196   

Yöneticilerin şu an içinde bulundukları süreye göre dağılımları incelendiğinde, 

çoğunluğun 6-10 yıl arası süreyi aynı işyerinde geçirdiği anlaşılmaktadır.  Kişilik tipleri 

açısından dağılımları açısından ise belirgin bir farklılık bulunmamaktadır.  

Yöneticilerin kendilerine bağlı çalışan sayısına göre dağılımları incelendiğinde, 

yöneticilerin çoğunun 20 ve yukarısında çalışandan sorumlu olduğu görülmüştür. 

Kendilerine bağlı çalışan sayısı 5’den az olanlar ve 20’den fazla olan yöneticilerin kişilik 

dağılımları incelendiğinde belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. Öte yandan kendilerine 

bağlı çalışan sayısı 5 ile 9 ve 10 ile 19 arasında olan yöneticilerin çoğunluğu ESTJ 

grubundadır. 

 

 

 

                                                           

 
196 Silah, a.g.e., s. 267. 
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4.3.  HİPOTEZLERE İLİŞKİN ANALİZ BULGULARI 
 

Bu bölümde, inceleme grubundaki yöneticilerin kişilik tipleri ile eğitici yöneticilik 

davranışları arasındaki ilişkiye yönelik bulgular ele alınmıştır. 

 

4.3.1. KİŞİLİK TİPLERİ – EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK İLİŞKİSİ 
 

Bu boyutlar arası ilişki 16 kişilik tipi baz alınarak incelenmiştir. Yönetici sayısının dört ve 

daha az olduğu kişilik grupları ve karma kişilik tipleri analize dahil değildir. Buna göre 

ENFJ, INFJ, ENFP, ENTJ, INTJ, ESFJ, ISFJ, ESTJ ve ISTJ tiplerine dahil en az beş 

kişiden oluşan yönetici grupları incelenmiştir. Buradaki ilişkiler aşağıdaki tablo verilerinin 

Pearson korelasyon analizine tabi tutulmasıyla elde edilmiştir. Yapılan korelasyon 

analizi ile değişkenler arası ilişki ve ilişkinin derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler 

parametrik nitelikte olduğu için Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Eşit aralıklı ve 

oran ölçek verilerini analiz etmek için en uygun yöntem Pearson korelasyon 

analizidir.197 Örnek sayısının az olması nedeniyle sonuçlar ihtiyatla incelenmelidir.  

 

ENFJ Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: Burada, araştırma grubundan ENFJ 

kişilik tipinden olan 5 yöneticinin kişilik özellikleri, eğitici yöneticilik puanları açısından 

incelenmektedir.  

 

 

 

 

 

                                                           

 
197 Hüner Şencan, Bilimsel Yazım, İstanbul, İÜ İşletme Fakültesi, 2002, s. 475. 
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Tablo 23. ENFJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları Arası İlişkiler 

  
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

E puanı ,79 ,64 ,64 ,28 ,74 ,65 -,17 ,61 
N puanı -,37 ,19 -,33 ,27 ,23 ,08 ,67 ,36 
F puanı -,53 ,76 -,40 ,74 -,08 ,85 ,69 ,75 
J puanı -,03 -,21 -,76 ,92 -,73 ,54 ,66 ,18 

 
 

Tablo bilgilerine göre ENFJ kişilik tipindeki yöneticilerin dışadönüklük puanları ile 

empatik iletişim kurma ve yetkilendirme puanları arasında yüksek bir ilişki vardır. Ayrıca 

hissetme puanları ile yol göstericilik, geribildirim verme ve problem çözme puanları 

arasında yüksek ilişki vardır. Buna karşılık sonuçlandırma puanları ile karşılıklı güven 

oluşturma ve yetkilendirme puanları arasında olumsuz ve yüksek bir ilişki vardır. Öte 

yandan sonuçlandırma puanı ile geribildirim verme puanı arasında olumlu ve oldukça 

yüksek bir ilişki vardır.  

Kişilik boyutlarının eğitici yöneticilik toplam puanları ile korelasyonlarını 

incelediğimizde ise hissetme boyutu ile eğitici yöneticilik puanının korelasyonunun 0,75 

olduğunu görürüz. Bu yönetici grubu için, kişilik boyutlarından eğitici yöneticilik üzerinde 

en etkili olan hissetmedir. 

 

INFJ Kişilik Tipi – Eğitici Yöneticilik İlişkisi: INFJ kişilik tipindeki yöneticilerin kişilik 

yapıları ve eğitici yöneticilik puanları arası ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre 

INFJ kişilik tipindeki 5 yöneticinin puanları incelenmiş ve bu inceleme için tablo verileri 

esas alınmıştır. 
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Tablo 24. INFJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları Arası İlişkiler  
 
 
Katılımcı 
No 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

I puanı -,61 ,25 ,10 ,15 ,27 ,53 ,29 ,29 
N puanı -,61 ,61 -,04 ,15 ,84 ,34 ,64 ,73 
F puanı -,32 ,80 -,76 ,90 -,29 ,64 ,79 ,72 
J puanı  ,32 -,63 ,69 -,90 ,56 ,73 -,63 -,52 
 
 

Bu yönetici grubundaki katılımcıların sezinleme puanları ile yetkilendirme 

puanları arasında olumlu ve yüksek bir ilişki vardır.  Hissetme puanının ise yol 

göstericilik, geribildirim verme ve öğreticilik puanları ile ilişkili olduğu görülmektedir. 

Ayrıca yine hissetme puanı ile karşılıklı güven oluşturma arasında olumsuz ve yüksek 

bir ilişki vardır. Sonuçlandırma puanı ile problem çözme arasında olumlu bir ilişki 

görülmüştür. Son olarak yine sonuçlandırma puanı ile geribildirim verme arasında 

olumsuz ve oldukça yüksek bir ilişki vardır.  

Tablo verilerine göre eğitici yöneticilik puanlarını en fazla etkileyen kişilik boyutu 

sezinleme ve hissetme boyutlarıdır.  

 

ENFP  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: Bu konudaki inceleme, ENFP kişilik 

özelliği gösteren 5 yönetici üzerinde yapılmıştır. İnceleme için tablo verileri esas 

alınmıştır.  

 

 
Tablo 25. ENFP Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları Arası İlişkiler 

 
 
 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

E puanı -,55 ,53 ,77 -25 ,21 ,29 ,58 ,63 
N puanı ,41 ,69 ,24 -,04 -,30 -,31 ,19 ,24 
F puanı ,84 ,86 ,24 ,83 -,01 -,61 ,51 -,02 
P puanı -,45 ,32 -,21 -,10 -,10 -,08 ,05 ,30 
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Bu inceleme grubu içindeki yöneticilerin dışadönüklük puanları ve karşılıklı 

güven oluşturma puanları arasında olumlu bir ilişki vardır.  Ayrıca hissetme puanları ile 

Empatik iletişim kurma, yol göstericilik ve geribildirim verme puanları arasında olumlu 

ve yüksek ilişki görülmüştür.  

Tablo verilerine göre INFP kişilik boyutları arasında eğitici yöneticiliği en çok 

etkileyen dışadönüklük puanıdır.  

 

ENTJ  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: ENTJ tipi kişiliğe sahip yöneticilerin 

puanları ve eğitici yöneticilik puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla  bu gruptan 

6 yöneticinin puanları incelenmiştir. İnceleme için tablo verileri esas alınmıştır. 

 

 

Tablo 26. ENTJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları Arası İlişkiler 
 
 
 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

E puanı ,65 ,45 ,77 -,18 ,11 ,35 -,21 ,61 
N puanı ,15 ,58 -,66 ,48 ,03 ,28 ,25 -,11 
T puanı -,54 -,38 -,51 -,54 ,44 -,15 ,60 -,26 
J puanı -,13 ,04 -,51 -,18 ,34 ,40 ,73 ,002 

 
 
ENTJ kişilik tipindeki yöneticilerden oluşan gruptan elde edilen sonuçlara göre 

dışadönüklük ile karşılıklı güven oluşturma arasında olumlu bir ilişki vardır. Aynı şekilde 

sonuçlandırma puanı ve öğreticilik arasında olumlu ilişki görülmüştür.   

Tablo verilerine göre ENTJ kişilik  boyutlarından eğitici yöneticilik üzerinde en 

yüksek etkiye sahip olan boyut dışadönüklük boyutudur. 
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INTJ  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: INTJ  kişilik puanları ile eğitici yöneticilik 

puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere bu gruba ait 5 yöneticinin puanları 

incelenmiştir.  İnceleme için tablo verileri esas alınmıştır. 

 

Tablo 27. INTJ  Kişilik Tipi  ve  Eğitici Yöneticilik Boyutları Arası İlişkiler 
 
  

EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

I puanı ,10 ,44 -,01 -,64 -,82 -,51 -,77 -,55 
N puanı -,21 ,54 -,32 ,58 ,60 ,35 ,63 ,31 
T puanı -,21 -,02 -,86 ,19 -,18 -,05 ,08 -,19 
J puanı ,20 ,40 ,57 ,38 -,24 ,23 ,48 ,05 

 
 

Tablo verilerine göre içedönüklük puanlarının yetkilendirme puanı ile olumsuz 

yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Benzer şekilde içedönüklük ve öğreticilik arasında 

olumsuz bir ilişki vardır.  Buna göre yöneticilerin içedönüklük puanları azaldıkça 

yetkilendirme ve öğreticilik puanları artmaktadır. Ayrıca düşünme puanları ile karşılıklı 

güven oluşturma arasında olumsuz ve yüksek bir ilişki vardır.   

INTJ kişilik tipinin boyutları arasında eğitici yöneticiliğe yatkınlığı en çok 

etkileyen içedönüklüktür. İçedönüklük ile eğitici yöneticilik arasında -% 55 oranında 

düşük ilişki vardır.  

 

ESFJ  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: ESFJ tipi kişiliğe sahip yöneticilerin 

puanları ve eğitici yöneticilik puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla  bu gruptan 

6 yöneticinin puanları incelenmiştir. İnceleme için tablo verileri esas alınmıştır.  
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Tablo 28.  ESFJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları İlişkiler 
 
 
 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

E puanı ,65 ,15 -,36 -,21 -,53 -,01 -,19 -,03 
S puanı ,22 -,47 -,27 ,54 ,05 ,10 -,02 -,14 
F puanı ,22 ,13 ,52 ,04 ,20 ,36 ,52 ,77 
J puanı ,16 ,18 -,59 -,27 -,39 ,35 -,05 -,25 
 

Elde edilen sonuçlara bu gruptaki yöneticilerin kişilik boyutlarından aldıkları puanlar ile 

eğitici yöneticilik boyutlarından aldıkları puanlar arasında belirgin bir ilişki 

görülememiştir. En yüksek korelasyon değeri 0,65 ile dışadönüklük ve empatik iletişim 

kurma arasındadır.  Öte yandan toplam eğitici yöneticilik puanı üzerinde en etkili kişilik 

boyutunun hissetme olduğu görülmüştür.  

 

ISFJ  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: ISFJ tipi kişiliğe sahip yöneticilerin 

puanları ve eğitici yöneticilik puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla  bu gruptan 

5 yöneticinin puanları incelenmiştir. İnceleme için tablo verileri esas alınmıştır.  

 

 

Tablo 29.  ISFJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları İlişkiler 
 

 
Katılımcı 
No 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneticilik 
Puanı 

I puanı ,12 ,42 -,68 ,55 ,25 ,61 -,05 ,65 
S puanı ,03 ,27 ,11 ,43 -,08 ,82 ,52 ,58 
F puanı ,22 -,19 ,73 ,01 -,70 -,20 ,57 -,03 
J puanı -,15 -,79 ,32 -,98 ,12  ,83 -,33 -,91 

 
 
Tablo verilerine göre duyumsama puanları ile problem çözebilme puanları  

arasında olumlu bir ilişki vardır.  Öte yandan hissetme puanları ve yetkilendirme 

puanları arasında olumsuz, karşılıklı güven oluşturma puanları arasında olumlu bir ilişki 
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vardır. Ayrıca sonuçlandırma boyutu ile yol göstericilik ve geribildirim verme arasında 

oldukça yüksek ve olumsuz öte yandan problem çözme arasında olumlu ilişki vardır. 

Eğitici yöneticiliğe yatkınlığı en çok etkileyen ise kişiliğin sonuçlandırma 

boyutudur. Tablo sonuçlarına göre sonuçlandırma puanı azaldıkça eğitici yöneticilik 

puanı artmaktadır.   

 

ESTJ  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: ESTJ tipi kişiliğe sahip yöneticilerin 

puanları ve eğitici yöneticilik puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla  bu gruptan 

19 yöneticinin puanları incelenmiştir. İnceleme için tablo verileri esas alınmıştır.  

 

 

Tablo 30.  ESTJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları İlişkiler 
 
 
 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneti
cilik 
Puanı 

E puanı ,32 ,29 -,02 ,12 ,10 ,04 ,26 ,19 
S puanı -,15 ,07 -,24 ,18 -,05 -,003 ,16 -,006 
T puanı ,21 ,19 ,07 ,46 ,06 ,21 ,45 ,45 
J puanı ,18 ,11 -,10 ,25 -,48 ,06 ,35 ,15 

 
 

Tablo verilerine göre herhangi bir kişilik  boyutu ile eğitici yöneticilik boyutu 

arasında anlamlı  bir ilişki kurulamamıştır. Eğitici yöneticilik puanını en çok etkileyen 

kişilik boyutu ise düşünme olarak görülmektedir. Bu çalışma örneklemde yer alan 

yöneticilerin kişilik tiplerine göre gruplanması ve aynı kişilik tiplerine sahip yöneticilerden 

oluşan gruplarda alınan puanların birbirleriyle ilişkilendirilmesi üzerine kuruludur. 80 

kişilik örneklemde en yaygın kişilik tipi ESTJ’dir ve ESTJ kişilik tipindeki yöneticilerden 

oluşan grup 19 yönetici ile en kalabalık gruptur. Buna rağmen belirgin bir ilişkinin 

görülememiş olması, örneklemin hacminin geniş olmaması sebebi ile, sonuçların 

ihtiyatla ele alınması konusunu yinelemeyi gerektirir.  
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ISTJ  Kişilik Tipi - Eğitici Yöneticilik İlişkisi: ISTJ tipi kişiliğe sahip yöneticilerin 

puanları ve eğitici yöneticilik puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla  bu gruptan 

6 yöneticinin puanları incelenmiştir. İnceleme için tablo verileri esas alınmıştır.  

 

 

Tablo 31. ISTJ Kişilik Tipi ve Eğitici Yöneticilik Boyutları İlişkiler 
 
 
 

 
EIK  
Puanı 

 
YLG 
Puanı 

 
KGO 
Puanı 

 
GBV 
Puanı 

 
YET 
Puanı 

 
PRB 
Puanı 

 
OGR 
Puanı 

Eğitici 
Yöneti
cilik 
Puanı 

 I puanı ,72 -,17 ,64 -,08 -,43 -,28 ,36 -,16 
S puanı -,35 ,89 ,29 ,43 ,21 ,38 -,03 ,64 
T puanı ,19 ,13 ,73 -,30 -,22 ,21 -,48 -,06 
J puanı -,67 ,52 ,25 ,73 ,82 ,06 ,54 ,86 
 

 

İçedönüklük  puanları ile empatik iletişim kurma  puanları arasında olumlu bir 

ilişki vardır. Ayrıca duyumsama ve yol göstericilik puanları arasında olumlu ve yüksek 

bir ilişki görülmüştür. Düşünme ve karşılıklı güven oluşturma puanlarının da arasında 

ilişki vardır. Son olarak  sonuçlandırma puanının geribildirim verme ve yetkilendirme 

puanları arasında da olumlu yönde ilişki vardır. Toplam eğitici yöneticilik puanı ile en 

yüksek ilişkiye sahip olan boyut ise sonuçlandırmadır.  

Buna göre ENFJ tipindeki yöneticilerin ortalama eğitici yöneticilik puanı 133, 

ESFP tipindeki yöneticilerin ortalama puanı 106, ESFJ tipindeki yöneticilerin ortalama 

eğitici yöneticilik puanı 133, ENTJ tipindeki yöneticilerin ortalama eğitici yöneticilik puanı 

123, ISTJ tipindeki yöneticilerin ortalama eğitici yöneticilik puanı 129 ve ESTJ tipindeki 

yöneticilerin ortalama eğitici yöneticilik puanı  ise 134’tür. Kişilik tiplerine göre eğitici 

yöneticilik toplam puanlarının dağılımı EK. 4’de  görülebilir.  

Yöneticilerin kişilik tipleri ile eğitici yöneticilik puanları arası ilişki Pearson 

korelasyon analizi ile incelenmiştir.  
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4.3.2. KİŞİLİK BOYUTLARI (E-I, S-N, T-F, J-P) iLE EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK 

BOYUTLARI ARASI İLİŞKİ 

 

Yöneticilerin kişilik tipleri ile eğitici yöneticiliğe yatkınlıkları varsayımı altında, kişilik 

boyutları ve eğitici yöneticilik boyutları Spearman Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. 

Bu değerlemeye göre kurulan ilişkiler şöyledir: 

 

Dışadönüklük - İçedönüklük  Boyutları  ile Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki 

İlişkiler: İnceleme grubundaki yöneticilerin dışadönüklük - içedönüklük puanları ile yedi 

eğitici yöneticilik boyutundan aldığı puanların ilişkisi Spearman korelasyon analizi ile 

belirlenmiştir. İlgili sonuçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.  

 

 

Tablo 32. Dışadönüklük – İçedönüklük  Boyutu ile  Eğitici Yöneticilik Boyutları 
Arasındaki İlişkiler 

 
n=80  

Eğitici Yöneticiliğin Boyutları r p Ox SS 
Empatik İletişim Kurma 0,30 0,04* 16,99 1,82 
Yol göstericilik 0,01 0,91 18,98 2,64 
Karşılıklı Güven Ol. 0,01 0,07 18,36 2,29 
Geribildirim Verme 0,07 0,51 18,60 2,29 
Yetkilendirme 0,17 0,11 19,48 2,70 
Problem Çözme -0,11 0,32 15,28 1,97 
Öğreticilik 0,11 0,36 20,73 2,39 

 
 

Dışadönüklük – içedönüklük boyutu eğitici yöneticilik boyutları ile ilgili olarak kurulan 

ilişkiler aşağıdaki gibidir.  
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  “Dışadönüklük - içedönüklük ile empatik iletişim kurma becerisi arasında ilişki 

yoktur.” hipotezi ,04 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (% 95 GA; 13,42-20,55). 

 

 “Dışadönüklük ve içedönüklük ile yol göstericilik becerisi  arasında ilişki yoktur.” 

hipotezi ,91 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. (% 95 GA; 13,80-24,15). 

 

   “Dışadönüklük ve içedönüklük ile karşılıklı güven oluşturabilme arasında ilişki 

yoktur.” hipotezi ,07 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. (% 95 GA; 13,87-22,84). 

 

   “Dışadönüklük ve içedönüklük ile geribildirim verme arasında ilişki yoktur.” 

hipotezi ,51 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. (% 95 GA; 14,11-23,08). 

 

“Dışadönüklük ve içedönüklük ile yetkilendirme arasında ilişki yoktur.” hipotezi 

,11 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. (% 95 GA; 13,188-24,772). 

 

   “Dışadönüklük ve içedönüklük ile problem çözebilme becerisi arasında ilişki 

yoktur.” hipotezi ,32 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. (% 95 GA; 11,188-19,41). 

 

  “Dışadönüklük ve içedönüklük ile öğreticilik arasında ilişki yoktur” hipotezi ,36 

anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. (% 95 GA; 16,04-25,41). 

 

 Eğitici yöneticilik boyutları ile kişiliğin dışadönüklük - içedönüklük (EI) boyutları 

incelendiğinde, empatik iletişim kurma ile  arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir 

ilişki bulunmuştu. (r=0,30, p<0,05).  

 

Kişilik boyutlarının, eğitici yöneticilik boyutlarının gerçekten bir yordayıcısı olup 

olmadığını anlamak için regresyon analizi yapılabilir. Regresyon analizinin, ön koşulu 

korelasyon olması nedeniyle korelasyon analizi sonucu olumlu sonuç veren değişkenler 

incelemeye alınmıştır. Analiz öncesinde EI ile empatik iletişim kurma arasındaki 

ilişkisinin doğrusal bir özellik gösterip göstermediği nokta dağılım grafiği ile incelenebilir.  
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Nokta dağılım grafiğinde daha kolay yorum yapabilmek için grafik üzerinde regresyon 

doğrusu gösterilebilir.  
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Şekil 5. Nokta dağılım grafiği (içedönüklük – dışadönüklük ve empatik iletişim kurma). 

    

Şekilde görüldüğü gibi empatik iletişim kurma ve EI değişkenlerinin doğrusal bir 

ilişkiye sahip olduğu söylenebilir. Deneklerin iki değişkene ilişkin değerlerini gösteren 

noktalar bir doğru etrafında toplanmaktadır. 

 

Tablo 33. Çoklu Korelasyon Değerleri Tablosu (Dışadönüklük – İçedönüklük ve 
Empatik İletişim Kurma İlişkisi) 

 
 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R² 

 
Düzeltimiş 

R² 
 

 
 

SH 

1 ,447 ,200 ,189 1,648 

Bağımlı Değişken: Empatik İletişim Kurma Puanı 

Bağımsız Değişken: Dışadönüklük – İçedönüklük Puanı 

Not.  Kısaltmalar ve anlamları: R= çoklu korelasyon katsayısı, R²= çoklu korelasyon 
belirlilik katsayısı, SH=standart hata. 
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Regresyon  analizi sonucu ilk olarak bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki 

ilişki görülür. Buna göre iki değişken arasındaki korelasyon ,20’dir.  

Regresyon analizinde iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu varsayılır. 

Regresyon analizi sonucu elde edilen tablolardan ikincisi olan varyans analizi 

tablosunda görülen F değeri bağımlı değişkenin, bağımsız değişkende yaratacağı 

değişkenliği tahmin etmek için bir göstergedir.198 

 

Tablo 34. Varyans Analizleri Sonuçları Tablosu (Dışadönüklük – İçedönüklük ve 
Empatik İletişim Kurma İlişkisi) 
  
  

KT 
 

SD 
 

KO 
 

F 
 
p 

Regresyon 52,857 1 52,857 19,453 ,000 

Artık Değer  211,943 78 2,717   

Toplam 264,800 79    

 
Not. Simgeler ve anlamları: KT = kareler toplamı, SD = serbestlik derecesi, KO= 

hata değerlerinin karelerinin ortalaması, F = hesaplanan varyans değeri, p = hipotez 

testi anlamlılık değeri. 

Üstteki tabloda görülen analiz sonuçları bağımlı değişken ile bağımsız değişken 

arasındaki ilişki miktarını göstermektedir. Analiz sonuçları incelendiğinde kişiliğin  

dışadönüklük – içedönüklük boyutunun, empatik iletişim kurmanın anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir [R=0,30;  R² =0,20; F=19,453; p<0,01]. 

Son tabloda regresyon katsayıları görülür. Regresyon katsayısı β bağımsız 

değişken sabit kalmak kaydıyla, bağımsız değişkendeki bir birimlik artışın yaklaşık 

olarak bağımsız değişkende kaç birimlik artış yaratacağını gösterir.  

 

 

 

                                                           

 
198 Şencan, Bilimsel Yazım, s. 480-481. 
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Tablo 35. Regresyon Katsayıları Tablosu 
 

 
Standart değil 

  
Standart 

   
   Model  
 β SH  Beta t p 
1       Sabit 14,073 ,623   22,599 ,000 

             E ,440 ,100  ,447 4,411 ,000 

 
 
  

Not. β = standart olmayan regresyon katsayısı, Beta= standart regresyon katsayısı, 
SH= Standart hata, t= t testi değeri,  p = çift yönlü hipotez testi anlamlılık değeri 
 
Bağımsız değişkenin gücü ancak standartlaştırılmış Beta ile anlaşılabileceğinden 

standart olmayan Beta yorumlamada kullanılmamaktadır. Beta değerinin anlamlı ve 

pozitif olması bağımlı değişken ile bağımsız değişkeninin aynı oranda arttığını gösterir. 

Buna göre dışadönüklük – içedönüklük puanları ile empatik iletişim kurma puanları aynı 

yönde artmaktadır. 

 
 
Duyumsama – Sezinleme (SN)  Boyutu  ile Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki 

İlişkiler: Araştırma sonucu elde edilen  duyumsama – sezinleme puanları yedi eğitici 

yöneticilik boyutuna ait puanlarla ilişkilendirilmiş ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  
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Tablo 36. Duyumsama – Sezinleme boyutu ile Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki 
İlişkiler 
 

n=80  
Eğitici Yöneticiliğin Boyutları r p Ox SS 
Empatik İletişim Kurma ,06 ,57 16,99 1,82 
Yol göstericilik ,19 ,06 18,98 2,64 
Karşılıklı Güven Ol. ,22 ,04 18,36 2,29 
Geribildirim Verme ,21 ,05 18,60 2,29 
Yetkilendirme ,06 ,57 19,48 2,70 
Problem Çözme ,15 ,16 15,28 1,97 
Öğreticilik ,10 ,36 20,73 2,39 

 
 

 

Duyumsama – sezinleme boyutu ve eğitici yöneticilik boyutları ile kurulan ilişkiler 

aşağıdaki gibidir. 

 

  “Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme ile empatik iletişim kurma 

becerisi  arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,57 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (% 95 

GA; 13,42-20,55). 

 

“Duyumsayarak  ve  sezinleyerek hareket etme ile Yol Göstericilik becerisi  

arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,06 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (% 95 GA; 

13,80-24,15). 

 

“Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme ile karşılıklı güven oluşturabilme 

arasında ilişki vardır.” hipotezi ,04 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (% 95 GA; 

13,87-22,84). 

 

“Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme  ile geribildirim verme arasında 

ilişki vardır.” hipotezi ,05 anlamlılık düzeyi ile kabul ya da red edilmemiş, iki grup 

değerleri arasında fark bulunup bulunamadığına karar verilememiştir (% 95 GA; 14,11-

23,08). 
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“Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme  ile yetkilendirme becerisi 

arasında ilişki vardır. “ hipotezi ,57 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (% 95  GA; 

13,18-24,77). 

 

“Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme  ile problem çözebilme becerisi 

arasında ilişki vardır.” hipotezi ,16 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (% 95 GA; 

11,188-19,41). 

 

“Duyumsayarak  ve sezinleyerek hareket etme   ile öğreticilik arasında ilişki 

vardır.” hipotezi ,36 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (% 95 GA; 16,04 - 25,41). 

 

Tablo 36 verilerine göre istatistiksel olarak anlamlı çıkan ilişkiler duyumsama 

sezinleme boyutunun karşılıklı güven oluşturma  ve geribildirim verme boyutları 

arasındaki ilişkilerdir.  

 

 Kişiliğin duyumsama – sezinleme (SN) boyutu ile eğitici yöneticiliğin boyutları 

incelendiğinde; karşılıklı güven oluşturma ile SN arasında orta düzeyde, anlamlı ve 

olumlu bir ilişki bulunmuştur. (r=0,22; p<0,05) 

 Korelasyon analizi sonuçlarına göre değişkenler arasında  0,22 oranında bir 

ilişkiye göre, “SN, karşılıklı güven oluşturmanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” 

sorusunun cevabını bulmak üzere regresyon analizi yapılabilir.  

Analiz öncesinde SN ile karşılıklı güven oluşturma arasındaki ilişkisinin doğrusal 

bir özellik gösterip göstermediği nokta dağılım grafiği ile incelenebilir.  
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Şekil 6. Nokta dağılım grafiği (duyumsama – sezinleme ve karşılıklı güven oluşturma 

ilişkisi). 

 

Şekilde görüldüğü gibi değişkenlerinin doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu 

söylenebilir. Deneklerin iki değişkene ilişkin değerlerini gösteren noktalar bir doğru 

etrafında toplanmaktadır. İki değişken arasındaki ilişki miktarını belirlemek üzere 

yapılan çoklu korelasyon analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

 

Tablo 37. Çoklu Korelasyon Değerleri Tablosu (Duyumsama - Sezinleme ve Karşılıklı 
Güven Oluşturma  İlişkisi) 

 
 
 

Model 

 
 

R 

 
 

R² 

 
Düzeltilmiş 

R² 
 

 
 

SH 

 
1 

 
,489 

 
,240 

 
,230 

 
1,755 

 
Bağımlı Değişken: Karşılıklı Güven Oluşturma Puanı 
Bağımsız Değişken: Duyumsama ve Sezinleme Puanı 
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Duyumsama – Sezinleme boyutu  ve karşılıklı güven oluşturma boyutu arasında 

0,24 oranında korelasyon vardır. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde 

yaratacağı değişkenliği tahmin etmek üzere iyi bir belirleyici olup olmadığını anlamak 

üzere yapılan varyans analizinin sonuçları ise aşağıdaki gibidir. 

 
 
Tablo 38. Varyans Analizi Sonuçları (Duyumsama – Sezinleme ve Karşılıklı Güven 
Oluşturma İlişkisi) 
  
  

KT 
 

SD 
 

KO 
 

F 
 
p 

Regresyon 75,66 1 75,666 24,569 ,000 

Artık Değer  240,221 78 3,080   

Toplam 315,888 79    

 

 

 Tablodan takip edilebileceği gibi anlamlılık değerinin sıfır olması da değişkenliği 

tahmin edilebileceği yönünde bir göstergedir.  

 Son olarak duyumsama – sezgisellik boyutunun karşılıklı güven oluşturma 

üzerinde etkisinin miktarını belirlemek üzere regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon 

analizi sonucunda duyumsama – sezinleme puanında gerçekleşecek bir birimlik artışın 

karşılıklı güven oluşturma puanı üzerinde kaç birimlik artış yaratacağını belirleriz. 
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Tablo 39. Regresyon Katsayıları Tablosu (Duyumsama – Sezinleme ve Karşılıklı 

Güven Oluşturma İlişkisi) 

  

 

Standart değil 

  

Standart 

   

   Model  

 β SH  Beta t p 

1       Sabit 10,485 ,865   12,115 ,000 

             E ,335 ,067  ,489 4,957 ,000 

 

  

Tablodaki sonuçları incelendiğinde duyumsama ve sezgisellik boyutunun  

karşılıklı güven oluşturmanın  anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0.48, 

R²= 0,24;  F=24,569; p<0,01] 

Beta değerinin pozitif çıkmış olması da iki değişkenin aynı yönde artıp 

azalacağını göstermektedir.  

Korelasyon analizi sonucu geribildirim verme  ve duyumsama - sezinleme (SN) 

arasında 0,21 oranında bir ilişki görülmüştü. Anlamlılık değerinin p=0,05 olması 

sebebiyle iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunamadığına karar 

verilememişti. İki değişken arası ilişki belki daha büyük bir örneklem grubunda anlamlı 

çıkabilirdi. Yine de  iki değişken arasında regresyon analizi yapılmıştır.  

Analiz öncesinde geribildirim verme ile SN arasındaki ilişkisinin doğrusal bir 

özellik gösterip göstermediği nokta dağılım grafiği ile incelenebilir.  
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Şekil 7. Nokta dağılım grafiği (duyumsama – sezinleme ve geribildirim verme ilişkisi). 

 

Şekilde görüldüğü gibi değişkenlerinin doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu 

söylenemez. Deneklerin iki değişkene ilişkin değerlerini gösteren noktalar bir doğru 

etrafında toplanmamaktadır. İki değişken arasındaki ilişki miktarını belirlemek üzere 

yapılan çoklu korelasyon analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 
 
 
Tablo 40. Çoklu Korelasyon Değerleri Tablosu (Duyumsama – Sezinleme Puanı ve 
Geribildirim Verme Arası İlişkiler) 

 
 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R² 

 
Düzeltilmiş 

R² 
 

 
 
            SH 

 
1 

 
,05 

 
,03 

 
-,10 

 
1,847 

 
Bağımlı Değişken: Geribildirim Verme Puanı 

Bağımsız Değişken: Duyumsama – Sezinleme Puanı 
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Yukarıdaki  tabloda görüldüğü üzere bağımsız değişkenin 0,03 korelasyon ile 

bağımlı değişken için iyi bir belirleyici olduğu söylenemez. Duyumsama - sezinleme 

puanının geribildirim verme puanı üzerinde yaratacağı etkiyi belirlemek üzere yapılan 

varyans analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

 

Tablo 41. Varyans Analizi Sonuçları (Duyumsama – Sezinleme ve Geribildirim Verme  
İlişkisi) 
 
  

KT 
 

SD 
 

KO 
 

F 
 
p 

Regresyon 15,921 1 52,857 15,921 ,120 

Artık Değer  502,267 78 6,439   

Toplam 518,188 79    

 
 

Varyans analizi sonuçlarına göre anlamlılık değeri oldukça yüksek çıkmıştır. 

Tablo 39’da görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama gücü 

oldukça düşüktür. Regresyon analizi sonuçları ise aşağıdaki tabloda görülebilir.  

 

 

Tablo 42. Regresyon Katsayıları Tablosu (Duyumsama – Sezinleme ve Geribildirim 

Verme İlişkisi) 

 
Standart değil 

  
Standart 

   
   Model  
 β SH  Beta t p 
1       Sabit 19,186 ,911   21,060 ,000 

             E ,034 ,071  0,054 ,481 ,632 
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 Tablodaki sonuçlar incelendiğinde duyumsama ve sezgisellik boyutunun  

geribildirim vermenin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir. [R=0,54; R²= 0,03;  

F=0,232;  p<0,01]  

 

 Düşünme - Hissetme Boyutu  ile Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki İlişkiler: 

Düşünme - hissetme boyutundan alınan puanlar ile eğitici yöneticilik boyutlarından 

alınan puanlar karşılaştırılmış ve ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

 

 

Tablo 43. Düşünme – Hissetme  Boyutları ile Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki 
İlişkiler 

 
n=80  

Eğitici Yöneticiliğin 
 Boyutları 

r P Ox SS 

 Emp. İlet. Kurma -,17 ,11 16,99 1,82 
Yol göstericilik -,06 ,55 18,98 2,64 
Karşılıklı Güven Ol. ,23 ,03 18,36 2,29 
Geribildirim Verme ,08 ,44 18,60 2,29 
Yetkilendirme ,05 ,63 19,48 2,70 
Problem Çözme ,10 ,35 15,28 1,97 
Öğreticilik ,04 ,67 20,73 2,39 

 
 

Yukarıdaki tabloya göre kurulan ilişkiler ve hipotez testi sonuçları aşağıdaki 

gibidir: 

  “Düşünerek ve hissederek karar verme ile empatik iletişim kurma becerisi  

arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,11 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (%95  GA; 

13,42-20,55). 

 

“Düşünerek ve hissederek karar verme ile yol göstericilik becerisi  arasında ilişki 

yoktur.” hipotezi ,55 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (%95 GA; 13,80-24,15). 
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“Düşünerek ve hissederek karar verme ile karşılıklı güven oluşturabilme 

arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,03 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA;  

13,87-22,84). 

 

“Düşünerek ve hissederek karar verme ile geribildirim verme arasında ilişki 

yoktur.” hipotezi ,44 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA; 14,11-23,08). 

 

“Düşünerek ve hissederek karar verme ile yetkilendirme arasında ilişki  yoktur.” 

hipotezi ,63 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA; 13,188-24,772). 

 

  “Düşünerek ve hissederek karar verme ile problem çözebilme becerisi arasında 

ilişki yoktur.” hipotezi ,35 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA;  11,188-

19,41). 

 

“Düşünerek ve hissederek karar verme ile öğreticilik arasında ilişki yoktur.” 

hipotezi ,67 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA; 16,04 ve 25,41). 

 

 Kişiliğin düşünme – hissetme (TF) boyutu ile eğitici yöneticiliğin boyutları 

incelendiğinde,  TF ile karşılıklı güven oluşturma  arasında orta düzeyde, anlamlı ve 

olumlu bir ilişki bulunmuştur (r=0,23, p<0,05).  

 “TF, karşılıklı güven oluşturmanın gerçekten anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” 

sorusunun cevabını bulmak üzere regresyon analizi yapılabilir. Analiz öncesinde TF ile 

karşılıklı güven oluşturma arasındaki ilişkinin doğrusal bir özellik gösterip göstermediği 

nokta dağılım grafiği ile incelenebilir.  
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Şekil 8. Nokta dağılım grafiği (düşünme - hissetme ve karşılıklı güven oluşturma   

ilişkisi). 

 

Şekilde görüldüğü gibi değişkenlerinin doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu 

söylenemez. Deneklerin iki değişkene ilişkin değerlerini gösteren noktalar bir doğru 

etrafında toplanmamaktadır. İki değişken arasındaki ilişki miktarını belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

 
Tablo 44. Çoklu Korelasyon Değerleri Tablosu (Düşünme – Hissetme ve Karşılıklı 
Güven Oluşturma İlişkisi) 

 
 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R² 

 
Düzeltilmiş 

R² 
 

 
 

SH 

 
1 

 
,223 

 
,05 

 
,038 

 
2,709 

 
Bağımlı Değişken: Karşılıklı Güven Oluşturma 

Bağımsız Değişken: Düşünme – Hissetme 

 
  
 



 

 

130

 

Düşünme – hissetme ve karşılıklı güven oluşturma puanları arasında 0,05 

oranında oldukça düşük bir korelasyon vardır.  İki değişkenin varyans analizi sonuçları 

ise aşağıdaki tabloda görülebilir.  

 
 
 
Tablo 45. Varyans Analizi Sonuçları (Düşünme - Hissetme ve Karşılıklı Güven 
Oluşturma Arası İlişkiler) 

 
  

KT 
 

SD 
 

KO 
 

F 
 

p 

Regresyon 30,050 1 30,050 4,095 ,046 

Artık Değer  572,338 78 7,338   

Toplam 602,388 79    

 
 
 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenin 

açıklama gücü oldukça düşüktür. Regresyon katsayıları ise aşağıdaki tabloda 

görülebilir. 

 

 

Tablo 46. Regresyon Katsayıları Tablosu (Düşünme - Hissetme ve Karşılıklı Güven 
Oluşturma Arası İlişkiler) 
 

 
Standart değil 

  
Standart 

   
   Model  
 β SH  Beta t p 
1       Sabit 15,985 1,178   13,594 ,000 

             T ,186 ,092  ,223 2,024 ,046 

 
 

Tablodaki sonuçları incelendiğinde düşünme ve hissetme boyutunun karşılıklı 

güven oluşturmanın anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir [R=0,23; R²= 0,05;  

F=4,095;  p<0,01]. 
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Sonuçlandırma – İzleme Boyutu ile  Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki 

İlişkiler: Araştırma sonucu elde edilen  sonuçlandırma – izleme puanları yedi eğitici 

yöneticilik boyutuna ait puanlarla ilişkilendirilmiş ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

 

 

Tablo 47. Sonuçlandırma – İzleme Boyutu ile Eğitici Yöneticilik Boyutları Arasındaki 
ilişkiler 

n=80  
Eğitici Yöneticiliğin Boyutları r P Ox SS 
Emp. İlet. Kurma ,01 ,94 16,99 1,82 
Yol göstericilik ,17 ,11 18,98 2,64 
Karşılıklı Güven Ol. ,00 ,99 18,36 2,29 
Geribildirim Verme ,22 ,04 18,60 2,29 
Yetkilendirme ,21 ,05 19,48 2,70 
Problem Çözme ,06 ,58 15,28 1,97 
Öğreticilik ,24 ,02 20,73 2,39 
 

Yukarıdaki tabloya göre kurulan ilişkiler ve hipotez testi sonuçları aşağıdaki 

gibidir.  

  “Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi boyutu ile empatik iletişim kurma 

becerisi  arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,94 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (% 95 

GA; 13,42-20,55). 

 

“Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi ile yol göstericilik becerisi  arasında 

ilişki yoktur.” hipotezi ,02 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA; 13,80-

24,15). 

 

“Sonuçlandırma eğilimi ve  izleme eğilimi ile karşılıklı güven oluşturabilme 

arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,99 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (%95 GA; 

13,87-22,84). 

 

“Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi  ile geribildirim verme arasında ilişki 

yoktur.” hipotezi ,04 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA; 14,11-23,08). 
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“Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi  ile yetkilendirme arasında ilişki yoktur.” 

hipotezi ,05 anlamlılık düzeyinde kabul ya da red edilmemiştir, iki grup değerleri 

arasında fark bulunup bulunamadığına karar verilememiştir. (%95 GA; 3,188-24,772). 

 

“Sonuçlandırma eğilimi ve izleme eğilimi ile problem çözebilme becerisi 

arasında ilişki yoktur.” hipotezi ,58 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir (%95 GA;  

11,188-19,41). 

 

“Sonuçlandırma eğilimi ve  izleme eğilimi ile öğreticilik arasında ilişki yoktur.” 

hipotezi ,02 anlamlılık düzeyinde kabul edilmemiştir (%95 GA; 16,04-25,41). 
 

Kişiliğin Sonuçlandırma – izleme (JP) boyutu ile eğitici yöneticiliğin boyutları 

incelendiğinde, öğreticilik arasında orta düzeyde, anlamlı ve olumlu bir ilişki 

bulunmuştur. (r=0,24 ; P<0,05).  

 Korelasyon analizi sonuçlarına göre JP ile öğreticilik arasında bir ilişki 

bulunmuştu. “JP öğreticiliğin anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” sorusunun cevabını bulmak 

üzere regresyon analizi yapılabilir.   
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Şekil 9. Nokta dağılım grafiği (sonuçlandırma – izleme boyutu ve öğreticilik 

arası ilişki). 

 

Şekilde görüldüğü gibi değişkenlerinin doğrusal bir ilişkiye sahip olmadığı  

söylenebilir. Deneklerin iki değişkene ilişkin değerlerini gösteren noktalar bir doğru 

etrafında toplanmaktadır. İki değişken arasındaki ilişki miktarını belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 
 
 
Tablo 48. Çoklu Korelasyon Değerleri Tablosu (Sonuçlandırma – İzleme ve Öğreticilik 
İlişkisi) 
 
 
Model 

 
 
R 

 
 
R² 

 
Düzeltimiş 

R² 
 

 
 

SH 

 
1 
 

 
,219 

 
0,48 

 
,036 

 
2,632 

Bağımlı Değişken: Öğreticilik 

Bağımsız Değişken: Sonuçlandırma ve İzleme Puanı 
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Yukarıdaki  tabloda görüldüğü üzere bağımsız değişkenin, bağımlı değişken için 

belirleyici olduğu söylenebilir. İki değişken arası ilişkinin miktarını belirlemek üzere 

yapılan varyans analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 
 
Tablo 49. Varyans analizi Sonuçları (Sonuçlandırma – İzleme ve Öğreticilik İlişkisi) 
 
  

KT 
 

SD 
 

KO 
 
F 

 
p 

Regresyon 27,222 1 27,222 13,930 0,03 

Artık Değer  540,328 78 6,927   

Toplam 567,550 79    

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenin 

üzerinde belirleyici etkisi vardır.  

 

Tablo 50. Regresyon Katsayıları Tablosu (Sonuçlandırma – İzleme ve Öğreticilik 
İlişkisi) 
 

 
Standart değil 

  
Standart 

   
   Model  
 β SH  Beta t p 
1       Sabit 16,837 1,093   15,399 ,000 

            J ,167 ,084  ,219 1,982 0,03 

 
Not. β = standart olmayan regresyon katsayısı, Beta= standart regresyon katsayısı, 
SH= standart hata, t= t testi değeri, p= hipotez testi anlamlılık değeri 
 

 

Tablodaki sonuçları incelendiğinde sonuçlandırma - izleme boyutunun  

öğreticiliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0,21, R²=0,48 , F=13,930  

p<0,01] 

Kişiliğin JP  boyutu ile eğitici yöneticiliğin boyutları incelendiğinde, geribildirim 

verme ile JP  arasında orta düzeyde, anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur. [r=0,21, 

p<0.05] 
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Korelasyon analizi sonuçlarına göre JP ile geribildirim verme arasında bir ilişki 

bulunmuştu. “JP, geribildirim vermenin anlamlı bir yordayıcısı mıdır?” sorusunun 

cevabını bulmak üzere regresyon analizi yapılabilir. 

Analiz öncesinde geribildirim verme ile JP arasındaki ilişkisinin doğrusal bir 

özellik gösterip göstermediği nokta dağılım grafiği ile incelenebilir.  
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Şekil 10.  Nokta dağılım grafiği (sonuçlandırma – izleme ve geribildirim verme). 

 

Şekilde görüldüğü gibi değişkenlerinin doğrusal bir ilişkiye sahip olmadığı  

söylenebilir. Deneklerin iki değişkene ilişkin değerlerini gösteren noktalar bir doğru 

etrafında toplanmaktadır. İki değişken arasındaki ilişki miktarını belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizinin sonuçları aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 51. Çoklu Korelasyon  Değerleri Tablosu (Sonuçlandırma – İzleme ve 
Geribildirim Verme  İlişkisi) 
 
 
Model 

 
 
R 

 
 
R² 

 
Düzeltimiş 

R² 
 

 
 

SH 

1 ,252 ,063 ,051 2,297 

Bağımlı Değişken: Geribildirim Verme Puanı 

Bağımsız Değişken: Sonuçlandırma ve İzleme Puanı  

 
 

İki değişken arasındaki korelasyon oldukça düşüktür. Yapılan varyans analizinin 

sonuçları ise aşağıdaki tabloda görülebilir. 

 

 

Tablo 52. Varyans Analizi Sonuçları (Sonuçlandırma – İzleme ve Geribildirim Verme  
İlişkisi) 

  
  

KT 
 

SD 
 

KO 
 
F 

 
p 

Regresyon 27,894 1 27,894 5,285 ,024 

Artık Değer  411,656 78 5,278   

Toplam 439,550 79    

 

 

Tabloda görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenin açıklama gücü 

oldukça düşüktür 
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Tablo 53. Regresyon Katsayıları Tablosu (Sonuçlandırma – İzleme ve Geribildirim 
Verme İlişkisi) 
 
 

 
Standart değil 

  
Standart 

   
   Model  
 β SH  Beta t p 
1       Sabit 16,462 954   17,248 ,000 

            J ,167 ,074  ,252 2,299 0,24 

 
 

Tablodaki sonuçları incelendiğinde sonuçlandırma - izleme boyutunun 

geribildirim vermenin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir. [R= 0,25,  R²= 

0,06,  F= 5,285,  p<0,01] 

JP boyutu ile yetkilendirme arasında  r=0,25 oranında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Anlamlılık değerinin p=0,05 olması sebebiyle iki değişken arasında 

anlamlı bir ilişki bulunup bulunamadığına karar verilememiştir. İki değişken arası ilişki 

belki daha büyük bir örneklem grubunda anlamlı çıkabilirdi. İki değişken arasında başka 

bir analiz yapılmamıştır. 

 

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları: Son olarak toplam eğitici yöneticilik 

puanının en çok hangi kişilik değişkeninden etkilendiğini belirlemek üzere çoklu 

doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Çoklu regresyon analizi, bağımlı değişkenle 

ilgili olan bağımsız değişkenlere dayalı olarak, bağımsız değişkenin tahmin edilmesine 

yönelik bir analiz çeşididir.199 

Çoklu regresyon analizi, bağımsız değişkenler tarafından bağımlı değişkende 

açıklanan toplam varyansın yorumlanmasında, açıklanan varyansın anlamlılığına, 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönüne ilişkin yorum 

yapma olanağı verir.200 

                                                           

 
199 Büyüköztürk, a.g.e., s. 194. 
 
200 A.e. 
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Tablo 54. Çoklu Korelasyon Değerleri Tablosu (Kişilik Boyutları – Eğitici Yöneticilik 
Boyutları) 
 
 
Model 

 
 
R 

 
 
R² 

 
Düzeltilmiş 

R² 
 

 
 

SH 

1 ,312 ,10 ,049 8,867 

Bağımlı Değişken: Geribildirim Verme Puanı 

Bağımsız Değişken: Sonuçlandırma ve İzleme Puanı  

 
 

Değişkenler arasında ,10 oranında düşük derecede bir korelasyon vardır. Bağımlı 

değişken ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin şiddetinin belirlenmesi için yapılan 

regresyon analizinin sonuçları aşağıdaki tabloda görülebilir.  

 
 
Tablo 55. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 
 
 
Değişken 

 
B 

 
Standart 
Hata β 

 
β 

 
T 

 
p 

 
İkili r 

 
Kısmi r 

Sabit 115,174 7,574 - 15,206 ,000 - - 

EI ,702 ,462 ,167 1,521 ,133 ,173 ,167 

SN ,721 ,351 ,232 2,052 ,044 ,227 ,231 

TF ,300 ,302 ,110 ,996 ,322 ,114 ,109 

JP -,25 ,377 -,075 -,664 ,508 -,076 -,073 

R= 0,316 R²=0,100       

F=2,026 P=,099       
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Kişilik değişkenleri, eğitici yöneticilik puanları ile  düşük düzeyde bir ilişki 

vermektedir. (R=0,316 ;  R²=0,10 ; p<0,01) Dört değişken birlikte, eğitici yöneticilikteki 

toplam varyansın yaklaşık %10’unu açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayısına  (β) göre bağımsız değişkenlerin 

eğitici yöneticilik üzerindeki göreli önem sırası; JP, TF, SN ve EI ‘dir. Regresyon 

katsayılarının anlamlılığı incelendiğinde ise, sadece SN ve EI değişkenlerinin diğer 

değişkenlere göre daha önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada, ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan yöneticilerin 

demografik özellikleri, kişilik özellikleri ve eğitici yöneticilik davranışlarının arasındaki 

ilişkiler değerlendirilmiştir. “Jung’un Sınıflaması Temel Alınarak Oluşturulan Kişilik 

Boyutlarının Kişilik Boyutlarının Eğitici Yöneticiliğe Etkisi” adlı uygulamalı çalışmanın 

bulguları özetle aşağıdaki gibidir. 

 İlaç şirketlerinde görev alan yöneticiler demografik açıdan incelendiğinde elde 

edilen bulgulara göre, yöneticilerin çoğunluğu; 21-35 yaş aralığında, erkek, üniversite 

mezunu, on yıl ve üstü iş deneyimine sahip, orta ve üst yönetim kademesinde 

bulunmaktadırlar.  

 Eğitici yöneticilik yaklaşımı yedi boyut altında incelenmiş, etkili bir eğitici 

yöneticinin taşıması gereken özellikler belirlenmiştir. Kişilik genel olarak dört boyut 

altında incelenmiştir. Bu boyutlar, “dışadönüklük – içedönüklük”, “duyumsama – 

sezinleme”, “düşünme – hissetme”, “sonuçlandırma – izlemedir”. Katılımcılar, kişilik 

tipleri ve toplam eğitici yöneticilik puanları açısından değerlendirildiğinde ESTJ tipindeki 

katılımcıların en yüksek eğitici yöneticilik puanlarına sahip olduğu görülmüştür.  

 Yöneticilerin 16 tip bazında kişilik tipleri ve eğitici yöneticilik puanlarının ilişkisi 

Pearson korelasyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Örnek sayısı 5’ten az olan yönetici 

grupları incelemeye alınmamıştır. Buna göre dokuz temel tip kavramına giren 

yöneticilerin eğitici yöneticilik boyutları açısından değerlendirilmeleri aşağıdaki gibidir.  

 ENFJ kişilik tipindeki yöneticilerin, eğitici yöneticilik puanları etkileyen en önemli 

faktör, kişiliğin “hissetme” boyutudur. Bu grupta, yüksek hissetme puanına sahip 

yöneticilerin eğitici yöneticilik puanları da yüksektir.  

 INFJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en önemli 

faktör, kişiliğin “sezinleme ve hissetme” boyutlarıdır. Sezinleme ve hissetme puanları 

yükseldikçe eğitici yöneticilik puanları da yükselmektedir.  

 ENFP kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en 

önemli faktör, kişiliğin “dışadönüklük” boyutudur. Dışadönüklük puanları yükseldikçe 

eğitici yöneticilik puanları da yükselmektedir. 
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 ENTJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en 

önemli faktör kişiliğin “dışadönüklük” boyutudur. Dışadönüklük puanları yükseldikçe 

eğitici yöneticilik puanları da yükselmektedir. 

 INTJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en önemli 

faktör kişiliğin “içedönüklük” boyutudur. İçedönüklük puanları yükseldikçe eğitici 

yöneticilik puanları da yükselmektedir. 

 ESFJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en 

önemli faktör kişiliğin “hissetme” boyutudur. Hissetme puanları yükseldikçe eğitici 

yöneticilik puanları da yükselmektedir.  

 ISFJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en önemli 

faktör kişiliğin “içedönüklük” boyutudur. İçedönüklük puanları yükseldikçe eğitici 

yöneticilik puanları da yükselmektedir.  

 ESTJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını  etkileyen en 

önemli  faktör kişiliğin  “düşünme” boyutudur. Düşünme puanları yükseldikçe eğitici 

yöneticilik puanları da yükselmektedir.  

 ISTJ kişilik tipindeki yöneticilerin eğitici yöneticilik puanlarını etkileyen en önemli 

faktör kişiliğin “sonuçlandırma” boyutudur. Sonuçlandırma puanları yükseldikçe eğitici 

yöneticilik puanları da yükselmektedir.  

 Ayrıca incelenen her bir kişilik grubundan elde edilen verilere uygulanan 

analizler sonucu kişilik boyutları ve eğitici yöneticilik boyutları arasında farklı ilişkiler 

tespit edilmiştir. Kişilik gruplarındaki örnek sayısının az olması sebebiyle elde edilen 

sonuçlar çalışmanın kesin sonucu olarak genellenememiş sadece başlangıç bulgusu 

olarak değerlendirilmiştir.  

 Eğitici yöneticiliğin yedi boyutu ve kişiliğin dört boyutu birbiri ile ilişkilendirilip, her 

bir kişilik boyutunun yedi ayrı eğitici yöneticilik boyutunun üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yirmi sekiz hipotez oluşturulmuştur. İlk olarak dışadönüklük - içedönüklük 

boyutunun eğitici yöneticilik boyutları üzerindeki etkisini test etmek üzere korelasyon 

analizi uygulanmıştır. Dışadönüklük - İçedönüklük ile empatik iletişim kurma arasında 

0,30 oranında korelasyon belirlenmiştir. 
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 Duyumsama - sezinleme boyutu ile karşılıklı güven oluşturma arasında 0,22 

oranında; geribildirim verme arasında ise 0, 21 oranında korelasyon belirlenmiştir.  

 Düşünme -  hissetme  boyutu ile karşılıklı güven oluşturma arasında ,23 

oranında korelasyon belirlenmiştir.  

 Sonuçlandırma - izleme boyutu ile geribildirim verme arasında ,22 oranında; 

yetkilendirme ile arasında ,21 oranında; öğreticilik ile arasında , 24 oranında korelasyon 

belirlenmiştir.  

Araştırılan yirmi sekiz olası ilişkiden sadece yedi tanesinde 0,20  üzeri ilişki 

katsayısı belirlenebilmiştir. Daha sonra bu belirlenen ilişkilerin gücünü saptamak, kişilik 

boyutlarının eğitici yöneticilik boyutlarının gerçekten yordayıcısı olup olmadığını 

belirlemek üzere regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonucuna göre  

içedönüklük – dışadönüklük kişilik özelliğinin empatik iletişim kurma boyutunun anlamlı 

bir belirleyicidir. [R=0,30, R²= 0,20, F=19,453, p<0,01] Ayrıca  duyumsama – sezinleme 

kişilik özelliğinin karşılıklı güven oluşturma boyutu üzerinde anlamlı bir belirleyici olduğu 

ortaya çıkmıştır. [R=0,48, R²= 0,24, F=24,569, p<0,01]. Belirlenen üçüncü yüksek 

ilişki ise  sonuçlandırma - izleme boyutunun  öğreticilik ile ilişkisidir. Sonuçlandırma – 

izlemenin, öğreticiliğin anlamlı bir anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0,21, 

R²=0,48 , F=13,930  p<0,01] 

Araştırılan diğer kişilik boyutlarının eğitici yöneticilik boyutları üzerindeki 

belirleyiciliği oldukça zayıftır. 

Bu  sonuçlar iki şekilde yorumlanabilir. Örneklem hacminin yeteri kadar büyük 

olmaması nedeniyle elde edilen sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı çıkmamış olabilir. 

Aynı uygulama daha geniş bir örneklem üzerinde uygulanırsa daha farklı sonuçlar elde 

edilebilir.  

Liderlik anlayışı ile eğitici yöneticilik yaklaşımının ilgisi oldukça açıktır. Bu 

sebeple bu çalışmanın sonucunda eğitici yöneticilik boyutları ile kişilik boyutlarının tüm 

boyutlarda  ilişkilendirilememesinin sebebi daha önce liderlik ve kişilik konusunda 

yapılmış araştırmaların sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir. Literatürde liderlik 

özellikleri ile ilgili tam bir fikir birliği yoktur. Daha önce lider özelliklerini belirlemeye 

çalışan araştırmaların sonucunda herkesin hem fikir olacağı bir liderlik kuramı 
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belirlenememiştir. Çünkü insan özellikleri kategorize edilemeyecek fazladır, öte yandan 

bunları ölçme ve değerlendirme biçimleri hem güçtür  hem de sonuçlar kişilerin içinde 

bulunduğu şartlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda da kişilik 

özelliklerinin tamamı ile eğitici yöneticilik davranışları ilişkilendirilememiştir. Kişiliğin 

sadece  belirli boyutlarının eğitici yöneticilik boyutlarının üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Sadece belirli kişilik boyutlarının etkili olduğunu bulmak ciddi bir sonuçtur. 

Bu sonuçtan her yöneticinin eğitici yönetici olamayacağı anlaşılır. .  

Son yapılan analiz ise toplam eğitici yöneticilik puanı üzerinde hangi kişilik 

değişkeninin daha etkili olduğunu ortaya çıkarmak üzere çoklu doğrusal regresyon 

analizidir. Buna göre dört kişilik boyutu toplam eğitici yöneticilik puanlarındaki varyansın 

% 10’unu açıklamaktadır. Kişilik boyutlarının belirleyicilikleri oldukça düşüktür. 

(R=0,316, R²=0,10,  p<0.01) Dört değişken birlikte, eğitici yöneticilikteki toplam 

puanındaki  varyansın yaklaşık %10’unu açıklamaktadır. Buradan toplam eğitici 

yöneticilik puanını sadece kişilik boyutları ile açıklamanın yeterli olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

 Eğitici yöneticilik, ülkemizdeki işletmeler için kuşkusuz önem taşıyan bir 

yaklaşımdır. Çünkü eğitici yöneticilik, çalışan ve yönetici arasındaki işbirliğini 

güçlendirmekte ve daha iyi ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Yapılmış olan 

araştırmalar bu yaklaşımın çalışanların iş performansını ve tatminini arttırdığını, iş 

yerinde stresi azalttığını ve daha sağlıklı bir örgüt yapısının kurulmasını sağladığını 

ortaya çıkarmıştır.   

İlaç sektöründe bir yönetici tarafından yetiştirilmek oldukça önemli bir görev 

olarak görülmektedir. Bu durumda yöneticilerin kişilik faktörünü çok fazla dikkate 

almadan yetiştirmeye ve geliştirmeye daha fazla önem vermeleri, bunun için daha fazla 

zaman ayırmalarının, çalışanları ile aralarında karşılıklı güvene dayalı ilişkiler 

kurmalarının, çalışanların sorumluluk alanlarını genişletmelerinin, çalışanlarını her 

fırsatta yönlendirmeye çalışmaları ve onların kariyer planlama çalışmalarını 

yapmalarının gerekli olduğu düşünülmektedir.   

 

 



 

 

144

 

 

 

 

 

 

ALINTI YAPILAN KAYNAKLAR 
 

A. BASILI KAYNAKLAR 

 

Acuner, Tamer  ve Tülay İlhan. “21. Yüzyılda Yönetim Anlayışı ve Türk Yöneticilerin 

Bakış Açısı.” 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. 23-25 

Mayıs 2002, Akdeniz Üniversitesi Yayını No. 4, Antalya.   

 

Akın, Adnan. “İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde 

Coaching (Özel Rehberlik),” CÜ İ.İ.B.F Dergisi, Manisa,  3(1), 2002, Öz. 

 

Arıkan, Semra. “Yöneticilerin Mevcut Liderlik Davranışları ile Astların Bekledikleri Lider 

Davranışı Arasındaki Farklılıklar ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama,” 

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(1), 2001,  312. 

 

Baltaş, Acar. Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi, İstanbul, 5 bs., 2003. 

 

Bentley, Trevor. Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede İnsanları Motive Etme, çev. 

Onur Yıldırım, Hayat, İstanbul, 1999. 

 

Berr, Seth; Allan H. Church ve J. Wachlawski. “The Right Relationship is Everything 

[Doğru İlişki Herşeydir],” Human Resources Development Quarterly, 11(2). 

153-157. Proquest. <http://www.ccla.lib.fl.us>.  



 

 

145

 

Bonfield, Holly. “Executive Coaching is not just for big Companies, [Yönetici Koçluğu 

Sadece Büyük Şirketler İçin Değildir],”  The British Journal Of Administrative 

Management, 36 (2), 2003, 18-19. 

 

Bozionelos, Nikos. “Mentor's Career Success, Personality, and Mentoring Received 

[Yol Göstericinin Kariyer Başarısı, Kişiliği ve Algılanan Yol Göstericilik],” Journal 

of Vocational Behavior,  64(1), 2004, 24-46. 

 

Cames, Isabelle;  Susan Vinnicombe ve Van Singh. “Profile of Successful Managers 

[Başarılı Yöneticinin Profili]”, Women in Management Review. 16(3), 2001, 

108-118. 

 

Ceylan, Canan.  “Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Koçluk Yaklaşımı ve Bir Uygulama,” 

Doktora tezi,Uludağ Üniversitesi İİBF, Bursa, 2002. 

 

Cooper, Robert K.  ve Ayman Sawaf.  Liderlikte Duygusal Zeka, İstanbul, Sistem, 

2003. 

 

Crofts,  Pauline. , “Support Key to Success [Başarıya Anahtar Destek],” 

  People Management, 10(11), 2004,  55. 

 

Doğan, Selen. “Liderlik mi Yöneticilik mi? Geleneksel Liderlik Davranış Tarzları ve Bu 

Konudaki Yaklaşımlara Bir Bakış,” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Erzurum, 

15(3-4), 2002, 272. 

 

Durban, T.B. ve T.H. Dougherty. “Role of Protege Personality in Receipt of Mentoring 

and Career Success [Yol Göstericiliğin ve Kariyer Başarısının Algılanmasında 

Öğrenici Kişiliğinin Algılanması] ”, Academy of Journal Management.  37(3) 

1994, 688-702. 

 



 

 

146

 

Ellinger, Andrea D., Robert T. Bostrom ve Scott B. Keller.  “Supervisory Coaching 

Behavior, Employee Satisfaction, and Warehouse Employee Performance, 

[Yöneticilerin Eğiticilik Davranışları, Çalışan Memnuniyeti, Mağaza 

Çalışanlarının Performansları],” Human Resources Development Quarterly, 

14(4), 2003,  435-458. 

 

Ellinger, Andrea D. ve Robert T. Bostrom. “Managerial Coaching Behaviors in Learning 

Organizations [Öğrenen Örgütlerde Eğitici Yöneticilik Davranışları],” Journal of 

Management Development, 18(9), 1999, 752-753. 

 

Erdem, Ferda ve Fulya Sarvan.” Akademik Örgütlerde Rehberlik İlişkilerinin Metaforlarla 

Analizi,” Yönetim Araştırmaları Dergisi, Başkent Üniversitesi İİBF, 1(1), 

2001, 75-100. 

 

Erdil, Oya;  Halit Keskin ve Ali Ekber Akgün. ”İletişim, Katılım, Geri Besleme ve 

Çalışanlar Arasındaki Güven İlişikilerinin Örgütsel Verimlilik Üzerine Etkileri,” 11. 

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs 

2003, AKÜ İİBF Yayın No: 4, Afyon, 834-841. 

 

Erdoğan, İlhan. İşletmelerde Davranış, İstanbul, Beta, 1994. 

 

 Erdoğan, İlhan. İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikoteknik, İÜ İşletme Fakültesi, 

Yayın No: 243, İstanbul. 

 

Fordham, Frieda. Jung Psikolojisinin Temel İlkeleri,  çev. Aslan Yalçıner, Say, 

İstanbul, 2001.  

 

 

 

 



 

 

147

 

Hale, Richard. “The Dynamics of Mentoring Relationships: Towards an Understanding,  

How Mentoring Supports Learning [Yol Göstericilik İlişkisinin Dinamikleri: Yol 

Göstericiliğin Öğrenmeye Desteğinin Anlaşılması],” Continuing Professional 

Development, Şbt 1999, 75-80. 

 

 Halikias,  John ve  Leda Panayotopoulou. “Chief Executive Personality [Üst Kademe 

Yöneticinin Kişiliği],”  Management Decision, (41), 2003, 340-350. 

 

Honold, Linda. “A Review of the Literatur on Employee Develoment  [Çalışan Gelişimi 

Literatürüne Yeni Bir Bakış],”  Empoverment in Organizations, 15(4), 1999, 

202-212. 

 

Hunt, James M. ve Joseph Weintraub.  “How Coaching Can Enhance Your Brand as a 

Manager [Eğitici Yöneticilik Sizi Nasıl Geliştirir?,” Journal of Organizational 

Excellence,  2002, Öz. 

 

Iles, Paul. “Leadership and Leadership Development: Time for a New Direction [Liderlik 

ve Liderlik Gelişimi: Yeni Bir Yoldan Gitme Zamanı],” The British Journal of 

Administrative Management, (27), 2001, 22. 

 

Jones, Gareth R., Jennifer M. George. ve Charles W.L. Hill. “Contemporary 

Management [Çağdaş Yönetim],” McGraw Hill, USA, 2000. 

 

Jung, Carl Gustav. “Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri,” Cem, İstanbul, 1992. 

 

Judge, T.A.,  J. E. Bono R. Ilies  M. ve W. Gerhardt. “Personality And Leadership: A 

Qualitive and Quantitive Review. [Kişilik ve Liderlik: Nitel ve Nicel Bir İnceleme,” 

Journal of Applied Psychology,  87(4). 765-780, ISI-Web Of Sciences. 0021-

9010. 12.11.2004. 

 



 

 

148

 

Keskin, H. ve A. Ceylan.  “Çalışanların Güçlendirici Lider Davranışlarını Algılamaları İle 

İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler,” 10. Yönetim ve Örgüt Kongresi 

Bildiriler Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, AÜİİBF  Yayın No 4. Antalya, 7 - 24. 

 

Koçel, Tamer. İşletme Yöneticiliği,  Beta, İstanbul, 2001. 

 

Kornor,  H.  ve H. Nordvik.  “Personality Traits in Leadership Behavior-Abstract [Liderlik 

Davranışında Kişilik Özellikleri],” Scandanavian Journal of Pschology. 45(1). 

ISI-Web Of Sciences, 0036-5564, (05.11.2004). 

 

Landsberg, Max. Koçluğun Taosu, çev. H. Betül Çelik, Sistem, İstanbul, 1999. 

 

Martens, Rainer. Antrenörlük ve Takım Psikolojisi. çev. Tuncer Büyükonat, Beyaz, 

İstanbul, 1998. 

 

Mobley, Sandra A. “Judge Not: How Coaches Create Healty Organizations, [Yargılama: 

Eğitici Yöneticiler Sağlıklı Örgütleri Nasıl Yaratırlar?” Journal of Quality 

Participations, 22(4), 1999, 57-58. 

 

Mullen, J. Ellen. “Mentoring Functions [Yol göstericilik Fonksiyonları],“ Human 

Resources Development Quarterly 9(4), Wiley Interscience Journal, 

<http://www3.interscience.wiley.com/cgi.bin/abstract/1200117183/ABSTRACT> 

Oz. 

 

Noe, Raymond A. İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, çev. Canan Çetin, Beta, 

İstanbul,1999. 

 

“Nondirective Coaching: A No-Fault Model to Help People Change, [Sınırsız Eğitici 

Yöneticilik: İnsanların Değişimine Yardımcı Olmak için Hatasız Bir Model],“  

IOMA's Pay for Performance Report, 2, 2003. 



 

 

149

 

 

Olivero,  Gerald, K. Denise Bane ve  Richard E. Kopelman. “Executive Coaching as a 

Transfer of Training Tool [Eğitim Transferi Aracı Olarak Yönetici Koçluğu],”  

Public Personnel Management,  26(4), 1997, 461 - 469. 

 

Özalp, İlknur. “Liderlik Özelliklerini Ölçen Bir Ölçek Geliştirme,” Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi, 2001. 

 

Paksoy, Mahmut. Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite Yönetimi, Çantay, 

İstanbul, 2002. 

 

Paşa, Selda Fikret. “Leadership Influence in a High Power Distance and Collectivist 

Culture [Yüksek Güç Mesafesinin ve Ortaklaşa Davranışçılığın  Görüldüğü 

Kültürlerde Liderlik Etkisi],” Leadership and Organizational Development 

Journal, 21(8), 2001, 416-426. 

 

Philipps,  Kenneth L. “The Achilles Heel of Coaching [Eğitici Yöneticiliğin Zayıf 

Noktası],” Training and Development, 52(3), 1998,  41-44. 

 

 Ployhart, R.H., B.C. Lim ve K.Y. Chan. “Exploring Relationship Between Typical and 

Maksimum Performance Ratings and the Five Factor Model of Personality [Tipik 

ve Maksimum Performans Değerleri Arası İlişkinin Keşfedilmesi ve Beş Faktörlü 

Kişilik Modeli],” Personnel Psychology, 54(4): ISI-Web Of Sciences. 809-843 

12.11.2004. 

 

Robinson, Christine.  “The Complete Guide to Coaching at Work / The Coaching at 

Work Toolkit: A Complete Guide to Techniques and Practices [İş Yerinde Eğitici 

Yöneticilik İçin Tam Bir Rehber],”  The Journal For Quality And Participation  

26(1), 2003, 49. 

 



 

 

150

 

Saxby, David.  “Winning The Game: The Differences Between Managers and Coaches, 

[Oyunu Kazanmak: Yöneticiler ve Koçlar Arasındaki Farklar],” Rural 

Telecommunication, Kasım-Aralık 1(6), 2000, 62-63. 

 

Scandura, Terry A. “Mentorship and Career Mobility: An Empirical Investigation [Yol 

Göstericilik ve Kariyer Hareketliliği],” Journal of Organizational Behavior (13), 

1997, 169-174. 

 

Silah, Mehmet. “GAP  Bölgesindeki İşletme Yöneticilerinin Kişilik Yapılarıyla 

Örgütsel Değerleri Arasındaki İlişikiler,” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 

1995. 

 

Smith, M.A. ve J.M. Janger. “Effects Of Personality On Subordinate Attitudes [Astların 

Görüşlerinde Kişiliğin Etkisi],” Journal of Business and Psychology, 18(4) 

465-48, ISI-Web Of Sciences, 0889-3268 (12.11.2004). 

 

Sosik, John ve  Veronica M. Godshalk.  “Leadership Styles, Mentoring Functions and 

Job- Related Stress [Liderlik Tarzları, Yol Göstericilik Fonksiyonları ve İşe Bağlı 

Stres],” Journal of Organizational Behavior,  21(4), 365-390. 

 

Şencan, Hüner. Bilimsel Yazım, İstanbul, İÜ İşletme Fakültesi, 2002, 

 

Şencan, Hüner.  Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, 

Ankara, Seçkin, 2005. 

 

Şencan, Hüner.  “Yönetici Geriliminde Kişilik – Başaçıkma Süreçleri ve Metal 

Sanayisinde Uygulamalı Bir Araştırma”,  Doktora Tezi, İÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 1986. 

 



 

 

151

 

Tekarslan, Erdal; Tanıl Kılınç, Hüner Şencan ve Ayşe Can Baysal. Davranışın Sosyal 

Psikolojisi.  İstanbul, İÜ İşletme Fakültesi, 2000. 

Thach, Elizabeth.  “The Impact of Executive Coaching and 360 Feedback on 

Leadership Effectiveness (Eğitici Yöneticiliğin ve 360 Derece Geribildirimin 

Liderliğe Etkisi).” 2002, Leadership and Organization Development Journal, 

23(3-4). 205 – 214. 

Tutar, Hasan ve  Kemal Yılmaz.  Genel İletişim, Nobel,  Ankara, 2003. 

 

Uyguç, Nermin.  “Örgüt Kültürü ve Yönetim Davranışı,” 11. Ulusal Yönetim ve 

Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs 2003, AKÜ İİBF Yayın 

No: 4, Afyon), 438. 

 

Waldroop, James ve Timothy Butler. “A Executive as Coach [Koç Olarak Yönetici],” 

Harward Business Review, 74(6), 1996, 111-114. 

 

Wales, Suzy.  “ Why coaching? [Neden Koçluk],” Journal Of Change Management, (3), 

2003, 276. 

 

Wasylyshyn,  Karol .“Executive Coaching, An Outcome Study [Eğitici Yöneticilik, Nihai 

Çalışma],” Consulting Psychology Journal, 55(2), 2003, 94 – 106. 

 

Whitley, W. ;  T.W. Dougherty ve G.F. Dreher, “Correlates of Career Oriented Mentoring 

for Early Career Managers and Professionals,” Journal of Organizational 

Behavior, (13) 1992,  141-154. 

 

Voss ,Tony. Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Coaching,  çev. Mehmet Zaman, 

Hayat, İstanbul, 2002. 

 

Yılmaz, Fatih. “Liderlik ve Koçluk (Lilly İlaç AŞ Örneği),” Yüksek Lisans Tezi, 

Sakarya Üniversitesi İİBF,1999. 



 

 

152

 

 

Zel, Uğur Necdet. “Kişiliğin Yönetim Performansına Etkileri, Örgüt Ortamında 

Kullanılması ve Ülkeler /Sektörler Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama,” 

Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi İİBF; Ankara, 1999, Özet. 

 

. 

 

B. ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

 

Akidil, İdil.  Koç Nasıl Olunur? NTV-MSNBC, 2002, (Çevrimiçi), 

<http://www.ntvmsnbc.com/news/126402.asp#BODY>, 20.10.2004.  

 

David Antonioni, “Relationship Between The Big Five Personality Factors And Conflict 

Management Styles [Beş Büyük Kişilik Faktörü ve Çatışma Yönetimi Biçimleri 

Arası İlişki],” International Management of Conflict Management, 9(4), 336-

355.  Proquest.<http://www.ccla.lib.fl.us.>, 12.11.2004.  

 

Barutçugil, İsmet. “İnsan Kaynakları Yönetimi, Dün, Bugün,Yarın.” t.y., 

<http://www.sosyalhizmetuzmani.org/insankaynaklariyönetimi.htm.>. 

22.10.2004. 

 

“Bio of Thomas Leonard [Thomas Leonard’ın Biyografisi],” 08.04.2003, (Çevrimiçi), 

<http://www.thomasleonard.com/bio.htm>,20.11.2004. 

 

Boeree, George. “Personality [Kişilik], ” t.y., (Çevrimiçi),  

<www.ship.edu/%7Ecgboree/persintro.html>,  (26.12.2004). 

 

Butt, Joe. “Introverted iNtuitive Feeling Judging [içedönük, Sezen, Duygusal, 

Sonuçlandırıcı Kişilik Tipi],” 20.07.2003, (Çevrimiçi), 

<www://typelogic.com/infj.html>,26.11.2004. 



 

 

153

 

 

“Coaching for Influences and Results [Eğitici Yöneticilik: Etkiler ve Sonuçlar],” Niagara 

Institute, (Çevrimiçi), <http://www.niagarainstitute.com/courses/pdfs/Coaching-

Influence.pdf>. par.1. 

 

Coulson, Christopher J. “ENFP,” t.y, (Çevrimiçi),  

<http://www.santafecoach.com/Ptest/enfp.html>, 07.01.2005. 

 

Dağdeviren, Nezih. “Eğitici Nitelikleri-Koçluk,” Temel Eğitim Becerileri Kursu, Mayıs 

2003, <aile.trakya.edu.tr/anabilim/ dersnotu/2002_2003/corlu/kocluk.ppt >. 

20.10.2004. 

 

“Definition of Personality [Kişiliğin Tanımı],” t.y, (Çevrimiçi), 

<http://www.uwm.edu/~hynan/407/407INTr.htm>, 04.03.2006. 

 

Demirezen, Mehmet. “Yabancı Dil Öğrenimi, Kişilik, Bellek, Aile ve Öğrenci ilişkileri,” 

Hacettepe Üniversitesi, 2003. 

<http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/dergi/2003-1/mdemirezen.php>. 

06.04.2006. 

 

“ENTJ - The Leader.” t.y., (Çevrimiçi),  <http://www.geocities.com/lifexplore/entj.htm>, 

25.01.2005. 

 

“Foundation for Innovation and Technology Transfer,”Termpaper, (Çevrimiçi), 

<http://www.cse.iitd.ernet.in/~csu02115/termpaper.doc>, t.y., 1.2. ekranlar, 

06.04.2006. 

 

Geisler, Jill. “Manager as Coach: Tools for Teaching [Koç Olarak Yönetici: Öğretme 

Araçları].” Poynteronline, 1999,  (Çevrimiçi), 

<www.poynter.org/content/content-view.asp?id=5498>. 20.11.2004. 



 

 

154

 

 

Heiss, Marina Margaret. “Extroverted iNtuitive Feeling Perceiving 

[Dışadönük, Sezinleyen, Hisseden, Gözleyerek Algılayan ],” 20.07.2003, 

(Çevrimiçi),  <http://www.typelogic.com/enfp.html>, 26.11.2004. 

 

Krebs, Sandra ve  Hirsch and Jean Kummerow, ESFP – The Joker, (Çevrimiçi), 

t.y.,<http://www.geocities.com/lifexplore/>,27.11.2004, yak. 1 – 3. ekranlar. 

 

Kurt,  Uğur.  “K.K.K. de Yöneticilerin Kişilik Yapıları Ve Karar Verme  Yönelimleri: Bir 

Birlik Üzerinde Çalışma” <http://www.kh.edu.tr/enstitü/dergi/2003-

2/Uygulamalar/uygulama-3doc.>, 26.11.2004. 

 

“Management Coaching [Yönetici Koçluğu].” t.y., (Çevrimiçi),  

<www.1to1coachingschool.com/ manager-as-coach.htm>, 24.11.2004. 

 

“Manchester Executive Coaching Survey, [Manchester Koçluk Araştırması,” Business 

Wire  USA,  04.01. 2001.  

<http://www.coaches-learning-center.com/Articles.html>. 23.11.2004. 

 

McCormack, L.  ve D. Mellor. “The Rol Of Personality in Leadership : An Application of 

the Five Factor Model in The Australian Military, [Liderlikte Kişiliğin Rolü: Beşli 

Faktör Modelinin Avustralya Ordusunda Uygulanması,” Military Psychology. 

14(3):179-197, ISI-Web Of Sciences. 0899-5605, 12.11.2004. 

 

Özgen, Hüseyin ve Selen Doğan. “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası 

Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları - Yönetim ve 

Yönetici Sorunları,” Nisan 1998, (Çevrimiçi),  

<http://www.dtm./ead./DT.Dergi/Nisan1998/ kobi.htm.>, (26.11.2004). 

 



 

 

155

 

“Personality Theories, Types and Tests,” t.y., (Çevrimiçi), 

<http://www.businessballs.com/personalitystylesmodels.htm>,  yak 3-4 ekranlar. 

06.04.2006. 

 

“Personality Types-Carl Jung,” Psychology, t.y., (Çevrimiçi), 

<http://psy.rin.ru/eng/article/148-101.html> 2001, 06.04.2006. 

 

Pohlman, Paul. “Coaching Skills [Eğitici Yöneticilik Becerileri].”  Poynter Research 

Center, Feb 1998, (Çevrimiçi),  <www.poynter.org/research/Im/ımcoach.html>. 

21.11.2004. 

 

“Portrait of an ENTJ [ENTJ’nin Portresi],” t.y., (Çevrimiçi),   

<www.personalitypage.com.entj.html.>, 26.11.2004, par.2. 

 

 Pounds, Jerry. “Empathy: Skill or Personality Trait (Empati: Beceri mi Kişilik Özelliği 

mi).” Management Issues, 17.05.2006, <http://www.management-

issues.com/display_page.asp?section=opinion&id=3237>. yak. 3 ekr. 

10.06.2006. 

 

“Profile by David Keirsey – ENFJ.“ t.y., (Çevrimiçi), 

<http://www.geocities.com/lifexplore/>,  27.11.2004. 

 

“Profile by David Keirsey – INFJ,“ t.y., (Çevrimiçi), 

<http://www.geocities.com/lifexplore/>, (27.11.2004). 

 

 Redshaw, Bernard.  “Do We Really Understand Coaching? How Can We Make İt Work 

Better, [Koçluğu Gerçekten Anlıyor muyuz? Nasıl Daha İyi İşler Hale 

Getirebiliriz?],” Industrial and Commercial Training,  32(3), 2000,   106-108. 

<http://hermia.emeraldinsight.com/vl=1409817/cl=74/nw=1/rpsv/journals/ict/sam

ple.htm>,10.11.2004. 



 

 

156

 

 

Smith, M.A. ve J. M. Janger. “Effects Of Personality On Subordinate Attitudes [Astların 

Görüşlerinde Kişiliğin Etkisi],” Journal of Business and Psychology, 18(4) 

465-481, ISI-Web Of Sciences, 0889-3268. 12.11.2004. 

 

Starchevich, Matt M. “Coach Mentor is There A Different [Eğitici Yöneticilik, Yol 

Göstericilik, Arada bir fark var mı?],” Center for Coaching and Mentoring, 

2001, (Çevrimiçi),   <http://coachingandmentoring.com.html>, 23.11.2004. 

 

Starchevich, Matt M. “The Status of Coaching in Organizations [Örgütlerde Eğitici 

Yöneticiliğin Statüsü],” Center for Coaching and Mentoring, 2001, (Çevrimiçi), 

<http://www.coachingandmentoring.com.html>, 18.11.2004. 

 

The Portrait of the Counselor Idealist (iNFj),” 1996, (Çevrimiçi), 

<http://keirsey.com/personality/nfep.html>, 23.04.2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157

 

EK 1: ANKET FORMU  

 

Değerli Yönetici, 

 

“Jung’un Sınıflaması Temel Alınarak Oluşturulan Kişilik Boyutlarının Eğitici 

Yöneticiliğe Etkisi” konulu bir yüksek lisans  tezi hazırlamaktayım. Ekte görülen soru 

formları tez çalışmamın bir bölümüdür ve vereceğiniz bilgiler çalışmam için büyük önem 

taşımaktadır. Ayıracağınız vakit için çok teşekkür ederim. Birinci bölüm kişilik yapılarının 

belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise eğitici yöneticilik 

davranışlarını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise, 

kişisel bilgiler ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Her bölümden önce o bölümle ilgili 

açıklama yer almaktadır. Sizden ricam ekte görülen soruları içtenlikle yanıtlamanızdır.  

 

Araştırmamın genel amacı, yöneticilerin kişilik yapılarının eğitici yöneticilik 

davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir. Yanıtlarınız sadece tezimin amacına 

yönelik değerlendirmede kullanılacaktır. Vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli 

tutulacaktır.  

 

Katılımınız için tekrar teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Saygılarımla 

İlke Gökçek 

İletişim İçin: ilkegokcek@hotmail.com 
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Bölüm 1: 

 

KEİRSEY KİŞİLİK ENVANTERİ 

 

AÇIKLAMA : Lütfen, ölçeğin her sorusuyla ilgili tercihinizi cevap kağıdındaki a 
veya b seçeneklerinden yalnızca birisine çarpı (x) işareti koyarak belirtiniz.  

 

1. Bir partide;    

    a) Yabancıları da içeren bir çok kişiyle mi, 

    b) Sizi tanıyan birkaç kişiyle mi etkileşime girersiniz? 

2. Siz, 

    a) Kuramcı olmaktan çok gerçekçi mi, 

    b) Gerçekçi olmaktan çok kuramcı bir kişi misiniz? 

3. Size göre hangisi daha kötüdür? 

    a) Bulutlarda gezen başı dumanlı bir kişi olmak mı, 

    b) Ayağını yere sağlam basmak isteyen biri olmak mı? 

4. Siz daha çok; 

    a) Kurallardan mı, 

    b) İnsanların duygularından mı etkilenirsiniz? 

5. Siz daha çok; 

    a) İkna eden, inandıran bir kişi misiniz, 

    b) Hisli ve alıngan bir kişi misiniz? 

6. Çalışma tarzınız nasıldır? 

    a) Süreli ve planlı çalışmayı mı, 

    b) Süre ve plana bağlı olmadan, gelişigüzel çalışmayı mı tercih edersiniz? 

7. Nasıl bir kişisiniz? 

    a) Oldukça ihtiyatlı ve dikkatli biri mi, 

    b) Bir ölçüde fevri ve içinden geldiği gibi hareket eden biri mi? 
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8. Davet ve toplantılara katıldığınız zaman kendinizi nasıl hissedersiniz? 

    a) Uzun süre kalarak ortamın zevk ve heyecanını içinizde mi hissedersiniz? 

    b) Çabuk canınız sıkılır ve erken kaçmanın yollarını mı ararsınız? 

9. Siz daha çok, 

    a) Duyarlı ve hassas insanlardan mı, 

    b) Hayal gücü yüksek ve yaratıcı insanlardan mı hoşlanırsınız? 

10. Siz daha çok, 

     a) Gerçekleşmesi kesin olan şeylerle mi, 

     b) Gerçekleşmesi mümkün olan şeylerle mi ilgilenirsiniz? 

11. Başka insanları yargılarken; 

     a) Kişinin içinde bulunduğu şartlardan çok yasalara mı, 

     b) Yasalardan çok kişinin içinde bulunduğu şartlara mı önem verirsiniz? 

12. Başkalarına yaklaşırken genelde; 

      a) Objektif ve tarafsız mısınızdır, 

      b) Kişisel tercihleriniz var mıdır? 

13. Randevu ve planlarınız konusunda, 

      a) Dakik misiniz yoksa, 

      b) Acele etmeden mi hareket edersiniz? 

14. Hangisi daha fazla canınızı sıkar? 

      a) Tamamlanmamış işlerin yarım kalması mı, 

      b) İşlerin tamamlanması sonucu işsiz kalmak mı? 

15. Grubunuzda, 

      a) Kişilerle ilgili olaylardan günü gününe haberdar mısınızdır  yoksa, 

      b) Olayların gerisinde mi kalırsınız? 

16. Sıradan şeyleri yaparken  daha çok, 

      a) Herkesin yaptığı usul veya yöntemleri mi seçersiniz, 

      b) Kendi usul ve yöntemlerinize göre mi yaparsınız? 

17. Size göre, yazarlar söylemek istediklerini nasıl ifade etmelidirler? 

      a) Ne anlatmak istediklerini açık seçik ve net olarak ifade etmelidirler, 

      b) Söylemek istediklerini örneklerle ve benzetmelerle ifade etmelidirler. 
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18. Hangisi daha çok hoşunuza gider, 

      a) Bir kişinin düşüncelerinin tutarlı olması mı, 

      b) Bir kişinin insan ilişkilerinin uyumlu olması mı? 

19. Hangi durumda kendinizi daha rahat hissedersiniz? 

       a) Mantıklı yargılama yaparken mi, 

       b) Değer ölçülerinize göre yargılama yaparken mi? 

20. Hangisini tercih edersiniz? 

      a) Sorunların hemen çözülmesini ve belli bir karara ulaşılmasını mı, 

      b) Çözüm ve belli karara ulaşılmadan önce belli bir süre beklenilmesini mi? 

21. Siz daha çok, 

       a) Ciddi ve kararlı bir kişi misiniz yoksa, 

       b) Esnek yapılı her yola gelen bir kişi  misiniz? 

22. Telefon konuşmalarında genellikle, 

       a) Bazı şeyleri unutma endişesi olmadan mı konuşursunuz yoksa, 

       b) Ne söyleyeceğinizi önceden planlar mısınız? 

23. Sizce hangisi daha doğrudur? 

      a) Gerçek gerçektir. 

      b) Gerçekler, kural ve ilkelerin aynasıdır. 

24. Vizyon sahibi ileri görüşlü kişiler; 

      a) Can sıkıcı kişilerdir, 

      b) Oldukça ilgi çekici kişilerdir. 

25. Siz genelde; 

      a) Soğukkanlı bir kişi misiniz? 

      b) Sıcakkanlı cana yakın bir kişi misiniz? 

26. Hangisi daha kötüdür? 

      a) Adaletsiz olmak mı? 

      b) Merhametsiz olmak mı? 
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27. Kişinin başına gelen hadiseler nasıl meydana gelmektedir? 

      a) Kendi seçim ve tercihi sonucu mu yoksa, 

      b) Tesadüfen, şans eseri mi? 

28. Hangi şey sizi daha fazla rahatlatır? 

      a) Bir şeyi satın alıp ona sahip olmak mı yoksa, 

      b) Satın alma güç ve kudretine sahip olmak mı? 

29. Arkadaşlık kurarken; 

      a) Konuşmayı siz mi başlatırsınız yoksa,  

      b) Size yaklaşılmasını mı beklersiniz? 

30. Sağduyu denen olgu; 

      a) Genelde tartışma götürmeyecek sağlam bir gerçekliği yansıtır. 

      b) Sağduyu denen olguya güvenilmez. 

31. Çocuklar genelde; 

       a) Kendileri için faydalı olacak şeylere yeterince yönelmemektedirler. 

       b) Hayal ve tasarım güçlerini yeterince kullanamamaktadırlar. 

32. Hangi durumda daha rahat karar verirsiniz? 

       a) Standart ve belirli ölçüler elinizde bulunduğu zaman mı, 

       b) His ve duygularınızın sizi yanıltmadığından emin olduğunuz zaman mı? 

33. Siz; 

      a) Yumuşak huylu olmaktan çok sert bir kişi misiniz yoksa, 

      b) Sert olmaktan çok yumuşak huylu bir kişi misiniz? 

34. Hangisi daha çok takdire şayandır? 

      a) Sistemli ve düzenli olma yeteneği mi, 

      b)  Uyum gösterme ve iş becerme yeteneği mi? 

35. Siz daha çok hangisine değer verirsiniz? 

      a) Kesin ve net olarak belirlenmiş şeylere mi, 

      b) Gelişmeye açık,sonuçları bugünden kestirilemeyen şeylere mi? 

36. Başkalarıyla olan yeni ve sıra dışı ilişkiler, 

      a) Sizi heyecanlandırır ve size zevk mi verir yoksa, 

      b) Sizi yorarak enerjinizi mi tüketir? 
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37. Siz daha çok; 

      a) Pratik yönelimli bir insan mısınız yoksa, 

      b) Hayal gücü zengin bir insan mısınız? 

38. Siz daha çok, 

      a) İnsanların ne yaptığına mı  bakarsınız yoksa, 

      b) Ne düşündüklerine mi bakarsınız? 

39. Sizce hangisi daha tatminkârdır? 

       a) Bir konuyu bütün ayrıntılarıyla  tartışmak mı yoksa, 

       b) Bir sorunla ilgili olarak  şöyle veya böyle bir anlaşmaya varmak mı? 

40. Hangisi sizi daha çok yönetir? 

      a) Aklınız mı, 

      b) Kalbiniz mi? 

41. Hangi tür işte kendinizi daha rahat hissedersiniz? 

      a) Sözleşme yapılan bir işte mi, 

      b) Rastgele, sözleşme yapılmayan bir işte mi? 

42. Siz hangisinden hoşlanırsınız? 

      a) Düzenli ve tertipli olan şeylerden mi, 

      b) Gelişigüzel ve rahat düzenlemelerden mi? 

43. Hangisini tercih edersiniz? 

      a) Kısa temaslar kuracağınız  çok sayıda arkadaşa sahip olmayı mı, 

      b) Uzun süreli ilişki geliştireceğiniz  az sayıda arkadaşa sahip olmayı mı? 

44. Hangisine göre hareket edersiniz?  

      a) Şartların gereğine göre mi, 

      b) Kurallara göre mi?  

45. Siz daha çok hangisine ilgi duyarsınız? 

      a) Üretme ve dağıtım işine mi, 

      b) Planlama ve araştırma işine mi? 

46. Sizce hangi ifade daha doğrudur? 

      a) “Ne yazık ki mantıklı insanların sayısı çok az”  

      b) “Ne yazık ki mantıklı ve duygulu insanların sayısı çok az” . 
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47. Kendinizi nasıl değerlendirirsiniz? 

      a) Sarsılmaz ve dayanıklı olarak mı, 

      b) Sadık vefakar olarak mı? 

48. Genelde hangisini  daha çok tercih edersiniz? 

      a) Kesinleşen ve bir sonuca ulaşan konuşmaları mı, 

      b) Başlangıç niteliğinde, hemen kesin sonuç bildirmeyen konuşmaları mı? 

49. Siz; 

      a) Bir karardan sonra mı, 

      b) Bir karardan önce mi rahatsınızdır? 

50. Siz, 

      a) Yabancılarla uzun uzadıya rahatça mı konuşursunuz, 

      b) Yabancılarla konuşacak çok az şey mi bulursunuz ? 

51. Siz daha çok; 

      a) Deneyimlerinize mi, 

      b) Önsezilerinize mi güvenirsiniz? 

52. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

      a) Marifetli olmaktan daha çok pratik mi, 

      b) Pratik olmaktan daha çok  marifetli mi? 

53. Hangisini daha fazla takdir edersiniz? 

      a) Akla yatkın gerçekleri olan kişileri mi, 

      b) Güçlü bir şekilde duygularınıza hitap eden kişileri mi? 

54. Siz nasıl bir eğilime sahipsiniz? 

      a) Makul düşünme mi, 

      b) Sempatik olmak mı? 

55. Hangisini tercih edersiniz? 

      a) Her şeyin olması gerektiği gibi düzenlendiğinden emin olmayı mı, 

      b) Her şeyi oluruna bırakmayı mı? 

56. İlişkilerde her şey; 

      a) Yeniden tartışılıp bir sonuca bağlanmalı mıdır yoksa, 

      b) İlişkiler şartların gelişmesine mi bırakılmalıdır? 
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57. Telefon çaldığı zaman cevap vermek için; 

      a) İlk önce siz mi ileri atılırsınız yoksa, 

      b) Başka birinin cevaplamasını mı beklersiniz? 

58. Kendinizi daha çok hangi özelliğiniz ile takdir edersiniz? 

      a) Gerçeklerden yana tavır koymanız nedeniyle mi, 

      b) Görüş ufkunuzun geniş olması nedeniyle mi? 

59. Hangisine daha çok yatkınsınız? 

      a) Temel ölçülere uymaya mı, 

      b) Sıra dışı ölçülere uymaya mı? 

60. Sizce hangisi daha büyük bir hatadır? 

      a) Aşırı derecede tutkun olmak mı,  

      b) Aşırı derecede tarafsız olmak mı? 

61. Mutlaka tercih yapmak durumunda kalsanız, kendinizi hangisine yakın   

      hissedersiniz? 

      a) Dik başlı mı,  

      b) Yumuşak huylu mu? 

62. Hangi durum daha çok hoşunuza gider? 

       a) Planlı ve programlı olmak, 

       b) Plansız ve programsız olmak. 

63. Siz; 

      a) Kaprisli olmaktan çok uyumlu musunuz, 

      b) Uyumlu olmaktan çok kaprisli bir kişi misiniz? 

64. Siz daha çok; 

      a) Yaklaşılması kolay bir kişi misiniz, 

      b) Yaklaşmaktan çekinilen  bir kişi misiniz? 

65. Hangi tür yazılardan hoşlanırsınız? 

      a) Ne söylediği açıkça anlaşılan yazılardan mı yoksa, 

      b) Hayal gücünü zorlayan,sanatlı ve süslü yazılardan mı? 
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66. Sizin için hangisi daha zordur? 

       a) Başkalarına katılmak mı, 

       b) Başkalarından faydalanmak mı? 

67. Siz kendiniz için hangisini daha çok istersiniz? 

       a) Güçlü bir mantığa sahip olmayı mı yoksa, 

       b) İnsancıl ve insaflı bir kişi olmayı mı? 

68. Hangisi sizi daha fazla rahatsız ederdi? 

       a) Umursamaz biri olarak suçlanmak mı yoksa, 

       b) Eleştirilmek mi? 

69. Hangisini tercih edersiniz? 

       a) Planlanmış bir olayı mı, 

       b) Planlanmamış bir olayı mı? 

70.  Ne tür bir eğilime sahipsiniz? 

       a) Tedbirli olmaktan çok gelişigüzel mi hareket edersiniz, 

       b) Gelişigüzel hareket etmek yerine tedbirli olmayı mı tercih edersiniz?    
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Bölüm 2:  
 
EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK DAVRANIŞINA YATKINLIK ÖLÇEĞİ 
 
Açıklama: Lütfen ifadeyi dikkatli bir biçimde okuduktan sonra ifadede bahsedilen 
davranışı gerçekleştirme sıklığınıza göre ilgili kutucuğa (x) işareti koyunuz! 
 
  

 
Her  
Zaman  

Çoğun-
lukla 

Bazen  Nadi- 
ren 

Hiçbir 
zaman 

1. Astlarıma karşı içten ve açık sözlü 
davranırım. 

     

2. Astlarımı dinlediğimi belli etmek için 
sorular sorarım. 

     

3. Astlarımın görüşme taleplerine 
açığımdır. 

     

4. Astlarımı sözlerini kesmeden ve 
dikkatle dinlerim. 

     

5. Astlarım için onların istek ve becerileri 
doğrultusunda hedefler belirlerim. 

     

6. Astlarımın gelişime açık yönlerini 
onlarla birlikte belirleriz.  

     

7. Astlarıma hangi konuda yüksek 
performans gösterebileceklerini 
sorarım.  

     

8. Astlarımın kariyerlerinin sadece 
kendilerini ilgilendirdiğini düşünürüm. 

     

9. Astlarımın gelişme ihtiyaçlarını fark 
etmelerinden memnun olurum. 

     

10. Astlarımla yalnızca işle ilgili konularda 
konuşurum. 

     

11. Astlarıma yöneltilen eleştirinin onların 
yararına olduğunu açıklarım. 

     

12. Astlarımdan gelebilecek eleştirilere 
açığımdır hatta memnun olurum. 

     

13. Astlarımla olumsuz deneyimlerimi 
paylaşmamın onların bana olan 
güvenlerini arttıracağını düşünürüm. 

     

14. Astlarımın hatalarını başkalarının 
yanında açığa vurmaktan kaçınırım. 

     

15. Astlarıma bir görev verdiğimde sorular 
sorarak emin olurum. 

     

16. Astlarımın performansını değerlerken 
kendi görüşlerini göz önünde 
bulundururum. 
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 Her  
Zaman  

Çoğun-
lukla 

Bazen  Nadi- 
ren 

Hiçbir 
zaman 

17. Astlarımı işlerini yaparlarken 
gözlemleyip iyileştirme önerileri 
sunarım. 

     

18. Bir eleştiri yaparken kişiye değil 
yapılan işe yoğunlaşırım. 

     

19. Astlarımı ancak bir işi mükemmel bir 
şekilde yaptıklarında takdir ederim. 

     

20. Astlarımın kendi yerimi almasından 
endişe duyarım. 

     

21. Astlarımın yaptıkları hataları onların 
sorumluluk almaktan kaçınmamaları 
adına görmezden gelebilirim. 

     

22. Astlarım yaptıkları işle ilgili öneri 
geliştirme hakkına sahiptirler. 

     

23. Astlarımın sorumluluklarını arttıracak 
yönde çalışmalarını desteklerim. 

     

24. Astlarımın iş yaparlarken kendilerince 
yöntemler geliştirmeleri beni memnun 
eder. 

     

25. Bir sorunun çözümü için  seçenekler 
oluşturulurken astlarımın katılımı 
gereklidir.  

     

26. Eski yöntemleri yenilere tercih ederim.      

27. Astlarımın bilmedikleri bir şeyi başka 
kaynaktan öğrenmelerini desteklerim. 

     

28. Astlarımın bir sorunun birden fazla 
çözümü olabileceğini görebilmelerini 
isterim.  

     

29. Astlarımın başarısızlıklarını onlar için 
öğrenme fırsatı olarak görürüm. 

     

30. Astlarımdan beklediğim davranışları 
önce kendim sergilerim. 

     

31. Astlarım bir kez başarısız olmuşlarsa 
yılmamalarını telkin ederim. 

     

32. Astlarıma bir şeyi anlatırken örnek ve 
benzetmelerden faydalanırım. 

     

33. Astlarımın başarıları ile gurur duyarım.      
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Bölüm 3:  
  
Aşağıdaki sorulara işaretleyeceğiniz şıkkın yanına (x) işareti koyarak  ve gerekli bilgileri 
yazarak cevap veriniz. 
 
Cinsiyetiniz:      
a) Bayan     b) Bay     
 
Yaşınız 
  a) 21-35        b) 36-50            c) 51-65                   d) 64-80 
 
Eğitim Düzeyiniz: 
    a) Lise         b) Üniversite     c)Yüksek Lisans     d) Doktora  
 
Çalışma hayatı içinde bulunduğunuz süre (yıl olarak): 
      a) 1 yıldan az        b) 1-4 yıl        c) 5-9 yıl          d) 10 yıldan fazla 
 
Şu anda çalışmakta olduğunuz işletmedeki pozisyonunuz 
 
ilk kademe yönetici  b) orta kademe yönetici  c) üst kademe yönetici 
 
Şu anda çalışmakta olduğunuz işletmedeki alanınız (ör: Pazarlama)  
____________________ 
 
Şu anda çalıştığınız işletmedeki çalışma süreniz 
    a) 1 yıldan az        b) 1-4 yıl        c) 5-9 yıl          d) 10 yıldan fazla 
 
Çalıştığınız şirkette size bağlı olarak çalışanların sayısı: 
a) 5 kişiden az     b) 5-9 kişi arası     c) 10-19 kişi arası     d) 20’den fazla 
 
 
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz! 
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EK 2: KEIRSEY KİŞİLİK ENVANTERİ CEVAP ANAHTARI 

 

 

 

 

 

                      

 A b  a b  a b  a b  a b  a b  a b  

1     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     41     42      

43     44     45     46     47     48     49      

50     51     52     53     54     55     56      

57     58     59     60     61     62     63      

64     65     66     67     68     69     70      

1    2   3 

 
   4   3     4   5     6   5     6   7     8   7     8 

           
 
       

 
        

     
 
           

 
   

      1     2        3     4         5     6        7     8 

 E I     S N     T F     J P  





 

EK 3: ARAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ İŞLETMELER 

 

1. Abdi İbrahim İlaç ve Pazarlama A.Ş. 

2. Adeka İlaç Sanayi Ltd. Şirketi 

3. Alman Merck İlaç Pazarlama A.Ş. 

4. Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. 

5. Aroma İlaç Sanayi ve A.Ş. 

6. Astra Zeneca Ticaret A.Ş. 

7. Ataman ilaç A.Ş. 

8. Aventis Pasteur A.Ş. 

9. Aventis Pharma Tic. A.Ş. 

10. Basel İlaç San. A.Ş. 

11. Baxter İlaç A.Ş. 

12. Berko İlaç A.Ş. 

13. Biofarma İlaç San. A.Ş. 

14. Bilim İlaç San. A.Ş. 

15. Boehringer Ingelheim San. ve Tic. A.Ş. 

16. Bristol Myers Squibb San. ve Tic. A.Ş. 

17. Casel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

18. Dem İlaç San. A.Ş. 

19. Deka Tıp A.Ş. 

20. Delta Vital A.Ş. 

21. Demirel İlaç. A.Ş. 

22. Dermadolin İlaç Pazarlama A.Ş. 

23. Deva Holding A.Ş. 

24. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş 

25. Embil İlaç San. Ltd. Şti 

26. Erkim İlaç Sanayi A.Ş. 

27. Extrem İlaç San. A.Ş. 
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28. Fako İlaçları A.Ş. 

29. Farma Tek İlaç A.Ş. 

30. Farmed A.Ş. 

31. Friesla İlaç Sanayi A.Ş. 

32. Fournier İlaç Pazarlama Ltd. Şti. 

33. Fresenius Kabı İlaç A.Ş. 

34. Glaxo Sağlık Ürünleri A.Ş. 

35. Guerbet İlaç Pazarlama Ltd. Şti. 

36. İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi A.Ş. 

37. İdea İlaç San. A.Ş. 

38. İlaçsan İlaç A.Ş. 

39. İlsan İltaş İlaç San. A.Ş. 

40. İntra Medikal İlaç San. A.ş. 

41. İrengün İlaç San. A.Ş. 

42. İstanbul İlaç San. Ve Tic. A.Ş. 

43. Kansuk İlaç San. ve Tic. A.Ş. 

44. Kurtsan İlaç A.Ş. 

45. Lokman İlaç San. A.Ş. 

46. Med İlaç A.Ş. 

47. Medcare İlaç A.Ş. 

48. Mustafa Nevzat İlaç A.Ş. 

49. Nobel İlaç San. A.Ş. 

50. Novartis İlaç San. A.Ş. 

51. Novatis Enteral İlaç A.Ş. 

52. Pfizer İlaçları A.Ş. 

53. Pharmacia ilaç A.Ş. 

54. Rekordi İlaç  A.Ş. 

55. Roche İlaç A.Ş. 

56. Saba İlaç San. Tic. A.Ş. 

57. Sanofi Doğu İlaç A.Ş. 
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58. Sanovel İlaç San. San. A.Ş. 

59. Santafarma İlaç A.Ş. 

60. Schering Plough İlaç Sanayi 

61. Sera İlaç San.A.Ş. 

62. Servier İlaç A.Ş. 

63. Solgar İlaç San. A.Ş. 

64. Soylu İlaç A.Ş. 

65. Taymed İlaç A.Ş. 

66. Teka İlaç A.Ş. 

67. Toprak İlaç San. A.Ş. 

68. Wyeht İlaç San. A.Ş. 

69. Yeni İlaç A.Ş. 
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EK 4: KİŞİLİK TİPLERİ VE EĞİTİCİ YÖNETİCİLİK BOYUTLARI  

 

anketno E-I S-N T-F J-P 
TIP 
no EIK YLG KGO GBV YET PRB OGR EYT 

1 6 13 15 14 13 18 22 14 22 18 23 24 141 
2 4 8 14 10 17 18 20 16 19 21 21 23 138 
3 3 13 6 12 10 19 23 17 21 10 21 25 135 
4 2 14 9 14 10 16 16 16 17 20 19 21 125 
5 2 14 8 11 10 13 19 16 22 22 20 21 131 
6 3 4 8 12 2 16 20 12 19 20 19 22 131 
7 7 14 16 14 13 17 18 12 18 18 17 20 119 
8 8 9 14 15 5 18 24 17 17 22 19 24 141 
9 6 16 16 16 13 14 18 12 23 17 22 24 130 
10 9 14 14 11 13 15 24 15 19 18 21 25 126 
11 6 6 7 14 1 19 24 18 21 16 23 25 146 
12 6 11 12 16 13 15 17 13 18 18 16 18 115 
13 3 16 15 17 14 18 20 17 21 20 20 20 136 
14 6 14 14 9 11 18 20 16 21 21 18 21 134 
15 3 10 9 14 17 18 20 18 19 17 19 24 135 
16 5 15 11 12 17 14 21 18 20 17 24 23 137 
17 3 7 9 13 2 16 17 14 16 18 19 18 114 
18 7 12 9 17 9 15 20 11 18 18 20 19 121 
19 6 14 17 16 13 19 25 19 25 21 21 22 152 
20 8 13 13 14 13 19 19 12 21 20 18 19 128 
21 7 10 17 17 17 16 18 14 23 19 22 25 138 
22 5 7 8 17 17 18 20 14 20 18 18 19 122 
23 7 15 16 17 13 18 22 15 20 14 19 19 127 
24 4 11 15 16 14 16 18 16 19 20 21 20 131 
25 8 15 15 13 13 17 21 15 21 18 20 18 132 
26 8 15 16 14 13 18 17 15 19 18 22 23 134 
27 9 13 16 16 13 19 23 14 23 20 20 23 142 
28 8 18 15 13 13 17 19 13 21 19 19 23 131 
29 6 9 14 15 5 17 22 13 21 22 20 23 138 
30 4 12 9 18 17 16 20 14 21 18 23 25 137 
31 8 9 14 12 13 20 19 17 22 24 24 23 145 
32 6 9 13 9 13 16 21 15 19 23 18 21 125 
33 4 10 4 12 17 18 19 14 18 23 22 22 136 
34 7 11 8 14 9 16 22 15 19 19 18 19 128 
35 7 13 13 10 17 18 18 12 18 18 17 18 119 
36 7 12 5 15 9 19 20 15 20 18 20 23 138 
37 9 9 11 11 5 18 22 19 20 19 19 19 137 
38 6 11 9 8 3 15 15 15 18 18 20 19 121 
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39 7 16 8 15 9 19 11 12 21 18 18 22 123 
40 4 7 18 18 6 17 20 13 20 15 20 20 125 
41 7 8 15 8 7 18 19 13 16 23 18 19 124 
42 4 7 13 9 8 15 16 15 17 15 17 19 111 
43 3 12 7 14 9 14 17 16 21 18 16 18 119 
44 4 14 12 18 14 14 19 15 23 24 20 25 145 
45 4 15 13 15 14 15 21 14 19 18 23 18 133 
46 6 6 8 5 3 19 19 14 20 15 17 19 105 
47 7 9 8 15 1 19 21 19 19 18 17 24 124 

48 6 9 13 14 5 13 22 16 19 15 14 19 118 
49 3 11 13 12 14 19 17 16 19 17 20 19 127 
50 8 17 9 16 9 16 16 14 23 19 17 18 123 
51 8 7 14 6 7 14 16 15 17 19 17 18 124 
52 4 11 14 3 15 18 20 18 20 12 21 20 129 
53 6 16 9 8 12 17 16 14 20 18 18 17 120 
54 4 13 8 8 16 17 19 14 20 18 20 22 125 
55 3 9 15 13 6 14 16 13 16 14 17 16 106 
56 6 13 11 12 13 15 16 15 19 15 18 18 116 
57 6 12 11 15 13 19 20 17 20 20 21 19 136 
58 10 12 9 16 9 19 19 14 19 14 15 17 117 
59 4 9 14 14 6 16 22 15 19 20 20 21 136 
60 7 6 5 5 3 19 19 16 18 16 19 20 125 
61 1 12 9 11 10 18 23 14 22 19 20 20 136 
62 3 8 7 5 2 16 20 11 22 15 22 22 128 
63 8 9 9 12 1 17 20 16 19 19 22 22 135 
64 4 8 7 15 10 15 16 16 17 20 16 19 119 
65 7 4 15 13 6 15 15 14 20 22 20 22 132 
66 4 18 6 9 16 16 18 16 19 19 20 19 127 
67 4 4 6 7 4 15 21 15 19 18 20 19 127 
68 7 6 11 14 5 19 21 13 22 19 20 22 136 
69 6 12 16 12 13 16 15 14 19 22 21 22 129 
70 6 8 4 8 3 15 17 13 18 14 18 17 112 
71 4 11 12 14 14 18 18 12 20 20 19 22 126 
72 6 7 15 14 5 14 15 10 19 21 18 23 123 
73 4 9 8 13 2 16 15 14 21 19 16 24 125 
74 7 11 13 11 1 20 20 11 19 14 17 23 124 
75 7 14 15 15 13 17 19 16 19 14 21 22 128 
76 6 13 12 16 13 16 19 12 18 15 23 22 125 
77 9 8 13 15 1 16 21 15 16 22 20 18 132 
78 8 5 6 8 3 17 21 16 19 18 19 22 135 
79 2 9 9 9 2 19 18 12 18 16 16 19 118 
80 4 9 12 12 6 18 19 17 19 16 20 19 128 
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EK 5: ÇAPRAZ TABLO (Kişilik Tipleri ve Eğitici Yöneticilik Toplam 

Puanları) 

 

Tip 
No./Top. 
Puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

105 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

106 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

111 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

112 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

114 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

117 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

118 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

121 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

123 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

124 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

125 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 7 

126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

127 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 

128 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 

129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

131 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 

132 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

135 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

136 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6 

137 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

138 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

141 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

  5 5 5 1 6 5 2 1 7 5 1 1 19 6 1 2 8 80 

 



EK 6: ÇAPRAZ TABLO (Kişilik Tipleri ve Demografik Değişkenler) 

Kişilik Tipleri 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Kişisel 

Değişkenler  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %  
Kadın 3 60 3 60 2 40 0 0 2 33 1 20 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 10 52 1 17 0 0 1 50 5 63  

cinsiyet Erkek 2 40 2 40 3 60 1 100 4 66 4 80 2 100 1 100 7 100 3 60 1 100 1 100 9 47 5 83 1 100 1 50 3 37  

21-35 3 60 1 0 3 75 1 100 2 33 1 20 0 0 0 0 2 28 3 60 0 0 1 100 11 57 1 17 1 100 2 100 4 50  

36-50 1 20 1 25 1 25 0 0 4 66 2 40 1 50 0 0 3 42 2 40 1 100 0 0 5 26 3 49 0 0 0 0 4 50  

51-65 1 20 3 75 1 0 0 0 0 0 2 40 1 50 1 100 2 28 0 0 0 0 0 0 2 11 1 17 0 0 0 0 0 0  
yaş 66-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 17 0 0 0 0 0 0  

Lise 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 17 0 0 0 0 0 0  

üniversite 5 100 2 40 4 80 0 0 2 33 4 80 2 100 1 100 6 14 2 40 0 0 0 0 11 57 5 83 1 100 2 100 5 62  

yük.lisans 0 0 3 60 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85 2 40 1 100 1 100 5 26 0 0 0 0 0 0 3 38  
eğitim Doktora 0 0 0 0 0 0 0 0 4 66 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0  

1-5 yıl 0 0 0 0 1 33 1 33 4 57 1 20 0 0 0 0 3 37 0 0 1 100 0 0 6 31 0 0 0 0 1 33 4 50  
6-10 yıl 1 25 1 25 1 33 1 33 2 29 0 0 0 0 0 0 1 13 2 50 0 0 1 100 4 22 2 33 1 100 1 33 1 12  

deneyim 10'dan faz. 3 75 3 75 1 33 1 33 1 14 4 80 2 100 1 100 4 50 2 50 0 0 0 0 9 47 4 66 0 0 1 33 3 38  

ilk kademe 0 0 2 50 0 0 1 33 1 14 1 20 0 0 0 0 1 13 3 75 0 0 0 0 5 27 1 17 1 100 0 0 4 40  

orta kad. 4 100 1 25 2 66 2 66 3 43 2 40 1 50 0 0 4 50 0 0 0 0 1 100 10 52 3 50 0 0 2 66 1 17  
unvan üst kad. 0 0 1 25 1 33 0 0 3 43 2 40 1 50 1 100 3 37 1 25 1 100 0 0 3 17 2 33 0 0 1 33 3 33  

1'den az 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 1 12 2 50 0 0 0 0 2 10 1 17 0 0 0 0 1 12  
1-5 yıl 1 25 2 50 2 66 2 66 4 57 1 20 1 50 0 0 4 50 0 0 0 0 1 100 10 53 1 17 1 100 2 66 5 63  
6-10 yıl 1 25 0 0 1 33 0 0 1 14 2 40 0 0 1 100 1 12 2 50 1 100 0 0 3 16 2 33 0 0 1 33 1 12  

kıdem 10'dan faz. 2 50 2 50 0 0 1 33 2 29 1 10 1 50 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0 4 21 2 33 0 0 0 0 1 12  

5 den az 0 0 0 0 1 33 1 33 2 28 1 20 0 0 0 0 1 12 2 50 1 50 0 0 4 21 1 16 0 0 0 0 4 21  

5-9 arası 1 25 2 50 1 33 0 0 1 14 0 0 1 50 0 0 2 25 1 25 0 0 0 0 6 31 1 17 1 100 2 66 0 24  

10-19 arası 1 25 1 25 0 1 1 33 1 14 3 60 0 0 0 0 3 38 0 0 0 0 1 100 6 31 0 0 0 0 1 33 1 25  
cal sayısı 20 den fazla 2 50 1 25 1 33 1 33 3 43 1 20 1 50 1 100 2 25 1 25 1 50 0 0 3 16 4 67 0 0 0 0 3 30  

 


