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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Sanayi ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler, bir taraftan toplumda
değişmelere yol açarken, diğer taraftan da insanın yaptığı iş ve çalışma ortamında büyük
değişmelere neden olmuştur. Teknolojik gelişme ve buna paralel olarak üretim, hizmet, taşıma,
ulaşım iletişim ve bunlarla ilgili çeşitli sistem ve örgütlerde meydana gelen değişiklikler iş
ortamını ve bireyin davranışını karmaşık hale getirmiştir. Meydana gelen bu karmaşa aynı
zamanda üretim süreci içinde farklı davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Üretim sürecinde, gerek insanın bireysel, gerek ise sosyal, davranışlarının incelenmesine
yönelik çabalar, çalışma hayatında psikolojik hizmetlere olan önemi artırmıştır. Böylece
psikoloji bilimi içinde oldukça yeni bir alan olarak, “Çalışma Psikolojisi” ortaya çıkmıştır.
Çalışma Psikolojisi, insanın iş ve örgüt ortamındaki davranışlarını, bu davranışların nedenlerini,
bireyin kendisine ve iş verimine etkilerini inceleyerek, kişisel ve örgütsel problemlerin
belirlenmesine ve en uygun çözüm yollarının bulunmasına çalışır. Çalışma Psikolojisi insanın
işine ve iş ortamına verimli ve sağlıklı uyum yapmasını amaçlar.
Davranış bilimlerini oluşturan temel bilim dallarından birisi olan psikoloji, genel olarak "insan
davranışının bilimsel olarak incelenmesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Psikoloji, ferdin kendi
bedeni ile ruhsal yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan psişik olayları ve durumları analiz
eder.
Çalışma yaşamı, sanayileşmenin ilk dönemlerinden bu yana giderek artan oranda psikolojinin ilgi
alanlarından biri olmuştur. Çalışma Psikolojisi, Örgüt Psikolojisi, İş Psikolojisi, Sanayi
Psikolojisi, Mühendislik Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi gibi çeşitli psikoloji dalları çalışma
yaşamını konu edinmiştir. Bireyin motivasyonu, morali, doyum sağlaması, kişiler arası ilişkileri
gibi konular, bu psikoloji dallarının konuları içine girmektedir. Çalışma yaşamında bireyin
psişik sorunlarının oluşmasına yol açan etmenler, sorunların nedenleri çoğu zaman insanların
ihtiyaçları, beklentileri, değerleri ile çalışma yaşamı arasındaki uyumsuzluktan
kaynaklanmaktadır.
Çalışma yaşamı ile çalışan insan arasında sağlıklı ve verimli bir uyum sağlayacak çözüm
yollarının üretilebilmesi, psikolojik ortamda bireyin incelenmesi ile mümkündür. Bu
nedenle örgüt içinde öncelikle bireyin beklentilerinin karşılanması önem taşımaktadır.
Dr. Halil YILDIZ
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YAZAR NOTU
Her bilim dalının kendine özgü belirli bir çalışma alanı olduğu gibi psikoloji biliminin de kendine
özgü inceleme alanına giren konular farklılaşmaktadır. Diğer bir çok bilim dalında olduğu gibi
Psikoloji bilimi de önemli gelişmeler göstermiş, değişik alanlarda bu bilim dalından
yararlanılmıştır. Psikoloji biliminin çalışma alanını oluşturan konulardan birisi de insan
davranışlarıdır. Psikoloji biliminin görevleri arasında; insan davranışlarının ne olduğunu, nasıl
olduğunu, niçin olduğunu araştırmak, araştırma sonuçlarından hipotez, yasa, teorilere varmak yer
almaktadır. Psikoloji de elde ettiği yasaları insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir,
önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana çevresine uyum sağlamasında yardımcı
olabilir.
Dr. Halil YILDIZ
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1. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

14

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 Psikoloji Biliminin Çalışma Hayatındaki Yeri
1.2 Çalışma Hayatında İnsanı Konu Alan Bilim Dalları
1.3 Çalışma Hayatına Genel Bir Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Psikoloji biliminin çalışma hayatındaki yeri üzerinde durunuz?
2. Psikolojiyi nasıl tanımlarsınız? Psikolojinin incelediği davranış alanları nelerdir?
3. İnsanı konu alan bilim dalları ve ele aldığı konular hangileridir?
4. Çalışma hayatında insanı konu alan bilim dalları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çalışma
Psikoloji

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Hayatında Çalışma hayatı ile ilgili Okuyarak,
Fikir
konularda psikolojinin yerini Yürüterek, Araştırarak.
kavrayabilmek.

Çalışma hayatında insan

Kazanım

Çalışma hayatında insanı Okuyarak,
Fikir
tanımak,
anlamak
ve Yürüterek, Araştırarak
çözümler üretmek.

İnsanı konu alan bilim İnsanı konu alan çeşitli bilim Okuyarak,
Fikir
dallarını tanımak.
dalları
Yürüterek, Araştırarak
Çalışma hayatı

Çalışma hayatını yakından Okuyarak,
Fikir
tanımak, çalışma hayatını Yürüterek, Araştırarak
konu alan bilim dalları
hakkında detaylı bilgiye
sahip olmak.
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Anahtar Kavramlar
Psikoloji; insan davranışlarını ve zihinsel süreci inceleyen bir bilim dalıdır.
Çalışma ortamı; hem işin yerine getirilmesine imkan sağlayan mekan, hem de o ortamda çalışan
bireylerin algıladığı, etkilendiği yaşam alanıdır.
Çalışma psikolojisi; insanların çalışma ortamında nasıl davrandıklarını ve nasıl etkilendiklerini
anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.
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Giriş

Davranış bilimlerini oluşturan temel bilim dallarından birisi olan psikoloji, genel
olarak "insan davranışının bilimsel olarak incelenmesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Psikoloji,
ferdin kendi bedeni ile ruhsal yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan psişik olayları ve
durumları analiz eder.
Çalışma yaşamı, sanayileşmenin ilk dönemlerinden bu yana giderek artan oranda
psikolojinin ilgi alanlarından biri olmuştur. Çalışma Psikolojisi, Örgüt Psikolojisi, İş Psikolojisi,
Sanayi Psikolojisi, Mühendislik Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi gibi çeşitli psikoloji dalları
çalışma yaşamını konu edinmiştir. Bireyin motivasyonu, morali, doyum sağlaması, kişiler arası
ilişkileri gibi konular, bu psikoloji dallarının konuları içine girmektedir. Çalışma yaşamında
bireyin psişik sorunlarının oluşmasına yol açan etmenler, sorunların nedenleri çoğu zaman
insanların ihtiyaçları, beklentileri, değerleri ile çalışma yaşamı arasındaki uyumsuzluktan
kaynaklanmaktadır.
Çalışma yaşamı ile çalışan insan arasında sağlıklı ve verimli bir uyum sağlayacak
çözüm yollarının üretilebilmesi, psikolojik ortamda bireyin incelenmesi ile mümkündür.
Bu nedenle örgüt içinde öncelikle bireyi tanımakla birlikte bireyin beklentilerinin karşılanması
önem taşımaktadır.
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1.1. Çalışma Hayatında Psikolojinin Yeri
Her bilim dalının kendine özgü belirli bir çalışma alanı olduğu gibi psikoloji biliminin
de kendine özgü çalışma alanı vardır ve inceleme alanına giren konular farklılaşmaktadır.
Bunların bazıları temelde psikoloji bilimleri ( deneysel psikoloji) ile diğerleri ise hem
psikoloji hem de bilimin uygulanması ( uygulamalı psikoloji) ile ilgili olabilir.
Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreci inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji
biliminin görevleri arasında; insan davranışlarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, niçin olduğunu
araştırmak, araştırma sonuçlarından hipotez, yasa, teorilere varmak yer almaktadır. Psikoloji
bilimi elde ettiği yasaları insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden
kestirebilir, kontrol edebilir. İnsana çevresine uyum
sağlamasında yardımcı olabilir.
Günümüzde aranan
Psikologlar, bu zihinsel sürecin ve davranışların;
insan özellikleri, dikkat,
nedenlerini ve nasıllarını araştırırken ve anlamaya çalışırken
kişisel maharet ve uyanık
bilimsel yöntemlerden yararlanırlar. Psikolojinin ana zemini
olmaktan geçmektedir
içinde her biri farklı bir davranış şekline odaklanmış birçok
uzmanlık alanı bulunmaktadır. Örneğin; gelişim psikolojisi,
yaşam süreci boyunca davranışların gelişimlerini incelerken; Bilişsel psikoloji, insanın
düşünüşünü ve zihnin nasıl çalıştığını; Sosyal psikoloji ise insanın sosyal davranışlarını inceler.
Günümüz dünyasında çalışma hayatı ile ilgili birçok değişiklikler meydana geldiği gibi
bu değişimlerin en önemlilerini oluşturan hususlardan birisi de üretim alanında meydana gelen
teknolojik değişmelerdir. Bu anlamda ileri düzeyde uygulamaya sokulan bilgisayar ve robot
teknolojisi örnek olarak verilebilir. Birçok modern üretim hattında çalışma prensibi daha
önceleri el ile yapılan işlerin mekanize aletler ve elektronik gereçler ile yapılmasına ve de bu
işlerin insanlar tarafından göz ile takibine dayalı gerçekleştiriliyordu. Şu an aranan insan
özellikleri, dikkat, kişisel maharet ve uyanık olmaktan geçmektedir. İşi, işlem esnasındaki
hataları tespit etmek, makineleri yeniden çalışır hale getirmek ve de üretimin sürekliliğini
sağlamak olan çalışanlarda ise daha yüksek mertebeli bilişsel yetiler aranmaktadır. İşteki bu
değişiklikler iş tatmini sorununu ortaya çıkarmıştır. Artık stres ve işten olan sıkıntının önüne
geçilebilmesi için çalışmalar yapılmakta, bu sayede adı geçen nedenlerden ortaya çıkan
kazaların ve iş bırakmaların önlenmesine çalışılmaktadır.
Çalışanlara dair iş piyasasındaki beklenen özellikler sürekli olarak farklı yönlerde
değişmektedir. Bu değişimler iş gücü düzeyinde de farklılıkları ortaya çıkartacak ve bu yeni iş
gücü ile nasıl ilgilenileceğine dair gereksinimleri ortaya koyacaktır. Yöneticiler, bugün
psikolojinin çalışma ile ne kadar iç içe olduğunun farkına varmıştır. İnsanların nasıl
düşündüğü? fikirlerinin nasıl değişebileceği? Nasıl çalışacakları? şeklindeki soruları öne
çıkmakta ve işyerinde nasıl hissettikleri? Stres alanındaki tepkilerini ve tavırlarını
etkilemektedir. Yeni yetiler kazanmak için nasıl eğitilecekleri mesleki sürekliliklerini ve
ortalama faydalarını etkileyeceğinden bununla ilgili çözüm yolları önem taşımaktadır. Kişilerin
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karakterlerinin nasıl tayin edilebileceği ve diğer çalışanlarla karşılaştırılmaları ve
geliştirilebilir.

1.2. Psikolojinin Tanımı ve Amacı
Psikoloji, bilimsel bir çaba sonucu insan davranışlarını ve bu davranışların altında
yatan temel nedenleri araştıran bilimdir. Elbette günümüzde psikoloji bilimi hemen hemen
her alanda uygulama şansı bulmaktadır. Çünkü birey her ne kadar tek bir varlık olarak
gözükmüş olsa bile nihayetinde tek başına yaşayamaz. Birey içinde bulunduğu toplumun
özelliklerine göre büyüklü ya da küçük bir grubun üyesi olarak dünyaya gelir. Bireyin içinde
yaşadığı toplum karmaşıklaştıkça, bireyin davranışlarını inceleyen psikoloji biliminin katkısı
da o derece önem kazanır. Doğumundan ölümüne kadar yaşamını sürdürdüğü toplumda, sosyal
ilişkiler odağı içinde bulunan insan, psikoloji biliminin yardımı ile önce kendini, sonra da diğer
insanları tanıyarak çok yönlü ve karmaşık bir yaşam biçiminin içine girmektedir. Bir insanın
günlük yaşamı birbirinden farklı değişik yönler içermektedir. İnsan yaşamının bu değişik
yönleri psikoloji bilimine değişik alanlarda uygulanabilme özelliği kazandırmıştır. Günümüzde
psikoloji hayatın her alanında kendinden bahsettiren bir bilimdir. Personel seçiminden, iş
veriminin artırılmasına ve modern yönetim ilkelerinin uygulanmasına kadar geniş bir
alanı ilgilendirmektedir.
Bireyin, psikoloji biliminin temel kavramlarını bilmesi hem kendisi hem de içinde
yaşadığı toplum açısından önem taşımaktadır. Psikoloji insan davranışlarını ele alıp inceleyen
bir bilim olduğuna göre, bireyin değişik türden davranışlarını inceler ve ayrıca ilgilenen bireye
kendi davranışlarını daha iyi anlayabilme fırsatı verir. Böylece birey kendi davranışları
konusunda daha bilinçli bir insan olma vasfına kavuşur. Ayrıca, başta psikoloji biliminin
ele aldığı kavramlar olmak üzere bu kavram ve süreçleri bilen kişiler, kendi davranışları
üzerinde daha düzenli gözlem yapabilme imkanına kavuşurlar.

1.3. Psikolojinin Yöntemleri
Psikoloji bilimi diğer birçok bilimde olduğu gibi tek bir yöntem üzerinde durmaz.
Psikolojinin kullandığı değişik yöntemler vardır. Burada hangi psikolojik araştırma yönteminin
kullanılacağını, incelenen konunun türü, psikoloğun araç ve gereç imkanlarının sınırı ve
araştırmanın yapıldığı ortamın koşulları belirler.
Deneysel Yöntem

Psikoloji, insan
davranışlarını ve zihinsel
süreci inceleyen bir bilim
dalıdır.
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Deneysel yöntemin en belirgin özelliği, deney yoluyla değişkenler arasındaki İlişkileri
keşfetme çabasıdır. Değişkenler, “gözlenebilen ve farklı değerler
alabilen özellik”ler olarak tanımlanır. Örneğin, cinsiyet bir değişkendir
Deneysel yöntem konuya belirli bir yakluşım tutumunu
belirtir. Değişkenlerin defterleri denetim
altında tutabildiği ortamlarda deney yapılır.
Bu ortamı gerçekleştirebilmek üzere
laboratuvarlar (deney odaları) geliştirilir.
Deney odaları, incelenen değişkenlerin
değerlerini saptamaya olanak sağlar.
Deneysel yöntemde kullanılan değişkenler
bağımsız ve bağımlı değişken olarak iki
grupta toplanır.

Resim “Önemli bir benlik
krizine girdim. Beni sürekli
kontrol grubuna koyuyorlar."

Deneysel yöntem psikologlar tarafından kullanabilme imkanı
olduğu sürece tercih ettikleri bir yöntemdir.
Gözlem Yöntemi
İncelenen olayın altında yatan değişkenler her zaman deney odasında denetlenip
ölçülemediği için deneysel yöntem her araştırma konusuna kolaylıkla uygulanamaz. Bu
nedenle, gözlem yöntemi psikolojide belirli bir davranış olayını etkilemeden olduğu gibi
gözleyerek ve daha iyi anlamak için kullanılır.
Gözlem yöntemi bir bilimin ilk gelişim aşamalarında daha sık kullanılır. Yapılan
gözlemler değişkenler arasındaki ilişkiler olduğu sonucuna götürürse, daha ayrıntılı yeni
araştırmalar düzenlenir. Gözlem yönteminin verdiği bilgi, bilimsel gelişimin ilk aşamasını
oluşturur. Gözlem aşamasından sonra deneysel yöntem kullanılır. Daha önce gözlem
yöntemiyle saptanan ilişkileri incelemek bilimin gelişiminde ikinci aşamayı oluşturur ve son
derece yoruma açık bir yöntemdir
Tarama (Survey) Yöntemi
İncelenmek istenen olayı doğrudan gözleme olanağı olmadığı zamanlarda soru listesi
aracılığıyla ve mülakat yöntemiyle, dolaylı bir biçimde gözlemlemede bulunulur. Kişilere
sorular sorarak, onlarla değişik zamanlarda mülakatlar yapılarak, evdeki ve işteki günlük
yaşamıyla ilgili temel değişkenleri öğrenilir.
Özellikle pazar araştırmalarında, siyasal oyların dağılımının belirlenmesinde, kamuoyu
yoklamalarında bu yöntem sık kullanılır. Sorulan soruların içeriği, soruluş biçimi, sıralanması,
birbirleriyle ilişkisi, soruları soran kişinin sorma biçimi ve soruyu cevaplayan kişiyle ilişkisi
konusu dikkat edilmesi gereken hususlardır.
Test Yöntemi
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Psikolojinin önemli araştırma yöntemlerinden birisi de test yöntemidir, Önceden koşulları belirlenmiş durumlar yaratarak, bireylerin bu koşullar içinde nasıl davrandığını
gözlemek için kullanılan araç veya aygıta, test adı verilir. Bireylerin birbirlerine göre nasıl bir
sıralanma içinde oldukları, testler yoluyla ortaya çıkarılır.
Günümüzde, davranışın hemen hemen her yönüyle ilgili
geliştirilmiş testler vardır: örneğin tutum testleri, zekâ
testleri, yetenek testleri, kişilik testleri, kaygı testleri ve
benlik bilincinin türünü inceleyen testler gibi.
Test alanı son derece karmaşık konuları kapsayan
önemli bir psikolojik araştırma alanıdır. Testin içeriği,
testin yapısı, testin uygulanması, testin yorumlanışı bu
alanın belli başlı yönlerini oluşturur. Her bir alt-başlık
önemli yöntemsel ve davranışsal sorunları içerir.
Vaka Tarihçesi Yöntemi
Bireyin geçmişinde yer alan olayları, betimsel bir biçimde yansıtan bireysel hikaye’ye
vaka tarihçesi adı verilir. Vaka tarihçeleri, çoğunlukla geçmişteki olayların hatırlanıp
söylenmesi yoluyla oluşturulur. Hatırlayan kişinin algısal sürecindeki özellikler, yeniden
yapılaştırma süreci içinde etkilerini gösterir. Vaka tarihçesi yöntemi daha çok klinik psikoloji
alanında kullanılan bir yöntemdir.
Psikolojinin yöntemleri ve içeriği konusunda bilgisini geliştirmiş bireyler, kendi
davranışlarına önyargılar, kalıplaşmış gelenekler ve görenekler çerçevesinde değil, bilimsel bir
yaklaşım içinde bakabilirler. Böylece bilimsel psikoloji açısından insan davranışına bakabilen
kimse, daha bilimsel, gerçekliği denenmiş kavramlar aracılığı ile insan sorunlarına çözümler
üretebilirler. Psikolojik bilinçlenme sadece birey açısından değil, bireyle birlikte yaşayan
insanlar açısından da önem taşır. Çünkü psikoloji biliminin içeriğini bilen birey kendi
davranış, düşünce ve duyguları ile ilgili bir bilinçlenme düzeyine ulaşır. Psikolojik bilinçlenme
ile kendini daha iyi anlayabilen kimse, eşini, çocuğunu ya da yanında çalışan kimseleri daha iyi
anlar. Böylece bireyin ve grubun psikolojisini bilen kimse iyi bir baba, iyi bir eğitimci, iyi bir
yönetici ve iyi bir çalışan kimse olmaya adaydır.

1.4. Psikolojinin Uygulama Alanları
1. Çalışma Psikolojisi (Endüstri Psikolojisi, Örgüt Psikoloji): Çalışma hayatına
psikoloji biliminin uygulandığı alt daldır. İş yerinde kişiler arası ilişkileri, personel seçimi,
personel eğitimi, iş analizi, işveren değerlendirmesi, iş doyumu, işçi morali ve iş verimini
artırma gibi konularla ilgilenir.
2. Klinik Psikolojisi: Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşır. Amacı,
insanın her türlü ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve bireyin çevresiyle uyum
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içinde yaşamasını sağlamaktır. İlgilendiği ana konular gelişimsel sorunlar, fobi, şiddetli kaygı,
depresyon, şizofreni, paranoya gibi sorunlardır.
3. Eğitim Psikolojisi: Eğitim-öğretim hayatında psikolojide elde edilen bulguların
uygulanmasını konu edinen alt daldır. Amacı öğretim tekniklerini geliştirmek ve bireylerin
daha etkili bir biçimde öğrenmesini sağlamaktır. Bunun için bireylerin nasıl öğrendiğini ve
etkili öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceği üzerinde durur.
4. Rehberlik (Danışmanlık) Psikolojisi: Çeşitli test ve görüşme teknikleriyle bireyin
kendisini tanımasına yardımcı olma, hafif ve basit düzeydeki kişisel sorunlarını çözmesinde
bireye yol gösterme ve bireyin kendi kararlarını kendisinin almasına yardımcı olma gibi
konularla ilgilenen alt daldır. Ayrıca bireyi çeşitli test ve tekniklerle tanımaya çalışarak ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda bireye yol göstermeye çalışır.
5. Adli Psikoloji: Psikolojik bilgi ve tekniklerin yasal alanda uygulanmasıyla oluşan
psikolojinin alt dalıdır. Sorgulama yöntemleri, suç tespiti, suç ve suçlu psikolojisi, tanıklığın
değerlendirilmesi, ıslah merkezlerinde tedavi, evlatlık edinme, çocuk suçlular, uyuşturucu
kullanımı, gruplar arası çatışma gibi konularla ilgilenir.
6. Çevresel Psikoloji: Fiziksel çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisini inceler.
Araştırma konularının başında stres yaratıcı öğelerin (gürültü, hava kirliliği, kalabalık, sıcak ve
soğuk) ve çevre özelliklerinin (kat düzenleri, binaların büyüklüğü ve yerleşimi, doğaya
yakınlık) etkileri gelir.
7. Din Psikolojisi: Dinsel yaşantı ve örgütlü dinsel davranışları bilimsel olarak inceler.
Dini inancın insanların bilişsel süreçleri ve davranışlarıyla ilişkileri bilimsel olarak araştırılır.
8. Sağlık Psikolojisi: Hastalıkları önleme, sağlığı koruma, tedavi öncesi ve sonrası
psikolojik durum gibi konuları inceler.
9. Spor Psikolojisi: Spor ortamlarındaki
davranışlarla ilgilenir. Sporcuların bilişsel özelliklerinin,
yaptıkları spor dalına uygun olarak geliştirilmesi yer alır.
Ayrıca sporun topluma etkisi, kültür ve sporun birbirine
etkisi de diğer ilgilendiği konulardır.

1.5. Çalışma Psikolojisine Giriş

Çalışma psikolojisinin ilgi
alanı, insan davranışları ve
insanın çalışma
yaşamındaki
davranışlarıdır

Psikoloji bilimi kendi içinde birçok alt dala
ayrılabilir. Psikoloji biliminin alt dallarından birisi de Çalışma psikolojisidir. Çalışma
psikolojisinin ilgi alanı ise (a) insan davranışları ve (b) insanın çalışma yaşamındaki
davranışları, yani "işle ilgili" davranışlarıyla sınırlıdır.
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İlk olarak, çalışma psikologlarının bilimsel araştırmalarını, örgütlerin içlerine girip,
birebir izlenimleri sonucu değerlendirdiklerini ifade etmek gerekir. Psikologlar, sistemli bir
şekilde çalışarak örgütleri incelerler. Çalışmalarını sürdürürken kullandıkları yöntemlerin
başında röportajlar, gözlemler ve bazı örgüt kayıtlarını kullanırlar.
İkinci olarak, psikolojinin büyük bir kısmının çalışma psikolojisi tarafından
oluşturulduğunu söylemek mümkündür.
Çalışma psikolojisi, hem bir bilim hem de bir
uygulama alanıdır. Çalışma psikolojisinin bilimsel yönü,
Çalışma
psikolojisi,
herhangi bir uygulama için ihtiyaç duyulan bilgileri
insanların
çalışma
sağlamaya yönelik araştırmalara dayanır. Bu tür bilgiler,
ortamında
nasıl
kuramlar şeklinde ya da görgül ilişkiler şeklinde olabilir.
davrandıklarını ve nasıl
Her iki durumda da bu bilgiler, örgütlerde ortaya çıkan
etkilendiklerini anlamaya
sorunları en aza indirmek amacıyla kullanılır. Örgütlerde
karşılaşılan pek çok "beşeri" sorunun çözümü insan
davranışları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.
Tüm bilimsel çabalar, olayların ve olguların pek çok etkenin sonucunda ortaya çıktığı
varsayımına dayanır. Bu varsayım Çalışma psikolojisi alanı için de geçerlidir. Çalışma
psikolojisinin konusu olan işle ilgili davranışların da kişiyi, kişinin içinde bulunduğu ortamı, kişi
ve ortam arasındaki etkileşimi içeren değişkenler sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir.
Çalışma psikologları, örneğin bir mekanın aydınlatılma biçimi ile kişinin görsel ayırt
edicilik yeteneği arasındaki ilişkiyi, bireyin işle ilgili ilk deneyimlerinin daha sonraki mesleki
başarısı üzerindeki etkilerini vb. araştırabilirler. Çalışma psikologları bu tür ilişkileri nesnel
olarak tanımlamanın da ötesinde, işle ilgili davranışların altında yatan nedenleri belirlemeyi
amaçlayan araştırmalar yaparak farklı kuramlar geliştirebilirler. İşle ilgili davranışlara ilişkin
kuramlar görgül araştırmalarla sınanır, araştırmalardan elde edilen bulgulara göre kuramlar
desteklenir ya da değiştirilir.
Çalışma psikolojisi, insanların çalışma ortamında nasıl davrandıklarını ve nasıl
etkilendiklerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Her ne kadar ülkeler arasında psikolojik
ve davranışsal farklılıklar bulunsa da, bir ülkede uygulanan çalışmalar bazı değişiklikler ile bir
diğerinde uygulanabilmektedir. Çalışma psikolojisine dair ortak bir yaklaşım gelişmeye açıktır.
Odak noktası bireyin çalışma ortamındaki durumu, inanışları ve hisleri üzerindeki
konsantrasyonu, eğitim ve muamele, çalışma ortamındaki seçim ve organizasyonu olan çalışma
psikolojisi, insan davranışları ekseninde bireyi kendi başına ve toplu olarak ele almaktadır.

1.6. Çalışma Hayatında İnsan
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Çalışma ortamı hem işin (görevin) yerine getirilmesine imkan sağlayan mekan,
hem de o ortamda çalışan bireylerin algıladığı, etkilendiği yaşam alanıdır. Bu yaşam
alanında bireylerin üstlendikleri rol, kullandıkları iş aletleri, biçimsel örgüt yapısı, yöneticiler
ve iş arkadaşları ile sosyal ilişkiler ön plana çıkmaktadır. Çalışma alanı aynı zamanda bir sosyal
davranış alanıdır. Kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerini uyguladığı ortamdır.
Çalışma hayatı, insan hayatının en önemli unsurudur. Birçoğu, elbette ki mali
kaynakların hacmi sebebiyle işlerine bağlı kalıyorlar, ama bunun yanında insanlar işlerinden
başka faydalar da elde ederler ve başkalarının hedeflerini anlamayı isterler. İnsanların çalışma
hayatından elde ettikleri kişisel memnuniyet, önemli düşüncelerden biridir. Bu "ideal
zanaatkarlık" olarak adlandırılmıştır Ayrıca çalışma hayatı insanların imajlarının önemli bir
parçasıdır. İmaj, insanların kendilerine kattıkları niteliklerin bileşenidir ve her ne kadar
birçok kişisel nitelikler ve sosyal roller kişisel imajın oluşunda etkili olsa da, hiçbiri
çalışma hayatı kadar önemli değildir. Bu özellikle kent sanayi toplumlarında böyledir. " Ben
...," ifadesinin tamamlanması istenildiğinde, aile, din, cinsiyet ve ırkın yanı sıra, meslek tipik
olarak sıkça bahsedilen roller arasındadır.
Çalışma hayatındaki görevler ve rutinler, insan hayatını bir takım direkt ve dolaylı
yollardan şekillendirir. Ücretli iş çeşitlilik sunar, bireyleri değişmeyen yerel çevrelerinden alır
ve başka türlü mevcut olmayan insanları, yerleri ve düşünceleri meydana çıkarır. Ayrıca,
çalışma hayatı yapısını günlük ve haftalık zaman dilimleri üzerine kurar. Organize edilen birçok
gün ve gece, çalışma hayatının ritmi tarafından dikte edilir; kalkma ihtiyacı, işe gedip gelme,
yemek yeme, işten dönmek ve ertesi gün kalkacağını düşünerek yatmayı planlamak…
Günleri düzenlerken çalışma hayatının önemi, dramatik bir şekilde işsizlik sebebiyle
tembelliğe sürüklenmiş insanların hayatıyla resmedilebilir. İşsizler genellikle zamanın
akışına karşı duyularını kaybederler ve olayların ne zaman meydana geldiğini veya ne
kadar sürdüğünü hatırlamakta zorluk çekerler. Çalışma hayatı, insanları önemli
meslektaşlarında oluşan karışık bir ilişkiler ağının içine koyar. Meslektaşlar arkadaşımız ve
sosyal desteğin kaynağı olurlar. Üstelik iş temelli ilişkiler işyerinden öteye genişleyerek, boş
vakit aktivitelerinin de paylaşılmasını da kapsar.

1.7. İnsanı Konu Alan Bilim Dalları Ve Çalışma Psikolojisi
Psikolojinin alt dalları ya ele aldıkları konular açısından ya
da psikolojik bilgilerin uygulamaya aktarıldığı alanlar açısından
farklılaşırlar. Bireyin davranışlarının başkalarının gerçek ya da
hayali varlığından nasıl etkilendiğini ele alan sosyal psikoloji,
bireyin döllenme anından ölünceye kadar geçen süre içerisinde yaşla
birlikte değişen davranışlarını ele alan gelişim psikolojisi,
normalden sapma gösteren davranışları ele alan klinik psikoloji,
vb. gibi bir sınıflandırma; psikolojinin alt dallarını, ele alınan

Çalışma ortamı hem işin
yerine getirilmesine imkan
sağlayan mekan, hem de o
ortamda çalışan bireylerin
algıladığı, etkilendiği yaşam
alanıdır
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konulara göre tanımlar. Konu merkezli böyle bir sınıflandırma Çalışma (endüstri ve örgüt)
psikolojisi için uygun değildir.
Psikolojik bilgilerin uygulamaya aktarıldığı alanları dikkate almak suretiyle de
psikolojinin alt dallarını tanımlamak mümkündür. Buna “alan ya da ortam merkezli
yaklaşım" denebilir. Bu yaklaşım doğrultusunda psikolojinin alt dalları, psikolojinin
uygulandığı alana göre farklılaşırlar. Dolayısıyla klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, askeri
psikoloji, çalışma psikolojisi, vb. ayırımı yapılabilir. Alan ya
da ortam merkezli yaklaşımla, çalışma psikolojisinin,
psikolojinin bütünü içindeki yeri daha iyi tanımlanabilir:
Çalışma psikolojisi, ele aldığı konular açısından değil,
endüstri ve örgüt psikolojisi,
psikolojik bilgilerin uygulandığı alan açısından
örgüt psikolojisi, personel
psikolojinin diğer alt dallarından ayrılır.
psikolojisi, mühendislik
psikolojisi, örgütsel
Konu merkezli bir yaklaşım, insanın çalışma
davranış, insan kaynakları
hayatındaki davranışlarını ele alan bilim dallarını
yönetimi gibi bilim dalları,
öncelik tanıdıkları konular
tanımlamayı da zorlaştırmaktadır. Her ne kadar çalışma
farklı olsa bile çoğunlukla
psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, örgüt psikolojisi,
birbirleriyle örtüşmekte ve
personel psikolojisi, mühendislik psikolojisi, örgütsel
Çalışma Psikolojisinin alt
davranış, insan kaynakları yönetimi gibi bilim dalları,
dallarını oluşturmaktadır.
öncelik tanıdıkları konular farklı olsa bile çoğunlukla
birbirleriyle örtüşmektedir. Aynı zamanda bu bilim dalları
çalışma psikolojisinin alt dallarını oluşturmaktadır.

1.7.1. Çalışma Psikolojisi:
Çalışma Psikolojisini, sayıları günden güne artan yeni uzmanlık dallarından
soyutlamak mümkün değildir.
ABD'de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi olarak bilinen alanın İngiltere'de ve genel olarak
da Avrupa'da bilinen adı, Çalışma Psikolojisidir. Bu alan özellikle İngiltere'de Uğraşı
Psikolojisi olarak adlandırılırken diğer Avrupa ülkelerinde pek yaygın değildir. Avrupa'da daha
yaygın olarak Çalışma ve Örgüt Psikolojisi terimi kullanılmaktadır. Bu alanın bazı özel bölümleri
için Meslek Psikolojisi, Yönetim Psikolojisi ve Personel Psikolojisi gibi terimler de
kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi gibi,
psikolojinin önemli katkılarda bulunduğu daha başka araştırma alanları da vardır.

1.7.2. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Yaygın adı ile bilinen Endüstri psikolojisi 1970’li yıllardan itibaren "endüstri ve örgüt
psikolojisi “ne dönüşmüştür. Endüstri ve örgüt psikolojisi hem bir bilim hem de bir meslek
olarak çok geniş bir konu dağılımını içermektedir. Endüstri ve örgüt (e/ö) psikolojisinin
değişik tanımları vardır, ama hepsinin ortak yönü, bu alanın iş ortamlarındaki insan
davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olduğudur. Endüstri ve örgüt psikolojisinde bir
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yandan iş ortamındaki insan davranışlarının belirleyicileri ve sonuçları kuramsal açıdan
incelenmeye çalışılırken, diğer yandan da işyerlerinde ortaya çıkan insanla ilgili
sorunların çözümü için faaliyetler yapılmaktadır.
Ele aldığı temel konular dikkate alındığında; personelin seçilmesi, yerleştirilmesi ve
eğitilmesi, iş analizi, iş tasarımı ve çalışma koşulları, iş değerleme ve performans
değerlemedir. Bireysel farklılıklardan hareketle iş ve birey arasında uygunluk sağlamayı
amaçlamaktadır. Bunu sağlamaya çalışırken daha çok "işlerin sabit, kişilerin değişebilir ya da
değiştirilebilir" olduğu varsayımından hareket etmektedir.

1.7.3. Personel Psikolojisi:
Personel psikolojisi, uygulama açısından gerekli bireysel ayrılıkların ölçülmesiyle
ilgili çalışmalar yapar. E/ö psikolojisinin en eski çalışma alanıdır. Ancak, endüstri
psikolojisindeki konular çeşitlendikçe, personel psikolojisi ayrı bir uzmanlık alanı haline
dönüşmüştür. Pek çok kurumda insan kaynakları alanında çalışanların yaptıkları işler
personel psikolojisinin kapsamına girer. Personel seçimi ve bu amaçla kullanılan testler, iş
analizi, performans değerleme, işe devamsızlık, iş değerleme gibi endüstri psikolojisinin
ele aldığı konulara ek olarak; kariyer geliştirme, yönetici geliştirme ve örgüt geliştirme
konularını da inceler.
İş görenlerin seçim ve işe yerleştirilmelerinde, iş performans düzeylerinin
değerlendirilmesinde, iş ile ilgili çeşitli davranış ve becerilerin geliştirilmesine yönelik
eğitilmelerinde bireysel farklılıkların önemini vurgular.

1.7.4. Örgüt Psikolojisi:
Birey ve örgüt arasındaki ilişkileri; birey, grup ve örgüt düzeyinde inceler. Bireysel
düzeyde: Güdülenme, moral, iş doyumu gibi psikolojik süreçler; grup düzeyinde: Bireyler ve
gruplar arası iletişim, çatışma, rekabet, işbirliği ve liderlik; örgüt düzeyinde: Örgüt yönetimi,
örgütsel ortam ve örgütsel değişim gibi konular ele alınır.
Örgüt psikolojisinin amacı, bireye, örgütsel amaçlara hizmet etmenin kişisel amaçlara
ulaşmak için bir araç olduğunu göstererek hem bireysel hem de örgütsel amaçlara ulaşılmasına
katkıda bulunmaktır. Örgüt Psikolojisi, çalışanları, çalışma süreçlerini, iş tasarım ve
teknolojisini bir bütün olarak kapsayan örgütlerdeki planlanmış değişiklikler ve örgütsel
ilişki yapısıyla ilgilenir.

1.7.5. Mühendislik Psikolojisi:
ABD’de mühendislik psikolojisi, ABD dışındaki ülkelerde ergonomi olarak bilinen bu
bilim dalının amacı; insan-makine sistemlerini incelemek, bunları bütünleştirmek ve
geliştirmektir. Fiziksel yorgunluk, iş organizasyonu, dinlenme programları, vardiyalı çalışma,
özürlüler için iş tasarımı, ürün tasarımı, çeşitli ortamlarda (ev, büro, fabrika, işyeri, dinlenme
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alanları, vb.) insan-makine sistemlerinin tüm yönleriyle incelenmesi, ele alınan başlıca konulardır.
Nihai amacı; işin, araçların ve işyerlerinin çalışanların yeteneklerine ve sınırlılıklarına en
uygun bir biçimde tasarımlanmasıdır. Endüstri psikolojisinin aksine; "insanın sabit, işin
değiştirilebilir" olduğu varsayımından hareket edilir.

1.7.6. Örgütsel Davranış:
Endüstri ve örgüt psikolojisinin yeni çalışma alanlarından birisi de örgütsel
davranıştır. Hemen hemen bütün işler bir örgüt ortamında yapılmaktadır ve bu ortam
bireylerin tutum ve davranışları üzerinde etkilidir. Bu nedenle örgütsel davranış, davranışları
incelerken örgütle ilgili değişkenleri dikkate alır. Bu alandaki çalışmalara örnek olarak
örgüt-içi iletişim, iş rolü, grup etkisi, liderlik, örgüte bağlanma konuları verilebilir.
Örgütlerdeki davranış üzerindeki sosyal etkiler daha çok bu alandaki kişilerin çalışma
alanını oluşturur. Bir anlamda, personel psikolojisi birey üzerinde odaklanırken, örgütsel
davranış ya da bazılarının ifadesiyle "sosyal ve örgütsel psikoloji" sosyal etkiler üzerinde
çalışmalar yapmaktadır denilebilir.
Mikro düzeyde, örgüt içindeki bireylerin tutum ve davranışları, küçük grupların
davranışları ve örgütle etkileşimleri ele alınırken; makro düzeyde de örgütün yapısı, işleyişi ve
dış çevreyle ilişkileri ele alınır. Bu bilim dalının tarihsel kökeni, örgüt psikolojisi ile aynıdır.
Örgüt psikolojisinin davranışı bireysel düzeyde ele aldığı, örgütsel davranışın ise örgüt
düzeyinde ele aldığı söylenebilir. Diğer bir farklılık da, Örgüt Psikolojisinin psikoloji
bölümlerinde, Örgütsel Davranışın işletme bölümlerinde okutulan birer ders olmasıdır.
Örgütsel Davranış alanının nihai amacı, insanların hem daha üretken hem de daha
fazla iş doyumu sağlayabilecekleri örgütsel koşulları yaratmaktır. Bu alanda ele alınan
konular çok çeşitlilik göstermektedir. Örgütsel etkililik, verimlilik, değişime uyum, iş doyumu,
iş yaşamı kalitesi, örgütsel sağlık, işe devamsızlık, personel deviri, örgüt yapısı, örgüt kültürü,
örgütsel güç, çatışma, liderlik, iletişim, karar verme, stres, yaratıcılık, vb. bu alanda araştırma
yapılan konulardır.
Örgütsel davranış, işle ilişkili davranışlar, motivasyona ilişkin kişisel duygular ve
örgüt içerisindeki iletişim süreci üzerinde grup ve diğer sosyal olguların etkisini inceler.

1.7.7. İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi 1960’larda gelişmeye başlamıştır. Ele alınan konular
arasında personelin seçimi, işe yerleştirilmesi ve eğitimi, istihdamda fırsat eşitliği, kariyer
planlama, çevresel faktörler, performansın değerlendirilmesi, ücret yönetimi, teşvikler ve
kar paylaşımı, iş gören ilişkileri ve çalışma yaşamının niteliği, sendika-yönetim ilişkileri
sayılabilir.
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1.7.8. Endüstri ilişkileri
Endüstri ilişkileri alanındaki çalışmalar daha çok çalışanlarla işverenler arasındaki
problemler üzerinde odaklanmıştır ve çoğu zaman sendikalar da çalışma kapsamına girer.
Örneğin, taraflar arasındaki işbirliği ya da çatışma konularının incelenmesi, görüş ayrılıklarının
giderilmesi, pazarlık ve görüşmelerin yürütülmesi ve uzlaşma sağlanması gibi çalışmalar
yapılır. Diğer alanlardan farklı olarak, endüstri ilişkileri alanında uzman olan Çalışma
psikologları konuyla ilgili yasaları da iyi bilmek durumundadır. İş görenlerle işverenler
arasındaki ilişkiyi inceler, sendikalarla ilgilenir.

1.7.9. Mesleki Danışmanlık:
Çalışma Psikolojisi ile psikolojik danışmanlık alanları arasındaki bir çalışma
disiplinidir ve insanların işyerlerindeki problemleriyle ilgili danışmanlık hizmetleri ile uğraşılır.
Çalışanların kendileri için en ödülleyici mesleklere yönelmeleri, iş ve iş dışı ilgiler arasındaki
çatışmaların çözümlenmesi, işle ilgili değişmelere uyum sağlamak ve insanları emekliliğe
hazırlamak gibi konularda danışmanlık verilir. Gelişmiş ülkelerdeki büyük örgütlerde bu
şekilde hizmet veren pek çok e/ö psikoloğu vardır.
Meslek ve kariyer danışmanlığı, kişilerin farklı ilgi ve yetenek alanları içerisinde
ödüllendirme yapısını ve doyum sağlayıcı kariyer gelişimini inceler

1.7.10. Örgüt Geliştirme:
Örgüt Geliştirme alanında çalışan Çalışma psikologları, örgütleri daha etkili hale
getirmek için değiştirmek ya da "geliştirmek" ile uğraşırlar. Bunun için örgütün problemlerine
tanı koymak, değişim önerilerinde bulunmak ve bunları gerçekleştirmek ve bu değişimin
sonuçlarını değerlendirmek şeklinde faaliyetlerde bulunurlar. Bu alandaki çalışmalar sadece
insanla ilgili olmayıp, işin yapılış şekli ya da teknolojik değişimlerle de ilgili olabilir. Bu
alan, Çalışma Psikolojisinin en yeni çalışma konularından biridir ve iş potansiyeli olarak büyük
gelecek vaat etmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1- 1 Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin uygulama alanlarından birisi değildir?
a. Çalışma psikolojisi
b. Eğitim psikolojisi
c. Danışmanlık psikolojisi
d. Sağlık psikolojisi
e. İnsan kaynakları yönetimi
2- Çalışma Psikolojisi, çalışma hayatına psikoloji biliminin uygulandığı bir alt daldır.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisinin ele aldığı konulardan birisi değildir?
a. İş yerinde kişiler arası ilişkiler,
b. Personel seçimi,
c. Sorgulama yöntemleri
d. Personel eğitimi,
e. İş analizi,
3- Çalışma ortamı hem işin yerine getirilmesine imkan sağlayan mekan, hem de o ortamda
çalışan bireylerin algıladığı, etkilendiği yaşam alanıdır. Aşağıdakilerden hangisi çalışma
hayatı ile ilgili söylenemez?
a. Sosyal ilişkiler ön plana çıkmaktadır.
b. Aynı zamanda bir sosyal dışlanma alanıdır.
c. Kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerini uyguladığı ortamdır.
d. Çalışma hayatı, insan hayatının en önemli unsurudur.
e. Çalışma hayatı yapısını günlük ve haftalık zaman dilimleri üzerine kurar.
4- Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında insanı konu alan bilim dallarından birisi
değildir?
a. Çalışma psikolojisi
b. İnsan kaynakları yönetimi
c. Endüstri ilişkileri
d. Sağlık psikolojisi
e. Mühendislik psikolojisi
5. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin çalışmaları arasında yer alır?
a. İşle ilgili değişimlere uyum sağlamak
b. Çalışma yaşamının niteliği
c. Çalışanlar ile işverenler arasındaki yaşanan sorunlar
d. İşle ilgili becerilerin geliştirilmesi
e. Bireysel farklılıkların ortaya çıkarılması
6. ……………………., insanların çalışma ortamında nasıl davrandıklarını ve nasıl
etkilendiklerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.
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7. ………………………, işle ilişkili davranışlar, motivasyona ilişkin kişisel duygular ve
örgüt içerisindeki iletişim süreci üzerinde grup ve diğer sosyal olguların etkisini inceler.
8. …………………….., örgüt içindeki bireylerin tutum ve davranışları, küçük grupların
davranışları ve örgütle etkileşimleri ele alınırken; makro düzeyde de örgütün yapısı,
işleyişi ve dış çevreyle ilişkileri ele alınır
9. ……………………, sanayileşmenin ilk dönemlerinden bu yana giderek artan oranda
psikolojinin ilgi alanlarından biri olmuştur
10. …………………. hem işin yerine getirilmesine imkan sağlayan mekan, hem de o
ortamda çalışan bireylerin algıladığı, etkilendiği yaşam alanıdır.
Cevap anahtarı
1. 1. (e) İnsan kaynakları yönetimi
2. 2. (c) Sorgulama yöntemleri

6. 6. Çalışma psikolojisi,
7. 7. Örgütsel davranış
8. 8. Mikro düzeyde

9. 9. Çalışma yaşamı
3. 3. (b) Aynı zamanda bir sosyal dışlanma alanıdır.
10. Çalışma ortamı
4. 4. (d) Sağlık psikolojisi
5. 5. (c) Çalışanlar ile işverenler arasındaki yaşanan
sorunlar
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2. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN TANIMI, KAPSAMI VE
GELİŞİMİ
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.4 Çalışma psikolojisinin tanımı
1.5 Çalışma Psikolojisinin kapsamı
1.6 Çalışma psikolojisinin gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çalışma psikolojisini tanımlayarak inceleme alanları üzerinde durunuz?
2. Çalışma hayatı ile ilgili insanı konu alan bilim dalları ile çalışma psikolojisi arasındaki farklılık
nedir, hangi konularla ilgilenmektedirler?
3. Çalışma psikolojisinin gelişiminde temel sorunlar neler olmuştur?
4. Çalışma psikolojisi uygulama alanı açısından özellikle hangi ülkelerde daha yaygın
kullanılmaktadır.?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çalışma
kavramı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
psikolojisi Çalışma yaşamına ilişkin Araştırma, fikir yürütme,
konuları
psikolojik
perspektiften
değerlendirebilme

Çalışma
kapsamı

psikolojisinin Araştırma, fikir yürütme,
psikolojisinin Çalışma
kapsamına giren konuları
analiz etme

Çalışma
gelişimi

hayatında Araştırma, fikir yürütme,
psikolojisinin Çalışma
psikolojinin uygulanabilirliği
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Anahtar Kavramlar
Çalışma psikolojisi kişinin ruhsal yapısını, düşünsel ve duygusal yapısını bir bütün olarak ele
alır ve inceler. İnsana duygu, düşünce, öneri ve çalışma özgürlüğü tanıyarak kişinin yaratıcı
gücünden en yüksek ölçüde yararlanmaya çalışır
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Giriş
Çalışma Psikolojisi, kapsadığı konular bakımından Endüstri-Örgüt Psikolojisine
Avrupa da verilen isimdir. İngiltere de İş psikolojisi, Almanya ‘da Çalışma ve İş Psikolojisi,
Fransa’da Çalışma Psikolojisi olarak isimlendirilen bu bilim dalı, uygulamaların artık yalnızca
sanayi kuruluşlarına değil, birçok alanda söz konusu olduğu için bu ismi almıştır. Bugün
Avrupa ülkelerinde Çalışma ve Örgüt Psikolojisi olarak yer almakta ve Çalışma Psikolojisi
bireysel öğeleri, örgütsel psikoloji de grup ve örgüt öğelerini kapsadığı için ayrıca her iki
alanı yansıttığı kabul edilen Çalışma Psikolojisi kullanılmaktadır.
Çalışma Psikolojisinin konuları her ne kadar Endüstri-Örgüt Psikolojisi konuları ile
aynı ise de gelişmesi ve günümüzdeki konumu açısından farklılıklar göstermektedir.
Çalışma psikolojisi, insanların çalışma ortamında nasıl davrandıklarını ve nasıl
etkilendiklerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Çalışma psikolojisinin odak noktası bireyin
çalışma ortamındaki durumu, inanışları ve hisleri üzerindeki konsantrasyonu, eğitim ve
muamele, çalışma ortamındaki seçim ve organizasyonudur.
Çalışma psikolojisi, sadece bireysel davranışları incelemekle kalmaz, aynı zamanda
grup davranışlarım ve bir bütün olarak örgüt davranışlarını da konu olarak ele alır,
araştırır ve çalışanların psiko-sosyal sorunlarına çözümler arar.
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2.1. Çalışma Psikolojisinin Tanımı
Çalışma psikolojisinin değişik tanımları vardır, ama hepsinin ortak yönü, bu alanın iş
ortamlarındaki insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olduğudur. Psikolojide kuramla
uygulamanın en etkili şekilde bir araya geldiği alanlardan biridir. Yani, Çalışma psikolojisinde
bir yandan iş ortamındaki insan davranışlarının belirleyicileri ve sonuçları kuramsal açıdan
incelenmeye çalışılırken, bir yandan da işyerlerinde ortaya çıkan insanla ilgili sorunların
çözümü için faaliyetler yapılmaktadır. Çalışma psikolojisi, insanın iş ve örgüt ortamındaki
davranışlarını, bu davranışların nedenlerini, bireyin kendisine ve iş verimine etkilerini
inceleyerek, kişisel ve örgütsel problemlerin belirlenmesine ve en uygun çözüm yollarının
bulunmasına çalışır. Çalışma psikolojisi insanın işine ve iş ortamına verimli ve sağlıklı uyum
yapmasını amaçlar.
Bazı çalışma psikologları; örgütlerin içindeki "personelin nasıl işe alındığını,
seçilirken hangi ölçütlerin kullanıldığı, işçilerin nasıl bir eğitimden geçtikleri" gibi temel
personel fonksiyonlarını araştırır. Diğer çalışma psikologları ise çalışma davranışının tabanını
teşkil eden işe motivasyon, iş görenin duyguları, mesleğin verdiği tatmin ve stres gibi psikolojik
süreci araştırırlar. Diğer bir çalışma psikolog grubu ise astlar ve üstler arasındaki ilişkileri bu
grupların işi nasıl koordine ettiklerini içeren grupsal süreç üzerine yoğunlaşır. Sonuç olarak
birçok psikolog ve sosyal bilimci çalışma koşullarını inceler ve bu inceleme alanı çalışma
sistemi, fiziksel ve psikolojik çevrenin iş görenlerin davranışlarına etkisi gibi konuları da içerir.
Çalışma Psikolojisi, işletmelerde yöneten ve yönetilen tüm birey ve grupların
davranışlarını, birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşimlerini tüm boyutlarıyla inceleyen bir bilim
dalıdır. Çalışma Psikolojisi Bilimi, Davranış Bilimleri ile Psikoloji Biliminin, çalışma yaşamına
uygulanmasını sağlarken, çalışan bireylerin karşılaştığı ruhsal, duygusal ve sosyal sorunları
inceler ve bunlara çözüm yollan arar.

Çalışma Psikolojisi,
işletmelerde yöneten ve
yönetilen tüm birey ve
grupların davranışlarını,
birbirleriyle ilişkilerini
ve etkileşimlerini tüm
boyutlarıyla inceleyen
bir bilim dalıdır.

Yönetim Bilimi, işletmelerde amaçlara en iyi ve
etkin biçimde varmanın yollarını araştırır; Organizasyon
Bilimi, insan ilişkilerini örgüt amaçları doğrultusunda
düzenler. Çalışma Psikolojisi Biliminde ise, işletmenin
insan amaçlarına doğru yönlendirilmesi temel ilke kabul
edildiğinden, Yönetim ve Organizasyon Bilimi ile Çalışma
Psikolojisi Biliminin birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılması
söz konusu olamamaktadır.

Yönetim, insanların işbirliğini sağlama ve onları bu
amaca yöneltme iş ve çabalarının toplamıdır. İnsanların
toplum halinde yaşadıkları, kurum ve kuruluşlar halinde
toplu olarak çalıştıkları her yerde ve her zaman yönetim süreci var olmuştur.
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Çalışma Psikolojisi Biliminin uygulanmasında, en önemli görev yöneticilere
düşmektedir. Yöneticiler, Çalışma Psikolojisi Bilimini tanıyarak ve ondan azami ölçüde
yararlanarak çalışanları daha etkin, verimli ve mutlu hale getirebilirler.
İşletmesinde sosyal barışın sağlanmasını isteyen her yönetici, insan öğesine eğilmenin
de en az fiziksel öğeler kadar önemli olduğunun bilincinde olmalı ve gereğini yapmalıdır.
Çağdaş işletmecilik anlayışı, insan öğesini örgütün vazgeçilmez ve yadsınamaz bir parçası
olarak kabul eder. Bu nedenle günümüz yöneticileri iş göreni işyerine kazandırabilmek için
öncelikle onu tanımaya çalışmalı, sorunlarını araştırmalı ve birlikte çözümler aramalıdır.
Çalışma Psikolojisi, yöneticilerin bu yönde oluşan sorunlarını analiz ederek, etkili çözümler
ve yöntemler getirmelerini sağlayan bir disiplin dalıdır
İnsanlar yetişme biçimi, çevre koşulları, içinde bulundukları toplumsal ve ekonomik
yapının özelliklerine göre değişiklik gösteren sosyal varlıklardır. Her bireyin kendine özgü
duyguları, düşünceleri, davranışları, özlem ve beklentileri vardır. Çağdaş bir yaklaşım içinde
Çalışma Psikolojisi kavramı, bireyin ruhsal, duygusal ve düşünsel yapısını bir bütün olarak ele
alır ve inceler. Bireye düşünme, duygu, öneri ve çalışma özgürlüğü tanıyarak onun yaratıcı
gücünden en yüksek düzeyde yararlanmaya çalışır.
Çalışma yaşamında insanlar ile iş koşulları arasında sürekli bir etkileşim vardır. Zaman
içinde hem insanların hem de iş koşullarının değişmesi söz konusudur. Çalışanları yönetmede
en önemli sorun, insanların mal ve hizmet üretimine en etkili biçimde katılmalarını sağlayacak
ve bu arada istenen insani değerlere ulaşılmasını mümkün kılacak şekilde insanlar ile işleri bir
araya getirmektir. Çalışma psikolojisi bu sorunu çözmek üzere ortaya çıkmıştır.

2.2. Çalışma Psikolojisinin Amacı
Günümüzde ekonomik, teknik ve iletişim sistemlerinin birbirini etkilemesi en önemli
gelişmelerden birisidir. Bu çizgide, endüstriyel politikalar, insan kaynakları yönetimi ve
sosyal refah ile eğitim sistemi hızlı bir şekilde birbirini etkilemiştir. Bu anlamda çalışma
ortamı herkesin dikkatini çekeceği alanlardan biri haline gelmiştir. Çalışma Psikolojisinin
temel amacı, insanların iş performansını ve iş doyumunu etkileyen etmenleri saptamak,
çalışanların performansını ve doyumunu artırmaya yönelik yöntemler ve teknikler geliştirmektir
İnsanın yaptığı iş ve genel çalışma ortamında meydana gelen değişiklikler oldukça sade olan
geleneksel iş ortamını ve bireyin davranışını karmaşık hale getirmiş ve üretim süreci içinde
farklı davranış biçimleri ortaya çıkarmıştır. Örgütlerde yaşanan bu değişimler iş ortamı ve
üretim süreci içinde doğacak problemlere çözüm yolları aranması, bireylerin davranışlarının ve
nedenlerinin incelenmesi önemli hale gelmiştir.
Üretim sürecinde, insanın bireysel, sosyal, nitelik ve davranışlarının incelenmesine olan
gereksinimler psikoloji bilimi içinde oldukça yeni bir alan olarak, “Çalışma Psikolojisi”ni
ortaya çıkarmıştır. Çalışma psikolojisi, insanın çalışma şartları altındaki davranışlarını
inceleyen ve psikolojinin ana zemininde bulunan uzmanlık alanlarından biridir. Tahmin
edebileceğiniz gibi bu çalışma büyük ölçekli işletmeler için geçerlidir. Özellikle firmaların en
son teknolojiye sahip makineler ile tesislerini donatmalarını, güvenlik odaklı, güvenilir ve
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tüketiciyi tatmin eden üretime geçmelerini sağlamıştır. Bununla beraber, pozitif çalışan ve
üretime katkı sağlayan bir iş gücü olmadan tüm bu gelişmeler sonuca etki etmede yetersiz
kalacaktır. İnsanların nerdeyse tüm iş dallarında en önemli kaynak olduğu yöneticiler tarafından
da benimsenmiştir. Birçok meslek, geniş zihinsel ve bedensel yetenek gerektirecek kadar
karışıktır. Çalışma örgütleri çoğu zaman yüzlerce, hatta binlerce işçinin mal veya hizmet
üretmek yerine, etkileşim ve koordinasyon yapması gereken karmaşık ve geniş yapılardır. Her
geçen gün gittikçe, iş görenler fiziki olarak biri diğerinden uzaklaşıyorlar, ülkenin veya
dünyanın değişik yerlerinde çalışıyorlar ve kendi işlerini artık bilgisayar veya diğer teknolojik
haberleşme aletleriyle yapıyorlar.
Çalışma psikolojisinin amacı, iş yaşamında insan davranışının incelenmesi ve insan
davranışı ile ilgili bilgilerin, bu alanda karşılaşılan insan sorunlarını en aza indirmek üzere
uygulanmasıdır. Bunları gerçekleştirmek için çalışma psikolojisinin ana konusu, genel psikolojinin temelini oluşturan bireysel farklılıkları iş yerinde en iyi şekilde saptayacak özgül
yöntemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir.
Çalışma psikolojisi kişinin ruhsal yapısını, düşünsel ve duygusal yapısını bir bütün olarak ele alır ve inceler. İnsana duygu, düşünce, öneri ve çalışma özgürlüğü tanıyarak kişinin
yaratıcı gücünden en yüksek ölçüde yararlanmaya çalışır.
Örgütteki yeri ve yaptığı iş ne olursa olsun, ayrım
gözetmeksizin herkese eşit ve insancıl davranma, saygılı
olma, güven duyma ve kısaca mutlu bir işletme yaratma
Çalışma psikolojisi
amacını güder. Çalışma psikolojisi, sadece bireysel
Örgütteki yeri ve yaptığı
davranışları incelemekle kalmaz, aynı zamanda grup
iş ne olursa olsun, ayrım
davranışlarım ve bir bütün olarak örgüt davranışlarını da konu
gözetmeksizin herkese
eşit ve insancıl
olarak ele alır, araştırır ve çalışanların psiko-sosyal
davranma, saygılı olma,
sorunlarına çözümler arar.
güven duyma ve kısaca
mutlu bir işletme
2.3. Çalışma Psikolojisinin Kapsamı
yaratma amacını güder.
Çalışma Psikolojisinin kapsamına giren konuları
ayırıp sınırlamak oldukça güçtür. Çünkü Çalışma Psikolojisi, “çalışma dünyası” ve “çalışan
insanla” ilgili tüm konu ve alanları kapsamaktadır. Bu nedenle, Çalışma Psikolojisi konuları,
psikoloji, personel psikolojisi, seçme ve yerleştirme, meslek seçme ve rehberlik, iletişim,
motivasyon, örgütsel davranış, örgüt sistemi, liderlik, performans, ölçme ve değerlendirme, iş
verimi, iş doyumu, çalışanın işe, işin çalışana uyumu, iş öncesi ve iş içinde eğitim, iş analizi, iş
değerlendirme ve başarının yordanması için ölçekler geliştirmek, çalışanlar için, işin anlamı,
işteki motivasyonun belirleyicileri, iş ve özel yaşam, iş ve aile ilişkileri, performansın ve ücretin
adil olarak değerlendirilmesi gibi pek çok konu Çalışma psikologlarının çalışma alanına
girmektedir.
Çalışma Psikolojisi kapsamına, personel seçimi, işe yerleştirme, seçme ve
değerlendirmede kullanılacak testlerin ve diğer ölçme araçlarının hazırlanması, bu ölçeklerin
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güvenirlik-geçerlik çalışmalarının yapılması, iş analizi, çalışma sistemini ve örgütü, insan
ilişkilerini geliştirme, çalışanların ruh sağlığı, devamsızlık, iş kazalarından korunma, hizmet içi
eğitim, işyerindeki psiko-sosyal sorunların çözümlenmesi, iş ortamı ve örgütsel davranışlar
konusunda psikolojik danışmanlık, örgüt, yönetim ve insan kaynaklarına ilişkin araştırma ve
çalışmalar üzerinde yoğunlaşır.
Belirtilen alanlar ve özel konular üzerinde yapılması gerekli araştırma ve incelemeler
de Çalışma Psikoloğunun temel çalışma kapsamına girer. Bu alanlarda yapılacak tüm
çalışmalar ve araştırma bulguları sanayide işlerin ve örgütlerin yapısını, istihdam ve insanı
etkileyecektir. Çalışma Psikolojisinin geliştiği, ABD’de Amerikan Psikoloji Derneği (APA),
ilk önceleri bu bölüme sadece, “Endüstri Psikolojisi” adını vermişken, daha sonra kapsamını
genişleterek, 1970’de “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” olarak değiştirmiştir. Sanayi psikolojinin
bölümleri olarak kabul edilmekte olan ve bazılarınca hala aynı şekilde düşünülen diğer iki
psikoloji dalı, “Tüketici Psikolojisi” (Bölüm 23) ve “Mühendislik Psikolojisi” (Bölüm 24), ayrı
iki uzmanlık alanı olarak, APA’de yerlerini korumuşlardır.
Çalışma psikolojisinin iki hedefi vardır. İlki, bilgi dağarcığımızı geliştirmek ve insanın
çalışma davranışlarını daha iyi anlayabilmek için işi yönetme; ikincisi, bu dağarcığı (çalışma
çevresinde ve psikolojik çalışma şartlarında) çalışma davranışlarını geliştirmek için kullanmak.
Böylece çalışma psikologları bilim adamı-doktor modelinde bahsedildiği gibi hem bir bilim
adamı, hem de bir doktor olmaktadırlar. Bazı çalışma psikologlarının başlıca olarak hem bilim
adamı, hem de doktor olarak çalışmalarına rağmen birçok çalışma psikoloğu en iyi doktorun
çalışma psikolojisi bilimine hâkim olan doktor olduğuna inanır.
Çalışma psikolojisinin bilimsel hedefi çalışma davranışlarını bütün yönleriyle anlamayı
gerektirir. Bilim adamları gibi çalışma psikologları da araştırmayı yönetirler. Çalışma
davranışlarını araştırmak, çok disiplinli bir iştir ve herkes bu çalışmada ortak risk taşır. Çalışma
psikologları, çalışma davranışlarını araştıran tek profesyoneller değillerdir. Yönetim
sahalarında; sosyoloji, siyaset bilimi, örgütsel haberleşme, iktisat ve diğer sosyal bilim dallarında
çalışma ve çalışma yaşamı hakkındaki bildiklerimize ve öğrendiklerimize katkıda bulunan
araştırmacılar vardır. Çünkü bu araştırmalar önemlidir. Çalışma psikologları diğer sahalardaki
gelişmeleri takip etmelidirler.

2.4. Çalışma Psikolojisinin Alanı
Çalışma psikolojisi, psikolojinin uygulamalı alt dallarından biridir. Psikolojinin alt
dallarından biri olan Çalışma psikolojisinin ilgi alanı (a) insan davranışlarıyla ve (b) insanın da
çalışma yaşamındaki davranışlarıyla sınırlıdır. Çalışma psikolojisi, hem bir bilim hem de bir
uygulama alanıdır. Çalışma psikolojisinin bilimsel yönü, herhangi bir uygulama için gereksinim
duyulan bilgileri sağlamaya yönelik araştırmalara dayanır. Bu tür bilgiler, kuramlar şeklinde ya
da görgül ilişkiler şeklinde olabilir. Her iki durumda da bu bilgiler, örgütlerde ortaya çıkan
sorunları en aza indirmek amacıyla kullanılır.
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Tüm bilimsel çabalar, olayların ve olguların pek çok etkenin sonucunda ortaya çıktığı
varsayımına dayanır. Bu varsayım Çalışma psikolojisi alanı için de geçerlidir. Çalışma
psikolojisinin konusu olan işle ilgili davranışların da kişiyi, kişinin içinde bulunduğu ortamı, kişi
ve ortam arasındaki etkileşimi içeren değişkenler sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Çalışma
psikologları, örneğin bir mekanın aydınlatılma biçimi ile kişinin görsel ayırt edicilik yeteneği
arasındaki ilişkiyi, bireyin işle ilgili ilk deneyimlerinin daha sonraki mesleki başarısı üzerindeki
etkilerini, vb. araştırabilirler. Çalışma psikologları bu tür ilişkileri nesnel olarak tanımlamanın
da ötesinde, işle ilgili davranışların altında yatan nedenleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalar
yaparak farklı kuramlar geliştirebilirler. İşle ilgili davranışlara ilişkin kuramlar görgül
araştırmalarla sınanır, araştırmalardan elde edilen bulgulara göre kuramlar desteklenir ya da
değiştirilir. Alanın bilimsel yönüyle ilgilenen Çalışma psikologları, kuramsal bir bakış
açısından hareket ederek, insanların işle ilgili davranışlarını anlamayı ve açıklamayı amaçlayan
görgül veriler toplamaya çalışırlar.
Çalışma psikolojisi, aynı zamanda bir uygulama alanı ya da bir meslektir. Bir meslek ya
da uygulama alanı olarak Çalışma psikolojisi, psikolojinin çalışma yaşamında karşılaşılan bazı
sorunlara uygulanmasıyla ilgilidir.
Bazı Çalışma psikologları bütünüyle uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü
üzerinde odaklaşırlar. Çalışma psikolojisinin bu yönü, psikolojik danışma, program
geliştirme ve bireylerin değerlendirilmesi gibi bazı uzmanlık alanlarını içerir. Endüstri ve
örgüt psikologları, örneğin bir danışman olarak yönetimin, iş tasarımının ya da donanımının ve
eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda danışmanlık yaparlar. Program geliştirme
konusunda da, örneğin bir eğitim programı geliştirmekten ya da personel seçimi ve eğitimi ile
ilgili bir sistem oluşturmaktan ve geliştirmekten sorumlu olabilirler. Bireylerin
değerlendirilmesi konusunda ise, örneğin tıpkı bir klinik psikolog gibi, spesifik pozisyonlar ve
promosyonlar için bireylerin gizilgüçlerini değerlendirirler. Değerlendirmelerine temel olmak
üzere görüşme tekniklerini, testleri ve diğer ölçme tekniklerini kullanırlar. Çalışma psikologları,
psikoloji bilgilerini kullanarak örgütlerde karşılaşılan çeşitli sorunlarla da ilgilenirler. Örneğin
bireysel ve örgütsel çatışmaların çözümüne yardımcı olabilirler.

2.5. Çalışma Psikolojisinin Konuları
Çalışma psikolojisinde ele alınan konular çok geniş bir dağılım göstermekte ve
birbirinden çok farklı konulara yer verildiği görülmektedir. İnsanın çalışma yaşamındaki
davranışlarıyla ilgili çalışmalarda da aynı durum söz konusudur. Bu durum çalışma psikolojisini
bir meslek olarak seçen ve bu alanda çalışan psikologların çalışmalarına da yansımaktadır.
Araştırma sonucunda, Çalışma psikologlarının uygulamada yaptıkları çalışmaların beş grupta
toplamak mümkündür:
1. Bireysel Değerlendirme: Ölçme, seçme, iş analizi, adil istihdam, yasal sorunlar,
performansın değerlendirilmesi, istatistik, araştırma yöntemleri, bireysel farklılıklar gibi konuları
içeren "personel psikolojisi".
2. Eğitim (training) : Mühendislik psikolojisi, askeri psikoloji, eğitim, program
değerlendirme.
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3. Örgütsel Davranış: Tutumlar ve tutumların taranması, iş doyumu, personel devri,
işgörenler arası ilişkiler, çalışma yaşamının niteliği, iş tasarımı, örgütsel davranış, işe güdüleme,
verimlilik, ödüllendirme sistemleri.
4. Örgütsel Gelişme: Kültür ve örgüt iklimi, örgütsel gelişme, liderlik, yönetim, karar
verme, grup süreci, grup-içi ilişkiler, çatışma çözümlemesi, güç, haberleşme.
5. İş görenlerin Gelişimi: Mesleki gelişme, iş gören danışmanlığı, cinsiyet
farklılığından kaynaklanan sorunlar, iş ve aile, stress, iş ahlakı.
Arnold, Cooper ve Robertson, psikolojinin insanın çalışma yaşamındaki davranışlarını
inceleyen uygulamalı alanını Çalışma Psikolojisi olarak adlandırmaktadırlar. Bu alanın
konularını ise beş ana grupta toplamaktadırlar.

İnsanların
çalışma
hakkındaki
görüşleri

Bireylerin
değerlendirilmesi

Çalışma
psikolojisi

Bireylerin ve
grupların gelişimi

Konuları

Çalışmanın ve
örgütün doğası

Çalışmanın
yapıldığı fiziksel
çevre

Çalışma psikolojisi hem bir bilim hem de bir meslek olarak çok geniş bir konu dağılımını
içermektedir. Bu durum, Çalışma psikolojisinin, psikolojinin bütünü içindeki yerini
görebilmek için farklı bir boyutun dikkate alınmasını gerektirmektedir.

2.6. Çalışma Psikolojisinin Gelişimi
İnsanların çalışma yaşamındaki davranışları ve çalışanların sorunları bilimsel olarak
ancak 20. yüzyılın başlarında ele alınmıştır. Psikolojinin ilk kez işletmelere uygulanması ile
çalışma psikolojisi, psikolojinin bir alt bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma
psikolojisinin tarihçesi konusunda uzmanlar tam bir fikir birliğine varmış değillerdir. İlk
Çalışma psikologları daha çok reklamcılık, personel seçimi, kazalar ve bir dereceye kadar da
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çalışanları değerlendirme gibi konularla ilgilenmişlerdir Çalışma psikologları, ilk önemli
uygulamalarını 1. Dünya Savaşı’nda Amerikan Ordusu’na asker seçimlerinde
gerçekleştirmişlerdir. Orduya alınan askerlere "Army Alpha” ve ‘Army Beta” zihinsel
yetenek testleri uygulanarak zeka düzeyleri daha yüksek olanlar subay eğitim gruplarına, zeka
düzeyleri daha düşük olanlar ise asker gruplarına yerleştirilmişlerdir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda çalışma psikologları önce ordu için
askerleri, daha sonra da yeni kurulan fabrikalar için personeli seçme, yerleştirme ve eğitme
çalışmalarını geliştirmişlerdir. Bu amaçla geliştirilecek tekniklerde bireysel farklılıkların çok
önemli olduğunun bilincine varılarak, her şeyden önce bu farklılıkların belirlenmesine ilişkin
çalışmalar yapılmıştır. Sonraki yıllarda çalışma psikologları, özellikle personelin uygun işlere
yerleştirilmesi, yeterli eğitim programları, güdülenme ve ortama uyum gibi konular üzerinde
durmuşlardır. Teknolojik yeniliklerin insan kapasitesini aşması ile araç-insan ilişkileri de, önem
kazanmıştır. Bu alanda sorunların çözümü için mühendislerle çalışma psikologları işbirliği
yapmışlardır. Bunların dışında kişilik, ilgi testleri ile tutum ölçüm araçları da geliştirilmiştir.
Psikolojinin personel seçiminde uygulanması, Çalışma Psikolojisinin ilk büyük gelişmeye
başlandığı Birinci Dünya Savaşı ve izleyen yıllarda olmuştur.
Ordunun personel yerleştirme programlarının başarılı sonucu olarak, Birinci Dünya
Savaşını izleyen yıllar, psikolojinin sanayi ve örgütle ilgili problemlere uygulanışının
gelişimine öncülük etti. Çalışma Psikolojisi, 1950’lerin ortalarına kadar devam eden
“oryantasyon” döneminde, örgüt ve yönetimin problemleri tanımlaması ve psikolojinin bunları
çözümlemesi şeklinde ve başlıca ilgi personel seçme alanı olarak devam etmiş, seçme,
sınıflandırma ve yerleştirme ve bu amaca uygun ölçme araçları, test ve ölçeklerin geliştirilmesi
üzerinde yoğunlaşmıştır.
1920’lerin ortalarında, Chicago’daki “the Western Electric Company’nin “Hawthorne”
fabrikasında yapılan bir seri araştırmalar da dikkat çekici olmuş, iş ortamında aydınlatma, ara
dinlenme molaları, çeşitli çalışma ve çevre koşullarının çalışanlar üzerindeki etkileri gibi
konular incelenmiştir. Böylece, liderlik stili, grup standartları ve iş performansında sosyal
faktörlerin ve yönetim alanında “insan ilişkilerinin” önemi vurgulanmıştır. Literatürde temel
etkin, “liderlik kuramlarının” bu çalışmalarla başlamış olduğu kabul edilmektedir.
1930’lu yıllar, dünya üzerinde ekonomik çöküntünün yoğun olarak yaşandığı ve İkinci
Dünya Savaşının yer aldığı yıllardır. Buna karşın, Çalışma Psikolojisi açısından bu dönemde
“yeniden yapılanma” hareketleri yönünden büyük önemi olan bazı gelişmeler de olmuştur
Amerika Birleşik Devletlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumunun yeniden yapılanma ve genişleme
çalışmalarının bir parçası olarak, Çalışma Bakanlığı, çeşitli işleri analiz etmek, niteliklerini
tanımlamak ve bu işler için gerekli yetenekleri ve becerileri belirlemek, çeşitli işler arasındaki
ilişkileri ve ortak yönlerini belirtmek amacı ile çalışmalar başlattı.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Çalışma Psikolojisinde olan gelişmeler, Birinci Dünya
Savaşında olan kapsam içinde, biraz daha genişleyerek devam etmiş, örgütlerin amaçlarına
ulaşmalarına yardım etmek üzere kullanabilecekleri çeşit- araç ve yöntemler geliştirilmesinde
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bir büyüme ve genişleme olmuştur. Ordu da kura eratını seçmek ve sınıflandırmak için yeni
testler geliştirildi. Psikoloji laboratuvarlarının bulguları, Lewin’in ve Hawthorne çalışmalarının
etkisi ile iş performansında, sosyal ve güdüsel faktörlerle ilgili bulgular, genel eğitim ve liderlik
eğitiminde kullanılmaya başlandı.
Özellikle II. Dünya Savaşı öncesinde Çalışma Psikolojisinde etkin olan üniversitelerde,
sanayi problemleriyle ilgili, disiplinler arası, “araştırma merkezleri" kuruldu. Bu sanayi
kuruluşları arasında, Minnesota Üniversitesinde, Sanayi İlişkileri Merkezi, Illinois
Üniversitesinde, İşçi ve Sanayi İlişkileri enstitüsü, California Üniversitesinde, Sanayi İlişkileri
Enstitüsü ve Cornell Üniversitesinde, Sanayi ve İşçi İlişkileri araştırma merkezleri örnek olarak
sayılabilir.
Bu gelişmelere paralel olarak; Amerikan Psikoloji Derneği (APA), de orijinal bir bölüm
olarak, 141 bölümünü, “Çalışma Psikolojisi Bölümü” olarak kurdu. Psikoloji alanının yayın
organı olan 1917 yılında yayına giren The Journal of Applied Psychology dergisinin yanında,
Personnel Psychology, yeni bir dergi olarak çıkarılmaya başlandı. Kamu ve özel sanayi
kuruluşlarında, “insan kaynakları problemleri araştırıcısı” olarak, tam zamanla görevlendirilen
psikologların sayıları arttı, yeni danışmanlık firmaları da faaliyete geçirildi.
Sanayide olan teknolojik gelişmeleri, savaş uçaklarının ve silahların karmaşık sistemini
insanın kullanımına daha uygun bir hale getirmek, emniyetle ve rahatlıkla kullanılmasını
sağlayabilmek için “ergonomik” çalışmalar yapacak psikologlara olan gereksinimin artması ile
Çalışma Psikolojisinin bir alt dalı olarak Mühendislik Psikolojisi” kuruldu ve daha sonra
APA’nin 21. bölümü olarak bağımsız bir bölüm haline getirildi.
Uygulamalı alanların çoğunda olduğu gibi çalışma psikolojisinin de en hızlı ilerleme
kaydettiği dönemler, çözümlenmesi gereken önemli sorunlarla karşılaşıldığı dönemlerdir.
Fransa'da Binet tarafından geliştirilen ve okul çocuklarının sınıflandırılmasında kullanılan
bireysel zeka ölçeğini, büyük gruplara uygulanabilecek şekilde geliştirerek Ordu Alfa Testi'ni
oluşturdular. Bu testin başarıyla uygulanması, savaş sonrasında çalışma psikolojisinin
gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
1920'lerin ortalarında başlayan Hawthorne Araştırmaları, çalışma psikolojisinin
gelişmesinde önemli aşamalardan biridir. Elton Mayo ve arkadaşları tarafından yapılan bu
araştırmalarda, işgününün uzunluğu, dinlenme aralarının sayısı ve süresi, aydınlatma düzeyi,
gürültü, vb. gibi iş davranışını etkileyen çok sayıda fiziksel değişkenin yanı sıra, sosyal faktörlerin
de önemini gösteren ilginç sonuçlar elde edilmiştir.
1970'lerde büyük organizasyonlar hem çalışanlar hem de müşteriler açısından daha etkili
işlevlerde bulunmaya yönelmiştir. Örneğin organizasyonlar, çalışanları için daha iyi koşullar
sağlamaya yönelmiştir. Bu yıllarda ırkı, cinsiyeti, dili, dini ya da milliyeti ne olursa olsun, tüm
çalışanların refah düzeyini iyileştirmeye yönelik politikalar ve uygulamalar ön plana çıkmıştır.
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1980'li yıllarda, çalışma yaşamının kalitesini artırmak için teknolojik faktörler üzerinde
durulduğu kadar insan öğesine de dikkat çekilmiştir. O yıllarda meydana gelen toplumsal ve
teknolojik değişiklikler de, insan öğesinin ön plana çıkmasında etkili olmuştur. Örneğin
kadınlar, daha önceleri erkeklerin çalıştığı işlerde çalışmaya ve meslek sahibi olmaya
başlamışlardır. Bu nedenle de kadınların benlik kavramında iş ve meslek önemli bir rol
oynamaya başlamıştır. İş yerlerinde ve ofislerde önemli teknolojik değişiklikler olmuştur.
Örneğin iletişim ağının yaygınlaşmasının sonucu olarak, artık bir işyeri, fiziksel sınırları belli bir
bina olmaktan çıkmıştır. Bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu
değişiklikler nedeniyle, çalışanların bu tür teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilmesi önem
kazanmıştır.
Çalışanlarda aranan nitelikler ve çalışanların kompozisyonunda meydana gelen
değişiklikler, 1990'lı yıllarda endüstri ve örgüt psikologlarının rollerini yeniden gözden
geçirmelerini gerektirecek kadar önemli gelişmelere sahne olmuştur. A. Toffler'a göre
1950'lerden başlayarak insanlık tarihinde yeni bir döneme girilmiş, bu değişimle birlikte
çalışanlarda aranan nitelikler ve çalışanların kompozisyonunda önemli değişiklikler olmuştur.

2.7. Çalışma Psikolojisi-Örgüt Psikolojisi Ayrımı
Çalışma Psikolojisinin konuları her ne kadar Endüstri-Örgüt Psikolojisi konuları
ile benzer özellik taşımış olsa da gelişmesi ve günümüzdeki konumu açısından farklılıklar
göstermektedir.
Çalışma Psikologları sanayide çalışmaktadırlar, ancak uygulamalıdan çok bilimsel
yaklaşımı benimsemektedirler. Personel departmanlarında uzman veya sendika temsilcisi gibi
pozisyonlarda görev almaktadırlar. Çalışma Psikolojisi, “çağdaş gelişmelerin gereği olarak
sistem yaklaşımı içinde, işletmede çalışan bireyi, onlardan oluşan grup ve örgütü bir
bütün olarak ele alır ve inceler”. Bu tanımda görüldüğü üzere “çalışma psikolojisi”, örgütte
yer alan birey ve grupları bir bütün olarak ele alır.
O halde “örgüt psikolojisi” ile “çalışma psikolojisi” arasındaki ayrışma, bilim
dallarının bakış açılarına dayanmaktadır. “Çalışma psikolojisi” bireyi odak noktası olarak
alırken; “örgüt psikolojisi” örgütü odak noktası olarak alır. Bu bağlamda “çalışma
psikolojisi” bilim dalı, bireyin çalışma yaşamına ilişkin koşullarının iyileştirilmesi, çalışma
yaşamına ilişkin sorunlarının giderilmesini ve bireyin çalışma yaşamı kalitesinin arttırılmasını
sağlamayı hedefleyen bir disiplindir.
Endüstriyel ve Örgütsel (E/Ö) psikoloji ise insanın çalışma şartları altındaki
davranışlarını inceleyen ve psikolojinin ana zemininde bulunan uzmanlık alanlarından biridir.
Tahmin edebileceğiniz gibi bu çalışma büyük ölçekli işletmeler için geçerlidir. Birçok meslek
geniş zihinsel ve bedensel yetenek gerektirecek kadar karışıktır. Çalışma örgütleri çoğu zaman
yüzlerce ve hatta binlerce işçinin mal veya hizmet üretmek yerine etkileşim ve koordinasyon
yapması gereken karmaşık ve geniş yapılardır. Her geçen gün gittikçe, işçiler fiziki olarak bir
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diğerinden uzaklaşıyorlar, ülkenin veya dünyanın değişik yerlerinde çalışıyorlar ve
kendiişlerini artık bilgisayar veya diğer teknolojik haberleşme aletleriyle yapıyorlar.
Bazı (E/Ö) psikologları; örgütlerin içindeki "personelin nasıl işe alındığını, seçilirken
hangi ölçütlerin kullanıldığı, işçilerin nasıl bir eğitimden geçtikleri" gibi temel personel
fonksiyonlarını araştırır. Diğer (E/Ö) psikologları ise çalışma davranışının tabanını teşkil eden
işe motivasyon, iş görenin duyguları, mesleğin verdiği tatmin ve stres gibi psikolojik süreci
araştırırlar. Diğer bir (E/Ö) psikolog grubu ise astlar ve üstler arasındaki ilişkileri bu grupların
işi nasıl koordine ettiklerini içeren grupsal süreç üzerine yoğunlaşır. Sonuç olarak birçok
psikolog ve sosyal bilimci çalışma koşullarını inceler ve bu inceleme alanı çalışma sistemi,
fiziksel ve psikolojik çevrenin iş görenlerin davranışlarına etkisi gibi konuları da içerir.
Çevresel dış etkiler büyümeyi psikolojinin çalışmaya uygulanmasına doğru savurmuştur.
Örneğin, çalışmaya olan sosyal tutumda ve insanların çalışma yerlerinden olan beklentisinde
hatırı sayılabilir değişmeler olmuştur. Eski zamanlarda kural koyucu tutum ve her türlü işin
sahibi kral olmuştur ve de bir insan herhangi bir işe sahip ise şanslı sayılmıştır. Bu görüşler
insan hakları kanunları, ticari birlik gücü ve bir firmanın sahip olabileceği en büyük gücün
deneyimli ve güvenilir bir çalışan takımı olduğu keşfetmesi ile aşınmaya başlamıştır. Gelişmiş
ülkelerdeki sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklanan sosyal ve finansal destek insanların
çalışma ile olan ilişkileriyle ilgili görüşlerini yeniden oluşturmalarına neden olmuştur. İnsanlar
artık sömürülmeye hazır değildir ve de büyükbabaları ya da büyükannelerinin karşılaştığı gibi
işverenden kaynaklanan kötü muamelelere sessiz kalmamaktadırlar.

2.8. Çalışma Psikolojisi Kavram ve Hizmetlerinin Gelişimi
Sanayi ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler, bir taraftan toplumda değişmelere
yol açarken, diğer taraftan da insanın yaptığı iş ve çalışma ortamında büyük değişmelere neden
olmuştur. Teknolojik gelişme ve buna paralel olarak üretim, hizmet, taşıma, ulaşım iletişim ve
bunlarla ilgili çeşitli sistem ve örgütlerde meydana gelen değişiklikler iş ortamını ve bireyin
davranışını karmaşık hale getirmiştir. Meydana gelen bu karmaşa aynı zamanda üretim süreci
içinde farklı davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Üretim sürecinde, gerek insanın bireysel, gerek ise sosyal, davranışlarının incelenmesine yönelik çabalar, çalışma hayatında psikolojik hizmetlere olan önemi artırmıştır. Böylece
psikoloji bilimi içinde oldukça yeni bir alan olarak, “Çalışma Psikolojisi” ortaya çıkmıştır.
Çalışma Psikolojisi, insanın iş ve örgüt ortamındaki davranışlarını, bu davranışların nedenlerini,
bireyin kendisine ve iş verimine etkilerini inceleyerek, kişisel ve örgütsel problemlerin
belirlenmesine ve en uygun çözüm yollarının bulunmasına çalışır.
Çalışma Psikolojisi insanın işine ve iş ortamına verimli ve sağlıklı uyum yapmasını
amaçlar. Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan hızlı teknolojik ve ekonomik değişmelerin ortaya
çıkardığı yeni durumlar ve bunların çalışma ortamına yansıması ile ortaya çıkan sorunları
çözme çabaları ve iş verimini artırma girişimleri, başta sanayi alanı olmak üzere çalışma
hayatında, psikolojik hizmetlerin gereğini ortaya koymuştur. Sanayi kapsamına giren yeni işler
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için, iş ortamına uygun, nitelikli personel bulma gereksinimi ile ilk defa, zeka, kişilik ve
yetenekleri ölçen testlerle, bugünkü anlamda, “personel seçme ve yerleştirme” yöntemleri
başlamıştır. 20. yüzyılın başlarında psikolojik testlerin endüstriyel amaçlarla uygulanmasına
yönelik bu gelişmeler o tarihten bu yana büyük gelişim göstermiştir.
Psikolojik hizmetlerin, iş ortamında, sanayide kullanılması, bireyleri işin gereklerine,
teknik ve yöntemlerine, uydurmak veya iş görme usullerini, “çalışma sistemlerini” ve teçhizatı
insan özellik ve yeteneklerine uydurmak amacına yönelik olmuştur. Böylece iş ortamında
bireylerin araç ve gereçlerin etkili kullanımını sağlamak ve “iş verimini” artırmak
amaçlanmıştır.
Güdüleme yaklaşımının yaygın biçimde kullanılması yanında, makineleşme ve montaj
hattı sorunlarının doğurduğu, “monotonluk” ve “işten doyum sağlayamama” sorunlarına karşı
da, “işi zenginleştirme” ve “işleri yeniden yapılandırma” kavramları ortaya atılmıştır.
Makineleşme ve diğer modern üretim tekniklerinin gelişmesi, örgütlerde yol, yöntem ve kişisel
alışkanlıkların değişmesine neden olmuş, bu değişmeler insan kaynaklarına ilişkin kişisel,
sosyal ve psikolojik sorunlarını artırmıştır, iş gücünün sorunlarını ve değişiklik ve yeniliklere
karşı çalışanların direniş ve tepkilerini azaltacak önlemler konusunda da psikolojik hizmetlere
duyulan gereksinim artmıştır.

2.9. Çalışma Psikolojisinin İşlevi ve Amacı
'Çalışma Psikolojisi”, insanların iş yaşamı ile olan ilişkilerini bilimsel olarak inceler,
sorunların çözümü veya minimuma indirilmesini sağlar ve iş veriminin artırılmasını amaçlar.
Çalışma psikoloğu, iş ortamında kuramsal psikoloji bilgisini uygulayarak, örgüt, yönetim ve
çalışan kişilerin bir sistem bütünlüğü içinde, etkin çalışmalarını arttıracak teknik ve
yöntemler geliştirmeye, uygulama ve iş ortamını iyileştirmeye çalışır. Çalışma sürecinde
ortaya çıkan sorunların çözümünde kuramsal psikolojimin prensip, ilke ve teorilerinden
yararlanır. Amaç, çalışanın iş ortamına uyumuna, işinden doyum sağlamasına ve yüksek
performans göstermesine ve iş veriminin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, Çalışma
psikoloğu insanın diğer insanlarla, gruplarla, çalıştığı işiyle ve kendisi ile barışık olmasını
sağlar, iş ortamını ve insan ilişkilerini inceler.
Çevresel dış etkiler, büyümeyi psikolojinin çalışmaya uygulanmasına doğru
savurmuştur. Örneğin, çalışmaya olan sosyal tutumda ve insanların çalışma yerlerinden olan
beklentisinde hatırı sayılabilir değişmeler olmuştur. Eski zamanlarda kural koyucu tutum ve her
türlü işin sahibi yöneticiler olmuştur ve de bir insan herhangi bir işe sahip ise şanslı sayılmıştır.
Bu görüşler insan hakları kanunları, ticari birlik gücü ve bir firmanın sahip olabileceği en büyük
gücün deneyimli ve güvenilir bir çalışan takımı olduğunu keşfetmesi ile aşınmaya başlamıştır.
Gelişmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklanan sosyal ve finansal destek
insanların çalışma ile olan ilişkileriyle ilgili görüşlerini yeniden oluşturmalarına neden
olmuştur. İnsanlar artık sömürülmeye hazır değildir ve de büyüklerinin karşılaştığı gibi
işverenden kaynaklanan kötü muamelelere sessiz kalmamaktadırlar.
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Çalışanların yerine getirmesi gereken yasal gerekliliklerde birçok değişiklik yaşanmıştır.
Bu değişimler cinsiyet ve ırk ayrımı, engelli insanlar için iş imkânları ile sağlık ve güvenlik
standartlarında olmuştur. Çalışanların bakımı, eğitimi ve seçimindeki daha önceleri çok da fazla
etkili olmayan öğeleri etkilemişlerdir. Bir hata durumundaki yaptırımlar artmış, firmaların
çalışma ortamlarını ve çalışanlarını daha iyi hale getirmesi için yaptırımlar ortaya çıkmıştır.
Firmaların en son teknolojiye sahip makineler ile tesislerini donatmalarını, güvenlik odaklı,
güvenilir ve tüketiciyi tatmin eden üretime geçmelerini sağlamıştır. Bununla birlikte, pozitif
çalışan ve üretime katkı sağlayan bir iş gücü olmadan tüm bu gelişmeler elbette sonuca etki
etmede yetersiz kalacaktır.
İnsanların neredeyse tüm iş alanında en önemli kaynak olduğu yöneticiler tarafından da
kabul edilmiştir. Finansal ve muhasebe kökenli görüşler hala önemli yere sahiptir ve de tasarım
ile üretim bu bölümler olmadan çok da fazla bir şey ifade etmemektedir. Doğru çalışanı, doğru
yerde görevlendirilmediği sürece dünyanın en iyi muhasebecileri ya da en iyi makine
mühendisleri dahi olsa bireysel olarak tam anlamıyla katkı sağlayamamaktadır.
İfade edildiği gibi, gelişmiş teknolojide, bilgisayar ve robot teknolojisi gibi, birçok
değişim çalışma planlamasındaki gelişmelerle izlenmektedir. Birçok modern üretim hattında
çalışma prensibi daha önce el ile yapılan işlerin mekanize aletler ve elektronik gereçler ile
yapılmasına ve de bu işlerin insanlar tarafından göz ile takibine dayalıdır. Şu an aranan insan
özellikleri, dikkat, kişisel maharet ve uyanık olmasıdır. İşi, işlem esnasındaki hataları tespit
etmek, makineleri yeniden çalışır hale getirmek ve de üretimin sürekliliğini sağlamak olan
çalışanlarda ise daha yüksek dereceli bilişsel yetiler aranmaktadır. İşteki bu değişiklikler iş
tatmini sorununu ortaya çıkarmıştır. Artık stres ve işten olan sıkıntının önüne geçilebilmesi için
çalışmalar yapılmakta, bu sayede adı geçen nedenlerden ortaya çıkan kazaların ve iş
bırakmaların önlenmesine çalışılmaktadır.
Çalışanlara dair iş piyasasındaki beklenen özellikler sürekli olarak farklı yönlerde
değişmektedir. Yöneticiler psikolojinin, çalışma ile ne kadar iç içe olduğunun farkına varmıştır.
İnsanların nasıl düşündüğü ve fikirlerinin nasıl değişebileceği nasıl çalışacakları için önemli bir
göstergedir. İşyerinde nasıl hissettikleri, stres anltındaki tepkilerini ve tavırlarını etkilemektedir.
Yeni yetiler kazanmak için nasıl eğitilecekleri mesleki sürekliliklerini ve ortalama faydalarını
etkiler. Kişilerin karakterlerinin nasıl tayin edilebileceği ve diğer çalışanlarla karşılaştırılmaları,
kimlerin onlarla çalışacağında gösterge olabilmektedir. Birçok alanda psikolojik çalışmaların
bulguları tüm çalışma alanına etki eden birer değerdir.

2.9.1. Psikoloğunun Sorumlulukları
Çalışma psikolojisinin kapsam ve gelişimi çerçevesinde işletmelerde, çalışma
psikoloğunun görev ve sorumlulukları şu şekilde ifade edebiliriz:
(1) Örgütte personel seçimi ve işe yerleştirme hizmetlerini yürütmek, işlerin gerektirdiği
nitelikleri ve gereklerini belirlemek, tanımını yapmak, iş için bireyde bulunması gereken
yetenekleri ve kişilik özelliklerini saptamak, seçme işlemin de kullanılacak ölçme araçlarını
sağlamak veya hazırlamak, seçme sürecinin kullanılan testlerin geçerliliğini incelemek ve
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geliştirmek.
Örgütte işgörenlerin iş ortamındaki çalışma güdülerini, işteki verimlerini, iş
görenlerin biribirleri ile ve yönetimle olan ilişkilerini incelemek, çalışma ortamındaki moral ve
iş doyumunu değerlendirmek gözlenen sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek,
yönetime önermek ve uygulamak.
(2)

İşe alınanların oryantasyon ve iş eğitimi programlarını yürütmek, iş görenlerin
yapacağı işe ve işyerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak, işbaşında eğitim uygulamasını
yürütmek, iş içinde ortaya çıkan sorunlara çözüm aramak.
(3)

Makina ve aletlerin insana uygun biçimde, “ergonomik” ilkelere göre yapılmasına, işin ve iş ortamının insanların temel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesinde iş
ortamında uyum sağlanmasında ilgililere yardımcı olmak.
(4)

İşyerlerinde gözlenen, devamsızlık, iş değiştirme ve iş kazalarının nedenlerini
araştırmak, sorunlara çözümler aramak ve çözüm önerilerini yetkililere iletmek, sorunları
önleme konusunda ilgililerle işbirliği yapmak, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
(5)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. İşletmelerde yöneten ve yönetilen tüm birey ve grupların davranışlarını, birbirleriyle
ilişkilerini ve etkileşimlerini tüm boyutlarıyla inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Mühendislik psikolojisi
b. Yönetim psikolojisi
c. Çalışma psikolojisi
d. İnsan kaynakları yönetimi
e. Personel psikolojisi
2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikoloğunun görev ve sorumlulukları arasında
yer alır?
a. Makineleri yeniden çalışır hale getirmek
b. Örgütte personel seçimi ve işe yerleştirme hizmetlerini yürütmek,
c. Çalışma ortamındaki moral ve iş doyumunu değerlendirmek
d. İş ortamında uyum sağlanmasında ilgililere yardımcı olmak
e. İş kazalarının nedenlerini araştırmak,
3. Aşağıdakilerden hangisi “örgüt psikolojisi” ile “çalışma psikolojisi” arasındaki
ayrışmaya dayanmaktadır.
a. “Çalışma psikolojisi” bireyi odak noktası olarak alırken; “örgüt psikolojisi” örgütü
odak noktası olarak alır.
b. “Çalışma psikolojisi” örgütü odak noktası olarak alırken; “örgüt psikolojisi” bireyi
odak noktası olarak alır.
c. “Çalışma psikolojisi” grubu odak noktası olarak alırken; “örgüt psikolojisi” bireyi
odak noktası olarak alır.
d. “Çalışma psikolojisi” bireyi odak noktası olarak alırken; “örgüt psikolojisi” grubu
odak noktası olarak alır.
e. “Çalışma psikolojisi” işgöreni odak noktası olarak alırken; “örgüt psikolojisi”
işvereni odak noktası olarak alır.
4. İlk Çalışma psikologları daha çok aşağıdaki konulardan hangisi ile
ilgilenmemişlerdir?
a. Reklamcılık,
b. Personel seçimi,
c. İşçi-işveren ilişkileri
d. İş kazaları
e. Çalışanları değerlendirme
5. Çalışma Psikolojisinin ilk büyük gelişmeye başlandığı dönem aşağdakilerden
hangisidir?
a. Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllar
b. İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllar
c. Sanayileşme devriminin ilk yılları
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d. Sanayileşme devriminin son yılları
e. İcatların başladığı yıllar
6. ……………………, iş ortamında kuramsal psikoloji bilgisini uygulayarak, örgüt,
yönetim ve çalışan kişilerin bir sistem bütünlüğü içinde, etkin çalışmalarını arttıracak
teknik ve yöntemler geliştirmeye, uygulama ve iş ortamını iyileştirmeye çalışır.
7. ……………………., Örgütteki yeri ve yaptığı iş ne olursa olsun, ayrım gözetmeksizin
herkese eşit ve insancıl davranma, saygılı olma, güven duyma ve kısaca mutlu bir
işletme yaratma amacını güder
8. Çalışma psikologları, ilk önemli uygulamalarını 1. Dünya Savaşı’nda Amerikan
Ordusu’na asker seçimlerinde gerçekleştirmişlerdir. Orduya alınan askerlere "Army
Alpha” ve ‘Army Beta” ………………… uygulanarak zeka düzeyleri daha yüksek
olanlar subay eğitim gruplarına, zeka düzeyleri daha düşük olanlar ise asker gruplarına
yerleştirilmişlerdir.
9. Psikolojinin alt dallarından biri olan Çalışma psikolojisinin ilgi alanı (a)
……………… ve (b) insanın da çalışma yaşamındaki davranışlarıyla sınırlıdır
10. …………………. temel amacı, insanların iş performansını ve iş doyumunu etkileyen
etmenleri saptamak, çalışanların performansını ve doyumunu artırmaya yönelik
yöntemler ve teknikler geliştirmektir

Cevap anahtarı;
1. ( c) Çalışma psikolojisi

6. Çalışma psikoloğu

2. (a) Makineleri yeniden çalışır hale
getirmek

7. Çalışma psikolojisi

3. (a) “Çalışma psikolojisi” bireyi
odak noktası olarak alırken;
“örgüt psikolojisi” örgütü odak
noktası olarak alır.

9. insan davranışlarıyla

8. Zihinsel yetenek testleri
10. Çalışma Psikolojisinin

4. ( c) İşçi-işveren ilişkileri
5. (a) Birinci Dünya Savaşını izleyen
yıllar
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3. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 Çalışma hayatının özellikleri
1.2 Çalışma psikolojisinin temel kavramları
1.3 Kullanılan kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar
1.4 Çalışmanın önemi
1.5 Çalışma ortamında bireyin yeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Çalışma hayatını ilgilendiren temel kavramlar hakkında bildikleriniz
Çalışma hayatı deyince ne düşünüyor sunuz?
Çalışma ortamında bireyin hareketliliği hakkında merak ettikleriniz nelerdir?
Siz olsaydınız nasıl bir çalışma ortamında çalışmayı tercih ederdiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ile

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ilgili Araştırma ve ilgi kurma,
okuma

Çalışma hayatı

Çalışma hayatı
meraklarımız

Çalışma mı?
İş mi?
Çalışma hayatında birey

Çalışma hayatında Değişim

Araştırma, okuma

Sorumluluk alma

Araştırma, merak, yaşama

Meslek

İlişki kurma

Araştırma, merak, yaşama
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Anahtar Kavramlar
Çalışma mekânı; bireyin, isteyerek ya da istemeyerek içinde bulunmak zorunda kaldığı
bir sosyal alandır.
Çalışma ortamı; hem işin (görevin) yerine getirilmesine imkan sağlayan mekan, hem de
o ortamda çalışan bireylerin algıladığı, etkilendiği yaşam alanıdır
Ekonomistler; çalışma kavramından ücret, maaş veya mesleki kazanç için yapılan ve
fiziksel ya da zihinsel çabaya dayanan “üretim”in en önemli faktörlerinden biri.
Psikolojik açıdan çalışma, birey ile görevi arasındaki ilişki.
Sosyolojik açıdan çalışma ise “insanın bir iş ortaya koyabilmesi için diğer bireylerle olan
etkileşimi ve hiyerarşik bir düzen içinde belli bir statüye ulaşması”
Çalışma; “Bir nesneye odaklanmış, toplumun değer ve normlarına uygun olarak,
insanın bedensel, zihinsel veya ruhsal güçlerini belirli bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik,
planlı bir şekilde kullanabilmesidir”
Meslek, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında da gereksinimlerini
karşılayacak para kazanmaya yönelik, iş ve hizmet öncesi belli bir eğitimle kazanılan, sistemli
bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler
Kariyer, bir kimsenin yaşam boyu yaptığı işler, meslek yaşamını oluşturan olaylar dizisi,
mesleki ve diğer yaşam rollerinin gelişimsel olarak birbirini izlemesi sonucu oluşan genel örüntü,
meslek rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır.
Roller, toplumda görevle ilgili özel davranış biçimlerini belirler. Bir diğer ifade ile rol,
bireyin içinden veya dış çevreden gelen etmenlerle, kendisinden beklenen ve bireye uygun olan
davranış kalıplarıdır.
Normlar ise, belirli bir durumda uygun olan ve olmayan değer, tutum ve davranışın ne
olduğunu belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen ortak toplumsal anlayışlardır.
Değerler dediğimizde, bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarındaki birer standart veya
ölçütler anlaşılmaktadır. Örgütsel değerler ise, örgütte neyin istenir, neyin istenmez olduğunu
belirleyen kurallardır.
Tutum, bireylerin etrafındaki olay ve nesnelere karşı olumlu veya olumsuz duygulardır. Bir
diğer ifade ile tutum, bireyin bir değer içeren nesnelere veya konulara göreli olarak vaziyet alma
biçimidir.
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GİRİŞ

Çalışma hayatı, modern toplumlarda insanın yaşamının merkezi durumuna gelmiş
durumdadır. Çalışma ortamı hem işin (görevin) yerine getirilmesine imkan sağlayan mekan,
hem de o ortamda çalışan bireylerin algıladığı, etkilendiği yaşam alanıdır. Bu yaşam alanında
bireylerin üstlendikleri rol, kullandıkları iş aletleri, biçimsel örgüt yapısı, yöneticiler ve iş
arkadaşları ile sosyal ilişkiler ön plana çıkmaktadır.
Çalışma alanı aynı zamanda bir sosyal davranış alanıdır. Kişinin bilgi, beceri ve
yeteneklerini uyguladığı ortamdır

3.1. Çalışma Yaşamı

İçinde
çalışma
olmayan
hayat
suçtur
İçinde
sanat
olmayan
çalışma
ise
vahşiliktir.
Victoria

Çalışma yaşamı kavramı, genellikle bireyin işiyle uğraşarak
geçen zamanlarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Çalışma
yaşamı, bireye sosyal ilişkilerde bulunabileceği bir çevre sağlar. Birey,
çalışması sonucunda toplumun üretken bir üyesi olarak saygı görür.
Bireylerin, yaşamlarına ilişkin birçok hedeflerine ulaşmaları,
çalışmaları ile mümkündür. Bireyin ilk olarak çalışma isteği ve
kapasitesi ölçüsünde bir iş bulup çalışmasıyla başlar, aktif olarak çalışma
yaşamının sona ermesiyle, bir diğer ifade ile emeklilikle biter.

Ancak bu kavramın sadece iş yaşamında değil, iş dışı yaşamın gelişimi ve planlanmasında
da etkin bir role sahip olduğu ifade edilerek "çalışma yaşamının sona ermesinden sonra, işe ilişkin
maddi kazanç, değer, tutum ve yargılar etkisini sürdürdüğü müddetçe devam eden" bir kavram
olduğu belirtilmektedir.
Bireyler yaşamlarının büyük çoğunluğunu çalışarak geçirirler ve bunun sonucunda
maddi ve manevi doyum elde ederler. İstatistiki bilgiler, çalışma yaşamının, insan yaşamının
yaklaşık dörtte biri kadar bir dönemi kapsadığını ortaya koymaktadır. Çalışma yaşamı bir iş
gören için genellikle işletmede geçer. O, burada emeğini pazarlar, elde ettiği gelirle de
üretemediği mal ya da hizmeti satın alır.
Çalışma mekânı bir yerde bireyin, isteyerek ya da istemeyerek içinde bulunmak
zorunda kaldığı bir sosyal alandır. Bu anlamda bireyin çalıştığı işyeri, onun sosyo-psişik
ihtiyaçlara cevap veren, kişiliğin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir merkez durumundadır.

3.2. Çalışma Kavramı ve Tanımı
Çalışmanın değişen tanımlamaları çalışmayı nasıl gerçekleştirmemiz gerektiği
konusunda önemli soruların belirmesine neden olmuştur. Çalışmanın tarihsel ve değişen
manalarını mantığa uygun olarak nasıl anlayabiliriz? Hangi analitik, teorik ve metodik
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yöntemleri çalışma dünyasına anlam vermekte kullanabiliriz? Çalışma dünyasında geçtiğimiz
30-40 yılda meydana gelen değişimler böyle bir araştırmada ne ifade edebilir? Ve gelecekte
çalışma ne gibi değişimlere uğrayacaktır?
Merak ettiğimiz bu ve buna benzer sorulara "Çalışma nedir" gibi basit bir sorunun
cevabını vererek kendimize göre bir tanım geliştirebiliriz. Çalışma; geçimimizi sağlamak,
yiyecek, giyim, ısınma, aydınlanma, enerji, barınma ve bunlardan sonra gelirimiz yeterse iyi
vakit geçirmek gibi kısaca “ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaptığımız şeydir”. Ancak bunların
dışında, kişinin kendine duyduğu saygı, gelenekler, değer ve kurallar gereği ya da başkaları için
çalışma mecburiyetinden ötürü de çalışırız. Bazı insanlar işlerini sever; bazıları ise işlerinden
nefret eder. Bazıları için çalışmak benliklerinin kaçınılmaz bir parçasıdır; yalnızca kendileri
için değil, aile ve toplum içinde de kimliklerini belirler. Çalışma bireyleri birbirinden ayırır ve
birleştirir.
Sonuçta çalışmanın "ne" olduğunu belirli bir tanıma
sıkıştırmaya çalışırken, neyin çalışma sayılıp, neyin
sayılmayacağı gibi tanımlama sorunlarıyla karşılaşırız. Çalışma
basitçe “çaba” ya da “emek” anlamına gelebilir. Bu tanımı
zihinsel ve fiziksel emeği içine alacak şekilde genişletebiliriz.
Çalışmayı ücret ile ödüllendirilen bir çaba olarak tanımlayabiliriz.
Ancak bu tanım, karşılığı şeklen para olmayan - aile içi çalışma,
ev işleri, bakım, gönüllü çalışma ve gizli çalışma türleri gibi diğer
tüm çalışma biçimlerini de tanım dışı bırakacaktır.
Yaygın bir şekilde araştırılan ve çalışma tutumuyla ilgisi olduğu gösterilen diğer bir
değişken de "çalışmanın anlamıdır". İşin kendisi hakkındaki inançlarımızı ve hayatlarımızın
diğer alanlarının yanı sıra, bu inançlarımızın işimizde verdiğimiz öncelikleri nasıl etkilediğini
ilgilendirir. Çalışma anlamları, insanların işlerinden ne istediğinin ve neler almayı
beklediğinin ortak yorumları olarak görülebilir. Bireyin sosyal gerçekliğinin bir parçasıdırlar
ve kişinin çalışma durumuna verdiği tepkileri etkilerler. Birlikte iyi çalışan insanlar genellikle
aynı çalışma inançlarının çoğunu paylaşacaklardır. Farklı görüşlere sahip olanlar ve değişimi
reddedenler, ortama uyumadıklarını anlayacaklar ve er geç bir şekilde oradan ayrılacaklardır
Çalışma hakkındaki sosyal normlarda, çalışma alanlarında sergilenmesi doğru, yanlış,
normal, olağan olduğuna inanmamızın öğretildiği şeylerdir. İşe karşı iki temel odak noktası
bulunmaktadır: 'yetki normları' ve 'zorunluluk normları'.
Yetki normları, bireylerin temel haklarını ve toplumun bireye karşı işle ilgili
sorumluluklarıdır. Bunlar, insanların işteki güvenliği ve sağlığına ilişkin şeylerdir. Bireylere
yeterli eğitim ve kılavuzluk sağlanmış mıdır? Hastalanınca bakılacaklar mıdır? Bulundukları
işte, başkasının çocuğundan önce kendi çocuklarına mı bir iş verilmesini bekliyorlar? Bunlar
işten alma hakkımızın olmasını beklediğimiz şeylerden sadece birkaç örnektir.

66

Zorunluluk normları ise, bireylerin topluma ve kurumlara olan işle ilgili temel
görevlerini teşkil eder. Pahalı bir sipariş alacaksak, gece geç vakitlere kadar çalışacak mıyız?
Çalıştığımız şirketin işini gizli tutacak mıyız? yoksa bilgileri rakip firmaya satmaya gönüllü
müyüz? Eğer birisi iş yerinde hırsızlık yapıyorsa bunları ihbar etmeli miyiz?
Ekonomistler; çalışma kavramından ücret, maaş veya mesleki kazanç için yapılan ve
fiziksel ya da zihinsel çabaya dayanan “üretim”in en önemli faktörlerinden biri olarak
bahsederken, Oxford Sözlüğü çalışmayı; "Enerji harcama, çabalama, bir amaç için gayret sarf
etme" olarak tanımlamaktadır.
Psikolojik açıdan çalışma, birey ile görevi arasındaki ilişki olarak ifade edilirken,
Sosyolojik açıdan çalışma ise “insanın bir iş ortaya koyabilmesi
için diğer bireylerle olan etkileşimi ve hiyerarşik bir düzen içinde
belli bir statüye ulaşması” şeklinde ifade edilmektedir.
Çalışma, “Bir nesneye
odaklanmış, toplumun
değer ve normlarına
uygun olarak, insanın
bedensel, zihinsel veya
ruhsal güçlerini belirli
bir amacın
gerçekleştirilmesine
yönelik, planlı bir
şekilde
kullanabilmesidir”

Çalışma, yaşamın sürekliliğini sağlayan bir olgu olarak, başka
insanlar için değerli hizmetler ve ürünler üreten bir faaliyet veya
enerji harcaması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanıma göre ise
çalışma, bedensel, zihinsel ve ruhsal bir çaba ile bireyin kendisi ya da
başkaları için değer ifade eden mal ve hizmetleri üretme faaliyeti
olarak tanımlanabilir. Bu tanımlardan da anlaşılabileceği gibi çalışma
ile birey hayatına bir anlam katabilmekte ve onu kendisi ve çevresi
için ekonomik ve sosyal bir güç olarak görebilmektedir.
Yapılan tanımlar çerçevesinde ve ortak bir anlayışı sergilemesi açısından bir tanımlama
yapılacak olursa; “Bir nesneye odaklanmış, toplumun değer ve normlarına uygun olarak,
insanın bedensel, zihinsel veya ruhsal güçlerini belirli bir amacın gerçekleştirilmesine
yönelik, planlı bir şekilde kullanabilmesidir” şeklinde tanımlanabilir.

3.3. İş

Sosyologlara göre, işin ekonomik ve teknolojik tanımları eksik yapılmıştır çünkü işin
sosyal bir aktivite olduğu gerçeğini göz ardı etmektedirler. İş, dini, ailevi ya da eğlence
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hayatında olduğu gibi, sosyal ödülleri için yapılır. İşin hemen her özelliği sosyaldir. Üretim,
hizmet veya ürün lojistiği temel olarak iş birliği gerektiren takım sürecidir. Bunun yanı sıra
endüstriyel ekonominin doğası bütün işçileri sattıkları ürünler için birbirine bağımlı hale
getirmiştir.
Daha dar bir kapsamda iş, diğer insanların eşliğinde yapılan bir sosyal aktivitedir.
İşletmeler birçok insanı bir araya getirir ve bir araya gelen insanlar kaçınılmaz olarak bir
birbiriyle etkileşirler. Sosyal bir atmosfer içinde yapılan her şey, sosyal aktivite olarak
tanımlanır. Bu nedenle, işin bedensel ve hareketli özellikleri prestij veya sosyal önemine göre
değerlendirilir. Çalışmanın nedeni sadece ekonomik ihtiyaçlarla açıklanamaz. Çünkü ihtiyacı
olmayan insanlar dahi çalışmaya devam etmektedir. Çocuklarının ekonomik güvencesi
sağlanmış olmasına rağmen çalışmaya devam edenler vardır. Açıktır ki işten kazandıkları ödül,
kendi çevrelerinden gördükleri takdir, saygı gibi sosyal ödüllerdir. Bazıları içinse iş, güç
kazanarak ve bunu başkaları üzerinde kullanarak kişisel egoların tatmin edildiği bir ortam
haline gelmektedir. Fakat herkes için çalışma hayatı sosyal bir çevre ve hayat sağlamaktadır.
“İş”, bireylerin belirli bir ürün veya sonuç elde etmek
üzere, güç harcayarak yaptıkları etkinlikler, görev ve
sorumluluklardır. İş kavramı da, “meslek” gibi genel nitelikleri
olan bir etkinlik alanı olmakla birlikte, çalışılan örgüte özgü
nitelikleri de olan özel bir çalışmadır, Belirli bir “mesleği” olan
kişi o meslek kapsamına giren çok çeşitli “işlerde” çalışabilir.
İş mesleki bilgi ve becerinin uygulanmasıdır.
İş ve meslek kavramları arasında, önemli farklar olmasına karşın, bazen “iş” ve
“meslek” kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Literatürde iş ve çalışmaya ilişkin pek
çok tanım yapılmıştır. Gündelik konuşmada bu iki kavram farklı anlamlarda, birbirlerinin
yerine ve hatta bir arada kullanılabilmektedir. "İşe gitmek, iş bulmak, işi olmak, çalışmak, bir
işte çalışmak vb." bu iki kavramın günlük konuşmamıza yansıyan biçimlerine örnektir.
Bir "iş yaptığımızda" veya "çalıştığımızda";
- Bedensel ve zihinsel güçlerimizi kullanıyoruz,
- Bu çabalarımız sonunda bir ürün veya hizmet ortaya koyuyoruz,
- Bu ürün veya hizmet başkaları için yararlı, bir değer ifade ediyor ve karşılığında gelir
elde ediyoruz.
Çalışma yaşamında birçok iş seçenekleri mevcuttur. Birey yeteneği, kapasitesi, nitelikleri
ve ilgisi ölçüsünde kendine uygun olduğuna inandığı işi ve işyerini seçer. Bu doğrultuda da
kariyer girişiminde bulunmuş olur. Niteliklerine ve beklentilerine uygun işlere yerleşen bireylerin,
örgütün etkin ve verimli olması yönünde en önemli katkıyı sağlayacakları açıktır.
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3.4. Meslek
Meslek, kişilerin belli bir eğitimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri
düzenli ve kurallı faaliyetler bütünüdür. Meslek, bireyin yaşamında ihtiyaçlarını karşılamanın
ötesinde, bunların ne düzeyde karşılanabileceğini belirleyen, üstelik eğitim ve kültür düzeyini
işaret eden bir kavramdır. Bir insanın hayatını kazanma amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin
tümüdür. Bu kavramın içine, faaliyetlerin örgüt düzeyindeki konum ve önemi, meslek başarımı
incinerekti bilgi, eğitim, deneyim, yetenek ve beceri gibi kişisel nitelikler girmektedir. Meslek,
toplumsal prestij, mevki, başarı sağlama, amaçlara ulaşma, kendini kabul ettirme ve kendi
kişiliğine saygı gibi psikolojik ve toplumsal gereksinmelerin doyum aracı olarak görülmektedir.
Meslek ve iş kavramlarını ayırmada mesleğin, “iş karakteristiklerini ”kapsadığını, işin
ise, bireylerin çalışmaları sırasında yaptıkları isin bir çeşidinin kastedildiği belirtilmektedir.
Ayrıca mesleğin “belirli düzeyde beceri, teorik bilgi, eğitim, diploma gerektirdiği, yapılan isle
ilgili uzmanlaşmayı içerdiği anlaşılmaktadır “Meslek bireylerin geçimini sağlamak amacı ile
seçtiği, kendini verdiği, eğitimini gördüğü, yasal ve etik kuralları bulunan, sürekli bir iş veya
hizmet alanı olarak tanımlanabilir. Meslek herhangi bir örgüt ve iş yerine fazla bağımlı olmadan
yapılan genel bir uğraş alanıdır.
“Meslek”, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında
da gereksinimlerini karşılayacak para kazanmaya yönelik, iş ve hizmet
öncesi belli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı,
kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler olarak tanımlanabilir.
Meslek, para kazanmanın ötesinde, kişinin kapasitesini kullanma
ve kendini gerçekleştirme yoludur. Kendini gerçekleştirme, kişinin tam
olarak işlevde bulunmasını sağlar. Bu da sağlıklı bir insanın en güçlü
eğilimidir.
Meslek bir kişinin elinde tuttuğu doktorluk, memurluk veya çöpçülük gibi bir pozisyondur. Bir
organizasyonda bireylerin yaptıkları iş tanımları mesleklerini tam olarak belli etmeyebilir. Eğer biri size
yoğun bakım hemşiresi olduğunu söylerse onun sosyal hiyerarşideki mesleki yerini kestirebilirsiniz.
Örneğin, bir hastanede çalıştığını bilmek gibi.

3.5. Kariyer
Çalışma yaşamında değişim hızını yakalamak, çağa ayak uydurabilmek, günümüz
örgütlerinin sahip olduğu en değerli hazine olan insan kaynağını en iyi şekilde yönetmek ve
sonuçta çalışma yaşamında mutlu, tatmin olmuş bir işgücü yaratmakla mümkün olabilmektedir.
Kariyer kişinin kimliğini, toplumsal durumunu ve statüsünü oluşturmasına yardımcı olur.
Meslek yaşamının sürdürülebilmesi için gerekli olan maddi gücü elde etmenin en önemli
aracıdır. Bunun yanında psikolojik olarak iş doyumunun sağlanması ve kişiliğin gelişmesinde
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etkindir. Kariyerin odak noktası insandır. Fizyolojik ve duygusal olarak ihtiyaçları tatmin
edilmiş birey, potansiyel olarak geliştikçe kendini gerçekleştirme güdüsü doğrultusunda
kariyerinde yükselme isteyecektir.
Kariyer, çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işleri, iş yaşamındaki gelişme ve
ilerlemeleri içeren bir kavramdır. Kariyer kavramının bireyin işi ile ilgili pozisyonları kişisel
yaşam süresi boyunca kullanması, kariyer olgusunda birey, iş ve pozisyon olmak üzere üç
temel boyutu öne çıkarmaktadır. İş ve pozisyonun varlığı bir örgütü gerekli kıldığından kariyer
kavramı özünde birey ve örgüt gibi iki önemli boyuta sahiptir.
İlk boyut, bireyin kendi kişiliğinde öne çıkmakta, çalışma yaşamında içinde bulunduğu
örgütte kendisini nerede ve nasıl görmek istediğini belirlemelidir. Bu durum ‘kendini
gerçekleştirme’ olgusu olarak nitelenir. Bu güdü doğrultusunda birey kariyerini geliştirmek,
ilerlemek ve yükselmek ihtiyacı içerisinde olacaktır. Diğer boyutta ise, örgüt kendi amacını
dikkate alarak bireylerin örgüt içinde nereye ulaşmak istedikleriyle buraya nasıl ve ne şekilde
ulaşacakları konusunda onlarla iyi iletişim kurmalı ve kişilere gerekli danışmanlık hizmetlerini
sağlayarak ilerleyişlerini kolaylaştırma yolundaki sorumluluğu üstlenmelidir
Kariyer günlük konuşmalarda; meslek ve iş yaşamında ilerlemek, başarı elde etmek ve
kişinin tüm bu iş yaşantısı boyunca üstlendiği rolleriyle ilgili deneyimlerinin bütünü olarak
tanımlanmaktadır.
Kariyer, "Kişinin başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği
ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" şeklinde
tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise kariyer, genellikle tek bir iş alanında,
dikey olarak ilerlenebilecek ve yapılan uğraşta uzmanlaşılacak işleri tanımlamaktadır
Kariyer, bir kimsenin yaşam boyu yaptığı işler, meslek yaşamını oluşturan olaylar
dizisi, mesleki ve diğer yaşam rollerinin gelişimsel olarak birbirini izlemesi sonucu oluşan
genel örüntü, meslek rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır.
Kariyer kavramı, günlük hayatta çok sık kullanılan bir kavramdır. Kariyer sözcüğü
kullanıldığı zaman herkesin aklında değişik kavramlar canlanır. Bazen kişinin kendisini belirli
bir uzmanlık alanına adaması, bazen de aralarında birtakım ilişkiler bulunan bir dizi işlerde
çalışmak anlamında kullanıldığı görülmektedir. Kişi açısından kariyer kelimesi, iş' den çok
daha fazla bir anlam taşımaktadır. Ancak hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, kariyer
kelimesinin bir ölçüde "başarı derecesini" çağrıştırdığı dikkati çekmektedir. Kariyer, bir kişiye
başarma duygusu verir.
Kariyer, bir meslek seçmekle veya bir mesleğe girmekle tamamlanmaz, meslek öncesi
eğitim, meslek sonrası görevleri, boş zaman faaliyetlerini, toplumda üstlenilen rolleri ve yaşam
boyu görevlerdeki gelişimi içeren dinamik bir kavramdır. Günümüzde Meslek Seçimi ile
birlikte, “Kariyer Gelişimi” kavramı üzerinde de durulmaktadır.
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3.6. İş ve Mesleğin İnsan Yaşamı İçin Önemi
Bireyin mesleği ve yaptığı iş, yaşamının büyük bir bölümünü kapsar. İş yaşamı bireyin
tüm yaşantılarını ve kişiliğini etkiler. İnsanın toplumdaki sosyal yerini, yaşayış biçimini,
giyinmesini, çalışacağı yeri ve çalışma saatlerini belirler; tutum ve düşüncelerini, amaç ve
değerlerini, hayat görüşünü ve politikasını etkiler. İş yaşamının beslenme, hastalık, kazalar,
sağlık koşulları, bireyin ruh sağlığı ve hatta ömür uzunluğu ile bile ilişkisi vardır.
Seçilen bir meslek, bireyin başarılı veya başarısız olmasını,
devamlı temasta bulunacağı arkadaşlarının türünü, eş seçimini, hayat
boyu yaşayacağı çevre koşullarını ve olası yerleri, ailenin kazancını,
geçim tarzını ve işini hoşlanarak yapıp yapmamasını, dolayısıyla
mutluluğunu da belirleyen önemli bir etmendir.
Meslek seçme insanların sevgi, başarı, takdir edilme,
beğenilme, güvenlik, bir gruba ait olma, yönetme, yönetilme ve yeni
bilgiler edinme ve öğrenme gibi bireysel ve sosyal çeşitli temel
ihtiyaçlara doyum sağlamaktadır.
İş sadece bireyin bir geçim aracı değil yaşamak, çalışmak, bedensel ve zihinsel faaliyet
ihtiyacını karşılayan önemli bir etkinliktir. Yaşadığı topluma bir katkıda bulunmasına olanak
verir. Bireye doyum veren bir iş kendisine güven verir, kendisine olan saygısı artar ve mutluluğa
erişir.
Toplum bakımından da işin önemi büyüktür. İnsan gücünün yerinde kullanılması,
ekonomik kalkınma ve toplumun refahı bakımından da gereklidir. Bir insanın kendisine uygun
bir iş seçmesi, onun daha başarılı olmasına ve topluma daha çok katkıda bulunmasına yol açar,
iş verimini de artırır.
Gerek birey ve gerek toplumsal yönden, iş ve meslek seçimi insan yaşamında verilen
çok önemli kararlardan biridir. Meslek seçme ve bir işe yerleşme kararının isabetli olabilmesi
için, iş öncesinde mesleki eğitim kurumlarının ve işletmelerde işe giriş ve hizmet içinde,
bireyleri destekleyici bir hizmet olarak, mesleki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
bulunması gerekmektedir.
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Meslek bir sınıflandırmadan daha fazlasıdır. Bir ferdin mesleği
hayatının her bir parçasını etkiler. Mesleki pozisyonun sosyal sınıf
üzerinde büyük bir etkisi vardır. Sosyal sınıf hayatın en güçlü
göstergelerinden biridir. İlk ve en önemli olarak meslek yaşam
süresinden sosyal sınıftaki ilişkisine kadar geniş bir alanı etkiler. Daha
yüksek bir sosyal sınıf daha uzun bir yaşam süresine sahip olacaktır.
Meslek ve sosyal sınıf hayatı çeşitli yollarla etkiler. Birincisi meslek ve
sosyal sınıf yaşam sigortası için iyi bir etkendir. Az veya hiç olmayan
hayat sigortası normal veya kronik hastalıklara imkan kılar. Bazı
hastalıklar basit sağlık kontrolleriyle engellenebilecekken ölümcül
sonuçlar doğurabilir. İkinci olarak meslekler iş kazaları nedeniyle ölüm
riski taşıyabilir. Bir madenci veya bir taksi şoförü meslekleri gereği bir
hasta bakıcı ya da satış danışmanından daha çok ölüme yakındırlar.
Yaşam süresinin yanı sıra sosyal sınıf da hayatın diğer gerçekleri kadar önemlidir. Örneğin
boşanma alt sınıflarda daha sık rastlanan bir olaydır. Yüksek boşanma oranının bir nedeni de iş
fırsatlarının eksikliği ve işsizlikten ortaya çıkan kararsızlıktır. Ek olarak davranışlar ve politikalarda
sosyal sınıftan etkilenmiştir.
Başka bir tartışma konusunda yapılan işin ücretli veya ücretsiz olmasıdır. Halkımız arasında
ücretsiz işler genel olarak değersiz görülür. Örneğin ev hanımları tam zamanlı olarak 365 gün 24 saat
emeklilik beklentisi olmadan işlerini devam ettirmektedir. Kişi başı düşen ulusal gelir sadece ev dışında
çalışan kişilerin ücretleriyle belirlenmemelidir. Ev işiyle veya çocuk bakımıyla ilgilenen insanlarında
ücretleri hesap edilmelidir. Bu tip (çocuk bakımı, ev işi gibi) işler sosyal üretkenliğin bir parçası
olduğundan beri ev işi ve çocuk bakımı gibi işlerin ederlerinindi hesaplanmasına dair düşünceler vardır.
Diğer sosyal kategorilerle benzer olarak cinsiyet gibi, bir ferdin mesleğini bilmek gibi bu tip
şeyler diğer insanların o bireyle daha kolay iletişim kurmasını sağlar. Örnek olarak bir dişçinin
muayenehanesinde yeni bir hasta olarak mesleğinizden başlayarak medikal tarihçenize kadar
konuşulacaktır. Dişçi mesleğinizi iletişim kurmak için bir kılavuz olarak kullanacaktır. Ayrıca
televizyon programları, filmler ve bunlardaki ana karakterlerin meslekleri de söz konusu olacaktır.
Muhtemelen karakterlerin meslekleri hakkında konuşmak hayranlarının onları daha rahat anlamasına
yardımcı ol uçaktır.

3.6.1. İşin Sosyo-psikolojik Önemi
Birçok genç insan, çalışmanın erkek ve kadınların büyük
çoğunluğu için kaçınılmaz bir kader olduğunun farkında değildir. Çok
çalışmanın önemine "hayatını yaşama" anlayışıyla zayıflatan
günümüzdeki kültürel eğilime rağmen, çalışma hayatı, hala yetişkin
hayatının en önemli bileşeni olma özelliğini korumaktadır. Çalışmanın
etkileri, hayatın her alanında ve hatta rüyalar ve bilinçaltı
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fantezilerinde dahi ortaya çıkmaktadır. Örneğin, tatillerde çoğu kimse,
günlük çalışma hayatından uzaklaşmayı tercih ederler.
Ülkeler çalışma hayatı ile ilgili uygulamaya koyduğu politikalarını, iş sahibi olmayı,
insanlarının hayatlarının merkezi haline getirmek üzere belirlediler. Toplumun birleşmesinden,
eğitime kadar neredeyse bütün sosyal problemlerin çözümü olarak çalışma görüldü. Aynı
zamanda, çalışmanın değiştiği ve derin biçimde değişmeye devam ettiği bir çevre karşısında
tartışmalar çıkmaya başladı. Bu gelişmelerle beraber, çalışma hayatındaki sosyal ilişkilere,
birey, aile ve toplum için çok ciddi sonuçlar doğuran ağır vardiya sistemleri geldi. Bazı
yorumcular artık açıkça "çalışma hayatındaki kriz" ya da "çalışma hayatının sonu" hakkında
ileri sürülen görüşlerde giderek artmaya devam etti. Diğerleri ise artık çalışmanın, çalışan
insanlar için hiçbir manası kalmadığından bahsetmektedirler. Bir kez kişinin "yaptığı iş" onun
karakteri olarak tanımlandıktan sonra, artık kimlik, kişinin tükettikleri ya da giyindiklerine göre
algılanır olmuştur. Bazıları bunu "çalışma dogması"ndan kurtulmak olarak görüp överken,
diğerleri ise çalışma odaklı bir geçmişin tekrar karşımıza çıkması olarak algılamaktadır.
İş, insan yaşamında bireyin hem zamanını değerlendirir, hem yaşam enerjisini faydalı
amaçlara yöneltir ve hem de bunların sonucunda edindiği doyumla ruh sağlığını korur. Son
yıllarda iş yaşamının kalitesi kavramıyla anlatılmak istenen, insanlara bu tür bir doyum verecek
iş koşullarının yaratılmasıdır.

3.7. Çalışmanın Önemi
Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, sosyal yaşamla ilgili insanların değer yargılarının
değişmesinin, çalışma hayatında da birtakım değişikliklere, gelişmelere yol açtığı
görülmektedir. Günümüzde insan için çalışma; sağladığı ekonomik olanaklar dışında, toplumla
birleşip bütünleşmek, toplumda yer ve rol sahibi olmak ve saygınlık kazanmak için gerekli olan
temel olguların başında gelir. İnsan, zamanının büyük bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve
işinde mutlu olabildiği oranda üretkenliği artmaktadır. Çünkü iş, insan için kaçınılmaz bir
zorunluluk değil, aynı zamanda onu doğanın tutsaklığından kurtaran, toplumsal ve bağımsız
kılan bir nitelik taşır.
İnsanların uyku dışındaki zamanlarının büyük bölümünü iş yerlerinde geçirdiği ve
bunun da günün büyük bir bölümünü oluşturduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, iş görenlere
sağlanan örgütsel olanaklar, işletme başarısında anahtar rol oynamakta ve bireylerin sağlıklı ve
mutlu bir yaşam sürmelerinde etkili olmaktadır.
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Örgütlerde, insan unsuruna gereken önemin verilmemesi
durumunda ise, iş görenleri ve örgüt iklimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler, yerleşim yeri ve iş yerlerinin
büyümesi, hızlı nüfus artışı ve uluslararası rekabet, işletmeler için yeni
yönetim anlayışlarını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda çalışma yaşamı
kalitesinin iyileştirilmesi, son yıllarda çağdaş yönetim anlayışını
benimseyen örgütler için önemli olgulardan biri olarak kabul edilmektedir.
Çalışma alanı, insan hayatında önemli bir yer tutar. İş, yalnızca gerekli bir kazanç aracı
değil, aynı zamanda sosyal bir uğraştır. Bazıları için bir yükselme ve mükemmelleşme
dolayısıyla mutluluk vasıtası olmakla birlikte, aynı zamanda birçok kinlerin ve anlaşmazlıkların
da kaynağıdır. İş ve çalışma hayatındaki değişiklikler ve gelişmeler, çalışma koşulları ve iş yeri
iletişimi toplumun önemli bir kısmını etkilemektedir. Örgütlerin kar elde etmek, topluma
hizmet etmek ve varlıklarını sürdürmek gibi amaçları vardır. Oysa günümüzde, bilinçli topluma
hizmet amacını gözetmeksizin sadece kâr amacına yönelen firmaların başarılarının sınırlı
kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte, işletmelerin toplum içinde meydana gelecek
değişimlere uyum sağlamaları ve sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmaları uzun
vadeli çıkarlar açısından son derece önemlidir
Birey için çalışma, emek ve zihin gücünü harcaması ve karşılığında gelir elde etmesinin
ötesinde anlamı olan bir kavramdır. Hangi kesimde ve düzeyde olursa olsun çalışma bireye
toplum içinde yer ve rol kazandırır. Ona toplumsal nitelikler ve sorumluluklar yükler, bireyi
topluma bağlar, toplumla bütünleştirir. Çalışma ile birey, enerjisini, diğer insanlara yararlı
olacak şekilde kullanmaktadır. Yararlı olma duygusu bireye haz verir.
Çalışma yaşamı, sosyal ilişkilerde bulunabileceği bir çevre sağlar. Birey,
çalışması sonucunda toplumun üretken bir üyesi olarak saygı görür. Bireylerin, yaşamlarına
ilişkin birçok hedeflerine ulaşmaları, çalışmaları ile mümkündür. Çalışma, bireylerin hem
maddi, hem psiko-sosyal gereksinimlerini karşılamaya yarayan bir araçtır. Sonuçları ile
bireylerin birçok gereksinimini karşılayan ve bireyin yaşamında önemli bir yer tutan çalışmanın
bir araç olduğu, amaç olmadığı gözden kaçırılmamalıdır

3.8. Çalışma Ortamında Birey
İnsanlar, çalışma hayatlarını genellikle istihdam edildikleri büyüklü küçüklü işletmelerde
geçirirler. Çalışanlar bu ortamda işinden memnun ya da isteksiz çalışabilirler. Çalışma ortamı ya
da örgütsel çevre, birey ve davranışları üzerinde etkili olan çalışma koşullarının tümüdür.
Böylece iş ortamı hem işin gereği olan görevin yerine getirilmesine imkan tanıyan bir alan, hem
de çalışan bireyin etkilendiği bir yaşam alanıdır. Bu alan örgüt içindeki bireyin, teknoloji ve
örgütün yapısı ile etkileşimi sonucunda oluşmaktadır.
Birey, çalışma ortamının birçok öğesinden, örneğin teknoloji, yönetim şekli, iş arkadaşları,
üstlenilen görev gibi faktörlerden etkilenerek davranış geliştirir. Özellikle biçimsel örgüt yapısı
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bireyin davranışlarını belli bir kalıba sokma yönünde etkilidir. Bu süreç içinde yöneticilerin
beklenti ve davranışları, bireyin beklenti ve davranışlarına da yön verir.
Öte yandan çalışma ortamı ve örgütsel çevre aynı zamanda bir sosyalleşme ortamıdır.
İstatistiki bilgiler, çalışma yaşamının insan yaşamının yaklaşık üçte birini kapsadığım
göstermektedir. İşle ilgili güdülerin, değer ve tutumların kazanılmasını ya da pekiştirilmesini
sağlayıcı dolaylı etkide bulunarak bireyin kişiliğine yeni özellikler katabilir. Birey, düşünsel,
duygusal, psikolojik yaşamı ve davranışlarıyla bir bütündür. Bu bütünlüğü toplumsal yaşam içinde biçimlenir ve yönlenir. Biçimsel örgüt yapısından ve teknolojiden kaynaklanan zorluklar
yanında iş ortamının fiziksel koşulları da birey ve onun performansı üzerinde çeşitli etkilerde
bulunabilir.
Çalışma yaşamı, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Kişinin iş
ortamında sadece yaşamını sürdürecek bir gelir elde etmesi değil, aynı
zamanda yaptığı işten mutluluk duyması, tatmin olması, bilgi ve
yeteneğini kullanması da son derece önem taşır. Bu nedenle çalışan kişi
ile işi arasında uyum olmalıdır.
Değişik etkilerle belli bir gelişim düzeyine ulaşan insanlar, farklı tutumlar, değer yargıları,
davranış biçimleri, beceriler, bilgiler ve beklentiler ile çalışma yaşamına katılırlar. Bu gruptaki
insanları çalışmaya yönelten başlıca üç nedenden söz edilebilir.
a. Kendileri için fayda temin etmek. (Dışsal ödül)
b. Kendini gerçekleştirmek. (Tüm beceri ve ilgilerini kullanabilmeleri-içsel ödül)
c. Sosyal kabul gören bir davranış(Sosyal akit)

3.8.1. Sosyal Ortamda Birey
Bir işin çalışan için anlamlı ve önemli olması için, kişinin işle ilgili inançlara ve değer
yargılarına sahip olması gerekmektedir. Kültürel inanç ve moral değerlerle beslenen iş, kendisi
için harcanan emeği ve ürünü manevi haza dönüştürür Çalışan birey, işyerinin toplumsal davranış
standartlarına uygun çalışmak suretiyle kendisine bir aksiyon alanı oluşturur. Çalışma düzlemi de
denilen bu alanda birey yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Bu açıdan çalışma ortamında her birey
kendine özgü bir çalışma veya davranış düzlemi oluşturmaktadır. Çalışan kişi, çalışma alanında
çalışmasının güç kaynaklarını kullanarak görevini gerçekleştirir.
Sorumluluğunu gerçekleştirmek için başlattığı etkinlik de onun rol davranışını oluşturur.
Toplumsal sistemlerin psiko-sosyal temellerini, üyelerin rol davranışları ile bu davranışları
onaylayan normlar ve bu normların dayandığı değerler oluşturur.
Roller, toplumda görevle ilgili özel davranış biçimlerini belirler. Bir diğer ifade ile rol,
bireyin içinden veya dış çevreden gelen etmenlerle, kendisinden beklenen ve bireye uygun olan
davranış kalıplarıdır.
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Normlar ise, belirli bir durumda uygun olan ve olmayan değer, tutum ve davranışın ne
olduğunu belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen ortak toplumsal anlayışlardır.
Değerler dediğimizde, bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarındaki birer standart veya
ölçütler anlaşılmaktadır. Örgütsel değerler ise, örgütte neyin istenir, neyin istenmez olduğunu
belirleyen kurallardır.
Tutum, bireylerin etrafındaki olay ve nesnelere karşı olumlu veya olumsuz duygulardır.
Bir diğer ifade ile tutum, bireyin bir değer içeren nesnelere veya konulara göreli olarak vaziyet
alma biçimidir.
Roller, normlar, değerler, tutumlar, örgütsel işleyişin bütünleşmesinde karşılıklı
ilişkiler içindedir. Belirli bir çalışma ortamının yapısı, bireylerin sadece olgunlaşmasını değil,
sürekli bir yaşam deneyimi beraberinde bir takım rol, değer, tutum ve normlar geliştirmelerine de
yol açar. Böylece kişilerin ihtiyaçları, güdüleri, özel tepkileri zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.
Çalışma ortamında bireylerin rol gereklerini yerine getirecekleri statü ve mevkiler
mevcuttur. Mevkiler,
- Kişisel özelliklere (yaş, cinsiyet, öğrenim durumu gibi)
- Toplumsal faaliyetlere (önder, lider, nezaretçi gibi) göre ayrılır.

3.8.2. Psikolojik Ortamda Birey
Davranış bilimlerini oluşturan temel bilim dallarından biri olan psikoloji, genel olarak
"insan davranışının bilimsel olarak incelenmesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Psikoloji, ferdin
kendi bedeni ile ruhsal yapısı arasındaki etkileşimden kaynaklanan psişik olayları ve durumları
analiz eder.
Çalışma yaşamı, sanayileşmenin ilk dönemlerinden bu yana giderek artan oranda
psikolojinin ilgi alanlarından biri olmuştur. Çalışma Psikolojisi, Örgüt Psikolojisi, İş Psikolojisi,
Sanayi Psikolojisi, Mühendislik Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi gibi çeşitli psikoloji dalları çalışma
yaşamını konu edinmiştir. Bireyin motivasyonu, morali, doyum sağlaması, kişiler arası ilişkileri
gibi konular, bu psikoloji dallarının konuları içine girmektedir. Çalışma yaşamında bireyin
psişik sorunlarının oluşmasına yol açan etmenler, sorunların nedenleri çoğu zaman insanların
ihtiyaçları, beklentileri, değerleri ile çalışma yaşamı arasındaki uyumsuzluktan
kaynaklanmaktadır.
Çalışma yaşamı ile çalışan insan arasında sağlıklı ve verimli bir
uyum sağlayacak çözüm yollarının üretilebilmesi, psikolojik ortamda
bireyin incelenmesi ile mümkündür. Bu nedenle örgüt içinde öncelikle
bireyin beklentilerinin karşılanması önem taşımaktadır.

Çalışmak bizi şu
üç büyük beladan
kurtarır:
Can
sıkıntısı,
kötü
alışkanlıklar ve
yoksulluk
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Voltaire

3.9. Çalışma Hayatında Meydana Gelen Temel Değişimler
Çalışma koşulları tüketim merkezli ekonomide yaşayan insanlar için temel metotlarda
anlamını değiştiriyor. Altmış yıl önce bir saatte üç adamın yapacağı işi bugün bir saate tek adam
yapıyor. Artan üretimle beraber yaşam standartları artabilir insanlar daha fazla eğlenilebilir.
Artık işin bir yetişkinin yaşamının tamamına ihtiyaç duymadığı zamanlar geldi. Daha uzun
yaşam beklentisi arttı böylece zamanın oldukça büyük bir bölümü emeklilikten sonra
kesinleşiyor. Yaşam beklentisi kırklı yıllarda tüm insanlar için altmış beşinci yaş olarak tahmin
edilir. Daha erken emeklilik, otomasyonun uygulanışının artmasıyla önem verilen neredeyse
kesin olan sosyal bir eğilimdir. Çalışma haftası azalarak kaderini önceden belirler. Çalışma
idaresi sözleşmelerine daha uzun tatiller yazılıyor. Kenneth Galbraith otomasyonun bize üç
seçenek sunduğunu söylemiştir: çalışma haftalarını kısaltmak, iş gücünü azaltmak ve
meslekte daha az çalışmak.
Çalışma anlayışında, yapılan işin miktarında, mesleki yapının çeşidinde, eğlence
aktivitelerinin çeşitliliğinde değişimler olmuştur. Bunlar önceki sosyal gerçeklere yanıt vermek
için organizasyonlardaki değişimleri kaçınılmaz şekilde güçlendirmek zorundadır. Böylece
endüstri yöneticileri hükümetin resmi görevlilerinin geniş ölçüde ilgilendiren sosyal ve siyasi
davranış biçimleriyle geniş ölçüde ilgilenmek zorundadırlar. İşçi birlikleri yeni mesleki ve
endüstriyel değişimlere yer vermek zorundadırlar. Onlar sadece büro işleriyle, hizmet işleriyle,
teknik servisle ve profesyonel çalışanları organize etmekle kalmamalı aynı zamanda gelecekte
ekonomik ortak pazarın olup olmaması sorusunun onların temel işlevi olacağına dair kendilerini
adres göstermeleri gerekmektedir. Benzer karşılaştırmalarla hükümet, eğitim, refah ve diğer
kurumlardaki liderleri karşılaşmaktadır.
Kurumsal işlevlerde ve bağlılıklardaki değişimler sarsıntısız ve neredeyse başından
sonuna toplumda olamaz. Eski ve yeni kurumların ve değer sistemlerinin kolay çözülemez
büyük çelişkiler yaratması kaçınılmazdır.

3.10. Çalışmanın Değişimi
Çalışmanın değişimi kavramı ile çalışma hayatında meydana gelen değişme ya da
değişiklikleri ifade ederken, bu kavramı daha sistematik bir şekilde açıklaması açısından,
çalışmanın dönüşümü ifadesini kullanmak daha yerinde olur kanaatindeyiz.
Sanayi öncesi çalışma, insanların sadece insani ihtiyaçlarını giderme ve asgari
seviyede yaşama imkanı sağlıyordu. Tarihi süreç içinde her sosyal olayın değişiminin
kaçınılmaz olduğu gibi, çalışma hayatında da değişmelerin meydana gelmesi normaldir. Bu
süreç içinde, çalışmanın düzenli işle eşdeğer olması, sanayi sonrası çalışma kavramında da
değişime yol açmıştır. Geçerli olan çalışma kavramı, modern sosyal bir yapıdır ve endüstriyel
kapitalizmin özelliklerini yansıtan bir üründür. Çalışma kavramı bu anlamıyla daraltılmış
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neyin çalışma? Neyin çalışma olmadığı? sorusunu da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla ifade
edilen anlam daraltılmış, bu anlamıyla iş kavramı tercih edilmiştir.
Çalışma kavramını amacına uygun taşıdığı anlamlar doğrultusunda kullanmayı tercih
ederek, dar ya da geniş perspektiften bakmanın daha yararlı olacağını düşünmekte ve
çalışma ile iş kavramını özdeş olarak kullanmaktayız.
İşin ilk olarak değişmesi, işin verimliliğinin makineleşme ile iş gücünün dışarıdan
kontrol altına alınmaya başlaması ve bu makinelerin iş verimliliği için düzenli olarak
çalışmaları,
İkinci olarak, işin parasal olarak ödenmesini gerektiren çalışma saati, girdi kriterlerinin
yanında pazarlama sisteminin verimli özelliği olan kişisel kazanç ve her şeyin fiyatı ve emek
gücünün olmasıdır.
Her ne kadar modern toplum süreci, endüstriyel toplum sürecini yansıtmış olmasına
rağmen, modernleşme süreci sanayileşme ile başlamıştır. Bu alanda meydana gelen değişimler
sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda sosyal alanda da bu değişimlerin sonuçları
görülmektedir.
Sanayileşme ve kapitalizm genişledikçe, üretim teknikleri sürekli yenilenmekte ve
çalışma biçimlerinde, iletişimde, kamu yönetiminde, denetimde ve ulaşım teknolojisinde
birbiriyle bağlantılı büyük değişimler yaşanmaktadır. Başta gelişmiş sanayi ülkelerinde
meydana gelen sosyal, ekonomik ve teknolojik değişmeler, çalışmanın anlamını ortaya çıkardı
ve yerini aldı. Bu değişimlerden birisi de, teknolojik alanda görülen değişimlerdir.
Teknoloji, insan emeğinin fiziksel gücüyle yer değiştirdi. Makineler beden ve kas
gücünün yerini aldı. Genel inanış, endüstriyel kapitalizmin en büyük sonuçlarından birinin
makineleşmenin vasıfları yok ettiği yönündedir. Kapitalist sanayileşmenin başlamasından
itibaren, çalışmanın doğasındaki değişimlerle birlikte “vasıf kavramı” öne çıkmıştır.
İşgücünün, üretim için limitsiz potansiyelinin olmasından dolayı, işgücü ve onun
getireceği faydaların verimliliğini maksimize etmek için, iş gücü üzerinde kontrol mecburidir.
Kapitalistler sadece iş gücünü kontrol altına almayı değil, aynı zamanda çalışanları da aşama
aşama vasıfsızlaştıran yönetim ve makinelerde iyileştirme yönüne döndüler.
Yönetim kontrolü üzerinde çalışma, Bilimsel Yönetim veya Taylorizm terimleri ile
ifade edilen Taylor bu noktada, çalışanların son derece tembel ve maksimum kapasiteden
sürekli olarak daha az çalışılması olarak adlandırılan işten kaytarıcılık terimlerini kullanarak
aynı zamanda, çalışanların kapasite sınırlamasına ve görevden kaçınmasına, yöneticilere izin
verilmesinden daha az etkilenmiştir. Taylor yöneticilerin daha bilimsel yöntemler uygulaması
gerektiğini ve çalışma aşamaları için küçük dahi olsa üretimin her şeklini içeren kontrolü
tamamen almaları gerektiğini önermiştir..
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Çalışma hayatında teknolojik yenilikler önemli olmakla birlikte, çalışanlar üzerinde bu
yenilikler, her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Pek çok sosyolog, ekonomist, psikolog,
yönetici ve organizatörlere göre teknolojik yenilikler niteliksizliğin bir göstergesidir ve çalışma
hayatında işçileri düşük seviyede beceri göstermeye itmekte ve onların çalışma hayatındaki
verimliliğini düşürmektedir. Bireysel düzeyde çalışanların mesleği niteliksiz ise, yani beceri
gerektirmiyorsa, o zaman bu işçiler, işe daha az ilgi duyabilir, yarışmaktan vazgeçebilir ve iş
memnuniyeti azalabilir. Üstelik işin daha az çalışma ve beceri gerektirmesi nedeniyle,
çalışanlar bulundukları pozisyonda, öncekinden daha az maaş alabilirler. Ayrıca, düşük ücret
karşılığı daha fazla çalışmak ve beceri göstermek zorunda kalabilirler.
Çalışma hayatında yeni bir teknolojinin ortaya çıkması, önemli bir etki yaratır. Çalışma
hayatındaki görevler ve rutinler, insan hayatını bir takım direkt ve dolaylı yollardan
şekillendirir. Ücretli iş, çeşitlilik sunar, bireyleri değişmeyen yerel çevrelerinden alır ve başka
türlü mevcut olmayan insanları, yerleri ve düşünceleri meydana çıkarır. Günümüzde insanlar
hem işlerine, hem ailelerine, hem de diğer insanlara ve sosyal gruplara yoğunlaşabilmek için
yeterli zamanı ve enerjiyi nasıl bulabileceklerini sorgulamaktadırlar. İnsanlar gün geçtikçe
hayat kalitelerini yükseltecek çalışma dışı uğraşlara zaman ayırmayı daha zor bulmaya
başladılar.
Çalışma hayatında kadınlar önemli bir yer tutmakta ve iş gücünde çok önemli roller
üstlenmişlerdir. Başta gelişmiş toplumlardaki kadınların iş faaliyetleri oranındaki bu ciddi
değişime rağmen mesleki ayırımcılık şekilleri daha az oranda değişim göstermiştir.
Teknoloji insanın işlevselliğini artırabilir, fakat insancıllığını artırması konusunda ise,
bazı şüpheler ortaya çıkmaktadır. Çalışma hayatı üzerinde teknolojinin etkisini daha iyi
anlayabilmek için, sanayilerin yaygın çeşitleriyle ilgili açıklayıcı, deneysel çalışmalara ihtiyaç
vardır. Teknolojik ilerlemedeki faktörleri ele alıp değerlendirmek suretiyle, çalışma üzerindeki
etkileri ortaya konulabilmektedir. Böylece, bu konuda ekonomik çeşitlilik ve sosyal değerler
gibi faktörlerin etkileri de belirlenmiş olur.
Bu insanların her birine iliştirilen karakteristik veya etiketler, öncelikle başkalarının bu
insanlara nasıl davrandığını etkilemektedir. Ortak görüş bu karakteristiklerin cahil olan
bireylerde düzelen kalite olduğu yönündedir. Fakat bu durum değişen şartların, diğerlerinin
yerine değişen algılara davranış ve arkadaşlıklara yönelten değişmiş araştırmalarla nasıl
etkilendiğini göstermektedir. Dinamik çalışma araştırmaları ve kapalı kontrat görüşmeleri
birbirleriyle ilişkilendirilmektedir.
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Uygulamalar

80

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki sorularda nokta ile boş bırakılan yere gelmesi gereken kavramı yazınız.
1. …………………….; bireyin, isteyerek ya da istemeyerek içinde bulunmak zorunda
kaldığı bir sosyal alandır.
2. ……………….; çalışma kavramından ücret, maaş veya mesleki kazanç için yapılan
ve fiziksel ya da zihinsel çabaya dayanan “üretim”in en önemli faktörlerinden biri.
3. ………………………… ; “insanın bir iş ortaya koyabilmesi için diğer bireylerle olan
etkileşimi ve hiyerarşik bir düzen içinde belli bir statüye ulaşması”
4. …………………..; “Bir nesneye odaklanmış, toplumun değer ve normlarına
uygun olarak, insanın bedensel, zihinsel veya ruhsal güçlerini belirli bir amacın
gerçekleştirilmesine yönelik, planlı bir şekilde kullanabilmesidir”
5. ………………..; insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında da gereksinimlerini karşılayacak para kazanmaya yönelik, iş ve hizmet öncesi belli bir
eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş
etkinlikler
6. ……………….; bir kimsenin yaşam boyu yaptığı işler, meslek yaşamını oluşturan
olaylar dizisi, mesleki ve diğer yaşam rollerinin gelişimsel olarak birbirini izlemesi
sonucu oluşan genel örüntü, meslek rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri
ifade eden bir kavramdır.
7. ……………….., toplumda görevle ilgili özel davranış biçimlerini belirler. Bir diğer
ifade ile rol, bireyin içinden veya dış çevreden gelen etmenlerle, kendisinden
beklenen ve bireye uygun olan davranış kalıplarıdır.
8. …………………….., belirli bir durumda uygun olan ve olmayan değer, tutum ve
davranışın ne olduğunu belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen ortak toplumsal
anlayışlardır.
9. ………………………., , bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarındaki birer standart
veya ölçütler anlaşılmaktadır. Örgütsel değerler ise, örgütte neyin istenir, neyin
istenmez olduğunu belirleyen kurallardır.
10. …………………, bireylerin etrafındaki olay ve nesnelere karşı olumlu veya olumsuz
duygulardır. Bir diğer ifade ile tutum, bireyin bir değer içeren nesnelere veya
konulara göreli olarak vaziyet alma biçimidir.
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Cevap Anahtarı
1.
2.
3.
4.
5.

Çalışma mekânı
Ekonomistler.
Sosyolojik açıdan çalışma
Çalışma
Meslek,

6. Kariyer
7. Roller,
8. Normlar
9. Değerler
10. Tutum
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4. KİŞİLİK VE ÇALIŞMA HAYATI
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.6 Kişiliğin tanımında göz önünde tutulması gereken önemli özellikler nelerdir?
1.7 Kişiliği belirleyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerden hangisi daha önemlidir?
1.8 Çalışma Hayatı ile kişilik arasında nasıl bir ilişki vardır?
1.9 Kişiliğimiz ile davranışlarımız ne derece uyumluluk göstermektedir?
1.10 Hangi tip kişilik özelliğine sahip olduğumuzun farkında mıyız?
1.11 Kişiliğimizi ve davranışlarımızı ne kadar benimsiyoruz. Kişilik özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kişiliği belirleyen faktörler üzerinde durunuz?
2. Mizaca göre kişilik tipleri nelerdir? Hangi özelliklere sahiptirler?
3. Çalışma hayatında hangi kişilik tipi tercih edilmektedir?
4. Kişiliğimizi nasıl kazanırız ve kişiliğimiz nasıl gelişir?
5. Kişiliğin gelişiminde çevre faktörleri mi? Yoksa kalıtım faktörleri mi? Rol oynar. Tartışınız.
6. Kendimizi ne derece tanıyoruz. Kendi kişiliğimizi ne kadar biliyoruz:
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Araştırma, uygulama

Kişilik tanımı

Kişilik
özelliklerini
kişileri tanıma

Kişilik özellikleri

Çevremizdeki kişileri tanıma Araştırma, inceleme, fikir
ve çalışma hayatında hangi yürütme
kişilik özelliklerinin uyumlu
çalışacağı

Kişiliğin üç önemli yönü

Karakter, mizaç ve yetenek Araştırma, inceleme, fikir
yönünden kişileri tanıma
yürütme

Çalışma hayatı ve kişilik Meslek ve kişilik arasında Araştırma, inceleme, fikir
uyumluluk,
personel yürütme
arasındaki ilişki
seçmede kolaylık

88

Anahtar Kavramlar
Kişilik, bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış
görünüşünün ve çevreye uyum biçiminin özelliklerini içeren bir kavramdır
Karakter, bir kişide doğuştan var olan veya sonradan edinilen arızî ve tesadüfî özellikler olarak
da tarif edilebilir.
Mizaç, bireye ait bazı temel ve ayırt edici özellikleri ifade eden günlük yaşantı içinde bireye özgü,
oldukça sınırlı, belirli duygusal tepkilerin nitelik ve nicelik bakımından değişmesidir.
Çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesi için önemli bir sosyalleşme alanıdır
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Giriş

İnsan, yaşamının önemli bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve işinden aldığı haz
yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durum yaşamın bir bütün olduğunu, çalışma ve
yaşam koşullarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini göstermektedir. Yaşanan hızlı gelişim
ve değişim çalışma ve sosyal hayatın hareketli ve hızlı olmasına neden olmaktadır. Çalışma,
sağladığı gelir yönüyle, ekonomik ve psiko-sosyal faydaları ile bireyin yaşamında vazgeçilmez
öneme sahip bir olgudur. Özellikle birey için çalışma, sadece bir gelir elde etmenin ötesinde,
statü oluşturmak, kimlik duygusu geliştirmek ve saygınlık öğesi olarak önemli bir yere sahiptir.
Çalışanların işine ilişkin düşüncelerinin olumlu olması, örgütler ve çalışanlar
açısından birçok istenen sonucu beraberinde getirebilir. İşyerinde mutlu ve huzurlu olan birey,
gerek çalışma arkadaşlarına gerekse sosyal yaşantısı kapsamında etkileşimde bulunduğu birey
ve gruplara bu durumu yansıtır.
Öte yandan çalışanın işine yönelik beklentilerini karşılaması örgütsel açıdan da istenen
bir durumdur. İşin yapısı, çalışma koşulları temel insan kaynakları yönetimi uygulamalarının
etkinliği, benimsenen yönetim felsefesi ve politikalar gibi örgütsel faktörler ve bireyin yaşı,
cinsiyeti ve eğitim seviyesi gibi bireysel faktörler bireyin işinden sağladığı doyumuna etki
edebilecek faktörlerden bazılarıdır. Çalışanın, iş doyumu ile ilişkili olabilecek bireysel
faktörlerden bir tanesi de kişiliktir.
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4.1. Kişilik Kavramı ve Tanımı

Kişilik kavramı yabancı dillerde persona sözcüğüne dayanmakta ve tiyatro
oyuncularının kullandığı “maske” anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu, kişiliği ‘’Bir
kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü’’ şeklinde tanımlamıştır.
Kişilik “bireyi diğerlerinden ayıran nispeten kalıcı özellikler ve eğilimler’’ olarak
tanımlanmaktadır.
Kişilik, insanları birbirinden ayıran veya onları diğerlerinden farklı kılan en önemli
faktördür. Kişilik; dinamik, her zaman hareket halinde olan bir yapı olmakla birlikte, oldukça
sürekli ve kararlı bir nitelik taşır. Özelliklerinin sürekli ve kararlı olması nedeniyle bireye özgü
nitelikler belirlenebilmekte, ölçülebilmekte ve bireyler için sakin, atak, uyumlu gibi
değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Kişilik kavramı, ferdin yaşama biçimi şeklinde tanımlanabilir ve iyilik, güzellik,
dürüstlük, mutluluk, kötülük, çirkinlik, zeka, eğitim, duygu, neşe, keder, öfke, inanç,
arkadaşlık, gelenekler, toplumsallık, çıkarcılık, ahlak, sorumluluk, kültür, içtenlik, konuşkanlık,
kıskançlık, sinirlilik vb gibi boyutları içerir;
Kişilik, aynı zamanda bir kişinin bütün özelliklerini yansıtan bir kavramdır. Genel
olarak kişilik ile belirli bir ferdin bütün özellikleri anlatılmak istenir. Fakat davranışsal açıdan,
kişilik ferdin zihinsel, bedensel ve ruhsal özelliklerinde görülen dışa yansımalardır.
Kişilik, psikolojide kapsamı en geniş olan kavramlardan biridir. Psikolojide kişilik;
bireyin kendine has sıklıkla yaptığı tipik davranışlarını temsil ettiği gibi onu başkalarından
ayıran özelliklerini de belirtir.
Kişilik, bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının,
yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevreye uyum biçiminin özelliklerini
içeren bir kavramdır. Kişilik kendine özgü ve ahenkli bir bütündür olup, bir insana ilişkin her
nitelik, o insanı anlamada bize ipuçları verebilir. Onun belleği, dış görünüşü, direnme süreci,
sesi ve konuşma tarzı, tepki hızı, insanlara karşı ilgi duyması vb. özelliklerinin tümü o insanın
kişiliğini betimlemede önemlidir.
Kişiliğin tanımı ve niteliği hakkında ortak bir kavram
yoktur. Kişilik kavramı üzerinde çalışmalar yapan uzmanlar da
daha çok ortak bir tanımdan ziyade kişiliğin özellikleri üzerinde
çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Kişilik kavramı çoğu kez
karakter, huy, mizaç ve benlik gibi kavramlarla eş anlamlı
olarak kullanılır
Kişilik, sahip olduğu özelliklerini kendi yapısının temelleri üzerine bina eder. Bu
yapının temelleri farklı kaynaklara dayandırılır. Kişilik insanın varoluşunun ancak belli bir
basamağıyla meydana gelebilir. Kişi kavramı ancak bu basamak üstüne kurulabilir. Kişi olmak
belli bir insan tipini gerektirir. Kişi olabilmek için insanda belli birtakım özellikler, nitelikler
bulunması gerekir. Yeryüzünde her insan zihinsel, bedensel ve ruhsal bakımdan birbirine
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benzerlik gösterse bile, tamamen diğer insanlardan ayrı ve farklı bir kişiliğe sahip olacaktır.
Kişilik ‘‘bir insanı diğerinden ayıran ve nispeten kalıcı duygu düşünce ve davranış biçimidir.

4.2. Kişiliği Belirleyen Faktörler
Kişiliği bir zaman dilimi içindeki davranış türü olarak görmemek gerekir. Kişilik,
geçmişin ve geleceğin oluşturduğu bir bütündür. Kişilik gelişimi bir süreci kapsamakta olup
yaşamın boyu gelişmenin ve değişikliklerin ortaya çıkması olasıdır. Sonradan ortaya çıkacak
bu değişikliklerin ne tamamen aynı kalması ne de tamamen değişmesi söz konusu olmayıp bu
yapı, genetik unsurlar, aile, eğitim ve sosyal çevre gibi etkenler ve bu etkenlerin birbiriyle
etkileşimleriyle oluşur. Yaşam boyunca kişinin diğer insanlarla ilişkileri, deneyimleri ve bu
yaşantılarına ilişkin yorumları ve kararları kişiliğin oluşumunu etkileyen etkenlerdendir.
Kişilik, ne yalnız başına bedensel özelliğe bağlıdır, ne de çevredeki ortak kalıp ve sosyal
olaylara bağlıdır. Kişilik, tüm bu olguların doğurduğu bireysel ayrılıklardır. Kişilik doğumla
hatta doğum öncesi dönemle başlar ölümle sona erer. İnsanlar doğdukları andan itibaren
ölünceye kadar diğer insanların kendileri için hazırlamış oldukları belirli davranış şekillerini
takip etmek zorunda kalmaktadırlar. Çocuk doğumdan başlayarak, çeşitli sosyal durumlar ve
olaylar içinde olup, bunlardan etkilenerek kişiliğini geliştirmeye çalışır. Bütün insanlar hem
çevrenin hem de kalıtımın ortak bir eseridir.
Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine
özgü görüntüsüdür. Devamlı olarak içten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi altında olan kişilik,
bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerini, güdülerini,
duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve bütün davranışlarını içine alır. Kısaca, kişiliğin
oluşmasında insanın doğuştan gelen özellikleri ve içinde yer aldığı çevrenin etkisini bir arada
görmek mümkündür. Buradan, çevrenin etkisini dikkate alarak, kişiliğin sadece bireye özgü
özellikleri değil, belirli ölçüde içinde yaşanılan insan topluluğunun, belirli ölçüde de tüm
insanlarda ortak bazı özellikleri yansıttığı sonucu çıkartılabilir

4.2.1. Kalıtım Faktörleri
Kişiliği belirleyen faktörlerin başında kalıtımsal özellikler gelir ve kişiliğin
belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Diğer bütün türler gibi insan da kendi türlerinin
özellikleriyle donatılmış ortak bir kalıtımı paylaşırlar. Kalıtım ya da soyaçekim (irsiyet), çevre
etkisiyle köklü olarak değişmeyen özelliklerin anne ve babanın kromozomları ile bir kuşaktan
ötekine geçmesi olup, insanın tüm yaşamına biçim veren önemli bir etkendir. Her birey, insan
türüne özgü kalıtımın yanı sıra, kendi soyuna ve ailesine ait bazı kalıtım özelliklerini
taşımaktadır. Ancak türün içinde yer alan kalıtımsal değişiklikler fertler arasında değişikliklere
yol açmaktadır.
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4.2.2. Sosyo-Kültürel Faktörler
Kişiliği belirleyen diğer bir faktör ise sosyo-kültürel etkenlerdir. Birey gözlerini
dünyaya açtığı ailesinden, ait olduğu sosyal kesim, millet ve uygarlığa dek uzanan sosyal
çevrenin etkisi altındadır. Çocuğun içinde yaşadığı toplumun üyesi durumuna gelmesine
“sosyalleşme” süreci denir. İnsan sosyalleşme sürecinde, bir yandan uyum içinde yaşama
amacıyla sosyal kuralları benimseyerek öteki bireylerle benzeşirken, öte yandan doğuştan
getirdiği gizil güçler kendi üzerinde onu diğer bireylerden ayıran kişilik niteliklerini kazanır ve
geliştirir. Yani her birey belirli bir kültürel yapı içinde yaşar ve bu yapıdan yaşamı süresince
etkilenir. Bireyin idealleri ve ilgileri bu kültürel ortamda şekillenir.
Kalıtım ve çevre şartları arasındaki etkileşme sonucunda oluşan gelişmeyle birlikte
olgunlaşarak belirli bir kişilik özelliğini kazanırlar. Çevre şartları içinde insanı en fazla
etkileyen faktör, fertlerin içinde yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel özellikleridir. Her fert,
kendi kültürü tarafından önemli derecede etkilenir. Fertlerin bazı kişilik özellikleri kendi
kültürünün çeşitli unsurları tarafından şekillenir. Fertlerin karşılaştığı en önemli etkilenme,
üyesi olduğu toplumun sosyo-kültürel yapısından kaynaklanmaktadır.
Kişiliğin oluşumunda, sosyo-kültürel çevreden etkilenme ve şartlanma, gerçekte bir
öğrenme sürecidir. Öğrenme, pekiştirilmiş tekrarlanma veya tecrübe sonucunda hafızada çok
sayıda bilginin yer alması ve davranışta kalıcı değişmelerin meydana gelmesidir.

4.2.2.1. Aile Faktörü
Kişiliği belirleyen bir diğer faktör ise, ailedir. Aile, normal şartlarda, insanların
karşılaştığı ilk sosyal gruptur. Bu bakımdan aile, fertlerin sosyo-kültürel değerleri ilk
öğrenmeye başladıkları yerdir. Şu halde, ana-baba, sosyalleşmenin ilk kaynağı ve ilk
modelleridir. Hem sosyo-kültürel değerleri ve tutumları hem de özel bazı davranış biçimlerini,
ana-babayı örnek alarak öğrenirler. Anne ve babalar, çocuklarını yetiştirirken, çocuklar anne ve
babalarının ahlaki, kültürel ve kişilik özelliklerini taklit ederek öğrenirler.
Anne ve babanın çoğu yetiştirirken ortaya koyduğu tutum eğer demokratik özellik
taşıyorsa, çocuğun objektiflik kazandığı, rasyonel davrandığı ve aktif olduğu tespit edilirken,
kendi dediklerini yaptırmaya çalışan otoriter bir tavır sergilenmesi durumunda, çocuğun
yetişkinlik döneminde pısırık, çekingen ve özgüvensiz bir kişilik geliştirdiği gözlenmiştir.
Kişilik gelişimi için bu durumun dozajının iyi ayarlanması gerekmektedir. Ne çok serbest ne de
çok otoriter tutumlar sağlıklı bir kişilik gelişimi için uygun değildir.

4.2.2.2. Sosyal Sınıf Faktörü
Kişiliğin oluşmasında bir diğer önemli faktör de bireyin ait olduğu sosyal sınıf
durumudur. Bireyin ait olduğu sosyal sınıf, onun eğitim imkânlarını, yaşama biçimini, düşünce
ve eğilimlerini, tüketim kalıplarını ve çeşitli kişisel özelliklerini etkileyebilir Örneğin, üst sınıf
içinde doğan çocuk büyük bir olasılıkla geliri, yaşama tarzı, sosyal statüsü oldukça yüksek bir
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meslek sahibi olacak ve bu konuma uygun davranışlar içerisinde bulunacak; buna karşılık, bir
alt sınıfa mensup bir kişi ise kendi sınıfına uygun bir konum içerisinde hayatını devam
ettirecektir. Her fert kendi sosyal sınıfına uygun yaşam tarzı ve özellikleri geliştirmektedir.

4.2.2.3. Coğrafi ve Fiziki Faktörler
Kişiliğin oluşmasında insanın içinde doğup büyüdüğü coğrafi çevrenin etkisi
kaçınılmazdır. Coğrafi çevre içinde iklimin, tabiat ve yaşanan bölgenin fiziki şartlarının
fertlerin kişilik özellikleri üzerinde belirgin etkileri vardır. Örneğin, kıyı kesimde yaşayan
insanlarla, kara bölgesinde, ova ve dağlık yörelerde, sıcak ve soğuk iklimlerde yaşayanların
birbirlerinden diğer faktörlerin etkisi bir yana bırakılsa bile, sadece coğrafi farklılıktan ileri
gelen kişilik farklılıkları olmaktadır. Bu anlamda, soğuk iklim şartlarında yaşayan insanların
sert, donuk mizaçlı, buna karşılık sıcak iklim ve kıyı kesimlerde yaşayan insanların ise daha
yumuşak mizaçlı oldukları gözlenmektedir.

4.2.2.4. Diğer Faktörler
Kişiliğin oluşumunda çok önemli bir rol oynayan bu faktörlerin dışında, daha çok
sayıda, bilinen bilinmeyen, gözlenen gözlenmeyen ve ölçülebilen ölçülemeyen çeşitli
faktörlerin etkisi mevcuttur. Bunlardan en önemli iki tanesi; iletişim araçları ve yetişkin,
yaşlılar grubu olduğu söylenebilir.

4.3. Kişiliğin Önemli Üç Yönü
4.3.1. Karakter
Karakter, insanları birbirinden ayıran özel vasıflar manasına gelmektedir. İyi ya da kötü
belirtileri olan zaaf veya enerji manasına da gelebilir. Karakter, bir kişide doğuştan var olan
veya sonradan edinilen arızî ve tesadüfî özellikler olarak da tarif edilebilir.
Karakter mahiyeti itibariyle, ferdi bir meziyettir. Herkes ancak kendi karakterini
kazanabilir. Zira insan kendi kendine geliştiği nispette bir karaktere ulaşabilir. Zira kendi
kendini geliştirme ve yönetme yeteneği her insanda vardır. Çünkü bu yetenek girişimlere ve
davranışlara hız kazandırır. Bu kabiliyet yalnız ilmî düşüncenin gelişmesine yardım eden
belirlenmiş biçimsel alışkanlıklarla değil, aynı zamanda her faaliyet sahası için özel bir
öğretimle elde edilen değişik kavramların da kazanılmış olmasıyla ilgili olup ahlaklılık vasfını
taşır. Ahlak bakımından bir uygunluk görülürse böyle bir insana karakterli, aksi halde ise
karaktersiz denilir.
İnsana değer ve itibar kazandıran, onu en yüksek insanlık seviyesine çıkaran topluluğun
şuurunu teşkil eden, insanda en mükemmel itici gücü yaratan ve onu meydana getiren
karakterdir. Bu anlamda karakter; ferdin düşünce ve duygularıyla hareketleri arasındaki
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uygunluk halidir. Söz gelişi sözü özüne uyan, içi dışı bir olan, olduğu gibi görünen ya da
göründüğü gibi olan kişiler karakterli kişilerdir.
Kohn ve Schooler'in iş ve karakter hakkındaki çalışmaları, toplum yapısındaki
pozisyonun ve kişisel psikolojinin fonksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırır. Sosyal yapının
psikolojik fonksiyonduk için önemli olduğunu iddia ederler, çünkü sosyal yapı, insanların sosyal
gerçeklik görüşlerini büyük ölçüde etkileyen, sistematik olarak birbirinden farklı hayat şartlarını
içine alır. Bulguları gösterir ki toplumdaki katmanlaşmanın değerlerle ve yönelimlerle ilişkisi,
büyük ölçüde daha yükseköğrenim ve daha iyi bir mesleki durumdan kaynaklanan kişinin işinde
kendi kendine yetmesi imkanının bir sonucudur. İşte kişisel girişim, özgün düşünme ve özgür
karar verme bazen iş yerlerindeki şartlar tarafından sağlanırken diğer bazıları tarafından
engellenir. Kohl ve Shooler iddia ederler ki yetişkin kişiliği çoğunlukla iş yerindeki direkt
öğrenme süreci ve öğrenilenlerin iş dışındaki hayati gerçeklerine genellenerek aktarılması yoluyla
iş koşullarından etkilenir. İşte alınan dersler direkt olarak iş dışı yaşama taşınır. Kişilerin işlerinde
ne yaptıkları, kavrama kabiliyetlerini, değerlerini, kendilerini algılayış şekillerini ve etraflarındaki
dünyaya uyumlarını direkt olarak etkiler. Kohn iş ve kişilik arasındaki ilişkinin meslek
psikologlarının uzun zamandır zannettikleri gibi tek yönlü olmadığını, iki taraflı bir ilişki
olduğunu bulmuştur.
Önceki iş üzerine çalışmalar genellikle belli mesleklere bakmıştır, öğretmenlik, fiziki
güç gerektiren işler, masa başı çalışanlar ve bunun gibi. Bu çalışmalar mesleklerin çok
yönlülüğünü göstermek için oldukça faydalı olmuştur. Fakat bunlar, işin belli bir boyutunun
psikolojik etkilerinin incelenmesini sağlayamamıştır. Benzer şekilde, sosyologlar ve
ekonomistler arasında popüler olan bir başka yaklaşım mesleklerin farklı boyutlarını tek bir
boyuta indirgemektir (diğer boyutları göz ardı ederek). Örneğin, Kohn'un gösterdiği gibi,
sosyologlar işlere getirdikleri statü için ilgi göstermişlerdir. Ekonomistler ise ilgilerini gelir
seviyeleri ve farklı meslekler arasındaki gelir farklılıklarına yoğunlaştırmıştır. Kohn şunu
tartışıyor ki, mesleki statü işin ekonomik ve sosyal hiyerarşideki yerinin en önemli belirgin
özelliği olup kişinin karakteri üzerindeki etkisi hakkında pek fazla bilgi vermez, işin statüsü işin
yapısal şartlarına, ne kadar yönetildiği ve karışık olduğu ya da ne kadar baskı içerdiği gibi, çok
yakından bağlıdır. Kohn şunu sonuçlandırıyor ki bu yapısal gerçekler, işin statüsünden daha çok,
karakteri etkiler.
Kohn'un çalışmaları modern endüstriyel iş ve onun hiyerarşik organizasyonu üzerine
yoğunlaşır. Onun temel önerisi şudur ki, iş koşulları işin kişilik üzerindeki etkilerinin kaynağıdır.
O mesleğin kategorisini işin ve iş tecrübesinin temel yapısı olduğunu savunur. Kendi ve
başkalarının uzun(detaylı) çalışmalarından bahsederek, önerisini biraz daha ileri götürüp, erkek
ve kadınların çalıştığı iş koşullarının onların değerlerini, şahsi anlayışlarını, sosyal gerçekliğe
uyumlarını ve kavramalarını etkilediğini söyler. Bu etkiler önemli sayılabilir. Önemli, anahtar
örnek şudur ki işin bağımsız karmaşıklığı yetişkin erkeklerin entelektüel esnekliğine etkisi, on
yıl önceki etkisinden 4 kat daha fazladır, Kohn şunu iddia eder ki, sonuçlar iş koşullan ve kişilik
arasında tutarlı bir ilişki gösterir. Özellikle, iş koşullan da karakterden etkilenebilir. Kohn iddia
eder ki, zaman geçtikçe karakter bireyin iş yapısındaki yeri için önemli sonuçlan getirir.
95

4.3.2. Mizaç
Mizaç da tıpkı karakter gibi kişilik ile ilgili kavramlardan biridir ve insan kişiliğinin bir
yönünü oluşturur Kişilikle eş anlamda kullanılan kavramlardan mizaç ya da huy, kişilerin
duygusal denge durumlarını anlatır. Çabuk kızmak, sıkılmak, öfkelenmek, neşelenmek,
hareketli ya da hareketsiz olmak vb. bireylere göre değişen mizaç özellikleri ya da huydur.
Başlıca mizaç tipleri olarak, hafif kanlı (çok sevimli ve neşeli), ağırkanlı (donuk, sert),
melankolik (sevdalı, hüzünlü ve aşırı duygusal) ve asabi (öfkeli, saldırgan ve heyecanlı)
tiplerini sayabiliriz.
.Mizaç, bir insanın duygusal ve devinimsel hayatının özelliklerinin tümü olarak kabul
edilmektedir. Mizaç, bireye ait bazı temel ve ayırt edici özellikleri ifade eden günlük yaşantı
içinde bireye özgü, oldukça sınırlı, belirli duygusal tepkilerin nitelik ve nicelik bakımından
değişmesidir. Mizaç kişiliğe kıyasla daha çok bireyin içyapısıyla ilgili, duyguların çabuk
uyanıp uyanmaması, sürekli olup olmaması, derin duyulup duyulmaması gibi niteliklerinin öne
çıkmasıdır. Mizaç, insanın azalarının gösterdikleri direncin türünü ifade eden genel bir
kavramdır. Zaten bu konuda ortak düşüncenin de mizacın temelde doğuştan gelen kalıtsal bir
eğilim olduğu yönündedir.

4.3.3. Yetenek
Yetenek, zihinsel ve bedensel olmak üzere iki gruba ayrılır. Zihinsel yetenek, kişinin
belirli ilişkileri kavrayabilme, analiz edebilme, sınıflandırma, sentez ve bütünleştirme
yapabilme, anlayabilme, anlatabilme, yorumlayabilme ve sonuca varabilme gibi zihinsel
özelliklerin tamamıdır.
Bedensel yetenek ise, kişilerin duyu sistemleri ve bedensel organları aracılığıyla bazı
olguları gerçekleştirebilmeleri şeklindeki bedensel özelliklerin tamamıdır. Yürüme, koşma,
dokunma hissi, işitme, renk ayırma, derinliği ayırma, tat ve koku hissetme, el, kol, ayak gibi
organları belli bir koordinasyon içinde kullanma bedensel yeteneklerin en önemlileridir.

4.4. Kişiliğin Boyutları

Çalışma hayatında yer alan insanlar arasında çok büyük bireysel farklılıklar vardır:
farklı işleri ne kadar iyi yapabilecekleri, ne kadar fazla çalıştıkları ve farklı türlerdeki işlerden
ne kadar zevk aldıkları değişkendir. Her kişinin ne türler işler yapmak istediğini ve ne kadar
azimli çalışacağını belirleyen ilgi alanları ve motivasyon bakımından da farklılık gösterirler.
Sosyal performans modelleri açısından da farklıdırlar; bu kısmen bir mizaç meselesidir- ruh
halindeki, enerjideki, strese tepkilerdeki farklılıklar - ama aynı zamanda farklı sosyal
ortamlarda oluşan sosyal performans tarzlarıyla da ilgili bir sorundur. Personel seçimi açısından
bakıldığında kişiliğin bu yönleri önemlidir. Çünkü hangi kişinin belli bir işte en etkin olacağına
dair tahminlerde bulunmaya olanak sağlarlar. Meslek, rehberlik açısından kişiye en yüksek
mesleki tatmini sağlaması açısından önem taşır. Sosyal psikoloji açısından ise, bu öğeler,
insanların işte neden farklı davrandıklarını anlamamıza yardımcı olmaları bakımından ilgi
çekicidir
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Kişiliğin bütün yönleri işteki davranışlarla alakalı değildir. Bu nedenle geleneksel
yaklaşım, kişisel özellikler ve çalışma performansı ölçütleri arasındaki karşılıklı ilişkileri
araştırmak olmuştur. Bu konuda yapılan son araştırmalar kişilikle, çalışma davranışı arasındaki
ilişkinin bundan daha karmaşık olduğunu göstermiştir. Öncelikle, davranış, birden fazla
özelliğin kombinasyonundan oluşan karmaşık bir yola bağlı olabilir. İkinci olarak, yetenekler
alanında çok iyi işleyen genel özellikler modeli motivasyon veya sosyal davranış alanlarında
yeterince iyi işlemez, çünkü aynı kişi farklı ortamlarda çok farklı davranışlar sergileyebilir.
Çalışanların işine ilişkin düşüncelerinin olumlu olması, örgütler ve çalışanlar
açısından birçok istenen sonucu beraberinde getirebilir. İşyerinde mutlu ve huzurlu olan birey,
gerek çalışma arkadaşlarına, gerekse sosyal yaşantısı kapsamında etkileşimde bulunduğu birey
ve gruplara bu durumu yansıtır. Öte yandan çalışanın işine yönelik beklentilerini karşılaması
örgütsel açıdan da istenen bir durumdur. İşin yapısı, çalışma koşulları temel insan kaynakları
yönetimi uygulamalarının etkinliği, benimsenen yönetim felsefesi ve politikalar gibi örgütsel
faktörler ve bireyin yaşı, cinsiyeti ve eğitim seviyesi gibi bireysel faktörler bireyin işinden
sağladığı doyumuna etki edebilecek faktörlerden bazılarıdır.

4.5. Kişilik Özellikleri
Çalışma psikologları tipik olarak şunu varsayarlar, insanlar kişilik özelliklerine ve
tercihlerine göre bir işi seçerler veya o işe uygundurlar. Fakat günümüzdeki çalışmalar
gösteriyor ki hayatın iş gibi merkezi alanındaki tecrübe diğer alanlardaki davranışları ve
yönlendirmeyi etkiler, insanlar ne yapıyorlarsa o olurlar. Eğer iş tecrübeleri kişiler kontrol,
yetenek kullanma ve yakınlık gibi fırsatları kısıtlıyorsa, çalışanlar kişisel yönlendirme,
yeterlilik ve insan ilişkilerinde azalmış kapasiteye eğilim gösterirler- işte hayatlarının diğer
alanlarında. Çalışanların kişisel gelişimlerinin seviyesi ve bunun yanı sıra iş performansları
düşer. Çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesi için önemli bir sosyalleşme alanıdır.
Ayrıca çalışma ortamı,(iş arkadaşları, yönetimin yaklaşımı vb.) bireyin kişiliğini etkilemekte
aynı zamanda da örgüt, bireyin kişiliğinden etkilenmektedir. İnsanlar, çalışma yaşamlarındaki
ortamın, iş gereklerinin, rollerinin gerektirdiği kişilik yapılarını benimseme durumundadırlar.
Çalışmayla ilgili en çok dikkat çeken özellikler sosyal davranışı yönetenlerdir. Bir
zamanlar "hakimiyet" gibi özelliklerin "zeka”ya benzer bir fonksiyon üstlenerek her kişinin
farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde o özelliği ortaya koyacağına inanılırdı. Buna rağmen, artık
durumun böyle olmadığı, bireylerin farklı ortamlarda çok daha farklı davranışlar sergiledikleri
anlaşılmıştır. Aynı kişi evde veya işte, üstleriyle veya astlarıyla, erkeklerle veya kadınlarla
birlikteyken farklı şekillerde davranabilir. Evrensel kişilik özellikleri açısından geleneksel
yaklaşım, bu çeşitlilikleri pek değerlendirmeye almaz. Bir kişinin belli bir grupta ya da belli bir
ortamda lider olup olmayacağı, birincil olarak diğer kişilere kıyasla o durumla ilgilenmek için
gereken daha fazla yeteneğe sahip olup olmamasına bağlıdır. Bireysel farklılıkları içeren şu
sosyal davranışlar birincil olarak kişilik özellikleriyle bağdaştırılamaz: hakimiyet, liderlik,
uyum, inandırıcılık, dürüstlük, hoşlanabilirlik...
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4.6. Kişilik Tipleri ve Çalışma Hayatı
4.6.1. A Tipi, B Tipi Kişilik
Kişilik ile ilgili birçok araştırmacı tarafından farklı kuramlar geliştirilmiştir. A tipi
davranış sergileyen ya da A tipi kişilik özelliklerine sahip bireylerin rekabetçi bir yapıları
vardır. Başarı bu kişilerin hayatlarında merkezi önem taşır. Beklemeyi ve bekletilmeyi
sevmezler. Bu bireyler, agresif ve hırslılardır. Hız, bu kişiler için önemlidir. Genelde hızlı
hareket eder, hızlı yemek yer, hızlı konuşurlar ve hızlı çalışırlar.
A tipi davranış sergileyen kişiler kendilerinin belirlediği ama çoğu kez iyi
belirlenememiş amaçlara ulaşmak için, yoğun ve sürekli bir mücadele vermeye eğilimlidirler.
Başarılarının başkaları tarafından fark edilmesi ve başarılarından dolayı takdir edilmek isterler.
Kısıtlı bir zaman diliminde bile birçok şeyi yapmak isterler. Başkalarının konuşmasını bölmeye
ve konuşmayı kendi ilgi alanına çekmeye meyillidirler. Kendilerini sürekli zaman baskısı
altında hissederler ve kendilerine boş zaman yaratırlar.
B tipi kişilik özelliğine sahip bireyler A tipi kişilik özelliğine sahip bireylerin tersine
daha az rekabetçi, işine kendisini daha az adayan ve kendilerini daha az zaman baskısı altında
hisseden bireylerdir. Bu bireyler, zamanla daha az çatışma halindedir ve yaşama karşı daha
dengeli ve rahat bir yaklaşım sergilerler. Kararlı bir hızda çalışır ve kendini daha fazla güven
içinde hisseder.
B tipi kişinin, A tipi kişiden daha çok ya da daha az başarılı olduğu söylenemez. Bu
bireyler işleriyle ilgili olarak oldukça rahat davranırlar. A tipi davranış gösteren bireylere
nispeten çevredeki insanları daha az kendilerine rakip görürler. Kendilerine boş vakit ayırırlar
ve bu vakti harcarken rahat davranırlar. Diğer insanlarla iyi geçinen çevreye açık ve sosyal
yaşamı seven kişilerdir. B tipi kişilik özelliği gösteren bireyler daha az stres altındadır ve
sağlığına düşkündür.
Söz konusu sınıflandırma kapsamında A tipi ya da B tipi kişilik özellikleri daha iyi ya
da kötü diyemeyiz. Belirtilen özelliklerin hepsinin bir birey tarafından tamamen gösterilmesi
de beklenemez. Burada bireyin sergilediği davranış kalıbının sıklık ve yoğunluğu hangi kişilik
tipine daha yakın olduğunu gösterir. Kişilik özelliğinin dinamik olması sebebiyle bireyler uç
noktada A tipi davranış sergilese bile, zamanla B tipi kişilik özelliğine yaklaşabilir. Benzer
şekilde, B tipi özelliğe sahip bir birey, rekabetin giderek arttığı günümüz çalışma koşullarında,
A tipi kişilik özelliğine yaklaşabilir. Bu değişim, hızı ve mahiyeti başta bireysel mücadele
olmak üzere birçok farklı faktöre bağlıdır.

4.6.2. Dışadönük, İçedönük Kişilik Tipi
Dışadönüklük kişiliğin en yaygın ve her zaman hissedilen boyutlarından biridir ve
davranışın birçok yönüyle ilişkili olduğu halde çoğunlukla bu ilişkiler oldukça küçüktür.
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Dışadönüklük hem birbiriyle ilişkili hem de kısmen bağımsız iki bileşeni içerir. Bunlar,
eylemde bulunma hakkında düşünmenin tersine düşünmeden hareket etmeyi ve bir eylem
tercihinden oluşan davranışsal dışadönüklük ve sosyal ortamlardan (özellikle geniş ve gürültülü
olanlardan) hoşnutluktan oluşan sosyal dışadönüklüktür.
Dışadönük kimseler yönetim, satış ve eğitim gibi meslekleri seçerler. Çok konuşurlar, ikna
edicidirler, lider olarak seçilirler ve gülümseme, bakma gibi sözsüz sinyallere daha çok
başvururlar. İçedönük kişilerden daha mutludurlar ve iş memnuniyetleri yüksektir. Buna
rağmen, aynı işe bağlı kalırlar, kolaylıkla sıkılırlar.
İçe dönük kimseler ise; sessiz, çevreye karşı kapalıdırlar. İnsanlardan kaçar, kendi
başlarına kalmak isterler. Okumak, yazmak, resim, müzik gibi uğraşılardan hoşlanırlar.
İnsanlarla kolay ilişki kuramazlar, zor arkadaş edinirler. Yapacakları hareketi önceden düşünüp
tasarlarlar. Günlük yaşantıyı, olayları, kişileri ciddiyetle ele alırlar. Sakin, telaşsız bir yaşam
biçimini sever, duygu ve coşkularını çok sıkı denetim altında tutarlar. Aşırı duygulanımdan
kaçar, hareketlerini ve davranışlarını iyi denetlerler. Çok ender olarak saldırganlık davranışında
bulunurlar. Güvenilir insanlardır. Kurdukları toplumsal ilişkileri sınırlı ve dengeli olarak
sürdürürler. Ahlak kurallarına büyük değer verirler. Yaşama bakış açıları karamsardır.

4.6.3. Mizaca Göre Kişilik Tipleri
Hafif Kanlı: Eğlence ve müzikten hoşlanan neşeli ve canlı olan mizaç türüdür.
Ağır Kanlı: Bedensel özelliği gereği, çok uyur, az duygulanır yavaş hareket eder.
Kara Sevdalı (Melankolik: Derin görüşlü, cesur, duygusal, romantiktirler.
Asabi: Ateşli ve sert olup, çabuk kızar, kanları sarı safrayla doludur.

4.7. Kişilik Tiplerine Göre Meslek Seçimi
Bireyin iş yaşamından aldığı doyumu belirleyen en önemli faktörlerden birisi kişiliktir.
Dolayısıyla, çalışma hayatında mutlu olmanın, hedeflenen kariyere ulaşmanın ilk adımı,
kişilikle uyumlu bir kariyer seçimi yapmaktan geçmektedir.
Holland tarafından geliştirilen “mesleki kişilik kuramı”; bireyin değerlerini,
ihtiyaçlarını ve motivasyonunu içeren kişiliğinin, onun kariyer seçiminde önemli bir faktör
olduğunu savunmaktadır. Holland’a göre; her birey gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal,
girişimci ve geleneksel olmak üzere altı kişilik tipinden birisine dahil olabilmekte ve belirli
kişilik özelliklerine sahip bu bireyler, belli nitelikteki işlere ilgi duyabilmektedirler. Holland’ın
geliştirdiği mesleki kişilik kuramı, kariyer seçimine yönelik literatürde önemli bir yere sahiptir.
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Holland’ın mesleki kişilik teorisinin merkezinde dört önemli
varsayım bulunmaktadır. Bu varsayımlar, kişilik tiplerinin ve çevresel
modellerin niteliklerini; bu kişilik tiplerinin ve çevresel modellerin
nasıl şekillendiğini ve teorinin açıklamaya çalıştığı mesleki, eğitimsel
ve sosyal olguları nasıl bir etkileşim içinde ürettiklerini içermektedir:

1. Her birey, gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak
üzere altı kişilik tipinden birisine dahil olabilir.
Bu kişilik tipleri, biyolojik kalıtımı, anne-babayı, arkadaşları, sosyal sınıfı, kültürü ve
fiziksel çevreyi içeren çeşitli biyolojik, kültürel ve kişisel güçler arasındaki bir etkileşimin
ürünüdür. Kişi, bu etkileşimler içinde edindiği tecrübeler sonucu, bazı etkinlikleri tercih etmeyi
öğrenir. Zaman içinde bu tercih edilen etkinlikler güçlü ilgilere dönüşür. Bu ilgiler de özel bir
grup yetkinliklerin gelişimini sağlar. Sonuçta, bu ilgiler ve yetkinlikler, kişiyi, özel şekillerde
düşünmeye, algılamaya ve davranmaya götüren belirli bir kişilik tipi üretir.
2. Kişilik tipleri gibi, gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel
olmak üzere altı model çevre vardır.
Her bir çevrede belirli bir kişilik tipindeki bireyler baskındır ve her çevre belirli sorunlar
veya fırsatlardan oluşan koşulları içerir. Farklı kişilik tipindeki bireyler farklı ilgilere,
yetkinliklere, kişisel tarzlara sahip oldukları için, kendi ilgileri, yetkinlikleri, tarzlarıyla uyumlu
kişileri ve materyalleri seçerler ve bunlarla uğraşırlar. Böylece, kişiler, bir araya geldikleri
çevrelerde, en çok benzedikleri kişilik tipini yansıtan bir çevre üretirler.
3. Kişiler, kendi becerilerini ve yeteneklerini kullanabilecekleri, kendi tutumlarınıve
değerlerini ifade edebilecekleri, kendileriyle uyumlu konularla uğraşabilecekleri ve
kendileriyle uyumlu rolleri üstlenebilecekleri uygun çevreler ararlar.
Her bir çevre, sosyal bağlantılar veya işe alım uygulamaları aracılığıyla belli kişilik
tipindeki kişileri arar ve bulur. Kişinin çevre arayışı, farklı yollarla, farklı bilinç düzeylerinde
ve uzun dönemlere yayılmış bir şekilde gerçekleşir.
4. Davranış, kişilik ve çevre arasındaki etkileşimle belirlenir.
Kişinin kişilik profili ve içinde bulunduğu çevre profili bilinirse, meslek seçimi, mesleki
başarı düzeyi, iş değişimleri, kişisel yetkinlikleri, eğitimsel ve sosyal davranışları ile ilgili
tahminler yapılabilir.
Yukarıdaki varsayımlarda da belirtildiği gibi, Holland’a göre; meslekler yürütüldükleri çevre
bakımından altı grup olup, bu meslekleri yapacak kişilik tipleri de altı adettir. Holland’ın
altıtür meslek çevresinden her birine uygun kişilik tipleri şu şekildedir:
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İnsanların mesleki yetenekleri açısından altı biçimde
sınıflandırılabileceğine inanmak, fazlasıyla basit olacağı için
Holland, çoğu insanda baskın olarak bu altı kişilik tipinden
birisinin bulunabileceğini, aynı zamanda daha az önem taşıyan
bir ya da iki kişilik türünün de mevcut olabileceğini
varsaymaktadır. Tamamen gerçekçi, yani asosyal, pratik, somut
nesnelere değer veren, insanlarla çalışmaktansa makinelerle
çalışmayı yeğleyen bir insan bulmak çok nadir bir
durumdur. İki grubun birden özelliklerine ve ilgilerine sahip
birini bulmak daha olasıdır. Örneğin, gerçekçi ve araştırmacı.
Burada gerçekçi özellikteki birey, araştırmacı özelliğe sahip
olanın rasyonel, meraklı, sembolik, çözümlemeci yönlerinden
etkilenir.
Holland, bazı tiplerin birbirleri ile daha uyumlu, bazı tiplerin ise daha uyumsuz
olduğunu ileri sürmektedir. Kişilik tipleri arasındaki ilişkileri göstermek üzere, tipleri bir
altıgen çevresinde, belli bir biçimde düzenlemiştir. Şekil’de Holland’ın belirttiği altı kişilik tipi
ve bunlar arasındaki ilişkiler görülmektedir.

Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin Tutarlılık Derecesi
Şekil’de görülen altıgen çevresindeki tipler birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa,
tutarlılıkları o kadar fazladır. Bitişik kategoriler tamamen benzeşmekte, zıt köşeler ise birbirleri
ile hiç benzeşmemektedir. Örneğin, gerçekçi tip ile araştırmacı tip birbiri ile uyumlu özelliklere
sahip olurken, gerçekçi ile sosyal tipler birbirlerine tamamen zıt özellikler taşırlar.
Holland’a göre; kişilik ve meslek uyumlu olduğunda, iş tatmini yüksektir ve birey daha
başarılıdır. Bu nedenle birey kendini değerlendirme süreci içinde ilgilerini, değerlerini,
yeteneklerini, bir diğer ifade ile kişiliğini tanıdığı ölçüde, seçeceği kariyere yönelik kararını da
sağlıklı vermiş olacaktır. Kariyer kararının verilmesinde bireyin özel yetenekleri; sayısal,
mekanik, el becerisi akıl ve anlayış önemli rol oynamaktadır.
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4.8. Çalışma Hayatı ve Kişilik Arasındaki İlişki
Çalışan insanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü işyerlerinde geçirmektedirler.
Çalışma hayatına atılan bir insan ilk olarak kendi kişilik yapısıyla örgüt içinde yerini alır.
Kendi kişilik yapısıyla yapacağı iş ve içinde yer aldığı örgüt uyum içinde olduğu taktirde
bireyin iş yaşamındaki başarısı yükselir. Aksi halde işin sonucunda bireyin beklentisi yerine
getirilememiş olur. Kişi, iş yaşamında üstleneceği rolü benimseyerek sosyalleşme sürecinde
çalışma hayatına hazırlıklı olduğu taktirde, örgüt amaçları ile bireysel amaçları arasında
bütünlük sağlamak kolay olacaktır. Zira bu süreçte bireye kazandırılan yeni yetenekler, bilgi ve
beceriler sadece bireyin çalışma hayatında değil, özel yaşamda da kullanabileceği ve
davranışlarını şekillendirebileceği hususlardır.
Dolayısıyla kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve
değerlendirmesinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Bireyin davranışları, onun içinde
yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşması nedeniyle
bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş çevresini
etkiler. Örneğin uyumsuz kişiliğe sahip bir birey, örgüt ortamını ve çalışma barışını olumsuz
etkiler.
İnsanların psikolojik yapısının etkilenmesinde çevrenin etkisi olduğu kadar, kendi
karakter yapısı da önem taşır. İnsanın çocukluk dönemi, gelişim, ergenlik ve yaşlılık
dönemlerinin her birinde toplum içerisinde karşılaştığı birçok deneyim, onun gelecek
yaşantısının her safhasında etkili olmaktadır. Bu deneyimler, bireyin öğrenmesinde, çalıştığı
işyerinde, aile ilişkilerinde, okulda, vb. alanlarda onu avantajlı ya da dezavantajlı duruma
getirmektedir. Bu gerçekler günümüzde insan ilişkilerinin farklı iletişim araçları ve sosyal
ilişkilerin getirdiği zorunluluklar nedeniyle daha da karmaşık bir şekilde yaşanmaktadır. Bu
durum karşısında insanın kendisini koruyacak önlemleri alması gerekir. Bunların, yeterli
dinlenme, beslenme, eğitim, gelişen şartlara uyum, sosyal gereksinmeleri sağlama, insana değer
verme ve verilme, empatik düşünme vb. unsurlar olduğu söylenebilir. Bütün bunlar, bireyin
kendisi tarafından sağlanabileceği gibi çalıştığı kurum ve işletme tarafından da sağlanabilir.
Çalışma, modern dünyada sağladığı gelir yönüyle, ekonomik ve psiko-sosyal faydaları
ile bireyin yaşamında vazgeçilmez öneme sahip bir olgudur. Özellikle birey için çalışmak,
sadece bir gelir elde etmenin ötesinde, statü oluşturmak, kimlik duygusu geliştirmek ve
saygınlık öğesi olarak önemli bir yere sahiptir. Çalışan insanlar, yaşamlarının büyük bir
bölümünü işyerinde geçirdikleri için, kişilik yapıları; örgütün yapısı, ilkeleri, hiyerarşisi,
kültürü ve ikliminden etkilenir. Kendi kişilik yapısıyla yapacağı iş ve içinde yer aldığı örgüt
uyum içinde olduğu takdirde bireyin iş yaşamındaki başarısı yükselir. Aksi halde işin
sonucunda bireyin beklentisi yerine getirilmemiş olur.
Çalışma yaşamında kişi üstleneceği rolü benimseyerek, sosyalleşme sürecinde çalışma
yaşamına hazırlıklı olduğu takdirde, örgüt amaçları ile bireysel amaçları arasında bütünlük
sağlamak kolay olacaktır. Çünkü bu süreçte bireye kazandırılan yeni yetenekler, bilgi ve beceriler sadece
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bireyin çalışma yaşamında değil, özel yaşamda da kullanabileceği ve davranışlarını
şekillendirebileceği konulardır.
Dolayısıyla kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve
değerlendirmesinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Bireyin davranışları, onun içinde
yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşması nedeniyle
bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş çevresini
etkiler. Örneğin uyumsuz kişiliğe sahip bir birey, örgüt ortamını ve çalışma barışını olumsuz
etkiler.

4.9. Kişilikle- İş Arasındaki Uyumun Faydaları
Kişilik ile yapılan iş yaşamı arasında uyumun sağlanması sonucu oluşabilecek faydalar;
• Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi, örgüte bağlılığını arttıracak
işletmenin amaçları doğrultusunda etkinlik sağlanacak.
• Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurulması sonucunda
bireyin grup üyeleriyle ilişkileri arasında yönetsel etkinliği artıracak bir ilişki kurulacaktır.
• Grup normlarının bireylerin davranışlarını belirleme açısından önemli etkisi olduğu
bilinmektedir. Beklenen kurallara uyma, bireyin kişiliğine göre değişebilir. Grup üyeleri
tarafından dışlanmak istemeyen bir kişi grubun baskısına uygun davranacak, ilişkilerini uyumlu
bir biçimde yürütecektir.
• Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması örgütün
devamlılığı açısından son derece önem taşımaktadır.
• İşyerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim, örgüt üyeleri
arasında sıkı bir bağın kurulmasına katkı sağlayacaktır.
• Bireyler, bulundukları sosyal yapı içinde kişiliklerine uygun başka bireylerle uyum
içinde olması ve bunlarla iletişimde bulunması sonucu örgütsel etkinlik sağlanmış olacaktır.
• Bireyin kişiliği aynı zamanda liderlik davranışının ortaya çıkmasında da etkili
olacağından örgüt içerisinde liderin belirlenmesi konusunda etkili olacaktır.
• Örgüt içinde biçimsel olmayan grupların oluşumu ve gelişimi, bu grupları oluşturan
kişilerin kişiliklerinin uyuşmasına bağlıdır.
• Kişilik yapısı ile örgütün değerleri arasında bir benzerlik ve uyumun sağlanması ile
birey "ait olma" ihtiyacını işyerine bağlılığını göstererek karşılayacaktır.
• Örgüt üyeleri arasında kurulacak haberleşme ağının sağlıklı işlemesi ile bireylerin
kişiliği arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Benzer uyarıcılar karşısında bireylerin farklı
tepkiler göstermesi kişilik faktörüyle ilgili olduğuna göre, yanlış anlaşılabilecek sözlü veya
sözsüz mesajlar çatışmayı artıracak, örgütsel verimlilik azalacaktır
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• Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kişilik ile bir ilgisi yoktur?
a. Sarışın
b. Renkli gözlü
c. Cesaretli
d. İçe dönük
e. Zengin
2. Aşağıdaki faktörlerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerden birisi değildir?
a. Soya çekim
b. Aile
c. Sosyal sınıf
d. Coğrafi faktörler
e. Karakter
3. Mizaç insanın azalarının gösterdikleri direncin tümünü ifade eden bir kavramdır.
Aşağıdakilerden hangisi mizaç kavramını ilgilendirmez?
a. Çabuk kızmak
b. Hareketli olmak
c. Yetenekli olmak
d. Heyecanlı davranma
e. Neşeli olmak
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Kişilik bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerdir
b. Kişilik, kararlı bir nitelik taşır.
c. Kişilik ferdin yaşama biçimidir
d. Kişilik, bireyin bütün özelliklerini yansıtır.
e. Kişilik, bireyin bütün özelliklerini yansıtır.
5. Aşağıdakilerden hangisi mizaca göre kişilik tipleri arasında yer almaz?
a. Hafif Kanlı
b. Dışa dönük
c. Ağır Kanlı
d. Kara Sevdalı
e. Asabi
6. …………………….; bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin,
konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevreye uyum biçiminin özelliklerini içeren
bir kavramdır
7. …………………; bir kişide doğuştan var olan veya sonradan edinilen arızî ve
tesadüfî özellikler olarak da tarif edilebilir.
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8. ……………………….; bireye ait bazı temel ve ayırt edici özellikleri ifade eden
günlük yaşantı içinde bireye özgü, oldukça sınırlı, belirli duygusal tepkilerin nitelik
ve nicelik bakımından değişmesidir.
9. ……………………..; kişiliğin oluşması ve gelişmesi için önemli bir sosyalleşme
alanıdır

1.
2.
3.
4.
5.

Zengin
Karakter
Yetenekli olmak
Kişilik, bireyin bütün özelliklerini yansıtır.
Dışa dönük

6.
7.
8.
9.

Kişilik
Karakter,
Mizaç
Çalışma yaşamı,
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5. ÇALIŞMA HAYATINDA GRUPLAR
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Grubu başarıya götüren faktörler nelerdir? Tartışınız.
2. Grup incelemelerinde sosyometri tekniğinin önemi konusunda araştırma yapınız.
3. Çalışma grubu davranışları hakkında tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Grup tanımı

Birey-grup
yararları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
dayanışmasının Araştırma, fikir yürütme,
okuma

Çalışma
hayatında Çalışanlar arasında azami Araştırma, fikir yürütme,
verimliliğin
sosyometri tekniği
okuma
yükseltilmesindeki etki
Çalışma
davranışları

davranış
ve Analiz
grubu Bireylerin
yapma,
tepkilerini bireysel ve grup yürütme, araştırma
içinde
ölçme
ve
değerlendirme

fikir
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Anahtar Kavramlar
Grup; Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan
ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük ve büyük insan topluluklarına denir.
Formel Gruplar; Örgüt amaçları ile ilgili belirli bir sonuca ulaşmak ya da verilen görevleri yerine
getirmek için oluşturulan gruplardır.
Enformel (Biçimsel Olmayan) Gruplar; Örgütte çalışanların aynı yerde çalışmaları, benzer işi
yapmaları, aynı kültürden gelmiş olmaları nedeniyle kurmuş oldukları gruplardır.
Yatay gruplar; aynı düzeyde, aynı alanda çalışan örgüt üyelerinin bir araya gelmesinde oluşan
gruptur
Dikey grup; Belirli bir alan ya da bölümdeki değişik düzeylerden bireyleri içeren biçimsel
olmayan gruplardır.
Tesadüfi veya çapraz gruplar; Farklı çalışma alanı ya da bölümlerden gelen kimselerin
oluşturduğu gruplardır.
Birincil Gruplar; yüz yüze uzun süreli ilişkiler içindeki bireylerden oluşan gruptur.
İkincil Gruplar; İlişkilerin daha genel, uzak ve resmi olduğu gruplardır.
Sosyometri; grupta yer alan her üyenin, diğer üyelere ilişkin yakınlık, uzaklık ya da ilgisizlik
duygularını sistematik olarak inceleyen bir tekniktir.
Bireysel Sosyogram; Birey düzeyinde yapılan değerlemede elde edilen sonuçlar bir diyagram
üzerine çıkarılırsa buna bireysel sosyogram denir.
Grup Sosyogramı; Grup içinde yer alan üyeler arası ilişkilerin bir bütün olarak ele alınıp
incelendiği ve bir diyagram üzerine işlendiği çalışmaya grup sosyogramı denir
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Giriş
Hemen herkes bir çalışma grubu içinde yer almakta ve çalışma gruplarındaki örgütsel
ihtiyaç giderek büyümektedir. Formel (Biçimsel) çalışma grupları genellikle; iş/görev amaçları
ve sürekliliklerine göre tanımlanmaktadır. Geçici çalışma grupları; geçici nitelikteki komite, iş
güçleri ve proje takımlarını içermektedir. Bölüm komiteleri daha süreklilik göstermektedir.
Çünkü takımlar, yöneticiler ve onlara bağlı olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Bunlar örgütün
yapısının biçimsel yanıdır ve amaçları örgütsel fonksiyonların ihtiyaçlarını yerine getirmektir.
İş başındaki diğer gruplar ise, biçimsel olmayan (enformel) gruplardır. Yani resmen
yetki verilmemiştir. Biçimsel olmayan gruplar yalnız kalabilir ya da bir biçimsel (formel) grubun
alt kümesi olarak var olabilir. Onlar, birtakım kişisel ve/veya iş-odaklı ihtiyaçlara yardımcı
olabilir ve üyelerinin ortak çıkarlarına göre tanımlanmaktadırlar. Biçimsel ve biçimsel olmayan
grup dışında kalan diğer gruplar ekstra-örgütseldir, yani çeşitli farklı örgütlerin işçilerinden
oluşmaktadır. Bu gruplar, ortak çıkar etrafında bir araya gelmektedirler. Profesyonel gruplar ve
bunun gibi birçok işçi sendikaları, dernekler gibi.
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5.1. Grup Kavramı Ve Tanımı
İnsanoğlunun varlığından beri, bireyler çeşitli amaçlar doğrultusunda birlikte yaşama ve
bir arada bulunma ihtiyacı hissederler. Bireyler, varlıklarını sürdürme, tehlikelerden korunma,
belirsizlikleri aşma ve bunun gibi diğer birçok sosyal ve kültürel boyutlarda bir araya gelerek
gruplar ve topluluklar oluştururlar. Bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar,
gruplar, alt gruplar ve sistemler, yaşam dünyasının temel parçalarıdır. Oluşan grup ve
topluluklar ise alt sistemleri ve sistemleri ortaya çıkarır. Bu sistemler sosyal ortamlarda ortaya
çıkar, hem kendi içleri hem de aralarında etkileşim halinde bulunurlar.
Örgütsel anlamda, bireylerin ve grupların örgüt
içerisinde bulunmaları ve örgüt çıkarları doğrultusunda
hareket etmeleri birtakım özellikleri de beraberinde
getirmektedir. Özellikle açık sistem yaklaşımını benimseyen
örgütlerde, çevre ile etkileşim ve bu etkileşimin
farkındalığında olma önem arz eder. Bu, bir taraftan örgütün
diğer örgütlerle rekabetinin devamlılığını sağlarken diğer
taraftan da gelişimini sürdürülebilir kılar. Örgütün her
kademesi örgüte farklı katkı yapabilir. En üst düzey
yöneticiden, en alt düzey çalışana kadar elde edilen fayda
örgütün yaşamı üzerinde bir etkiye sahiptir.
Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar
olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük ve büyük insan topluluklarına grup denir.
Grubu başarıya götüren faktörler nelerdir?
Bir grubu örgüt içinde başarıya götüren faktörleri şu şekilde belirtebiliriz.





sağlamak.

Ortak bir amaca inanmak
İşbirliği havası içinde ortak bir çaba göstermek
Üyelerin destek ve güvenini kazanmış bir lidere inanmak
Üyeler arasında sağlıklı bir iletişim kurmak
Üyelerin moral düzeyini olumlu yönde etkileyecek çalışma koşullarını

5.2. Grup Çeşitleri
Gruplar çok çeşitli biçimlerde sınıflanabilir.
Bu sınıflamanın dayanağı, amaç ya da hedefler, süreklilik, yasal örgüt veya çerçeve
olabilir.
1Formel (biçimsel) grup
a. Sürekli biçimsel gruplar
b.Geçici biçimsel gruplar
2İnformel (biçimsel olmayan) grup
a. Yatay
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3-

b.Dikey
c. Çapraz veya tesadüfi gruplar.
Diğer gruplar
a. Üyelik grupları
b. Rerferans gruplar
c. İç gruplar
d. Dış gruplar
e. Birincil gruplar
f. İkincil gruplar

5.2.1. Formel Gruplar;
Burada ele alınması gereken diğer bir konu birey ve grupların ne şekilde yaratıcı
veya yaratıcı düşünme yetisine sahip olduğudur. Bir başka deyişle, hangi özellikler ve koşullar
birey ve grupların yaratıcı özelliğe sahip olmalarını sağlarlar, hangi özellikler bireylerin yaratıcı
olmalarını etkiler sorularının cevaplarının araştırılması gerekliliğidir. Kimi yazarlara göre bazı
özellikler gerçekten de yaratıcılığa neden olurken, kimi yazarlar ise bazı koşulların ve
özelliklerin yaratıcılığı yok ettiğini dile getirmişlerdir.
O halde bu türden varsayımların ele alınmasında fayda vardır. Örneğin, Patton’a,
herhangi bir sorunu diğer bireylerden daha önce sezebilen ve keşfedebilen bireylerin olduğunu
öne sürer. Bu tip bireylere problem öncüleri “problem pioneers” adı verilmektedir. Yazara göre
bu tip bireylerin zihinleri diğer bireylerin zihinlerine göre daha açıktır. Kendi çevresinde,
kendisine etki eden unsurlara tepkisi oldukça hızlıdır. Olayları daha geniş bir bakış açısıyla
algılama özelliğine sahiptir.
Ayrıca, bu tip bireyler, bireysel olarak kendilerini hem
diğer bireylerden hem de grup içindekilerden daha
bağımsız hissederler. Bu nedenden dolayı konulan sınırları
aşma eğilimindedirler. Kendilerini bağımsız hissetmeleri
diğer bireyler arasında daha zayıf bağların kurulmasına
neden olsa da daha bu zayıf bağlar kendilerini daha yaratıcı
bir pozisyona taşımaktadır. Patton’a göre bu tip insanlar
beklenmeyen olaylar karşısında diğer bireylerden daha
esnektirler. Belirsizliğe toleransları daha yüksektir. Daha
fazla alternatif üretme yeteneğine sahiptirler.

Örgüt amaçları ile ilgili belirli bir sonuca ulaşmak ya da verilen görevleri yerine
getirmek için oluşturulan gruplardır.
Modern sanayi toplumunun ayrılmaz bir parçasını bu tür formel gruplar
oluşturur.
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Bu gruplar sürekli ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır.
Sürekli biçimsel gruplar; Örgüte belirli hizmetleri devamlı sağlamak üzere oluşturulan
gruplardır. Görevlerindeki devamlılık bu grubun en önemli özelliğidir. Örn. Üst yönetim
kadrosu.
Geçici biçimsel gruplar; belirli bir görevi yerine getirmek için kurulan ve görev bitince
dağılan görev ekipleridir.

5.2.2. İnformel (Biçimsel Olmayan) Gruplar
Örgütte çalışanların aynı yerde çalışmaları, benzer işi yapmaları, aynı kültürden
gelmiş olmaları nedeniyle kurmuş oldukları gruplardır.
İnformel gruplar üyeleri arasında sevgi, saygı, ortak davranışlar ve destek sağlarlar.
İnformel gruplar kendi içinde;
-Yatay
-Dikey
-Tesadüfi gruplardır.
- Yatay gruplar; aynı düzeyde, aynı alanda çalışan örgüt üyelerinin bir araya
gelmesinde oluşan gruptur. Üyeler arası bağlılık çok güçlü değildir. Daha çok dertleşme,
olağanüstü durumlarda birlikte hareket etme fonksiyonları öne çıkar.
- Dikey grup; Belirli bir alan ya da bölümdeki değişik düzeylerden bireyleri içeren
biçimsel olmayan gruplardır.
Bu grubun üyeleri, birbirleriyle ast ya da üst ilişkisi içinde bulunurlar. Grup üyelerinin
birbirlerini uzun süreden beri yakından tanımaları ve her birinin ortak amaçları gerçekleştirme
isteği böyle bir grubun oluşmasını sağlar. Bir bölümün işçileri, ustabaşıları, şefleri ve
müdürlerin tamamından oluşan veya bunların bazılarının katıldığı gruplardır.
- Tesadüfi veya çapraz gruplar; Farklı çalışma alanı ya da bölümlerden gelen
kimselerin oluşturduğu gruplardır.
Bu grupların üyeleri ortak bazı özellikleri nedeniyle bir araya gelmişlerdir.
Bu gruplara örnek olarak, hemşerilik aynı eğitim ve kültürü almış olmak, aynı okuldan
mezun olmak, aynı derneğin üyesi olmak gibi...
BİRİNCİL GRUPLAR; yüz yüze uzun süreli ilişkiler içindeki bireylerden oluşan
gruptur.
Bu tür gruplarda, yüz yüze ilişkiler, yardımlaşma, sevgi, dostluk bağları kuvvetlidir.
Grup dayanışmasının yüksek olduğu gruplardır. Örnek Aile, komşuluk, akrabalık ve
oyun grupları.
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İKİNCİL GRUPLAR; İlişkilerin daha genel, uzak ve resmi olduğu gruplardır.
Bu gruplar daha çok sanayileşmiş ve şehirleşmiş toplumlarda görülür. Örnek. Resmi
kurumlar, üniversiteler, sendikalar.

5.3. Çalışma Gruplarının Hedef ve Amaçları:
Bu biçimsel çalışma grubunun kurulması, birtakım insan ve maddi kaynaklarla
sağlanmaktadır. Üyeler seçilir ve bir lider saptanabilir. Grubun amacı, genellikle açıklanmaktadır.
Grup, iş/faaliyetini planlama, bir şey yapma, iş/faaliyet akışı üzerine karar verme, geçmiş
iş/faaliyetlerini değerlendirme ve/veya yeni fikirler ortaya çıkarmak isteyebilir. Hedeflerin;
başarıya ulaşmada, grubu harekete geçiren bir etkisinin olduğu ileri sürülmektedir. Yine de
hedeflerin bu etkiye sahip olup olmaması, hedefleri belirlemede grubun katılımına bağlıdır.
Hedeflerini kendileri belirleyen gruplar, kendilerine atanmış hedefleri olan gruplardan daha iyi bir
performans göstermektedir.

5.3.1. Katılımcı Yönetim
Bazı örgütlerde, işçi grupları çalışmaları ile ilgili birtakım kararlar verir ve planlama
yapar. yerinden yönetim (ademi merkeziyet) karar almada daha dar olarak işçileri kapsayan bir
yoldur. Üretim işçilerinin çalışma gruplarına temsil yetkisi ve onların müdürleri, proje takımı
oluşturur gibi çalışma kararlarının alınmasında bazı katılımlara izin vermektedir.
Özel işçi katılma stratejileri, ne kadarlık bir katılıma
izin verildiğine göre çeşitlendirilip geliştirilmiştir. kendi
kendini denetleyen çalışma grupları yönetimsel iş/görevleri
kapsayan çalışma biriminin bütün yönlerini yerine getirmesi
için işçilere izin vermektedir. Bir başka işçi katılma
yöntemi ise, kalite grubudur. Bu çalışma kalitesinin
geliştirilmesi ve verimlilik problemlerinin çözülmesi için
işçilerin birtakım fikirler ürettiği tartışma grubudur.. Japon
yönetiminin başarısına cevap olarak bu ülkede kalite
gruplarına rağbet olmasına rağmen, aslında onlar bir
Amerikan buluşudur.
Kalite grubu, Coch ve French’in uzun yıllar süren çalışmalarına dayanmaktadır.
Çalışanların kararlara katılımının sonucu olarak verimlilikteki ilerleme ve gelişmeleri
keşfetmişlerdir. Kalite grubunun teorik temeli Argyris ve diğer insan ilişkileri kuramcıları
tarafından sağlanmıştır.
Bu grupların başarısı, çalışma grubunun ne kadar özerk bir yapıya sahip olduğuna bağlı
olabilir. Kendi kendini yöneten çalışma grupları, çalışmalarını kontrol etmek için önemli bir
yetkisi vardır. Verimli ve etkili bir biçimde değerlendirdiler. Yine de daha az ilişkiye izin verilen
programlar, daha az etkili ve motive edici olması beklenilebilir. Örneğin; kalite grubu çok başarılı
olarak gösterilmemiştir. Bramel ve Friend, kalite gruplarının başarısının eksikliğini, böyle
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grupların kurulmasına neden olduğuna bağlamıştır. Küçük çalışma gruplarının görünümünün
yıldan yıla değiştiğine dikkat çekmişlerdir. Bazen çalışma grubu, denetim çalışanlarının örgüt
araçları olmuştur. Böyle zamanlarda, yönetim grupla ilgili olarak olumludur. Diğer zamanlarda,
çalışma grubu çalışanların artan gücünün bir belirtisi olarak karşılanmıştır. Yönetim bunu soğuk
karşılamıştır.

5.3.2. Biçimsel Olmayan (Informel) Grupların Amaçları
Biçimsel olmayan gruplar, kişisel amaçlara hizmet etmektedir ve en azından rutin işlerin
yoruculuğunu ve can sıkıntısını hafifletmeye çalışır. Görünüşe göre; can sıkıcı/ağır işlerde,
insanların işlerinden memnun kalması olası değildir. Roy'un fabrika çalışanlarının grubu ile ilgili
olarak yaptığı incelemede; çalışma grubunun üyeleri arasındaki sosyal etkileşimin, bu tür işlerdeki
eksiklikleri telafi edebilmekte olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışma grubunun bir iş günü
boyunca; canlanma, dinlenme ve iş tartışmalarının olduğu birçok paydos verdiğini belirtmektedir.
Biçimsel çalışma grubu gibi, biçimsel olmayan çalışma grubu da iş ve örgütün görev, ilke ve
usûlleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Günlük işlerin tamamlanması sürecini kolaylaştırarak
örgütün başarısına katkıda bulunabilir.
Biçimsel olmayan grupların kimi zaman örgüt üzerinde birtakım olumsuz etkileri vardır.
Örneğin; daha önce alan araştırmalarında (incelemeleri) sözü edilen - tel yığınları gözlem odası –
çalışmasında, biçimsel olmayan çalışma grubu kendi sahip olduğu norm ve davranış kurallarına
uygun olarak, örgütün ilkeleriyle doğrudan çelişse bile etkiliydi. Grup; yönetimin talep ettiğinden
daha düşük düzeyde, sahip olduğu verimliliğini devam ettirmiştir. Bu, grubun diğer üyeleri
tarafından bireylere uygulanmış olan güçlü enformel baskıdan ötürü meydana gelmiştir. Daha
fazla çalışanlar verimliliklerini düşürmek için, tembel olanlar ise -ki bunlar grubun oranından
daha düşük üretim yapanlar- verimliliklerini arttırmak için baskı altına alınmıştır. Grubun esas
amacı olarak her zamanki gibi kabul edilmiş olan işi değiştirmeye karşı koyma ortaya çıkmıştır.
Çalışanlar dayanıklı gibi görünmekteydi. Çünkü yönetimin üretim kotalarını artırarak ve maaşücret ödemelerini paylaşmadan, onlardan yararlanabileceklerine inanıyorlardı.

5.3.3. Grup Süreçleri
Gruplar, çalışmalarını birbirleriyle olan(kişisel) etkileşim süreçleri sayesinde yerine
getirmektedir. Bu süreçler, gruba faydasına göre çeşitlendirilir. Aslında grup iş/görevlerini
tamamlamada başarılı olmayabilir. Çünkü karşılıklı etkileşim süreçleri hatalı olabilir. Bu
bölümde, grup etkileşim süreçleri ve grubun etkin bir şekilde çalışmasını engelleyen koşullan
inceleyeceğiz.
İletişim, grup etkileşim süreçlerinin bir aracıdır. Grup içi iletişime dikkatle bakarsak,
durumun nasıl olduğuna dair ipucu elde edebiliriz. İletişim; kişisel güdü ve hedefleri, karar
yöntemlerini ve sosyal etki süreçlerini yansıtmaktadır. Araştırmacılar grup süreç analizini
kullanarak, grup üyelerinin karşılıklı birbirini etkileyerek kendi güçlü ilişkileriyle iletişim
kurduklarını bulmuşlardır. Örneğin; bir üye soruları sorar ve diğeri de birtakım talimat ve ifadelerle
cevap verir. Bir kişi de düzenli olarak başkasının sözünü kesebilir. Ayrıca insanlar sözlü olmayan
mesajlarla ve vücut hareketleriyle, ses tonu ve göz temasıyla da iletişim kurabilir.
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Grup içi iletişimi analiz etmek için, araştırmacıların kimin ve ne şekilde konuştuğuyla
ilgili not almak zorundadır. Ayrıca diğerlerinin de nasıl cevap verdiğini gözünden
kaçırmamalıdır. Konuşmayı analiz etmek ve gözlemlemek için geliştirilmiş, konuşmacıyı ve
mesajın şeklinin dilbilgisine uygunluğunu göstermek için şifrelerin kullanıldığı ve önceki
konuşmacıya bir cevap olarak mesajın nasıl işlendiğini gösteren bir yöntemdir. 1 no.'lu tabloda
gösterildiği gibi; iletişimin bu yönleri, mesajın fonksiyonunu(işlevini) göstermektedir.
Örneğin; çalışma yöntemleri hakkındaki bir konuşmada, müdür kendine bağlı çalışanının
sözünü keserek, "Evet, işi bu yolla yapmalıyız." diyebilir. Bu başarılı bir engelleme veya
müdürün anlaşma veya destek gösterdiği bir görüşmedir.
Sonra ise, müdür "Malzemeleri sipariş edeceğiz, gelecek hafta onları alabilirsin."
diyebilir. Burada, müdür birtakım talimatlar vererek görüşme yapar. Şifreleme (Kodlama) sistemi
ile grup etkileşiminin farklı birçok yönü incelenebilmektedir.
Örneğin; üst-ast (müdür ve ona bağlı çalışanlar arasındaki) etkileşimini farklı örgütsel
modellerde incelemişlerdir. İletişimin, görevsel örgütlerde daha fazla kabul edilir ve danışmacı
olduğunu ve de mekanik örgütlerde ise, daha çok denetleyici olduğunu keşfetmişlerdir.
Tablo: 1 Görev Fonksiyonuna Katılma Davranışı
Görev Fonksiyonu

Gözlemlenen Davranışın Açıklaması

Başlama:

Problem-çözme süreci açıklanan görev, önerilen yöntemler, açıklanan
hedefler ve ana hattı çizilen yöntemlerle birlikte başlar

Bilgi ve fikirlerin verilmesi:

Tartışmada kullanılmak üzere görevle ilgili malzeme ve veri sağlanır.

Bilgi ve fikir arayışı:

Başkalarına danışma.

Açıklama ve inceleme:

Yorum yapılır ve daha fazla iş/görev tartışmasını teşvik etmek ve
anlaşılmasını geliştirmek için açıklayıcı bilgiler eklenir.

İş/Görev kararı talebi:

Karar vermede grubun hazırlıklı olup olmadığı test edilir.

5.3.4. Grup Fonksiyonları: Görev ve Sürdürme
Çalışma grubundaki; hem sözlü hem de sözlü olmayan hareket ve davranışlar, grup
fonksiyonlarını ortaya çıkarmaktadır. Etkili grupların incelemesi; bir grubun hedeflerine
ulaşmak için 2 fonksiyonu da yerine getirmesi gerektiğini göstermektedir. İlk fonksiyon, görev
uyumlu davranışları yansıtmaktadır. Diğer fonksiyon ise; üyenin, grubun etkileşim sürecini
sürdürmek veya geliştirmek için çalıştığı bir fonksiyon olan sürdürme hareketidir.
Grubun formel lideri ve/veya üyeleri bu fonksiyonları yerine getirmektedir. Normal
çerçevede, grup lideri; bu işin hepsini değil, bir kısmını yapmaktadır. Bu durma ve liderin kişisel
eğilimine bağlı olarak, ya görev ya da sürdürme fonksiyonu üzerine dikkatini toplaması
muhtemeldir. Grubun üyeleri, diğer fonksiyonu verine getirebilir ya da tamamıyla ihmal
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edilebilir. Dolayısıyla bu fonksiyonlar yeterli derecede yerine getirilemez. (grup içinde birtakım
sorunlar beklenilebilir.
Grup Görev Fonksiyonu formal çalışma hedefine işaret etmekte ve görev uygulamasına
doğrudan katılan üyeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Görev uyumlu davranışların doğası
belli çalışma devrine bağlıdır. Yine de genel olarak, üyeler göreve davranışlarını: (fikirler
üretme ve değerlendirme, karar verme ve göreve ilişkin faaliyetleri belirleyerek göstermektedir.
Bu fonksiyonun önerdiği hedef ve yöntemleri yerine getiren grup üyeleri: görevle ilgili veri
araştırma ve görüş bildirme, görüşmeleri özetlemektedir. Gruplar: üyelerinin tamamının
katılımına sahip olduklarında, grup hedeflerine kişisel hedeflerden daha fazla öncelik
verildiğinde ve etkin bir şekilde yönetilen grup içindeki kişisel anlaşmazlıklar olduğunda,
gruplar görevlerini tamamlamada başarılı olabilmesi daha çok mümkündür.
Grup Görev Fonksiyonu, formal çalışma hedefine işaret etmekte ve görev
uygulamasına doğrudan katılan üyeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Görev uyumlu
davranışların doğası belli çalışma devrine bağlıdır. Yine de genel olarak, üyeler göreve
davranışlarını; fikirler üretme ve değerlendirme, karar verme ve göreve ilişkin faaliyetleri
belirleyerek göstermektedir. Bu fonksiyonun önerdiği hedef ve yöntemleri yerine getiren grup
üyeleri; görevle ilgili veri araştırma ve görüş bildirme, görüşmeleri özetlemektedir, (bkz. Tablo
2).
Grup Sürdürme Fonksiyonu, grup içi faaliyetleri ve grup sürecinin denetimini
kapsamaktadır. Gruplar; üyelerinin tamamının katılımına sahip olduklarında, grup hedeflerine
kişisel hedeflerden daha fazla öncelik verildiğinde ve etkin bir şekilde yönetilen grup içindeki
kişisel anlaşmazlıklar olduğunda, gruplar görevlerini tamamlamada başarılı olabilmesi daha
çok mümkündür.

Tablo 2

Sürdürme Fonksiyonunun Yerine Getirilmesine Katılma Davranışı

Sürdürme fonksiyonu

Gözlemlenen Davranışın Açıklaması

Kapı-koruma:

Grup içindeki iletişim devam eder; her bireyin katılma şansı olduğu
görülür ve daha az aktif olan üyeleri katılmaları için cesaret verilir

Uyumlaştırma:

Üyelerin anlaşmazlıkları/çatışmalarını önlemeye yardımcı olur,

Uzlaştırma

Grubun aşırı gerilmesi azaltılmaya çalışılır.

Karar sürecinin talebi: Grubun çalışma tarzına dikkat çeker. Etkileşim süreci ile birlikte
memnuniyet düzeyi test edilir.

Grup sürdürme fonksiyonunu yerine getiren bireyler, üyeleri bu kriter(ölçüt)lerle
buluşturmak için çaba harcamaktadırlar. Gruba, kendilerinden daha fazla haberdar olmalarına
ve kişisel anlaşmazlıklar konusunda yardım etmektedirler. (bkz.Tablo 2).
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Bu iki çeşit grup fonksiyonunun uygulanmasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bazen grup
başarısız olur. Çünkü görev ihtiyaçları, grup üyelerinin kabiliyet ve motivasyonunu aşmaktadır.
Planlanmamış ve belirsiz görevler, özellikle de sınırlı insan ve maddi kaynaklı bir grup için
zordur. Ayrıca eğer bir grup görev fonksiyonunu ihmal ediyorsa, başarısızlık ortaya çıkabilir.
Bazen bu olur; çünkü grup, iç problemlerin ağına düşer. Örneğin; insan kendi ihtiyaçlarını
öncelikle ortaya koyup, iş/görevleri üzerinde çalışmak yerine ihtiyaçlarını karşılamayla meşgul
olabilirler. Bu "kendine yönelme davranışı", grubun işini yapmasına engel olacaktır. Kendine
yönelme güdüsü genellikle bireylerin sahip olduğu kişisel meselelerin "gizli gündemi"nde yer
almaktadır. Bu kişisel meseleler, grupta güç elde etme veya kişisel mükafatlarla ilgili olabilir.

5.4. Grup İncelemelerinde Psiko-Sosyal Araç Olarak Sosyometri
Moreno tarafından geliştirilen sosyometri, özel bir araştırma tekniğidir ve sosyal
ilişkilerin ölçülmesi demektir. Grupların karakteristik özelliklerinin incelenmesinde
kullanılmaktadır.
Sosyometri, sosyoloji ve psikoloji arasında bir ara disiplindir. Moreno, küçük
gruplar içinde yer alan bireylerin birbirini yakından tanımaları nedeniyle aralarında sosyal ve
doğal nitelikte sıkı ilişkiler kurulduğunu ve bu ilişkilerin sayısal olarak ya da grafikler aracılığı
ile şematik biçimde açıklanabileceğini sosyometri tekniği ile ortaya koymuştur. Sosyometrik
araştırmada, grup üyeleri diğer grup üyelerine karşı olan kişisel reaksiyonlarıyla ilgili bilgi
vermektedir. Bu yöntem genellikle, çalışma arkadaşlıkları ve biçimsel olmayan (informel)
liderlikte incelenmiştir. Katılımcılar; kimi sevdiklerini, kimle çalışmayı tercih ettiklerini veya
kimi lider olarak görmek istediklerini bildirebilirler. Bütün grup analiz edildiğinde, birtakım
veriler bazı ilişki modellerini ortaya çıkarmaktadır.
Moreno’ya göre, bireyler arası ilişkiler daha çok duygusal nitelik taşıdığından
olumlu ya da olumsuz davranışlar çoğu kez bilinçsiz olarak meydana gelmekte ve bu tür
ilişkilerin matematiksel yöntemlerle ölçülebileceğini ve sosyal atom olarak nitelendirilen
bireyin grup içindeki yerinin sosyometrik analizlerle saptanabileceğini belirtmiştir.
Sosyometri grupta yer alan her üyenin, diğer üyelere ilişkin yakınlık, uzaklık ya da
ilgisizlik duygularını sistematik olarak inceleyen bir tekniktir.
Grup içinde bireyin etkinliği ve başkalarıyla ilişkileri sosyometri ile ölçülmeye ve kağıt
üzerine dökülmeye çalışılır.

5.4.1. Sosyometrik Testler
Sosyometrinin ilk aşamasını sosyometrik testler oluşturur.
Grup üyelerine daha önceden titizlik ve özenle hazırlanan sorular yöneltilir.
Soruların yanıtlanması ve değerlendirilmesi test yönteminin gereği olarak gizlilik ilkesi ve
güvencesi altında yapılır.
Bir sosyometrik test içeriğinde dört önemli özellik aranır.
1Gerçek veya potansiyel eğilimler.
Kimi ister siniz? ya da Kimi seçer siniz?
2Ele alınacak grubun sınırları belirlenir.
122

3Test, biçimsel olan ya da olmayan eylemlerin akışını güncel plan üzerinde
belirlemelidir. Bunun için de şu sorular yöneltilir.
-Yönetsel sorunlar için daha çok kime başvuruyor sunuz?
-Bir başka fabrikada bilgi toplamak üzere ücretli olarak biri görevlendirilecek ise kimi
seçer siniz?
4- Test bireyin değerleme biçimini açıklıkla belirlemelidir.
Testi yanıtlayan kişi, kimi ya da kimleri seçtiğini azalan veya artan bir tercih sırasına
göre açıklar.
Bunun dışında testler, birçok durumlarda, yanıtların gerçek niteliğini denetlemek
amacıyla ek soruları da içerirler.

Kimi ne yapmak için seçer siniz? Ya da arkadaşlık için kimleri hangi nedenlerle
istemez siniz?
Sosyometrik testler, bireyin kendisi ve başkalarını tanıması bakımından etkili
bir araçtır. Aynı zamanda grupların, gerçek ve duygusal yapısını, sosyo-psikolojik özelliklerini
ortaya koyan bir çalışmadır.

5.4.2. Bireysel Sosyogram
Sosyometrik testlerin uygulanmasından sonra elde edilen veriler gizlilik güvencesi
altında yetkili kişiler tarafından değerlendirilir. Bu değerleme birey ve grup düzeyinde olabilir.
Birey düzeyinde yapılan değerlemede elde edilen sonuçlar bir diyagram üzerine
çıkarılırsa buna bireysel sosyogram denir.
Bu diyagram üzerinde bireylerin birbirlerine karşı duydukları ilgi (sempati) ya da
antipati farklı renklerde çizilen oklarla gösterilir.
Örneğin, A, B’ye sempati besliyorsa A
B ya da antipati besliyorsa
A
B şeklinde gösterilir.
Bu sempati ya da antipati okları A’dan B’ye doğru ya da karşılıklı olarak kullanılabilir.
A
B
A

B
C
Bireylerin karşılıklı olarak birbirlerine sempati beslemeleri durumunda ikilem ya da
üçgen modeli oluşur.
Zincirleme ilişki
,
A

B

C

D

E

F

Grup üyeleri en yakın gördükleri diğer üyeleri zincirleme yapı içinde seçerler.
A, B’yi, B, C’yi, C, D’yi, D, E’yi seçer, fakat ilişkiler karşılıklı değildir.
Merkezde toplanan sempati ilişkisi
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Grup üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından bir üyenin seçilmiş olması halinde söz
konusu olana modeldir. Moreno, bu tipleri yıldız olarak tanımlar.

5.4.3. Grup Sosyogramı
Grup içinde yer alan üyeler arası ilişkilerin bir bütün olarak ele alınıp incelendiği ve
bir diyagram üzerine işlendiği çalışmaya grup sosyogramı denir.
Grup sosyogramı, grubun işlev ve biçimini incelemekten çok üyeler arasında oluşan
doğal ve duygusal nitelikli ilişkilerin görüntüsünü verir.
Sosyometrik testlerin sonuçlarına göre, yapılan matematiksel değerleme başlı başına şu
tipleri ortaya çıkarır.
 Fazla oy alanlar yıldızlar
 Az oy alanlar ya da hiç oy alamayanlar yalnızlar
 Birbirlerine oy verenler çiftler
 Üçgenler
Yıldızlar, başkalarına kendisini sevdirmiş, arkadaşları arasında sempati
uyandıran, bu bakımdan yöneticilik yeteneklerine büyük olasılıkla en çok sahip olan
kişilerdir.
Yalnızlar ise, genellikle durumlarından hoşnut olmayan ya da gruba uyarlanamayanlar
olarak nitelendirilebilir.
Seçilenlerden biri ya da ikisi yalnızdırlar. Çiftler, klikler ve ayrıca diğer alt gruplar ortaya
çıkmaktadır. Bu bilgi, çalışma gruplarındaki karşılıklı etkileşimlerini geliştirmesi bakımından
faydalıdır. Örneğin, yalnız olanlar özel olarak dikkate ihtiyaç duyabilir. Çünkü kapasiteleri
kullanılmamıştır. Klikler grup içerisindeki potansiyel anlaşmazlıkları göstermektedir.
Sosyometri aynı zamanda bir grupta en etkili üyenin lider seçiminde yöneticilere
yardımcı bir teknik olarak da kullanılabilir.

124

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• Uygulamalar

•

125

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Uygulama Soruları

126

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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• Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir grubu örgüt içinde başarıya götüren faktörlerden birisi
değildir?
a. Ortak bir amaca inanmak
b. Ortak bir çaba göstermek
c. Üyelerine maddi menfaat sağlamak.
d. Üyelerin güvenini kazanmış bir lidere inanmak
e. Üyeler arasında bir iletişim kurmak
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir grup çeşidi değildir?
a.
Biçimsel grup
b.
Sürekli biçimsel gruplar
c.
Biçimsel olmayan grup
d.
Çapraz veya tesadüfi gruplar.
e.
Kalabalıklar
3. Aşağıdakilerden hangisi Örgüt amaçları ile ilgili belirli bir sonuca ulaşmak ya da
verilen görevleri yerine getirmek için oluşturulan gruplardan biridir?
b. Formel Gruplar;
c. Enformel Gruplar
d. Yatay gruplar
e. Birincil Gruplar
4. Grupta yer alan her üyenin, diğer üyelere ilişkin yakınlık, uzaklık ya da ilgisizlik
duygularını sistematik olarak inceleyen bir teknik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyometri
b. Sosyogram
c. Bireysel sosyogram
d. Grup sosyogramı
e. Sosyometrik test
5. Sosyometri tekniğini kim geliştirmiştir?
a. Moreno
b. Taylor
c. Fayol
d. Mayo
e. McGregor
6. Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar
olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük ve büyük insan topluluklarına
……………………… denir.
7. - …………………… Belirli bir alan ya da bölümdeki değişik düzeylerden bireyleri
içeren biçimsel olmayan gruplardır.
8. Grup içinde yer alan üyeler arası ilişkilerin bir bütün olarak ele alınıp incelendiği ve
bir diyagram üzerine işlendiği çalışmaya ……………………….. denir.
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Cevap anahtarı
1.
2.
3.
4.
5.

Üyelerine maddi menfaat sağlamak.
Kalabalıklar
Formel Gruplar;
Sosyometri
Moreno

6. Grup
7. Dikey grup;
8. grup sosyogramı
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6. ÇALIŞMA HAYATI ve İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Çalışma Hayatında insan kaynaklarının Yeri
2. Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri
4. Personel Yönetimi -İnsan Kaynakları Yönetimi Karşılaştırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


İnsan Kaynakları Kavramı

İnsan Kaynaklarının Önemi
İnsan Kaynaklarının Gelişimi


Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi



İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri



Personel Yönetimi -İnsan Kaynakları Yönetimi Karşılaştırması



İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri



İnsan Kaynakları Yönetiminde İlkeler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsan Kaynaklarının
Önemi

Kaynak kullanımı

İnsan
Kaynakları
Yönetiminin Özellikleri
İnsan Kaynaklarının
Gelişimi
Günümüzde
Kaynakları
Önemi

Kaynakların yönetimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırma, inceleme, yayın
tarama
Araştırma, inceleme, yayın
tarama

İnsan kaynaklarının tarihi Araştırma, inceleme, yayın
gelişimi
tarama

Günümüzdeki
gelişmeler Araştırma, inceleme, yayın
İnsan
paralelinde etkin kaynak tarama
Yönetiminin
kullanımı
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Anahtar Kavramlar
İnsan kaynakları kavramı; kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda
oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder.
İnsan kaynakları planlaması işletmede çalışacak iş görenleri, nitelik ve nicelik yönünden belirli
bir düzen içinde sağlamaktır.
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Giriş
Günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimler örgütlerin hedeflerine
ulaşabilmeleri için insan kaynağına daha fazla önem vermelerine neden olmaktadır. Bu
bağlamda insan kaynakları yönetimi alanında bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Geleneksel
olarak personel seçme, eğitim, performans değerlendirme, ödüllendirme gibi alt işlevler
bazında ifade edilen insan kaynakları biriminin faaliyet alanı genişlemekte ve örgüt hedeflerine
ulaşabilmek için insan kaynakları yönetimine olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır.
İnsan Kaynakları bir örgütte çalışanların etkinliğini arttırmak amacıyla biçimlendirilmiş tüm
örgüt çapındaki işlevler ve faaliyetlerden oluşan bir bilgi ve uygulama setidir.
Organizasyonun bütün bölümlerinin ortak ögesi insan olduğundan, insan kaynakları
yöneticisinin vereceği kararlar her bölümü az ya da çok etkiler. İnsan kaynakları yöneticisiyle
diğer yöneticilerin karşılıklı olarak birbirine bağımlı olması, modern insan kaynakları
fonksiyonunu geleneksel yaklaşımdan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Dolayısıyla başka
hiçbir fonksiyonun diğer fonksiyonlar üzerindeki etkisi insan kaynakları fonksiyonun ki kadar
büyük değildir. İnsan kaynakları yöneticisinin kararlarının etkisi bütün organizasyona yayılır
İşletmeler rekabette başarının en önemli şartı olarak "insan" unsurunun önemini
algılamaya ve insan kaynaklarına yatırım yapmayı, bir maliyet unsuru olarak görmekten
vazgeçmeye başlamışlardır. Bilgi toplumunda insan gücünün değişen yapısı karşısında, mevcut
yönetim modelleri etkili olamamış ve insan odaklı yeni yönetim modelleri ortaya çıkmıştır.
İşgücü açısından, zaman ve mekan kavramları eski önemlerini yitirmişlerdir.
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6.1. İnsan Kaynakları Kavramı Ve Tanımı
İnsan kaynakları kavramı kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda
oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder. Bu kavram, örgütün
bünyesinde bulunan en üst yöneticiden en alt düzeydeki iş görenlere kadar tüm çalışanları
kapsadığı gibi, örgütün dışında bulunan ve potansiyel olarak yararlanılabilecek işgücünü de
kapsar. İnsan kaynakları kavramı ilk defa 1817 yılında ekonomist Springer tarafından ifade
edilmesine rağmen, insan kaynakları yönetimi kavramının içerik olarak bir bütünlüğe
kavuşmanın Taylor ve Fayol tarafından yönetim alanında ortaya atılan fikirlerle birlikte
gerçekleştirdiği kabul edilmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi çeşitli ülkeler
bakımından farklılıklar göstermektedir. Konu ile ilgilenen bazı araştırmacılar “Personel
Yönetimi” kavramı ile “İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramını eş anlamlı olarak
değerlendirirken, diğer birçok araştırmacı ise bu kavramlar arasında çok büyük anlam farkı
bulunmamakla birlikte, örgütte yerine getirilen fonksiyonlar bakımından bazı farklılıkların
bulunduğunu öne sürmektedirler.
İnsan Kaynaklarının amacı, çalışanların
motivasyonunu yükseltecek ve performansı artıracak
ortamların yaratılması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması için gerekli olan strateji, politika ve bilgiyi
sağlamaktır. İnsan kaynakları fonksiyonunun etkili
olabilmesi organizasyonun diğer fonksiyonlarıyla tam
bir işbirliği içinde olmasına bağlıdır. Organizasyonun
insan kaynaklarının optimum kullanımı, insan
kaynakları fonksiyonunun başlıca amacıdır.

İnsana yapılan yatırım en verimli ve karlı yatırım olmasına rağmen, sonuçları kısa
zamanda gözlemlenemeyen bir yatırımdır. Bütün işletmeler için uzun vadede farklılık
oluşturacak olan, bireysel gelişimini sürdürerek, bütünün etkin bir parçası durumuna gelmiş
insan kaynağını oluşturmaktır. Bu konuda işletmelerin atacağı en önemli adım, sürekli gelişen
dünya ekonomisini yakalayan bir işletme olma yolunda, gelişmeyi taşıyacak ve ileri
götürebilecek yetişmiş insan gücünü oluşturacak ve sürekliliğini sağlayacak sistemleri
benimseyip uygulamaktır.
Örgütlerde daha önce adı personel, işçi veya iş gören şeklinde ifade edilen bireylerin
günümüzdeki ifade edilişleri bu kesimlere yönelik kullanılan insan kaynakları kavramı
kullanılmaya başlanmıştır. Fakat kullanılan kavramla ilgili tartışmalar söz konusu olmakla
birlikte, tartışmaların boyutu daha çok kullanılan kavramların bu kapsam çerçevesinde söz
konusu kesimlerin ifade edilişlerine yönelik olmuştur. Burada da öne çıkan değerlendirmede
yönetim düşüncesinde yaşanan değişimin teknik boyutu kadar sosyal boyutunu da
içermektedir. Ve bu yönüyle aslında yönetsel değişim insanın varlık boyutunda yaşanan
değişimlerle daha yakından ilgilidir. Örgütler ortak amacı gerçekleştirmek üzere birey ya da
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grup faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde koordine edildiği sistemlerdir. Gerek bir yapı anlamında
örgüt, gerekse onun ayrılmaz bir unsurunu oluşturan insan öğesi ve onun oluşturduğu gruplar
yönetimin ve örgütün temel faaliyet alanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda insanın hem bir
üretici hem de bir tüketici olarak varoluşu örgütlerin varlığını daha da anlamlı kılmaktadır.
İşletmeler için tehdit edici ve yoğun rekabetçi
çevrede kalıcı rekabetçi üstünlük sağlamanın ön
koşulu, olağanüstü, değerli, esnek, sürekli kendini
geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi
paylaşan insan kaynaklarına sahip olmak ve onu
doğru bir biçimde yönetmektir. Bunu da başarılı bir
şekilde yapabilmenin yolu ise etkili bir insan
kaynakları
yönetimi
ile
gerçekleştirmekle
mümkündür. Günümüzde bunun farkına varan en
etkili ve en başarılı işletmeler, insan kaynaklarını,
çalışanlarını motive etmeyi, eğitip geliştirmeyi,
ödüllendirmeyi, onların gelişimlerinden azami
derecede yararlanmasını bilen ve insan kaynakları
yönetimine gerekli önemi veren örgütlerdir.

Ülkemizde de iş bunun bilincinde olan örgütler konunun önemini kavrayarak insan
kaynakları yönetimine daha fazla ağırlık verir duruma gelmişlerdir. Bu bilinç içinde iş gören
seçimi, eğitim ve geliştirme ve özellikle performans değerlendirme konularında çağdaş
yöntemleri kullanma gereği duymuşlardır. Uygulamadaki bu gelişmeler aynı zamanda
akademik çevrelerde de insan kaynakları yönetimine ilişkin çalışmalarda önemli bir artışa yol
açmıştır.
Günümüzde insan kaynakları kavramının kullanım alanı giderek yaygınlaşmakta ve
bunun sonucu olarak, insan boyutunun ağırlıklı olarak öne çıkacağını söyleyebiliriz. Böyle
bir yönelimin, geçmişteki “İnsan ilişkileri yaklaşımı” olarak bilinen yönetim anlayışından
farklı olarak, yöneticilerin örgütteki insanlarla birlikte yönetmelerini gerektiğini kabul eden
yaklaşım öne çıkmaktadır. Bu anlayış, İnsana verilen önemin bir ifadesi olarak kabul
edilmekte, ülke veya örgüt düzeyinde “insani hizmetlerin bütünleştirilmesi” biçiminde ifade
edilmektedir.

6.2. İnsan Kaynaklarının Önemi
İnsan faktörü işletmeler açısından önemli bir faktördür. Eğer insan olmazsa işletmenin
diğer faktörlerinin amaçları gerçekleştirme yolunda bir anlamı olamaz. Bu sebeple işletmelerin,
insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak; insan kaynaklarının seçimi, eğitimi, işe alıştırılası
gibi faaliyetlere son derece önem vermeleri gerekmektedir. İnsan gücü işletmenin en değerli
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varlığı olduğundan; “iyi faaliyetler (iyi üretim, iyi pazarlama, iyi muhasebe vb.) ancak iyi
personelle gerçekleştirilebilir” düşüncesi ile hareket etmekte yarar vardır.
Her işletmede, kuruluş amacına göre çeşitli düzeylerde, farklı görevlerde ve farklı
eğitim seviyelerinde çok sayıda kişi görev yapmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin amacı
(başarısı), çalışanların düzeyi ve görevi ne olursa olsun işletme içinde istihdam edildikleri süre
içerisinde, her aşamada önemli roller almalı ve onların işletme amaçları doğrultusunda etkin
ve verimli çalışmalarını sağlayabilmelidir.
İnsan gücü kaynağının işletmedeki önemi,
üretim gücüne katkısı, çalışanların mutluluğu ve
yönetsel başarı ölçütlerine göre belirlendiğinden,
insan kaynakları yönetimine bilimsel açıdan bakmanın
gereği açıkça anlaşılır. Bu açıdan insan kaynakları
yönetimi işletmenin can damarı olarak düşünülebilir.

Günümüzde teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, yatırımlara ne kadar büyük
sermayeler yatırılırsa yatırılsın insana yatırım yapılmadıkça teknoloji ve sermaye
yatırımlarından sağlanan getiri, beklendiği kadar gerçekleşmeyecektir. Bunun en önemli sebebi
İnsan kaynaklarının diğer üretim kaynaklarına veya girdilere göre daha özellikli bir yere sahip
olmasıdır. Teknoloji, sermaye, enerji ve diğer söz konusu edilebilecek girdiler tek başlarına bir
şey ifade etmezler. Bunları bir arada kullanılabilir yapabilmenin yolu işse ancak insan
unsurunun üretime katılması ile mümkün olacaktır. Yani bir yerde insanın beden gücü veya
beyin gücü ile üretime girmesidir.
İnsan unsurunu üretimden dışlayarak örneğin sermaye aynı; binaları aynı,
teknolojileri aynı, hammaddeleri aynı, aynı enerji ve kullanılan diğer girdiler aynı olsun üretimi
gerçekleştirmek mümkün değildir. Tüm girdiler aynı ve sabit iken üretim miktarını arttırmak
veya maliyetleri düşürmek sadece ve sadece insan kaynakları ile mümkün olabilir. İşletmeler
ürettikleri ürün itibariyle diğer işletmelerden öncelikli farkı insan kaynaklarının yaratılması
ve bu anlamda kullanılması yönünde olmalıdır. Bunun en önemli nedeni de insanın kapasite
ve verimlilik olarak sonsuz derecede arttırılabileceğidir. Örgütlerin insana yapılacak
yatırımların belli bir süre sonunda kapasite artışı ve verimlilik olarak geri döneceği genel kabul
gören bir gerçektir.

6.3. İnsan Kaynaklarının Gelişimi
II. Dünya Savaşı ile birlikte yetenekli çalışanların askere alınması endişesi ve
çalışanların düşük olan morallerinin düzeltilmesi için Çalışma Psikolojisi yaklaşımından
yararlanılmıştır. Çalışanların işlerine olan bağlılıklarının artması için çalışanın psikolojisine
uygun işyeri ortam ve koşuları oluşturulmaya çalışılmıştır. II. Dünya Savaşından sonra insanlık
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Çalışma Psikolojisinin de etkisi ile F.TAYLOR ’un Bilimsel Yönetim kavramındaki katı
otomasyon fikrine taban tabana zıt düşen “Sosyal İlişkiler” kavramı tartışılmaya başlandı. Etkin
emek gücü kıtlığının görüldüğü bu dönemde emeğin verimliliği üzerinde durulmaya başlanmış
ve çalışma psikolojisine yönelmiştir.
1960-1970 ‘li yıllarda işçi-işveren ilişkileri ile ilgili çalışma hayatında çıkarılan
yasalarla Personel Yönetimi etkinliğini artırmaya başlamıştır. Bordro ve özlük işleri ile
uğraşmaya başlayan Personel bölümleri aynı zamanda işletmelerde insan faktörü ile ilgilenen
tek bölüm haline gelmiştir.
1980 ‘lerde İnsan Kaynakları organizasyonun önemli bir parçası olarak görülmeye
başlamış ve İşletmelerin yönetimlerini İnsan kaynakları fonksiyonları ile ilgilenmeye itmiştir.
1990 ‘larda ise “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışı sayesinde işletmelerde insan faktörü
çok daha ön plana çıkmaya ve Personel Bölümleri adlarını İnsan Kaynakları bölümü olarak
değiştirmeye başlamışlardır. Bu dönemde ise “İnsan Kaynaklarını Seçme Ve Yerleştirme” ,
“Performans Değerlendirme” , “Kariyer Yönetimi” , “Öneri Sistemleri” , “Ödüllendirme
Sistemi” , ”Motivasyon” gibi yeni kavramlar öne çıkmıştır.
İnsan Kavramının önemi artarken, ayı şekilde doğru işe doğru kişinin seçilmesi İnsan
Kaynakları bölümünün öncelikli görevlerinden birisi olmaya başladı. Örgüt içindeki çalışana
yapılan yatırımın, aslında firmanın amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda üretkenliğini ve
etkinliğini artırdığını anlayan işletmeler eğitime ağırlık vermeye başladılar. Genel kabul gören
düşünceye göre, İnsan Kaynakları Yönetiminin temel amacının, hem işletmenin verimliliğini
arttırmak hem de çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak onların işlerinden tatmin olmasını
sağlamaktır.
Böylece dünün Personel Bölümü, sadece tayin, terfi, izin, hastalık, devam gibi personel
kayıtlarını tutar, puantaj işler ve bordro hazırlarken, günümüz İnsan Kaynakları yönetimi,
mevcut fonksiyonlarının yanında; çalışanların örgüt kültürünü belirlemelerinden
benimsemelerine; çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinden kurumsal değişim ve gelişime
kadar geniş bir yelpazede politikalar üretmek ve bunları çalışanlarla paylaşmak durumundadır.
İnsan kaynakları kavramı bir örgütte yer alan en üst yöneticisinden en alt kademedeki
iş görenlerine kadar herkesi kapsayan bir yapıyı temsil etmektedir.

6.4. İnsan Kaynağını Geliştirme Bakımından Eğitimin Önemi
Sanayileşmiş ülkeler büyük ölçüde meselelerini çözmüş olmalarına rağmen, gelişmekte
olan ülkelerin çözüm bekleyen meseleleri birçok sahada daha da artmış gözükmektedir. Kıt
mali kaynaklar, işsizlik, beslenme, eğitim seviyesinin düşüklüğü, kalite ve verimlilikte geri
kalma, insan kaynağının kullanımı gibi... meseleler gelişmekte olan ülkelerin en önemli
meseleleri arasında yer almaktadır.
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İnsan unsuru kaynağının geliştirilmesindeki gerekli
yatırımların büyüklüğü, o ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel
kalkınma seviyesinin fonksiyonudur. Eğitim, kalkınma
çabasının gerçekleştirilmesinde gerekli olan nitelik ve sayıda
elemanların yetiştirilmesi yanında, toplumun yaratıcı gücünü ve
verimini artıran bir araçtır. Bir ülkenin fiziki kaynakları kadar,
beşeri kaynakları da önemlidir. Beşeri kaynaktan mahrum kalan
bir ülkenin fiziki kaynakları ne kadar zengin olursa olsun,
bunları işletecek beşeri kaynaktan mahrum kalacağı için mevcut
kaynakları ekonomik anlamda işletemeyecektir.
Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkeler ekonomik ve teknolojik gelişmelerini
hızlandırmak için ellerindeki mevcut kaynakları en rasyonel kullanmanın ve bu kıt
kaynaklarından azami faydayı elde edebilmenin arayışı içindedir. İşte, bugün önemli
kaynaklardan birisi olan beşeri kaynağın sağlanması seviyesini arzu edilen nispette
yükseltemediklerinden, gelişmeye bağlı olarak zaruri ihtiyaçları olan insan gücünü de yeterli
şekilde karşılayamamışlardır. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında
aradaki açık giderek büyümekte ve bu olumsuzluklar ekonomik ve sosyal gelişmeyi de olumsuz
etkilemektedir. Yetişmiş insan gücü ve bilgi birikiminin en pahalı kaynaklardan birisi
olduğunun farkına varan ülkeler, bu kaynağı daha etkin ve verimli kılabilmenin arayışı
içindedir.
Günümüzde eğitimin fonksiyonları da değişmiştir. Eğitim,
sadece sosyal fonksiyonları yönüyle değil, ekonomik açıdan da önem
taşır. Sanayileşmiş toplumlarda eğitim sistemi karmaşık bir yapıya
sahiptir. Eğitim anlayışı hangi açıdan ele alınırsa alınsın “sırf bilgi
edinmek için, bilgi kazanmanın” yeterli olmadığı günümüzde daha iyi
anlaşılmaktadır. Eğitim sadece ferde bilgi vermekle kalmamalı, aynı
zamanda mesleğe hazırlanmasına da katkıda bulunmalıdır. İnsanları
bir meslek, üretici bir faaliyet için yetiştirmeksizin eğitmek, üretim
yapmadan yatırım yapmak anlamına geleceğinden, bu haliyle eğitim
bir lüks olmaktan öte geçemez. Bunun için eğitim aynı zamanda
üretici bir yatırıma dönüştürülmelidir
İnsanın çok yönlü bir varlık olmasından dolayı, onu işleyen eğitim hakkındaki tanım ve
yaklaşımlar, beklentiler çağdan çağa, zamandan zaman, toplumdan topluma, yönetim
şekillerine ve hatta insandan insana değişmekte ve farklılıklar göstermektedir.
Eğitim anlayışında önemli değişmelerden birisi de, fertlerin eğitim yolu ile
yükselebildikleri ve aynı zamanda fertlere sağlanacak fırsat eşitliği sayesinde doğuştan elde
ettikleri statülerin önemini yitirerek gördükleri eğitime göre şekillenmesini sağlamaktadır.
Fırsat eşitliği aynı zamanda “eğitim elitliği” ile eş anlamda kullanıldığından, tüm eğitilecek çağ
nüfusuna ayrım yapılmaksızın kabiliyet ve becerilerini en iyi şekilde geliştirmesinde, eşit şansa
sahip olmalarını ifade etmektedir.
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Eğitim, bir çeşit “yatırım sanayi” olarak da ifade edilebilir. Çünkü insana kazandırılan
bilgi ve beceri, insan unsuruna yatırımın yarattığı ürünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Zaten, fiziki yatırım teknik bakımdan, beşeri yatırımlarla birlikte ele alındığında bir anlam ifade
etmekte ve beşeri sermaye, fiziki sermayeden daha hızlı bir oranda artmaktadır. Beşeri
sermayede bir gelişme sağlanmadan, fiziki sermayenin üretim kapasitesini gerçekleştirmek
zorlaşmaktadır.
Bilgi ve beceri, beşeri yeteneğin verimli çalışmasını sağlayan önemli bir faktördür.
Beşeri sermaye bir yerde insanın bir parçası durumundadır. İleri teknolojinin üretimde
kullanılması yani, üretim faktörleri arasında insan unsurunun dışındaki faktörlerin yeterli
olması, bir ekonomide iş tecrübesine sahip, eğitim görmüş insan unsuru yetiştirilememiş ise,
fiziki sermayenin yeterliliği ve teknolojinin üretimdeki etkinliğine rağmen, üretimin nicelik ve
nitelik bakımından yeterli artışı sağlanamaz. Bundan dolayı, bir ülkenin fiziki kaynakları kadar,
beşeri kaynakları da önem taşır. Ayrıca, bir ülkenin fiziki kaynaklarının yeterliliği, o ülkenin
kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımını sağlamaz.
Bugün gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki en önemli farklılıklardan
birisi de yeterli beşeri kaynağın eksikliği olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitimde ileri gitmiş
ülkeler, eğitimdeki artılarını kullanırken, gelişmekte olan ülkelerde ise, beşeri sermayede
meydana gelen açık, bu ülkelerin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziki ve beşeri
sermaye arasındaki farklılık zaman zaman ülkelerin karşılaştıkları olaylarla daha iyi
anlaşılmaktadır. Almanya ve Japonya bunun örneklerini yaşamış ülkelerdir. II. Dünya Savaşı
sonrası bütün sınai kuruluşlarını kaybeden Almanya, beşeri faktörü sayesinde kısa bir sürede
toparlanabilmiştir.
Bir ülke ekonomisinde beşeri sermaye, fiziki sermaye kadar
önem taşımakta ve bunun bilincinde olan ülkeler beşeri
sermayenin artışına yönelik çalışmalara önem vermektedir.
Çünkü ekonomik kalkınma, tesislerden ve makinelerden
ziyade, vasıflı işgücü ile birlikte yürümektedir. Makinelerin
geliştirilmesi, modern araç ve gerecin yaratılması insan
faktörü sayesinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. İşgücünün
yüksek vasıflı olması yeterli değildir. İşgücünün bu özelliği
yanında, aynı zamanda daha çok verim, daha çok sevk ve
idare için eğitim gerekmektedir. Bundan dolayı, insan
kaynaklarının bir çeşit sermaye olduğu ve insan
kaynaklarına yatırım yapmanın özellikle karlı bir sermaye
yatırımı şekli olduğu fikri günümüzde tartışmasız kabul
edilmektedir.
Modern toplumun, faklı sosyal kurumların geniş ölçüde değişmesi ile ortaya
çıktığını belirten Parsons, ekonominin, sanayiin gelişiminden sonra aileden farklı bir seyir
izlediğini belirtmektedir. Çünkü verimli iş daha çok evin dışında, fabrikaların içinde yapılmaya
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başlandı. Bu gelişmeler sonucu daha iyi eğitimli çalışma gücü için talep, eğitim kurumlarının
zaruretini ortaya çıkardı. Bu yüzden, modern toplum içinde beş temel kurum vardır. Bunlardan
birisi de eğitim kurumudur. İnsan gücü kaynaklarının yaratıcı, öncelik sahibi, sorunlara çözüm
bulabilen, üretken, ülkenin gerçeklerini görebilen ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen
nitelikte yetiştirilmesi, eğitim kurumlarının da görevidir.
Eğitim kurumlarından yalnızca teorik bilgisi güçlü değil, aynı zamanda
konusunda uygulayıcı yönü güçlü uzman elemanlar yetiştirmek öncelikli ele alınması gereken
konulardandır. Serbest Pazar ekonomisinin rekabet ortamı içinde başarının temel şartı olan
yüksek vasıflı insan gücü kaynaklarına sahip olmak için sürekli ve yoğun eğitim etkinliklerinin
planlanması, geliştirilmesi ve uygulamalı bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir.
Batıda teknolojik değişmeler, sanayi toplumlarında bilgi ve becerilerin
artması, aynı işte bilgi-ustalık seviyesinin yükselmesi, daha yüksek seviyelerde beceri isteyen
işlerin yanında özel ya da genel becerilerin sağlanması eğitime duyulan ihtiyacın artmasına
neden olurken, eğitimde uygulanan yöntemlerde de değişmeler olmuştur.
Eğitimin konusu insandır. İnsan unsuru kaynağının geliştirilmesindeki gerekli
yatırımların büyüklüğü, bir ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir unsurdur.
Bundan dolayı, insan kaynaklarını geliştirmenin en karlı bir yatırım şekli olduğu günümüzde
ağırlık kazanmıştır. Eğitim, bireye sağladığı genel kültür ile mesleksel bilgi ve beceri açısından
değerlendirilebilir.
Gelişmiş ya da sanayileşmiş ülkelerde “sanayide eğitim” şeklinde ifade edilen
hizmet eğitiminin büyük oranda artışı, teknolojik seviyenin ileri olmasının ve vasıflı eleman
yetiştirmenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu önemi kavradıkları için
eğitime büyük önem vermektedir. Sanayileşen ülkeler, sanayileşme seviyesine paralel olarak
işgücü veriminin artırılması ve yerinde istihdam konularına öncelik vererek bunu
gerçekleştirme yoluna giderken, gelişmekte olan ülkelerde ise eğitimin, ekonominin ihtiyaç
duyduğu insan gücünü sağlayacağı ve bu yöndeki çalışmalara hız vermektedirler.
Eğitim yolu ile iş gücünün, iş verimliliğini artırmak, ekonomik kalkınmada
beşeri faktöre etkinlik kazandırmak yanında, emek piyasası için ayarlayıcı ve düzenleyici bir
rol üstlenerek, fertlerin kabiliyet ve branşlarına uygun bir işe ve dolayısıyla da ücrete sahip
olmalarına yardımcı olmaktadır. Çünkü sanayiin talepleri her geçen gün artmakta ve gerek
fiziki, gerekse beşeri sermayede artan bir seyir takip etmektedir.
Eğitimin, bir üretim faktörü olarak göz önüne alınması, beşeri faktörün önemi,
firmaların yatırım kararı analizlerine olduğu gibi, eğitim kararı analizlerine de sevk etmesi
yatırım kararı ile eğitim kararının ayrı olarak ele alınamayacağı, eğitim kararı olmayan bir
yatırım kararının verimli olamayacağı endişesi, eğitimin önemini ortaya koymakta ve eğitimin
ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğu günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır.
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Sanayi üretiminin özendirilmesi ve sanayi toplumuna bireylerin uyumunu sağlayacak
eğitim politikalarının geliştirilmesi ile birlikte, ülke kaynaklarının rasyonel olarak
değerlendirilmesi için sanayi ile araştırma kurumları arasında sıkı bir işbirliğini gerekli
kılmaktadır. Sanayi, insanların karakterlerinin işteki tecrübelerinin yansıması ile
beslenmektedir. Weber’in belirttiği gibi, uygun değerlerin gelişmesi ve kapitalist toplumun
idamesi, ana değerlerde modern kapitalist toplumun idamesi için gereklidir. İnsanlar genellikle
sanayiin yapısındaki ve geniş sosyal yapıdaki yerlerini kabul etmek zorundadır. Çünkü üretim
tüketime bağlıdır. Onlar da sanayiin üretebildiği mal ve hizmetleri almaya ikna edilmelidir. Bu
toplumun makro düzeydeki değerleridir, ama değerlerdeki daha merkezi ve belirli değişiklikler
sanayideki değişikliklerle meydana gelir.
Görüldüğü gibi, teknoloji insanların sosyal hayatında değişmelere yol
açmıştır. “Biz” duygusunun yerini “ben” duygusuna bırakmış ve bireycilik bir takım avantajları
mümkün kılarken, insanların kültürel yapılarında da değişmelere yol açmıştır. İnsanlar gelenek,
görenek, örf-adet duygularından uzaklaşmıştır. Yani teknolojinin, insan hayatı üzerinde olumlu
katkıları yanında, bir takım olumsuz katkıları da söz konusudur. Teknoloji adeta dünyayı
“küresel küçük bir köy” haline getirmiştir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin fert ve toplumların hayatını önemli ölçüde
etkilediği, sosyo-ekonomik alanlarda köklü değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. Teknoloji
ve sanayi, toplumların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Aynı zamanda, bilim ve
teknolojideki gelişmeler, “bilim sanayi” olarak ifade edilen kendi sanayinin gelişimini de
sağlamış, yüksek seviyedeki insanların yetiştirilmesi ile yüksek seviyede beceri gerektiren
bilginin üretimi de gerçekleşmiştir.
Teknoloji, “üretimde kullanılan özel makineler, araç-gereçler, işlenilen hammaddelerin
doğası, bu tarz makine ve araç-gerecin istihdamını mümkün kılan bilgi ve düşünce bütünü”
olarak görülebilir. Teknolojinin kendisi aynı zamanda, sosyal bir üründür ve otonom bir gelişme
ile ayrılan bir şey değildir.
Günümüzde ülkelerin gelişme düzeyleri, üretimleri ve teknolojik güçleri ile
değerlendirilmektedir. Ülkemiz için de teknolojik gelişmenin itici bir güç olduğu kabul
edilmektedir. Bilimin, teknoloji ile etkileşerek doğrudan üretici güce dönüştüğü, bu süreçte
üretim yapıları değişmekte, bilim ve teknolojideki gelişmeler sosyo-ekonomik hayatın her
alanına girmektedir.
Sanayiin, bilimle ve genel eğitimle olan ilişkisi göz ardı edilemez. Sanayiin kendini
üretmesi için teknoloji üretmesi, teknoloji üretmesi için de bilim üretilmesi gerekmektedir.
Kendini üreten bir sanayi için araştırma ve geliştirme temel işlevlerden biridir. Kendini üreten
bir sanayi üretim, yöntem ve araçlarını sürekli değiştirir, pazara sürekli yeni ürünler sunar. Bu
da ancak araştırma –geliştirme etkinliklerinin yoğunluğu ile doğrudan orantılıdır. Teknoloji
üretimine yönelik yatırımın gerçekleştirilebilmesi için firmaların, girişimcilerin ve
araştırmacıların özendirilmesi gerekir.
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Teknolojinin ortaya çıkardığı en önemli farklılıkların insan düşünce ve
davranışlarında görülmekte ve her şeyi hızla değiştirmekte olduğu kabul edildiğine göre, eğitim
de bu değişimden etkilenmektedir. Eğitimin amaç ve yöntemlerinde, teknolojinin ihtiyaçlarına
uygun olarak yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Modern eğitimin esasını yeniliklere
uyum sağlama yeteneğinin ve yaratıcılığın geliştirmesi oluşturmalıdır. Bilim ve teknoloji
politikasının ana ilkeleri belirlenirken, ülkenin bilim ve teknolojiden neler beklediğinin ve
özelliklerinin saptanması gerekir. Çünkü bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişliğin önemli
göstergelerinden birisi de nitelikli insan gücü sayısıdır. Bugün Türkiye’de Ar-Ge alanında
çalışanların sayısı oldukça düşük düzeydedir.
Bir ülkenin sanayileşebilmesi için gerekli olan yetişmiş insan gücü ve bilgi, Teknoloji
üretiminin en önemli alt yapısını yetişmiş insan gücü oluşturur.
Büyük ölçekli işletmelerde işe dayalı eğitim projeleri tasarlamak mümkün olduğu halde,
gerekli insan gücünden ve imkanlardan yoksun bulunan küçük ölçekli işletmelerde ise,
büyükler kadar şanslı değildir. Teknik eğitimin desteklenmesinin sanayi ile mümkün olduğunu
ileri sürenler, teknik anlamda daha üst yönetimde yetişmiş vasıflı iş gücünün yetersizliğidir.
Bugüne kadar eğitimin amaç ve işlevleri önemli değişimlere uğramıştır. Bu değişim
daha çok ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına göre bir seyir izlemiş, eğitimi de yakından
etkilemiştir.
Çağdaş toplumda genel olarak insan ve özellikle iş görenler kendi kendilerini sık sık
yenileme zorunluluğundadırlar. Uygulamaya konulan yeni teknikler emeğin yer değişimindeki
ve mesleki mobilitesindeki artışın da etkisi vardır ve bunlar işgücünün eğitimi için önemli
sonuçlar doğurur. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmanın temel unsurlarından birisi
de yeterli sayıda yüksek yetenek ve nitelikte insan gücüne sahip olmaktır. Günümüzde gelişmiş
ülkeler ekonomik ve insan gücü kaynaklarını cömertçe Ar-ge faaliyetlerine tahsis ederken,
gelişmekte olan ülkelerde ise, bu kaynakları yeterince değerlendirme yoluna gidilmemiştir.
Nitelikli insan gücü tek başına bir anlam ifade etmez. Nitelikli insan gücünün
bir anlam ifade edebilmesi için yeterli sayıdaki nitelikli elemanın uygun koşullarda ve eldeki
mevcut imkanları en verimli şekilde kullanarak çalıştırabilmektir. Çağdaş toplumda, toplumu
oluşturan birey, kurum, grup ve kuruluşlar arasında hem çok hem de çapraşık ve güçlü
ilişkilerin var olma zorunluluğu vardır. Büyüklük, çapraşıklık yüksek düzeyde bilgi ve beceriye
dayanma, ilişki yoğunluğu vb. gibi niteliklere sahip bir toplumda stratejik önemi haiz kurum ve
zümrelere önderlik ve hakemlik gibi yüksek düzeyde görevlerin düşeceği açıktır.
Sanayi toplumunda, bilim ve teknoloji durgun bir yapıda değildir. Üretim
yöntemleri ve ürünlerde devamlı ve geniş değişiklikler üretir ve sonuçta iş gücündeki
sorumluluklarda, vasıflarda ve mesleklerde değişimlere neden olur. Sanayileşme, teknolojiye
dayalı vasıflar ve özellikler veren fonksiyonel bir eğitim sistemine gerek duyar. Bu tür eğitim
sisteminin amacı geleneksel değerleri korumanın ötesinde, yükseköğrenime ağırlık veren bir
eğitim sistemini gerekli kılar.
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Tüm toplumlarda olduğu gibi, üniversitelerin ders programı gençlere
öğretilmesi gerekenler, verimli kariyer için alınması gereken konularla birlikte, üniversite
eğitim sistemi daha çok sayıda uzman, teknisyen ve yönetici yetiştirmeye yönelik
tasarlanmıştır. Teknik açıdan eğitilmiş işgücü kendi uzmanlık alanında değişiklikleri
izleyebilmeli ve onlara uyum sağlayabilmelidir. Sanayi toplumu uzmanlaşmaya yönelik
alanlarda sürekli artan sayıda yüksek vasıflı insan gücüne ihtiyaç duyar. Üniversiteler, sanayiin
ihtiyaç duyduğu üst düzeyde nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde başlıca kaynağı
oluşturmaktadır.
Ülkemizdeki Ar-Ge çalışanlarının, diğer ülkelerde yer alan Ar-Ge çalışanları
ile karşılaştırdığımızda ise, çalışan nüfusa göre çok düşük düzeydedir. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge
ye gerekli önemi vererek ve kendi teknolojilerini yaratarak rekabet üstünlüğünü sağlamışlardır.
Türkiye’de rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi için, bilimsel ve teknolojik araştırmalara
gereken önemi vererek kendi teknolojisini geliştirebilir. Çünkü ülkelerin dünya ticaretinden
daha fazla pay almasında kendi teknolojilerini geliştirmenin rolü inkar edilemez.
Ülkemizde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sosyo-ekonomik gelişmeyi
sürdürecek nitelikte iş gücü önem taşımaktadır.
Eğitim bir taraftan sanayiin ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da yaptığı
çalışmalarda sanayi için gerekli teknolojinin üretimine katkıda bulunmaktadır.

6.5. Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
İnsan kaynakları yönetimi insan öğesini ön plana çıkaran, onu örgütün merkezinde
gören personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. İnsan kaynakları yönetimi işletme
içerisinde insanın stratejik öneminin farkına vararak, onu bir maliyet unsuru olarak görmekten
çok, işletmeye değer katan, işletmenin etkinlik ve verimliliğe ulaşmasında önemli derecede
katkısı olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır.
İnsan kaynakları yönetimini, herhangi bir örgütsel ve
çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye
yararlı olacak şekilde, yasalar çerçevesinde, etkin ve verimli
bir şekilde yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü
olarak tanımlamak mümkündür. İnsan kaynakları yönetimi,
işletmelerdeki çalışanların işletmeye katkılarını en üst seviyeye
çıkaracak şekilde geliştirip, bütünleştirilmesini temel
almaktadır. Bu özelliği insan kaynakları yönetimini
işletmelerin başarısında kritik bir noktaya taşımaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, örgütün stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve
çalışanların bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasında insan kaynağının etkili kullanımını içerir.
Ayrıca, çalışanların örgüte alınması, yerleştirilmesi, yetiştirilmesi ve etkinliğin sürekli
artırılması için tüm destek faaliyetlerin devreye sokulmasıdır. Bilhassa, örgütlerin belirlenen
145

stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmaları noktasında, “çalışanların memnuniyeti, motivasyonu,
gelişimi ve yüksek performansının sürekliliğinin sağlanması için üstlenilmiş etkinliklerin
yönetimidir.”.
Kavram, başlangıçta yeni bir anlam katılmadan sadece personel yönetimi kavramının
yerine kullanılmıştır. Zamanla, işgücünün yapısal değişimine hizmet verebilecek yeni personel
politikalarının oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Böylece içeriği zenginleşmiş ve kapsamı
genişlemiştir. Örgütün amaçlarına etkili bir biçimde ulaşmak için, kişisel, örgütsel ve çevresel
faktörleri dikkate alan bir faaliyet olan, İnsan kaynakları yönetiminin olmadığı bir örgütte;
yanlış kişilerin işe alınması, personel devir hızının yükselmesi, personelin verimsiz ve düşük
performansla çalışması gibi problemler yaşanır. Ayrıca bu örgütte yararsız tartışmalarla zaman
kaybedilir. Bazı çalışanların işten çıkarılması nedeniyle maliyeti yüksek ve zaman alıcı
davalarla uğraşılır. Personelin çoğu sürekli adil olmayan ve yetersiz ücret aldıklarından şikâyet
eder. Endüstriyel ilişkiler bozulur; genel performans düşer.
Örgütlerin önemli özelliklerinden birisi de psiko-teknik sistemler oluşudur. Bu açıdan
değerlendirildiğinde birer sosyal sistem özelliği taşırlar. Örgütler teknoloji ve insanları bir araya
getirmektedirler. Çünkü örgütlerin asli unsurlarından birisi yani temel kaynağı insandır.
İnsanın söz konusu olmadığı hiçbir üretim söz konusu değildir. Bu yönüyle insan örgütlerin
hem aracı hem de amacı durumundadır. Örgütsel verimliliğin sağlanması yönetimin en
önemli sorunları arasında yer almaktadır. İnsan sermayesi yalnız başına bir çalışana özgü, bilgi,
beceriler ve deneyimi içerir. Bir örgütün çalışanlarının tümünün kolektif insan sermayesi onu
diğer kuruluşlardan ayıran özel bir kaynak oluşturur ve bu diğer rekabet avantajı biçimlerinin
de temelidir. Küresel rekabetin öncülük ettiği değişim sürecinin istihdam ilişkilerini
farklılaştıran faktörlerinin etkisi ile geleneksel endüstri ilişkilerinin önemi azalırken, mikro
düzeyde ortaya konan yaklaşımları öne alan insan kaynakları yönetiminin önemi artmaktadır.
Örgütlerin başarısı, insan kaynaklarının etkin kullanımı
ile mümkündür. İşletmelerde artık insan kaynağının örgütün en
önemli kaynağı olduğu düşüncesi bir klişe olmaktan çıkmıştır.
İnsanlar örgütlerin yegane dinamik varlığını oluşturmaktadırlar.
Örgütler açısından insan nedensel güçtür. Çünkü insan
yaratıcılığın, yenilikçi fikirlerin kaynağını teşkil etmektedir.
Örgütlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi, örgütleri meydana
getiren çalışanların yönetimsel etkinliğine ve onlardan
yararlanabilme derecesine bağlıdır.
Örgütler ile çalışanlar arasında değer, amaç ve ideal bağıntılarının varlığı işbirliği ve
takım ruhunun temelini oluşturur. Etkin ve başarılı örgütlerin çalışanların bağlılıkları ve
çalışma sistemlerine dayalı olduğu düşünüldüğünde, örgütle ile insan arasındaki ilişki, ortaklık
duygusunu pekiştirecek psikolojik sözleşmenin içinde aranmalıdır. Şirkete bağlılık hem
üzerinde anlaşmaya varılan amaçlara davranışsal olarak çalışanların kendilerini adamalarını,
hem de şirketle özdeşleşme sonucu tutumsal olarak örgüte bağlanmalarını içerir
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Örgütlerde personel yönetimi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle oluşan
çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla birlikte değişime uğrayarak, yerini insan kaynakları yönetimi
anlayışına bırakmıştır. İnsan kaynakları yönetimi, personel yönetiminin üstlendiği tüm
görevleri yapmakla birlikte, insanı bir kaynak olarak, hatta işletme için en önemli kaynak olarak
gören bir anlayışa sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi muhtemel iş gören havuzlarının
oluşturulmasından örgütten ayrılan ya da emekli olan çalışanlarını da kapsayan geniş bir
çalışma alanına sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi, yalnızca çalışanlarla ilgili kayıtları tutan ve
onu sıradan bir üretim elemanı olarak gören personel yönetimi anlayışının tersine, insanın bütün
ihtiyaçlarını göz önüne alır ve onu tatmin etmeye çalışır.
Günümüzde örgütlerde insan kaynağı yönetimi en önemli konularından biri haline
gelmiştir. İnsan kaynakları yönetimi, alışılmış personel yönetiminin kapsadığından farklı
kavramları içeren bir olgu olma özelliği taşımaktadır. İnsan kaynağının yönetimi kavramı
personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. İnsan kaynakları yönetimi gelişmeye açık,
insan, örgüt ve çevreyi bütünsel bir yaklaşımla ele alan, dinamik ve esnek bir anlayışı temsil
etmektedir. Bu yönüyle insan kaynakları yönetiminin işletmenin geleneksel yönetim
anlayışından modern yönetim yaklaşımına geçiş sürecinde yaşadığı zihinsel dönüşümün bir iz
düşümünü temsil ettiğini söylemek mümkündür.
İnsan kaynakları yönetimi yeni gelişen ve geçiş süreci yaşayan bir kavram olduğundan
genel kabul gören bir tanımının yapılmasının kolay olmadığı, özellikle geçiş süreci yaşayan
bilim dallarında ortak bir terminolojinin bulunmayışının, bunun daha da zorlaştırdığı kabul
edilmektedir. Bunun sonucu olarak insan kaynakları yönetiminin farklı tanımlarının
yapıldığını görüyoruz. Bu tanımlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
İnsan kaynakları planlaması işletmede çalışacak iş görenleri, nitelik ve nicelik
yönünden belirli bir düzen içinde sağlamaktır. Örgütsel amaçlara ulaşabilmek için, işletmedeki
insan kaynaklarını en etkili ve verimli biçimde harekete geçirecek faaliyetleri düzenlemekten
ve yürütmekten sorumlu olan birim, insan kaynakları yönetimidir. Bu tanımların sayısını
arttırmak mümkündür. Ancak dikkat edilecek olursa, bütün tanımların ortak özelliği insan
kaynakları yönetiminin bir yönetim felsefesi olduğu, gelişen, değişen ve çevresel unsurları da
dikkate alarak bir örgüt kültürü oluşturmaktır. Bu çerçeve içerisinde örgütteki insan
kaynaklarına sorumluluk yükleyerek insana odaklanmış, dinamik ve esnek bir hizmet
anlayışını tüm örgütte yaygınlaştırma amacı vurgulanmak istenmektedir. Bu tanımların başka
bir özelliği de, yönetim anlayışındaki gelişmeleri yansıtan bir nitelik taşıdıkları şeklinde
belirtilebilir.
İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi, insan
kaynaklarını organizasyonun amaçları doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde harekete
geçirmek, ikincisi ise, iş görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mesleki bakımdan
gelişmelerini sağlamaktır. Yani insan kaynakları yönetimi hem iş görenlerin bilgi, yetenek ve
tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanarak işletmeyi amaçlarına ulaştırma yönünde çalışmalı,
hem de iş görenlerin organizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli yöntemleri
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kullanmalıdır. Çift yönlü bu görev insan kaynakları yönetimine üst düzeyde bir sorumluluk
yüklemektedir.

6.6. İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri

İnsan kaynakları yönetimi, bir reorganizasyonun temel kaynaklarından biri olan ve
örgütün diğer kaynaklarının verimlilik düzeyini de etkileme olanağı bulunan insan kaynağının
yönetimi ile ilgili stratejik bir yaklaşımdır ve insan kaynakları yönetimi örgütle çalışanlar
arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetsel kararları içermektedir. Modern insan kaynakları
yönetimi öncelikle örgütsel yapıyı ve örgüt stratejisini belirlemede söz sahibidir. Çalışanların
örgütsel bağlılıklarının arttırılması ve bunun sağlanması için örgüt kültürünün oluşturulması
konusunda etkin çalışmalarda bulunur.
İnsan kaynakları yönetimi geleceğe dönüktür; yetenekli ve iyi
motive edilmiş elemanlar sağlayarak örgütün bugünkü amaçları
yanında gelecekteki amaçlarının da gerçekleştirilmesine hizmet eder.
Aynı zamanda eyleme dönüktür; yalnızca kuralları uygulama ve
rapor yazma gibi rutin faaliyetleri değil, insan kaynaklarına ilişkin
sorunlara eğilmeyi de içerir. Bu anlayış, bugüne kadar personel
yönetiminde görülen tepkisel (reaktif) sorun çözme davranışı, yani
sorunlar ortaya çıktıktan sonra onları çözmeye çalışma davranışı
yerine, önceden ileriyi görerek sorunların oluşmasına meydan
vermeyen öngörülü (proaktif) davranışın geliştirilmesini esas
almaktır
İnsan kaynakları yönetimi aktif iş gücünün yaratılması ve bu kaynağın en uygun
değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu sürecin etkinliğini ülkenin içerisinde bulunduğu
ekonomik, siyasal ve sosyal atmosfer, ülkede var olan endüstri ilişkileri, kültür, gelenek,
örgütün çok uluslu olup olmaması, örgütsel yapı ve yönetim anlayışları ile teknolojik gelişmeler
belirlemekte ve insan kaynakları yönetiminin özellikleri de bu sayılan unsurlardan
etkilenmektedir. Bütün bunların ışığı altında İKY’nin özelliklerini şu şekilde sıralamak
mümkündür:
1. İnsan kaynakları yönetimi stratejik yönden elzem olan ihtiyaçlar üzerinde durur ve
örgüt ile birey arasındaki bütünleşmeyi sağlamaya yöneliktir.
2. İşletmede var olan örgütsel kültürün güçlendirilmesini sağlamaya dönük bir
yaklaşıma sahiptir.
3. Çalışanların tutum ve davranışlarının örgütsel etkinliğe ve birey mutluluğuna katkı
sağlamasını amaçlayan bir yaklaşıma sahiptir.
4. İnsan kaynakları yönetimini günümüzde yaşanan ve işletmelerin entropiye
gitmelerine neden olan bilgi eskimesi ve değişime uyumsuzluk problemlerini ortadan
kaldırmaya ve bireysel gelişimlerin sağlanmasına dönük bir yaklaşımdır.
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5. İnsan kaynakları yönetimi işletmede yaşanan her olayın merkezine insanı yerleştirir
ve insan merkezli işlevleri yerine getirir.
6. İnsan kaynakları yönetiminin amacı örgütsel amaçlara başarılı bir şekilde
ulaşılmasının sağlanmasıdır. Bu amaçlar insan kaynakları yönetimi örgüt içi bakış açısına sahip
olan personel yönetimi ile endüstri ilişkilerini birleştirerek örgüte ve bireye sistemsel bir
yaklaşım getirmektedir.
7. İnsan kaynakları yaklaşımı TKY’nin önerdiği iç müşteri anlayışı ile çalışanlara
yaklaşmakta ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılanıp, verimliliklerinin arttırılacağı bir strateji
geliştirmeye çalışmaktadır.
8. Örgüt ilkeleri organik ve yerel bir niteliğe sahiptir, ekip çalışması ve esnek çalışma
biçimleri önemsenmektedir insan kaynakları yönetimi yapının gerekleri ve koşullarını
sağlamaya çalışmaktadır.
9. İnsan kaynakları yönetimi çalışanların ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini
tanımlayan bir modeldir.
10. Etkin bir kurumsal iletişimin sağlanabilmesi için bilgi akış sürecini
düzenlemektedir.

6.7. Personel Yönetimi -İnsan Kaynakları Yönetimi Karşılaştırması
Günümüzde meydana gelen gelişmeler, değişim, yenilikçilik, teknolojik yenilikler,
küreselleşme, çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması, uluslararası işletmeciliğin gelişmesi,
personel yönetimin yeni bir anlayışla ele alınmasını, içeriğinin önemli ölçüde değiştirilmesini
ve bu yeniliklere uyum sağlanmasın zorunlu kılmıştır. İşte bu nedenle ortaya çıkan yeni
yaklaşım, örgütte çalışanlarına bütüncül bir açıdan bakılmasını gerekli kılmıştır.
İnsan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi tamamen zıt kavramlar olmayıp
aralarında önemli benzerlikler mevcut olup, insan kaynakları yönetimi, daha kapsamlı bir
kavram olarak ele alınmaktadır. Günümüzde özellikle de ekonomi, istihdam, çalışanların
örgütlenmeleri, toplu pazarlık görüşmeleri, çalışma hayatında meydana gelen değişim ve
gelişmeler, sendikal haklar ve genel nüfus gibi iş ve çalışma alanlarında meydana gelen değişme
ve gelişmeler sonucunda iş örgütlerinde çalışan personel ile ilgili olarak kullanılan “Personel
Yönetimi” kavramının yerini insan kaynakları yönetimi almaya başlamıştır. Bu yeni anlayış,
personel yönetimine dönük çağdaş bir yaklaşımı temsil eder. Bu anlayış insan öğesini örgütün
merkezine koyarak onu ön plana çıkarır. İnsana ilişkin konuları, insanın sosyal bir varlık olma
özelliğine paralel olarak çok yönlü bir bütünlük içinde ve sistematik olarak ele alır. Ayrıca örgüt
ortamı ve çevresi kavramlarını da kullanır.
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş uzun bir dönemde ve çeşitli
aşamalardan geçtikten sonra mümkün olabilmiştir. Başlangıçta personel yönetimi çalışanlar
hakkında kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta
kesenekleri gibi muhasebe kayıtları ile aldığı izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık
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ve geç kalma gibi konuları kapsamıştır. İnsan kaynakları yönetimi; personel yönetiminin
konusu olan; işe alma, sınav yapma, sınıflandırma, atama, sicil düzenleme, yükseltme gibi
faaliyetlerle ilgili uygulama ve tekniklerle ilgilenirken, ayrıca insan kaynağına ilişkin
politikalar, planlar, işçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin
durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri de üretip uygulamıştır. Personel yönetimi ilk
zamanlarda sadece belgeleme ve dosyalama gibi işlemler üzerinde yoğunlaşırken, endüstri
ilişkilerinde yaşanan gelişmeler sonrasında çalışanlara ve onların kazandıkları sosyal haklara
yönelik kayıtları tutan bir bölüm olarak kendini göstermiştir
İşletmelerde daha çok işe alma, işten çıkarma ve personel kayıtlarının tutulması gibi
işlemleri ifade etmekte olan Personel Yönetimi, az sayıda işlevi kapsamakla birlikte;
işletmelerde stratejik bir role de sahip değildir. Daha çok personel işlevlerini yerine getirmekte,
örgütsel kararlarda herhangi bir görev üstlenmemektedir. 1990'lı yıllardan itibaren ise İnsan
Kaynakları Yönetimi kavramı, personel yönetimi kavramının yerine kullanılmıştır.
Çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp personelin ücreti, yan
ödemeleri, sigorta kesenekleri, izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma
gibi konularda kayıt tutmadan öteye gitmeyen Personel Yönetimi, günün şartlarına ve
değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmıştır.
Dolayısıyla işgücünün yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel
politikalarının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşletmelerin çevrelerinde ve içlerinde
meydana gelen bu değişiklikler, çalışanların yönetimi ile ilgili sorunlarda geleneksel personel
yönetimi kavramlarının yetersiz kalması ve insan kaynakları adı altında yeni bir dizi
kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu gelişmelerle örgütlerde, geleneksel personel yönetiminden, insan kaynakları
yönetimine geçiş yaşanmıştır. Bu geçiş sürecinde işletmelerin ölçeğinin de etkili olduğu gözden
kaçırılmaması gerekmektedir. Büyük ölçekli işletmelerde bu geçiş başarılı bir şekilde
gerçekleşirken, Küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerde başta küçük aile işletmelerinde
işgücünün eğitim ve geliştirilmesi zaman almıştır.
Her ne kadar İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi kavramlarının
kullanımında eşanlamlı telaffuzlar yapılmasına rağmen; uygulamada ise aralarında önemli
farklar bulunduğu görülmektedir.
İnsan kaynakları yönetimi kavramı daha çok işletme stratejisinin belirlenmesi,
uygulanması ve denetlenmesi gibi konularda işlevlerde bulunurken, personel yönetimi ise,
bireye yönelik bir takım işlemlerin yapıldığı bir birim olmaktan ileri gidememiştir. Yapılan
çeşitli araştırmalarla da ortaya konulduğu gibi insan faktörünün işletmelerde öneminin
anlaşılması ve bu konunun gelişmesi sonucu personel yönetimi disiplini, insan kaynağı
disiplinine dönüşmüştür.
Personel yönetiminde yönetimin uygulamaları prosedürlere, kalıplara, normlara bağlı
iken, İnsan Kaynakları Yönetimi'nde esnek ve örgütün gereksinimlerine endeksli bir anlayış
150

geçerlidir. Diğer yandan, personel yönetimde karar alma süreci oldukça yavaş işlerken, İnsan
Kaynakları Yönetiminde hızlı işlediği görülmektedir.

Tablo: Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Karşılaştırması
Personel Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş odaklı

İnsan odaklı

Personel Yönetimi,

Danışmanlık hizmeti

Statik bir yapı

Dinamik bir yapı

İnsan maliyet unsuru

İnsan önemli bir girdi

Kalıplar, normlar

Misyon, vizyon ve değerler

Klasik yönetim

Toplam kalite yönetimi

İşte çalışan insan

İşi yönlendiren insan

Görüldüğü üzere personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi yaklaşımı arasında
önemli farklar mevcuttur. Bu noktada, örgütteki bireye verilen değer, örgütün misyonu ve
vizyonu gibi örgütsel kültür gibi pek çok yeni yaklaşım personel yönetiminden insan kaynakları
yönetime geçişi ifade eden yenilikler olarak ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla personel yönetiminin sadece personelin örgütle ilgili işlemlerinin dikkate
alındığı yapısından farklılaşma yaşanarak, bireyin her türlü problemi, eğitimi, geliştirilmesi ve
kariyer planlamasını yapılması gibi pek çok örgütsel stratejilerin uygulanmaya başlandığı
modern personel yönetimine (insan kaynakları yönetimine) geçilmiştir. Artık personel
yönetimi sadece personel departmanı ile sınırlı kalmamakta tüm organizasyon kademeleri ile
koordinasyon içinde olan ve üst yönetimde temsil yeteneği ve stratejik karar sürecinde önemli
işlevi olan bir yapıya bürünmektedir.

6.8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri
Örgütlerde insan kaynakları yöneticisinin yerine getirdiği beş ana işlev ve faaliyet
vardır. Bunlar bir bakıma birbirini izleyen ve tamamlayan adımlar olarak gösterilebilir. Bu
işlevler;
1-İnsan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması
Bu işleve ilişkin faaliyetler;
- Örgütün kısa ve uzun dönemli insan kaynağı ihtiyaçlarını tahmini ve planlanmasını
- Gerek bireyin gerekse örgütün ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde işlerin içerdiği
yetki ve sorumluluklarla, bunları başarmada gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri saptamak için
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iş analizlerinin yapılmasını kapsar. Bu tür faaliyetler diğer personel faaliyetlerini etkili bir
biçimde yerine getirilmesinin temelini oluşturur.
2-Personel sağlama ve seçme
Örgütün insan kaynakları belirlendikten sonra bunların uygun kişilerce doldurulması
gerekir. Bu amaçla işe başvuracak adayların sağlanması ve bu adaylar arasından en uygun
olanlarının seçimi gerekir. Bu süreç örgütün dışındaki adaylara yönelik olabileceği gibi örgüt
içindeki adaylara da yöneliktir.
3-Personel değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi
Personel işe yerleştirildikten sonra personelin işini ne kadar iyi yaptığını belirlemek ve
buna uygun ödül yapısını oluşturmak gereklidir. İyi çalışmama durumunda bunun nedenlerini
bulmak ve ödül yapısını buna uyarlamak, eğitim ihtiyacını belirlemek ve gerekiyorsa güdüleme
araçlarından yararlanma yoluna gidilir. Bu nedenle bu aşamada ilk olarak yapılacak faaliyetler

Personel davranışını değerlendirme

Bu davranışı analiz ederek güdülemeyi kapsar
4-Personeli ve iş ortamını geliştirme
Personel yönetiminin bu tür işlevleri

Çalışanların yetenek ve başarılarını artırmaya yönelik
eğitim ve geliştirme programlarını belirleme ve uygulama

Çalışanların emniyet ve sağlıklarını en üst düzeyde
tutacak fiziksel iş çevresini geliştirme
İş yaşamının niteliği ve üretim geliştirme programları,
yönünden iş çevresini geliştirme faaliyetlerinden
oluşmaktadır.

5-Etkili iş ilişkileri ortamı yaratma ve sürdürme
Örgüt ihtiyacı olan personeli bulduktan sonra, onların hakkını vermeli ve örgütte
kalmaları için gerekli koşulları yaratmalıdır.
Bunun için de çalışanlarıyla etkili iş ilişkileri ortamı yaratmak ve sürdürmek zorundadır.
Bu anlamda




Personele hakları tanınmalı ve saygı gösterilmeli
Onların örgütlenme nedenleri ve biçimi kabul edilmeli
Toplu pazarlık ve personel uyuşmazlıklarını gidermelidir
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6.9. İnsan Kaynakları Yönetiminde İlkeler
İlke büyük ölçüde gerekliliği kabul edilen genelleştirme demektir. Hangi bilim alanında
olursa olsun bir bilim adamını ana amacı o bilimde ilkeler geliştirmektir. İlkelerin çeşitli
yararları vardır. Her şeyden önce yöneticiye daha kesin kararlar vermede yardımcı olur. İkinci
olarak ilkeler zaman kaybını önler. Son olarak ilkeler bilgilerin kuşaktan kuşağa geçmesine
yardımcı olur.
Yönetim biliminde ve dolayısıyla personel yönetiminde bilim adamları ve
uygulamacılar ilke geliştirebileceği konusunda tam bir uyum içinde değillerdir. Gerçi fiziksel
bilimlerdeki gibi kesin ve geçerli ilkeleri sosyal bilimlerde geliştirmek olası değildir; ancak
yönetim alanında kabul gören ve uygulanan ilkelerden söz edilebilir. Bu ilkelere uygun
davranışlar genellikle olumlu sonuçlar vermiştir. Ancak unutulmaması gereken nokta bu
ilkelerin toplumsal deneyimlerin ürünü olduğudur. Yönetim konusunda deneyimler toplumdan
topluma değişeceğinden, ilkeler içinde bulundukları toplumun etkisiyle biçim kazanırlar.
Çoğulcu demokrasinin uygulandığı ülkelerde bazı ufak tefek farklılıklara karşı genel
kabul görmüş ilkelerin geliştirildiği söylenebilir. Bu ilkeler şunlardır;








Liyakat ya da Yeterlilik İlkesi
Eşitlik İlkesi
Kariyer ilkesi
Güvence ilkesi
Yansızlık ilkesi
Halef yetişme ilkesi
Yönetim geliştirme ilkesi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• Uygulamalar

•
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• Uygulama Soruları
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•

• Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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• Bölüm Soruları
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7. ÇALIŞMA HAYATINDA MOTİVASYONUN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.
2.
3.
4.
5.

Motivasyon nedir? Nasıl tanımlanır?
Çalışma hayatında ve çalışanlarda motivasyonun yeri nedir?
Motivasyonun özellikleri
Motivasyona ilişkin kuramlar
Çalışanlarda hangi kuram daha etkili kullanılmaktadır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Motivasyonun tanımı ve niteliği konusunu tartışınız.
2. Motivasyon çalışanlar açısından niçin önemlidir?
3. Motivasyonun çalışma yaşamına etkileri nelerdir?
4. Motivasyona ilişkin kuramlardan günümüzde geçerli olan kuram/kuramlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Motivasyon tanımı

Birey-grup
önemi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
motivasyonun Araştırma, fikir yürütme,
okuma

Çalışma
hayatında Çalışanlar arasında azami Araştırma, fikir yürütme,
verimliliğin
motivasyonun yeri
okuma
yükseltilmesindeki
motivasyonun etkisi
Motivasyon kuramları

Çalışma
kullanılması
kuramlar

hayatında Analiz
yapma,
fikir
gereken yürütme,
araştırma,
okuma
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Anahtar Kavramlar
Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir.

162

Giriş
Motivasyon birey, işletme ve ekonominin tümü açısından büyük önem taşımakta
ve genellikle çalışanların fizyolojik, güvenlik, toplumsal, benlik ve gelişme ihtiyaçlarını
karşılayarak işe özendirilmeleri şeklinde açıklanabilmektedir. Motivasyon, insan ilişkilerine
yön veren en önemli olgulardan birisidir. Hangi türde olursa olsun bütün işletmelerin, kurum
ve kuruluşların ortak hedefi insanların çabalarını, amacı gerçekleştirmeye doğru
yoğunlaştırmaktır. İş ne olursa olsun sonuçta istenen şey söz konusu işin yapılmasıdır. Bu işin
yapılabilmesi ise insanın istekli olmasını, işi benimsemesini, yeterli çaba göstermesini
gerektirir. İşte bu isteği sağlayan, bireyin motivasyon düzeyidir.
.
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7.1. Motivasyonun Tanımı Ve Niteliği
Motivasyon kavramı İngilizce ve Fransızca “Motive” kelimesinden türetilmiştir.
Motivasyon kavramının dilimizde ise tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Türkçe karşılığı
olarak güdü, saik veya harekete geçirici olarak ifade edilmektedir. Motivasyon (güdülenme),
temel bir psikolojik süreç olup istekleri, arzuları, ihtiyaçları ve ilgileri kapsayan geniş bir
kavramdır. Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir.
Motive, harekete geçirici, hareketi devam ettirici ve olumlu yöne yöneltici, üç temel özelliğe
sahip bir güçtür. Motivasyon, bir veya birden fazla insanı, belirli bir amaca doğru devamlı
bir şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır.
Başka bir deyişle çalışma hayatında motivasyon personelin işe istekli hale
getirilmesidir. Genellikle motivasyonun konu edildiği psikoloji, biyolojik ve fizyolojik
süreçlerle açıklanmaya çalışılır. Özellikle motivasyon kavramını açıklarken psikolojinin
toplumsal ve kültürel yönünü ihmal etmemek gerekir. Çünkü insan sadece genleri tarafından
belirlenen, biyolojik süreçlerle açıklanacak bir varlık değildir. Motivasyon konusu da sadece
açlık ve susuzluk gibi biyolojik süreçleri değil, başarıya ulaşma isteği, toplumda kabul görme
ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi sosyal konuları da içerecek geniş bir şekilde ifade
edilmelidir. Zaten insan motivlerinin çoğu, sosyal etkileşimden ve sosyo-kültürel faktörlerle
ilişkiden kaynaklanmakta ve bu motivler, genellikle guruplar ve sosyal meseleler hakkında
olumlu ya da olumsuz görüşlerimiz ve tercihlerimizde kendini göstermektedir.
Motiv; bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran,
sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, bir etkinlik veya
işin gizli nedeni, bireyleri bilinçli ve amaçlı davranışlarda bulunmaya iten
dürtü veya dürtüler bileşkesi olarak ifade edilir. Motivasyon doğrudan
davranışın kaynağı ile ilgilenmektedir. Davranışların nasıl
yönlendirilebileceğini
veya
yönlendirilmiş
bir
davranışın
yoğunluğunun nasıl arttırılabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Motivasyon fonksiyonları çok değişik şekillerde hayatın her alanında
ve hemen herkes tarafından uygulanır
Bir işletme, o işletmede çalışan herkesin gayretleriyle ayakta durabilir. Bu ise bu
organizasyon içerisinde çalışan insanların ne kadar performans sergiledikleriyle doğru
orantılıdır. Bir iş görenin performansının artması yaptığı işten elde edeceği doyumun
derecesiyle ölçülebilir. İşte iş görenlerin bu tatmin duygusuna ulaşmaları ne derecede motive
olduğuna bağlıdır
İnsanları motive eden temel etken geçimlerini sağlayabilecekleri bir iş bulmak ve
çalışmaktır. Bu demektir ki insanlar önce çalışmak sonra buldukları işte güvenlik içinde
olmak isterler. İşsizlik yalnız bireysel açıdan sakıncaları olan bir sorun değil ekonomik ve
toplumsal bakımdan da ciddi sorunlar yaratan bir sorundur. İnsanlar çalışmakla beraber
yeterli bir ücret almak isterler. Oysa endüstrileşme süreci şehirleşmeyi hızlandırmış,
üretim ve refah düzeyini yükseltmiş, farklı ve çok sayıda ihtiyacı gündeme getirmiş ve
tüketim toplumuna geçişi özendirmiştir. Bütün bunların sonucu olarak bireyler, daha çok
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tüketmek daha çok kazanmak ve harcamak durumunda kalmışlardır. Bu ise daha etkin
bir motivasyona duyulan ihtiyacı arttırmıştır.
İnsanları motive eden temel etken geçimlerini sağlayabilecekleri bir iş bulmak ve
çalışmaktır. Bu demektir ki insanlar önce çalışmak sonra buldukları işte güvenlik içinde olmak
isterler. İşsizlik yalnız bireysel açıdan sakıncaları olan bir sorun değil ekonomik ve toplumsal
bakımdan da ciddi sorunlar yaratan bir sorundur. İnsanlar çalışmakla beraber yeterli bir ücret
almak isterler. Oysa endüstrileşme süreci şehirleşmeyi hızlandırmış, üretim ve refah düzeyini
yükseltmiş, farklı ve çok sayıda ihtiyacı gündeme getirmiş ve tüketim toplumuna geçişi
özendirmiştir. Bütün bunların sonucu olarak bireyler, daha çok tüketmek daha çok kazanmak
ve harcamak durumunda kalmışlardır. Bu ise daha etkin bir motivasyona duyulan ihtiyacı
arttırmıştır. O halde birey, işletme ve ekonominin tümü açısından büyük önem arz eden
motivasyon olgusu nasıl tanımlanabilir. Motivasyon, genellikle çalışanların fizyolojik,
güvenlik, toplumsal, benlik ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayarak işe özendirilmeleri şeklinde
açıklanabilir.

7.2. Motivasyon Süreci
Yöneticinin en önemli görevi etkin bir örgüt yaratmaktır. Etkili bir örgüt ise yüksek
düzeyde motive olmuş iş görenlerle sağlanabilir. İşletmede çalışanların her biri kendisine
verilen görevin yerine getirebilmek için çaba harcamağa istekli olmadıkça yönetsel
etkinliklerden hiçbir sonuç alınamaz. İnsanlar kendilerine verilen görevleri etkin bir biçimde
yerine getirmeğe istekli olmalıdırlar. Motivasyonun rolü, bu isteği yaratmak, geliştirmek ve
sürdürmek olmalıdır.
Örgütte kişiler işlerini etkili ve verimli bir biçimde
başarmak için motive edilmelidir. Motivasyon süreci tatmin
edilmemiş bir takım ihtiyaçların dürtüsü ile başlar. Bu ihtiyaçlar
uyarılıncaya kadar kişi motive olamaz. Harekete geçirilmiş veya
uyarılmış ihtiyaçlara psikolojide “ Güdü (Motif)” adı verilir.
Güdüler kişilerin belirli davranışlarının nedenlerini açıklayan ve bir davranışla
sonuçlanan dürtü ya da itici güçlerdir. Kişinin bir ihtiyacı uyarıldığında bu ihtiyacı gidermek
için belirli bir davranışa geçecektir. Bu davranış, bu ihtiyacı karşılayacak bir amaç ya da istek
yönünde olacaktır. Örneğin aç bir insanın yiyecek ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı gidermek için
yiyecek bulma davranışına yönelecektir. Parası varsa bir lokantaya gidecek, yoksa dilenecek ve
belki de ekmek çalmaya girişecektir. Ama toplumda bunu meşru yoldan gidermenin yolu satın
alma gücü sağlayacak bir meslek sahibi olma biçiminde olacaktır.

7.3. Motivasyonun Yararları
Rasyonel bir motivasyon sistemi ruhbilim ve toplum biliminin ilkelerine dayanmalıdır.
Bu takdirde, sistem, çalışanlar ve işletme bakımından aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:
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- Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır.
- Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma saatleri, sosyal güvenlik,
aile yardımları vs.) karşılamaya olanak hazırlayacaktır.
- Çalışanların “ego”larını tatmine ( toplantılara katılma olanakları, danışılma
olanakları, kararlara katılma olanakları vb. ) yönelecektir.
- Çalışanların yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına olanak
hazırlayacaktır.
- İşletmelerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah
koşullarının geliştirilmesine dönük bir rekabet ortamı içine girmelerine olanak
hazırlayacaktır.
- Bireylerin yaratıcılık ve önderlik yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin
hazırlayacaktır.
- Çalışanları, sağlanan motivasyon olanaklarından daha çok yaralanmaya
yönelterek, kişiler/arası olumlu rekabeti geliştirecektir.
- Değişen ekonomik, toplumsal ve teknolojik koşullara göre işletmeleri “esnek
motivasyon” sistemlerini kabule zorlayacaktır.
- Motivasyon çalışanların amaçları ile çalışanların amaçlarını uyumlaştırmak için
uygulanan tüm yöntemleri içerir. Motivasyon bir yandan işletmede verimliliğin yükselmesi,
öte yandan ise çalışanların işletmeden bekledikleri doyumun arttırılmasını amaçlar.

7.4. Motivasyon ve Çalışma Yaşamına Etkileri
İnsan kaynakları fonksiyonları arasında belki en önemlisi olan motivasyon, aynı
zamanda uygulamada en fazla ihmal edilenidir. Bunda yöneticilerin motivasyonun yüksek
tutulması ile şirketin neler kazanabileceğini somut olarak öngörememeleri etkili olmuştur.
Eğitimde etkili olduğu gibi, motivasyonun yüksek tutulması için, bazı ek maliyetlere
katlanılması gerekir ve ne yazık ki sağlanan ekonomik yarar doğrudan ölçülemez. Bununla
birlikte, şirkete daha nitelikli elemanların çekilmesi, mevcut nitelikli elemanların çekilmesi,
mevcut nitelikli elemanların uzun süre şirket bünyesinde tutulması, çalışanların daha verimli
olması, motivasyonun yüksek tutulduğu çalışma ortamları ile mümkündür. Motive eden
faktörler, kişiden kişiye değişir. Kişilerin psikolojik yapıları, dolayısıyla onları motive edecek
araçlar birbirinden farklıdır. Motivasyon araçlarını kullanırken bireysel farklılıklar göz
önünde tutulmalıdır.
İnsan davranışlarının doğası hakkında herkesin çeşitli inançları vardır. Bu inançlar
insanları neden çalıştığına organizasyonel amaçları nasıl başardığına dair tutumları ve
değerlemeleri içerir. Bizim bu inançlarımız çevremizle etkileşim sonucunda başkaları
tarafından öğrenilir. İhtiyaçların tatmin edilmesiyle de bu inançlar güçlenir ve yerleşir.
Yöneticiler işyerindeki tutumlarını ve yapacakları şeyleri çalışanların davranışlarına göre
yönlendirir. Çalışanlar hakkındaki inançlarıyla da hem kişisel hem de organizasyonel
amaçlarını gerçekleştirecek, ödül ve cezaları belirleyecek stratejiler geliştirirler.
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Kişilerin davranışları hakkında yöneticilerin inançları etkili yönetimin ilkeleri ve
kavramları için baz oluşturur. Çalışanları da yönetimin bu ilkeleri ve kavramları yerine
getirmek için yaptıkları şeylerden etkilenir.
Organizasyonel amaçlara ulaşmış ve verimliliği sağlamış olan organizasyonlar
çalışanların kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmiş olanlardır. Çalışanların performanslarının
niteliği genellikle o kişinin motivasyonuna bağlıdır. Fakat insanlar birbirinden farklı olduğu
için çalışanların organizasyondaki davranışlarını anlamak zordur. Yani çalışan davranışı
organizasyonlarda yer alan bir sürü çalışan arasındaki etkileşiminden etkileneceğinden dolayı
onlar için motive edici şeyleri saptamak oldukça zordur. Örgüt yönetimi hem kişisel hem de
organizasyonel hedeflere ulaşmak için işgörenlerin ihtiyaçlarını tatmin ederek onlardan en
etkili biçimde yararlanmaya ve iş görenleri organizasyonun amaçlarına doğru motive etmeye
çalışır

7.5. Motivasyonun Özellikleri
Motivasyon kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden kaynaklanır ve kişiye bir
davranışta bulunma isteği verir. Motivasyon bir amaca veya ödüle yöneliktir. İşyerinde sarf
ettiğimiz güç, ödül kazanmayı, statümüzü değiştirmeyi vb. şeyleri umduğumuz içindir. Yani
motivasyondaki anahtar özellik amaca ve istenilen sonuca yönelik olmasıdır. Bazen bu istenilen
sonuç istenmeyen bir şeyden kaçıştır. Amaçlar davranışı kontrol etmez, sadece etkiler ve kişiyi
ihtiyacını tatmin etmek için uyarır. Motive olduğumuz zaman yaptığımız şey bizim motive
olmadığımız zaman yapmadığımız şeydir.
Yöneticiler, liderler çalışanların motivasyonuna etki edebilir,
fakat bunları kontrol edemez. Bir ihtiyaç tatmin edildiğinde diğeri
ortaya çıkar. Tatmin edilmiş bir ihtiyaç artık motivasyon aracı
değildir. Davranışın değişmesine yol açan üç duygu vardır: Korku,
görev, sevgi. Korkudan dolayı motive olduğumuzda bunu
mecburiyetten yaparız. Görevden dolayı motive olduğumuzda bunu
yapmamız gerektiği için yaparız. Sevgiden dolayı motive
olduğumuzda ise bunu istediğimiz için yaparız. İnsan davranışı
gelişigüzeldir. Bütün davranışlarımız içsel motivasyonumuza bağlıdır.
Motivasyon her zaman bilinçli ve gözlemlenebilen ihtiyaçlara yönelik
olmaz, kişiyi farkında olmadan motive eden şeyler vardır
Kişiler her zaman kendi motivasyonlarının nedenlerini anlamazlar. Bazen farkında
olmadığımız şeylerden dolayı motive oluruz. Motivasyonla iş tatmini aynı şey değildir. Bir
davranışın birçok motive edicisi olabilir. Motivasyonla iş tatmini aynı şey değildir. Bir
davranışın birçok motive edicisi olabilir. Motivasyon ve davranış aynı şey değildir

7.6. Motivasyona İlişkin Kuramsal Görüşler
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7.6.1. Mc Gregor’un X ve Y Kuramları
Douglas Mc Gregor insan doğası ile motivasyon arasındaki ilişkileri X ve Y kuramları
arasında toparlamaya çalışır. Yazara göre, uygulamada yöneticiler bu iki kuramdan birini
benimseyerek, insanı o kuramın bilgileri ışığında motive etmeye çalışmışlardır:

X Kuramı:
aİnsanlar doğal olarak çalışmayı sevmezler ve fırsat bulurlarsa çalışmaktan
kaçınırlar.
bBu nedenle kişiler çalıştırılmak isteniyorsa korkutulmalı, yönlendirilmeli
gerekiyorsa tehdit edilmelidir.
cNormal bir insan iş ve yükselme heveslisi değildir, sorumluluk almaktan kaçınır,
güven arar ve kendisine en fazla ekonomik kazancı getirecek işi yapar.
dİnsanların çoğu yaratıcı değildir ve değişikliğe karşı direnç gösterirler.
eKişiler kendilerine düşündükleri için örgütün amaçlarının onlar için önemi
yoktur.
Mc Gregor’a göre klasik yönetimciler insanı X kuramının ışığı altında görmüşler ve
onları motive etmek için planlama, örgütleme, korkutma ve kontrol gibi teknikleri geliştirerek
ekonomik araçlara ağırlık vermişlerdir.

Y Kuramı:
aKişilerin bir işte çalışarak fiziksel ve ussal çaba harcamaları dinlenme ya da
oyun oynama istekleri kadar doğaldır.
bKişi işe girmekle önceden belirlediği amaçlara ulaşmak için kendi kendini
yönlendirecek ve kontrol edecektir.(X kuramında yönlendirme ve kontrol işçinin dışından
gelirken, burada kendinden geçmektedir)
cKişinin amaçlarına yönelmesi ödül ile birlikte başarı ihtiyacının tatminine
yöneliktir.
dNormal insan öğrenmek ister ve koşullar sağlanırsa sorumluluğu almak zorunda
kalmayıp onu elde etmek ister.
eKişilerin yaratıcılık yenilik bulma gibi özellikleri yalnızca toplumda çok az
kişiye verilmiş olmayıp geniş bir biçimde yayılmıştır.
İnsan ilişkileri okulunun varsayımlarını yansıtan bu görüşlerin temel sonucu,
yöneticinin, emrinde çalışanların yeteneklerine büyük ölçüde güvenmesidir. Yönetici insanları
Y kuramı ışığı altında görüyorsa onlara esnek iş saatleri uygulayacak, tek düze ve can sıkıcı
işler yerine, işlerinden tatmin olacakları ortamı yaratacak ve astlarını kararlara katılma yönünde
teşvik edecektir. Yani kısaca yönetici onları klasikler gibi korkutma ve kontrol yöntemleriyle
işe yöneltmek yerine yeteneklerini kullanabilecekleri iş ortamı yaratmaya çalışacaktır.
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7.6.2. Argyris’in Olgunluk Kuramı
Chris Argyris, insan hakkındaki varsayımlarını bireyin gelişmişlik düzeyine
dayandırmıştır. Ona göre, insanlar çocukken olgunlaşmamış bireylerdir. Ama zamanla olgun
birer birey olma yönünde gelişirler. Olgunlaşmamış insan pasif, diğerlerine bağımlı, dar bakış
açılı, düşünme yeteneği sınırlı, maymun iştahlı, toplumda diğerlerine oranla daha alt bir
konumda ve benliğinin farkında değildir. Olgun insan ise bu özelliklerin tersine, aktif, bağımsız,
uzak görüşlü, çeşitli biçimlerde davranabilen, derin ilgilere sahip, toplumda akranlarından daha
yukarılarda olmak isteyen ve benlik sahibidir. Argyris, örgütlerin özelliklerini de inceleyerek
iş bölümü, önderlik, emir komuta zinciri ve denetim alanı gibi ilkelerin olgun insanın yukarıda
belirtilen temel niteliklerine taban tabana zıt olduğunu söylemekte ve klasik örgütlerin, olgun
insanlardan çok çocukların ve olgunlaşamamış bireylerin nitelikleriyle uyum içindeki ilkelerle
yönetildiğini belirtmektedir. Çünkü örgütlerin bu ilkeleri insanların çalışmaları üzerinde en alt
düzeyde kontrole sahip olmalarını, pasif, bağımlı ve ast biçiminde davranmalarını, yalnızca işi
düşünen kısır görüşlü bireyler gibi çalışmalarını rutin birkaç iyi yapmalarını öngörmektedir. Bu
istekler olgun insanın özellikleriyle taban tabana zıt olduğundan, çalışanların bunlara tepkisini
davet ederler. Bu tepkiler ya işi terk etme ya mücadele etme ya da vurdumduymaz olmayla
sonuçlanabilecektir.

7.6.3. Maslow, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
Motivasyon kuramlarının en tanınmışı Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
kuramıdır. Maslow, ihtiyaçları bir piramit üstünde aşağıdan yukarıya doğru önem sıralarına
göre dizerek beş ana gurupta toplamıştır. Bunlar:
a- Fizyolojik İhtiyaçlar: Bu gruba, insanın yaşamını
sürdürebilmesi ve bedenini koruyabilmesi için gerekli olan gıda,
su, hava, dinlenme, cinsel vb. ihtiyaçlar girmektedir.
b- Güvenlik İhtiyaçları: Bu grup, hem fiziksel, hem de
psikolojik anlamda güvenlik ve güvence ihtiyacını kapsamaktadır.
Bedenlerimizi ve kişiliklerimizi dış tehlikelerden koruma ihtiyacı
bu gruba girmektedir. Örneğin çoğu iş gören fiziksel ve psikolojik
tehlikelerden soyutlanmış ve kıdem imtiyazı sağlayan işlerde
çalışmayı isterler
c- Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları: Özen gösterilme ve sosyal faaliyet ihtiyacı, bu
gruptaki başlıca ihtiyaçlardır. Bir birey, genelde insanlarla sevgiye dayalı ilişkiler arzu etmekte
ve grubunda saygın bir yere sahip olmayı isterler.
d- Saygı İhtiyaçları: Bunlar, öz-saygı, kuvvet, başarı, yeterli olma, ustalık, güven,
bağımsızlık ve özgürlük arzularını içerir. Aynı zamanda bu gruba prestij ve başkalarından saygı
görme ihtiyaçları da dahil edilebilir.
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e- Kendini-Gerçekleştirme İhtiyacı: Bu, kendini tamamlama veya bireyin kendi
yeteneklerini tam olarak kullanabilme ya da benim diyebilecekleri bir eser yaratma ihtiyaçlarını
kapsamaktadır.

7.6.4. Alderfer’in V-I-G Kuramı
Clayton Alderfr, Maslow’un modelini modern durumlara uyarlayarak modelin Varlığını
sürdürme, İlişkilerde bulunma ve Gelişme ihtiyaçları üzerine kurmuştur. Yazara göre, ilk iki
basamaktaki ihtiyaçların tatmin edilmesiyle şiddetlerinden kaybetmelerini karşılık tersine,
gelişme ihtiyaçları, tatmin edildikçe daha da şiddete hak gelirler. VİG kuramına göre her bir
basamağın tatmini artan bir biçimde soyut ve zor bir duruma gelir. Bazıları bu basamaklarda
ilerlerken mantıksal bir gelişme izler, buna karşılık bazıları bunalım ve hayal kırıklığına uğrar.
Bu kişiler gelişme ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa, diğer basamaklardan birine dönerek
çabalarını onun üzerinde yoğunlaştırırlar

7.6.5. Herzberg’in Çift Faktör Kuramı
Herzberg, kurum ortamında bireyleri harekete geçiren ve doyuma ulaştıran faktörleri iki
ana grupta ele almıştır. Bu faktörler, hijyen ve teşvik edici faktörler olarak adlandırılmıştır. “
Şirket politikası ve yönetimin kötüye gitmesi, teknik bilgi ve nezaretin yetersiz oluşu, amirle
ilişkilerin iyi olmaması, iş ortamının fiziksel koşullarının elverişsiz olması, ücret ve maaş
düzeyi ile bunlardaki artışların yetersizliği, iş arkadaşları ile geçimsizlikler, kötü alışkanlıklar,
çalışanın kişisel hayatına saygı gösterilmemesi” ve benzeri koşullar, hijyen faktörleri
arasındadır. Teşvik edici faktörler ise “ Bir işi başarıyla yapmanın verdiği mutluluk, iş yerinde
başarıyla tanınma, takdir edilme, özendirilme, arzu istek ve yeteneklerine uygun bir işte
çalışma, yeterli yetki ve sorumluluğa sahip olma, terfi olanağı, işinde gelişme olanağı”
biçiminde sıralanmıştır. Bu yaklaşıma göre hijyen ihtiyaçlar bir anlamda temel ihtiyaçlardır.
Bunların karşılanmaması doyumsuzluğa, tatminsizliğe yol açar. Ancak bu temel ihtiyaçların
karşılanması tek başına kişiyi tatmin ve motive etmez. Teşvik edici faktörlerde durum farklıdır.
Teşvik edici ihtiyaçların giderilmemesi aynı biçimde doyumsuzluğa yol açmaktadır. Ama bu
ihtiyaçların karşılanması durumu yüksek motivasyona yol açmaktadır. Şu halde kurumda temel
hijyen ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. İnsan kaynakları bakımından tüm çalışanların ya
da birimlerin hijyen ihtiyaçlarının karşılanma oranı önemlidir. Bu durumun sık sık gözden
geçirilmesi gereklidir. Hijyen ihtiyaçlarının yetersiz karşılanma durumu tespit edildiğinde,
bunların süratle giderilmesi yoluna gidilmelidir. Bunların üzerine devreye sokulacak teşvik
edici faktörler ile çalışanların motive olmaları kolaylıkla sağlanabilir. Bir anlamda her iki
faktörün birbirini tamamlayıcı rol oynadığı söylenebilir.

7.6.6. Mc Clelland’ın İhtiyaçların Yönlendirilmesi Kuramı
McClelland, diğerlerinden farklı olarak ihtiyaçların öğrenme ile sonradan
kazanılacağını önerir. Modelin temeli, üç temel güdünün ( başarı-güç-arkadaşlık) oluşması için
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insan davranışlarıyla çevresel etmenlerin nasıl birleştirilebileceği konusundadır. Yazar işe
temel güdüleri (ihtiyacı) tanımlamakla başlar:
Başarı Güdüsü Olan Bireyler;
aSorunlara çözüm bulmada kişisel sorumluluk almak isterler.
bAmaca yöneliktirler.
cOrtalama, gerçekçi ve elde edilebilen amaçlar koyarak belli bir dereceye kadar
riske girerler.
dYaptıkları işin sonucunu görmek isterler.
eYüksek enerji ve istekle zorlu çalışmalara girerler.
Güç Kazanma İhtiyacı olan Bireyler;
a- Diğer kişiler üzerinde güç ya da etki sahibi olmayı isterler
b- Kendilerine bu gücü sağlayacak durumlarda diğerleriyle yarışmayı severler.
c-Diğerleriyle karşılaşmaktan zevk alırlar.
Arkadaşlık (Özdeşleşme) İhtiyacında Olan Bireyler;
a- Diğerleriyle arkadaşlık ve duygusal ilişki içine girmek isterler.
b- Diğerleri tarafından sevilmekten hoşlanırlar.
c-Parti kokteyl gibi sosyal faaliyetlerden zevk alırlar.
d- Bir gruba katılarak kimlik duygusuna erişmek isterler.
McClelland bu güdülerin her birinin farklı tip tatmin duygusu doğuracağını söyler.
Modele göre bireyin, bir işi etkili ve verimli bir biçimde başarma olasılığı, (1) diğer ihtiyaçlara
oranla belirli güdünün gücünün, (2) görevi yerine getirmede başarı olasılığının ve (3) o görev
için konulan ödülün değerinin bir bileşimine bağlıdır.

7.6.7. Vroom’un Beklenti Kuramı
Vroom, modelini iki temel kavrama dayandırır. Bunlar;
- Belirli bir davranışa yöneldiği zaman belli bir sonuca ulaşacağı konusunda
bireyin beklentisi
- O sonucun kişi için çekicilik derecesi.
Bu iki etmen güdülemeyi belirler. Bunlardan birisi yoksa kişi o konuda
güdülenmeyecektir. Örneğin işçinin ücret artışı yönünden beklentisi az ise, ama parayı çok
seviyorsa, o sonucu elde etmedeki olasılık ya da şansı düşük olduğundan, ücret artışı sağlamak
için çok çalışmaya isteklendirilemeyecektir. Çalışanların tümünün aynı amaçlara sahip
oldukları ve belirli şeyleri aynı derecede değer verdiklerini söyleyemeyiz. Bu modeldeki temel
etmen, yöneticinin, işçiler hakkında beklenti ve çekicilik yönünden nelere önem vermeleri
gerektiği değil, işçilerin gerçekteki beklentilerini ve neleri çekici bulduklarını anlamaktır. Bu
nedenle yönetici, emri altındaki kişilerin geçmişlerini, amaçlarını, tecrübelerini ve diğer
özelliklerini ayrıntılı bir biçimde öğrenmeye çalışmalıdır.
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7.6.8. Porter ve Lawler’in Beklenti Kuramı
Bu kuram genelde Vroom’un beklenti kuramı üzerine kurulmakla birlikte, onu daha
ileriye götürüp detaylandırmıştır. Bu modelde örgütün değerlerine ve olasılığına göre,
motivasyonun ve gayretin derecesi dikkate alınmıştır. Bu değerler incelenecek olursa, bir işi
başarmak için bireyin sarf edeceği enerjinin yanı sıra, becerisi ve bilgisi, ödevi algılamış
olmasını da içermektedir. Ödül ise belirli bir kazanç ve terfi olabileceği gibi, tatmin olma ve
başarma hissi gibi tamamen içe dönük bir durum da olabilecektir.

7.6.9. Skinner’in Güçlendirme(Pekiştirme) Kuramı (Davranış
Değiştirme)
Güçlendirme kuramı, kişilerin elde ettikleri olumlu ya da olumsuz sonuçlara göre bir
davranışı yeniden gösterip göstermeyecekleri noktasında açıklık getirmeye çalışmıştır. Örneğin
bir iş gören ücret artışı istiyorsa ve bunu geçmişte hızlı çalışarak elde etmişse, zorlu çalışmaya
devam edecektir. Modele göre kişilerin davranışları istenmeyen sonuçlar doğurduğunda
görmezlikten gelinerek, istenen sonuçlar ise ödüllendirilerek kontrol edilebilir ve
yönlendirilebilir. Böylelikle zamanla ödüllendirilen davranış kalıplaşarak tekrarlanır duruma
gelecek, ödüllendirilmeyen davranıştan ise vazgeçilecektir. İstenmeyen davranışları
görmezlikten gelmek yeterli olup cezalandırılmamalıdır. Cezalandırma başkaldırma ve benzeri
eylemlerle sonuçlanır.
Örgütsel davranış değiştirme ise, iki temel kavrama dayanır;
- Bireyler kişisel olarak en çok ödüllendirilen davranışa yönelirler.
- Bireylerin davranışı ödüllerin kontrol altında tutulmasıyla şekillendirilir.
Bu modelde ödüller güçlendirici durumdadır. Çünkü amaç, ödüllendirilen davranışın
sürekliliğini sağlamaktır. Bu ödülleri yönetici deneme-görme ve tecrübe yöntemleriyle bulur.
İhtiyaçlar farklı olacağından kişilerin almak isteyecekleri ödüller de farklı olacaktır.

7.6.10. Japon (Z) Modeli
Son yıllarda endüstride ve buna bağlı olarak yönetim teknolojilerinde büyük aşamalar
kaydeden birçok Amerikan yönetim bilimcileri, Japon örgütlerini incelemeye ve onları kendi
ülkelerinin örgütleriyle karşılaştırmaya yönelmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda 1981 yılında
Amerikalı yönetim bilimci William Ouchi, her iki ülkenin özelliklerini inceleyerek bunları Z
tipi bir örgüt modeli altında birleştirmeye çalışmıştır. Ouchi çalışmalarında aşağıdaki konuları
incelemiştir,
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Çalışan işçilerin işte kalma süreleri
Kararların veriliş biçimi
Sorumluluk kaynakları
Çalışanların değerlendirilme ve yükselme sıklıkları
Kullanılan kontrol araçlarının türü
Çalışanların kariyer yolunda uzmanlaşma dereceleri
Örgütün çalışanlara karşı gösterdiği ilginin türü.

Bu temel konularda Japon ve Amerikan örgütlerindeki özellikleri saptayan yazar,
sonuçta etkili bir biçimde kendi ülkesinde de uygulanabilecek Z tipi örgüt modelini sunmuştur.

1234567-

A Tipi Örgüt
(Amerikan)
Kısa süreli istihdam
Bireysel karar verme
Bireysel sorumluluk
Hızlı değerlendirme ve yükselme
Açık kontrol mekanizmaları
Uzmanlaşmış kariyer
Yalnızca işçiye işçi olarak bakma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z Tipi Örgüt
(Japon)
Yaşam boyu istihdam
Toplu karar verme
Kolektif sorumluluk
Yavaş değerlendirme ve yükselme
Üstü örtülü kontrol mekanizmaları
Uzmanlaşmamış kariyer yolları
İşçiye insan olarak bakan bütüncü görüş

1Uzun süreli istihdam
2Toplu karar verme
3Bireysel sorumluluk
4Yavaş değerlendirme ve yükseltme
5Açık ve biçimsel ölçme yoluyla, üstü örtülü,
enformel kontrol
6Orta derecede uzmanlaşmış kariyer yolları
7Aileyi içine alan bütüncü görüş
Şekil1. Z Tipi Örgüt (CAN, 1999, s. 192)
Bir işletme, o işletmede çalışan herkesin gayretleriyle ayakta durabilir. Bu
ise bu organizasyon içerisinde çalışan insanların ne kadar performans
sergiledikleriyle doğru orantılıdır. Bir iş görenin performansının artması yaptığı
işten elde edeceği doyumun derecesiyle ölçülebilir. İşte iş görenlerin bu tatmin
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duygusuna ulaşmaları ne derecede motive olduğuna bağlıdır.Bir iş görenin
performansını arttırmak her şeyden önce işletmenin temel fonksiyonları arasında
yer almalıdır. Çünkü düşük performans gösteren iş görenler işletmenin genel
gidişatını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple iş görenlerin motive edilerek
performanslarının arttırılması zorunludur. Bunun için öncelikle çalışanların iyice
tanınması daha doğrusu değerlendirilmesi gerekir. Nelerden memnun olunduğu
nelerden memnun olunmadığı önemlidir.
İşletmenin genel politika ve anlayışından ödün verilmemekle birlikte iş
görenlerin memnuniyetinin arttırılması yönünde gerekli düzenlenmeler yapılabilir.
Şüphesiz her insan yaptığı işten, yaptığı iş neticesi elde etmeyi planladığı
yararlardan en üst düzeyde faydalanmak ister. Aynı zamanda iş görenlerin
duyguları olan birer insan olduğu gözden kaçmamalıdır. Günümüzde artık insanın
kendisi bir kaynak olarak görülmektedir. Bu sebeple bu kaynaktan en üst düzeyde
yararlanma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla, insan kaynağından yararlanmanın
yolu insanların iyi tanınmasından geçer.
Bu konuyla ilgili olarak performansın artması bağlamında iş görenlerin
motivasyonlarının arttırılarak, onlarda bir tatmin duygusu yaratmak için organizasyon
içerisinde bir takım çalışmalar yapılmalı ve bu konuyla ilgili olarak departmanlar kurulmalıdır.
Bu bir zorunluluktur, bunları yerine getirebilmek için gereken bilgiler edinilmeli ve
uygulamaya geçilmelidir.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, çağımız gittikçe globalleşen bir süreci
içermektedir. Müşterilerin kaprislerinin arttığı, rekabetin acımasızlaştığı ve her an
krizlerin ve örgüt içi çatışmaların pusuda yattığı bu dönem insan kaynağının olumlu
yönde geliştirilmesiyle ancak ayakta durulabilir bir hal almıştır.
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• Uygulama Soruları
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• Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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• Bölüm Soruları
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8. ÖRGÜTLERDE PSİKOLOJİK SORUNLAR
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?
1. Örgütlerde yaşanan psikolojik sorunlar tespiti
2. Çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar
3. Çalışanlarda ortaya çıkan davranış bozuklukları
4. İşe devamsızlık nedenleri
5. Çalışma hayatında mobbing
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5. Örgütlerde yaşanan psikolojik sorunlar nelerdir? Tartışınız.
6. Çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar hangileridir?
7. Çalışanlar arasında dikkat çeken sorunlar konusunda ne düşünüyor sunuz?
8. İşe devamsızlık bir hak mıdır? Tartışınız.
9. Çalışma hayatında mobbing hakkında ne düşünüyor sunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Örgütlerde
sorunlar
İşe devamsızlık
Mobbing

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yaşanan Sorunları önce tespit et sonra Araştırma, fikir yürütme,
Çöz
okuma
Önlem alma

Araştırma, fikir yürütme,
okuma
Bir suç mu? Kişinin dikkatini Analiz
yapma,
fikir
çekme
yürütme,
araştırma,
okuma
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Anahtar Kavramlar
Mobbing rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren, zaman geçtikçe acı vermeye başlayan ve
olayların sarmal biçimde hız kazandığı; çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir
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Giriş
Başta çalışma hayatı olmak üzere çeşitli ortamların elverişli veya elverişsiz durumlarına
göre, ihtiyaçlarının kolay veya zor bir şekilde tatmin edilmesi içinde bulunan ve ihtiyaçlarını
gideren bir kimse tatmin olacak ve psikolojik yönden huzura kavuşacaktır. Aksi takdirde, bir
tatminsizlik, bozulma ve ruh çöküntüsü ile birlikte psikolojik durumlar ortaya çıkacaktır.
Çalışma hayatında insan istediği işi ve bu işin kendi bilgisi ve yeteneğine göre elde ettiği
sürece daha verimli çalışacaktır. Yeterince arzu ve ihtiyaçlarının tatmin edilmediğini gören
kimseler, olumsuz birtakım tepkiler ortaya koyacaktır. Böylece çalışma ortamında istenmeyen
birçok uyuşmazlığa yol açılmış olacaktır. İş ile ilgili şikâyetler ve bunun sonucunda ortaya
çıkan olumsuz tutumlar üç kısımda incelenebilir.
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8.1. Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Sorunlar
Çalışma hayatında yaşanan en önemli sorunlardan birisi işin yapılış koşullarından
kaynaklanmaktadır. Bunu insanların iş ile ilgili olarak sahip olmaları gereken bedensel, zihinsel
ve moral durumları ve yetenekleri büyük ölçüde etkilemektedir. Başta kötü ısınma şartları,
yetersiz aydınlatma ve havalandırma hem işin görülmesini aksatan hem de bireyin bedensel
işlevlerinin bozulmasına yol açan bir durumdur. Örneğin, görme, işitme bozuklukları, akciğer
hastalıkları, zehirlenmeler bu kabil olumsuz etkilerdir.
İşin gerektirdiği birtakım tekrarlar ve dinlenme zamanının oldukça kısa tutulması
nedeniyle çalışma ahengi sağlanamaz. Böylece monotonluğun doğurduğu bir yorgunluk ve
bıkkınlıktan söz edilebilir. Fakat bu durum bireyden bireye değişebilir. Yapılan işin
özelliklerine göre işin yapılış biçimi ve iş görenin uyması gereken kuralların ağırlıkta olduğu
işler ruhsal ve sinirsel gerginliklere yol açmaktadır.
İşlerin fazla monoton olması, iş görenin zihinsel çalışmasına ihtiyaç kalmayacaktır.
Monotonluk ve zihinsel durgunluğun verdiği tatminsizlik halleri ortaya çıkacaktır. Çalışma
yerlerinde iş ile ilgili örgütleme bozuklukları, moral, şikâyetlerin başında gelmektedir.
İşyerlerinde çalışan iş görenlerin, çalıştığı işten alınarak bir başka işe verilmesi iş ile ilgili
olumsuzlukların kaynağını oluşturmaktadır.
Çalıştığı işyerinde işin istikrarlı olması personelin işyerine bağlanmasının psikolojik
nedenlerinden biridir. Nasıl olsa ileride işinin değiştirileceği kanısına kapılan bir kimse kendini
işin gerektirdiği ölçülere uydurmak istemeyecektir. İşyeri, aynı zamanda çalışanlar için dostluk
ve arkadaşlık havasının yaratıldığı alanlardır. Tam aksine dostluk ve arkadaşlık havasının
kaybolduğu durumlarda çalışanlarda ruhsal çöküntü ve moral bozukluğu görülmekte ve çalışma
atmosferi bozulmaktadır. Elbette çalışanların kişisel istek ve düşüncelerine şiddetle karşı koyan
birçok yöneticiler bulunabilir. Haklı arzu ve istekleri, kabul edilebilir düşünceleri dikkate
alacak ve inceleyecek şikâyet ve istek mekanizması kurulmalıdır.

8.1.1. Maddî Çıkarlara İlişkin Sorunlar
Çalışanlar açısından maddî çıkarlar, ihtiyaçlar dizisinin başında gelmektedir. Çünkü her
iş gören kendi sorumluluğu içinde üstlenmek zorunda olduğu görevleri bulunmaktadır. Taylor
ve Fayol’un geliştirmiş olduğu Klasik Kuram örgütsel amaçları öncelikli olarak ele alırken,
McGregor’un geliştirmiş olduğu İnsancıl Kuram ise bireysel amaçlarla örgütsel amaçların
bütünleşmesine yönelik bir anlayışa sahip bulunmaktadır. Kuşkusuz aşırı derecede iş
güvenliğinin bulunması da bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sakıncalardan bazıları;
işi boş verme, işte kötü alışkanlıklar kazanma, işe karşı kayıtsızlık, iş etkinliğinin
kaybolması vb.
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8.1.2. İş görenin Kişiliği ile İlgili Sorunlar
Çalışanlarda görülen en önemli sorunlardan birisi de iş görenin kendi kişiliğinin ve ruh
halinin yarattığı olumsuz etkilerdir. Bu etkilerden birisi de verilen işle ilgili olup, alışkanlık
haline gelmiş bir işin kendisine verilmemesi ve onun bilgileri dışında kalan bir işi yapmaya
zorlanması. Ayrıca terfi ile ilgili yaşanan haksızlıklarda çalışma hayatında olumsuzluklara yol
açacak önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Terfi, insanı çalışmaya sevk etmede en önemli
bir araçtır. Eğer, işe alınan bir kimse işyerine girer girmez, önünde ilerleme şansı
bulunmadığına ve ücretinin artmayacağı duygusuna kapılırsa her türlü çabanın gereksiz
olduğuna inanarak işe karşı olumsuz bir tutum takınabilir.
Çalışanlar arasında ve çalışanlarla, yönetim arasında yaşanan ilişki şekilleri önem
taşımaktadır. Bunun için özellikle personel seçimlerinde kişilik üzerinde durulmalı ve
çalışanların kişilik yapıları ile işe uyumluluğu sağlanmalıdır. Bu anlamda yaşanan sorunların
bazıları bir şeyin dış görünüşü üzerinde durarak gerçek kişiliği hakkında bilgi edinmeden o kişi
hakkında peşin değer yargılarından ileri gelir. İş arkadaşları ve işletme içinde bir rol oynayarak
sivrilmek isteyen kimseler, fikir ve eleştirilerinin dinlenmesini isterler. Değer verilen bir kişi
gözüyle bakılmak, yetenekli bir insan gözüyle sayılmak, anlaşılmak ve grup içinde
sivrilmek ihtiyacı karşılanmadığı zaman bu tür karaktere sahip olan kimseler, psikolojik
sorun yaşayacaklardır.

8.2. Psikolojik Davranış Bozuklukları
İnsanların iş ile ilgili davranışları, çeşitli faktörlerin farklı şekillerde bir araya gelerek
ve birbirleriyle etkileşerek oluşturdukları kombinasyonlardan etkilenmektedir. Farklı işlerde
farklı değişkenler birbirleriyle etkileşerek çalışanların o işteki performanslarını ve işyerinde
etkili davranışlar sergileyip sergileyemeyeceklerini belirlemektedir. Bir davranış iş ile ilgili ve
örgüt için önemli bir davranış olarak tanımlanınca, kuşkusuz o davranışın nedenlerinin de
anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanların çalıştıkları örgüt içindeki davranışlarını
anlamak için, insan davranışını etkileyebilecek bütün faktörleri dikkate almak gerekir.
İşte çalışan bireyin gerçekleştirilmesini düşündüğü bir amacın veya bir arzunun
gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan ruhsal durumlar, beşerî anlaşmazlıklara ve bunun
sonucunda işyerinde çalışma ahengini bozan çatışmalara neden olur. Ulaşmak istediğimiz
amaçlara varmamıza mani olan engel ve müdahaleler psikolojik tatminsizliğin kaynağı
ve anormal davranışlar da bulunmanın nedeni olurlar. Her ne sebeple olursa olsun
psikolojik bir tatminsizliğe uğrayan bir kimse, bununla ilgili belli bir davranışsal bozukluk içine
girer ve bu hareketini herkese karşı gösterir

8.2.1. Saldırgan Davranışlar
Çalışma hayatında çalışanın, yönetime ve yönetimin, çalışana sataşmasının ortaya
çıktığı haller pek çoktur. Bu gibi hallerde birey önünü tıkayan engelleri normal yollardan halli
gereken bir sorun olarak değil, zor kullanma ile ortadan kaldırılacak bir engel olarak görür.
Birey bu yolda maddî' güç kullanma yoluna sapar."
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İşçilerde psikolojik tatminsizlik nedeniyle en çok rastlanan saldırganlık olayları;
yönetimin tutumundan devamlı olarak şikâyet edilmesi, alet, makine ve malzemelerin tahribi,
iş arkadaşlarıyla geçimsizlik, işe devamsızlık, mücadeleci sendikalara üye olma gibi hallerdir.
İşverenlerin ve yönetimi bu tür tat dinsizlikler sonucunda göstereceği tepki ise,
disiplinin sıkılaştırılması, cezalar uygulanması, sendikalara ve çalışma kanun ve
yönetmeliklerine hücum şeklinde kendisini belli eder.

Saldırgan
davranışlar

Geriye
dönüş
davranışları

Psikolojik
davranış
bozuklukları

Sabit
davranışlar

İşi oluruna
bırakma

8.2.2. Geriye Dönüş Davranışları
Çalışan iş gören psikolojik olarak işi ile ilgili yeterince tatmin olamamış ise geriye
yönelmiş davranışlara da yol açar. Genelde bu insanlar yeterince yaşadığı sorunlar karşısında
mücadele etme yerine, geriye çekilmeyi tercih ederler. Geriye dönüş davranışlarında da kişilik
özellikleri önem taşır. Başkalarıyla anlaşmazlığa düşmekten kaçınan ve bu yüzden her şeye ve
herkese evet diyebilen, çekingen ve içine kapanık kimselerde görülen bu türlü hareketler geriye
dönüşün ılımlı şekillerini oluştururlar. Bu tipler mücadeleyi sevmezler, ileri sürülen çözüm
şekillerini olduğu gibi kabul etmeyi ve mücadeleyi ortadan kaldırmayı tercih ederler.
Geriye dönüş hallerinde en çok gözlenen durumlardan birisi çocukça davranışlardır.
Birey karşısındakine kendisini kabul ettirmek için fikirle mücadelesini sinir harbine ve hatta
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sözle sataşmaya kadar götürebilir. Bu gibi hallerde geriye dönüş saldırganlık durumları ile bir
arada kaynaşmış şekilde ortaya çıkarlar.

İŞYERİNDEKİ SALDIRGANLIĞIN TEORİK MODELİ

Kaynak: Steffgen, 2008: 289.

8.2.3. Sabit Davranışlar
Karşılaşılan bir sorunu çözümlemeye elverişli olmayan belirli bir hareket ya da davranış
devamlı bir şekilde tekrar edilir. Çalışma hayatında da bu türlü hareketlere, çaresizlik
sonucunda ortaya çıkan davranışlar olarak yaygın şekilde rastlarız. Çalışma yöntemlerinde
ve aletlerinde yapılan değişikliklere ve yeniliklere karşı direnen işçilerde bu durumlara çok sık
rastlanmaktadır. Eski yöntem ve alışkanlıklarını bir türlü bırakmak istemeyen yeni
yöntemler karşısında panik ve şok gibi psikolojik hallere kapılan kimseler, kullanmakta
bulundukları yöntemleri en iyi yöntemler kabul ettiklerinden eski alışkanlıklarını ve
hareketlerini ısrarla devam ettirirler. Hatta bu yolda kendilerinin haklı olduklarını ispat çabası
içine düştükleri için mantıklı deliller aramaya koyuldukları görülür.
Bu türlü kimseler psikolojik tatminsizlik içinde bulunduklarından böyle hareketlere
başvururlar. Bunlar daha çok inatçı ve uysal olmayan tiplerdir. Psikolojik tatminsizliğin
giderildiği işletmelerde çalışan işçiler değişiklikleri daha az direnme ile kabul ederler.
Yanlış olduğu bilinerek çıkarılan asılsız söylentiler ve bu söylentileri doğruymuş gibi
devamlı savunma halleri de sevilmeyen kimselere karşı gösterilen sabitleşmiş hareketlere örnek
olarak gösterilirler.
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8.2.4. İşi Oluruna Bırakma
Çalışma ortamında yeterince psikolojik doyuma ulaşmayan ya da "kendine güvensizlik"
hisseden kimselerde işi oluruna bırakma (tevekkül) halidir. Cesareti kırılan ve ümitsizlik
içine düşen kimseler, mücadeleci olmak yerine kendilerini hayatın akışına kaptırmışlardır. Bu
kimseler "yüze yüze sonuna geldik" veya "bundan sonrası Allah Kerimdir" felsefesine sıkı
sıkıya bağlanmışlardır. Bu tür kimseler düşük moral seviyesine sahip oldukları gibi başkalarının
moralleri üzerinde de olumsuz etkiler bırakırlar.

8.3. İş Ortamının Fiziksel Koşulları
İş ortamının fiziksel koşulları insanların iş ile ilgili davranışlarını etkileyen faktörlerden
biridir. Çalışma yaşamında ortaya çıkan sorunlardan biri, işin en iyi koşullarda yapılmasını
sağlayacak bir aydınlatma düzeninin kurulmasıdır. Örneğin çalışma ortamındaki ışığın dağılımı
ve şiddeti, hem iş görenin verimli çalışabilmesi, hem de gözlerin yorulmaması için dikkate
alınması gereken bir faktördür. Aydınlatma özellikle çalışanların göz sağlığı açısından da
yararlıdır. Ayrıca ışıklandırma düzeninin iyi ayarlanmış olması hem erken yorulmayı önler hem
de iş verimini artırır. Aksi halde kötü ışıklandırma yorgunluk ve sıkıntı ile birlikte, bireyin
dikkatini dağıtır, moral motivasyonunu bozar.
Aydınlatma ile birlikte, çalışma ortamında sıcaklık farklarının çok olması da çalışma
davranışı üzerinde etkili olmakta ve çalışan iş görenler bu durumdan oldukça rahatsız
olmaktadırlar. Çalışma ortamında sıcaklık normal seviyelerin üzerine çıktığı zaman verim
düşüklüğü, kazalar ve hatalar dolayısıyla iş kalitesinde düşüş, iş görenlerde çabuk yorulma,
sinirlilik, başağrısı ve iş doyumsuzluğu artacaktır.

8.4. İşe Devamsızlık
Günümüz işletmelerinin çalışanlarla olan ilişkilerinde çözmek zorunda olduğu insan
kaynakları sorunlarının başında devamsızlık sorunu gelmektedir. Devamsızlık, işletme
verimliliğini olumsuz etkilediği kadar çalışan kişinin morali ve sağlığı açısından da önem
taşımaktadır. Bu yüzden devamsızlık sorunu sadece işçi-işveren ilişkilerini etkilememekte,
işletmelerin istihdam ve insan kaynakları politikalarını da yakından ilgilendirmektedir.
İşe devamsızlığın, işyerlerindeki birçok nedenden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu
nedenlerden bazıları kişinin kendisinden (yaş durumu, cinsiyet, aile durumu, eğitim düzeyi
vb.) bir kısmı da, işyerlerindeki üretim ve yönetim tarzından ve işyerindeki çalışma
koşullarının sağlıksız ve güvensiz olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan işin zor ve
monoton olması, işten alınan tatmin düzeyini düşürmekte, bu da kişilerde iş stresine yol
açarak devamsızlığı ve işgücü devrini arttırmaktadır.
İşe devamsızlık, çalışan kişinin herhangi bir mazereti olmaksızın işverene ve yöneticiye
bilgi vermeden işe gelmemesidir. Bu durum ya kişisel nedenlerden (hastalık, aile üyelerinin
durumu) ya da işyerlerindeki nedenlerden (ağır, standart olmayan ve monoton çalışma, fiziksel
açıdan güvenli olmayan koşullar vb.) kaynaklanmaktadır.
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İşe devamsızlıkla ilgili çalışanlar tarafından ileri sürülen nedenler ise; düşük iş tatmini,
standart olmayan çalışma şartları, ilk kısım amirlerinin çalışanlara karşı sürekli ve adil olmayan
davranışları, çalışanların sürekli sıkıcı ve monoton işlerde çalışmaları ve fiziksel açıdan güvenli
olmayan çalışma şartları, onları devamsızlık yapmaya itmektedir

Yaş
Örgüt
Ölçeği

Aile

Çalışma
Grubunun
Yapısı

Eğitim
Düzeyi

İşe
Devamsızlık
Nedenleri
Çalışma
Süreleri

Cinsiyet

Dönemsel
Faktörler

Stres

Yapılan
İşin
Zorluğu

Düşük İş
Tatmini

8.1. Çalışma Hayatında Mobbing (Psikolojik Taciz)
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Geçmişten günümüze kadar çalışma hayatında, çalışanlar üzerinde
yaşanılan uygulamalardan birisi de psikolojik tacizdir. Çalışma
hayatında mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit
düzeydeki çalışanlar veya astları tarafından sistematik biçimde
uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi
davranışları ifade eden anlamlar içermektedir.

Mobbing rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren, zaman geçtikçe acı vermeye başlayan
ve olayların sarmal biçimde hız kazandığı; çeşitli aşamalardan oluşan bir süreçtir. Bu süreç
içinde mobbinge işaret eden belirtilerin tanınması büyük önem taşır.
Çalışma hayatında mobbing kavramının ilk defa, 1980’li yılların başında İsveçli
endüstri psikoloğu Heinz Leymann tarafından kullanılmıştır. Leyman’ın çalışanlar arasında
benzer tipte uzun dönemli düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına dair yaptığı
saptamalar sonucunda, bu kavramı kullandığı görülmektedir. Leymann’ın görüşleri ve
araştırmaları, bütün dünyada işyerlerindeki mobbing davranışlarına ilişkin araştırmalara temel
oluşturmaktadır. Leymann, işyerinde mobbing davranışının varlığını belirtmekle kalmamış,
davranışın özel niteliklerini, ortaya çıkış şeklini, uygulanan şiddetten en fazla etkilenen kişiler
ve doğabilecek psikolojik sonuçları da vurgulamıştır. Çalışma yaşamında mobbinge dikkat ve
ilginin, İskandinav ülkelerinden sonra Almanya başta olmak üzere zamanla diğer Avrupa
ülkelerinde yayılmasını sağlamıştır.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde mobbingle mücadeleye yönelik
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İskandinav ülkelerinde
mobbing, doğrudan bir suç olarak yasalarda yer almaktadır.
Bu ülkelerin arasında mobbing konusunda en büyük
ilerlemelerin kaydedildiği ülke, İsveç’tir. İsveç’te işyerinde
taciz, 1994’de yayınlanan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı yasasıyla
bir suç olarak tanımlanmaktadır. Finlandiya’da 2000 yılında
yürürlüğe giren İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı yasasına fiziksel
şiddet yanında psikolojik şiddet de dahildir.
Danimarka’da 2004 yılında hazırlanan yasa tasarısına, psikolojik taciz sonucunda
ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklara ilişkin önlemler de eklenmiştir. Almanya’da mobbing
olgusunun yasal düzeyde tanınmasında sendikal çalışmalar etkili olmuştur.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde mobbingle mücadeleye yönelik çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. İskandinav ülkelerinde mobbing, doğrudan bir suç olarak yasalarda yer
almaktadır. Bu ülkelerin arasında mobbing konusunda en büyük ilerlemelerin kaydedildiği
ülke, İsveç’tir. İsveç’te işyerinde taciz, 1994’de yayınlanan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
yasasıyla bir suç olarak tanımlanmaktadır. Finlandiya’da 2000 yılında yürürlüğe giren İş
Güvenliği ve İşçi Sağlığı yasasına fiziksel şiddet yanında psikolojik şiddet de dahildir.
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Danimarka’da 2004 yılında hazırlanan yasa tasarısına, psikolojik taciz sonucunda ortaya çıkan
psikolojik rahatsızlıklara ilişkin önlemler de eklenmiştir. Almanya’da mobbing olgusunun
yasal düzeyde tanınmasında sendikal çalışmalar etkili olmuştur.
Toplu iş sözleşmelerine mobbingin, toplu sözleşmenin ihlali olduğuna dair maddeler
eklenmiştir. Almanya’da iş sağlığı kapsamında önemle ele alınan mobbing, ayrıca
üniversitelerde çalışma psikolojisi kapsamında ders olarak da okutulmaktadır. Fransa’da
psikolojik taciz adli bir suçtur ve cezası 1 yıl hapis ve 15000 Euro’dur. İtalya’da bölgesel
olarak mobbing karşıtı yasalar yürürlüğe girmiş ve psikolojik şiddet dolayısıyla ortaya çıkan
rahatsızlıklar iş kazası kapsamına alınmıştır. Her mobbing olgusunda bu davranışsal
belirtilerin hepsinin bulunması şart değildir. Ancak bu davranışların kasıtlı ve sürekli olarak
tekrarlanması, mobbingin ortaya çıkmasına ve sonuç olarak bireyin iş yaşamından
uzaklaşmasına neden olur.

8.4.1. Cinsel Taciz
Cinsel taciz iş yerindeki toplumsal çevrenin çok bilinen bir yönüdür. Cinsel tacizin birçok
tanımı vardır. Okulumun, Üniversite Hayatı El Kılavuzu’nda, (1995-1996), 1980’de
yayımlanan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) Kılavuzu’nu esas alan cinsel taciz tanımı
şöyledir: “Temkinli ya da tekrarlanan, talep edilmemiş cinsel gelişmeler; cinsel lütuf için
talepler; ya da sözlü yorumlar, jestler, ya da istenmeyen fiziksel temas,
(1) bu tür muameleye boyun eğme açıkça ya da üstü kapalı olarak akademik mevki ya
da iş almanın bir söz ya da koşulu olduğunda;
(2) bu tür muameleye bir birey tarafından boyun eğme ya da ret durumu akademik
performans ya da işe alım kararlarının değerlendirmelerine esas olduğunda,
(3) bu tür bir muamele akademik ya da iş performansına aşırı ölçüde etki etme ya da iş
yerinde küçük düşürücü, düşmanca, saldırgan bir yaşama ortamı ya da çalışma ortamı yaratma
amacına ya da etkisine sahip olduğunda,

(4) bu tür bir muamele bir bireyin duygusal mutluluğunu tehdit ettiğinde, cinsel taciz
oluşturur.
Bu belli tanım ve kurumsal politika toplumu oluşturan bireylerin arasındaki cinsel tacizi
örtmek için dizayn edilmiştir: öğrenciler, fakülte idare ve personel. Buna rağmen, bu tanımın
birçok elementi çeşitli şirket ve kuruluşlardan kullanılır. Bu tanım geniş bir davranış ve hareketi
kapatır ve bu akademik çalışan ya da işçi olanların performansına bağlıdır. Başka bir tehdit
oluşturan tanım iş çevresindeki düşmanca sanılardır. Böyle düşmanca tutumlar işçiyi rahatsız
ederek performansını ve kariyerde ilerlemesini engeller.
Cinsel taciz ne kadar fazla olsa bile, insanlar o kadar da az bunu resmi olarak birilerine
bildiriyor, bu nedenle de gelecek biraz karamsar ama bu karamsarlık arasında bazı delillerde
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iyimser bir geleceği vaat ediyor. ‘1993 de Birleşik Devletler Anayasa Mahkemesinin müteffık
kararlarıyla) işçiler piskolojik zarar olduğuna rağmen kanıt göstermeden cinsel tacize karşı
talep edebiliyor. Bu nedenle iş verenler iş ortamlarında cinsel tacizi besliyor mu diye gözden
geçirmek gerekiyor ve onların bu konuda sorumlu olduğunu gözden geçirmek ilerlemek için
büyük bir adım.’. Ayrıca oldukça fazla organizasyon cinsel tacizle ilgili tedbirler yazdılar. Daha
çok işçi kaybederek ve işçiler daha az verimli oldukça, iş verenler bu konulara daha iyi bir göz
atması gerekti.
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• Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi aşırı derecede iş güvenliğinin bulunması durumunda
doğabilecek sakıncalardan biri değildir?
a. İşi boş verme
b. Çalışanlarda kaygı
c. İşte kötü alışkanlıklar kazanma
d. İşe karşı kayıtsızlık
e. İş etkinliğinin kaybolması
2. Aşağıdakilerden hangisi işe devamsızlık nedenlerinden birisi değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Yaş
Cinsiyet
Eğitim durumu
Kıdemlilik
Sosyal sınıf

3. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya
astları tarafından sistematik biçimde uygulanan mobbing kavramı ile ilgili
değildir?
a. Her tür kötü muamele
b. Tehdit
c. Yarış
d. Şiddet
e. Aşağılama
4. Ulaşmak istediğimiz amaçlara varmamıza mani olan müdahaleler psikolojik
tatminsizliğin kaynağı ve anormal davranışlar da bulunmanın nedeni olurlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında yer almaz?
a. Sabit davranışlar
b. Bilinçli davranışlar
c. İşi oluruna bırakma
d. Saldırgan davranışlar
e. Geriye dönüş davranışları
5. ………………………….., çalışan kişinin herhangi bir mazereti olmaksızın işverene ve
yöneticiye bilgi vermeden işe gelmemesidir
6. Çalışma hayatında mobbing kavramının ilk defa, 1980’li yılların başında İsveçli
endüstri psikoloğu …………………. tarafından kullanılmıştır.
7. …………………….. İşyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya
astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit,
şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir.
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Cevap anahtarı

B Çalışanlarda kaygı
2. E Sosyal sınıf
3. C Yarış
4. Bilinçli davranışlar
1.

5.
6.
7.

İşe devamsızlık,
Heinz Leymann
Mobbing
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9. ÇALIŞMA HAYATINDA STRES VE STRES KAYNAKLARI
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?
1.12 Stres nedir ve stresle nasıl mücadele yöntemleri.
1.13 Çalışma hayatında stresin nedenleri
1.14 Her iş stresli midir? Stressiz iş nasıl olur?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Stres nedir ve stresle nasıl mücadele edilir?
Çalışma hayatında stresin nedenleri nelerdir?
Her iş stresli midir? Stressiz iş nasıl olur?
Stresli bir işte çalışmayı düşünür müsünüz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Stres

Stresle mücadele

Stresin etkileri

Stresle yaşamayı öğrenme

Çalışma hayatında stres

Hayata farklı bakabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Analiz yapma, araştırma,
kaynak tarama
Yaşamdan zevk alma,
hayatı tanıma, tecrübe
Yaşamdan zevk alma,
hayatı tanıma, tecrübe
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Anahtar Kavramlar
Stres, "bir eylem ya da durumun kişi üzerinde yarattığı fiziksel veya psikolojik zorlanmaya
verilen tepkidir".
İş stresi; "bireyi normal fonksiyonlarından (örn; zihin-vücut) saptıran psikolojik ve/veya fiziksel
davranışlarını değiştiren (dağıtan veya arttıran) işle ilgili etmenlerin sonucunda oluşan psikolojik
bir durum" olarak tanımlanabilir
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Giriş
Sanayi devrimi sonrası hızlanan. Teknolojinin gelişimine koşut olarak insan yaşamı
kolaylaşmış ancak, insanı zorlayan iç ve dış etkenlerin sayısı da aynı biçimde artmıştır. Her
geçen gün hızla değişen yaşam koşulları beraberinde bu koşullara uyum çabasını getirmiştir Bu
zorlamalar bir yandan yaşamın sürekliliği için gerekli olan enerjiyi açığa çıkarırken, diğer
yandan enerjisini azaltabilmekte ve bireyi çaresiz, savunmasız, güçsüz bırakabilmektedir.
Dolayısıyla bu değişikliklere bütünüyle uyum sağlayabilmek neredeyse imkansız hale
gelmiştir. İnsanlar ve örgütler bu değişikliklere uyum sağlama eğilimi içinde olduklarından,
karşılaştıkları güçlüklere karşı boyun eğmek ya da direnmek arasında bir çelişki ile karşı karşıya
kalmışlardır. Günümüzde bu gelişim ve değişimler özellikle çalışma hayatı başta olmak üzere
ekonomik koşulların ağırlaşması, rekabetin artması sonucu, çalışanların performansıyla ilgili
beklentiler, her geçen gün daha da yükselmektedir.
Stres, kişinin içinde bulunduğu çevreden kendisine yönelen istemlerle, kendi değer,
tutum, ihtiyaç, yetenek ve becerileri arasındaki dengesizlikten kaynaklanan bedensel ve psikososyal bir gerilimdir. Stres konusu çalışma psikolojisi, tıp, mühendislik, örgütsel davranış vb.
alanlardaki araştırmalara konu olmakta, özellikle içinde bulunduğumuz çağın gereği güncel
yaşam içinde birçok kişi, kurum ve kuruluş tarafından sürekli olarak kapsamı, sonuçları ve
mücadele yolları tartışılmaktadır.
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9.1. Çalışma Hayatında Stresin Tanımı
Çalışma hayatı, sanayi toplumlarında insan yaşamının en önemli kısmını
oluşturmaktadır. Bireylerin çalışırken yaşadığı bütün iletişim ve olayların tümünün olumlu
yönde gelişmemesi sonucu birey kendisini giderek kötü hisseder ve olaylar karşısında doğru
tepkileri verememeye başlar. Bireyin sahip olduğu iş onun toplumsal konumunu, doyum
düzeyini, ailesine sağladığı imkanları ve yaşamdan aldığı zevki belirler. Çalışma hayatı,
insanların sadece çalıştıkları zaman dilimi içerisine sıkıştırılamaz. Çalışma hayatı, tüm yaşamın
her alanına yayılan bir öneme sahiptir. Stres olarak tanımlanan sorunları doğuran iş koşulları;
çalışanlar üzerinde baskı ve zorlanma yaratır. Bu zorlanmanın uzun sürmesi de sağlıkla ilgili
düşündürücü sonuçların doğmasına yol açabilir.
Stres, günümüzün çatışma ve rekabetle dolu dünyasında, bireyin sağlığını ve
verimliliğini etkileyen önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Stres, çoğunlukla bireyin
yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir anlamı ifade etmektedir. İnsanlar, zamanlarının büyük
bir kısmını iş yerinde geçirdiği gibi, çalışma saatleri dışındaki zamanlarda da, işle ilgili mevcut
olumsuzlukları yaşamaktadır. Bu durum ister istemez çalışanın iş sürecinde ya da sonucunda
oluşan olumsuz fiziksel ve psikolojik etkenlere maruz kalmasına yol açmaktadır. Özellikle kötü
yönetim, ekonomik sıkıntılar, işyeri şartlarının olumsuz olması, çıkar çatışmaları, kişisel
sorunlar, yapı ve sistemden kaynaklanan bozukluklar vb. gibi etkenler çalışanın iş yaşamında
verimsiz olmasına, işe devamsızlığına ve çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalmasına neden
olabilmektedir
İnsanların stresle en çok karşılaştıkları yerlerden birisi çalışma
ortamıdır. Stres; aşırı ses, ışık, ısı, sorumluluk ve denetim
neticesinde ortaya çıkar. Fakat aynı stresli ortamda bulunan tüm
insanlar, bu stresli duruma aynı tepkiyi göstermezler. İşi başarma
arzusu yüksek olan bir bireyi işle ilgili gerilim motive ederken;
diğer bir bireyin saldırganlık, işi yapmama isteği gibi tepkiler
gösterebilir. Stres her zaman olumsuz olarak nitelendirilmez.
Bazı durumlarda, özellikle iş ortamlarında bireyin becerisine ve iş görme gücüne yardımcı olan
bir coşku, bir enerji şeklinde bireye fayda da sağlayabilir. Gerek bireyler, gerekse kurumlar
üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere yol açabilecek özellikte olan stresin tanımı konusunda
ortak bir tanım bulunmamakta, konuyla ilgili kesimler tarafından çeşitli şekillerde
tanımlanmaktadır.
Stres, "bir eylem ya da durumun kişi üzerinde yarattığı fiziksel veya psikolojik
zorlanmaya verilen tepkidir".
Stres, 'kişilerde meydana gelen ve onları normal faaliyetlerinden sapmaya zorlayan
durum" olarak ifade edilmektedir. Karakterize edilen stresi, organizmanın fiziksel ve ruhsal
sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durum olarak
tanımlanabilir.
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Canlı hücrelere zarar verebilme özelliği nedeniyle stres vücutta yıpranma ve
yaşlanmaya yol açmaktadır. Selye fizyolojik stresi, biyolojik sistemde gelişigüzel
değişikliklerle ortaya çıkan bir durum olarak tanımlar. Ayrıca stres, farklı koşullara göre olumlu
veya olumsuz etkilere de yol açabilmektedir. Selye olumlu stresi "oustress" olumsuz stresi
"disstress" olarak tanımlamaktadır. Stresin bu özelliği, Ouick ve Quick tarafından da dile
getirilmiştir. Bu yazarlar stresli bir durumu, kurumlarda çalışanların işlev ve performanslarını
olumlu yönde etkilerse "olumlu stres", hastalık yapıcı veya zararlı bir şekilde etkilerse "olumsuz
stres" olarak adlandırmışlardır. Selye'nin ortaya koyduğu stres tepkisi veya literatürde bilindiği
şekliyle "Genel Uyum Sendromu", birbirleriyle karmaşık ilişkiler içinde bulunan sinirsel,
hormonal ve metabolik mekanizmaları içeren belirgin bir sıra ve yapıya sahiptir.

9.2. Çalışma Hayatında Stresin Nedenleri
Günümüzde çalışma yaşamındaki en önemli sorunlarından biri olan stresdir. Çalışanlar
üzerinde stresin etkileri ciddi sıkıntılara yol açmakta ve bu rahatsız edici, baskıcı durumdan
çalışma yaşamının bireyleri olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Sebepleri ve sonuçları kişiden
kişiye değişmekle birlikte, stres konusunda yapılan araştırmalar bu rahatsız edici duruma belli
bir açıklık getirmeye çalışmakta ve stresin olumsuz sonuçlarına karşı tedavi edici yöntemler
geliştirmektedirler. Bu araştırma, çalışma yaşamında strese yol açan sebepleri kısaca
inceledikten sonra çalışma yaşamında kadınların yaşadıkları iş stresi ve sebepleri üzerine
okuyucuya bilgi vermeye çalışacaktır. Çalışma hayatında yaşanan stres hem çalışanlar
açısından, hem de yöneticiler açısından önem taşımakta, bireysel ve örgütsel neden ve sonuçları
bulunmaktadır. Uzun süreli stres birey üzerinde fiziksel ve psikolojik olumsuz etkiler
yaratmaktadır. Çalışanların sağlığı ve onun örgüte katkısı sonunda zarar görmektedir. Stresin
nedenleri çalışılan kurumun içinden, dışından, gruplardan ve bizzat çalışanın kendisinden
kaynaklanabilmektedir.
Her insan günlük yaşamda çeşitli mücadeleler ve çevre kaynaklı
tehditlerle karşılaşmaktadır. Strese neden olan faktörlerin bu aşırı, sürekli
mücadeleler ve tehditler olduğu belirlenmiştir. Strese yol açan olay,
durum ve faktörlere “stres vericiler” adı verilmektedir. Stres vericiler, çok
farklı biçimlerde ve kaynaklarla ortaya çıkabilmektedir. Bütün bu
çeşitliliğe karşın tüm stres vericilerin ortak bir noktada buluştukları
belirlenmiştir. Bireyler bunları yetenek ya da kapasitelerini aşan baskılar
olarak algıladıklarında stres ortaya çıkmakta, stres gücü artmaktadır.

Kurumların makro düzeydeki stres faktörleri arasında;
» politikalar (adil olmayan başarı değerlendirmeleri, ücretlerdeki eşitsizlikler),
» kurumun yapısı ve özellikleri (merkeziyetçilik, terfi için tanınan fırsatların azlığı),
» fiziki şartlar (kalabalık, aşırı gürültü, sıcak ve soğuk yerde çalışma)
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» kuruma ait süreçler (çalışanlar arasındaki zayıf iletişim, dengesiz ve adaletli olmayan
bir kontrol ve denetim sistemi) vb. sayılabilir.
» Kurum dışı, kurumla ilgili ve grup stres faktörleri (uyuşmazlık, çatışma, düşmanca
duygular ve davranışlar) sonuçta birey üzerinde etkili olabilmektedir.
Özetle oluşum nedeni ne olursa olsun stres, gerek organizma gerekse çalışılan kurum
üzerinde olumsuz etkilere, düşük performansa, iş duyumsuzluğuna, düşük moral ve
verimsizliğe yol açabilmektedir. Stresin ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunu anlayabilmemiz
açısından, stresin birey ve kurum üzerindeki olumsuz etkilerini kısa da olsa incelememizde
yarar bulunmaktadır.

9.3. Stresin Bireye Olan Etkileri
İş, günümüz insanının yaşamında önemli bir yer tutar. İnsanlar zamanlarının oldukça
büyük bir kısmını işte veya işle ilgili etkinlikleri düşünerek geçirirler. Özellikle yönetim
basamaklarında, işin düşünülmediği, tümüyle bireye kalmış bir zaman dilimini bulmak oldukça
zordur. İş stresi özel yaşamın getirdiği sorunlar ve zorluklarla birleştiğinde birey ve örgüt için
daha da önemli sonuçlar doğurabilmektedir.
İş stresi; psikolojik, fizyolojik ve örgütsel davranış yönlerinde önem
taşır. Steers’a, çalışanlar ve özellikle yöneticiler üzerinde fizyolojik
ve psikolojik yıkım yapabildiğinden, onların sağlığını ve örgütsel
başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca stres, işgücünü
devrinin (turnover) ve işe devamsızlığın (absenteeism) en önemli
nedenidir. Çalışanların birinde görülen stres diğer çalışanları veya
toplumun güvenliğini de etkileyebilir.
Dr. Hans Selye, stres konusuna uzun yıllarını vermiş ve stres-insan ilişkisinin
anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır. Selye'nin stres kuramı, organizmanın tepki
mekanizmalarını içermektedir. Bu kurama göre organizmanın strese tepkisi üç aşamada- alarm
tepkisi, direnme ve tükenme- gelişir. Stresin birey üzerindeki etkileri davranışsal, fizyolojik ve
psikolojik boyutlarda olabilmektedir. Bireyin davranışsal, fizyolojik ve psikolojik durumu
analiz edildiğinde veya gözlendiğinde, bireyin stres altında olup olmadığına yönelik bulgular
elde etmemiz mümkündür.
A. Stresin Davranışsal Sonuçları: Alkol alma eğilimi stresin en çok görülen davranışsal
sonucudur. Günlük sorunlardan kurtulmak için başvurulan ve geçici bir rahatlık yaratan alkol,
zamanla alışkanlık haline gelerek dozajı arttırılmaktadır. Aynı durum sigara, uyuşturucu ve aşırı
yemek için de söz konusudur.
B. Stresin Fizyolojik Sonuçları: İnsan vücudu hormonları ve merkezi sinir sistemi
aracılığı ile beden gereksinimlerini karşılamakta, iç ve dış ortamda meydana gelen
değişikliklere uyum sağlamakta böylece dengesini koruyabilmektedir. Bugün birçok hastalığın
stresle olan ilişkisi giderek artmaktadır. Stresle ilgili bu hastalıklar şunlardır: Dolaşım sistemi,
kalp ve damar hastalıkları (çarpıntı, kalp vurum sayısında düzensizlik ve artış, göğüs ağrısı,
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hipertansiyon), sindirim sistemi hastalıkları (aşırı yeme, iştah kesilmesi, hazımsızlık, gastrit ve
ülser gibi mide hastalıkları, kabızlık, kolit), üreme sistemi hastalıkları, içsalgı bezleri
hastalıkları (tiroit salgının artması, şeker hastalığı). Öte yandan, kronik strese maruz kalma,
vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak kansere neden olmaktadır.
C. Stresin Psikolojik Sonuçları: Stresin psikolojik belirtileri kaygı (Kişinin içinde
bulunduğu durumlarda huzursuz, endişeli, korkulu ve karamsar olması), depresyon (işte
başarısızlık, iş kaybı, bazı sorunlarla uzun süre uğraşma, çok yakın birini kaybetme ve bazı
hastalıklar sonucunda oluşabilir) ve uykusuzluk (stres durumunda kaslardaki gerilim azalmaz
ve beyin merkezi uyanık kalır) şeklinde
Özetleyecek olursak, günlük yaşantımızda "stressiz yaşama" kavramı geçerliliğini
yitirmiştir. Çünkü iş ve sosyal yaşamda stresten kaçınmak mümkün değildir. Bu konuda dikkat
edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, benzer stres faktörleriyle karşılaşan her bireyde
farklı tepkilerin görülmesidir.

9.4. Stresin Kurumlara Olan Etkileri
Örgüt ortamında belirli rol ve görevleri yerine getiren birey, bireysel stres etkenleri
yanında, örgüt ortamından kaynaklanan örgütsel stres ile de karşı karşıya kalmaktadır. Örgütsel
stres, bireylerin normal işlevlerinden farklılaşmaya zorlayan değişmeler tarafından belirlenen
ve onların işleriyle ve diğer insanlarla etkileşiminden kaynaklanan bir durumdur. Bir örgütte
çalışanların bir bölümü, düşük düzeyde sürekli kaygılı olmaları, yeterli başa çıkma ve psikolojik
destek yolları bulamamaları nedeniyle, yaşamları ve işlerinde büyük güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar. Bir diğer bölümü ise, yaşamlarından ve işlerinden hoşnut olmamakla
birlikte, durumu idare edebilmektedirler.
Çalışanların ancak çok az bir bölümü zevkli bir işe ve yönetilebilir düzeyde stres içeren
bir yaşam tarzına sahiptir Çalışma yaşamında stresin kurumsal düzeyde birtakım sonuçları
bulunmaktadır. Çeşitli stres faktörlerinin etkisiyle çalışanın, performansının düşük olması,
çalışan devir hızının artması, işe gitmemesi (devamsızlık), işten ayrılması ve yabancılaşması
kaçınılmaz olmaktadır.
A. Performans Düşüklüğü
Stres ve performans arasındaki ilişkinin olumsuz yönleri olduğu gibi, olumlu yönleri de
bulunmaktadır. Stresin belirli bir noktaya kadar performansı arttırdığı, belirli bir noktadan sonra
ise performansı düşürdüğü savunulmaktadır. Aşırı stres durumunda ise bireyde hem psikolojik,
hem de fizyolojik hastalık ve rahatsızlıklar ortaya çıkacağından bu durumda performans
düşüklüğü görülmektedir.
B. Çalışan Devir Hızı (turnover)
Bir kurumda sürekli olarak stres altında çalışmak çalışanların kurumla bütünleşmesini
ve iş doyumunu engeller. Çalışan devir hızının yüksek olmasına neden olan stres faktörleri
çeşitlidir. Kişilerin yeteneklerini kullanma olanağı bulamadıkları ve kariyer gelişiminde
problem olan otokratik yönetim anlayışını benimseyen kurumlar başlı başına birer stres faktörü
olabilir.
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C.

İşe Devamsızlık (absenteeism)

Çalışanlar stresle başa çıkabilmek için, bulundukları ortamdan işe gitmeyerek
uzaklaşmaya çalışırlar. Hatta böyle bir ortamdan uzaklaşıp evde kalmak için bazen hafif baş
ağrısı veya baş dönmesini bile yeterli neden olarak kabul ederler. İşe devamsızlık genelde,
çalışanların çeşitli hastalıklar nedeni ile çalışamayacak durumda olmaları sonucunda görülür.
İşe devamsızlık isteksizlik, sorumsuzluk, tembellik ve alkolizm etkisiyle olabileceği gibi kalp
krizi, hipertansiyon ve ülser gibi hastalıklar nedeniyle de olabilmektedir.
Devamsızlık gösteren kişilerin hangi hastalıklar nedeniyle devamsızlık yaptıkları
araştırıldığında, bunların %40'ının stresten kaynaklanan hastalıklar olduğu görülmüştür.
Devamsızlığın ortadan kaldırılması ya da en aza indirgenmesi için devamsızlığa neden olan
hastalıkların kurumsal kaynaklarına inilmesi ve bunların düzeltilmesi gerekir.
D. Yabancılaşma
Çalışanların sorunlarını tanımlamada fazlaca kullanılan kavramlardan birisi de
yabancılaşma olmuştur. Genelde yabancılaşma kavramının iş doyumsuzluğu, toplumsal
uyumsuzluk, moral eksikliğini karşılaması yanında çalışan kişinin kuruma karşı olan duygusal
bir tepkisini de ifade etmektedir.

9.5. İş Stresi
İş ortamı strese her zaman elverişlidir. Bir işyerinde işin her yönü, bireyden pek çok şey
ya da çok az şey istenmesi strese yol açabilir. Aşırı sıcak, gürültü, ışık, ya da çok az sorumluluk,
çok fazla ya da az iş, aşırı veya az denetim insanlarda strese neden olabilir. Ancak stres bireyden
bireye farklılıklar gösterebilir. İş stresi; "bireyi normal fonksiyonlarından (örn; zihin-vücut)
saptıran psikolojik ve/veya fiziksel davranışlarını değiştiren (dağıtan veya arttıran) işle ilgili
etmenlerin sonucunda oluşan psikolojik bir durum" olarak tanımlanabilir. Bu tanımlama,
çalışanın sağlığını yani kişinin mental ve fiziksel durumunu da açıklamaktadır. İş stresi
fenomenin birey ve çevresi arasındaki etkileşimin sonucunda oluştuğunu kabul etmemiz
gerekir. Ayrıca, potansiyel nitelikteki bu stresin oluşum zamanının da önemli bir rol oynadığı
açıktır. Örneğin; bir bireyin işi başlı başına stres faktörü olabilir. Bu stres faktörlerine olan
tepki, işteyken, gece evde veya gelecekte her zaman ve her yerde oluşabilir. Kurumlarda stres
genellikle şu faktörlerden oluşabilir:
1. Görev kaynaklı stres (işin zorluğu ve iş yükünün fazlalığı),
2. Role bağlı stres (çatışma, rol belirsizliği, iş yoğunluğu),
3. Davranış ortamından kaynaklanan stres (kalabalığın etkisi vb),
Fiziksel çevreden kaynaklanan stres (aşırı soğuk-sıcak yerde çalışma),
4. Sosyal çevreden doğan stres (bireylerarası anlaşmazlık, özel yaşamla ilgili stres,
dışlanma ve yalnızlığa itilme gibi),
5. Bireyin kendinden kaynaklanan stres (bireyin kaygı durumu, algılama düzeyi,
kendine güven duyma gibi)
Çalışma hayatında stres yaratan psikososyal faktörler çok çeşitlidir. Bunlar kurum
yapısının tüm boyutlarını, işin yapı ve içeriğini, kurum içindeki insan ilişkilerini içermektedir.
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Bu faktörler kendi aralarında etkileşerek çalışanların ussal ve fiziksel sağlığını etkileyebilir.
Kurumlarda stres vazgeçilmez bir gerçektir. Kurumlarda stres, kurumla ilgili isteklerin yerine
getirilmemesinden kaynaklanmaktadır. İstekler, birtakım stres ve endişelere yol açar, kişide
gerginlik yaratır. Gerginlik süresince insan kaynaklarının kullanımı zarara uğrar. Bu yüzden
olumsuz ekonomik gelişmeler ile düşük çalışma seviyesi ve verimsizlik görülür.
Çoğunlukla iş ortamındaki atmosferin bireylerin yaşadığı sorunlara katkıda bulunduğu
düşünülmektedir. İş çevresiyle ilgili sorunları küçümsememek gerekir. İş ortamında, geniş
çapta nelerin stres yaratabileceğini ve bunların ne dereceye kadar bireylerin yaşamlarını
etkileyebileceği tahmin edilebilir. Basit bir şekilde ele alındığında stres; işyerinde veya çevrede
yer alan sağlığa zararlı olarak görülen olay ve durumlar yüzünden ortaya çıkan belirtileri
kapsamaktadır.

9.6. Çalışma Hayatında Stresle Başa Çıkma Yolları
Başa çıkma, insanın gücünü aşan, belirgin iç ve dış kaynaklı stresi düzenlemede bilişsel
ve davranışsal bir çabadır. Davranış bozukluğunun altında sıkılıkla hatalı problem çözme
yönteminin yattığı ileri sürülmektedir ve başa çıkmada hedef problemin çözülmesidir.
Uzmanların stresle başa çıkmadaki en önemli vargısı şu cümle ile özetlenebilir: "Amacımız
stresten uzak bir yaşam sürdürmek olmamalı. Gerçekte amacımız stres ile etkin bir şekilde
mücadele etmeyi öğrenmek olmalıdır"'.
Çalışma hayatında stresle başa çıkmak için
başvurulan çeşitli yollar dikkate alındığında, tipik bazı
davranış türleri görülür. Birçoğu ya sigaraya, yemeğe,
alkole, ilaca ya da bir kaçına birden yönelir. Bazıları da
strese tepki olarak geri çekilir, içine kapanır, pasifleşir,
sorunlarıyla yüz yüze gelmekten kaçınır. Bazen de
sorunlarını tümüyle yok sayarak, olayların dışına çıkarlar.
Yaygın olarak kullanılan bir başka stresle başa çıkma biçimi
aşırı tepki göstermektir. Aşırı tepki gösterme çeşitli
biçimlerde ortaya çıkabilir. Başkalarına yönelik öfke
nöbetleri kırıcı olma, kaygılanma vb davranışlar bunlardan
bazılarıdır. Bir başka zararlı başa çıkma biçimi de stres
karşısında hiç tepki göstermeyip yaşanan sıkıntıyı içinde
biriktirmektir. Bu birikimler sonucunda birey artık daha
fazla dayanamayacağı için her hangi bir olayın hiç
beklenmedik bir anda strese dönüşme olasılığı vardır.
Yaşamın her aşamasında olduğu gibi çalışma hayatında da stresten kaçınmak mümkün
değildir. Çalışma ortamında yaşanan stresin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak ise oldukça
güçtür. O halde yapılması gereken şey bu atmosfer altında iş görenlerin dengesini bozan,
sağlığını olumsuz yönde etkileyen stresi en aza indirgemeye çalışmaktır. Stres faktörlerinin
birey üzerindeki bütün olumsuz sonuçlarını en aza indirgemek ve bu gerilim kaynakları ile
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rasyonel bir şekilde başa çıkmak için gösterilen çabaların tümüne "stres yönetimi"
denilmektedir.
Stresi önlemede bireysel ve kurumsal önlemler tek başına yeterli olmadığı için stres
yönetimi bireysel ve kurumsal stres yönetimi olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Stresle
mücadelede geliştirilebilecek önemli bireysel yöntemlerden bazıları; egzersiz (Örneğin, her gün
20 dakikalık bir egzersiz yapmak, beyin faaliyetlerini %25 artırmaktadır), derin düşünme, oyun,
sosyal destek ve rahatlamaktır. Kurum kaynaklı stresle başa çıkmada, kurumsal sağlığı ve
kararlığı sürdürmede yöneticinin önemli etkilerinin olduğu kuşku götürmemektedir.
Yöneticinin, kurumsal etkinliklerde önemli rol oynayan, çalışanlarda meydana gelebilecek olan
çatışma kökenli streslerin azaltılması ya da bu tür streslerin etkilerinin en aza indirilmesi
konusunda dikkatli bir politika izlemesi gerekir.
Ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektörde acaba kaç yönetici kurumla ilgili bir stres
planı geliştirmektedir? Çalışma hayatımızın karmaşık yapısı altında bu soruya net bir yanıt
vermek zordur. Yöneticiler, kurum ve kuruluşlarla ilgili bir stres planını geliştirirken;
1. kendi stres nedenlerini bilme,
2. duygusal ve zihinsel dengenin sağlanması için seçenekler geliştirme,
3. bedende fiziksel dengenin sağlanması için seçenekler geliştirme,
4. sorunların çözümünü sağlayacak bir faaliyet planı geliştirme konularına önem
verebilmelidir.
Gerek bireysel gerek kurumsal boyutta etkisini günlük yaşantımızın her aşamasında
hissettiğimiz stres olgusuyla nasıl mücadele edeceğiz? Aşağıda, konuyla ilgili geliştirilen
öneriler yer almaktadır:
» Destekleyici kurumsal iklim yaratmak. Bugünün büyük ve karmaşık kurumları
esneklikten uzak, katı bir yapı ve bireysel olmayan bir iklim geliştirmişlerdir. Bireysel,
kurumsal ve çevresel özelliklerin etkileşimiyle oluşan ve birçok boyutu içine alan iklim
kavramı, stresli durum ve sorunların çözümü kavuşturulmasında da üzerinde durulması gerekli
bir konudur.
» Çatışmaları azaltmak ve kurumsal rolleri daha açık ve anlaşılabilir bir biçimde
tanımlamak da stresle başa çıkmada başvurulan önemli kurumsal yöntemlerden biridir. Eğer
yönetim çatışmaları azaltır ve kurumdaki rolleri açıklığa kavuşturursa, bu etmenlere bağlı stresi
de ortadan kaldırabilir ya da en azından azaltabilir. Ayrıca, işten kaynaklanan, stresi azaltmada
ya da ortadan kaldırmada başvurulan bir yöntem de işi zenginleştirerek düzenlemektir.
» Kariyer planlamasına ve geliştirilmesine önem vermek ve stresle ilgili danışmanlık
birimlerini etkinleştirmek de stresle başaçıkmada üzerinde durulması gereken önemli bir başka
konudur. Doğal olarak çalışanlar, nasıl bir mesleki gelişim çizgisinde ilerlediklerini bilmek ve
daha sonraki aşamaya hazırlanmak isterler. Yönetim tarafından bu yönde alınacak önlemlerin
stresle başa çıkmada etkili olduğu ve çalışanları güdülediği bilinmektedir.
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» Stresli personele yardım sağlama. Dünyadaki birçok kurum, stresin verimlilik ve
sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bugün daha çok görmektedirler. Bunun sonucu olarak,
kurum düzeyinde danışma hizmetleri geliştirilirken bireysel stres denetim teknikleri ve beden
hareketleri de önerilmektedir. Kurumlarda geliştirilebilecek "Stres Yönetimi Eğitim
Programları"nın, tüm kurum üyelerine yönelik olması gerekir. Geliştirilecek bu programlarda
bireylerin kendilerini fark etmeleri, ilişkilerin düzenlenmesi ve yetki devretme konularına
ağırlık verilmesi gerekmektedir.
İşçi ve İşveren Sendikaları tarafından düzenlenebilecek çeşitli eğitim etkinliklerinde,
stres, stresin belirtileri, bireylere ve kurumlara olan etkileri ve stresle başa çıkma yöntemlerine
ilişkin konulara da yer verilerek her düzeydeki iş gören ve yöneticinin bu eğitimden geçmesi
sağlanmalıdır.
» İşçi ve İşveren sendikalarımız çalışma ortamında iş görenlerin yaşadığı sorun ve
gerilimlerin nedenlerini incelemeyi amaçlayan daha kapsamlı projeleri başlatabilir.
Günümüzde çalışana, işyeri ve evdeki yaşam kalitesini sürdürmek için yapılan yardımlar,
sendikaların ve yönetimlerin gittikçe benimsediği bir hedef haline gelmiştir. Yurtdışında
çalışanlar için geliştirilen ve kısaca EAP (Employee Assistance Programs) olarak adlandırılan
"çalışanlara yardım programları" ülkemizde sendikaların üzerinde önemle durmaları gereken
bir başka konudur.
» Günümüzde endüstriyel ortamda varlığını hissettiren mesleklerin başında sosyal
hizmet mesleği gelmektedir. Sosyal hizmetin çalışma hayatındaki en önemli görevi, birey ve
çevrenin daha sağlıklı olmasını garanti altına almak, uygun müdahaleleri yönetmek ve dizayn
etme yoluyla insan ve iş topluluklarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal hizmet
müdahalesinin önemli hedeflerinden birisi olan 'müracaatçıların yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi' ilkesinin bu bağlamda ön plana çıktığı görülmektedir.
» Endüstriyel ortamda çalışan sınırlı sayıda sosyal hizmet uzmanları, kişisel çalışma
yöntemi ile iş gören ve yöneticilerin kişisel yaşantısını ve hayat hikayelerini, görüşme formu
ve diğer psikolojik testlerle (ihtiyaç duyulduğunda psikolog yardımıyla) inceleyebilir. İş gören
ve yöneticilerin yaşadığı stresi açıklamaya yönelik olarak iş arkadaşları ve aile üyelerinden bilgi
alabilir. Tüm bunların ışığında SHU, yöneticilere geribildirim ve geliştirici danışmanlık hizmeti
verebilir.
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• Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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• Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a. Çalışma hayatı, insan yaşamının en önemli kısmını oluşturmaktadır.
b. Çalışma hayatı, insanların sadece çalıştıkları zaman dilimi içerisine sıkıştırılamaz.
c. Bireyin sahip olduğu iş onun toplumsal konumunu belirler.
d. Çalışma hayatı, insanların sadece çalıştıkları zaman dilimi içerisine sıkıştırılamaz.
e. Çalışma hayatı, tüm yaşamın her alanına yayılan bir öneme sahiptir.
2. Stres faktörlerine olan tepki, her zaman ve her yerde oluşabilir. Aşağıdakilerden hangisi
kurumlarda görülen stres faktörlerinden biri değildir?
a. Görev kaynaklı stres
b. Role bağlı stres
c. Davranış ortamından kaynaklanan stres
d. Fiziksel çevreden kaynaklanan stres
e. Sosyal çevreden doğan stres
3.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendinden kaynaklanan strestir?
a. bireyin kaygı durumu,
b. özel yaşamla ilgili stres
c. sıcak yerde çalışma),
d. iş yükünün fazlalığı
e. kalabalığın etkis

216

10. ÇALIŞANLARDA İŞ DOYUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Çalışanlarda İş doyumunun önemi
2. Çalışanların kişilik özelliklerine göre iş doyumu
3. İş doyumunu etkileyen faktörler
4. İş doyumunun sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Çalışanlarda iş doyumu nasıl elde edilir?



İş doyumu ile kişilik arasında nasıl bir ilişki vardır?



İş doyumunu etkileyen faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsan Kaynaklarının
Önemi
İnsan Kaynakları
Yönetiminin Özellikleri
İnsan Kaynaklarının
Gelişimi
Günümüzde
Kaynakları
Önemi

İnsan
Yönetiminin
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Anahtar Kavramlar
İnsan kaynakları kavramı; kurumsal hedeflere ulaşmada örgütlerin kullanmak zorunda
oldukları temel kaynaklardan biri olan beşeri kaynağı ifade eder.
İnsan kaynakları planlaması işletmede çalışacak iş görenleri, nitelik ve nicelik yönünden belirli
bir düzen içinde sağlamaktır.
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Giriş
İnsan, yaşamının önemli bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve işinden aldığı haz yaşamını
büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durum yaşamın bir bütün olduğunu, çalışma ve yaşam
koşullarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini göstermektedir. Yaşanan hızlı gelişim ve
değişim çalışma ve sosyal hayatın hareketli ve hızlı olmasına neden olmaktadır. Doğal olarak
bu hız ve hareketlilik çalışanları etkilemektedir.
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10.1. İş Doyumu Kavramı
Örgütün en önemli kaynağı çalışanlardır ve çalışanların performansı ve verimi
işletmelerin başarısını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Çalışanların yüksek
performans gösterebilmeleri ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri ise, onların işlerinden
yeterince tatmin olmalarına bağlıdır. Bireyin zamanı iyi kullanma, diğer insanlarla iyi ilişkiler
kurabilme, yeteneklerini tanıma ve geliştirme gibi kendini gerçekleştirmeye yönelik özellikleri
iş hayatı için de geçerlidir. Bir toplumun daha sağlıklı, mutlu ve üretken olması, çalışanların
üst düzeyde doyum sağlamalarıyla mümkündür. Bu bakımdan çalışanların iş doyum
düzeylerinin saptanması, bunları etkileyen olumlu veya olumsuz faktörlerin bilinmesi büyük
önem taşımaktadır
İş, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışanlar yaklaşık 25-30 yıllık bir süre
boyunca, gününün önemli bir kısmını iş yerinde geçirmektedir. Bu nedenle çalışanın işinden
doyum sağlaması psikolojik ve fiziksel sağlığı açısından son derece önemlidir. Başka bir
deyişle kişinin mutlu olması ve yaşamından haz alması için iş doyumu gereklidir. Çalışanı
geliştirmek ve zenginleştirmek suretiyle doyumunu arttırma çabası, tarih boyunca öncelikli
olarak dikkate alınan konu olmuştur. Bireyin yetenek, bilgi, beceri ve iletişim kurma
özelliklerinin geliştirilmesi; gerek iş gerekse özel yaşamını daha anlamlı kılacak ve kendini
değerli hissetmesini sağlayacaktır.

Çalışma alanı, insan hayatında önemli bir yer tutar. İş, yalnızca gerekli bir kazanç aracı
değil, aynı zamanda sosyal bir uğraştır. Bazıları için bir yükselme ve mükemmelleşme
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dolayısıyla mutluluk vasıtası olmakla birlikte, aynı zamanda birçok kinlerin ve anlaşmazlıkların
da kaynağıdır. İş ve çalışma hayatındaki değişiklikler ve gelişmeler, çalışma koşulları ve iş yeri
iletişimi toplumun önemli bir kısmını etkilemektedir.
Örgütlerin kar elde etmek, topluma hizmet
etmek ve varlıklarını sürdürmek gibi
amaçları vardır. Oysa günümüzde, bilinçli
topluma hizmet amacını gözetmeksizin
sadece kâr amacına yönelen firmaların
başarılarının sınırlı kaldığı görülmektedir.
Bununla birlikte, işletmelerin toplum
içinde meydana gelecek değişimlere uyum
sağlamaları ve sosyal sorumluluk bilinciyle
faaliyette bulunmaları uzun vadeli çıkarlar
açısından son derece önemlidir
Genel olarak çalışanların işlerine ilişkin duygularının bir reaksiyonu olarak tanımlanan
iş doyumu kavramı, ilk kez 1920’lerde ortaya atılmış ancak önemi tam olarak 1940’lı yıllarda
anlaşılmıştır. İş doyumunun önemli olmasının iki nedeni vardır: Birincisi, kişinin fizik ve ruh
sağlığını doğrudan etkileyen yaşam doyumudur. Diğer neden ise üretkenlikle ilgilidir. İş
doyumsuzluğunun yarattığı dolaylı etkiler (stres, grup uyumu gibi) bireyi olumsuz etkilemekte
ve performansını düşürmektedir.
İş doyumu, işin özellikleri ile çalışanların beklenti ve isteklerinin
kesiştiği noktada gerçekleşir. Dolayısıyla iş doyumu düzeyinin,
işin, çalışanın ihtiyaçlarını karşılama derecesi ile orantılı olarak
geliştiği söylenebilir. Çalışanların iş doyum düzeyleri, yaptıkları
işin gereksinimlerinin ne kadarının doyurulduğuna bağlı olarak
değişir. Bu nedenle, giderek duygusallaşan çalışanların
sorunlarının çözümü için iş doyumuna daha fazla önem verilmiş ve
çalışanın iş doyumuna ulaşması için yeni güdüleme yaklaşımları
ortaya atılmıştır. Bu çerçevede işin yeniden düzenlenmesi ve
tasarımı ile işin daha cazip hale dönüştürülerek iş doyumunun
arttırılması düşünülmüştür.
İş doyumu, işin özellikleri ile çalışanların beklenti ve isteklerinin kesiştiği noktada
gerçekleşir. Dolayısıyla iş doyumu düzeyinin, işin, çalışanın ihtiyaçlarını karşılama derecesi ile
orantılı olarak geliştiği söylenebilir. Çalışanların iş doyum düzeyleri, yaptıkları işin
gereksinimlerinin ne kadarının doyurulduğuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle, giderek
duygusallaşan çalışanların sorunlarının çözümü için iş doyumuna daha fazla önem verilmiş ve
çalışanın iş doyumuna ulaşması için yeni güdüleme yaklaşımları ortaya atılmıştır. Bu çerçevede
işin yeniden düzenlenmesi ve tasarımı ile işin daha cazip hale dönüştürülerek iş doyumunun
arttırılması düşünülmüştür.
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İş doyumu, bireyin işi ve işyeri hakkındaki genel duygu, düşünce kalıpları hakkında
fikir verebilecek önemli bir değişkendir. Diğer bir ifade ile iş doyumu, bireyin işyerine yönelik
beklentilerini ve işine yönelik tutumunu ifade etmektedir. Yani, bireyin iş yaşamını,
memnuniyet verici bir durum olarak algılamasıdır. İş doyumu denince, işten elde edilen maddi
çıkarlar, çalışanın birlikte çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve üretim yapmanın sağladığı
bir mutluluk akla gelmektedir. Duygusal bir durum olan iş doyumu, işi tutkuyla yapmak gibi
bireysel, kararlara katılmak gibi toplumsal etkenlere bağlıdır. İş doyumu, iş hakkındaki olumlu
ve olumsuz duygu ve tutumlarla ilgili olup, işle ilgili pek çok faktöre bağlıdır. Motivasyonun
ve işle ilgili isteklerin/ beklentilerin yüksek olması da işe yönelik tutumları etkilemektedir. Bazı
çalışanlar için iş doyumu kararlı ve durağan olup, işin özelliklerinden bağımsızdır.
Statü, ücret, çalışma koşulları ve hedeflerdeki değişiklikler ise çalışanların iş
doyumlarını çok az etkiler. İş doyumunun olması, başka deyişle, işe karşı tutumun olumlu
olması halinde ortaya çıkan bir dizi yönetsel ve davranışsal sonuç vardır. İş doyumu çağdaş
yönetim anlayışının önemli faktörlerinden biri olup, her şeyden önce bir sosyal sorumluluk ve
ahlaki gerekliliktir. Çalışmak kuşkusuz insanlar için bir gereksinimdir. Kişi çalışmak istiyor ve
yaşamının önemli bir kısmını iş yerinde geçiriyorsa, yöneticiler iş yerini ödüllendirici ve
sorunsuz bir ortam haline getirmek zorundadır.
Çağdaş yöneticilerden, çalışanların iş doyumlarının sağlanması ve artırılması için
gereken önlemleri almaları beklenmektedir. Her şeyden önce, iş doyumunu sağlamak için
yöneticilerin mevcut önyargılarından kurtulmaları gerekmektedir. Yöneticiler, çalışanların
sadece ekonomik bir varlık olmadığını, aynı zamanda sosyal yönlerinin de bulunduğunu,
ekonomik beklentilerinin yanında farklı sosyo-psikolojik beklentilerini ve gereksinimlerini
karşılamak için bir örgütte çalıştıklarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu çerçevede,
çalışanların iş doyumlarının sağlanması aynı zamanda örgütlerin sosyal görevidir

10.1.1. Çalışanların Kişilik Özelliklerine Göre İş Doyumu
Çalışanların işine ilişkin düşüncelerinin olumlu olması, örgütler ve çalışanlar açısından birçok
istenen sonucu beraberinde getirebilir. İşyerinde mutlu ve huzurlu olan birey, gerek çalışma
arkadaşlarına gerekse sosyal yaşantısı kapsamında etkileşimde bulunduğu birey ve gruplara bu
durumu yansıtır.
Öte yandan çalışanın işine yönelik beklentilerini karşılaması
örgütsel açıdan da istenen bir durumdur. İşin yapısı, çalışma
koşulları temel insan kaynakları yönetimi uygulamalarının
etkinliği, benimsenen yönetim felsefesi ve politikalar gibi örgütsel
faktörler ve bireyin yaşı, cinsiyeti ve eğitim seviyesi gibi bireysel
faktörler bireyin işinden sağladığı doyumuna etki edebilecek
faktörlerden bazılarıdır. Çalışanın iş doyumu ile ilişkili olabilecek
bireysel faktörlerden bir tanesi de kişiliktir.
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Elektronik ortamda yapılan taramalar neticesinde kişilik özellikleri ile iş doyumu
arasındaki ilişkiyi inceleyen belli sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Fakat A tipi ve B tipi kişilik
sınıflandırması ile iş doyumu arasındaki ilişkileri inceleyen çalışma sayısı yetersizdir. A tipi
kişilik yapısına sahip bireyler, başarı odaklı ve hayatın birçok alanında hıza önem veren
bireylerdir. Rekabet etmeyi ve mücadele etmeyi severler. B tipi kişilik yapısına sahip bireyler
ise, rahat ve sakindirler. Yavaş hareket ederler ve işlerini serinkanlılıkla yerine getirirler.
İş, örgütsel ortamda belirli bir zaman diliminde gerçekleşen, beraberinde kimi ilişkileri
getiren ve ücret karşılığı girişilen mal ve hizmet üretme çabasıdır.
Doyum ise duygusal bir tepki biçimidir. Çalışanlar çalışma yaşamı süresince, yaptığı
işe, çalıştığı işletmeye ve iş ortamına dair pek çok deneyim kazanmaktadır. Çalışanların iş
hayatı süresince, gördükleri, yaşadıkları, kazandıkları, kaybettikleri, mutluluk ve üzüntüleri
olmaktadır. Tüm bu bilgi ve duyguların sonucunda çalışanlar yaptığı işe ya da çalıştığı firmaya
karşı bir tutum ortaya koymaktadır. İş doyumu bu tutumların genel bir sonucu olup, çalışanın
fiziksel ve zihinsel açıdan iyi durumda olmasını ifade eder İş doyumu, işin özellikleriyle
çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşen ve çalışanın işinden hoşnutluk
duymasını belirleyen bir olgudur
Başka bir tanıma göre de, iş doyumu kişinin, toplam iş çevresinden, örneğin işin
kendisinden, yöneticilerden, çalışma grubundan elde etmeye çaba gösterdiği rahatlatıcı ve iç
yatıştırıcı bir duygudur. İş doyumu, çalışanların fizyolojik ve ruhsal sağlıklarının aynı zamanda
da duygularının bir belirtisidir.
İş doyumunu, çalışanın yaptığı işe genel tutumu olarak tanımlamak mümkündür.
Bireyin işine gösterdiği tutum olumlu ya da olumsuz olabileceğinden, bireyin iş tecrübeleri
sonucunda elde ettiği olumlu ruh halini iş doyumu, çalışanın işine göstermiş olduğu olumsuz
tutumunu da iş doyumsuzluğu olarak tanımlamak olasıdır. Bir başka ifade ile iş doyumu,
çalışanların yaptıkları işe karşı hissettikleridir. Dolayısıyla iş doyumu, işin kazandırdıklarıyla
çalışanın beklentileri birbirine uyduğu zaman oluşmaktadır.
Çalışanın yaptığı işi, iş çevresini ve çalışma yaşamını değerlendirmesi sonucu ortaya
çıkan duygusal bir tepki olarak da tanımlanabilen iş doyumu, yapılan işin niteliği, iş koşulları,
çalışma yaşamının özellikleri, çalışma ilişkileri gibi pek çok dış etkenin yanı sıra, bireysel
etkenlerin de sebep olduğu değişik açılımlara sahip olabilir. Kısaca iş doyumu, çalışanın
çalışma yaşamında aldığı haz, mutluluk ve doyumu ifade eder.
Locke ve Henne ise, iş doyumunu “bir kişinin iş yerindeki işe ilişkin deneyimleri ve işe
atfettiği değerlerinin yarattığı duygusal hoşnutluk durumudur” biçiminde tanımlamaktadır. İş
doyumu ile ilgili olarak yapılan tanımların kapsamında yer alan bazı önemli noktaları şu şekilde
özetleyebiliriz
İş doyumunu açıklamaya yönelik olarak geliştirilen kuramların birçoğu iş doyumu ile
güdülenme arasındaki ilişkiyi temel almaktadır. İş doyumu ve güdülenme arasındaki ilişki
Maslow, Herzberg, Adams ve Wroom tarafından ele alınmıştır. Maslow “İhtiyaçlar Hiyerarşisi
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Kuramı”nda insan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir yapı içerişinde ortaya çıktığını, her bir ihtiyacın
bir önemi olduğunu ve belli bir ölçüde karşılanması gerektiğini, karşılandığında ise doyumun
yaşandığını açıklamaktadır.
Wroom, iş doyumunun oluşmasında kişilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında
farklılıkların dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Adams “Eşitlik Kuramı”nda
kişilerin aynı düzeyde ve aynı koşullarda çalıştıkları kişilerle kendilerini karşılaştırdıklarını, bu
doğrultuda da elde ettikleri ücret ve çeşitli olanaklar açısından eşit olup olmadıklarına bağlı
olarak iş doyumu ya da doyumsuzluğunun geliştiğini öne sürmektedir. Diğer bir ifade ile kişi
diğerleri ile kendisini karşılaştırmasına bağlı olarak iş doyumuna ulaşmakta ya da
ulaşmamaktadır
İş doyumuna ilişkin birçok araştırma yapan Herzberg, iş doyumu ve iş doyumsuzluğu
arasında zıtlık olmadığını iddia etmektedir. Buna bağlı olarak geliştirdiği “Çift Faktör
Kuramı”nda Herzberg iş doyumunu belirleyen iki temel faktör olduğunu, bunlardan başarı,
takdir gibi unsurların iş doyumuna yol açtığını, ancak bu unsurların olmaması durumunda ise
iş doyumsuzluğunun ortaya çıkmadığını açıklamaktadır. Bununla birlikte, çalışma koşullarının
kötü olması, ücretin düşük olması gibi olumsuzlukların olması halinde iş doyumsuzluğunun
ortaya çıkması söz konusu iken, bu olumsuzlukların düzeltilmesi sonucunda iş doyumunun
ortaya çıkmadığını ifade etmektedir.

10.2. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
Çalışanların işten duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk durumunu ifade eden iş
doyumu kavramı işle ilgili koşullara yönelik geliştirilen pozitif tutumu açıklamaktadır. Bu
noktada, yüksek iş doyumu kişinin işini, iş arkadaşlarını, İş ortamını sevmesi diğer bir ifade ile
işe ilişkin pozitif bir tutum geliştirmesiyle ilişkilidir. Diğer yandan, kişinin işle ilgili durum ve
koşullara karşı negatif bir tutum geliştirmesi ise iş doyumsuzluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Çalışanlar bir işe girdiklerinde işyerinin kendisine sağlayacağı koşullara ilişkin birçok
konuda sözlü ve yazılı anlaşmaya varmakta ve buna bağlı olarak iş sözleşmesi
imzalamaktadırlar. Ancak bu anlaşmalarda yer almamasına rağmen, çalışanın işten
beklentilerini işyerinin de çalışandan beklentilerini ortaya koyan psikolojik anlaşmalar vardır.
Psikolojik anlaşmalara göre bireyin isteklerinin ya da beklentilerinin karşılanmadığını
hissetmesi halinde, işine ve işyerine karşı negatif tutumlar geliştirmesi söz konusu
olabilmektedir.
Bu noktada, çalışanın iş doyumunun gelişmesinde elde edilenler ile beklentilerin birbiri
ile örtüşmesinin etkili olduğu söylenebilir. Bireylerin iş ortamını değerli ve eşsiz, yaptıkları işi
anlamlı ve kendilerini geliştirici bulmaları iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir.
Günümüzde çalışma yaşamının kalitesini belirleyen etkenler arasında da önemli bir yere sahip
olan iş doyumu üzerine yapılan araştırmalar, işe yüklenen duygusal ve bilişsel anlamların önemi
üzerinde yoğunlaşmaktadır.
İş doyumu araştırmalarında işle bütünleşme, iş doyumunun merkeziliğini
oluşturmaktadır. Yüksek iş doyumuna sahip bireyler, olumlu özellik ve teknik yanlarını öne
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çıkararak kendilerini yaptıkları iş ile özdeşleştirmiş bireylerdir. Oysa yaptıkları işe ilişkin
olumsuz duygular besleyen çalışanların iş stresine maruz kaldıkları bilinmektedir.
İş doyumunun gelişmesinde işyerinin çalışanlarına sunduğu örgütsel olanaklar bir
anlamda belirleyici olmaktadır. Bu örgütsel olanaklar çoğunlukla, işin gereklilikleri ve iş ortamı
ile ilişkilidir. Ancak, çalışanlara gerekli örgütsel olanakların sağlanması iş doyumunun
yaratılacağı garanti sinivermemektedir. Çünkü her bir çalışanın sahip olduğu kişisel özellikler
birbirinden farklıdır. Dolayısı ile çalışanların örgüte ilişkin koşullardan nasıl etkileneceğime
buna ilişkin nasıl tür bir tutum geliştireceği büyük oranda sahip oldukları kişisel faktörlere
bağlıdır. Kişinin aldığı eğitim, iş deneyimi, sosyal çevresi gibi faktörler işe ve iş koşullarına
ilişkin değerlendirmeleri şekillendirmekte ve tutum geliştirilmesinde etkileyici olmaktadır. Bu
nedenle iş doyumu ya da doyumsuzluğuna neden olan faktörlerin incelenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda ele alınabilecek faktörler bireysel ve örgütsel faktörler olarak sınıflandırılabilir

10.2.1. Bireysel Faktörler

İş doyumunun oluşmasında çok önemli bir etkiye sahip olan bireysel faktörler, kişinin
doğuştan sahip olduğu çeşitli özellikler ile birlikte yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerle
ilgilidir. Bu bağlamda kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitimi gibi faktörler kişinin içinde bulunduğu
mevcut durumu algılamasını doğrudan etkilemektedir. Kişinin içinde bulunduğu yaş ve yaşam
dönemi, kişinin tutumları, davranışları ve kararları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Bu nedenle kişinin işe ilişkin düşünce ve tutumunda da yaşa bağlı olarak birtakım
farklılıkların görülmesi mümkündür. Yapılan araştırmalar, yaş ile iş doyumu arasında U
şeklinde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yaş ve iş doyumu arasındaki ilişki, kişinin
ihtiyaçları ve biliş düzeyi ile ilgilidir
Diğer bir ifade ile yaşın artması ile birlikte çalışanın deneyimleri de artmakta ve buna
bağlı olarak doyum düzeyinde bir artış görülmektedir. Glenn ve arkadaşları yaş ve iş doyumu
arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirdikleri araştırmada; yaşı büyük çalışanların genç olanlara
göre iş doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun en önemli nedeni ise,
eğitim düzeyi yükseldikçe genç çalışanların işten beklentilerinin artmasına bağlı olarak iş
doyumunun azalması olarak ifade edilmektedir,
Mottaz farklı yaş grupları ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasının
sonucunda, genç çalışanların içsel motivasyona çok önem verdiğini, bu nedenle yaşı daha
büyük çalışanlara göre iş değiştirmeyi daha eğlenceli buldukları görülmüştür. Yaşı daha büyük
olan çalışanların ise dışsal motivasyon faktörlerine daha fazla önem verdikleri, buna bağlı
olarak da ücret artışı ve işyerinden sağlanan olanakların varlığına bağlı olarak iş doyumunun
arttığı belirtilmektedir. Çalışanların yaşının ilerlemesi yaşamla ve işle ilgili beklentilerinin
birçoğunun gerçekleştirilmiş olması nedeni ile iş doyumu düzeylerinin yaşın artması ile
paralellik gösterdiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, emeklilik zamanı yaklaşan
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çalışanlarda iş doyumunda azalma olduğu, bu durumun kişinin isten ayrıldığı zaman ne
yapacağı endişesi ile ilgili olduğu açıklanmaktadır
Luthans ve Thomas iş doyumu ve yaş ilişkisine yönelik gerçekleştirdikleri araştırmada
yaşı büyük çalışanların iş doyumsuzluğu yaşamasına neden olan faktörlerin teknolojideki
değişiklikler, üretim ve performans ölçümleri ve aşırı iş yükü olduğunu tespit etmişlerdir. Yaşlı
çalışanların gençlere göre teknolojideki gelişmelere daha zor uyum sağlaması ve değişime
direnç göstermesi iş doyumunu azaltmaktadır
İş doyumunu etkileyen önemli faktörlerden birisi de cinsiyettir. Çalışanların cinsiyetleri
işe karşı tutumlarının oluşmasında ve iş ortamının değerlendirilmesinde farklılıklar yaratabilir.
İş doyumu ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sonuçlarına bakıldığında, bu
görüşü destekleyen verilerin yanı sıra kadın ve erkek çalışanların koşullar eşit olduğunda iş
doyumu konusunda bir farklılık göstermediği de görülmektedir. Clark, kadın ve erkeklerin iş
doyumu arasındaki farklılıkları incelediği araştırması sonucunda kadınların iş doyumunun
erkeklerden daha fazla olduğunu ifade etmektedir yaptıkları araştırmaya göre, kadınların iş
doyumunun erkeklerden daha yüksek bulunduğu, bunun da kadınların işle ilgili sosyal
faktörlere daha fazla önem vermeleri ile ilgili olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte, erkek
çalışanların iş yaşamında kendilerini dâhiyi ifade etmesi ve kendilerini kanıtlamaları için daha
çok fırsat yakalaması, ise verdikleri değerin dolayısıyla da iş doyumunun artmasını
sağlamaktadır
Kadınların iş doyumunun azalmasında kariyer yaşamındaki engellemelerin büyük etkisi
olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, kadınların ev ve aile ile ilgili sorumlulukları nedeni ile
çatışma yaşaması da kadınların iş doyumunu azaltmaktadır. Garcia ve arkadaşlarının iş doyumu
ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmasında işteki kişisel gelişim, kişilerarası
ilişkiler, ekonomik kazanç, iş koşulları olmak üzere dört farklı faktöre kadınların ve erkeklerin
verdikleri yanıtları değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda, kişilerarası ilişkiler faktörünün
erkekler için iş doyumunda oldukça önemli olduğu, kadın çalışanlar için ise bu düzeyde bir
önem teşkil etmediği görülmüştür.
İş koşulları faktörü ise kadın çalışanlar için iş doyumunun yaratılmasında etkili iken,
erkek çalışanlar için çok önemli olmadığı görülmüştür.
Eğitim düzeyi, iş doyumu ile ilişkilendirilen diğer bir faktördür. Genel olarak araştırma
sonuçları değerlendirildiğinde, eğitim düzeyi yüksek çalışanların genel iş doyumlarının, eğitim
düzeyi daha düşük çalışanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışanlar eğitim düzeyi
ve deneyimlerine uygun pozisyonlarda yer alamadıklarında mutsuz olmakta ve iş doyumu
azalmaktadır. Bununla birlikte, sahip olduğu yeterliliklerden daha fazla beklentilerin olduğu bir
pozisyonda yer alan çalışanlarda da yüksek düzeyde endişe ve stres yaşama iş doyumunun
azalmasına neden olabilmektedir. Oshagbemi üniversite öğretim elemanları üzerinde
gerçekleştirdiği araştırmasında iş doyumu ve bireysel özellikler arasındaki ilişkiyi incelemiş;
akademik personelin iş doyumunun hizmet süresi ve eğitim düzeyinin yüksek olması ile ilişkili
olduğunu belirlemiştir. Hizmet işletmelerinde yapılan araştırmanın sonucunda; çalışanların iş
doyumunun en yüksek düzeyde psikososyal faktörlerden etkilendiği görülmüştür Diğer bir
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ifade ile kişinin iş koşullarından daha çok kişilerarası ilişkiler gibi sosyo-psikoloji faktörlerin
etkisi ile iş doyumunun ya da doyumsuzluğunun geliştiği açıklanmaktadır.
İş doyumu performans ilişkisi incelendiğinde iki açıklama getirilmektedir:
Birincisi, kişinin işte yüksek performans göstermesi durumunda işyeri tarafından
ödüllendirildiği ve bu nedenle de yüksek iş doyumuna ulaştığıdır. İkincisi ise, yüksek iş
doyumu hisseden kişinin daha yüksek performans gösterme eğilimi göstermesidir. Yani,
çalışanın işinden doyum elde etmesi iş performansını arttırmaktadır
Kişinin işteki pozisyonu ile iş doyumu arasında bir ilişkinin olup olmadığı
incelendiğinde; kişinin üstlendiği rol/sorumluluk ve işyerindeki iletişim biçiminin iş doyumunu
etkilediği belirlenmiştir Aynı zamanda kişinin işyerinde geçirdiği zamanın da iş doyumu
üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir. İşyerinde geçirilen sürenin karşılığı olarak
ödüllendirilen çalışanların iş doyumu hissettikleri, bununla birlikte işyerinde gönüllü olarak
uzun süre çalışmaya istekli çalışanların iş doyumunun yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan
bir araştırma on yıldan fazla çalışan yöneticilerin, on yıldan daha az çalışanlara göre iş
doyumlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir
Kişilik yapılarının işe uygunluğu da iş doyumunu etkileyen bir başka faktör olarak ele
alınmalıdır. İşle ilgili beceriler kazandırılabilir ve yetkinlikler geliştirilebilir.
Ancak duygusal olgunluğu yeterli olmayan, kendisini geliştiremeyen çalışanlar, ne
kadar eğitimli ve zeki olursa olsun, kuruma yarardan çok zarar getirir. Olgun ve dengeli kişiliğe
sahip olan bireyler, azimli ve sebatkâr oldukları için iş doyumu yüksektir.
Kişinin iş doyumunun özel hayatına yansıması üzerinde yapılan araştırmalarda, işinden
memnun olan çalışanın yaşamla daha uyumlu olduğu kanısına varılmış ancak bu uyumun her
zaman mümkün olmadığı da belirlenmiştir (Irisve Barret,1972,s.302). İşteki doyum derecesinin
özel yaşamdaki doyum derecesini daha çok etkilediği ancak çalışanın örgütteki pozisyonu
yükseldikçe, iş doyumu ile genel yaşam tutumları arasında ilişkinin azaldığı görülmüştür

10.2.1. Örgütsel Faktörler

Belirli bir örgütsel ortamda ve belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen görev olarak
algılanan iş, çalışanın bulunduğu işyerine sağladığı bir katkı ya da değer olarak da
tanımlanabilir. Bu noktada çalışanın iş doyumu ifade edildiğinde iş ve iş ortamına yönelik
olarak çok sayıda değişkenin etkisi ile gelişen tutumları söz konusu olmaktadır. Bu değişkenler,
işin gerektirdiği bilgi düzeyi ve becerilerden, işin çalışana sağladığı sosyo-ekonomik çıkarlara
kadar uzun bir liste halinde değerlendirilebilir.
İş doyumunu etkileyen örgütsel faktörlerin en önemlilerinden biri ücrettir. Çalışanın işe
karşı tutumunu, aldığı ücretin yeterliliği ve ihtiyaçlarını karşılama derecesi belirlemektedir.
Çalışanlar işyerinde uygulanan ücret sistemi ve terfi politikasının adil ve beklentilerine uygun
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olmasını istemektedir. Ücret işin sorumluluk düzeyine, bireyin yeteneğine ve toplumun
ekonomik yapısına uygun ise çalışanın işine karşı tutumu olumlu olmaktadır.
Öte yandan iş doyumu için, alınan ücretin diğer kişilere göre dengeli olması, yüksek
olmasından daha önemlidir. İş doyumunun gelir düzeyi ile olumlu bir ilişkisinin olduğunu
belirten bulgular da vardır. Bireyin maddi doyumsuzluğu performansını düşürmekte, işten
ayrılma ve devamsızlık oranlarını artırmakta ve işin tümünden duyduğu doyumsuzluk
seviyesini yükseltmektedir
Örgütün yükselme olanaklarının iş doyumu üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak
yükselmenin adil olması ve belli ölçütlere dayanması çalışanlar açısından önemlidir. Öte
yandan mesleğin saygınlık düzeyi ile iş doyumu arasında tutarlı bir ilişki bulunduğu
bilinmektedir. Toplumsal açıdan daha saygın olarak algılanan mesleklerde daha yüksek iş
doyumu görülmüştür. Ayrıca yapılan çalışmalarda yönetsel bir unvana sahip olan çalışanların
ya da statüsü yüksek olanların, böyle bir unvana sahip olmayan ya da düşük statülü işlerde
çalışanlara kıyasla iş doyumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Çalışanların adil bir sistem doğrultusunda ödüllendirilmesi iş doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir. Gerçekçi bir başarı değerleme sistemi sonucu başarılı olanların ödüllendirilmesi
ödülü hak edenlerin iş doyumunu arttırmakta iken başarı değerleme sisteminin olmaması ya da
hatalı olması ise başarılı olduğuna inanan çalışanların iş doyumunu olumsuz yönde
etkilemektedir.
İş doyumu işin niteliği ile işten elde edilen maddi – manevi çıkarların uyumu sonucu
artmaktadır. Bir örgütte çalışanların yüksek iş doyumlarını yükseltmek, uygun ödül
sistemlerinin geliştirilmesi ile sağlanabilecektir. Ödüller, çalışanda kendine değer verildiği ve
kendi çıkarlarının örgütsel çıkarlarla bir tutulduğu bilincinin de yerleşmesini sağlayacağından,
güven ve saygı görme ihtiyaçlarını da pekiştirmektedir.
Bir işyerinde işgücü devir hızının yüksek olması durumunda çalışanların iş
doyumsuzluğu yaşadığı görülmektedir. Çalışanlar beklentilerinin karşılanmaması durumunda
başka bir iş arayışı içine girmekte, kendilerini işyerine ait hissetmemekte ve örgütte
bulunmaktan dolayı mutsuz olmaktadırlar. Çalışanların işgücü devir oranları ve iş doyumları
arasındaki ilişki incelendiğinde, iş doyumu yüksek olan çalışanların işgücü devir oranlarının
düşük olduğu, işe gelmeme ve işten ayrılma oranları fazla olan çalışanların iş doyumlarının da
düşük olduğu görülmektedir.
İş ortamı, çalışanın iş verimliliğini ve performansını doğrudan etkilemektedir.
Verimliliğin ve performansın olumlu sonuçlar vermesi çalışanın iş doyumunun oluşmasında
etkili olduğu gibi, iş ortamının sahip olduğu özellikler (aşırı soğuk ya da sıcak, tehlikeli, aşırı
dikkat gerektirmesi vb.) çalışanın işini isteyerek yapmasında ve işine motive olmasında
belirleyici olmaktadır
Fiziksel çalışma koşullarının kötü/olumsuz olması durumunda çalışanların iş doyum
düzeyinde düşme olmaktadır. Örneğin aşırı gürültülü, sıcak ya da soğuk bir iş ortamında çalışan
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kişilerin hissettiği bedensel baskılar nedeniyle gerilim yaşamaları iş doyumunun düşmesine yol
açmaktadır.
Bir iş yerinde çalışma süresi aynı zamanda iş deneyiminin bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Özellikle aynı iş yerinde uzun süre çalışanların iş doyumu düzeyi yüksek olmaktadır.
Bu durum genellikle çalışanın işyerini tanıması, işyerine bağlanması, işteki deneyimleri ve
beklentileri arasında bir uyumun ortaya çıkması ile açıklanabilir. Bu noktada, çalışmaya yeni
başlayan çalışanların iş doyumu uzun süre çalışanlara göre daha düşüktür. Bunun nedeni
çalışmaya yeni başlayanların işten ve işyerinden beklentilerinin daha yüksek olması, hatta
gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmaları ile ilişkilendirilmektedir. Buna karşın, aynı
işyerinde uzun süre çalışan ancak yükselme olanağı bulunmayan çalışanların iş doyumu
düzeylerinde bir değişiklik söz konusu olmamakta, hatta iş doyumsuzluğu yaşadığı
görülmektedir
Çalışanların iş doyumunun, az sayıda çalışanın yer aldığı küçük örgütlerde daha yüksek
düzeyde olduğu görülürken, büyük örgütlerde çalışanların beklentilerinin karşılanmaması
nedeni ile daha düşük olduğu ifade edilmektedir. Aynı zamanda büyük örgütlerde iş
doyumunun düşük olmasının nedeni çalışanlar arasında yakınlık ve arkadaşlık duygularının
gelişememesi olabilir. Küçük işletmelerde iş doyumunun yüksek olmasının en önemli nedeni
ise çalışanların işverene ve çalışma arkadaşlarına duydukları güven duygusudur. Ayrıca, küçük
işletmelerde çalışanların üstleri ve arkadaşları ile iletişimlerinin iyi olmasının iş doyumunun
yüksek olmasını sağladığı söylenebilir. Kamu ve özel sektör çalışanları arasında yapılan
kıyaslamalarda, kamu sektörü çalışanlarının iş doyumunun özel sektör çalışanlarına göre daha
düşük olduğu belirlenmiştir. Kamu çalışanları, karar verme yetkilerinin düşük olması, yönetici
ve arkadaşlar arasındaki iletişim yetersizliği, ücretin düşük olması ve iş saatlerinde esneklik
olmamasının iş doyumunu azalttığını ifade etmektedirler Thakur tarafından gerçekleştirilen
kamu ve özel sektör bankalarında çalışanların iş doyumuna yönelik araştırmasının sonucunda
kamu ve özel banka çalışanlarının iş doyumunun eşit olduğu görülmüştür. Kamu bankalarında
çalışanların iş güvenliğinin olması ve banka tarafından sağlanan olanaklar (emekli maaşı, sağlık
sigortası vb.) iş doyumu yaratırken, özel banka çalışanlarının iyi bir çalışma atmosferi ve
yüksek ücret nedeniyle iş doyumu hissettikleri ifade edilmektedir.
Kamu ve özel sektör çalışanları ve yöneticileri arasındaki farklılıklara yönelik
gerçekleştirilen araştırma sonucunda, özel sektör çalışanlarının ve yöneticilerinin daha fazla
motive oldukları görülmüştür. Bunun temel nedeni olarak ise, özel sektörün çalışanlarına
sağladığı ekonomik olanakların kamu sektörüne göre daha fazla olması gösterilmektedir. Hem
kamu sektörü hem de özel sektör çalışanları motive edici en önemli faktörün iş güvenliği
olduğunu ve bunun ekonomik olanaklardan çok daha önemli görüldüğü de ifade edilmektedir

10.3. İş Doyumunun Sonuçları
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İş doyumunun beraberinde olumlu sonuçlar getirdiği bilinmektedir. Freeman, iş
doyumunu geniş bir bakış açısıyla ele alarak ekonominin bir değişkeni olarak kabul etmiş ve
yaptığı araştırmalara göre işgücü piyasasındaki hareketliliğin temel nedeninin iş doyumu
olduğunu belirtmiştir. İş doyumunun bireyin yaşama ilişkin tatmin düzeylerinin
belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Motowidlo tarafından yapılan bir
araştırmada iş doyumuna sahip bireylerin çalışma ortamındaki diğer bireylere karşı daha duyarlı
davrandıkları tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmalarda, çalışanların yüksek iş doyumuna sahip olmasının bireylerin özgüvenini,
moralini, performans ve verimliliğini artırdığı; hastalıkları, stresi, gerginlikleri, endişeleri,
şikayetleri, devamsızlıkları ve işten ayrılma miktarlarını azalttığı tespit edilmiştir. Örgütlerde
iş doyumunun yüksek olmasının sonuçları üç ana başlıkta incelenebilir.

10.3.1. Yüksek Moral Sağlanması
İyi motive olmuş ve iş doyumuna ulaşmış çalışanlar daha yüksek morale sahip olurlar ve bunun
neticesinde işyerine olan yararları artar. Çalışanın moralinin yüksek olmasının çalışanlar ve
çalışma düzeni üzerindeki olumlu etkileri şöyle sıralanabilir
• Morali iyi olan çalışanlar görevlerini enerji ve coşkuyla yerine getirir.
• İş görenler, çalışmaya daha istekli olur.
• Çalışanlar, işyerinin güç durumlarında, olağanüstü çaba gösterirler.
• Çalışanlar, yönetmeliklere, kurallara ve emirlere uyarlar ve iyi bir disiplin
sağlanır.
• Çalışanlar işyerinin hedefleri doğrultusunda işbirliği isterler.
• Çalışanların yöneticilere ve işyerine bağlılıkları artar.
• Yüksek moral, işgücü devir hızı ve işe devamsızlığı azaltır ve işgücü maliyeti düşer.

10.3.2. Çalışanların İşe Bağlılığının Artması
İşe bağlılık, çalışanın işini benimseme derecesidir. İş tatmini ile işe ve örgüte bağlılık
arasında paralel ve anlamlı bir ilişki vardır. Yüksek iş doyumuna sahip olan çalışanın örgütü
sahiplendiği, işe bağlılığının arttığı ve isteğe bağlı işgücü devir hızı oranının azaldığı
saptanmıştır. İşe bağlılığı yüksek olan bir çalışanı güdülemek, yönetmek ve örgütün amaçlarına
yöneltmek daha kolaydır. Çalışanların işlerini tam anlamıyla benimsemesi, verimlerinin
yükseltilmesi ve işlerinde isteyerek ve zevkle çalışabilmeleri için bazı koşullar gereklidir.
Çalışan yaptığı işten ekonomik, sosyal ve psikolojik doyumu sağlayabilmelidir. İşletme
yöneticisi bu duyguları tattırabilmelidir. Bu durumun sonucu çalışanın işyerine karşı olan
bağlılık ve motivasyonunun sağlanması büyük ölçüde kolaylaşacaktır.
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10.3.3. Örgüte Uyum Sağlanması
Çalışanların bulunduğu işyerine uyumu, verimliliği olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü
çalışan örgüte uyum sağladığında, örgütün amaçları ve araçlarını benimseyecektir. Çalışan,
işyerinin amaçlarını ne ölçüde benimserse, bu durum amaçların gelişmesine de o ölçüde katkıda
bulunacaktır. İşi yavaşlatma, bölüm veya gruplar arası dengenin bozulması şeklinde
görülebilecek bazı aksamalar yok edilecek, işyerinde verimlilik ve etkinlik artacaktır.
Ayrıca, yöneten ve yönetilenler grubunun işyerinde beklentilerini elde etmesi sonucu bu gruplar
arasında uyum görülecektir ve bunların sonucu olarak iki grup arasında sürtüşme ve çekişmeler
minimum düzeye inecek, işyerinin sürekliliği sağlanacaktır.

10.4. İş Doyumsuzluğunun Sonuçları
Örgütte kendisini etkileyen kararların alınmasında söz hakkına sahip olmayan ve başkalarının
amaçlarına katkıda bulunan bir araç niteliği taşıyan örgütsel insan, günümüzün toplumlarında
kendi kendisine, örgüte ve giderek topluma yabancılaşan bir insandır. Çalışana yaratıcı ve
yapıcı gücünü ortaya koyacak bir ortam yaratılmalıdır. Böyle bir ortam, ancak çalışanın
kendisini etkileyen ve ilgilendiren konularda kararlara katılması yoluyla sağlanabilecektir.
Çalışan çalıştığı iş yerinde bedensel gücünü ortaya koyarken, aynı zamanda düşünsel gücünden
yararlanıldığını görmekle işe ve işyerine karşı yabancılık duygusundan kendisini büyük ölçüde
kurtaracak, yaptığı iş anlam kazanacak ve işyerinin amaçları ile daha kolay bütünleşecek,
yabancılaşma duygusu ortadan kalkacaktır
İşyerinde, yaptığı işin çalışana anlamsız gelmesi, sorunların yöneticiler tarafından gereken
biçimde ve zamanında ele alınmaması, alınan kararların çalışana gereği gibi anlatılmaması gibi
olaylar sonucu çalışan örgüte yabancılaşmakta ve bezginlik göstermektedir. Ayrıca
beklentilerin karşılanmaması çalışanın çocuksu tepkilerine ya da saldırganlık davranışına yol
açmaktadır. Çalışanların kendilerini çok az veya hiç katkıları olmayan bir düzen içinde bulması,
çalışanlar arasında huzursuzluklara ve direnmelere yol açmaktadır.
Çalışanın düşük morale sahip olması sonucu işi yavaşlatma, işi durdurma, aşırı ölçüde
devamsızlık, çalışan devir hızının yükselmesi, iş veriminin düşmesi, çalışanlar arasında
geçimsizlik, iş kurallarına ve iş emirlerine uyumsuzluk durumları ortaya çıkar. Düşük doyum
nedeniyle çalışan devir hızının yükselmesi yetişmiş iş gücü kaybına yol açar Ayrıca işinden
memnun olmayan çalışanın, işyerindeki işinden çok, iş dışındaki yaşamına odaklanması iş
kazalarını arttırır.

Sonuç
Çalışma yaşamı, kişinin işyerine ve işe ilişkin edindiği çok sayıda deneyimin toplamından
oluşmaktadır. Çalışan, çalışma yaşamı süresince işle ilgili bilgi ve becerisini geliştirmesinin
yanında yaşadığı mutluluk, üzüntü, endişe gibi duyguları açısından da gelişme sağlamaktadır.
Bireyin iş yaşamında elde ettiği bu deneyimlerin tümü ya da deneyimlerin sadece bir kısmı işe
ilişkin olumlu ya da olumsuz bir tutum geliştirmesine neden olmaktadır. Bu noktada, kişinin işi
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ve işyeri ile ilgili olumlu tutumlara sahip olması iş doyumunun gelişmesini, iş doyumunun
gelişmesi de işte performansın ve verimliliğin artmasını sağlamaktadır.
Diğer bir ifade ile kişinin mevcut işyerinde üstlendiği işten memnuniyet derecesi, işini daha iyi
yapması için temel koşul oluşturmaktadır.
Çalışma yaşamında birey, yaptığı işe ilişkin pek çok beklentiye sahiptir. Ücret, terfi, sosyal
güvence, iş güvencesi, iş ilişkilerinin niteliği gibi pek çok alanda çeşitlenebilen bu beklentilerin
karşılanma oranı iş doyumunu oluşturur.
Bunun tam tersi bir durumda, yani çalışanın işe ve işyerine karşı olumsuz bir tutum içerisinde
olması mutsuzluk ve doyumsuzluk getirecektir. Mutsuz ve doyumsuz çalışan, işyerinde
bulunmaktan ve sorumluluğunu üstlendiği işten hoşlanmamakta, bu nedenle de mümkün
olduğunda işle ilgili sorumluluklarından kaçmak istemektedir. Kaçma isteği bazen işe geç
gelme, bazen işyerinde problem yaratma, bazen ise işyerinden ayrılma davranışları ile
sonuçlanmaktadır. Her çalışan işyeri için bir değer, aynı zamanda bir maliyettir. Çalışanın
psikolojik özelliklerinde meydana gelen bu gibi değişimler işte verimsizliğe neden olmasının
yanında, işyeri açısından da çok çeşitli zararlara neden olabilmektedir.
İş doyumunun bireysel ve örgütsel sonuçları, örgütün belirlenen hedeflere ulaşmasında zemin
hazırlayıcı önemli rol oynamaktadır. İş doyumu, toplumda fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı ve
mutlu bireylerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Örgütsel açıdan, iş doyumu çalışanın işe
ve işyerine bağlılığını artırmakta, isteğe bağlı işgücü devir hızı oranının azalmasını sağlamakta,
bireysel olduğu kadar örgütsel işgücü başarımının sağlanması için zemin hazırlamaktadır.
Çalışanların iş doyumunu yükseltmek için yapılması gereken örgütsel düzenlemeler şu şekilde
sıralanabilir:
• Örgütler kurum kimliğini açık bir şekilde ortaya koymalı, vizyonunu, misyonunu, stratejilerini
ve politikalarını belirlemelidir. Çünkü şeffaflık iş doyumunu sağlayan bir unsurdur. Böylece
çalışanlar ortak amaçlara ulaşmak için bilinçli ve istekli bir şekilde işbirliği içerisinde hareket
ederler.
• İnsan kaynakları yöneticileri iş gören bulma ve seçme sürecinde iş analizleri, iş gerekleri ve
iş değerlendirmesini etkili bir biçimde kullanmalıdır. Böylece kişinin işe uyumu konusunda
ortaya çıkabilecek sorunlar önlenir ve iş doyumu artar.
• Örgüt, çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitim olanaklarını sağlamalıdır.
Eğitim, örgüt içinde beşeri ilişkilerin gelişmesine, ekip ruhunun oluşmasına ve çalışanın
kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunarak iş doyumunu arttırır.
• İş güvencesi, çalışanlar için hayati bir önem taşır. Bu nedenle çalışana olağanüstü durumlar
dışında çalışkan ve başarılı olduğu sürece işini kaybetmeyeceği konusunda güvence verildiği
takdirde, çalışanın iş doyumu yüksek olacaktır.
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• Çalışan yaşamını sürdürmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için para kazanmak
zorundadır. Çalışanın refah içinde yaşayabileceği ve hak ettiği ücret kendisine ödenmelidir.
Ancak ücret iş değerlemesine göre hesaplanmalı ve adil bir biçimde ödenmelidir.
• Yöneticiler belirli aralıklarla çalışanların isteklerini ve örgütün aksayan yönlerini saptamak
amacıyla çalışanlara anketler uygulamalıdırlar. Böylece çalışanın sorunları kısa sürede çözülür
ve iş doyumu artar.
• Örgütlerde katılımcı yönetim uygulamalarına yer verilmeli, çalışanların işiyle ilgili konularda
görüşü alınmalı ve çalışanların alınacak kararlara katılımı teşvik edilmelidir.
• Yükselme ve ödüllendirme için belirlenen kriterler herkes için eşit uygulanmalıdır. Örgüt
içinde yükselme yolu açık tutulmalıdır. Yöneticiler ve işgörenler arasında açık kapı ve bilgi
akışı sistemi uygulanmalıdır.
• Çalışanlara kişisel potansiyellerini kullanma imkânları sunulmalı, bunun için işletmelerde
çalışanların çalışma alanları belli aralıklarla değiştirilebilir.
• Çalışanlara yaptıkları işlerle ilgili olarak daima yetki ve sorumluluk verilmeli, verilecek
işlerde onların bilgi ve becerileri dikkate alınmalıdır. Çalışanlar arasında her zaman iyi bir
iletişim olması sağlanmalıdır. İyi bir iletişim küçük bir sorunun bile atlanmamasına ve
dolayısıyla da sorunun büyümemesine yardımcı olur.
Sonuç olarak, çalışma yaşamında bireyin olduğu kadar örgütlerin de iş doyumu ile ilgili
yükümlülükleri vardır. Bireysel başarı örgütsel başarıyı da beraberinde getirir. Bu nedenle
örgütler, çalışanların iş doyumunu gerçekleştirmek için gerekli tüm faktörleri sağlamanın
yanında, işe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygun kişileri istihdam etmek,
eğitim ve geliştirme süreçlerini gerçekleştirmek ve ayrıca kariyer planlarını da bu doğrultuda
oluşturmak durumundadır.
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11. HAFTA İŞ ANALİZİ VE İŞ DEĞERLENDİRME
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
1 - İş analizleri bilgilerinin kullanımını listeleyebilirler.
2- Kaynakları ve iş analizleri bilgilerinin toplama yollarını açıklayabilirler.
3- Değişik iş analizleri metotlarını tartışabilirler.
4- Gelişimde iş analizlerinin değerini açıklayabilirler.
5- Ücret seviyesinin belirlenmesinde iş analizinin nasıl kullanıldığını açıklayabilirler.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İŞ ANALİZİ VE İŞ TASARIMI
İş Analizinin Önemi ve Amaçları
İş Analizinin Kapsamı ve Süreci
Örgütü Tanıma ve İş Analizine Hazırlama
İş Analizini Yapacakların Seçimi ve Eğitimi
Elde Edilmesi Gereken Bilgileri Belirleme
İş Analizinde Bilgi ve Belge Toplama Yöntemler
İş Analizi Yapılırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İş Analizinde Elde Edilen Bilgilerin Kullanım Alanları
İş Tanımı
İş Tanımlarının Unsurları
İş Tanımlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İş Şartnamesi
İş Analizi Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İş Tasarımı
İşgücü Esnekliği, Verimliliği ve Etkinliğini Artıran Alternatif Uygulamalar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
İş analizi, tüm personel aktivitelerini kapsayan bir yapıdır. Çalışan performansını
yükseltmek, doğru insanı doğru işe almak, yapılacak iş için iş göreni eğitmek ya da işin yapısını
değiştirmek. Tüm bunları yapabilmek için öncelikli olarak işin tam olarak ne olduğunu
bilmemiz gerekir. Bu iş analizinin amacıdır. İş için yeni bir eleman seçiminde, gözlem, test ve
iş için adayları seçmekte aranan özellikler bilgi, yetenek, beceri ve işi gerçekleştirmek için
gerekli diğer özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca çalışanların iş performanslarının iyi mi yoksa
kötü mü performans sergilediklerini söyleyebilmek için işin içeriğini bilmek gerekir.
İş analizi ağırlıklı olarak araştırma ve ölçüm metotlarına dayalıdır ve objektiflik
gerektirir. İş analizinde eldeki verileri gözlemleme ve kayıt için ölçümleme metotları ve
teknikleri önemlidir. İş analizi bir işin tam olarak nasıl işleyeceğini inceler.
Çalışma psikolojisi iş gücünün yaratımı ve bakımının yapısını ki bunun içinde işe alma,
konum değiştirme, eğitim ve çalışanların gelişimi; performanslarının gelişiminin ölçümü ve
çalışanların üretkenliği ve doyumunu kapsar. Çalışma psikolojisinin ana hedeflerinden biri
organizasyonun sağlanabilmesinde insan kaynakları bölümü ile ilgilenmektir.
Geçmişte geleneksel organizasyonda Personel bölümleri basit ve iptidai bir şekilde,
çalışanların genel kayıtlarını tutan, maaşlarını ödeyen ve emeklilik kayıtlarını tutan bir özellik
taşırken, çok önemli görülmez ve organizyon şemalarında yukarılarda yer almazdı. Günümüzde
ise bu değişti ve iş organizasyonları daha karmaşık hale geldi. Çalışma psikolojisine ve personel
bölümlerine verilen önem ise giderek arttı. Günümüzde personel bölümleri artık sadece
çalışanların özlük hakları ile ilgilenen bir birim olmaktan çıktı ve doğrudan doğruya çalışanı
yani insan kaynağını esas alan bölümler haline dönüştü ve insan kaynakları bölümleri olarak
yer değiştirdi. Böylece İnsan kaynakları bölümleri örgütlerin en değerli varlıklarını yani
çalışanlarının tüm beklentilerini kapsamaktadır. Çalışma psikolojisi danışmanları, çalışanların
istihdamı ve seçimi, çalışanların performansının ölçülmesi, iş ile ilgili prosedürlerin
düzenlenmesi, çalışanların eğitimi ve gelişim programları, terfilerin, kriterlerinin formüle
edilmesi, işten çıkarma ve disiplin cezaları ile ilgili personel aktivitelerinin düzenlenmesiyle
ilgilenmeye başladılar. Bunlar aynı zamanda çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin
korunmasına yönelik yaratıcı programlar üzerinde çalışmaktadırlar. .
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11.1. İş Analizi
En önemli personel fonksiyonlarından biri kuşkusuz iş analizidir. İş analizi tüm
personel fonksiyonlarının neredeyse tamamının başlangıç noktasıdır. İş analizi, personel
atamalarının gelişmesinde kritik bir önem taşımaktadır. Bir çalışanı kiralamadan ya da
eğitilmeden ve çalışanın performansı geliştirilmeden önce çalışanın iş bilgisinin anlaşılması
önem taşımaktadır. Bu gibi analizler işle ilgili bilgilerin güncel olduğundan emin olmak için
periyodik olarak yapılmadır. Başka bir deyişle bu analizler uygulandığı işi tamamen
yansıtmalıdır. Örneğin zaman geçtikçe küçük organizasyonlardaki bir yönetici yardımcısı yeni
ek görevler ve sorumluluklar alabilir. Eğer işletme bir personelini değiştirmek zorunda kalır ve
güncel bir iş analizi bu pozisyon için yok ise, hiç şüphesiz bu durumda işletme, işi yapabilmek
için tüm gerekli bilgi, beceri, kabiliyet ve diğer özelliklere sahip bir başka bireyi işe alabilir.
Çünkü birçok iş çeşitli görev ve sorumluluklar içermekte ve bunların hepsini anlayabilmek kolay
olmamaktadır. Bu yüzden iş analiz metotları kapsamlı ve kesin olmalıdır. Bu sebeple büyük
organizasyonlarda çalışan uzmanların yegâne görevleri şirket içindeki çeşitli işleri analiz etmek
ve her birinin gelişimini sağlamaktır.
Birçok iş karmaşık bir özelliğe sahiptir ve çalışanın
değişik görevlerde bir takım ilgi ve becerilerini ortaya
koymasını gerektirir. Çalışanların bazen karmaşık
makineleri kullanmaları ya da belirli bir ürün ve
hizmette yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. İşler
aynı zamanda çalışanların değişik tipteki insanlarla ya
da tek bir insanla etkili bir şekilde diyalog kurmasını
ya da bir işteki çalışanın bütün önemli yetenek ve
bilgilere sahip olmasını gerektirir.
İşler ne kadar karmaşık hale gelirse etkili ve gelişmiş iş analizi bir o kadar önemli hale
gelir. Bu bize bir işin neleri gerektirdiğini anlamaya yararken günümüzün karmaşık ve her an
gelişen mesleklerinde iş analizi kısıtlayıcı bir işlem olmamalıdır. İş analizi işin özelliklerine göre
birçok işte esnekliğe ve yaratıcılığa izin vermelidir. İnsanlara işleri nasıl yapmaları gerektiği
noktasında zorlayıcı olmamalıdır,
İş analisti, İyi bir iş analizini gerçekleştirebilmek için temel analiz metotlarını çok iyi
kullanıyor olmalıdır. İş analizi tipik olarak çalışanların çalışma davranışlarını objektif bir şekilde
ölçmekle ilgilidir. Ama bundan bir iş analisti bu objektif ölçümleme tekniklerinde
uzmanlaşmalıdır ki etkili bir iş analizi gerçekleştirebilsin. Is analizindeki araştırmanın sonuçları
ve iş analiz metotlarımdaki çalışmalar iş analizinde önemlidir.
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İş analizi çeşitli diğer önemli personel 'eserlerinin' gelişimine
öncülük eder: işin tanımı, işin özellikleri, işin değerlendirmesi ve
performans kriteri İşin tanımı, görevlerin yapısının detayı,
prosedürler, çalışana gerekli sorumluluklar, makineler, aletler ve
işi yerine getirebilmek için kullanılan ekipmanlar ve işin ortaya
çıkardığı hizmet ve ya üründür. Çalışanlar işin çeşidiyle daha
yakından ilgilidir. Çoğunlukla yeni çalışanlar işin gerektirdiği
açıklamaları katılım ve eğitim döneminde alırlar. İnsan
kaynakları bölümleri değişik işlerle ilgili eğitim ve bilgileri
çalışanlara sunar.
Söz gelimi ilan tahtalarında bazen çeşitli işlerle ilgili bilgileri ve işletmedeki açık
pozisyon duyuruları görülebilir. İş performansı için (örneğin psikolojik ve personel özellikleri,
iş deneyimi ve eğitim) gerekli olan insan karakteristikleri hakkında bilgi sağlayan iş
özelliklerine de iş analizi aynı zamanda öncülük eder. Genellikle iş detayları çalışanın verilecek
işi kabul etmedeki minimum kalitesini gösterir. Çeşitli meslek açıklamaları ve özellikleri tablo
1’de gösterilmiştir. Üçüncü personel 'görevi' iş değerlendirmesidir. Bu organizasyon
içerisindeki işlere göreceli bir değer vermeye, cezalar ve maaşları ayarlamaya yarar.

11.2. İş Tanımı ve İş Özellikleri Örnekleri
İnsan kaynakları Yardımcısı İçin İş Tanımı
İş özeti: İnsan kaynaklarını destekler, İşe alma testlerini yönetir, görüşmeleri ayarlar,
Çalışan uyumunu denetler, Personel kayıtları ve bilgilerini düzenler. İş görevleri ve Sonuçları:
Testler için görüşmeleri ayarlar ve koordine eder, İstihdam testlerini sonuçlandırır ve yönetir,
Yeni çalışan Uyum programları yönetir, Personel Bilgi tabanını düzenler, bilgilerini hazırlar
ve analiz eder. Ayrıca bunları yaparken kendisi de eğitimsel çalışma gruplarına katılmış ve
teknik bilgiye sahip olması gerekir. Bunları sıkı bir gizlilik altında insan kaynakları bilgileri
olarak düzenler.
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İnsan Kaynakları yardımcısı için İş özellikleri
İnsan kaynakları alanında en az iki sene İşletme, psikoloji, sosyal bilimler ya da ilgili
alanlarda eğitim almış ya da mastır yapmış olması tercihtir. Ayrıca veri tabana yönetim
programları ve istatistiksel analiz yazılımlarında uzmanlık; eğitim ve sunum sürecinde iyi
iletişim becerileri gerekmektedir.
Son olarak iş analizi performans kriterlerinin oluşturulmasında yardımcı olur. Bu
çalışanın o işi gerçekleştirirken ki başarısını görmeye yarar. İş analizinin performans kriterleri
ve performans değerlendirmeleri konusu önem taşımaktadır. çünkü işe alma ve program seçme,
performans yükseltme sistemleri ve çalışanların haklarıyla ilgili yasal düzenlemeleri yapmak
için gerekli detaylı bilgileri sağlarlar. Bu yasalar arasında çalışanlar arasında eşitliği sağlamak,
sakat ya da azınlık işçilerinin haklarını düzenlemek de vardır. İşverenler artık haksız ve zorla
işe alma, işten çıkarma ya da çalışanlarını terfi etme konusunda istekleri doğrultusunda hareket
yapamamakta, bu gibi kararlar iş analizi kanalıyla yapılmakta ve işveren tarafından haksızlığa
uğramış personelin hakları iş mahkemelerinde daha kolay savunulmaktadır. Bazen yapılan iş
analizleri ve iş tanımları konunun açıklığa çıkarılması açısından yeterli olmayabilir.
Mahkemeler aynı zamanda iş tanımının kalitesini ve birçok işletmede kullanılan iş analiz
metotlarını da sorgulama hakkına sahiptir. Örneğin bu konuda Amerika’da fiziksel, mental ya
da öğrenme zorlukları bulunan kişilerin işlerini yapabilmeleri için 'rahat bir ortam' kurulması
gerektiği belirtilmiştir. Bu demektir ki iş analizi bazen işi analiz ederken özürlü çalışanları da
akılda tutmalı ve onların işleri en iyi şekilde yapabilmelerini sağlanmalıdır.

11.2.1. İş Tanımı
İşletmelerin iş tanımları yapmaları kanunlarla zorunlu değildir. Bunun sonucu olarak
bazı çalışanlar işleri hakkında hiçbir zaman bir açıklama görmezler. Resmi bir iş tanımınız
olsun ya da olmasın bilgi toplamayı organize etmek açısından bir açıklama işlemi ve ürünü
daha iyi anlamanızı sağlar.
İşinizi düşünün. Daha önce yaptığınız ya da hiç işiniz olmadığını. Aşağıdaki iş tanımı
yapılırken meslek hakkında bir fikir verebilir.
I)İş in adı
2)İş aktiviteleri ve işlemleri; İşteki aktiviteleri ve görevleri tanımlar. Bunlar akullanılan
makine ve materyallerin tanımı alınan ve verilenin doğasını tanımlar.
3) Çalışma koşulları ve fiziksel ortam; İçerde ve dışarıda çevresel koşulları tanımlar
(örneğin sıcaklık) veya tehlikeli ortamlar.
4)Sosyal ortam; Çalışma grubundaki insanları kapsar ve insanların işi yaparken
birbirleri arasındaki sosyal etkileşimi tanımlar.
5)İstihdam koşulları; Çalışma saatlerini, maaşı, terfi gibi olayları tanımlar.

Buradan da anlaşılacağı gibi sağlanan bilgi bir yerde tanımladığınız işe uygun birini
bulabilmek için önem taşır. Bu gibi iş tanımları işin gerektirdiği elementleri kalifiye elemanları
seçerken kullanmanız için çok önemlidir. İş tanımları bilgi kaynağı olarak önemliyken bunlar
iş analizinin yegane ürünüdür. Bazen organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen tek bilgi
kaynağı olarak iş tanımını seçmelerinin sakıncalarına rastlamak mümkündür. Eğer bir iş
analizi yapılırken düzgün ve kapsamlı iş tanımları eğer o işin ya da mesleki derinliğiyle
incelenmemişse geliştirilemez.

11.2.2. İş Analiz Metotları
İş analizi yaparken çeşitli metotlar ve prosedürler vardır. Bunlar gözlemleme teknikleri,
işle ilgili daha evvelki verilerin incelenmesi, mülakat teknikleri ve testleri bulunur. Her metot
değişik tipte bilgi barındırır. Her birinin kendi zayıflık ve güçlü yanları vardır. Bu metotlarda
mülakatlarda bilgi değişik kaynaklardan örneğin sözgelimi iş yükümlülükleri, yönetici personel
yada dış uzmanlardan gelebilir. Değişik iş analiz metotları bazen kombine edilerek daha detaylı
ve daha kesin iş analizi yapmakta kullanılır.

Gözlemler
Eğitimli iş analisti, gözlem yolu ile yapılan iş analiz metotlarında belirli bir meslek
hakkında bilgi toplar. Bunu yaparken analist; belli bir süre iş yerindeki iş yükümlülüklerini
gözlemler. Bazen iş analisti video, kameralar gibi teknolojik aletler kullanarak çalışma
davranışlarını ve daha fazlasını detaylı bir biçimde inceler. Tipik olarak gözlem yolu ile yapılan
analizde gözlemci gerçekleştirilen çeşitli görevler ve sorumluluklar üzerine önemli notlar tutar.
Ama etkili gözlemler yapmak için iş analisti neye baktığını bilmelidir. Sözgelimi iş için önemli
bir durumda zor anlaşılan veya hızlı bir hareket anlaşılamayabilir. Aynı zamanda eğer iş yüksek
derecede teknik ve karmaşıksa analist, buradaki kritik beklentileri karar verme ya da düşünce
yaratma gibi konuları gözlemleyebilir. Gözlem teknikleri manuel operasyonlarda, tekrar eden
görevlerde veya kolay incelenebilen aktivitelerde iyi netice verir. Sözgelimi bir dikiş makinesi
operatörünün görevleri ve sorumlulukları bir bilgisayar programcısının görevinden çok daha
basittir. Çünkü birçok bilgisayar programcısının işi kavramsal işlemler gerektirir.
Gözlem teknikleri, Özellikle çalışanın gün içerisinde, hafta ya da yıl içerisinde değişik
görevlerle karşı karşıya kalıyorsa rutininin gözlemlenmesindeki seçilen zaman önemlidir.
Sözgelimi bir muhasebeci maaş çeklerini Perşembe günü dağıtabilir ve Cuma günü satış
değerlerini güncelleyerek geçirebilir ve Ocak ayında da vaktinin tamamını şirketin vergi
kayıtlarını hazırlayarak geçirebilir.
Gözlem metotlarında görülen bir endişe gözlemcinin bir şekilde çalışanın performansını
etkilemesidir. Çünkü çalışan gözlemlendiğini bildiğinde her zaman davrandığından daha
dikkatli ve etkili davranabilir.

Katılım
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Bazı durumlarda iş analisti, işi ilk elden yaparak işin nasıl yapıldığını doğrudan kendisi
gözlemleyebilir. Mesela birkaç yıl önce küçük hassas bir operasyonda çalışan işçilerin iş
analizini yaparken onlara katıldım. Bu küçük grup tamamen birbirlerine küçük elektrik devreleri
gibi uyumlu bir biçimde birbirleriyle çalışıyorlardı. Onların yaptığı işi tamamen anlayabilmek
ve bu işi yapabilmek, göz ve el koordinasyonlarını takdir edebilmek için onlara bende katıldım.

Mevcut Bilgi
Geniş yapılı organizasyonlarda iş analizinde kullanılmak için bazı kayıtlar ve bilgiler
bulunur. Söz gelimi aynı pozisyon veya benzeri işler için daha önceden yapılan işler gibi. Bu
bilgiler başka bir organizasyonda yapılan benzer çalışmalardan da alınabilir. İnsan kaynakları
uzmanı bu tür bilgileri diğer Organizasyondaki profesyonellerle paylaşır. Var olan bilgi her
zaman kontrol edilmeli, uygulamaya dönük uyumluluğuna ve bilgi hesaplarının işle ilgili yeni
tecrübelerle uyumlu olup olmadığa bakılmalıdır.

Mülakatlar
Mülakat tekniği de diğer iş analizi metodudur. Bunlar açık uçludur ('Bana işini nasıl
yaptığını anlat') ya da standart sorular olabilir. Çünkü bilgi kaynağı önyargılı olabilir. İş analisti
işi yapan ya da işi yapanın müdürü ile mülakat yaparken çok perspektifli görmek isteyebilir.
Eğer yapılan iş denetime dönük ise işi yapanın ikincil sorumluluğundadır. İş analisti bazen iş
hakkında daha güvenilir bir bilgi almak ve işletme içerisinde aynı görevleri yapan insanlar
arasındaki farkları görebilmek için organizasyon içinde birçok yetkiliye mülakat tekniğini
uygulayabilir.

Araştırmalar
İş analizindeki araştırma metotları kalem kâğıtla yapılan ve yetkilinin cevaplandırdığı
sorulara dayanan bir tür analizdir. Sorular açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır.
Açık uçlu soru; ('Bu işi yaparken hangi yetenekler ve beceriler gerekmektedir?'),
Kapalı uçlu soru; ('Aşağıdakilerden hangisi senin pozisyonuna en iyi uygundur?
a) Yönetimsel,
b) Teknik,
c) Doğrusal,
d) Bürokratik )
ya da kutucuğu (İşinize uyan tüm görevleri işaretleyin.') gibi.
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Bu metodun mülakat metoduna göre iki avantajı vardır. İlk olarak test metodu birçok
işçiden düzenli olarak bilgi toplanmasını sağlar. Bu değişik pozisyonlar üzerinde çalışırken
daha yardımcı ve masrafsızdır. İkinci olarak test metodu anonim olabilir ve yüzyüze mülakatta
elde edilen bilginin daha dürüst bir şekilde elde edilmesini sağlar. Bu metodun bir eksikliği elde
edilen bilginin sorulan sorularla kısıtlı olmasıdır. Mülakatın aksine bu metoda ekstra bilgi
alınmasına ya da verilen cevapların aydınlanması sağlanamaz.
Bazen iş analizi yaparken işin yetkilisi ya da iş hakkında bilgi sahibi olan yönetici o
konuda uzman olarak gösterilir. Bu kişiler mülakatlar ya da test metotlarıyla iş analizi bilgileri
toplarlar.

İş günlükleri
Bir başka iş analizi metodu da iş yetkilisinin günlük aktivitelerini kayda almasıdır. İş
günlüğünün bir avantajı saat gün gün çalışanın yaptığı işi kaydetmesidir. Bu metodun bir
zorluğu vakit alan bir iş olmasıdır. Günlüğü tutan çalışan ve iş analisti bu günlüklerden çok
yüklü miktarda bilgi çıkartıp analiz etmektedir.
Yukarıdaki tüm bu iş analizi metotlarının potansiyel yanlışları ve hataları vardır. Çünkü
işin yetkilisi ve konu tamamen insanla ilgilidir. Bir araştırma sonucunda iş analizinde 16
potansiyel kaynak hatası görülmüştür. Bunlar özensizlikten, iş analistinin belirli bir görevdeki
önemi küçük görmesi ya da büyük görmesiyle ve bazı işlerin karmaşıklığından doğan aşırı
bilginin işlenmesinden görülür. Buradan da anlaşılacağı gibi araştırma metotları çalışma
psikologları için çok önemlidir. Çalışma psikologları her tür organizasyonel analizde düzgün
metotların kullanılmasını sağlamak için bir basamak olarak kullanırlar. Bu iş analizi yapmaktan
daha önemlidir.

İş Analizi

Bir polis memurunun işini nasıl tarif edebilirsiniz? Polis memurlarının yaptıkları farklı
görevler nelerdir ve onları yaparken her defasında ne kadar zaman harcarlar? Çeşitli görevleri
öğrenmek ne kadar zordur ve ne kadar zaman alır? Her görev için kişisel özellikler nelerdir?
Bütün bu sorular bize bir tekniği gösteriyor, psikologlar buna iş analizi diyorlar.
En tanıdık iş için bile iş analizi bize işin bütün detaylarını bir portre şeklinde göstermeli
ve işi kim yapacaksa onda bulunması gereken özellikleri bize göstermelidir. Mesela polis
memurunun işi herkese biraz tanıdık gelir. Buna rağmen işin genel algısı, popüler televizyon
programlarındaki tasvirlerin üstünde büyük bir boyutta kurulur. Hatta en gerçekçi şekilde
gösterir! şüphesiz bunu çarpıtarak gösteriyor. Televizyon programları işin daha dramatik
yanlarına odaklanıyor. Çoğu polis memurları rutin devriye görevlerinde daha çok zaman
harcıyor. Silahın ateş alması çoğu televizyon programında genel olaydır ancak polis memurları
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iş sırasında bunu nadiren yaparlar. Polis memurluğu değişik iş analizi metotları ve
prosedürleriyle incelenir.
İş analizinin 2 farklı türünden bahsedilebilir. -iş uyumu ve çalışan uyumu. İş uyumu;
iş analizinin işle ilgili olan taslaklarını inceler, çalışan uyumu ise çalışanların sahip olması
gereken özellikleri inceler. Diğer bir deyişle iş uyumu işi tanımlar, çalışan uyumu iş için
gerekli kriterleri tanımlar. İkisi de işin tanımı ve gereklilikleri için önemlidir.
İş analizi, işlerin tanımlanmasının bir metodu ve insan davranışlarının performansa göre
değerlendirilmesidir. İş analizini yapmanın bir tek yolu yoktur. Birçok metot iş hakkında
değişik bilgi tiplerine ve iş gerekenlerine ulaşılmasını sağlar.

11.3. İş Uyumu Yaklaşımı
İş uyumu; iş analizi için yapılmasında doğal taslak bilgilere ulaşılmasını sağlar. Bazı
metotlar onların taslaklarını açıklar. Diğer metotlar taslakların karakteristik bilgilerine ulaşmayı
sağlar.
İş analizi özellikle hangi yaklaşım türünün daha kullanışlı olacağını belirler. Taslak
açıklamaları, insanların özel işlerde neler yapacaklarını resimler. Taslakların karakteristik
özellikleri doğal işlerle farklı türde işlerin karşılaştırılmasında kullanılır.
Çoğu iş için birçok görev vardır ve her görev birçok taslaktan oluşturulur. Aynı
şekilde her taslak birçok aktiviteyi oluşturur ve her aktivite birçok harekete indirgenebilir.
Bunun anlamı özel işlerin nasıl oluştuğuyla ilgili olarak, iş analizlerinin spesifik bilgileri
toplayabilmesidir.

11.4. Çalışan Uyumu Yaklaşımı
Çalışan uyumu; iş uyumu davranış bilgilerini, karakteristik özelliklerini veya özel
işlerde başarılı performansların kişiler açısından gerekli bilgilerin toplanmasını sağlar.
Çalışanlarda iş uyumu için gerekli bilgi, şekil, yapabilirlik ve kişinin karakteristik özellikleri
önemlidir. Bir insanın işi yapabilmesi için yeteneğe ve bilgiye ihtiyaç duyar. Mesela marangoz,
yerel bina kodları bilgisine ve aletleri güçlü kullanabilmesi için yeteneğe sahip olmalıdır.
Beceri, insanın kabiliyeti veya kapasitesini işi öğrenmesine görevi yerine getirmesinde
kullanmasına denir. Çoğu kabiliyet için bir veya daha fazla yetenek gereklidir. Aletleri güçlü
kullanabilmek için birçok kabiliyete sahip olmak gerekir, el göz koordinasyonu dâhil. Evdeki
çatıyı inşa etmek için marangozun iyi bir dengeye sahip olması gerekmektedir. Birçok iş analizi
metodu hem iş uyumu hem de çalışan uyumun toplanmasıyla elde edilir. Bazılarında her ikisi
kullanılırken, bazılarında da tek olarak veya her iki analiz de kullanılabilir.
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11.5. İş Analizinin Amaçları
İş analizi bilgisinin birçok amacı vardır. İş analizi, şirketlerin diğer aktivite ve
fonksiyonlarının kurulmasında yardımcı olabilir. İş

Kariyer geliştirme
Çoğu örgüt, çalışanların aldıkları notlara göre üst pozisyonlara geçmesine izin verilen
bir sisteme sahiptir. Buna kariyer yükselişi denir. Çalışan pozisyonlarının yükselebilmesi
gerekli yetenekleri elde edinen bireylerin daha iyi çalışmasını sağlar. Belki de en iyi kariyer
yükselme merdiveni orduda bulunmaktadır.

Yasal Konular
Çoğu sanayileşmiş ülkelerde ayrımcı iş uygulamaları yasalar tarafından yasaklanmıştır.
Bu, özellikle işçi kiralama olaylarında daha fazla yaşanmaktadır. Mesela Kanada ve Amerika
da yaş, din, cinsiyet, ırk, engelli ayrımı yapmak yasaklanmıştır. Ayrıma karşı korunan belirli
gruplar olmasına rağmen ülkeden ülkeye değişir ve temel fikirler insanların düşüncelerini
etkileyebilir ki bu evrenseldir. İşteki adaletlilik, kararların iş başarısına dayalı veya konuyla ilgisi
olmayan kişisel özellik yerine iş potansiyeli olmak zorunda olduğunu kasteder. Amerika daki
çalışmanın önemli yasal kavramı eylemlerin işte yapılmasıdır ki bunlar önemli fonksiyonlardır.
Mesela resepsiyonist telefonlara cevap vermelidir. Zorunlu olmayan fonksiyonlar bazen
yapılabilir ama ancak bunu yapmak o kişi için önemli değildir. Müdür bazen telefonlara cevap
verebilir ancak telefonlara cevap vermek işin önemli bölümü değildir.
Önemli fonksiyonlar kavramı için engelli birisini kiralama kararı alıp almamak
önemlidir. Amerika da çalışma hayatında engelli birisinin gerekli görüldüğü takdirde önemli
fonksiyonlara sahip olmasa da çalıştırılmasına izin verilebilir.

Performans Değerlendirme
İyi kurgulanmış bir performans değerlendirme sisteminin temelinde iş analizi vardır.
Büyümenin ölçütü, iş analizi bilgisinin kullanılmasında esas olan iş performansında esas
bileşenlerin belirlenip değerlendirilmesidir. İş uyumu analizi işin esas bileşenleri listesini bize
verir. Davranış odaklı performans değerlendirme metodunu iş analizi belirli davranışların
içerdiği araçların eleştirel olaylarla birlikte toplanması iş analiziyle mümkündür
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 Bölüm Soruları
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12. PERSONEL SEÇME TEKNİK VE YÖNTEMLERİ
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.15 Personel seçme ve bulma önemi
1.16 Personel seçme Teknik ve Yöntemleri
1.17 Personel seçmede kullanılan testler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Personel seçmede nelere dikkat edilmeli
2. Personel seçmede hangi teknikler kullanılır
3. Personel seçiminde nelere dikkat edilir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Personel seçimi

Adama göre iş mi? İşe Göre Araştırma, fikir yürütme,
Adam mı?
Tartışınız

Personel
seçme
Bulmanın Önemi
Psikolojik Testler

ve Tecrübe
Doğru seçimi yapabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma, fikir yürütme,
Araştırma, fikir yürütme,
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Anahtar Kavramlar
İşletme İçi kaynaklar; örgütte halen çalışan is görenleri ifade etmektedir
Terfi; Bir işgörenin bulunduğu görevden daha çok yetki taşıyan üst düzeyde bir işe
geçmesidir.
İç Transferler; İşletmede bir görev boşaldığı zaman bu yere "aynı düzeyde" bir başka kişinin
atanmasıdır.
Beceri envanteri; Personelin niteliklerini ayrıntılı olarak gösteren listelerdir.
Açık İşler Bildirimi; İşletmedeki tüm personele işletme bülteni ya da ilan panolar aracılığı
ile açık işler hakkında bilgi verilmesini içermektedir.
Psikolojik Testler; Test, bireyin zihinsel, dil ve iletişim, psikomotor vb gelişimini
değerlendirmek, kişilik, tutum, yetenek, şan, ilgi ve mesleki eğilimini belirlemek ve ruhsal
bozukluklarını ve bu bozukluklara yol açan etkenlerim saptamak amacıyla kullanılan
araçlardır.
Yetenek testleri; hirevin zihinsel, mesleki ve kişilik alanındaki potansivelini ortaya çıkaran
testlerdir.
Başarı testler; bireyin performans seviyesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş testlerdir.
İlgi Envanterleri; bireylerin ilgilerini belirlemek ve kendilerini tanımalarını sağlamak
amacıyla geliştirilir
K Kişilik Testleri; Bireylerle ilgili genel özellikleri belirlemek için kişilik testleri
geliştirilmiştir. Bireyin kişisel ve ruhsal yapısını, yaşama bakış açısını, içsel çatışmalarını,
sosyal ortamdaki uyumunu, insanlar arası ilişkilerini vb. ölçmek için kullanılır
Tutum ölçekleri; bireyin diğer insanlara, durumlara, objelere karşı geliştirdiği duygu,
düşünce ve davranış biçimidir.
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Giriş
Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ve ilerlemeler sonucu görülmekte olan işlerin biçim,
nitelik, nicelik yönünden önemli değişmelere uğraması, yeni iş ve çalışma alanlarının ortaya
çıkmasına, bu alanlarda değişik nitelikte personele gereksinim duyulmasına neden olmuştur.
Bunun yanında işletmeler, eldeki personeli değişen çevresel koşullara uyumlu kılabilmek için
büyük çaba sarf etmişlerdir. Çağdaş yönetim ve çağdaş yönetici kavramları bu nedenle büyük
bir önem kazanmıştır. İnsancıl ilişkiler akımına bağlı olarak da toplumsal ve endüstriyel
psikoloji kurumlarının göz önünde bulundurulması ve uygulanması eğilimi giderek artmıştır.
Bunun sonucunda insan kaynakları yönetimi mekanik ve rutin yönlerinden çok dinamik ve
yaratıcı yönlerine ağırlık verilen, toplumun her kesimindeki insanların yaşamına yön ve biçim
veren kapsamlı bir yönetsel etkinlik alanı olarak algılamıştır. Ancak globalleşen dünya, işçi
sendikaları, devletin yasal düzenlemeleri, yeni yönetim teknikleri ve teknolojik gelişmeler gibi
dış çevre faktörlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.
Teknoloji kullanımı personel temin ve seçiminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Örneğin bilgisayarla uygulanabilir testler, teknoloji temelli değerlendirmeler tasarlama,
bilgisayarla uygulanan çok değişkenli geri besleme, internet için davranış açıklayıcı görüşmeler
tasarlamak, adayların temininde ve elenmesinde teknoloji kullanımı, önemli uygulamalar
arasında sayılabilir. Test ve değerlendirmelerde geliştirme konusunda, kişiler arası doğru karar
alabilme ölçeği, durumsal karar verme envanteri, kişilik değerlendirmeleri ve bunların
geçerliliklerinin ölçülmesi gibi uygulamalara yer verilmektedir.
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12.1. Personel Seçme ve Bulma
Personel seçme ve bulma faaliyeti, örgütlerin performansını doğrudan etkileyen en
önemli insan kaynakları yönetimi faaliyetidir. Nitelikli personelin varlığı, örgütlerde verimlilik
ve performansın temel anahtarıdır. Bir isin arzulanan standartlarda yapılabilmesi için isi yapan
personelin, is gerekleri olarak adlandırılan bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Eğer
personel, bu özelliklere yeterli derecede sahip değilse, isin ve o is aracılığı ile ortaya konulan
mal ve hizmetlerin, verimli ve kaliteli bicimde üretilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle
örgütlerin yeterli nitelikte ve nicelikte personeli bulması ve seçmesi gerekmektedir
Bu çalışmada, personel seçiminin işletme yönetimi açısından önemi vurgulanarak,
işgören bulma ve seçme aşamaları belirtilmiştir. İnsan kaynakları yönetimi, işletmeye gerekli
insan kaynağını sağlamanın ve bu kaynaktan en etkili ve verimli bir şekilde yararlanmamı
yöntemlerini gösterir. İnsan kaynakları yöneticisinin de en başta gelen görevlerinin birisi,
işletmenin çeşitli bölümlerindeki kadroları dolduracak "en uygun personelin seçilmesinde
bölüm yöneticisine yardımcı olmaktır. Personel seçimi ile işletme büyüklüğü arasında yakın bir
ilişki vardır. Küçük bir işletmede sorumluluğu işletme sahibi üstlenirken, büyük işletmelerde
ayrı bir personel müdürü veya bölüm yöneticisi üstlenmektedir.
İş gören bulma, işletmenin ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun adayları bulma sürecini
oluşturur. İnsan kaynağını bulma faaliyeti adayları aramakla baslar, is gören arama ihtiyacı,
insan kaynakları planlaması ve bunun sonucu olarak ihtiyaç duyulan is gören, sayı ve nitelik
olarak belirlenir. İş gören bulma ve seçme işletmelerin politika ve planlarına uygun bir şekilde
gerçekleştirilir. İş gören bulma ve seçme surecinin ilk adımı is tanımları ve is gereklerini
belirlemektir. Buradan is gören nitelikleri ile nicelikleri önceden tespit edilmiş olur. İşletmenin
amacı iş gören bulma faaliyetleri sonucu gerekli nitelik ve nicelikteki secim yapabileceği, bir
aday havuzu oluşturmaktır.

12.2. Personel Seçme Ve Bulmanın Önemi
İş gören bulma ve seçme teknikleri bir işletmenin insan kaynakları yönetiminde en
önemli ve en zor konuyu oluşturur. Bir işletmeye yon veren ve onu başarıya ya da başarısızlığa
götüren en önemli öge kuskusuz insan gücüdür. Söz konusu ögenin işletmenin gerçek
gereksinmesini karşılayacak düzeyde ve yetenekte bulunması ve bunlar arasında en yararlı
olanların seçilmesi insan kaynakları yönetiminde baslı basına önemli bir konu olarak
değerlendirilir. İş gören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara is gören adaylarını
bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Bu konudaki amaç; her göreve uygun niteliklere
sahip personelin getirilmesi olmalıdır. Bu surecin hızlı islemesi gerekmektedir; çünkü eleman
bulma ve seçmedeki gecikmeler ya da ise uygun eleman seçmeme islerin aksamasına
dolayısıyla maliyetlerin yükselmesine neden olabilir.
İşe uygun olmayan bir elemanın seçilmesi öncelikle bir maliyet sorunudur.
Örneğin, eğitime ihtiyacı fazla olabilir. Bu da bir gider oluşturacaktır. Bunun dışında uygun
olmayan bir işgören işletmede verimlilik düşüşü, çatışma, iş gücü kaybı ve iş kazalarında artışa
neden olur. İşe yeni alınan elemanın işletme ortamına uyum sağlaması zaman alacaktır. İşgören
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işe ne kadar uygunsa ve ne kadar iyi vasıflara sahipse, gerçek performans seviyesine ulaşması
da o kadar az zaman alacaktır. Bu da iş verimliliğini artıracaktır. İş başarısı ile üstlerini tatmin
eden bir elemana işletme tarafından sağlanacak parasal ve parasal olmayan ödüllerle işgörenin
firmaya karşı olan bağlılığı da artacaktır. Kendilerine bağlı iş görenlerin işlerini yeterince iyi
yaptığına inanan yöneticiler kendilerini geliştirmek ve yeni fikirler üretmek için daha fazla
zaman ayırabilirler.

12.2.1. Personel Bulma
İşletme için çalışmaya istekli yeterli miktarda aday personelin bulunmasını içerir.
İşletmenin gereksinim duyduğu anda işe alabileceği personel birikimi oluşturulur. İşletmeler,
çevrede oluşan koşullara uyum sağlayabilmek için uygun personel ararlar. İşletme, peresonelin
bulunmasına hangi kaynakların yeğleneceği şirket politikasınca belirlenir. Personel bulma
çalışmalarını yürütecek personelin de eğitimi ve yetiştirilmesi önemlidir.
Personel bulma
- İşletme içi kaynaklar
- İşletme dışı kaynaklar

12.2.2. İşletme İçi Kaynaklar
İç kaynaklar, örgütte halen çalışan is görenleri ifade etmektedir. Bu kapsamda insan
gücü gereksinmesinin çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılarak mevcut is görenler ile
giderilmeye çalışılması, yani iç kaynakların değerlendirilmesi söz konusudur. Örgüt içi
kaynaklardan is gören sağlanmasında yükselme, transfer, is zenginleştirme, is genişletme,
rotasyon ve terfi öncelikle sayılabilir
İşgücü ihtiyacının giderilmesinde işletmelerin aklına gelen ilk yöntem iç kaynakları
kullanmak olmuştur İşletmede bir pozisyon boşaldığında şirket içinden birini işe getirme
yoludur. Kaynakları işletme içinden seçmekle;
Zamandan tasarruf ederek bazı maliyet unsurlarından kurtulunur.
Şirkete olan bağlılıkları artırır.
Yeni işe adaptasyon sonucu verimlilik artar.
Kurum içinde hareketliliğin sağlanması
Kurumun kendi öz kaynaklarından yararlanması
Daha düşük maliyetli olması
Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve alt kadrolara fırsat verilmesi
Kurumdan dışarıya beyin göçünün engellenmesi.
Elemanın adaptasyonun hızlı olması sonucu verimliliğin artması,
Bunların yanında örgüte yeni fikirlerin girmesini engeller ve aranan niteliklere sahip
personeli her zaman bulmak mümkün olmayabilir.
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İşletme içi kaynaklar
-

Terfi

-

İç transferler
İnformal araştırma
Beceri envanteri
Açık işler bildirimi

Terfi
- Bir işgörenin bulunduğu görevden daha çok yetki taşıyan üst düzeyde bir işe
geçmesidir. Ücret ve sosyal saygınlık artacaktır. Örneğin işletnmede bir görev başladığında,
sözgelişi bir usta başının ölüm, emeklilik, istifa ya da sağlık nedeniyle işinden ayrılması halinde
boşalan bu göreve personel politikası nedeniyle iç kaynaklardan eleman atanacaksa o zaman
işçilerden biri usta basılık görevine geçirilir.
- Bu yola başvurmak işletmede çalışanlara moral ve güven sağlar. Üst basamağa
geçilebilmesi için işgörenin belirli yöneticilik niteliği taşıması gerekir. Yükselme kararını veren
kişilerin duygusal davranarak "adama göre iş" gibi bir uygulama yapması sakıncalıdır. Ayrıca
terfi kıdem ve performansa göre olmaktadır.
İç Transferler
İşletmede bir görev boşaldığı zaman bu yere "aynı düzeyde" bir başka kişinin
atanmasıdır. Örneğin bir usta başı işinden ayrıldığı zaman onun yerine yine işletme içinden o
görevi yapabilecek deneyim ve yeteneğe sahip olan bir başka usta başı atanabilir. işletme
açısından ucuz ve kolay yoldan eleman bulma olanağı sağlar. işletmeye uyum gibi bir sorun
olmaz. Bir çalışanın eski işini bırakmasıyla yeni eleman bulma sorunu doğuracaktır. Yeni işte
verimli çalışabilmek için belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu da zaman ve ekonomik kayba
yol açabilir.
İnformal Araştırma
-Boş pozisyon ile bu pozisyonu dolduracak adaylar ilgili birim yöneticisi ve
personel bölümü yetkilillerinin görüşmesi ile belirlenebilir. Personele açığı bulunan bölüm
yöneticisi, bu gereksinimini personel birimine bidirir ve bu kadro için olası adaylarla
görüşmede bulunulur. İşe başvuru olanağını engeller ve boş pozisyon için istekli olan diğer
kişileri göz ardı edeceğinden personele rahatsızlık yaratır.
Beceri Envanteri
Personelin niteliklerini ayrıntılı olarak gösteren listelerdir. Boş pozisyon ortaya
çıktığında, envanter analiz edilerek pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıyan personel listeden
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sağlanır. Personelin şirket içinde yükseltilmesini, yeteneklerinin değerlendirilmesini ve moral
verilmesini sağlar.
Açık İşler Bildirimi
İşletmedeki tüm personele işletme bülteni ya da ilan panolar aracılığı ile açık
işler hakkında bilgi verilmesini içermektedir. Genellikle işin unvanı, özet bir tanımı, iş
gerekleri, ödenecek ücret ve bölüm ile ilgili bilgiler aktarılır. Tüm personele boş pozisyon için
aday olma olanağı tanınır.

12.2.3. İşletme Dışı Kaynaklar
İsletmelerin birçoğunda öncelik iç kaynaklara verilmesine karsın, iç kaynaklardan is
gören bulma olanağı yoksa zorunlu olarak dışa açılma ve dış kaynaklara başvurma gerekecektir.
Dış kaynaklara başvurma nedenleri su şekilde özetlenebilir.
- İç kaynaklardan iş gören bulma olanağı yoksa dış kaynaklara başvurululr. İşletme
yeni kuruluyorsa ya da yatırımlar nedeniyle büyüme söz konusu ise yeni eleman ihtiyacı duyar.
Yeni gelişmeler sonucu ızman elemenlara ihtiyaç duyuluyorsa bu yola başvururlur.
- Psikolojik temelli bir başvuruda olabilir. İşgörenler çalışma temposunu artırmak
amacıyla yeni işgören alımına yönelebilmektedir. Dış kaynakalara iş gücünün bol ve ucuz
olduğu dönemlerde ekonomik nedenlerle başvurulabilir. Bir başka neden olarak da iç
kaynaklardan işgören bulma ve seçmenin güçlüğü sayılabilir. Bunların yanında maliyetleri
artırması, aranan nitelikte personelin her zaman bulunamaması ve işe uyumla ilgigli sorunlar
da ortaya çıkabilir.
İşletme Dışı Kaynaklar
-

İlanlar

-

Doğrudan başvurular
İşletme çalışanlarının raracılığı ile yapılşan başvurular
Türlkiye iş kurumu
Özel insan kaynaklan danışmanlık büroları
Eğitim kurumları
Meslek kuruluşları
İşçi sendikaları
İşgören kiralama
İnternet

İlanlar
- Gazete, dergi, televizyon, radyo gibi iletişim araçları personel sağlamada en yaygın
yöntemlerdendir. Maliyeti yüksek bir yöntem olmasına karşın geniş bir kitleye ulaşma imkanı
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sağlar. İlanda, iş açık bir şekildeortaya konmalıdır, İşletmenin pazardaki durumu
vurgulanmalıdır. Görevin sağlayacağı ücret, ödül gibi faydalar olabildiğince görülebilmelidir.
Çalışma koşulları belirtilmelidir ve adaylarda aranan özellikler açıkça belirtilmelidir. Ayrıca,
ilan tirajı yüksek ve hedef kitleye kolay ulaşabilen bir yayın organında yer almalıdır ve
yayımlandığı gazete veya derginin uygun sayfalarına yerleştirilmelidir.
Doğrudan Başvurular
- İş arayan adaylar, ilan olamadan işletmeye özgeçmiş bilgilerini içeren yazılarını
postayla veya faksla gönderebilir ya da işletmeye kendileri gidip, iş başvuru formu
doldurabilirler. Yapılan başvurular işlettmenin insan kaynakları departmanı tarafından
dosyalanır ve arşive kaldırılır.Eleman ihtiyacı doğduğunda, bu başvurular işletme için eleman
bulabilecekleri kaynak teşkil eder.
İşletme çalışanlarının aracılığıyla yapılan başvurular
İşletme içinden bazı kişilerin aravcılığı ile işe alma yoluna gidilmesidir. İşletmede
çalışanlar boşalan işleri yakından izlediklerinden tanıdıklarının bu açık görevlere girmelerine
aracılık edebilirler. Özellikle küçük işletmelerde boşalan görevlere eleman bulunmasında
çalışanların öğütlerinden yararlanılşır. Bu yolla personel bulmanın kötüye kıllanılma ihtimali
yüksektir. Bunun sonucunda düşük verimlilik doğabilir.
Türkiye İş Kururmu
- İş arayan kişilerle, personel ihtiyacı olan işletmeler arasında aracılık yapar
İşverenlerin işgücü taleplerini karşılamak, iş arayanları durumlarına uygun işlere yerleştirmek
gibi amaçları vardır.
Özel insan kaynaklan danışmanlık bürolan
İş arayanlar ile eleman arayan firmaları buluşturan uzman kuruluşlardır. İş arayanlar bu
firmalara özgeçmişlerini bırakmak suretiyle kayıtlarında yer alırlar. Eleman arayan işletme de
bu bürolara başvurup, kendisi için uygun olabilecek işgörenleri tarama olanağına sahiptir.
Bunun yanında özellikle üst düzey yöneticilerinin temininde kullanılan bürolarda vardır. Bu
bürolar verdikleri hizmet karşılığında işverenden ya da eşlemandan belli bir ücret talep eder.
Bir avantajı da kendilerine başvuran adayları işverene göndermeden önce iyice araştırmalarıdır.
Eğitim kurumları
- Özellikle son yıllarda üniversitelerde personelş alımı açısından önemli kaynaklar
arasında yer almıştır. Düzenlenen "kariyer günleri" öğrencilere meslekleri ve firmaları tanıtmak
açısından bir fırsat yaratır. İşletmelerde başarılı öğrencilerei takibe alarak bünyesine
kazandırmaya çalışırlar.
İşçi sendikaları ve meslek kururiuşlan
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İşçi sendikaları bir yandan mevcut çalışan üyelerin sosyo-ekonomik çıkarlaroını
geliştirmeye çalışırken, diğer yandan işletmeyle işgücü pazarı arasında bir köprü görevi
yapabilmekledir. Meslek kuruluşlarının düzenlediklerti mesleki eğitim seminerleri ve kurslar
da işgücünün daha vasıflı olmasını sağlayarak, kolay iş bulmasına katkı sağlamaktadır.
İşgören kiralama
Personel ihtiyacı olan işletnme ile leasing firması arasınada yapılan bir kiralama
sözleşmesi ile gerek duyulan sayı ve nitelikte personel işe alınmaktadır. İşe alınan işgörenler,
aslında lesaing firmasının kadrolu elemanlarıdır. İşletme, işte yeterli performansı gösteremeyen
işgörenler yerine de yeni personel talep etmektedir; Bu uygulamada kiraya veren firma,
işgörerileri seçmekte, eğitrçıekte.ve personel ihtiyacı olan işletmelere bu personelini
kiralamaktadır.
Bu şekilde personel temin özellikle iş gücü maliyetleri ve devamlı statüde personel
çalıştırmanın bazı sakıncalarını taşımaması bakımından tercih edilmektedirİşletme sosyal
yardımlar, sigorta, vergi vb ile.işten-çıkarema durumunda hizmet edememektedir. Bu yöntemin
diğer bir adı da işgören taşaronluğudur.
İnternet .
Özellikle son yıllarda yaygınlık kazanmış sanal olarak ve personel bulma yöntemidir.
Bilgisayar teknolojişisndeki gelişmeler paralelinde önemli bir personel kaynağı haline
gelmiştir. Her geçen gün kariyerle ilgilksiteler artmaktadır, Sakıncası bilgisayar kullnıcışı
olmayanlara ulaşamaması olsada günümüz için vazgeçilmez bir kaynaktır. .

12.3. Personel Seçme
Personel seçimi, aday başvurular arasından ihtiyaç duyulan her bir işin gerektirdiği
niteliklere "en uygun" olanların belirlenmesi sürecidir. Rasyonel ve etkin bir seçim, süreci
işletme faaliyetlerinde başarının anahtarı konumundadır. İşe uygun işgören seçilmesiyle
personel arasındaki çatışmalar önlenecektir. Bir yandan işlerin etkin bir şekilde yerine
getirilmesini sağlarken, diğer yandan personelin iş doyumunu yükselştecektir. Güvenli ve
sağlıklı çalışma şartları işletmede çalışma hayatının niteliğini gelişme yönünde etkileyecektir.

12.3.1. Personel Seçme Süreci
-

Başvuru kabulü
Ön eleme
Testler
Görüşme
Referanslar
Ön seçim kararı Sağlık kontrolü
İşe kabul kararı
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Başvuru kabulü
Adaylar, şartlara uygun olarak ve yazılı olarak posta yoluyla işletmedeki göreve talip
olabilirler. Bu yolla istekte bulunan adayların verdikleri bilgiye göre iş şartlarına uygun olup
olmadığı saptanır. Aday başvuruda ücret gibi ön şartlar koymuşsa bunun karşılanma olanağı
saptanır. Adayın tecrübesinin işin gereklerine uygun olup olmadığı belirlenir, Uygunsa başvuru
kabul edilir, aksi halde adayın evrakları iade edilmek üzere saklanır. İşletmenin ilan şartlarına
uygun olarak başvuruların şahsen yapıldığı durumlarda kişi, işletmenin özel olarak hazırladığı
bir başvuru formunu doldurmalıdır.

Ön eleme
Başvuru formu doldurulduktan sonra sıra ön görüşmeye gelir. Genellikle insan
kaynakları departmanında çalışan bir yetkili tarafından yapılan 15 dakikayı geçmeyen kısa
görüşmelerdir. Öncelikle yetkili tarafından başvuru formuna ad, adres, deneyim, eğitim gibi
bilgilerin yazılıp yazılmadığı kontrol edilir, sonra da iş hakkında bilgi verilip adayın görüşleri
alınabilir. Ön görüşme sırasında işin gerektirdiği fiziksel özellikler varsa bunlar belirlenme
imkanı bulunur. Görüşme sonrasında işin niteliklerine uygun düşmeyenler elenir.
Testler
-

Bilgi ölçüm sınavı
Psiko teknik testler

Bilgi ölçüm sınavı
Adayların lisan bilme gibi özelliklerine bağlı olarak elenmesi istendiği
durumlarda kişiler bilgi yeterlilik sınavına tabi tutulabilir. Yapılacak sınav işe ve işletmeye
gerekli bilgileri ölçmelidir, sorular açık olmalıdır, sınav süresi ve ortamı adaylar arasında fark
yaratmamalıdır, sınav geçici elde edilebilecek bilgileri değil kalıcı bilgileri ölçmelidir.

12.3.2. Psikolojik Testler
Test, bireyin zihinsel, dil ve iletişim, psikomotor vb gelişimini değerlendirmek, kişilik,
tutum, yetenek, şan, ilgi ve mesleki eğilimini belirlemek ve ruhsal bozukluklarını ve bu
bozukluklara yol açan etkenlerim saptamak amacıyla kullanılan araçlardır.Test kavramını ilk
defa Amerikalı psikolog Cattell tarafından "Mentat Test" yani zihinsel test terimiyle psikoloji
terminolojisine girmiştir. Daha sonra 1915 yılında Fransız psikolog Alfred Binet, Th. Simon ile
birlikte "Anormallerin Zekâ Düzeyinin Tanısı İçin Yöntemler" adıyla bir makale yayınlar. Bu
makaleyle ilk pratik zekâ testi ortaya konmuş olunur. Testlerin kullanımı zamanla eğitim,
psikiyatri, endüstri alanlarına yayıldı. Psikolojik testler, bireyin davranışını standart koşullar
altında gözlemeye yarayan ölçme araçlarıdır. Psikolojik testler şu şekilde tanımlanabilir:
Bireylerin herhangi bir niteliğini ölçmek amacıyla, nitelikler evrenini temsil edecek şekilde
seçilmiş standart uyarıcılar takımıdır. Testlerin hazırlanmasında iki çeşit soru hazırlanır,
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bunlardan birinde cevaplar önceden bilinmektedir. Bu tür sorular başarı ve yetenek testlerinin
hazırlanmasında kullanılır. Diğer soru türünde ise, sorunun cevabı ya bilinmemektedir veya
seçeneklerin önem derecesi bireye göre farklılık gösterir. Denek, gösterilen nesne veya anlatılan
konu hakkındaki yorumunu söyler ya da sunulan seçenekler içinde durumuna uygun olan
seçeneği tercih eder. Bu tür sorular kişilik, ilgi ve tutumlarla ilgili testlerin hazırlanmasında
kullanılır.

12.3.3. Testlerin kullanım amaçlarından birkaçı şöyle sıralanabilir:
1. Psikolojik testlerle, çocukların temel gelişim alanlarındaki düzey belirlenir.
Saptanan geriliklere yönelik gerekli eğitim, tıbbi yardım ve diğer hizmetlerin sunulması
sağlanır. Zihinsel ve diğer alanlardaki gelişim gerilikleri test ve envanterlerle belirlenen bireyler
için, uygun eğitim programları hazırlanır ve kısa bir zamanda yaşıtlarına uygun beceriler
kazandırılmaya veya yetersizlikleri en az düzeye indirilmeye çalışılır. Bu durumlarda erken tanı
çok önemlidir. Dolayısıyla çocuğun gelişimindeki gerilikler erken yaşlarda test edilmeden fark
edilmeyebilir.
2. Üstün ve özel yetenekli çocukları belirmek için testlerden yararlanılır. Böylece
çocukların daha iyi gelişmelerine ve potansiyellerini doğru yönde ve maksimum düzeyde
kullanmaları sağlanır.
3. Okullarda erken yaşlarda örneğin ilköğretim son sınıfta öğrencilerin mesleki
eğilimleri belirlenerek bu yönde bir alana yönlendirilmeleri sağlanır. Ayrıca birçok okul
başvuran öğrencileri teste tabi tutarak koşullarına uygun öğrencileri seçerler.
4. Çeşitli testlerle yetişkinlerin ilgileri ve yetenekleri belirlenerek daha doğru ve daha
verimli bir alanda çalışması sağlanır. Endüstri alanında çalışanların birçoğu işe alınmadan önce
birkaç teste tabi tutulurlar. Uygun görülenler, ilgili departmanlarda çalıştırılırlar.
5. Bireylerin farkındalıklarını artırarak kendilerini daha iyi tanımalarını
sağlamak, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak ve böylece farkına varılmamış
ve gizli kalmış potansiyellerini keşfetmek için testler uygulanılır.
6. Klinik psikolojide, daha doğru bir tanı koymak, bireyi bir bütün olarak ve her
yönüyle tanımak ve yapılacak tedavinin yöntemini ve yönünü tayin etmek amacıyla testler
uygulanır. Ayrıca psikolojik sorunlara yol açan etkenlerin ortaya çıkarılmasında testlere
başvurulur.
7. Bireyin iş koşullarında, sosyal çevresinde, okul ve aile ilişkilerinde uyum durumu
takip edilirken testlerden yararlanılır.
8.
Öğrencilerin başarısızlık nedenleri ve eğitim sürecindeki başarı seviyeleri
testlerle belirlenir ve gerekJi görüldüğünde çeşitli kurslar ve özel eğitimle destek
verilmeye çalışılır.
9.
Bilimsel araştırmalarda çeşitli teorilerin ve kavramların doğruluğunu
belirlemek için testlerden yararlanılır.
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12.3.4. Testlerin Özellikleri
1.Standart olması: Testin her koşulda uygulama ve puanlamasının benzer biçimlerde
yapılmasıdır. Teste tabi tutulan bireylerin farklı zamanlarda aldıkları sonuçlar veya farklı
bireylerin aldıkları puanlar arasında bir tutarlılık görülüyorsa testin standart olduğu kabul
edilebilir
2.Güvenilir olması: Testin uygulandığı bireylerin farklı zamanlarda test sorularına
verdiği yanıtlar arasında bir tutarlılığın olmasıdır. Yani iki defa art arda teste tabi tutulan kişinin
her iki durumda benzer sonuçlar alması testin güvenirliğini artırır. Test sorularının anlaşılır ve
açık ifadeleri barındırması testin güvenirliğini yükselten niteliklerdir.
3.Geçerli olması: Testle ölçülen davranışın amaca uygun ve doğru olarak ölçülmesidir.
Geçerlik korelasyon yöntemiyle saptanır.

12.3.5. Testlerin Sınıflandırılması
Daha kolay bir uygulama sağlama amacıyla testlerin sınıflandırılması yapılmıştır. Testin
kapsamı, uygulama şekli, uygulanacak bireylerin özellikleri, veri toplama biçimi vb ölçütler
dikkate alınarak testler sınırlandırılır.
Testin Temel Felsefesine Göre

1.
a.

Psikometrik test

b.

Projektif test
Davranışların Niteliğine Göre

2.

Güç Testleri: Zeka, yetenek, başarı testleri gibi

a.
b.
envanterleri

3.
a.

Tipik

Davranış

testleri:

Kişilik,

ilgi,

tutum

Sorulara Verilen Yanıt Türüne göre
Sözel

b. Performans
4.
a.

Veri Toplama Tekniğine Göre
Bireysel

*

b. Grup
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12.3.5.1. Testin İçeriğine Göre
Psikolojik testler, kullanım amaçlarına, içeriğime ve ölçülen özelliklere göre
genel olarak şöyle sınıflandırılır:
1.
2.
3.
4.
5.

Yetenek Testleri
Başarı Testleri
Kişilik Testleri
İlgi Teştleri
Tutum Testleri

12.3.5.1.1. Yetenek testleri
Yetenek testleri hirevin zihinsel, mesleki ve kişilik alanındaki potansivelini ortaya
çıkaran testlerdir. Bireylerin yeteneklerinin bilinmesi ilerisi için daha uygun amaçlar
belirlemesini sağlar. Yaşama daha planlı bir biçimde hazırlanmasında Kılavuz niteliği taşır.
Bireyin yeteneklerinin bilinmesi meslek seçiminde daha kararlı ve gerçekçi seçimlerin
yapılmasına rol oynar. Yetenekleri bilinen kişinin gelecek başarısı hakkında güçlü tahminlerde
bulunmak olasıdır.Testler bireylerin yaşlan dikkate alınarak hazırlanır ve genellikle çoklu puan
veren yetenek testlerinin tercih edilmesi önerilir; çünkü tekli puan veren testlerde olumsuz
sonuç alan bireyin özgüveni düşebilir. Çoklu puan veren testler bireyin hem güçlü hem de zayıf
yönlerini ortaya çıkartır. Dolayısıyla birey yapabileceği alanlara yönlendirilir ve böylece
özgüveninde gereğinden fazla bir düşüş olmaz.
Yetenek testleri genel yetenek, farklı yetenek ve özel yetenek testleri olarak hazırlanır.
Özellikle özel yetenek testleri, bazı alanlarda örneğin, resim, müzik, sporda üstün yetenekli
olduğu tahmin edilen çocuklara uygulanır. Yetenekleri erken fark edilen çocuklar, zaman kaybı
yaşamadan yeteneklerini geliştirme olanağına kavuşurlar.
Farklı yetenek testleri bireylerin dil, mekanik ve soyut algılama yeteneklerini ölçmek
amacıyla kullanılır. Bireylerin mesleki yeteneklerini belirlemede kullanılan çok sayıda yetenek
testi geliştirilmiştir. Bireylerin düşünme, hafızada tutma, sayısal işlemler yapma, var olan
bilgiyi sınıflandırma, problemleri anlama ve çözme gibi zihinsel işlevlerini Ölçen araçlara da
zihinsel yetenek testleri denilir. Zihinsel yetenekler günümüzde genellikle zekâ testleriyle
ölçülmektedir.

12.3.5.1.1.1. Zekâ Testleri:
Zekâ testleri bireysel ve grup zekâ testleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Grup zekâ
testleri aynı andan birden fazla kişiye uygulanırken, bireysel zekâ testleri sadece bir kişiye
uygulanacak biçimde hazırlanmıştır. Birçok zekâ testi kültürel özellikler ve değerler
düşünülerek hazırlandığı için başka kültürde yaşayan bireylere uygulanmak istendiğinde
uyarlama gereği duyulur. Aksi durumda geçerlilik ve güvenirlikleri düşer.
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Bireysel zekâ testlerinden WechsIer, Stanford-Binet ve Goodenough zekâ testleri
yaygın olarak kullanılmakta ve bu testlere ilişkin kısa açıklamalar aşağıda yer alacaktır.

1. Stanford Binet Zekâ Testi
Türkçeye çevrilip kültürüme uyarlanan Stanford-Binet zekâ testi, bireysel uygulanan ve
kültüre bağlı olarak geliştirilmiş bir testtir. Uygulama bir uzmanın kontrolünde yapılır;
uygulayıcı anlaşılır ifadelerle soru sorar veya yönerge verir, bireyden uygun tepkilere vermesi
istenir. Uygulama sırasında belir bir süre sınırlaması söz konusu değildir. Uygulama sonunda
bireyin zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilir. 2 yaştan 35 yaşa kadar olan bireylerin zihinsel
performansı Ölçülebilir. 35 yaşın üstündeki bireyler için de ayrı bir formu bulunmaktadır.

2. WechsIer Zekâ Testleri
İlk VVechsIer zekâ testi 1939 da yetişkinler için psikolog WechsIer tarafından
geliştirilmiştir. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılmış ve 1955 yılında
yenilenerek WAIS olarak adlandırılmıştır. Daha sonra yeniden gözden geçirilerek WAİS-R
denilir. David VVechsIer 1949 yılında çocukların da zekâ düzeylerini ölçen bir test geliştirir ve
WISC adını verir. 1974 yılında WISC üzerinde bazı değişiklikler yapılır ve WISC- R (WechsIer
Intelligence Scale For Children - Revised ) denilerek son şekli verilir. WISC-R 6-16 yaşları
arasındaki bireylere uygulanır. Bireysel bir testtir ve yaklaşık bir saatlik zaman diliminde
üvaulanabilir. WechsIer daha sonra okul öncesi çocuklar için bir zekâ testi

12.3.5.1.1.2. Başarı Testleri

Başarı testleri, bireyin performans seviyesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş testlerdir.
Testin içeriği bireyin anlama, hatırlama ve problem çözme başarısını ölçmeye dayalıdır.
EWvard L. Thorndike, hazırladığı testlerle başarı testlerinin gelişmesine büyük katkılar
sağlamıştır. Başarı testleri, okullarda öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu, endüstri
sektöründe çalışanların başarı düzeylerini ve personel alımında uygun elemanları belirlemek
amacıyla kullanılır. Standart başarı testleri ve öğretmen yapımı başarı testleri olarak iki gruba
ayrılır.Standart başarı testleri bireyin bulunduğu çevre ve diğer koşulları göz önüne almaz ve
genel uygulama olanağı sağlayan bir formatta hazırlanır. Bu testler, uzman bir ekip tarafından
hazırlanıp uygulandığı için geçerlilik ve güvenirlikleri öğretmen yapımı başarı testlere göre
daha yüksektir.
Öğretmen yapısı testler, içinde bulunulan koşullar dikkatte öğretmenler tarafından
hazırlanır ve derslerde öğrencilere öğretilen konuların öğrenilme düzeyini ölçmede kullanılır.
Öğrencinin belirli konulardaki durumunu bir bütün olarak değerlendiren bu testler, öğrencilerin
öğrenmedikleri bilgi veya konuları saptayabilmektedir. Böylece öğrencinin başarısızlık durumu
ve nedenleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca öğretilen konuların sınıf düzeyinde öğrenilme
derecesini belirler ve öğrencilerin diğer derslerdeki başarı düzeyleriyle karşılaştırma olanağı
verir. Dolayısıyla öğretmenin ögretebilme ve öğretilenleri değerlendirebilme başarısı da
saptanabilir.
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12.3.5.1.1.3. İlgi Envanterleri
İlgi envanterleri bireylerin ilgilerini belirlemek ve kendilerini tanımalarını sağlamak
amacıyla geliştirilir. Bu envanterleri ilk olarak E. K. Strong tarafından aelistirilmistir. Okullarda
öârencilerin ilai duvdukları alanları belirlemek ve doğru mesleğe yönlendirmek için uygulanır.
Ayrıca endüstride bireylerin belirli iş alanlarına olan ilgi düzeylerinin saptanmasında kullanılır.
İlgi envanterleri bireyin doğrudan verdiği cevaplar ve gözlem aracılığıyla elde edilen verilerle
kullanıldığında daha sahici sonuçlara ulaşılabilir. Örneğin, çocukların oyunlarda üstlendikleri
roller, okuldaki sosyal ve kültürel etkinliklerdeki görevleri ve hoşlandığı alanlarla ilgili sözel
açıklamaları ilgi envanterlerinden alınan sonuçlarla birlikte değerlendirilir.
Bireylerin ilgileri zamanla kişisel etkenler ve çevresel koşulların etkisiyle sürekli
değişebilmektedir. Küçük yaşlarda başlayan ilgiler çok sık değişebilir, hatta bir anda birden
fazla alana ilgili gösterilebilir. Ancak ergenlikten sonra kısmen de olsa ilgiler sabitlenebiliyor.
Bundan dolayı ilgi envanterlerinin ergenlikten önce uygulanması önerilmemektedir. Bireyin bir
alana ilgi duyması onun o alanda yetenekli olduğunu ve başarı sağlayacağı anlamına gelmez.
Örneğin, doktor olmak isteyen öğrenci tıp eğitimi için gerekli başarıyı gösteremez veya ressam
olmak isteyen kişinin resim yapma yeteneği olmayabilir. Bu nedenle öğrenciler sadece
ilgilerine göre yönlendirilmemeli, ilgi envanterlerinden elde edilen sonuçlar ile başarı ve
yetenek testlerindeki sonuçlar birlikte değerlendirilerek uygun bir alana yönlendirilmelidir.

1. Kuder İlgi Alanları Envanteri
Mesleki eğilimi ölçen bir envanterdir. Bireyin sadece bir mesleğe olan ilgilisin değil,
genel bir meslek alanına olan ilgisini belirler. Bu mesleki alanlar şunlardır: Hava, el işi, hesap,
ilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik, sosyal ve büro. Üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşan
envanter, herhangi bir süreye sınırlaması yoktur. Daha çok lise öğrencilerine uygulanır.
Ortalama 40 kişilik bir gruba uygulanabilir. İlgilerin belirlemesin için geliştirilmiş testlerden
bir kısmı şöyle sıralanabilir:

12.3.5.1.1.4. Kişilik Testleri
Bireylerle ilgili genel özellikleri belirlemek için kişilik testleri geliştirilmiştir. Bireyin
kişisel ve ruhsal yapısını, yaşama bakış açısını, içsel çatışmalarını, sosyal ortamdaki uyumunu,
insanlar arası ilişkilerini vb. ölçmek için kullanılır. Kişilik testleri, bireyin kişiliğini ortaya
koymada kesin sonuçlar vermez. Genellikle klinik psikolojide tercih edilir. Okullarda ve
endüstride diğer test ve envanterlerle birlikte kullanılmaktadır.
Bir bireyin "ne kadar yaptığı" onun başarısını, "neyi ne kadar yapabileceği" onun
veteneöini. "nevi ne kadar vanmak istediâi" onun ilaisini aösterir. Kişilik testleri ise bireyin
tipik olarak ne yaptığını bulmayı amaçlar. Kişilik testleri yetenek, başarı, tutum ve ilgi gibi
alanların dışında kalan kişilik özelliklerini ölçer (Özgüven, 1998). Kişilik testleri yanlış
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yorumlara ve değerlendirmelere yol açabileceği için uzman olmayan kişilerin uygulamaması
gerekir.

12.3.5.1.1.5.Tutum Ölçekleri
Tutum, bireyin diğer insanlara, durumlara, objelere karşı geliştirdiği duygu, düşünce ve
davranış biçimidir. Tutum, davranıştan önce oluşur ve davranışın ortaya çıkmasına öncülük
eder. İnsanların olaylara karşı tutumları önceden bellidir ve herhangi bir olay karşısında kişinin
davranış biçimini tutum belirler. Tutum ölçekleri, bireyin bir süreç içindeki, olay karşısındaki
tutumunu, insanlarla ilişkilerinin, olguların ve nesnelerin kendisi için ne ifade ettiğini
belirlemek için geliştirilir. Tutumlar doğrudan değil dolaylı ölçülebilir.
Ailelerin çocuk yetiştirme konusundaki tutumları, insanların siyasi oluşumlar
karşısındaki tutumları, tüketicilerin bazı ürünlere ilişkin tutumları söz konusu ölçeklerle
belirlenmeye çalışılır. Tutum ölçekleri, doğrudan ve dolaylı olarak kullanılabilecek iki farklı
biçimde hazırlanmıştır. Dolaylı ölçek yönteminde tutumu ölçülecek deneğin haberi olmaz.
Geliştirilen tutum ölçekleri ve ölçüm teknikleri aşağıda verilmiştir:
Thurstone'nun Eşit Görünen Aralıklar Ölçeği Thurstone tarafından 1928 yılında
geliştirilen bu ölçekle tutumların sadece niceliöi ölçülebilir. Ölçülecek olan tutum nesnesi ile
Haili 100 tane ifade toolanır.

278
















 Uygulamalar



279

















 Uygulama Soruları

280

















 Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

281

 Bölüm Soruları

282

13.HAFTA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?
1.18 Personel seçme ve bulma önemi
1.19 Personel seçme Teknik ve Yöntemleri
1.20 Personel seçmede kullanılan testler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

4. Personel seçmede nelere dikkat edilmeli
5. Personel seçmede hangi teknikler kullanılır
6. Personel seçiminde nelere dikkat edilir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Personel seçimi

Adama göre iş mi? İşe Göre Araştırma, fikir yürütme,
Adam mı?
Tartışınız

Personel
seçme
Bulmanın Önemi
Psikolojik Testler

ve Tecrübe
Doğru seçimi yapabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma, fikir yürütme,
Araştırma, fikir yürütme,
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Anahtar Kavramlar
İşletme İçi kaynaklar; örgütte halen çalışan is görenleri ifade etmektedir
Terfi; Bir işgörenin bulunduğu görevden daha çok yetki taşıyan üst düzeyde bir işe
geçmesidir.
İç Transferler; İşletmede bir görev boşaldığı zaman bu yere "aynı düzeyde" bir başka kişinin
atanmasıdır.
Beceri envanteri; Personelin niteliklerini ayrıntılı olarak gösteren listelerdir.
Açık İşler Bildirimi; İşletmedeki tüm personele işletme bülteni ya da ilan panolar aracılığı
ile açık işler hakkında bilgi verilmesini içermektedir.
Psikolojik Testler; Test, bireyin zihinsel, dil ve iletişim, psikomotor vb. gelişimini
değerlendirmek, kişilik, tutum, yetenek, şan, ilgi ve mesleki eğilimini belirlemek ve ruhsal
bozukluklarını ve bu bozukluklara yol açan etkenlerim saptamak amacıyla kullanılan
araçlardır.
Yetenek testleri; Bireyin zihinsel, mesleki ve kişilik alanındaki potansiyelini ortaya çıkaran
testlerdir.
Başarı testler; bireyin performans seviyesini ölçmek amacıyla geliştirilmiş testlerdir.
İlgi Envanterleri; bireylerin ilgilerini belirlemek ve kendilerini tanımalarını sağlamak
amacıyla geliştirilir
Kişilik Testleri; Bireylerle ilgili genel özellikleri belirlemek için kişilik testleri
geliştirilmiştir. Bireyin kişisel ve ruhsal yapısını, yaşama bakış açısını, içsel çatışmalarını,
sosyal ortamdaki uyumunu, insanlar arası ilişkilerini vb. ölçmek için kullanılır
Tutum ölçekleri; bireyin diğer insanlara, durumlara, objelere karşı geliştirdiği duygu,
düşünce ve davranış biçimidir.
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Giriş
Çalışma dünyasında insana verilen değer paralelinde, işletmelerde iş sağlığı ve
güvenliği çalışmaları artış göstermeye başlamıştır. Bu çalışmaların amacı, çalışanları iş kazaları
ve meslek hastalıklarından koruyarak, daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını
sağlamaktır.
İş yerinde çalışma koşullarını düzenlemek üzere geliştirilmiş İş
Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları, İş Sağlığı ve Güvenliği hareketinin
başlangıcını oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
çalışmaların, kişilerin mesleki tehlikelerden uzak bir ortamda
çalışmasını sağlayarak hem beden sağlığını hem de ruh sağlığını
koruduğu bir gerçektir. Buna paralel olarak, daha sağlıklı ve daha
güvenli işyeri ortamı daha verimli bir çalışmanın ön koşuludur.
Çalışma ortamında yaşanan en önemli riskler arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları
gelmektedir. Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruma, daha verimli çalışabilmeleri
için gereken güvenlik önlemlerini alma ve dolayısı ile çalışanların işletmedeki devamlılıklarını
sağlama amacını güden bu işlev, insan kaynağının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması
konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği, işin yapılışı sırasında fiziki
çevre şartları nedeniyle, işçilerin karşılaştıkları sağlık sorunları ve mesleki tehlikelerin ortadan
kaldırılması ve azaltılması üzerine araştırmaları kapsar. İşçilerin çalışma koşullarının olumsuz
etkilerinden, iş kazaları, meslek hastalıkları ve her türlü zararlardan korunma çalışmaları ile
daha güvenli iş yerleri oluşturma, bu kapsamda değerlendirilecek konular arasında yer alır.
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13.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
İş sağlığı; sağlıklı bir yaşam ve yaşam çevresi için gereken sağlık kurallarını içerirken, iş
güvenliği ise çalışanlara ve işletmeye yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli
teknik kuralları içermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği deyince sadece çalışanların değil aynı
zamanda işletmenin ve üretimin güvenliği esas olmaktadır. Bu üç alandaki faaliyetler birbirini
bütünlemediği sürece, tam olarak çalışanların güvenliğinden söz etmek mümkün değildir. Bu
çerçevede iş güvenliği; işin süreklilik arz etmesi ve çalışanlara zararlı olmaması, işletme
güvenliği; işyerinin çalışma şartlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve gerekli güvenlik
önlemlerinin alınması, üretim güvenliği ise işyerinde üretilen ürünlerin satışının devamlı
olması, ürünün de çalışana ve topluma zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmesi anlamına
gelmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında literatürde birçok tanıma rastlanır:
İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde
olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir.
İş Sağlığı ve Güvenliği, işyerlerinde işin yapılması ve yürütümü ile ilgili olarak oluşan
tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı
sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır. İş Sağlığı ve Güvenliği, işyerlerinde çalışanların
işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak zarar
görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önemleri sağlamaya yönelik
çalışmalardır.
İş Sağlığı ve Güvenliği (hukuki açıdan), işin yapılması sırasında
işçilerin

karşılaştığı

tehlikelerin

ortadan

kaldırılması

veya

azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku
temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği, iş kazalarını, meslek hastalıklarını,
yangınları ve (sanayileşme hastalığı diyebileceğimiz) insan
bunalımlarını ortadan kaldırmak ya da en az düzeye indirmek
amacıyla alınması gereken önlemlerin tümüdür.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliği
kavramını; “tüm çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık ve refahlarının en üst düzeye
yükseltilmesi ve bu durumun korunması, işyeri koşullarının, çevrenin ve üretilen malların
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getirdiği sağlığa aykırı sonuçların ortadan kaldırılması, çalışanları yaralanmalara ve kazalara
maruz bırakacak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, yine çalışanların bedensel ve ruhsal
özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi ve sonuç olarak çalışanların bedensel ve ruhsal
gereksinimlerine uygun bir iş ortamı yaratılması” şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, İSG kavramının çağdaş anlamı; iş kazaları ve meslek
hastalıkları tanı ve tedavisinin dışında, çalışanın sağlığını korumak ve onun sağlığını bozacak
çeşitli tehlikeleri ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda, İSG’nin; caydırıcı yaptırımlarla
donatılmış kamu düzeni kurallarıyla sağlanması, uzmanlık örgütleri oluşturulması, teknik ve
medikal araştırmalar ile ruhsal ve istatistiksel etütler yapılması, eğitici ve ikna edici programlar
hazırlanıp uygulanması gibi tekniklerin geliştirilmesi de İSG kavramıyla beraber ele
alınmaktadır.

13.2. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Arasındaki
Farklılık

İSG kavramı ile işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramları arasında kullanım açısından farklılıklar
bulunmaktadır. İSG, çalışanların hem iş yerindeki hem de işiyle ilgili olarak işyeri dışındaki
faaliyetlerini kapsayan bu nedenle de çok yönlü çalışmaları kapsayan bir kavramdır. İSG
kavramı, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından farklı olarak, tehlikelerin önlenmesinin
yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek
ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir. Evrensel
anlamda ise İSG; henüz bir tehlike oluşmamış, işletmede bir arıza oluşmamışken bile işletmede
oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına
karar verme çalışmalarını da içeren geniş bir kavramdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı, işçinin sağlık ve emniyetinin işyeri sınırları ve iş
dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunmasını kapsamaktadır. Ancak özellikle yaşama
çevresinde de işçinin korunmasının gerekli olduğu fikrinin ileri sürülmesiyle birlikte bu
tanımlamaların yeterli olmadıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece içeriği daha geniş olan
bir tanımlama ile karşı karşıya kalınmaktadır. Geniş anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği
kavramı işyeri ile sınırlı sağlık ve emniyet tedbirlerinin yeterli koruma sağlayamayacağını
kabul eden ve işçinin sağlığını ve güvenliğini etkileyen ve ilgilendiren ve işyeri dışından
kaynaklanan riskleri de kapsamına dâhil eden bir kavramdır. Bu bağlamda her türlü işte
çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının
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düzenlenmesi, çalışanların fiziksel, bedensel ve ruhsal niteliklerine uygun işlere
yerleştirilmeleri, işin insana, insanın da işe uyumunun sağlanması işçi sağlığı ve iş güvenliği
konuları arasındadır.
Açıklamalar doğrultusunda İSG; çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına
yakalanmalarını önlemek, bu doğrultuda çalışanları işle ilgili tehdit ve tehlikelerden koruyarak,
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemler ve yerine
getirilmesi gereken sistemli çalışmalar olarak tanımlanabilir.
İSG; işletmeler, çalışanlar ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık ve
güvenlik önlemlerinin alındığı işletmelerde çalışanların iş doyumu ve verimi artarken, bu verim
işletme verimine de olumlu yansıyacaktır. Ayrıca sağlık ve güvenlik önlemleri sayesinde
işletme ve ülke ekonomileri, iş kazası ve meslek hastalıklarının yol açtığı maliyet kalemlerinden
kurtularak büyük zararların önüne geçilebilecektir. Sonuç itibariyle, iş kazaları ve meslek
hastalıklarının önlenmesi, birey, örgüt ve toplum düzeyinde maddi ve manevi kayıpları azaltma
gücü nedeniyle önemlidir. Bu tür çalışmalarda tıp, fizik, kimya, mühendislik, matematik,
istatistik, sosyoloji, psikoloji, ergonomi gibi pek çok bilimden yararlanılır.
Ayrıca, sosyal bilimler açısından incelendiğinde; Çalışma İlişkilerinden İş Hukukuna, İstihdam
Politikalarından Sosyal Güvenliğe, Çalışma Psikolojisinden Çalışma Sosyolojisine, Makro
İktisattan Çalışma Ekonomisine, Eğitimden Sosyal Hizmetlere pek çok konu, iş sağlığı ve iş
güvenliğini de önemli bir uygulama alanı olarak kapsamaktadır. Konunun bu denli önemli
olması nedeniyle, ülkemizde iş yaşamı çeşitli yasa, yönetmelik ve tüzüklerle düzenlenmiş,
ayrıca uygulamaları izlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

13.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
Hızla ilerlemekte olan teknoloji, birçok sektörde dönüştürücü etkiler yapmaktadır. Emek yoğun
sektörlerin önemi günden güne azalırken, sermaye - yoğun ve zihinsel emek gerektiren yeni
sektörler oluşmaktadır. Artan rekabet tüm işletmeleri daha yüksek kalitede mal ve hizmet
üretmeye yöneltmiş, gelişen teknoloji de ürünlerin yaşam döngülerini kısaltmış, üreticileri yeni
teknolojiler benimseyerek iş şekillerini değiştirmeye zorlamıştır. Mal ve hizmet üreten
üreticiler, artan rekabet koşulları ile başa çıkabilmek için maliyetleri düşürme yoluna
gitmişlerdir. Bu alanların en başta gelenlerinden biri de işgücü maliyetleridir.
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Nüfusun artması ve dolayısıyla iş arayanların çoğalması, kısaca emek arzının artması,
işletmeleri de emek maliyetinden tasarruf konusunda avantajlı bir konuma getirmiştir.
Günümüzde, emek arzının bolluğu nedeniyle işten çıkarmalar kolayca yapılabildiğinden
çalışanlar kötü koşullarda işlerini kaybetmemek için iş sağlığı ve güvenliğinin gözetilmediği
ortamlarda çalışmaya razı olmaktadırlar.

13.4. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
Çalıştırdığı insan kaynağının gelişimine önem veren işletmeler öncelikle çalışanlarının
güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamalıdır. Bu nedenle işletmenin, işçi sağlığı iş güvenliği
tedbirlerinin alınmasında ve uygulanmasında insan kaynakları yönetiminin ve fonksiyonlarının
ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında, çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve
doğabilecek hastalıklardan koruyarak, rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarının
sağlanması amaçlanmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması sosyal düzeni etkilediğinden, toplumun çeşitli
kurum ve kuruluşlarını yakından ilgilendirir. İş yerlerinde işveren ve işçiler, trafikte sürücüler
ve yayalar, evlerde tüm aile fertleri İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkileşim içindedirler. İş
Sağlığı ve Güvenliği ile işverenler, maddi ve manevi çıkarları nedeniyle, işçiler, doğrudan
doğruya canları yanan kişiler olarak ve devlet ise vatandaşın mutlu yaşamı ve sağlığını
düşünmek zorunda olduğu için yakından ilgilenmek durumundadır.
İşveren gerekli masrafı yaparak, örgütlenmeyi gerçekleştirecek ve zorunlu olarak
teknik önlemleri alacak, işçi, İş Sağlığı ve Güvenliği disiplinine ve kurallarına uygun çalışma
düzenini koruyacak, devlet ise gerekli denetimi yapacak, müesseseleri kuracak ve bu üçlü
çalışma sonucu daha mutlu, dolayısıyla verimli bir çalışma düzeni kurulmuş olacaktır.
Çalışanlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile yakından ilgili bulunan üç unsur vardır:
1.

Çalışanların korunması: İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının asıl amacını

oluşturur. Çalışanları iş yerlerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli ortamlarda
çalışmalarını sağlamak, başka bir ifadeyle çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı
koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
2.

Üretim güvenliğinin sağlanması: Bir iş yerinde üretim güvenliğinin

sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan
önemlidir. İş yerinde çalışan işçilerin korunması ile meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu
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ortaya çıkan işgücü ve işgünü kayıpları azalacak, dolayısıyla üretim korunacak ve daha
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının işçiye verdiği güvenle iş veriminde artma olacaktır.
3.

İşletme güvenliğinin sağlanması: İş yerinde alınacak tedbirlerle, iş

kazalarından veya güvensiz sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızalan
ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek
durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur

13.5. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Gelişimi ve Değişimi
Günümüzde çalışma hayatı ile ilgili konular ve çalışanların durumu dikkate alındığında
önemli gelişme ve değişimler yaşanmıştır. Bu önemli değişimler arasında başta sanayileşme
sürecinde nüfusun önemli bir bölümü tarım sektöründen endüstri sektörüne geçiş yaparken, iş
sağlığı ve güvenliği konusu da sanayi işçilerinin artması ile önem kazanmıştır. Bunun nedeni,
sanayideki çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına daha sık görülmesi ve
olumsuz çalışma koşulları sonucu ortaya çıkan sakatlıklar ve ölümlerin giderek artmasıdır.
Teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda meydana gelen gelişmeler iş sağlığı ve
güvenliği konusuna yeni bir boyut kazandırmıştır. Geleneksel istihdam şekillerinin yanında
ortaya çıkan yeni istihdam türleri, çalışanların işletmeleri benimseyememelerine, dolayısıyla
aidiyet duygusunun oluşmamasına ve çalışanların işletme ile ilişkilerinin zayıflamasına yol
açmaktadır. Bu doğrultuda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım
kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuş olmasına rağmen zaman içinde bu düzenlemelerin
yetersiz olduğu görülmüş ve bunun üzerine “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuştur.
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı birçok bilim dalını yakından ilgilendirmiştir.

13.6. Dünyadaki Gelişmeler
Sanayi devrimiyle başlayan bilimsel teknolojik gelişmeler sadece makina ve tezgâh yapımıyla
sınırlı kalmamış, birçok alanda önemli gelişmeler olmuştur. Sanayi devrimi sonucu yaşanan
hızlı makinalaşmanın yarattığı olumsuz yaşam ve çalışma koşullarına karşı işçilerin tepkileri
önceleri makinalara yönelmiş, çok geçmeden sorunların makinalardan değil, gerekli sağlık ve
güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Sanayi devriminin yarattığı
olumsuz çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, çalışanların sağlığını korumak ve iş
güvenliğini sağlamak amacıyla birçok yasal ve teknik çalışma yapılmıştır.
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Sanayi devrimi sonrası çalışma yaşamındaki niteliksel değişimlerin yarattığı sorunlar giderek
daha çok toplumsal huzursuzluklara yol açmıştır. Uzun çalışma süreleri, düşük ücretler,
sağlıksız ve güvensiz çalışma koşulları, çok sayıda çocuk ve kadının ağır işlerde çalıştırılmaları
her yerde sanayileşmenin hızına ve yoğunluğuna göre tepkiler yaratmıştır. Sanayi devrimi ile
başlayan gelişmelerin çalışma yaşamına, işçi sağlığı ve iş güvenliğine olumsuz etkilerinin
tersine; bilimsel teknolojik devrimle sağlanan gelişmeler, çalışma koşullarının iyileştirilmesine,
iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine çok büyük olanaklar sağlamıştır.
Bilimsel teknolojik devrim sonucu üretim sürecinde otomasyonun ağırlık kazanması iş kazaları
ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olmuştur. İnsan sağlığına uygun olmayan
çalışma ortamlarında giderek daha çok robotlar kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde sağlanan bilimsel teknolojik gelişmeler iş kazaları ve meslek hastalıklarının
nedenlerini ortadan kaldırma olanakları getirmiştir. Özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü ve
Dünya Sağlık Örgütü'nün de katkılarıyla olumsuz çalışma ve sağlık koşullarının düzeltilmesi
amacıyla yasal düzenlemeler ve bilimsel çalışmalarla başlayan bu süreç gelişkin ve kapsamlı
bir iş güvenliği mevzuatının oluşmasına yol açmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği etkinliklerine
hekim, hukukçu, sosyal bilimci, teknik eleman ve diğer uzmanlık alanlarından birçok bilim
insanının katılması ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu bir bilim dalı olarak gelişme göstermiş
ve uygulama alanı bulmuştur.

13.7. Türkiye ‟deki Gelişmeler
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihsel gelişimi çalışma
yaşamındaki gelişmelere bağlı olarak benzer aşamalardan geçmiştir. Meslek hastalıklarının ve
iş kazalarının önemli bir sorun olarak gündeme gelmesi sanayileşmenin gelişimi ile yoğunluk
kazanmıştır. Sorunların yoğunluğuna ve toplumsal tepkilere bağlı olarak da çözüm önerileri
üretilmesi ve yaşama geçirilmesine yönelik çalışmalar işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki
etkinliklere ivme kazandırmıştır.
Ülkemizde iş yasasının bulunmaması nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili hükümler
taşıyan Umumi Hıfzısıhha Yasası ve Belediyeler Yasası 1930 yılında yürürlüğe konulmuştur.
1580 sayılı Belediyeler Yasası‟na göre işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bazı
açılardan denetlenmesi görevi belediyelere verilmiştir. Bu yasanın 15. maddesinin 38 ve 76.
fıkralarıyla belediyeler genel olarak endüstriyel kuruluş ve fabrikaların elektrik tesisatının,
makina ve motor düzenlerinin, kazan, ocak ve bacaların gerek ilk önce gerekse sonradan sürekli
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olarak teknik muayenelerini yapmak; çevre toplumunun sağlık, huzur ve malları üzerine zararlı
etkisi olup olmadığını incelemek, zararlarını önlemek, işyerlerinin ve işçi kamplarının sağlık
denetimlerini yapmaktan sorumlu tutulmuşlardır.
Daha sonra 1936 yılında yürürlüğe giren ve çalışma yaşamının birçok sorunlarını kapsayan
3008 sayılı İş Yasası’yla ülkemizde ilk kez işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ayrıntılı ve
sistemli bir düzenlemeye gidilmiştir. 3008 sayılı İş Yasası 8 Haziran 1936 tarihinde kabul
edilmiş, 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1967 yılına kadar uygulamada kalmıştır.
Günün gereksinimlerine yanıt veremez duruma gelen 3008 sayılı İş Yasası‟nın yerine 1967
yılında 931 sayılı İş Yasası çıkarılmıştır. 931 sayılı İş Yasası‟nın Anayasa Mahkemesi
tarafından usul yönünden bozulması üzerine hemen hiçbir değişiklik yapılmadan 1971 yılında
1475 sayılı İş Yasası yürürlüğe konulmuştur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 1475 sayılı
İş Yasası ve ona uygun olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle çağdaş ve geniş anlamda
ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden çağdaş yaklaşım getiren 1475 sayılı İş Yasası‟yla işveren,
işçinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki Şartları
sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü kılınmıştır. İşçilerin de bu yoldaki
usullere ve Şartlara uymak zorunda oldukları belirtilmiş ve sağlık ve güvenlikle ilgili tüzüklerin
hazırlanmasını öngörülmüştür. Yasanın bu maddesine göre çıkarılan tüzüklerin başlı çaları
şunlardır: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı
Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük
Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü Maden ve Taş Ocakları
İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin
Tüzük. Söz konusu Yasa ile sağlık ve güvenlikle ilgili olarak hangi koşullarda işin
durdurulacağı veya işyerinin kapatılacağı belirlenmiştir. Yasanın 76. maddesi ile çok önemli
bir soruna çözüm getirilmek istenmiş, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla
işyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının (bu kurullar Şimdi “Birimlere
dönüştürülmüştür) kurulması ve kuruluş, yetki ve sorumluluklarının bir tüzükle saptanması
öngörülmüştür.

13.8. İş gören Seçimi
İnsan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri olan iş gören seçimi de iş
kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılmış olan iş
analizi sonuçlarına göre işin gerektirdiği bilgi, beceri, tecrübe, eğitim, psikolojik ve fiziksel
özelliklere uygun bir iş görenin seçilmesi gereklidir. Dikkatli ve titiz bir biçimde yapılacak iş
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gören seçimi işlemleri, iş ile iş gören uyumunu en doğru şekilde sağlayacaktır. İşin gerektirdiği
niteliklere uygun olmayan bir elemanın işe alınması, ortaya çıkması muhtemel iş kazalarını
arttırabilecektir. Bu nedenle işletmeye alınacak iş görenlerin, sadece belirli bir işlem gereği
standart bir işe alım sürecinden değil, iyi bir seçim sürecinden geçirilmeleri gereklidir. Bu
anlamda iş görenin istihdam edileceği iş ile ilgili gerekli becerilerinin var olup olmadığını
ortaya çıkaran özel sınamaların yapılması önemlidir. Özellikle iş kazaları ve meslek
hastalıklarının sıkça yaşandığı sektörlerdeki işletmeler bu konuya dikkatle eğilmelidir.
Diğer taraftan işe alınacak kişinin kişilik yapısının, çalışma ortamının şartlarına uygun olması
da gereklidir. Kişinin sinirli, sakin, kıskanç, rahat, titiz, düzenli, düzensiz, sorumlu, sorumsuz
vb. yapıya sahip olmasının yapacağı işe yansıması iş kazası ile karşılaşma riskini etkiler. Ayrıca
adayın almış olduğu eğitimin işe göre az olması işte yetkin olamayacağı olasılığının bir
göstergesi olmakla birlikte, fazla olması da adayın motivasyonunu kaybederek sıkılacağı ve
ilgisini azaltacağından dolayı hata yapma olasılığını artıracaktır.
Adayda aranan bu nitelikleri ortaya çıkaracak bir takım işgören seçimi işlemleri yapılması
gereklidir. Öncelikle seçim işleminin ilk aşaması olan başvuru formu işin gerektirdiği nitelikleri
ortaya koyan, seçim konusunda yönetimin sağlıklı karar vermesine yarayacak bilgileri
kapsamalıdır. Bu bilgiler adayın eğitimi, iş tecrübesi, yaşı, sağlık durumu, çeşitli ilgi ve
becerileri, eski işinden ayrılma nedenleri gibi bilgilerdir.
Bu bilgilerin istenmesinin altında yatan varsayım geçmişe ilişkin davranış kalıplarının gelecek
davranışlarını tahminde iyi birer ölçüt olabileceğidir. Başvuru aşamasından sonraki görüşme
aşaması özellikleri iş tanımlarına ve iş gereklerine hiç uymayan adaylar açısından bir ön eleme
niteliğindedir. Daha sonra yapılacak işin niteliğine ve ihtiyacına uygun sınav, görüşme gibi
çeşitli insan kaynağı seçme aşamaları uygulanır. Bu aşamalardan biri olan sınav uygulaması,
günümüzde insan kaynakları seçiminde en çok başvurulan araçlardan biridir. Sınavlar işin
özelliklerine uygun bir şekilde ve uzman kişilerce hazırlanmalıdır. Özel yaşama ilişkin konular
sorulduğunda cevapların yalnızca adayı mesleki gelişimi ile ilgili kullanılacağına dair güvenin
verilmesi gereklidir. Ayrıca adayın siyasal görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik soruların da
adayı rahatsız edeceği gözden uzak tutulmamalıdır. Seçim sürecinin sonucunda işe başvuran
adaylardan en uygunu seçildikten sonra bir amir denetiminde işe alıştırma eğitimi verilmelidir.
Bu eğitimin sonucunda görev gereklerini öğrenmiş işgören, işini yapmaya hazır hale gelmiş
olacaktır. İşletmede uygulanacak eğitim, sadece işe alıştırma eğitimi ile sınırlı kalmayıp,
gelişen teknolojiye ayak uydurma, performansı arttırma gibi durumlarla ilgili olarak da
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yapılacaktır. Gerek işletme içi gerekse işletme dışı olan eğitimler işyerindeki çalışanların
gereksinim durumlarına göre insan kaynakları yönetimi bölümü tarafından planlanmalıdır.

13.9. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Amacı
İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında en önemli araçlardan biri hiç kuşkusuz
eğitimdir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, mesleki eğitimin önemli bir unsuru olarak iş
verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli
rol oynamaktadır. Bu bağlamda işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmek,
iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda
bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması
gerekli tedbirler konusunda eğitmek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak ve bu bilince
uygun davranışlar kazandırmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimine önem verilmeli,
çalışanlar ve kurumlar arasında yaygın bir şekilde uygulanmalıdır.
Teknolojinin gelişme hızının artması, makineleşme ve otomasyonun kullanımındaki
gelişmeler, eğitimin önemini daha da arttırmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle
geleneksel üretim biçimi ile modern teknolojinin yer aldığı üretim biçimi birlikte
görülebilmektedir. İnsan kaynağının eğitimi, bir taraftan işgörenin eski yeteneklerini günün
koşullarına uygun duruma getirmeyi diğer taraftan da onlarda yeni beceriler geliştirmeyi
hedeflemek zorundadır. Makineleşme sonucunda bazı görevlere ilişkin işler daha çoğalıp yeni
bilgi ve becerileri gerektirirken, bazı görevlerin alanı ise daralmakta eski görevlerin yerini yeni
bazı görevler almaktadır.
Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı
temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve
sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile
bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci
oluşturarak uygun davranışlar kazandırmaktır.
İşletmelerin, küreselleşmenin getirdiği rekabet sonucu, varlıklarını sürdürebilmeleri bu
rekabete ayak uydurabilmeleri için çalışanlarını var olan bilgileri ile değil, bunu sürekli
geliştirerek devam ettirmeleri gerekmektedir. Eğitim almış, sorumlu olduğu işte tam yetkin,
kullandığı araç, gereç, makine vs. hakkında bilgi sahibi olan kimse işini verimli bir şekilde
yerine getirecektir.
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Çalışanların işyeri ortam ve şartlarında var olan sağlık-güvenlik
tehlikeleri ve bunlardan kaynaklanan risklerden korunması amacı ile
gerekli eğitimlere tabi tutulmaları konusu, bütün dünyada kabul gören
önleyici yaklaşımın önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır.
İş kazalarına ve meslek hastalıklarına uğramada en önemli etkenlerden
biri kişinin yaptığı iş ile ilgili herhangi bir eğitim almamış olmasıdır.
Öncelikle işin gerektirdiği nitelikte personel alımı gerçekleştikten
sonra bu kişiye yapacağı iş ile ilgili gerekli eğitim, o işte uzmanlaşmış
kişilerce verilmeli ve sonrasında da denetlenmelidir.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri arasında işçilere iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi verme zorunluluğuna da yer verilmişti. İş Kanunu’nun 77. maddesinde
öngörülen bu zorunluluk bağlamında, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve
esaslarını belirlemek üzere, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştu. Söz konusu Yönetmeliğin, 6331 sayılı
Kanun’un Geçici Madde 2 hükmüne göre, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul
ve esaslarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar, 6331 sayılı
Kanun’a aykırı olmayan hükümleri yürürlükte bırakılmıştır. Yaklaşık bir yıl süren bu durum 15
Mayıs 2013’e kadar sürmüş ve belirtilen tarihte yeni bir yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çalışanların eğitimi 17. maddede
düzenlenmektedir. Belirtelim ki, aynı Kanunun “Çalışanların Bilgilendirilmesi” başlıklı 16.
maddesi de konuyla dolaylı olarak ilgili sayılabilir. Kanunun 17. madde hükmüne göre işveren,
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Verilecek
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının
değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya
çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesinde
çalışan temsilcilerinin özel olarak eğitileceği, mesleki eğitim alma
zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde,

yapacağı

işle

ilgili

mesleki

eğitim

aldığını

belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağı, iş kazası geçiren veya
meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce söz
konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları
ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verileceği,
ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak
kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi
verileceği hükme bağlanmaktadır.

Kullandığı araç gereçle ilgili bilgiye sahip kişi olumsuz bir durumda nasıl hareket edeceğini
bileceğinden iş kazasına uğrama riski de en aza inecektir. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre eğitimin amacı
özellikle; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek
hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskleri ve bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri
öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.
Yapılacak eğitimin verimli olması için eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların
seçilmesine özen gösterilir. Eğitim teorik ve pratik olarak uygulanır. Eğitim çalışanları kolayca
anlayabileceği şekilde olmalıdır. Verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük
getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Ayrıca,
işyerinde çalışan kadınların, gençlerin, çocukların, özürlülerin eğitimine özel önem verilir.
Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.
Sağlık ve güvenlik açısından özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim
verilir. Eğitim verme yükümü işyerindeki çıraklar ve stajyerler için de gereklidir.

13.10. Performans Değerlendirme
Performans değerlendirmesi, çalışanların işlerindeki başarılarının değerlendirilmesi sürecidir.
Performans değerlendirmesi, işi değil iş yapan çalışanı ve onun başarısını veya işteki
başarısızlığını değerlendiren bir süreçtir. Performans değerlendirmesi, bir yandan çalışanların
performans veya başarımını iyileştirmeye yönelik olup, çalışanların görevlerini örgüt
299

misyonuna uygun şekilde yapabilecek bireysel yetenek ve becerilere sahip olduklarını farkına
varmalarını sağlayarak bu yetenek ve becerilerini kullanmaları konusunda yardımcı olmaktadır.
Diğer yandan, işletmedeki tüm çalışan ve yöneticilere görevlerini daha iyi yapabilmeleri için
ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Performans değerlendirmesinin amacı,
personelin kendisine verilen iş veya görevleri yaparken iş başında gösterdiği davranışın doğru
bir fotoğrafını çekebilmektir. Bunu başarabilmek için performans değerlendirme sisteminin işle
ilgili olması, pratik ve uygulanabilir olması, standartlara sahip olması ve kabul edilebilir
ölçülere dayanması gerekir.
Performans değerlendirmesi yapılmadığında çalışanın işindeki yeterlik düzeyinde oluşan
eksiklik giderilemeyeceği için iş kazası ile karşılaşma riski ortaya çıkabilecektir. İşgörenin
işindeki yeterlik düzeyinin ne olduğunu gösteren performans değerlendirmesi sonucunda da
ortaya çıkan duruma karşı yapılacak müdahale ile çalışanın bu sorunu da çözümlenmeye
çalışılacaktır. İşletmeler, performans değerlendirme uygulamalarından rasyonel sonuçlar elde
edebilmek için kendi işlerine en uygun olan bilimsel kriterlere göre oluşturulmuş performans
değerlendirme formları uygulamalıdırlar.

13.11. Ücretlendirme
Çalışanların organizasyondaki görevlerini yerine getirmelerinin karşılığı olarak aldıkları her
türlü ödeme, gerek çalışanın iş tatminini, gerek organizasyonel performansı yakından
ilgilendiren önemli bir insan kaynakları fonksiyonudur. Bu nedenle insan kaynakları
yöneticileri, organizasyon çapında etkili ve tutarlı bir ödemeler politikası belirlemek ve bir
ücretlendirme – ödüllendirme sistemi kurmak durumundadırlar. Böyle bir politikanın temel
amacı, orgaizasyonun ve çalışanların parasal amaçlarını birlikte gerçekleştirmek olmalıdır. Bu
amaca ulaşabilmek için de insan kaynakları yöneticileri gerek organizasyonun amaç ve
hedeflerini gerekse çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi incelemeli ve anlamalıdır.
Çalışan bireyin emeğinin karşılığı olarak düşünülen ücret, insan kaynakları yönetiminin önemli
konularından biridir. İyi oluşturulmuş bir ücret yönetim politikası işyerinin nitelikli bir şekilde
yönetilmesine de katkıda bulunur. Ücret yönetimi konusunda kişisel değerlendirmeler
yapmadan önce kurumda uygulanan bir sistemin olması gerektiği ve bu sistemin işlediğinin
bilinmesi önemlidir.
Genellikle organizasyon şeması belirgin, görev tanımları oturmuş kurumlarda her statüye
ilişkin ücret alacakları önceden belirginleştirilir. Kişiler bu aralıklara göre değerlendirilirler. Bu
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aralıklar belirlenirken başvurulacak kriterler ise ağırlıklı olarak emsal değerlerdir. Yani aynı
sektörde aynı konumda verilen ücretler, bu konudaki yayınlar, ülkedeki enflasyon durumu ve
benzeri ölçütler, ücret aralıklarının belirlenmesinde kullanılabilir. Ücret, kişinin maddi olarak
geçinmesine yetecek düzeyde olması gereğinin yanında işyerinin iç ve dış çevresinde de kişi
için bir tatmin kaynağı olmalıdır.
Ekonomik ve sosyal boyutu ile bir statü sembolü görevini üstlenen ücret, örgüt içi ilişkilerde
olduğu gibi örgüt dışında da önemli bir etkiye sahiptir. Gerek ekonomik gerek sosyal açıdan
tatmin edici miktarda ücret alan bir çalışanın işine olan bağlılığı ve bundan kaynaklanan dikkati
artacaktır. Yaptığı işe dikkat gösteren çalışanın iş kazası ve meslek hastalığına yakalanma riski
de en aza inecektir. Bu nedenle işletmenin iç ve dış çevresine uyumlu, adilane bir ücretlendirme
politikasının oluşturulması işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da önemlidir.

13.12. Sendika İle İlişkiler
Sağlık ve güvenlik politikaları oluşturulurken özellikle toplu iş sözleşmesi gereği konuya ilişkin
uygulamalara katılımları söz konusu olduğunda sendikalara da önemli roller düşmektedir.
Sendikalar ilk ortaya çıktıkları dönemlerden itibaren, bu konuda aktif olmuşlar ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesi için gerek işverenlere gerekse devlete baskı yapmışlardır.
Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması konusunda yaptıkları mücadeleler
sonucunda, konuyu gündemde tutarak ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamışlardır.
Bu nedenle işletmede insan kaynakları yönetiminin gerek bir işçi sağlığı ve iş güvenliği
politikası oluşturması gerekse de oluşturulacak bu politika çerçevesince işçilere eğitim
verilmesi konusunda sendikanın desteğini alarak ortak hareket etmesi, işyeri sendika temsilcisi
ile diğer konularda olduğu gibi bu konuda da görüş alış-verişinde bulunması işçi sağlığı ve iş
güvenliği açısından önemlidir.
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14. İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAM SORUNLARI VE İŞSİZLİK
PSİKOLOJİSİ
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Bu bölümde neler öğreneceğiz?
1.21 İşsizlik ve işsizlik çeşitleri
1.22 İşsizliğin birey üzerindeki etkisi
1.23 Personel seçmede kullanılan testler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

7. İşsizlik hakkında ne düşünüyor sunuz.
8. İşsizlik çeşitleri nelerdir. Çevrenizde işsiz kalanlar size neyi hatırlatıyor.
9. İşsizliğin birey ve toplum üzerinde nasıl bir etkisi olabilir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Personel seçimi

Adama göre iş mi? İşe Göre Araştırma, fikir yürütme,
Adam mı?
Tartışınız

Personel
seçme
Bulmanın Önemi
Psikolojik Testler

ve Tecrübe
Doğru seçimi yapabilme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Araştırma, fikir yürütme,
Araştırma, fikir yürütme,
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Anahtar Kavramlar
İşsizlik; cari ücret oranında çalışmak arzusunda olan işgücü arzının o ücret oranında
işgücüne olan talebin yarattığı istihdam hacminden daha büyük olması durumudur
İradi işsizlik, bireyin geçerli ücret ve çalışma koşullarını kabul etmeyip, çalışmak
istememesi veya daha iyisini araması gibi nedenlerden doğmaktadır.
Gayri İradi (İstek Dışı) İşsizlik; Bireyin isteği dışında oluşan gayri iradi işsizlik, iş arayıp
da bulamayan, hatta geçerli ücretlerden daha düşük ücretlerde çalışmayı bile göze alıp yine
de iş bulamayanların durumudur
Yapısal İşsizlik; Toplumun ekonomik yapısında oluşan değişimlere bağlı olarak ortaya
çıkan işsizliğe yapısal işsizlik adı verilmektedir
Teknolojik İşsizlik; Üretimde işgücü tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılması,
üretimin yeniden organizasyonunu, yeni maddelerin ikamesi ve geliştirilmesi neticesinde
ortaya çıkan bir işsizlik türüdür.
İstihdam kavramı, geniş anlamda üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılmasını ifade
eder. Dar anlamda istihdam ise, emek faktörünün üretim sürecinde bir girdi olarak
kullanılmasıdır.
İşgücü; Bir ülkedeki emek arzını insan sayısı yönünden ifade eder.
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Giriş
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14.1. İşsizlik Kavramı
14.1.1. İşsizliğin Tanımı
İşsizliğin çeşitli tanımları yapılmıştır. İşsizliği esas itibariyle işgücünün değişik
biçimlerde istihdama katılamamasından ortaya çıkan bir insan gücü kaybı olarak
değerlendirebiliriz. Bu kayıp, "çalışmanın" zıddı olan "çalışmama" biçiminde ortaya
çıkabileceği gibi, özellikle gelişme halindeki ülkelerde görülebileceği üzere insanlar "çalışırken
de işsiz" kalabilir.
İşsizlik; cari ücret oranında çalışmak arzusunda olan işgücü arzının o ücret oranında
işgücüne olan talebin yarattığı istihdam hacminden daha büyük olması durumudur. DİE
istatistiklerine göre işsizlik, halen çalışmaya hazır durumda olan ve iş arayan 12 yaşından büyük
kişiler için, referans döneminde “işsiz olma durumu” olarak tanımlanmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün geliştirdiği
işsizlik tanımına göre ise; bir kişinin işsiz
sayılabilmesi için şu özelliklere sahip olması
gerekir:
“Referans dönemi içinde istihdam halinde
olmayan (kar karşılığı yevmiyeli, ücretli ya
da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve
böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan)
kişilerden iş aramak için son altı ay içinde iş
arama kanallarından en az birini kullanmış
ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda
olan 12 ve daha yukarı yaştaki tüm kişiler
işsiz nüfusa dahildirler. Ayrıca, iş bulmuş ya
da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya
da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini
tamamlamak amacıyla bekleyenlerden, 15
gün içinde işbaşı yapabilecek kişiler de işsiz
nüfus kapsamına dahildirler”.

Bir diğer ifade ile işsizlik; çalışma yeteneğinde isteğinde ve çalışmaya hazır bir durumda
olup da gelir sağlayan bir işe sahip olmama halidir. Bu çerçevede dört temel unsur önem
taşımaktadır:
1. Durum: İstihdam dışı bulunmaktır. Ancak işsizliğin gayri iradi
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Olabilmesi için işsizin irade dışı nedenlerle işsiz kalması gerekir. Örnek olarak çalıştığı yerdeki
satışların düşmesi gibi nedenlerle işsiz kalınması gibi.
2. Gereksinim: İşsizin mevcut ücret oranından çalışma gereksinimi içinde olmasıdır. Başka tip
gelirler elde ederek (rant, kira gibi) çalışmayıp, istihdam dışında kalan kişi işsiz
sayılmayacaktır.
3. Davranış: Kişinin işe hazır ve çalışmak arzusu içinde bulunmasıdır.
4. Eylem: Aktif olarak iş arama çabası göstermesidir.
Bütün bu unsurlar birleştiğinde işsizlik gayri iradi olarak kabul edilmektedir. Eğer
işsizlik sigortası programı var ise, ancak gayri iradi işsizler bu programdan yararlanabilir.

14.1.2. İşsizliğin Türleri
İşsizliğin çeşitli şekilleri mevcuttur. Bunlar:

14.1.2.1. İradi (İsteğe Bağlı) İşsizlik
İradi işsizlik, işsizde bulunması gereken unsurların, bazılarının görülmemesidir. İradi
işsizlik, bireyin geçerli ücret ve çalışma koşullarını kabul etmeyip, çalışmak istememesi veya
daha iyisini araması gibi nedenlerden doğmaktadır. Bu tür işsizliğin nedenleri sosyal yapı,
halkın psikolojisi veya değerler sistemine bağlı olduğundan üzerinde daha fazla durulmaktadır.

14.1.2.2. Gayri İradi (İstek Dışı) İşsizlik
Bireyin isteği dışında oluşan gayri iradi işsizlik, iş arayıp da bulamayan, hatta geçerli
ücretlerden daha düşük ücretlerde çalışmayı bile göze alıp yine de iş bulamayanların
durumudur. Böyle bir durumun, hem sosyal, hem de ekonomik yönden önemli bir sorun olduğu
açıktır. Ekonomik yönden işsizlik, insan kaynağının savurganlığını ve ulusal gelir kaybını
açıklar. Sosyal yönden, toplumda gelir yetersizliği (yoksulluk), gelir adaletsizliği ve toplumsal
değerlerin çöküşü demektir. Gerek ekonomik açıdan, gerek sosyal açıdan üzerinde durulacak
olan bu tür bir İşsizliktir. Gayri iradi işsizlik, değişik nedenlere bağlı olarak değişik türler
gösterecektir. Diğer işsizlik türleri, yapısal, devresel, geçici, mevsimlik, teknolojik ve gizli
işsizlik olarak sayılabilir:

a. Yapısal İşsizlik
Toplumun ekonomik yapısında oluşan değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe
yapısal işsizlik adı verilmektedir. Örneğin tarıma dayalı bir ekonomiden makinalı tarıma ve
endüstrileşmeye geçilmesi, tarımda büyük bir işgücü fazlası yaratacaktır. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerde ortaya çıkan işsizlik türü bu olmaktadır. Bu ülkelerde ekonomik yapının işgücü
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fazlasını emecek bir gelişme gösterememesi sonucunda, eksik istihdam (under employment)
denilen bir istihdam düzeyi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, hızlı nüfus artışı da bu ülkelerde işgücü
fazlasının daha yavaş gelişen endüstri ve hizmet kesimlerinde eritilmesini önlemektedir.
Gelişmiş ülkelerde de teknolojik değişime bağlı olarak yapısal işsizliğe rastlanmaktadır.
Hızlı teknolojik değişim, bu ülkelerde de işgücü fazlasına yol açmakla ve yapısal bir işsizlik
türü ortaya çıkarmakladır. Gelişmiş ülkelerdeki bugünkü işsizlik sorununun, talep yetersizliği
yanında yapısal bir nitelik gösterdiği genellikle kabul edilmektedir.
Hızlı teknolojik değişim bu ülkelerde, üretimde robotlar, bilgisayarlar gibi insanın yerini
alan makinaların kullanımını giderek arttırmakta ve işsiz sayısını çoğaltmaktadır. 1984 yılında
gelişmiş ülkelerde 70-80 bin robotun üretim sürecinde yer aldığı ve bu sayının hızla arttığı
görülmekledir. Her robot 2 ile 5 insanın yerini almakta ve çok daha ucuz bir işgücü
sunmaktadır. ABD'de otomobil endüstrisinde bir işgücü/saatin maliyeti 23 dolar iken, bir
robot/saatin maliyeti yalnızca 6 dolar olmakladır.
Bu sonuçlara karşın teknolojik ilerlemelerin, kaçınılmaz olması bir yana, çalışanların
çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi sonuçlar doğurduğu da görülmekledir. Ayrıca yüksek
işsizlik oranını teknolojik gelişmeye bağlamayan, aksine teknolojik değişimlerin orta ve uzun
süre içinde yeni çalışma olanakları yarattığını ileri süren görüşler de vardır. Bu görüşler,
gelişmiş ülkelerde yükselen işsizlik oranını daha çok talep yetersizliğine bağlamaktadırlar.
Ancak yeni teknolojiler doğrultusunda yeniden örgütlenen işletmelerin işçi azaltma yoluna
gittiği görüldüğü gibi, teknolojik değişimlerin yarattığı iş olanakları da, bu nedenle işlerini
kaybedenlerin tümü için iş yaratmaktan çok uzakta kalmaktadır.
b. Devresel İşsizlik
Ekonomik yapıdaki dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türüdür. Belirli bir
dönemde ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan talebin düşmesi veya yetersiz olması, bu
mal ve hizmetlerin üretimini de düşürmektedir. Daha düşük üretim daha az sayıda işgücü
kullanılmasını gerektireceğinden, ekonomik yapıdaki bu dalgalanma devresel bir işsizliğe yol
açacaktır. Talepte oluşan değişikliklere bağlı olarak devresel işsizlik, kısa ya da uzun süreli
olacaktır.
Talepteki yetersizliğe bağlanan işsizlik, yeterli sermaye birikimi ve yatırım gücüne ulaşmış
ülkelerde görülebileceği gibi, gelişmekte olan ülkelerde de ortaya çıkan bir işsizlik türüdür.
Devresel işsizlik dönemlerinde devlet genel bütçe harcamaları, şok tedbir olarak vergi
indirimleri ve yeni yatırım harcamalarına gidebilir. Bu tür işsizlikte, devletin ekonomik yaşama
etkin müdahalesi ve çeşitli politikaları işsizliğin önlenmesinde başlıca rolü oynamaktadır.
Devresel işsizliğin varlığında öncelikle genç işgücü etkilenmektedir.
c. Geçici İşsizlik
İş piyasasının örgütlenmesine bağlı olarak oranı değişse de, her toplumda zaman zaman
ortaya çıkacak bir işsizlik türüdür. Piyasada çalışılacak iş olmakla birlikte, çalışacak olanların
bu işlere yerleştirilmelerinin veya eski işlerini bırakıp yeni iş arayanların iş bulmalarının zaman
alacağı açıktır. İşte bu zaman süresince ortaya çıkan işsizlik türüne, geçici işsizlik
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denilmektedir. İşgücü piyasasına yeni girenlerle, işini değiştirmek isteyenler her zaman
bulunacağından bu tür işsizlikten kaçınmaya olanak yoktur. Bu nedenle her ekonomide belirli
bir oranda geçici işsizliğin var olduğu görülmektedir.
Ancak geçici işsizliğin oranı konusunda değişik düşünceler ortaya atılmaktadır. Diğer
işsizlik türlerinin önemli bir rol oynamadığı ekonomilerde, geçici işsizlik oranının az ya da çok
olması, işgücü talebi ile işgücü arzının iyi planlanıp planlanmamasına bağlı olarak değişecektir.
Piyasada hangi işkolunda, hangi nitelikte işgücüne gereksinim duyulduğunu iyi izleyen bir
işgücü politikası ile iş ve işçi bulma hizmetlerinin iyi örgütlenmesi geçici işsizlik oranını önemli
ölçüde düşürecektir.
d. Mevsimlik İşsizlik
En açık biçimiyle tarım kesiminde oluşan bir işsizlik türüdür. İklim koşullarına bağlı
olarak bazı mevsimlerde çalışma olanağı bulunurken, bazı mevsimlerde çalışılamaması
mevsimlik işsizlik denilen bir işsizlik türünü ortaya çıkarmaktadır. Mevsimlik işsizlik tarım dışı
alanlarda da zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Bunlar, ya tarıma dayalı endüstrilerde
karşılaşılan mevsimlik çalışmalar, ya da turizm kesiminde yaşanılan durgun ve ölü dönemlere
bağlı olarak ortaya çıkan durumlardır.
Örneğin konserve fabrikaları, tütün, pamuk, üzüm ve incir işletmeleri çoğunlukla
mevsimlik çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun gibi, yaz veya kış turizmine açık işletmelerde
çalışanların diğer mevsimlerde boşta kalmalarına sıkça rastlanmaktadır.
Mevsimlik işlerde çalışanlara diğer mevsimlerde başka işlerde çalışma olanağının sağlanması
bir çözümse de, diğer nedenlere bağlı işsizlik oranının yüksek olduğu durumlarda bu seçeneği
kullanmak zorlaşmaktadır. Bu nedenle mevsimlik işlerde yılın birkaç ayında çalışma, bu tür
işlerde çalışanların büyük çoğunluğu için sürekli bir çalışma biçimine dönüşmektedir.
e. Teknolojik İşsizlik
Üretimde işgücü tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılması, üretimin yeniden
organizasyonunu, yeni maddelerin ikamesi ve geliştirilmesi neticesinde ortaya çıkan bir işsizlik
türüdür. Teknolojik gelişme, kısa dönemde istihdam azaltıcı, uzun dönemde ise istihdam
yaratıcı bir rol oynar. Diğer bir ifadeyle, İşgücü yerine teknolojinin ikame edilmesi sonucu kısa
dönemde işsizlik artmaktadır. Uzun dönemde ise teknolojik değişimin yarattığı yan çalışma
kesimlerinin ortaya çıkması, işgücüne yeni istihdam alanları yaratmaktadır. UÇÖ’ nün yeni
teknolojiler üzerine gerçekleştirdiği bir dizi araştırmanın sonuçlarına göre de, yeni
teknolojilerin istihdam seviyesi üzerine etkisi kısa dönemde ele alınırsa olumsuzdur. Ancak
uzun dönemde mal ve hizmetlerin kalitesinin artması, maliyetlerin azalması, yeni ürünler ve
endüstriler yaratma, yeni teknoloji alanında yapılacak yatırımlar aracılığıyla ekonomik
gelişmeyi teşvik etmek gibi nedenlerle bu etki olumludur. Bu durumda yeni teknolojinin ortaya
çıkardığı iş kayıpları uzun dönemde ortadan kalkacağı varsayılmaktadır. Hem yeni teknolojinin
kullanılması için, hem de kullanılan yeni teknoloji sonrasında kısa dönemdeki işsizliğin
çözümlenmesi için sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Çünkü teknolojinin yarattığı iş olanakları
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için yatırımların yapılması gerekecektir. Bununla birlikte, işgücünün ihtiyaç duyulan alanlara
göre kısa sürede yeniden eğitilmesi ve hazırlanması gerekecektir.
f. Gizli İşsizlik
Gizli işsizliğin diğer işsizlik türlerinden önemli bir ayırım gösterdiği açıktır. Diğer
işsizlik türlerinde iş arayıp bulamama sorunu ortada ve açıkken, gizli işsizlikte görünürde bir iş
ve çalışma görülmekte, ancak bu çalışmanın toplam üretime bir katkısı bulunmamaktadır. Eğer
bir ekonomide çalışır görünmesine karşın, kendilerinin o iş alanından çekilmeleri sonucunda
üretimde hiçbir azalma oluşturmayacak kişiler varsa, ekonomide gizli işsizlik var demektir.
Tarımda düşük verimle çalışanların, kamu kesiminde aşırı olarak istihdam edilenlerin
birer gizli işsiz olduğu bir gerçektir. Yapısal ve büyük oranlı bir işgücü fazlasının bulunduğu
gelişmekte olan ülkelerde yaygın ve sürekli bir gizli işsizlik sorununun olduğu da açıktır.

14.2 Tam İstihdam Kavramı
İşsizlik haddinin geçici işsizliği aşmayacak asgari derecede bulunduğu hale tam
istihdam denmektedir. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tümü çalışıyor ve üretime
katılıyorsa, bu ekonominin tam istihdam durumunda olduğu söylenebilir. Tam istihdamın
gerçekleşmiş olduğu bir ekonomide, mevcut çalışma şartlarında ve geçerli ücret düzeyinde
çalışmak isteyen tüm işgücü iş bulabildiği gibi, ülkenin mevcut sermaye malları stoku ve toprak
faktörü de tamamen üretime katılmış durumdadır. Böylece ekonominin hazır olan
potansiyelinden tamamen yararlanılmakta ve atıl kapasite bulunmamaktadır.
Tam istihdam durumunu gerçekleştiren bir ekonomide veri üretim teknolojisi ile en
yüksek üretim elde edilmektedir. Fakat hemen hemen tüm ülkelerde çeşitli nedenlerden dolayı,
örneğin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgisizlik, sosyal nedenler, iradi nedenler gibi
nedenlerle emeğin tamamı kullanılamaz. Bu bağlamda yüzde iki ile üç arasında gerçekleşen
işsizlik oranlarında dahi, ekonominin tam istihdam düzeyinde olduğu kabul edilir. Tam
istihdama ulaşmış bir ekonomide karşımıza çıkan en önemli ekonomik sorunlardan biri, üretim
faktörlerinin çeşitli kullanılış alanları arasında uygun dağılımın sağlanamaması nedeniyle,
üretim öğelerinin daha verimli olabilecekleri alanlarda ve biçimde kullanılmamasıdır.

14.3 İstihdam Kavramı Ve Tanımı
İstihdam kavramı, geniş anlamda üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılmasını
ifade eder. Dar anlamda istihdam ise, emek faktörünün üretim sürecinde bir girdi olarak
kullanılmasıdır. İstihdam denildiğinde genellikle anlaşılan da bu dar anlamıdır. İstihdam ile
çalışma kavramları arasındaki farkı da vurgulamak gerekir. İstihdam, belirli bir bedel (ücret,
kar gibi) karşılığı olarak piyasa ile olan ilişkiyi tanımlarken, çalışma kavramı daha genel bir
kavramdır. Bir ev kadınının evdeki faaliyetleri ya da bir öğrencinin dersi ile ilgili faaliyetleri
hep çalışmadır ve bu faaliyetlerin hemen hepsinin parasal bir karşılığı yoktur.
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İstihdam kavramı, kişiyi bir görevde, bir işte kullanma, işe alma gibi değişik anlamlar
ifade etmekle birlikte bu kavram daha çok;

-

Geniş anlamda üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılması,

-

Dar anlamda ise, emek faktörünün üretim sürecinde bir girdi olarak kullanılması
anlamına gelmektedir.

Bir ülkede istihdam ve işsizlik düzeyini belirleyen 3 önemli değişken vardır:
-

Sermaye

-

İşgücü

-

Teknoloji

İşsizlik ve istihdam 3 değişkenin karşılıklı ilişki ve etkileşiminden kaynaklanır.

14.3.1. Tam İstihdam
Bir ekonomide tam istihdam, istihdam düzeyinin işgücü miktarına eşit olduğu bir durumdur.
Başka bir deyişle, tam istihdam ekonominin istihdam sınırında bulunması veya istihdam
takatinin üst sınırında olmasıdır. Daha teknik bir tanımla tam istihdam çalışma istek ve
yeteneğinde olan kimselerin tümünün üretime katılabildiği bir durumdur. Veya tam istihdam,
ileride inceleyeceğimiz kavramlarla, makro düzeyde toplam işgücü arzı ile işgücü talebinin
birbirine eşit olduğu bir durumdur. Tam istihdam iktisatta sadece teorik olarak kabul gören bir
durumdur.
Çünkü bir ekonomide emek talebinin, emek arzından daha fazla olduğu, zamanlarda bile,
ekonominin yapısal özelliklerine bağlı olarak işgücünün % 2 -3'ünün istihdam edilmemesi
mümkündür. Bu yüzden tam istihdamın ana özelliği çalışma isteğine ve gücüne sahip olan
kimselerin uzun bir süre beklemeden iş bulabilmeleridir. Gerçekten tam istihdam durumundaki
bir ekonomide bile, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, işgücünün % 2 veya % 3'ü çalıştığı yeri
veya işi değiştirmek amacıyla kısa süreli de olsa istihdam dışı yani işsiz kalabilmektedir.

14.3.2. Eksik İstihdam
Eksik istihdam tanımlanırken, genellikle düşük, daha az, yetersiz gibi kavramlar kullanılarak
istihdamın düşük nitelikli bir türü biçiminde ifade edilir. Bu tanımlamalar yapılırken eğitim,
çalışma alanı, ücretler ve işin devamlılığı gibi kriterlerden hareket edilir. Bazı iktisatçılar eksik
istihdamı tanımlarken temelde ücretleri baz olarak alırlar.
Bazı iktisatçılar ise, eksik istihdamı düzensiz istihdama veya istihdam ile eğitim arasındaki
uyumsuzluğa dayandırırlar
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14.3.3. İstihdam Oranı
Bu kavram, buraya kadar yapılan açıklamalarda ister istemez ortaya konuldu. Bir ülkede
fiilen çalışanların toplam işgücüne oranına, istihdam oranı denilir. Örnek olarak bir ekonomide
tam istihdam vardır diyorsak, istihdam oranının %97 veya % 98 olduğunu, eksik istihdam
vardır diyorsak, istihdam oranının bu değerlerin altında olduğunu anlayabiliriz. Bu nedenle
istihdam oranı kavramı, bizi işsizlik ve işsizlik oranı kavramlarına götürecektir

14.3.4. İşgücüne Katılım Oranı (İKO)
İşgücüne katılma oranı, istihdam edilenlerle işsizlerin toplamının oluşturduğu işgücünün aktif
nüfusa oranıdır. Bu oran, aktif nüfus içerisinde işgücünün nispi ağırlığını gösterir. İktisadi
faaliyet oranı olarak da adlandırılan işgücüne katılma oranı, ekonomi politikalarının
belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynar.

14.3.5. Bağımlılık Oranı
Bir ülke nüfusunun tamamı tüketicidir, ancak çalışma çağındakiler hem tüketici hem de
üreticidirler. Üretim-tüketim dengesini sağlamak için üretime katılanların kendileriyle birlikte
katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları gerekir. Bunun ölçüsü bağımlılık
oranıdır. Bağımlılık oranı, çalışma çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusun bir ölçüsüdür

14.3.6. Emek Verimliliği
Verimlilik, en genel anlamıyla, üretim sürecine katılan üretim faktörleriyle elde edilen üretim
arasındaki ilişkiyi ifade eder. Uygulamada çeşitli verimlilik ölçümleriyle karşılaşmamız
mümkündür. Eğer üretim miktarı, üretimde kullanılan toplam faktör miktarına bölünüyorsa
toplam verimlilik, üretim faktörlerinden sadece birisine oranlanıyorsa kısmi verimlilik söz
konusudur. Bu durumda, emek verimliliği, sermaye verimliliği ya da müteşebbis verimliliği gibi
verimlilik türlerinden bahsedilebilir.

14.4. İşgücü


Bir ülkedeki emek arzını insan sayısı yönünden ifade eder.



Nüfusun üretici durumda bulunan, ekonomik faaliyete katılan kısmıdır.



İstihdam edilenler +İşsizler= İşgücü



Bir ülkede işgücü (emek arzını) belirleyen faktörler üçe ayrılır.

1- Demografik faktörler (Nüfus miktarı, doğum-ölüm oranı, göçler)
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2- Ekonomik faktörler (Genel ücret düzeyi, teknik işbölümü, sermaye, girişim, işgücü
ikamesi)
3- Sosyal faktörler( Sosyal güvenlik ile ilgili yasalar, sendikal haklar, işgücünün yönetim
ve karar alma süreçlerine katılımı)
 İstihdam ile çalışma kavramları arasında;
İstihdam, belirli bir bedel (ücret, kar gibi) karşılığı olarak piyasa ile olan ilişkiyi
tanımlarken, Çalışma kavramı daha genel bir kavramdır.


Bir ekonomide belirli bir anda fiilen doldurulan çalışma toplamına istihdam düzeyi veya
istihdam hacmi denir.

14.5. İstihdam Çeşitleri


Bir ekonomide tam istihdam, istihdam düzeyinin işgücü miktarına eşit olduğu bir
durumdur.



Tam istihdam ekonominin istihdam sınırında bulunması veya istihdam takatinin üst
sınırında olmasıdır.



Tam istihdam çalışma istek ve yeteneğinde olan kimselerin tümünün üretime katılabildiği
bir durumdur.



Eksik istihdam, genellikle düşük, daha az, yetersiz gibi kavramlar kullanılarak istihdamın
düşük nitelikli bir türü biçiminde ifade edilir.



İşsizlik, işsizlikle ilgili bilginin toplandığı hafta işe hazır olup da; işi olmayan, iş arayıp
bulamayan (örneğin son 4 hafta) kişiler

14.6. İşsizlik Sorunu
İşsizlik sorunu, Türkiye açısından oldukça karmaşık ve belirsizdir. Türkiye'de işsizlikle
ilgili analizlerde karşımıza çıkan temel sorun, işsizliğin nitelik değiştirerek bir istihdam
sorununa dönüşmesidir. Diğer bir deyişle az gelişmiş bir emek piyasasında, kırsal kesimde
geniş aile düzeni içinde, kentlerde ise, kayıt dışı istihdam biçimlerinde hiç bir yasal
yükümlülük ve kayıt içine girmeyen sektörlerde "işsizliğin üretken olmayan istihdam
biçimlerinin artışı" şeklinde ortaya çıkmasıdır. İşsizlik sürekli ve yaygın olduğu zaman,
sosyal, siyasal ve ekonomik nitelikli sorunlarının başta gelen bir kaynağını oluşturur.
Türkiye'de işsizlik oranının çok yüksek olduğu, işsizliğin yaygın ve sürekli bir nitelik
gösterdiği herkesçe bilinmektedir. Bilinmeyen ya da önemsenmeyen, üzerinde durulmayan
olgu işsizliğin anlamı ve doğurabileceği çok yanlı bunalımlar, sosyal ve siyasal
huzursuzluklardır. Bu nedenle olacak, işsizliğe karşı etkin savaşım sağlayacak politikalar
da oluşturulmamaktadır
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İŞSİZLİĞİN PSİKOLOJİK MODELİ

316

İŞSİZ KALMANIN ÇARESİZLİĞE NEDEN OLMASI

İŞSİZLİKTE BAŞETME YOLLARI

317

İşten çıkarılmanın bireyler üzerinde psikolojik etkileri;
Kendilerine olan güvenlerini kaybettikleri,
Algılanan yeterlilik ve öz yeterlik düzeylerinde azalma yaşadıkları,
Hayat tatminlerinin azaldığı,
318

Depresif duygularının arttığı,
Stres düzeylerinin yükseldiği,
Genel olarak sağlık ve iyilik hallerinde önemli bir düşüş yaşandığı
Umutsuzluk, çaresizlik içine girdikleri,
İçine kapanma, yalnızlık duygusu hissettikleri,
Özsaygılarının zedelendiği gözlenmektedir.
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