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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Örgütsel Davranışın tarihsel
gelişimindeki basamakları ve
etkili
olan
çalışmaları
tanımlamak
Örgütsel davranışa katkıda
bulunan bilim dallarını ve
katkılarını açıklayabilmek
Davranış
düzlemini
oluşturan
unsurları
ve
işletmenin neden davranış
düzlemi olduğunu anlamak
Toplumsal
yaşantı
ve
işletmelerde statü ve rollerin
yapısını,
işlevlerini
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Örgütsel davranış
Davranış düzlemi
Statü
Rol

5

Giriş

İşletmeleri başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için iktisadi mal ya da hizmet üreten
birimler olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan da anlayabileceğimiz gibi başarılı bir işletmenin
doğal olarak bu işletmenin yöneticisinin başkalarının ihtiyaçlarının neler olduğunu
anlayabilmesi gerekir. Benzer şekilde işletmedeki pazarlama yöneticilerinin ve bu bölümde
çalışanların insanların satın alma nedenlerini, satın alma biçimlerindeki farklılıkları ve onları
satın alma davranışına nasıl yönlendirebileceklerini bilmeleri gerekir. İşletmelerin başarılı
olmak için dış çevrelerinde yer alan bireyler ve gruplarla ilgili yukarıdaki örnekler gibi pek çok
değişik örnek verilebilir. Diğer taraftan işletmelerin mal veya hizmet üretebilmek için işletme
içinde pek çok faaliyeti planlı, organize olmuş bir biçimde ahenkle yerine getirmesi gerekir.
İşletme ister hizmet ister mal üretsin sayıları çalışılan konuya ve sahip olunan teknolojiye bağlı
olarak değişse de insan çalıştırmak zorundadır. Yönetimi “başkaları vasıtasıyla iş yapmak”,
yöneticiyi de “başkaları vasıtasıyla iş yapan kişi” olarak tanımlarsak insanı anlamanın neden
önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış olur.
Günümüzde işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri ortam sürekli olarak değişim
göstermekte işletmelerin bu değişime ayak uydurmaya çalışmanın yanında bu değişime
öncülük eden bir yapıya bürünmesi başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle yöneticiler
başarı için bugüne kadar olduğundan daha geniş bir stratejik içerik üzerine odaklanması
gerekmektedir. Bu stratejik yapı işletmedeki tüm faaliyetlerde sürekli olarak gelişimi ifade
etmektedir. Böylece, işletme müşteri memnuniyetini ve rekabet gücünü arttırma olanaklarına
kavuşacaktır.
İnsan davranışlarını anlamak son derece zor ve karmaşık bir iştir. Çünkü insan doğası
gereği karmaşıktır ve aynı ortamda, aynı zamanlarda yetişen bireyler bile birbirinden son derce
farklı davranış özelliklerine sahip olabilirler. Bu farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan pek
çok unsur vardır. Davranış bilimleri bu farklılıkların yönetilebilmesi için gerekli bilgilerin
verilmesini amaçlamaktadır.
Örgütsel Davranış; İşletmelerin etkinliklerinin arttıracak bilgilere ulaşmak için
bireylerin, grupların ve işletme içindeki davranışa etki eden yapıların araştırıldığı bir alandır.
Örgütsel davranış bireyi inceler. Bireylerin çalışmaları, o çalışmaları etkileyen örgütsel
unsurlar ve ortaya çıkan performans incelenerek daha etkin ve başarılı olmanın yolları
araştırılır. Bu bölümde öncelikli olarak örgütsel davranışın tarihsel gelişimi bu alana katkıda
bulunan bilim dalları açıklandıktan sonra davranış düzlemi ve roller incelenecektir.
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1.1. Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
Yönetim biliminin tarihsel olarak incelendiğinde yönetim kitaplarının hemen hemen
tamamında bilimsel yönetimin F. Taylor’un 1911 yılında yayınladığı Bilimsel Yönetimin
İlkeleri (The Principles of Scientific Management) isimli eserle başladığı ifade edilmektedir.
Bu ilkeler geleneksel yönetimden oldukça farklı olmakla birlikte, modern personel yönetiminin
oluşturulmasın da temel teşkil eden iş analizi, personel seçiminde dikkat edilecek unsurlar,
personelin eğitimi gibi önemli noktalar da bulunmaktadır. Bütün bunların yanı sıra Bilimsel
Yönetim Yaklaşımı, işletmelerin üretim bölümü düzeyindeki işleri temel alıp standartlar
oluşturmaya çalışmıştır.
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’na yönelik yapılan eleştirilerin büyük bir bölümü ise
yaklaşımda insanların işi yapan birer makine gibi ele alındığı ve bu insanların amaçlara
ulaşmada bir makine olarak kullanıldıkları yönündedir. Çünkü Taylor’a göre işlerin tümü
birbirinin aynıdır, bunları adım adım analiz edip sonra bir araya getirip herhangi bir işin içine
yerleştirmek mümkündür. Bu işleri öğrenmek isteyen kişi birinci sınıf adam olarak birinci sınıf
ücreti hak eder ve en yüksek beceri gerektiren işi de en mükemmel şekilde yapabilir.
Klasik yönetim düşüncesi içinde yer alan Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Bürokrasi
Yaklaşımı’nın aynen Bilimsel Yönetim Yaklaşımı gibi her yerde her zaman geçerli olabilecek
bir yapı oluşturma eğilimde olduklarını, bunu yaparken önemli olanın iyi belirlenmiş kurallar
olması üzerine odaklandıklarını ve insan unsurunu yeterince dikkate almadıklarını söylemek
mümkündür.
Neo-klasik yaklaşımla birlikte insan önemli bir unsur olarak incelenmeye başlamıştır ve
bu çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. Bu gelişim incelendiğinde;
-

İnsan İlişkileri

-

Toplam Kalite Yönetimi

-

Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı, dikkati çeker.

1.1.1. İnsan İlişkileri Gelişimi
Yöneticilerin uygulamaları, klasik yönetim yaklaşımının her zaman işletmelerde
etkinliği ve çalışanlar arası uyumu sağlayamadığını göstermiştir. Neo-Klasik Örgüt teorisinin
belirleyicisi olan insan ilişkileri yaklaşımı Hawthorne çalışmaları ile önem kazanmıştır.
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1.1.1.1. Hawthorne Araştırmaları
Hawthorne Araştırmaları 1924 yılında Western Electric şirketinin Hawthorne
tesislerinde Ulusal Bilim Akademisi, Ulusal Araştırma Konseyi Elton Mayo başkanlığında, F.J.
Roethlisberger, W.J. Dickson, A.T. Northead, vd. tarafından yürütülmüştür.
Hawthorne araştırmaları Işıklandırma Deneyleri, Röle Montaj Odası Deneyi, İkinci
Röle Montaj Odası Deneyi, Mika Yarma Test Odası Deneyi, Mülakat Programı, Seri Bağlama
Odası Gözlemi olmak üzere altı farklı deneyden oluşmuştur ve deneylerin ve araştırmanın
tamamlanması 10 yıl sürmüştür.
Hawthorne Araştırmalarının ilk deneyi Aydınlatma Deneyidir. Bu deneyde
aydınlatmanın işgörenlerin verimliliği üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmış, ancak deney
sonuçları tahmin edilenin aksine aydınlatmanın işgörenin verimliliği üzerinde etkili olmadığı
sonucu ile beraber açıklanamayan bazı değişkenlerin daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
sonuç diğer deneylerin yapılmasına yol açmıştır.
Hawthorne Araştırmalarının Sonuçları
Hawthorne Araştırmaları çalışanların rasyonel davrandıkları, bireysel çıkarlarını
ön planda tuttukları, bencil oldukları varsayımında bulunan rasyonel insan tanımına
uygun davranışlar göstermediklerini ortaya koymuştur.
Çalışmaların sonunda çalışanların performansının onların kişisel
problemlerinden büyük oranda etkilendiği ortaya çıkarken diğer taraftan çalışanlar için
sosyal ihtiyaçların büyük önemi olduğu belirlenmiştir.
Hawtorne Araştırmalarının en önemli sonucu formal örgütler içinde informal
örgütlerin oynadıkları önemli roldür. Bu Araştırmalar, sosyal bir varlık olan çalışanların
bir grubun üyesi olarak birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından kabul ve takdir
edilmesine yönetimin maddi imkânları kadar hatta bunun üzerinde önem verdiklerini
göstermiştir.
Çalışanların değişikliklere verdiği tepkiler bu değişikliklerin onlar için ne
anlama geldiğine bağlıdır. Bu nedenle tepkiler mantıki bir yol takip etmeyebilir.
Örgütler sosyal bir sistemdir ve bu sistemde yalnızca makine ve teçhizat değil,
insan ve grup ilişkileri önemlidir. Kısaca işletmelerde teknik ve beşeri olmak üzere iki
yön bulunmaktadır.

Hawthorne Araştırmaları, özellikle kullanılan metodoloji ve tekniklerin bilimselliği,
araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, örnek kütle içinde yer alan çalışanlara karşı
önyargılar, sosyal faktörler üzerinde çok fazla vurgulama yapılması açısından pek çok eleştiri
almıştır. Bütün bu olumsuz eleştirilere rağmen Hawthorne Araştırmaları yönetim ve
8

organizasyon alanındaki çalışmalara ve bu alandaki bilgi birikimine çok önemli katkılar
yapmıştır. Yapılan bu katkılar sayesinde örgüt içinde insan ve insan davranışları konusunda
önemli çalışmaların ortaya çıkması mümkün olmuştur. 1950’li yıllara kadar giderek artan bir
biçimde çalışmalarda:
-

Bireysel ihtiyaçlar,

-

Destekleyici yönetim

-

Grup dinamikleri ve iş performansı ilişkileri araştırılmıştır.

1.1.1.2. Mayo ve Follet’in Çalışmaları
Elton Mayo yalnızca Hawthorne çalışmaları ile değil aynı zamanda çalışanların
ihtiyaçları üzerine odaklanan ve yöneticileri bu ihtiyaçları dikkate alan çalışmalar yapmaları
yönünde cesaretlendiren bir bilim adamıdır.
Mary Parker Follet ise, çalışanların tutumları, inançları ve ihtiyaçları üzerine çalışmaları
yanında iş hayatında demokrasi ve bütünleşik bir ruhun yaratılmasının öncüsüdür. Mary Parker
Follet hayatının büyük bir bölümünü yöneticilere iş performansı için personeli motive
etmesinin yüksek performans istemekten daha önemli olduğunu anlatmakla geçirmiştir. Yani
uygulanmasını istediği yaklaşım itme değil çekme yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Çalışmaları
Taylor’un Bilimsel Yönetim düşüncesindeki ilkelerle çelişmektedir. Yöneticiler ve çalışanlar
arasındaki karşılıklı etkileşimden bahseden Follet liderliği de sistem yaklaşımı içinde ele
almıştır ve yönetim teorisi içine organizasyonel çatışma kavramını dâhil etmiştir. Follet, politik
demokrasi ile iş hayatında bütünleşik ruhun yaratılması açısından akılcı bir köprünün
yaratılmasını sağlamıştır.

1.1.1.3. McGregor’un Y Teorisi
Douglas McGregor, yönetim klasikleri içinde yer alan Organizasyonların Beşeri Yönü
isimli kitabında insana farklı açılardan iki yönetim anlayışından söz ederek, yöneticilerin
davranışlarındaki farklılığın temel nedeninin bakış açıları olduğunu ileri sürmüştür.
McGregor’a göre, yönetimin çalışanlarla ilgili uygulamaları, karar alma, yürütme faaliyetleri
yanında örgüt tasarımı insan davranışına ilişkin varsayımına dayanır.
Peters ve Waterman Yönetme ve Yükselme Sanatı isimli eserlerinde X Teorisi’ni
kötümser, Y Teorisi’ni iyimser bakış açısı olarak nitelendirse de aslında bu teorilerde birbirine
taban tabana zıt görüşlerin tartışıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.
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X Teorisi tamamen Klasik Teori’nin katı prensipleri ve insanın ancak bir makine gibi
idare edildiği durumlarda işletme için faydalı olacağı görüşünü ileri sürerek yönetimin otokratik
bir davranış sergilemesi gerektiğini söylemektedir.
Y Teorisi ise, çalışana yönelik, çalışanı destekleyen, onun bir değer ifade ettiğini kabul
eden bir görüş sergilemektedir. Bu teoride yöneticilerin görevlerinin çalışanları korkutarak veya
cezalar vererek çalışmaya yönlendirmeleri değil, çalışanlara uygun ortamlar hazırlayarak,
yaratıcılıklarını ve yeteneklerinin ortaya çıkarmaları gerektiği görüşü savunulmaktadır. Kısaca
Y Teorisi çalışanların sorumlulukları ve yaratıcılıkları hakkında modern ve pozitif varsayımlara
sahiptir.

McGregor 1960’larda yöneticilerin en yaygın olarak X Teorisi varsayımlarına uygun
davranışlar gösterdiklerini, insanlarla ilgili gerçekleri dikkate almadıklarını ileri sürmüştür. Bu
uygulamaları modası geçmiş, yanlış uygulamalar olarak kabul eden McGregor başarılı bir
yönetim için Y Teorisi varsayımlarının kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. ABD’de 10227
çalışan arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre yöneticiler Y teorisinin varsayımları ile işin
daha iyi yapılabildiğini ifade etmişlerdir.

1.1.2. Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi müşteri tatminin sağlamak için kullanılan araçlar, teknikler ve
eğitimle bütünleşmiş sistemlerden oluşan organizasyonel kültür olarak tanımlanabilir. Bu yapı,
yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin yaratılmasını sağlayan organizasyonel süreçlerde sürekli
gelişmeyi içerir.
Toplam Kalite Yönetimi, tanımda da belirtildiği gibi mal veya hizmetin özelliklerinin
belirlenmesinde müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını temel alır. Beklentiler ve ihtiyaçlar ürünün
tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetlerin planlanıp sunulması aşamalarındaki en önemli
faktör olarak karşımıza çıkar.
Toplam Kalite yönetimi 1980’lerde yeni bir felsefe olarak oldukça ilgi toplamış, daha
önceki yönetim felsefeleri ve organizasyon yapılarına yeni bir bakış tarzı getirmiştir. Bu
yaklaşım özellikle, daha önceki pek çok uygulamada yalnızca kendine verilen emirleri yerine
getirmesi beklenen çalışana büyük oranda özerklik ve kararlara katılma şansı veren, işletme ile
personelin bütünleşmesini sağlayan bir yaklaşım olarak işletmeler için önemli kazanımlar
yaratmıştır.
Toplam Kalite Yönetiminde işletmenin sahip olduğu felsefenin geliştirilmesi ve
uygulanmasında önemli rol çalışanlara aittir. Bu nedenle, bu yönetim felsefesinde çalışanların
aktif katılımı sağlanmaya çalışılır. Ayrıca, iç müşteri kavramıyla süreçlerin etkinleştirilmesi ve
takım çalışması özendirilir. Ancak, başarı çalışanın katılımı kadar tepe yöneticilerin sisteme ve
çalışana verdikleri destekle ortaya çıkar. Kaliteye yönelik misyonu sahiplenmiş ve buna uygun
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olarak faaliyetleri yönlendiren, personelin katılımını destekleyen bir liderlik tarzının
benimsenmiş olması gerekir.
Müşterilerin ihtiyaçlarının hızlı değişim göstermesi, mal ve hizmetlerde değişimi
zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, Toplam Kalite Yönetimi Kaizen felsefesi yani, sürekli
iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir felsefeye odaklanmıştır. Kaizen, sürekli olarak küçük
adımlarla, çalışanların tümünün katıldığı, küçük yatırımlara ihtiyaç duyan, özellikle yavaş
gelişen ekonomilerde etkin olan bir sistemdir.
Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini 4 ana grupta toplamak mümkündür.
İşi bir kerede doğru yapmak ve tekrar yapmanın ve düzeltme faaliyetlerinin
maliyetini ortadan kaldırmak
-

Müşterileri ve çalışanları dinlemek ve onlardan öğrenmek

-

Sürekli gelişme ve iyileştirmeler yapmak

-

Takım çalışması, çalışanlar arasında güven ve kabulü sağlamak

Toplam Kalite Yönetimi özetle örgütsel davranış alanına insanları yönetme konusunda
pratik bir içerik kazandırarak önemli katkılarda bulunmuştur.

1.1.3. Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı plan yapma, organize etme ve denetimde en iyi tek yolunun
olmadığını ifade eder. Bunun yerine yöneticiler değişik durumlara özgü değişik iyi yollar
bulmak zorundadır. Çünkü her durum kendine özgü özelliklere sahiptir ve değişik yönetim
uygulamalarına gereksinim duyar.
Durumsallık yaklaşımı, yöneticileri örgütsel davranışı durumsal çerçeve içinde ele
almaları konusunda yönlendirmektedir. Modern yönetimin bu yaklaşımında katı kurallar yerine
değişik yönetim yaklaşımlarının uygulanması gerektiği görüşüyle örgütsel davranışa önemli
katkılarda bulunmuştur. Örneğin, tek bir liderlik biçimi değil farklı koşullarda farklı liderlik
yaklaşımlarının uygulanması konusundaki çalışmalar, vb. yöneticilerin günümüzde çok çabuk
değişen küresel ortama ayak uydurmaları ve başarılı olmaları için yeni açılımlar getirmektedir.
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1.2. Örgütsel Davranışta Güncel Gelişmeler
Örgütsel davranış alanı son derece hızlı gelişmeler kaydetmektedir. Örgütsel davranış,
kendi çalışma alanı içinden ve alanın dışından gelen değişik çalışmalar ve yaklaşımlarla sürekli
olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu bölümde üç temel unsur üzerinde durulacaktır. Bunlar;
-

İnsan ve Sosyal Sermaye Çağı

-

Pozitif Örgütsel Davranış

-

İnternet Devriminin Etkileridir.

1.2.1. İnsan ve Sosyal Sermaye Çağı
İnsan sermayesi; bireysel olarak kişinin kalıtsal özellikleri, eğitimi, tecrübesi, hayat ve
işletme hakkındaki tutumlarının kombinasyonundan oluşur. Diğer bir ifade ile işletmeler
açısından insan sermayesi, çalışanların bilgilerini kullanarak en iyi çözümü yaratmada
işletmenin kolektif yeteneğidir.
İnsan sermayesi yeniliklerin kaynağı olduğu için son derece önemlidir ve işletmenin
limitsiz yenilenme potansiyelini ifade etmektedir. Entelektüel sermayenin temeli çalışanların
yeteneklerinden oluşur. Ancak, bağımsız, birbiri ile ilişki kurmayan, bilgi ve yeteneklerini
paylaşmayan kişiler bu kapasiteyi yaratamaz. Bu nedenle, yöneticilerin doğru kararlar
alabilmeleri ve gelişmeleri yakalayabilmeleri için çalışana değer veren insan odaklı modelleri
uygulamaları başarılarını arttırmaktadır.
Sosyal sermaye, güçlü ilişkiler, güven ve bütünleşik çaba sonucunda ortaya çıkan
verimli olma potansiyelidir. Günümüzde örgütsel davranış üzerine yapılan çalışmalar özellikle
insan sermayesi ve sosyal sermayeyi yaratmak için gerekli olan amaç belirleme, grup
geliştirme, pozitif güçlendirme, farklılıkları yönetebilme, duygusal zekâ vb. alanlarında
odaklanmıştır.

1.2.2. Pozitif Örgütsel Davranış
Geleneksel örgütsel davranış bireyleri incelerken onların akıl veya davranış yapılarında
nelerin yanlış olduğu üzerine odaklanmaktaydı. Ancak, özellikle 21. Yüzyılın başlarından
itibaren üzerinde odaklanılan konular değişim göstermiştir. Luthans’ın tanımına göre, pozitif
örgütsel davranış, günümüzde insan kaynaklarının güçlü yönleri ve perfornansı arttırmak için
ölçülebilen, geliştirilebilen ve etkili biçimde yönetilebilen psikolojik yapısı üzerine pozitif bir
şekilde odaklanan çalışma ve uygulamaları ifade etmektedir.
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Pozitif örgütsel davranış, kolay ve hızlı ilerlemeleri ifade etmemektedir. Bu yaklaşım,
pozitif psikoloji üzerine odaklanmaktadır. Olumlu örgüt atmosferi yaratmak ve personeli
olumlu etkileyecek uygulamaları bulmak ve geliştirmek bu çalışmaların içinde yer almaktadır.

1.2.3. İnternet Devriminin Etkileri
İnternet hizmetleri işletmeler için pek çok farklı durumun ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Örneğin, elektronik ticaret, elektronik işletmeler, sanal organizasyon yapıları yeni
yaklaşımlar ve yeni düşünce modellerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnternet devrimi
ile örgütsel davranış çalışmalarına e-öğrenme, e-yönetim, e-liderlik, sanal takımlar, sanal
organizasyonlar gibi yeni boyutlar eklenmiştir.

1.3. Örgütsel Davranışa Katkıda Bulunan Bilim Dalları
Örgütsel davranış bireylerin ve grupların davranışlarını inceleyen birçok farklı bilim
dalı çalışmalarından faydalanmakta ve onların katkıları ile gelişim göstermektedir. Bu bilim
dalları;
-

Psikoloji

-

Sosyal Psikoloji

-

Sosyoloji

-

Antropoloji

-

Siyaset Bilimi olarak sıralanabilir.

13

Şekil 1.1. Örgütsel Davranışa Katkıda Bulunan Bilim Dalları
Kaynak: Stephan P. Robbins and A. Timothy Judge; Essentials of Organizational
Behavior, Pearson Education, Inc, New Jersey, 2010. p. 29.

Psikoloji; insan davranışlarında bazen meydana gelen değişimleri anlamak, ölçmek ve
açıklamak için yapılan çalışmaları ifade eder. Psikologların çalışmaları ile endüstriyel
davranışları anlamak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle öğrenme ve kişilik üzerine
çalışmalar yapan teorisyenlerin çalışmaları, danışmanlar, endüstriyel ve organizasyonel
psikologların çalışmaları örgütsel davranışa önemli katkılarda bulunmaktadır.
Sosyal psikoloji: Sosyal psikoloji sosyoloji ve psikoloji çalışmalarının bir karışımıdır
ve genellikle psikolojinin bir dalı olarak kabul edilir. Bir bireyin diğerinin üzerindeki etkisi
odak noktasıdır. Sosyal Psikolojinin örgütsel davranışa katkıları genellikle davranış ve tutum
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değişimleri, iletişim, grup dinamikleri üzerine çalışmalar, güç ve çatışma alanlarında
olmaktadır.
Sosyoloji: Sosyoloji toplumları incelerken bireyin, sosyal çevre veya kültürle ilişkisi
üzerine odaklanır. Sosyologların çalışmaları örgütse davranış alanında grup davranışı, örgüt
kültürü, formal yapı, organizasyonel teknoloji, iletişim, güç ve çatışma alanlarında katkıda
bulunmaktadır.
Antropoloji: Antropoloji insanı dolayısıyla insan toplumlarını ve kültürü
incelemektedir. Fiziksel Antropoloji: İnsanoğlunun fiziksel gelişimini, evrimini inceler. Yani,
insanın biyolojik gelişmesinin tarihi ile ilgilidir. İnsanın insan olabilmek için geçirdiği
aşamaları ele alır. Sosyal Antropoloji: Antropolojinin önemli bir dalı da yirminci yüzyılda
gelişen Sosyal Antropoloji’dir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de 1908 - 1910 yılları arasında
gelişen Sosyal Antropoloji; insan davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi olarak
tanımlanabilir.

1.4. Davranış Düzlemi
Bireylerin yaşadığı toplumlarda o topluma özgü ilişkiler düzeni bulunmaktadır. Birey,
kendi kişiliği, bilgi düzeyi ve yeteneklerine uygun davranışlar sergilerken toplum içindeki
ilişkileri, içinde yaşadığı toplumun kabul ettiği veya onaylamadığı davranışları dikkate alma
zorunluluğu hisseder. Bir sosyal grup içinde istenen, kabul edilen davranış örgüsünün ortaya
çıkardığı sosyal etkileşim alanına davranış düzlemi denir. Davranış düzleminin belirleyicisi
sosyal ilişkiler olduğuna göre içinde bulunulan sosyal sistemler (gruplar) değiştikçe davranış
düzlemleri de farklılık gösterecektir.

1.4.1. Davranış Düzlemini Oluşturan Unsurlar
Davranış düzlemini ortaya çıkaran kuralları;
-

Genel Kurallar ve

-

Özel Kurallar, olarak sınıflandırmak mümkündür.

Genel Kurallar: Toplumlar düzeni koruyabilmek, bireyler arasındaki çatışmaları
önlemek veya çözmek için bazı genel davranış kuralları oluştururlar. Bu genel kurallar o
toplumun üyesi olan bireylerin tamamı için geçerlidir ve bireylerin tamamının bunlara uyması
beklenir. Bu kuralları yaptırımlı kurallar ve yaptırımsız kurallar olarak iki grupta ele almak
mümkündür.
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Yaptırımlı kurallar; Bireyin uymadığı takdirde cezalandırılmasının kesin olduğu
kurallardır. Bunlara yasalar örnek olarak verilebilir. Her toplumda toplumsal düzeni kurmak ve
korumak için çıkartılmış olan yasalar bulunur. Yasalar bazı davranışların gösterilmesini veya
bazı davranışlarında gösterilmemesini emreder. Örneğin, gelişmiş toplumların tamamında
bireylerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi vergi kanunları ile belirlenmiştir. Vergi
vermek istenilen bir davranış olarak kanunlarda yer alır. Öte yandan ceza kanunlarında bir
bireyin başkasını dövmesi, hakaret etmesi veya öldürmesi neden ne olursa olsun istenmeyen
davranış olarak belirlenmiş ve yasaklanmıştır.
Yaptırımsız kurallar; Toplumdaki bireylerin bir arada yaşamaları sonucu sürekli
tekrarladıkları, alışılmış davranış biçimleri gelenekler, örf ve adetleri oluşturur. Bunlar toplum
hayatına yön veren yaptırımsız kurallardır.
Gelenekler; Toplumda tekrarlanarak kural haline gelmiş ve toplum bireylerinin
beklediği davranış biçimidir. Bunlar toplumdan topluma değişir dolayısıyla evrensel değildir.
Örf: yasalarla belirlenmeyen halkın kendiliğinden uyduğu kurallardır.
Âdet: bir şeyi eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır.
Gelenekler, örf ve âdetler değişebilir ancak, değişim hızı fark edilemeyecek kadar
düşüktür.
Yaptırımsız kurallara uyulmaması doğal olarak toplum tarafından cezalandırılır. Ancak
bu cezalandırma kanunlarla belirlenen bir ceza değildir ve genellikle istenmeyen davranışı
gösteren kişinin kınanması, dışlanması, uyarılması şeklinde kendini gösterir. Bazı toplumlarda
yaptırımsız kurallara uymamak şiddet içeren uygulamalarla cezalandırılabilir ancak genellikle
uygulanan şiddet yaptırımlı kurallarda yasaklanan davranışlar içinde yer alır.
Özel Kurallar: Bireyin içinde bulunduğu davranış düzlemi ile sınırlı olan kurallardır.
Bu kurallar, belirli bir zaman dilimi içinde sosyal anlaşma sonucu ortaya çıkarlar ve bazı
durumlarda toplumun genel kurallarının özele indirilmiş hali olabilir.
Örneğin: Çalışma saatleri, hasta- doktor mahremiyeti, avukat-müvekkil ilişkisi.

1.4.2. Genel Davranış Düzlemi Olarak İşletme
İşletme, davranış düzlemindeki tüm çalışanlar için geçerli olan yazılı kurallar ve
geleneksel hale gelmiş davranışlar genel kuralları oluşturur.
İşletmelerde içinde bulundukları toplumda geçerli olan tüm kurallar geçerli olmaktadır.
Çalışanlar, işletme sahipleri ve yöneticiler bu kurallara uymak zorundadır. Aksi takdirde
cezalandırılırlar. Örneğin. Küresel bir işletme yatırım yaptığı ülkelerin kanunlarına uymak
zorunda olduğu gibi o ülkedeki bazı gelenek ve görenekler ile adetleri de dikkate almak
zorundadır. Aksi takdirde tepkiler alabilirler.
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İşletmelerdeki faaliyetleri içinde bulundukları toplumun davranış düzlemi belirlediği
gibi işletmenin kurucusu ve yöneticilerinin belirlediği kurallar da geçerli olur. Örneğin. İşe
alma kriterleri, çalışma saatleri, performans değerlendirme kriterleri vb.
İşletme genel davranış düzlemi olarak değerlendirildiğinde yukarıda anlatılanlardan
anlaşılabileceği gibi davranış düzlemi kuralları işletmeden işletmeye değişim gösterecektir.
Her işletmede farklı davranış kuralları olabileceği gibi, bir işletmede de çok sayıda alt
davranış düzlemi bulunur. Örneğin: her bir bölümün çalışma biçimi ve kuralları. Bu nedenle
işletmede faaliyetlerin etkin ve karmaşaya yer vermeden yapılabilmesi için mutlaka kuralların
açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesi, bunların organizasyon el kitaplarında,
standartlar ve prosedürlerde anlatılması gerekir. Kuşkusuz belirlenen kuralların işletmede
çalışanların benimseyebileceği nitelikte olması önemlidir.

1.5. Statü
Statü, roller, kurallar, değerler toplumsal sistemin ortaya çıkmasını sağlayan
unsurlardır. Linton’a göre, statü, bir pozisyon ve bu pozisyondaki kişilerden beklentilerin
örüntüsüdür. Yaş, cinsiyet, soy vb. temel statü unsurlarıdır. Statü bireyin kendi özelliklerinin
yanında içinde bulunduğu sosyal ortamın da bir sonucudur. Sosyal statü, kişinin davranış
düzlemi içinde bulunacağı yer veya sosyal durum olarak ifade edilebilir. Diğer taraftan, Sosyal
statü davranış düzlemi içerisinde toplumun kabul ettiği sınırlara göre belirlenmiş görevler ve
ilişkiler topluluğu olarak ifade etmek mümkündür.
Sosyal statü genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.
Sosyal statü bir davranış düzlemi içinde belirlenmiş olan yetki ve
sorumluluklardır.
-

Sosyal statü davranış düzlemi özelliklerine ve toplumsal yapıya göre şekillenir.

-

Toplumun belirlemiş olduğu genel statü faktörleri vardır.

-

Statü dinamiktir ancak davranış düzlemi statik özelliklere sahiptir.

Farklı davranış düzlemlerinde benzer statüler görünümlü benzer işlevli statüler
olabilirken benzer görünümlü farklı işlevli statüler de olabilir.

Statülerin Sınıflandırılması: Statüler değişik şekillerde gruplara ayırılabilir.
Toplum İçindeki Konuma Göre; Bunları dinsel köken, etnik köken, meslek,
sınıf, vb. şekillerde gruplayabiliriz. Örneğin: meslek gruplarına göre; işçiler, doktorlar,
mühendisler, hemşireler, devlet memurlar
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Sahip Olma Biçimine Göre; Bu sınıflandırma statünün nasıl elde edildiğine
göre yapılan bir sınıflandırmadır. Örneğin: Doğuştan gelen statüler: yaş, cinsiyet, ırk, soy bazı
ülkelerde var olan kast vb. Kazanılan statüler ise, edinilen meslek veya çalışarak elde edilen
unvanlar vb. olarak ifade edilebilir.
Bir Örgüt İçindeki Konumuna Göre; Hiyerarşik statüler ve fonksiyonel
statüler bu grubun içinde yer alır.
-

Bir Çalışma Grubu İçindeki Konumuna Göre

1.6. Statülerin İşletmelerdeki Özellikleri
İşletmelerdeki statüler açık olarak tanımlanmıştır. İşletmelerde her statü
tanımlanırken bu statünün gerekleri de açıkça anlatılmalıdır.
Statüler arası ilişkinin şekli belirlidir. İşletmelerde yetki ve sorumluluklar ile
otoritenin açıkça ifade edilmesi gerekir. Bu ilişkilerde esneklik bazı durumlarda suç
sayılabilir.
Statü sembolleri bellidir. Örneğin çalışma odaları ve masaların üzerindeki
unvanlar, makam aracı olarak verilecek arabaların marka ve modeli, kullanılacak
ofislerin büyüklüğü veya donanımı vb.
İşletme davranış düzlemindeki statü faktörünün ilişkiyi etkileme biçimi farklıdır.
Toplumsal davranış düzlemi içindeki bazı davranışlar işletmede geçerli olmayabilir.
Örneğin pek çok toplumda yaşlıya saygı göstermek, önceliği ona vermek ve sözünü
dinleyip kararlarını dikkate almak istenilen davranış seti içinde yer almasına rağmen.
İşletmede genç bir tepe yöneticinin toplantıda kendi koltuğunu ve inisiyatifini yaşlı
personele vermesi beklenemez.
Statüler arası etkileşimin devamlılığı fark edilmeyen yeni statüler yaratabilir.
Bazı çalışanlar işletme içindeki güçlü konumda olan kişilerle yakın çalışma ilişkisi
içinde olduğundan fark edilmeden görünmez statüler ortaya çıkabilir. Örneğin genel
müdürün sekreterinin kendini ona eşit bir statüde görerek davranışlarını farklılaştırması
kendini normalde daha yüksek statüde olanlardan üstün görmesidir. Bu tür statülere izin
verilmemeli, yok edilmeli veya azaltılmalıdır.

1.7. Rol
Toplum içinde karşılıklı ilişkiler kalıbını tanımlayan en genel kavram rol sistemidir.
Rol, bir toplulukta bireylerden beklenen hareket kalıplarını ifade eder. Rol, bireylerin sahip
oldukları pozisyonların sosyal sistemdeki görünüş biçiminin sonucunda ortaya çıkar.
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Dolayısıyla rol, haklar, yükümlülükler, sahip olunan güç ile ilişkilidir. Rol, statünün dinamik
yönüdür.
Toplum içindeki bireyin çoklu rolleri vardır. Örneğin bir işletmede yönetici olarak
çalışan, evli, çocuklu ve ebeveynleri yaşayan bir bireyin toplum içindeki rollerine bakarsak,
öncelikli olarak anne ve babası için çocuk, evde anne ve eş, iş hayatında çalışanları için yönetici,
girişimci için işe maaşla çalışan bir elemandır. Bütün bunların yanında inancına göre,
arkadaşlarına göre, toplumda bulunduğu konuma göre başka rolleri de ortaya çıkacaktır.
Kısacası toplum içindeki bireylerin sahip olduğu roller çok sayıdadır. Bazıları birbirini
desteklerken bazıları çelişebilir.
Roller değişik biçimlerde sınıflandırılmakla beraber bunları 3 grupta ele almak
mümkündür. Bunlar;
Temel Roller: Yaş, cinsiyet hemen tüm toplumlarda temel roller olarak yer alır.
Örneğin; toplumda yaşlılardan beklenen davranışlarla gençlerden beklenenler farklıdır.
Bazı toplumlarda kadın yalnızca kız çocuğu, eş ve anne rolüne sahip olabilir.
Genel Roller: Toplumca kabul edilmiş, sınırları davranış düzlemlerine göre
değişen, sonuçları toplumu veya grubu etkileyen rollerdir. Örneğin: Mesleki roller.
Genel rollerin düzlemlere göre değişmemesi gerekirken gerçekte farklılıklar olduğunu
söyleyebiliriz. Burada statü, rol bekleyişlerinin farklılığı rol oynar.
Bağımsız Roller: Etkisi bireysel ve zorunlu olmayan rollerdir. Örneğin: yüksek
lisans, doktora yapmak, bir sanat veya spor alanıyla uğraşmak bağımsız rollerdir.
Kişinin tercihine kalmıştır.

Bir davranış düzlemi içinde benzer roller veya benzer olmayan roller ağırlıklarına göre
sıralanabilir. Bunun nedenleri;
Benzer roller farklı davranış düzlemlerine bağlı olarak değişik ağırlık sırası
içinde yer alabilir. Toplumda her davranış düzlemi eşit derecede önemli kabul
edilmeyebilir. Örneğin çok sayıda tanınmış ürünleri olan büyük miktarda eleman
çalıştıran ve belirli kriterlere göre ülke çapında veya uluslararası düzeyde büyük işletme
olarak kabul edilen bir işletmenin yöneticisi ile yalnızca 3 kişinin çalıştığı sınırlı ürün
ve pazarı olan işletmenin yöneticisinin toplum içindeki görünümü farklıdır. İkisi de
yönetici olmasına rağmen fark işlerden ziyade işletmenin algılanmasından kaynaklanır.
Rolü gerçekleştirmek için gereken özellik ve yetenekleri kazanma zorluğu: Bazı
meslekleri icra edebilmek için zorlu eğitim ve uzun uğraşlar gerekebilir. Örneğim:
Doktorlar diğer meslek gruplarına göre daha uzun süre okumak ve ihtisas yapmak
zorundadır. Bu nedenle doktor rolünün toplumdaki ağırlığı beden işçisininkinden farklı
olabilir.
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Rolün sağladığı olanaklar: Rolün sağladığı maddi olanakların yüksekliği o rolün
daha önemli görülmesine yol açabilir.
Rolün toplumdaki benimsenme derecesi: Bazı rollere toplumda olmasına
rağmen toplum tarafından çok fazla benimsenmeyebilir. Örneğin: cellatlık.

Bireyin birden fazla rolü aynı anda gerçekleştirmesi durumunda rol gereklerinden birine
diğerlerinden daha fazla uyması rol çatışması olarak tanımlanabilir. Bu roller arası ilişki
çatışması olarak adlandırılabilir.
Bireyin özellik ve yetenekleri ile rol gereklerinin uyumsuzluğu da çatışma
yaratır.
Kişinin rolü veya davranış düzlemini benimsememesi durumunda ortaya çıkan
uyumsuzluk da rol çatışması olarak ifade edilebilir.

Roller Sistemi Olarak İşletme: İşletme bir roller sistemi olarak tanımlanabilir. Bu
nedenle işletmelerde roller açık olarak belirlenmiş ve rol öğrenme süreci düzenlenmiştir.
-

İşletmelerdeki roller genel rollerdir.

-

İşletmedeki roller başka rollerle bütünleşmek zorundadır, bağımsız değildir.

-

İşletmede istenen roller ile toplumsal roller birbirine ters düşmemelidir.

-

İşletmedeki rol çatışması örgütsel etkinliği azaltır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Neo-klasik teoriden beri işletmeler açısından önemi giderek artan insanın davranışlarını
anlamak, bu davranışların temelinde yatan unsurları analiz edebilmek etkin yönetim
modellerinin ortaya konulması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, işletmelerin
etkinliklerinin arttıracak bilgilere ulaşmak için bireylerin, grupların ve işletme içindeki
davranışa etki eden yapıların araştırıldığı örgütsel davranış alanındaki çalışmalar her geçen gün
artmaktadır. Bu alan farklı bilim dallarından beslenmektedir. Bireyler, içinde bulunduğu sosyal
grubun istediği ve kabul ettiği davranış örgüsünün ortaya çıkardığı sosyal etkileşim alanı olan
davranış düzlemine göre hareket etme zorunluluğu hisseder. Davranış düzlemi, statü ve rollerin
ortaya çıkmasına ve bireyin topluluk içindeki davranışlarının düzenlenmesinde belirleyici bir
rol oynamaktadır.

Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın temel aldığı bilim dallarından biridir.
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a) Tarih
b) Psikiyatri
c) Coğrafya
d) Psikoloji
e) Felsefe
2) Statülerin dinsel köken, etnik köken, meslek, sınıf, vb. şekillerde sınıflandırılması
aşağıdaki hangi kriterin uygulandığını gösterir?
a) Kişilerin bakış açılarına göre
b) Örgüt içindeki konuma göre
c) Toplum içindeki konuma göre
d) Bir Çalışma Grubu İçindeki Konumuna Göre
e) Sahip olma biçimine göre
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) Yaş, cinsiyet hemen tüm toplumlarda ……………….olarak yer alır.
4) ……………..bir davranış düzlemi içinde belirlenmiş olan yetki ve sorumluluklardır.
5) ………… toplumda tekrarlanarak kural haline gelmiş ve toplum bireylerinin
beklediği davranış biçimidir.
Cevaplar: 1) d 2) c 3) temel roller 4) Sosyal statü 5) Gelenekler
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2. ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Algılamanın Tanımı ve Önemi
2.2. Algılama Süreci
2.2.1. Algılamayı Etkileyen Dışsal Faktörler
2.2.2. Algılamayı Etkileyen İçsel Faktörler
2.2.3. Uyarıların Düzenlenmesinde Algısal Gruplama
2.3. Nesnelerin Algılanması
2.4. Sosyal Algılama
2.5. Başkalarını Algılamada Sıklıkla Kullanılan Kestirme Yollar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bireysel farklılıkların ortaya
çıkmasında
algılamanın
rolünü açıklayabilmek
Algılamayı etkileyen içsel ve
dışsal
faktörleri
yorumlayabilmek
Uyarıların
düzenlenmesindeki
psikolojik
süreçleri
tanımlayabilmek
Başkalarını
algılamada
kullanılan kestirme yollar ve
bunların
özelliklerini
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Algılama
Algılama Süreci
Algısal Dünya
Sosyal Algılama
Halo (Hale ) Etkisi
Stereotipleme (Klişeleşmiş Algılama)
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Giriş

Bireylerin çevrelerini anlama ve onu anlamlandırmasında en önemli psikolojik
süreçlerden biri algılamadır. Bireysel farklılıkların ortaya çıkmasında algılamanın önemli bir
etkisi vardır. Bu nedenle, bu bölümde algılama kavramı açıklandıktan sonra algılama süreci,
algılamayı etkileyen çevresel ve bireysel faktörler incelenecektir. Nesnelerin algılanması,
sosyal algılama ve başkalarını algılamada kullanılan kestirmeler ise bölüm sonunda incelenen
konulardır.
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2.1. Algılamanın Tanımı ve Önemi
İnsanlar aynı filmi izleyip aynı kitabı okusalar bile onu farklı değerlendirmektedir. Hatta
aynı kişi kimimiz için çok sıkıcı, kimimiz için çok yönlü ve ilgi çekici olabilir. Bireylerin aynı
uyarıları alıp farklı yorumlar yapmaları algılama kavramı ile açıklanabilir. Bireyin çevreden
aldığı uyarıların tamamı onların yorumlanması ile son bulur ve bu yoruma uygun olarak birey
tepki verir.
Algılama, bireyin herhangi bir uyarıyı farkına varma, sahip olduğu bilgi seti içinde
uyarıyı nitel ve nicel olarak yargılayıp değerlendirme sürecidir.
Algılama, Bireylerin içinde bulundukları çevreyi anlamlandırmak için aldıkları
uyarıları organize etme ve yorumlama sürecidir.
Algılama, durumun kendine özgü yorumlanması, kişinin kendine özgü bakışıdır. Çünkü
birey, yorumu sahip olduğu bilgi setine göre yapar. Her bireyin bilgi seti farklı olduğu için farklı
bireyler arasında farklı yorumlar ortaya çıkar. Bu nedenle, algılama, bireyin dünyayı kendince
kavraması halidir demek mümkündür.

2.2. Algılama Süreci
Algılama bir süreçtir ve bu süreç uyarıların alınması ile başlar, davranışın oluşması ile
son bulur. Süreç Şekil 2-1’de gösterilmektedir. Birey çevresindeki çeşitli uyarıları kabul ederek
alır. Bu algılamanın ilk aşamasıdır. Duyu organları vasıtasıyla alınan uyarıların işlenerek
düzenlenmesi ve anlam ifade edecek şekilde biçimlendirilmesi algılamadaki ikinci aşamayı
oluşturur. Alınan uyarılar şekilde görüldüğü gibi algılayan bireyin bireysel faktörleri ve içinde
bulunan dışsal faktörler tarafından etkilenir. Sürecin dördüncü aşamasında ise, seçim,
düzenleme ve değerlendirme aşamalarından geçen uyarılara tepki verilir. Bu tepkiler uyarana
karşı tutum, uyarına karşı hisler ve düşünceler şeklinde ortaya çıkar.
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Şekil 2-1 Algılama Süreci
Kaynak: İlhan Erdoğan, İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ.Ü. İşletme İktisadı
Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No:5, İstanbul, 1999, s.6.

Algılamanın son aşaması davranışın oluşmasıdır. Algılayanın davranışı algılanana tepki
olarak ortaya çıkacaktır. Bu davranışlar yeni algı seti oluşturacak yani geri besleme seti oluşarak
süreç tamamlanacaktır.
Algılamada gerek uyarıların seçimi gerek uyarıların değerlendirilmesi sırasında pek çok
faktör etkili olur. Bu faktörler algılama süreci ile beraber ele alınarak Şekil 2-2’de
gösterilmiştir. Şekil sürecin çeşitli aşamalarını da ele alarak bu aşamaları etkileyen unsurları bir
arada göstermektedir.
İnsanoğlunun çevresinde sınırsız sayıda uyaran vardır. Bu uyaranlar duyu organları
vasıtasıyla alınarak algılama için hammadde oluşturulur. Duyu organları arsında en zengin, en
kesin ve en etkin olanı görmedir. Bunu yanında diğer duyu organlarında etkinlik azalmaya
başlar. Uyarıların bazılarını fizyolojik olarak fark edemeyebiliriz. Örneğin insan kulağı her sesi
duyamaz. Ancak, 20 ile 20000 frekans arası titreşen sesleri algılayabiliriz. Tat alma, koku alma
ve dokunma duyularında algılama alanları daralarak bireysel davranışa daha az yön verir.
Bunun haricinde beynimizin çevremizdeki her şeyi algılaması da mümkün değildir.
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Şekil 2-2 Algılama Süreci
Kaynak: İlhan Erdoğan, İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ.Ü. İşletme İktisadı
Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No:5, İstanbul, 1999, s.13.

2.2.1. Algılamayı Etkileyen Dışsal Faktörler
Algılamayı etkileyen dışsal faktörler uyarıların daha belirgin hale gelmesini sağlar.
Algısal seçimi etkileyen dışsal faktörler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
Uyaranların Yoğunluğu veya Büyüklüğü; Şiddeti yüksek ses, aşırı parlak
renk, ortalamadan daha büyük bir unsur daima dikkati daha fazla çeker. Örneğin; kalabalığın
içindeki uzun boylu kişi, renkli ilanlar, yol kenarlarındaki büyük ilan panoları, vb.
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Tekrar; Diğer koşullar eşit olduğunda tekrar eden uyarılar dikkati çeker.
Örneğin: Toplantıda dinleyicilerin susmasını sağlamak için birkaç kez masa üzerine kalemle
vurulması dikkati çeker. Ancak, yoğunluğu az olan uyarıların sürekli olarak tekrarlanması
alışıldığı için dikkati çekmez. Örneğin: Saatin tıkırtısı.
Yenilik ve Benzerlik: İçinde bulunulan ortamda yeni olan ile daha öncen bilinen
unsurların algılanması farklılık gösterir. Ortamda bilinen unsur kolayca tanınabileceği gibi,
farklı olan da dikkati çeker.
Kontrastlık: Algılanan unsurun bulunduğu ortamdaki diğer unsurlara göre
farklı renk ve büyüklüğe sahip olması veya istenen olayların istenmeyenlerle karşılaştırılarak
anlamlı hale getirilmesidir.

Hareket: Hareket eden cisimler sabit olanlara nazaran daha kolay fark edilir.
Örneğin herkesin oturduğu ortamda hareket eden bireyler, reklam panolarındaki hareketli
yazılar diğerlerinden daha kolay algılanır.
34

2.2.2. Algılamayı Etkileyen İçsel Faktörler
Yukarıda anlatıldığı gibi algılama bireyin dışındaki faktörlerden etkilendiği gibi
algılayana ait bazı unsurlar da algılamayı etkiler Algılamayı etkileyen içsel unsurlar aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
Kişilik: Bireyin neyi nasıl algılayacağını veya bütün içinde hangi yönün anlamlı
olacağını belirler. Birey bazı şeylere dikkat etmeyi veya bazı şeylere aldırmamayı tecrübeleri
ile öğrenir. Bu nedenle, uyarıların değerlendirilmesi ve yorumlanması kişilik özelliklerinden
etkilenir.
Geçmiş Deneyimler ve Öğrenme: Algılama bireyin geçmiş deneyimleri ve bu
deneyimlerden öğrendiklerinden büyük oranda etkilenir. Kişiler genellikle bir durum, kişi ya
da olayla karşılaştıklarında öncelikli olarak geçmiş deneyimleri doğrultusunda yorum yaparlar.
İhtiyaçlar ve Motivasyon: Psikolojik olarak hazırlık durumu olarak da
adlandırılan herhangi bir anda duyulan ihtiyaç, ilgi ve isteklerden doğan dikkat hali algılamayı
etkiler. Örneğin aç olan bir birey çevresindeki yiyecekleri daha çabuk görür veya yemek
kokularını daha kolay fark eder.

Şekil 2-3 Algısal Dünyayı Oluşturan Unsurlar
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2.2.3. Uyarıların Düzenlenmesinde Algısal Gruplama
Birey çevreden gelen uyarıları anlamlı bütünler halinde kavrayıp yorumlamaktadır.
Gruplamada ilgili ortamda bulunan yakınlık, benzerlik, devamlılık, tamamlama gibi çeşitli
ipuçlarından yararlanılır.
Benzerlik: İnsan beyni çevresinden aldığı uyarıları benzerliklerine göre
gruplama eğilimi içindedir. Bu nedenle A ve B bölümlerinde 0 VE + yatay ve dikey çizgiler
olarak karşımıza çıkar.

gruplanır.

Yakınlık: Zihinde bazen zaman ve mekân bakımından yakın olan unsurlar

Süreklilik: Algısal uyaranlar veya algıya konu olan faktörlerin bir kalıp halinde
birbirini izlemesi olarak düşünülür. Örneğin bir müzik parçası tek tek nota olarak değil birbirine
bağlanmış bir örüntü olarak değerlendirilir.
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Tamamlama: İnsanlar, görsel uyarılardaki boşlukları doldurarak gruplamakta
ve kopuk parçaları bir bütün olarak algılamaktadırlar.

2.3. Nesnelerin Algılanması
İnsanlardaki genel eğilim insanları ve nesneleri algılama yönündedir. Varlıklar son
derece çabuk ve kolay algılanır. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Nesnelerin bir biçimi vardır. Bu nedenle başkalarından kolayca ayrılabilir.

-

Bütün nesnelerin nicel ve nitel farlılıkları vardır.

-

Nesneler genellikle birkaç duyu organı ile algılanır.

-

Her nesnenin bir anlamı vardır.

İnsanların özellikle nesneleri algılamalarında istikrar vardır. Fiziksel uyarımdaki
farklılıklara rağmen nesnelerin görüntüleri önceden öğrenilmiş olan nitelikleri ile algı
düzeyinde değişmez. Bu durum algısal değişmezlik olarak adlandırılır. Şekil değişmezliği,
büyüklük değişmezliği, parlaklık ve renk değişmezliği algısal değişmezlik örnekleridir.
Şekil Değişmezliği; Ne olduğunu bildiğimiz nesnelerin şekilleri nereden
bakarsak bakalım aynı kalır. Ancak, bilmediğimiz nesnelerde şekil değişmezliği
oluşmaz.
Büyüklük Değişmezliği; Nesne uzaklaştıkça ağtabakadaki imgesi küçülmesine
rağmen kişi bunu aynı büyüklükte görür. Örneğin tanıdığımız bir kişi bizden ayrılıp
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uzaklaştıkça onun küçülmesi gerekirken biz onu aynı boyda ve yapıda görmeye devam
ederiz.
Renk ve Parlaklık Değişmezliği; Bir ağacın yaprakları veya karın parlaklığı
güneş ışıkları altında ve gölgede aynı kalır.

2.4. Sosyal Algılama
Örgütsel davranış insan üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle sosyal algılama üzerinde
durmak yararlı olacaktır.
Bireylerin algılanmasında algılayıcının özellikleri ve algılanan kişinin özellikleri
yanında algılamanın gerçekleştiği ortamın özellikleri de etkili olur. Bireyin içinde bulunduğu
ortama ve bireyin psikolojik alanına bağlı olarak, algılama somut duyumsal bir bilgilenmenin
ötesinde sosyal bir olgu haline gelir. Birey toplumun bir parçasıdır ve toplumdan soyutlanamaz.
Bu durum algılamayı bireysel bir olgu olmaktan çıkarır sosyal bir olgu haline getirir.
Sosyal algılamayı etkileyen unsurları iki grupta ele almak mümkündür;
Algılayıcının Özellikleri; Bireyin özellikleri yanında inde bulunulan ortam
birey özelliklerinin bazılarının ağırlık kazanmasına neden olabilir. Bireyin algıladığı
kişi ve gruplara ilişkin değer yargıları, tutumları, geçmiş deneyimleri algılamasında
etkili olur.
Algılanan Kişinin Özellikleri; Algılanan kişinin fiziksel özelliklerinin yanında
mesleği, ses tonu, konuşma biçimi, bireysel alışkanlıkları da algılamada etkili olur.

2.5. Başkalarını Algılamada Sıklıkla Kullanılan Kestirme Yollar
Birey çevreden aldığı uyarıları değerlendirerek çevresine anlam verir. Uyarılar çok
sayıda olduğu ve bazı benzerliklerine göre gruplandırılabildiği için birey her uyarıyı yeniden
değerlendirmek yerine bazı kestirmeler yapabilir. Bunların sayısını arttırmak mümkündür
ancak bizim sadece üçünden bahsetmemiz yeterli olacaktır. Bunlar; seçilmiş algılama,
klişeleşmiş algılama, tanıma hatası (Halo Etkisi) olarak sayılabilir.
Seçilmiş Algılama: Bir bireyi doğru ve tam olarak tanımlayabilmek için çok
sayıda unsurun incelenmesi gerekir. Ancak, insanlar başkaları hakkında kararlar
verebilmek için seçilmiş unsurlar üzerinden hareket ederler. Diğer bir deyişle
başkalarını hızlıca okurlar. Bireyin bazı davranışları, yetenekleri, çevresi vb. unsurlar
kullanılarak birey algılanır.
Halo Etkisi (Tanıma Hatası): Bireyin, zekâ, sosyal olma vb. etkilenilen tek bir
özelliğine göre algılanmasıdır. Özellikle işletmelerde yöneticilerin elemanlarını
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algılarken tek bir özellikten yola çıkarak bireyin tüm kişiliğini yargılaması bazı olumsuz
sonuçları da beraberinde getirebilir. Çünkü böyle oluşan yargılarda hata olasılığı son
derce yüksektir.
Klişeleşmiş Algılama (Stereotipleme): Kişi bir grubun içine yerleştirilip
grubun tek bir özelliğine göre algılanır. Kalıplaşmış algılar sosyal algılamayı etkileyen
önemli bir unsurdur. İş hayatında sendikacılar, patronlar, pazarlamacılar vb., çalışanlar
için klişeleşmiş algılar bulmak kolaydır.
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Uygulamalar

40

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İnsanların içinde bulundukları ortamlardaki uyarıların farklı kişilerde farklı
yorumlandığını görmek mümkündür. Bunun temelinde algılama yatar. Çünkü bireyler
çevrelerindeki uyarıların tamamını değil belirli nedenlerle dikkatini çekenleri alır, bunları
kendince yorumlar ve buna uygun davranışlarda bulunur. Algısal dünya pek çok unsurdan
etkilenir. Bu nedenle bazı algısal değişmezler olduğu gibi özellikle başkalarını algılarken ortaya
çıkan halo etkisi, stereotipleme gibi kestirme yollar olabilir. Bunların pek çoğu algısal hataların
da ortaya çıkmasına neden olur.

42

Bölüm Soruları
1) “Sanatçılar tuhaf insanlardır” önermesi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Halo etkisi
b) Seçilmiş algılama
c) Stereotipleme
d) Düşünce değişmezliği
e) Algısal benzerlik
2) Aşağıdakilerden hangisi algısal değişmezlikler arasında sayılamaz?
a) Büyüklük
b) Renk
c) Şekil
d) Yoğunluk
e) Parlaklık
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) …………..bireyin herhangi bir uyarının farkına varma, sahip olduğu bilgi seti içinde
uyarıyı nitel ve nicel olarak yargılayıp değerlendirme sürecidir.
4) Fiziksel uyarımdaki farklılıklara rağmen nesnelerin görüntüleri önceden öğrenilmiş
olan nitelikleri ile algı düzeyinde değişmez. Bu durum …….............. olarak adlandırılır.
5) …………………….. uyarıların alınması ile başlar, davranışın oluşması ile son bulur.
Cevaplar: 1) c 2) d 3) Algılama, 4) algısal değişmezlik 5) Algılama süreci
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3. TUTUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Tutumların Bileşenleri
3.1.1. Tutumların Bilişsel Bileşeni
3.1.2. Tutumların Duygusal Bileşeni
3.1.3. Tutumların Davranışsal Bileşeni
3.1.4. Tutum Bileşenleri Arasındaki İlişki
3.2. Tutumların Boyutları
3.3. Tutumların Oluşumunu Etkileyen Unsurlar
3.4. Tutumların İşlevleri
3.5. Tutum Davranış İlişkisi
3.6. İş Tutumları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bir tutumun oluşumunda
etkili olan unsurların ve
tutumun
bileşenlerinin
kavrayabilmek
Tutumların
açıklayabilmek
Tutum davranış
anlamak

işlevlerini

ilişkisini

İşletmelerde ortaya çıkan iş
tutumlarını anlamak ve
onlara
uygun
davranış
biçimleri geliştirebilmek
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Anahtar Kavramlar
Tutum
İş tatmini
İşle Özdeşleşme
Psikolojik güçlendirme
Örgütsel bağlılık
Örgütsel destek algısı;
Çalışanın kendini işe adaması
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Giriş

Bireyi anlamada onun tutumlarının incelenmesi ve bu tutumların kaynaklarının
anlaşılması son derce önemlidir. Aynen kişilik, algılama gibi konularda olduğu gibi bireysel
farlılıkları yaratan önemli bir kavram da tutumlardır.
Bu bölümde tutum kavramı tanımlandıktan sonra tutumların bileşenleri, tutumların
boyutları, tutumların oluşumunu etkileyen unsurlar, tutumların işlevleri, tutum davranış ilişkisi
ve iş tutumları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
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Tutumların Tanımı ve Önemi
Tutumlar; Bireyin kendine veya çevresindeki herhangi bir toplumsal konu, obje ya da
olaya karşı deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği bilişsel, duygusal ve
davranışsal bir tepki ön eğilimidir.
-

Tutumlar bireyin çevresine uyumunu kolaylaştıran bir sistem oluşturur.

Tutumlar bireyin davranışlarını yönlendirirci güce sahiptir. Örgütler açısından
tutumların önemi, çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığını etkileyen önemli bir unsur
olmasından kaynaklanır.

Tutumlar incelenerek;
-

Ortaya çıkabilecek davranışların önceden tahmin edilebilmesi mümkün olur.

-

Bireylerin davranışları tutumlarının etkilenmesi yoluyla kontrol altına alınabilir.

3.1. Tutumların Bileşenleri
Tutum tanımı incelendiğinde tutumların üç temel bileşeni olduğu kolaylıkla
anlaşılabilir. Bu bileşenler, şekil 3-1’de görülebileceği gibi duygusal, bilişsel ve davranışsal
bileşenlerdir.

3.1.1. Tutumların Bilişsel Bileşeni
Bilişsel bileşen, bireyin düşünme sürecindeki sınıflama olgusunu ifade eder. Bireyin
çevresinde yer alan sınırsız uyarıları gruplayabilmesi, birbiriyle ilişkilendirebilmesi için
kullandığı yapıyı ifade eder. Birey uyarıları belirli bir biçimde sınıflandırarak bu uyarılara
tepkiler verir. Her bireyin sınıflaması diğerinden farklı olduğu için veriler tepkiler de bireyden
bireye değişim gösterir.
Bilişsel Bileşene ilişkin özellikler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
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Şekil 3-1: Tutumların Bileşenleri

-

Tutum konuları ile ilgili gerçeklere dayanan bilgi ve inançları içermektedir.

Kişi tutum konusuna ilişkin bilgiyi deneyimleri ile veya dolaylı olarak elde
edebilir.
Tutum konusu ile ilgili bilgilerin gerçekliği ile tutumun kalıcılığı doğrudan
ilişkilidir.
-

Bilgilerin doğruluk derecesi arttıkça tutumun kalıcılığı da artar.

-

Bilgi değişimi tutumun değişmesine neden olur.

3.1.2. Tutumların Duygusal Bileşeni
Tutumların duygusal bileşeni; tutum konularının arzulanan ve arzulanmayan amaçlarla
ilişkilendirilmesidir. Kişi arzuladığı amaçlarla ilişkilendirdiği tutum konusundan hoşlanır,
arzulamadıklarından hoşlanmaz.
Duygusal Bileşenin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
-

Duygusal bileşen büyük oranda geçmiş deneyime dayanır.
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Bilişsel bileşene göre daha basittir ancak duygusal bileşeni ağır basan bir tutumu
değiştirmek daha zordur.

3.1.3. Tutumların Davranışsal Bileşeni
Davranışsal Bileşen: Bireyin belirli bir uyarıcı grubundaki tutum konusuna karşı
davranış eğilimini yansıtır.
Bireyin davranışları incelendiğinde bu davranışa neden olan unsurlar açısından iki tür
davranış bulunur. Bunlar: duygusal davranış ve normatif davranıştır.
Duygusal Davranış tutum konusunun hoşlanılan ya da hoşlanılmayan bir
durumla ilişkilendirilmesi ile ortaya çıkar.
-

Normatif Davranış ise doğru olanın ne olduğu konusundaki inançlara dayanır.

Davranışlar kaynaklandığı nedenler açısından ikiye ayrıldığı gibi davranışın yönünü
belirleyen iki unsur olduğunu da ifade etmek mümkündür. Birey tutum konusu ile ilişki kurmak
isteyebilir veya tutum konusu ile ilişki kurmak istemez. Bu durumda üç önemli davranış ortaya
çıkar. Bunlar; tutum konusuna yaklaşma, tutum konusuna karşı koyma veya tutum
konusundan kaçma şeklinde ortaya çıkar.

3.1.4. Tutum Bileşenleri Arasındaki İlişki
Tutum bileşenleri arasında genellikle tutarlılık olduğu varsayılır.
Bireyin bir konu hakkındaki bilgisi (bilişsel bileşen) ondan hoşlanmasına veya
hoşlanmamasına (duygusal bileşen) neden olur, birey bu duygularına göre sözleri veya
davranışları (davranışsal bileşen)ile tepki verir.
Tutum bileşenleri arasındaki tutarlılığa bir örnek kız çocuklarının okula
gönderilmesinin önemi ile ilintili verilebilir. Birey kadının gelecekteki toplumu
şekillendirmedeki en önemli unsur olduğunu, eğitimli annelerin çocuklarına daha iyi bir hayat
sağlayabileceğini, onları anlamada ve yönlendirmede daha başarılı olacağını öğrendiğinde kız
çocuklarının okula gitmesinden hoşlanacaktır. Bu konuya karşı olumlu duygulara sahip olan
birey kendi kızını okula göndermek isteyecek ve çevresindekilere de bu şekilde davranması için
önerilerde bulunacaktır. Bu senaryo bileşenlerin tutarlı olduğu görüşünü ifade eder. Ancak,
birey her zaman aldığı bilgiye uygun tutum geliştirmez. Bunun nedenleri ileride açıklanacaktır.
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3.2. Tutumların Boyutları
Tutum konusunda araştırma yapan bilim insanları tutumların çeşitli boyutlarla
tanımlanabileceğini ifade etmişlerdir. Bunlar;
Tutum Konusu; Her tutumun Bir konusu vardır. Tutum konuları toplumdaki
bazı kesimler, siyasi partiler, ekonomik konular, inançlar, doğa, hayvanlar, vb. olabilir.
Tutum konuları bireyin çevresinde yer alan pek çok unsur olabileceği gibi bireyin iç
dünyasında yer alan konularla ilgili olabilir.
Tutumun Yönü; Bireyin tutum konusuna karşı olumlu veya olumsuz tepki
verme eğilimi vardır. Bireyin tutumu olumlu ise tutum konusu olan olay veya objeye
karşı olumlu duygular, değerlendirmeler yapar. Dolayısıyla tutum ojesine yaklaşma söz
konusudur. Ancak tutum olumsuz ise, tutum objesinden kaçma veya tutum objesine
zarar verme ön eğilimi ortaya çıkar.
Tutumun Yoğunluğu; Tutumun duygusal bileşeninin gücünü gösterir.
Duygusal içerikle tutumun değişim aralığı arasında U veya V şeklinde bir ilişki bulunur.
Tutum ne kadar uçta ve ne kadar duygusal ise o kadar yoğundur.

Şekil 3-2: Tutumun Yoğunluğu ile Değişim Aralığı Arasındaki İlişki
Kaynak: Erdal Tekarslan, Tanıl Kılınç, Hüner Şencan, A. Can Baysal; Davranışın
Sosyal Psikolojisi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 278, Dönence Basım ve Yayın hizmetleri,
İstanbul, 2000, s.201.
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Tutumun Değişim Aralığı; Tutumlar sadece olumlu ve olumsuz olarak iki
kutupta toplanamaz. Bu iki kutup arasında herhangi bir yerde de olabilir.
Tutumların İki Yönlü Çekimi; Bazı tutumların bileşiminde aynı anda hem
olumlu hem olumsuz unsurların olabileceği saptanmıştır. Karşıt yöndeki eğilimler
birbirine denk ya da yakın derecede ise iki yönlü çekim o kadar güçlü olur.
Merkezilik; Tutum demeti içinde en önemli olan tutumu ifade eder. Diğer
tutumlar merkezde olan tutumun etrafında konumlanmıştır. Merkeziliği güçlü olan
tutumun değişmesi diğerlerinin de değişmesine neden olabilir.
Belirginlik: Tutumun diğer tutumlar arasında birey için önceliğini ifade eder.
Merkezilik ve belirginlik birbirine çok benzemektedir. Bazı tutum araştırmacıları bu iki
boyutu birarada ele almaktadır.
Bilişsel Karmaşıklık; Bireyin tutum objesi hakkındaki bilgi sayısıdır ve tutum
objesinin kapsamı karmaşıklığı etkiler. Bilişsel karmaşıklığa yol açan bilgiler birbirini
tamamlayıcı bilgiler olmalıdır.
Tutumun Esnekliği; Çeşitli baskılar karşısında tutumun değişme kolaylığını
ifade eder.

3.3. Tutumların Oluşumunu Etkileyen Unsurlar
Tutumların oluşumuna neden olan unsurlar pek çok araştırmacının dikkati çekmiş ve
üzerinde araştırmalar yapmasına neden olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmaların sonunda
aşağıdaki unsurların tutum oluşturmada etkili olduğu ifade edilebilir.
-

Genetik unsurlar

-

Fizyolojik unsurlar

-

Tutum konusu ile doğrudan deneyim

-

Kişilik

-

Toplumsallaşma süreci

-

Grup üyeliği

-

Sosyal Sınıf.

Bu unsurlar, bireysel unsurlar ve çevresel unsurlar olarak iki gruba ayrılabilir. Genetik
unsurlar ve fizyolojik unsurlar konusunda kesin sonuçlara ulaşabileceğimiz araştırmalar
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neredeyse hiç yoktur. Ancak özellikle çevresel unsurlara ilişkin çok sayıda araştırma
yapılmıştır. Bunların her birinin tutumları önemli derecede etkilediğini söylemek mümkündür.
Bireyle doğdukları günden itibaren kendilerini yetiştiren aile başta olmak üzere, içinde
yaşadıkları toplumun kurallarına uyma konusunda önemli yönlendirmelere sahiptir.
Toplumsallaşma süreci olarak adlandırabileceğimiz bu koşullar bireye toplumsal değer
yargıları, toplumsal roller ve bu konudaki beklentiler, toplumsal tutumları öğrenirler. Kuşkusuz
bunlar toplumun genelinde her zaman yüzde yüz aynı değildir. Özellikle aile içindeki ve yakın
ilişki kurulan kişi ve gruplarla ortaya çıkan sosyalleşme bireyin ömrü boyunca sürecek bir
süreçtir. Birey toplumun genel tutumları yanında içine girmek isteyeceği veya girdiği grupların
tutumlarını da öğrenir ve benimser. Zaman zaman birey geçmişte öğrenip benimsediği
tutumlarını yeni girmek istediği gruplara uyum sağlayabilmek için değiştirebilir.

3.4. Tutumların İşlevleri
Tutum değişimi konusuna fonksiyonel açıdan bakan Katz ve Stotland tutumların dört
temel işlevi olduğunu iddia etmişlerdir. Bunlar, tutumların:
-

Araçsal işlev

-

“Ego”- savunmacı işlev

-

Değer ifade edici işlev

-

Bilgi işlevidir.

Araçsal işlev; Bireyler ödüllendirici konulara karşı olumlu, cezalandırıcı konulara karşı
olumsuz tutumlar geliştirirler. Araçsal işlevi sağlayan tutumlar, bireyi amaçlarına ulaşmada
araç olacak konulara yöneltirken, engelleyici olan konulardan kaçınmasını sağlar.
Araçsal işleve sahip olan tutumlar daha çok toplumsal uyumu sağlamada rol oynar.
Ego savunmacı işlevi; Bireyin kendine ilişkin tanımak, bilmek istemediği gerçekleri
reddederek egosuna olan güvenini korumasını ifade eder.
Ego savunmacı işlevi olan tutumlar genellikle bireyin kendine karşı duyduğu
güvensizliğinden ortaya çıkar ve bir taraftan bireyin bütünüyle çöküntüye uğramasını
engellerken diğer taraftan çevre ile uyumunu da zorlaştırır veya tamamen ortadan kaldırır.
Değer ifade edici işlevi; Bireyin temel değerleri ile tutarlı tutumlar gösterme isteğini
ifade eder.
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Değer ifade edici tutumlardan bireyin elde edeceği ödül, kimliğini ifade edebilme ve
bunun onaylanması ile elde edeceği manevi ödüldür.
Bilgi işlevi; Bireyin çevresini anlayabilmesi için bilgi edinme ve son derce karmaşık
olan bu bilgileri düzenleme gereksinimine hitap eder. Birey sayısız uyarıları kategorize eder ve
bunlar arasında ilişkiler kurarak genellemeler yapar.
Bilgi işlevi, basmakalıp yargıların ve inançların ortaya çıkmasında etkendir.

3.5. Tutum Davranış İlişkisi
Tutum konusundaki ilk çalışmalarda tutumun davranışları belirlediği varsayılmıştır.
Ancak sonradan yapılan araştırmalar tutumların davranışlardan sonra ortaya çıktığını doğrular
niteliktedir.
Bireyler tutumları arasında ve tutumları ile davranışları arasında uyum (tutarlılık)
aramaktadırlar. Ancak yapılan bazı çalışmalar bireylerin tutumları ile davranışları arasında
çelişkiler ortaya çıkabileceğini göstermiştir.
- Bireyler tutumları ve davranışları arasında uyumsuzluk olduğunda;
- davranışlarını
- tutumlarını değiştirmekte veya
- uyumsuzluğu açıklayacak bahaneler geliştirmektedir.

Tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi biçimlendiren değişkenler,
Tutumun önemi; Temel değerlerimiz, ilgilerimiz, değer verdiğimiz kişi veya
konular hakkındaki tutumlarımız davranışlarımızla güçlü bir ilişki içindedir.
Davranışla bağı; Belirli tutumlar belirli davranışları öngörme eğilimde iken,
genel tutumlar genel davranışları öngörme eğilimindedir.
Ulaşılabilirlik; Sık tekrarlanan, kolayca hatırlanan tutumların davranışları
biçimlendirme olasılıkları yüksektir.
Sosyal baskılar; Tutum ve davranış arasındaki uyumsuzluk daha çok bunlar
üzerindeki sosyal baskıların yoğun olmasından kaynaklanır. Bireyin gösterdiği davranış hem
tutum hem de çevrenin etkisi altındadır. Çevrenin etkisi güçlü ise, tutumun davranış üzerindeki
etkisi az olacaktır. Bu nedenle bireyin tutumu ile davranışı farklılık gösterebilir.
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Kişisel deneyim; Tutumlar doğrudan deneyimle ilgilidir. Deneyim sahibi olan
kişilerin tutum davranış ilişkisi ile deneyim sahibi olmayanın ilişkisi farklılık gösterir.

3.6. İş Tutumları
İş tutumları, bireyin işinde ve örgüt içinde nasıl davranması gerektiği konusundaki
inançlar, düşünceler ve duyguları ifade eder. İş tutumları bireyin sahip olduğu tutumlar içinde
daha spesifik ve bireyin tecrübeleri ile zaman içinde değişim gösterebilen tutumlardır. İş
tutumlarından bazıları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
İş tatmini; Bireyin mevcut işinin özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda
oluşan iş hakkındaki olumlu duygulardır.
İşle Özdeşleşme; Bireyin işine katılma ve kendi değeri için iş performansının
önemli olduğunu düşünme derecesidir.
Psikolojik güçlendirme; Çalışanların kendi iş çevrelerini etkilediklerine,
yeterliliklerine, işlerinin anlamlılığına ve iş yerlerinde algıladıkları otonomiye dair inançlarıdır.
Örgütsel bağlılık; Bireyin çalıştığı örgütün bütünü hakkındaki inançları ve
duygularının bütünüdür. Bir çalışanın kendini belirli bir örgütle ve onun amaçlarıyla
özdeşleştirmesi ve örgütün üyesi olarak kalma isteğinin derecesidir.
Örgütsel destek algısı; Çalışanın örgütünün onun katkılarına değer verdiğine ve
onun iyiliğini düşündüğüne inanma derecesidir.
Çalışanın kendini işe adaması; Çalışanın yaptığı işe bağlılığı, işinden
memnuniyeti ve onun için duyduğu coşkuyu ifade eder.
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Uygulamalar

58

Uygulama Soruları

59

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bireylerin olaylar, nesneler ve insanlara karşı tepki verme ön eğilimini ifade eden
tutumları oluşturan bireysel ve çevresel unsurlar bulunmaktadır. Bireylerin sahip olduğu bu
tutumların dört temel işlevi vardır. Bireyler tutumları ile ve tutumlarla davranışları arasında bir
tutarlılık olmasını ararlar. Ancak bunlar arasında bir uyumsuzluk varsa tutumlar veya
davranışlar değiştirilmeye çalışılır ya da bu uyumsuzluğu haklı çıkaracak söylemler
yaratılmaya çalışılır. Bireylerin tutumları içinde ayrı bir yere sahip olan iş tutumları ise çok
çeşitlidir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tutumları incelemenin
sonuçlardan biri değildir?

yaratacağı olumlu

a) Davranışları önceden tahmin edebilmek
b) Davranışları etkileyebilmek
c) Bireyleri kontrol edebilmek
d) Olumsuz tutumları değiştirmek için çalışmalar yapmak.
e) Olumlu tutumları belirleyerek güçlendirmek
2) Aşağıdakilerden hangisinde tutum bileşenleri doğru verilmiştir.
a) Duygusal bileşen, bilişsel bileşen, uygulama bileşeni
b) Ruhsal bileşen, fiziksel bileşen, davranışsal bileşen
c) Duygusal bileşen, fiziksel bileşen, davranışsal bileşen
d) Duygusal bileşen, bilişsel bileşen, davranışsal bileşen
e) Duygusal bileşen, fiziksel bileşen, normatif bileşen
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
6) ……………..; Tutum demeti içinde en önemli olan tutumu ifade eder.
7) ……………..; Bireyin kendine ilişkin tanımak, bilmek istemediği gerçekleri
reddederek egosuna olan güvenini korumasını ifade eder.
8) ……………..; Bireyin mevcut işinin özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda
oluşan iş hakkındaki olumlu duygulardır.
Cevaplar: 1) c 2) d 3) Merkezilik 4)Ego savunmacı işlev 5) İş tatmini
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4. KİŞİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kişiliğin Tanımı Ve Kişilikle İlgili Kavramlar
4.2. Kişiliğin Oluşmasında Etkili Olan Unsurlar
4.3. Kişiliğin Sınıflandırılması
4.3.1. Myers-Briggs Tipi Gösterge
4.3.2. Beş Büyük Kişilik Boyutu Modeli
4.4. Organizasyonlarla İlintili Diğer Kişilik Özellikleri
4.4.1. Kontrol Merkezi
4.4.2. Tip A ve Tip B Kişilikleri
4.4.3. Machiavelizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kişilik ve kişilikle ilgili
kavramları açıklayabilmek
Kişiliğin oluşmasında etkili
olan
unsurları
belirleyebilmek
Farklı kişilik tiplemelerini
ortaya koyabilmek
İşletmelerde
kişilik
sınıflamalarını,
bunların
özellikleri ve ortaya çıkan
olumlu
ve
olumsuz
özellikleri açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Kişilik
Karakter
Mizaç
Myers-Briggs kişilik sınıflandırması
Beş Büyük Kişilik Boyutu
Tip A ve Tip B Kişilik
Machiavelizm
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Giriş

Çevremizdeki insanların her biri her konuda kendine özgü davranışlar sergilemektedir.
Aynı durum örgütler içinde geçerlidir. Etkin çalışma ortamının yaratılabilmesi için insanların
birbirinden farklı olmalarının nedenleri anlaşılmalı ve bireysel farklılıklar kabullenilmelidir.
Yöneticiler bireysel farklılıkları anlamalı, nasıl analiz edebileceğini öğrenmelidir. Çünkü bu
farklılıklar bireyin performansını, iş tatminini, işte yaşadığı stresin derecesini, onun liderlik
tarzını, işletme içindeki çatışmalarını etkileyen önemli bir etkendir. Bireysel farklılıkları
yaratan unsurlar içinde en çok dikkat çekenlerden biri kişiliktir. Kişilikle ilgili tanımlar ve
ilişkili kavramları incelemek bu konunun önemini biraz daha ortaya çıkaracaktır. Bu bölümde
ayrıca, kişiliğin oluşumunda önemli rol oynayan unsurlar ve kişilik konusunda yapılmış olan
farklı sınıflamalar açıklanacaktır.
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4.1. Kişiliğin Tanımı Ve Kişilikle İlgili Kavramlar
Kişilik; en geniş tanımı ile bireyin özel ve ayırıcı davranışlarıdır. Kişilik özeldir, çünkü
bireyin sıklıkla yaptığı ya da en tipik olan davranışlarını ifade eder. Ayırıcıdır, çünkü birey bu
davranışları ile başkalarından farklılıklarını ortaya koyar.
Kişilik değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bunlardan bazılarını incelemek yararlı
olacaktır;
Kişiliğin Davranışsal Tanımı; Bir insanın alışkanlıklarının ya da alışkanlık
sistemlerinin toplamıdır (Watson).
Sosyal Bir Uyarıcı Olarak: Kişilik; bireylerin toplumda oynadığı çeşitli roller
ve bu rollerin başkaları üzerinde bıraktığı etkilerin tümüdür (Mark May).
Derinlik Psikologlarına Göre Kişilik; Bireyin çevresine kendine özgü bir
biçimde uymasını sağlayan psiko-fizik iç güçlerin dinamik bir örüntüsüdür (Allport).

Genel olarak bir tanım yapmak istersek, Kişilik, bireyi tanımlamada kullanılabilecek
fiziksel ve zihinsel özelliklerinin bir bileşimidir.
Kişilikle ilintili kavramlara bakarsak karşımıza karakter ve mizaç kavramları
çıkmaktadır. Genellikle günlük hayatta karşılaştığımız kişilere ilişin kişilik özelliklerinden
bahsederken onun karakteri veya onun mizacı gibi cümleler kurarız. Oysa her iki kavram da
kişiliği tam olarak ifade etmemektedir.
Karakter, kişiye özgü davranışların bütünüdür ve bireyin bedensel, duygusal ve
zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir. Karakter bireyin sahip olduğu toplumsal değer
yargılarının ifadesidir. Diğer bir deyişle kişiliğin ahlaki boyutudur.
Mizaç; bireyin duygusal ve davranışsal hayatının bütünü olarak ifade edilebilir. İnsanın
mizacı yani duygu ve davranışları üzerinde vücudun biyokimyasının (hormonlarının) önemli
bir etkisi olduğu ifade edilebilir.
Yukarıdaki tanımlardan da görüldüğü gibi gerek karakter gerek mizaç kişiliğin yalnızca
tek bir boyutunu ifade etmektedir. Kişilik karakter ve mizacı kapsayan bir kavramdır.

4.2. Kişiliğin Oluşmasında Etkili Olan Unsurlar
Bireyin kişiliğinin oluşmasında önemli olan faktörün ne olduğu konusundaki tartışma
en eski tartışmalardan biridir. Kişilik kalıtım yoluyla mı yoksa çevresel faktörlerin etkisiyle mi
şekil alır?
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Sorunun cevabı oldukça karmaşıktır. Bazı yazarlar %50 kalıtım, %50 çevresel unsurlar
derken bazı yazarlar kalıtımın en önemli unsur olduğu görüşünü savundukları görülmektedir.
Kişilik zaman içinde gelişen bir yapıdır. Dolayısıyla, bireyin hayatı boyunca edindiği tecrübeler
onun kişiliği üzerinde farklı etkiler yaratarak gelişmesini sağlayacaktır.
Şekil 4-1 bireyin kişiliğini şekillendiren unsurları göstermektedir. Modelde görüldüğü
üzere kişilik kalıtsal ve çevresel unsurların etkisiyle şekillenmektedir. Bu unsurları kısaca
açıklamak yararlı olacaktır.
Kalıtım; ana rahmine düşüş sırasında belirlenen etkenlerdir. Bireyin genler vasıtasıyla
ebeveynlerinden aldığı fiziksel, biyolojik ve psikolojik özellikleri ifade eder.
ABD’de tek yumurta ikizleri üzerine yapılan araştırmaların bazılarında doğumdan
hemen sonra ayrılan ve farklı yerlerde farklı aileler tarafından büyütülen bu bireyler aradan 2025 sene geçtikten sonra tekrar incelendiklerinde şaşırtıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin
bazılarının çocuk sayısı ve çocuklarına verdikleri isimler aynı veya büyük benzerlik
göstermekte, bazıları ikizi ile aynı cins köpek beslemekte ve kimilerinin ismi aynı, bazılarının
sevdikleri mekânlar çok benzeşmektedir. Tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmalarda
elde edilen örneklerde de ifade edildiği gibi kalıtımın, kişilik üzerindeki etkilerinin geçmiş
dönemlerde düşünülenin çok üzerinde olduğunu göstermektedir.

Kişiliği belirleyen çevresel faktörlerin başında aile gelmektedir. Aile; özel davranışların
kazanılmasında rolü olan ödül ve cezaların kaynaklandığı ve kullanıldığı ortamlardan biridir.
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Aile içindeki ortam: Örneğin, aşırı derecede katı kuralları olan, baskıcı ailelerde
büyüyen çocukların sosyalleşmede sorun yaşadıkları, bağımsız kararlar almada
zorlandıkları görülmektedir. Diğer taraftan, demokratik aile ortamlarında büyüyen
çocukların özgüveni yüksek sosyal çocuklar oldukları gözlemlenmektedir.
Anne babanın sahip olduğu tutumlar: Anne babanın çocukla iletişimi, ödül ceza
sistemi çocuğun kişiliğinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin aşırı korumacı ailelerde
çocuk ebeveyne bağımlı kendi kararlarını almakta sorun yaşayan, özgüveni düşük
bireyler olabilmektedirler.
Çocuklar arasındaki yaş sırası ve sayısı da kişiliği etkileyen unsurlar arasında
sayılmalıdır.

Aileye ilişkin yukarıda belirttiğimiz faktörlerin kişiliğin oluşmasında etkin olduğu ifade
edilmektedir.
Kültür; kişiliği etkileyen bir diğer önemli çevresel faktördür. Toplumsal
güdüler bireyin doğup büyüdüğü, içinde yaşadığı toplumun kültüründen oluşur.
Toplumsal güdüler ise bireyin o toplum içinde yaşarken üzerinde baskı oluşturan
unsurlar olduğu için birey bu gerilimden kurtulmak, gereksinmeyi gidermek için bazı
davranış biçimleri geliştirir, beceriler kazanır.
Eğitim sisteminin yapısı özellikle çocuklarda yaratıcılığın gelişmesinde ya da
sınırlandırılmasında etkili olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Gerek aile içinde
çocuğa verilen eğitim gerek formal eğitim kişiliğin oluşmasında büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde hem eğitim kurumları hem de ülkeler, eğitim
planları ve düzenlemelerinde bu konu üzerine özel dikkat harcamaktadırlar.

4.3. Kişiliğin Sınıflandırılması
Kişiliği sınıflandırmak ve her bir kişilik özelliğini tanımlayabilmek için pek çok
araştırma yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. Ancak, genelleştirilmiş sonuçlar çıkartabilmek
ve örgütsel karar alıcıların kullanımını sağlamak açısından yapılan çalışmalar yeterli
olmamıştır.
Günümüzde kabul gören kişilik ölçümü veya sınıflandırılmasında kullanılan iki temel
model vardır. Bunlar;
-

Myers-Briggs Tipi Gösterge

-

Beş Büyük Kişilik Boyutu Modelidir.
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4.3.1. Myers-Briggs Tipi Gösterge
Myers-Briggs dünyada en çok kullanılan kişilik değerlendirme araçlarından biridir. Bu
test, bireylere belirli durumlarda nasıl hissettikleri ve nasıl hareket ettiklerini belirlemek için
sorulan 100 sorudan oluşur.
Myers-Briggs ölçümünde temel ilke: şu anki algılama, davranış ve dünya görüşümüz
tecrübelerimiz tarafından şekillendirilir.

- Davranış Unsurları
Algılama: kişiler, eşyalar ve olaylar hakkındaki yorumumuzdur.
Karar (hüküm): algılanan şeylerin ne olduğu hakkında sonuca varma sürecidir.
Dünya Görüşü: insanlar, olaylar, fikirler ve kavramlar hakkındaki ilgi.
Hayatla İlişkili Olmak: ‘geniş bakış açılı’ veya ‘ihtiyaç-istek’ ve ‘soru-cevap’

Anahtar Nokta: algılama ve karardaki farklılık davranışlarda da farklılık yaratır.

- Hayata Bakış Tarzı
İçe Dönüklük (I) (Introversion): temel olarak fikirler ve kavramların iç dünya ile
ilişkili olarak ele alınmasıdır. İçe dönükler iç dünyalarına ilişkin fikirler arasında hem algılama
hem de hüküm ilişkisi kurarlar.

Dışa Dönüklük (E) (Extraversion): temel ilgiler dış dünya ve olayları içerir. Dışa
dönükler dış dünyaya ilişkin algılama ve hükümlerle ilgilenirler.
Her ikisi de diğerinin dünyasında kısa bir süre faaliyet gösterebilir ancak, ‘en iyi
çalışmalarını’ kendi doğal ortamları veya baskın ortamlarında gerçekleştirebilirler.

Algılama Yolları
Duyarlılık (S) (Sensing): Algılamada beş duyunun doğrudan kullanılmasıdır.
Görme
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Duyma
Tat Alma
Koklama
Hissetme

Sezgisellik (N) (Intuition): Algılamayı etkileyen dış kaynaklı fikirler ve etkilerle
birlikte ortaya çıkan bilinçsiz algılama.

Karar (Hüküm) Yolları
Düşünme (T) (Thinking): Kişisel olmayan bulgular için çabalama eğilimi taşıyan
mantıksal süreç.
Hissetme (F) (Feeling): Kişisel ve sübjektif unsurları dikkate alma süreci.

Algılama ve Karar Kombinasyonu
Myers-Briggs tipi göstergede algılama ve karar kombinasyonu kişiliğin özelliklerini
belirler. Buradan yola çıkarak aşağıdaki kişilik tiplerine ulaşabiliriz. Kişilik özelliklerinin neler
olduğu ve bu tip kişiliklerin başarılı olabileceği meslek dalları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Duyarlılık ve Düşünme (ST)
- Algılamada duyarlılık kararda ise düşünmeyi kullanırlar.
- Gerçekleri kişisel olmayan analizlerle birleştirirler.
- Pratik ve gerçeklere yöneliktirler.

İşletme, Muhasebe, Üretim, Makine Ve Teçhizatın Kullanımı, İktisat, Hukuk ve
Cerrahlık en uygun mesleklerdir.
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Duyarlılık ve Hissetme (SF)
- Algılamada duyarlılık kararda ise hissetmeyi kullanırlar.
- ‘Gerçekler’ kişisel yakınlaşmada kullanılır.
- Olaylar ve nesneler hakkındaki gerçeklerden çok insanlara ilişin konularla daha çok
ilgilenirler.
- Sosyaldirler, arkadaşlık ve topluluk içinde olmaktan hoşlanırlar.

Güler yüz gerektiren hizmetler, Öğretmenlik (Özellikle İlkokul), Hemşirelik, Sosyal
İşler, Çocuk Doktorluğu en uygun mesleklerdir.

Sezgisel Olma Ve Hissetme (NF)
- Algılamada sezgisellik kararda hissetme kullanılır.
- Varsayımlar, olasılıklar ve potansiyeller üzerine yoğunlaşırlar.
- Sıcak, hevesli, anlayışlı ve iyi ilişkiler kurabilen kişilerdir.

Öğretim Üyeliği, Reklamcılık, Danışmanlık, Psikologluk, Psikiyatristlik, Yazarlık Ve
Araştırmacılık en uygun mesleklerdir.

Sezgisellik ve Düşünme (NT)
- Algılamada sezgisellik karar almada düşünmenin kullanılmasıdır.
- Kişisel olmayan analizlerde olasılıklar üzerinde yoğunlaşırlar.
- Yaratıcı zekâya sahiptirler ve iyi problem çözücüdürler.

Bilimsel Araştırma, Elektronik, Bilgisayar, Matematik, Teknik Ve Yönetim alanında
geliştirici ve öncüdürler.

73

4.3.2. Beş Büyük Kişilik Boyutu Modeli
Yapılan çalışmaların bulguları ile en çok desteklenen model beş büyük kişilik boyutu
modelidir. Model, insan kişiliğinin belirli farklılıklarının çoğunu kapsamaktadır.
Boyutlar;
-

Dışa Dönüklük

-

Uyumluluk

-

Sorumluluk

-

Duygusal Kararlılık

-

Deneyime Açıklıktır

Şekil 4-2: Kişiliğin Hiyerarşik Yapılanması
Kaynak: Jennifer M. George and Gareth R. Jones; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.157.

Dışa Dönüklük; İlişkilerdeki rahatlık seviyesini ifade eder. Dışa dönüklerin
özellikleri; sokulgan, kendini ifade edebilen, sosyal kişilerdir. İçe dönükler; çekingen, korkak
ve sessizdirler.
Uyumluluk; bireyin diğer bireylere uyma eğilimini ifade eder. Uyumlu bireyler
işbirlikçi, sıcakkanlı, güvenilir kişilerdir. Bunlar iş hayatındaki stresli ortamlara uyum
sağlayabilirler. Uyumsuzlar ise, soğuk, muhalif kişilerdir. Genellikle olumsuz duygular
içindedirler, iş stresini daha yoğun hissederler. Kendilerine karşı da son derece yüksek
eleştirilerde bulunurlar.
-

Sorumluluk; Güvenlik ölçeğidir. Sorumlu bireyler, güvenilir, tutarlı, azimlidir.
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Duygusal Kararlılık; Bireyin gerilime dayanma yeteneğini ifade eder. Bu
ölçeği yüksek olanlar sakin, endişesiz ve kendinden emin kişilerdir.
Deneyime Açıklık; Yeniliklere ilgi gösterme ve yeniliklere yakınlık ölçülmeye
çalışılır. Deneyime açık olan bireyler, zeki, meraklı, hayal gücü kuvvetli ve farklı konulara ilgi
duyan kişilerdir.

Tablo 4-1 Beş Büyük Kişilik Boyutu

Kişilik Boyutu
Dışa Dönüklük
Uyumluluk
Sorumluluk
Duygusal Kararlılık
Deneyime Açıklık

Olumlu Yönde Yüksek Puanı Olan
Kişilerin Karakteristik Özellikleri
Konuşkan, Sosyal, Kendini İfade Edebilen,
Çekingen Olmayan
Güvenilir, İyi huylu, İşbirlikçi, Yumuşak
Kalpli
Güvenilir, Azimli, Tutarlı
Sakin, Kendinden Emin, Güvenli
Zeki, Meraklı, Yaratıcı, Açık

Kaynak: Angelo Kinicki and Robert Kreitner: Organizational Behavior key concepts,
skills and best practices, McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2008, p.131.

Beş Büyük Kişilik modelinin ele alınmasının nedeni kişilik özelliklerinin örgüt
çalışanları ile özdeşleştirilmesi ve bu alanda çalışanlara önemli bilgiler vermesidir. Tablo 4-2
Beş Büyük Kişilik Modelinin Örgütsel Davranışı etkileme ölçütünü göstermektedir.
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4.4. Organizasyonlarla İlintili Diğer Kişilik Özellikleri
Organizasyonlarda kişilik analizlerinde kullanılan farklı sınıflandırmalar da yer
almaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;
-

Kontrol Merkezi

-

Tip A ve Tip B Kişilikleri

-

Machiavelizm

4.4.1. Kontrol Merkezi
İnsanlar içinde bulundukları durumu anlatırken veya değerlendirirken bu durumların
kontrolünün kendilerinde mi yoksa başkalarında mı olduğuna dair değişik fikirlere sahiptirler.
Bazıları etraflarında olan bitenlerde kedilerinin son derece az kontrolü olduğunu söylerken
bazıları yaşadıklarının kendi faaliyetleri sonucu olduğunu dolayısıyla kendilerinin onları
kontrol edebilme gücü olduğunu söylerler. Kontrol merkezi özellikleri bireysel farklılıklar
yaratır.
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Dışsal Kontrol Merkezciler; Yaşadıkları şeyler, elde ettikleri sonuçlardan
dışsal unsurların sorumlu olduğunu düşünürler. Örneğin: şans, kader, vs.
İçsel Kontrol Merkezciler; Yaşadıklarından yetenekleri, çabaları, kendi
yaptıklarının sorumlu olduğuna inanırlar.
-

İçsel kontrol merkezciler, daha yüksek iş motivasyonuna sahiptirler.

İçsel kontrol merkezciler, gösterdikleri çaba ile elde edecekleri performans
konusunda daha güçlü beklentilere sahiptirler.
İçsel kontrol merkezciler, performansları ödüllendirildiğinde problem çözme ve
öğrenmede daha başarılılar.
-

İçsel kontrol merkezciler, performans iş tatmini ilişkisi daha güçlüdür.

İçsel kontrol merkezciler dışsal kontrole inananlara nazaran daha yüksek ücret
ve ücret artışı elde ederler.
-

Dışsal kontrol merkezcilerde diğerlerine oranla kaygı düzeyi daha yüksektir.

4.4.2. Tip A ve Tip B Kişilikleri
Günümüzde üzerinde en çok konuşulan kişilikle ilgili tanımlamalardan biri de Tip A ve
Tip B kişilik özellikleridir.
Tip A; Başarma isteği ve çabası yüksek olan, aşırı derecede rekabetçi, sabırsız,
mükemmeliyetçi, zaman zaman düşmanca tavırlara sahip olabilen kişidir.
Tip B; Rahat, işi kolaylaştırma eğiliminde olan, günlük yaşantısında az rekabetçi
olan kişilerdir.

Tip A kişilik sahipleri kısa zamanda önemli işlerin yapılma zorunluluğu olan işletmeler
için ideal gözükse de;
-

Tip A yöneticiler çalışanlarla Tip B yöneticilere nazaran daha çok sorun yaşarlar.

-

Tip A çalışanlar iyi bir takım elemanı değildir kedi başına daha iyi çalışır.

-

Tip A kişiliği olanlar zaman zaman yüksek derecede takıntılı olabilirler.
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4.4.3. Machiavelizm
Machiavelizm adını on altıncı yüzyılda gücü nasıl kazanırsın ve kullanırsın konusunda
kitap yazan ünlü yazar Nicolo Machiavelli’den almaktadır.
Bu davranış tipine sahip olan kişileri tamamen kişisel kazançları için başkalarını
yönlendiren, birlikte olduğu kişilerle arasına duygusal mesafe koyabilen kişidir.
Yüksek machiavel davranış özelliğine sahip olan kişiler işletmelerde pazarlık özelliği
gerektiren işlerde veya primli satış işlemlerinde başarılı olabilirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bireysel farklılıkları yaratan en önemli özellik olan kişiliğin oluşumunda genetik
kodlarla getirilen özelliklerin yanında çevresel unsurlar da etkilidir. Özellikle, alınan eğitim,
bireyin içinde büyüdüğü sosyo-kültürel çevrenin etkisi yadsınamaz. Bireylerin kişilik
özelliklerini belirlemek için geliştirilmiş farklı ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçeklerin
odaklandıkları özellikler birbirinden farklı olduğu için sınıflandırmalar değişik kişilik tiplerini
ortaya koymaktadır. İşletmeler açısından ele aldığımızda farklı meslek grupları ve işletme
içindeki farklı pozisyonlar için ihtiyaç duyulan kişilik özellikleri değişmektedir.
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Bölüm Soruları
1) “ Kişilik, bir insanın alışkanlıklarının ya da alışkanlık sistemlerinin toplamıdır”
tanımı hangi yaklaşımı ifade eder?
a) Davranışsal
b) Sosyal bir uyarıcı
c) Derinlik psikologları
d) Psikiyatrik
e) Sosyolojik
2) Kişiliğin içinde aşağıdaki hangi unsur yer almaz?
a) Davranışlar
b) Duygular
c) Motivasyon
d) Değerler
e) Algısal stil
3) Kişisel olmayan bulgular için çabalama eğilimi taşıyan mantıksal süreç
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hissetme
b) Düşünme
c) Sezgisellik
d) Algılama
e) Duyarlılık
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
4) ……………………..; Yaşadıklarından yetenekleri, çabaları, kendi yaptıklarının
sorumlu olduğuna inanırlar.
5) ……………………….; Bireyin gerilime dayanma yeteneğini ifade eder.

Cevaplar; 1) a 2) c 3) b 4) İçsel Kontrol Merkezciler 5) Duygusal Kararlılık
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5. ÖĞRENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Öğrenmenin Tanımı ve Öğrenme İle İlgili Koşullar
5.2. Öğrenme Teorileri
5.2.1. Klasik Koşullanma
5.2.2. Operant Koşullanma
5.2.3. Sosyal Öğrenme
5.2.4. Örgütsel Öğrenme Modelleri
5.3. Öğrenilenlerin Hatırlanması ve Unutma
5.4. Öğrenme Eğrileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrenmenin temellerini ve
süreci açıklayabilmek
Farklı öğrenme modellerini
kavrayabilmek
Örgütsel
öğrenme
modellerini anlayabilmek ve
işe göre öğrenme modelini
belirleyebilmek
İşletmelerde
karşılaşılan
öğrenme ve performans
ilişkisini açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Öğrenme
Klasik Koşullanma
Operant Koşullanma
Sosyal Öğrenme
Güçlendirme
Örgütsel Öğrenme
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Giriş

Canlılar arasında en yüksek öğrenme kapasitesine sahip olan insanın öğrenme süreci
ömrü boyunca devam etmektedir. İnsan sosyal hayatında sürekli olarak yeni bir şeyler
öğrenirken iş hayatında da işini daha etkin yapabilmek ve geliştirebilmek için öğrenmek
zorundadır. Belki işletmeye yeni dâhil olanlar için öğrenmenin önemli olduğu söylenebilirse de
işini uzun zamandır yapan kişilerin de yeni başlayanlar kadar olmasa da öğrenmeye ihtiyacı
vardır. Özellikle günümüzde yeni teknolojilerin gelişimi, yenilikler ve bilimdeki gelişmeler
sahip olduğumuz bilgi ve yeteneklerin etkinliğini yitirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle,
örgütsel davranış çerçevesinde öğrenmenin kapsamlı olarak incelenmesi yararlı olacaktır.
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5.1. Öğrenmenin Tanımı ve Öğrenme İle İlgili Koşullar
Öğrenme: Tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen oldukça devamlı bir
değişikliktir. (Sadece izlemek öğrenmek için yeterli değildir). Tanımdan da anlaşılabileceği
gibi öğrenmenin 3 temel öğesi vardır:
Davranışta değişiklik: Öğrenme sonucunda bireyin davranışlarında olumlu veya
olumsuz yönde bir değişikliğin ortaya çıkması gerekir. Her öğrenme olumlu değildir. Birey
kötü alışkanlıkları, kendisi ve başkaları için olumsuz sonuçlar oraya çıkarabilecek davranışları
da öğrenebilir.
Tekrar veya yaşantı sonucu: Öğrenmenin bir diğer özelliği tekrar ve yaşantı
sonucunda ortaya çıkmasıdır. Sakatlanma, büyüme doğal evrimi ve adaptasyonu ifade eder.
Oysaki öğrenme bir çabanın sonucunda ortaya çıkar.
Devamlı bir değişim olmasıdır: Öğrenme sonucunda ortaya çıkan davranış
değişikliğinin sürekli hale gelmiş olması gerekir. Örneğin bir çocuğun sıcak bir şeye ellediğinde
eli yandığı için hemen elini çekmesi sıcak şeylere dokunmamayı veya sıcaklığın elini
yakabileceğini öğrendiğini söylememiz mümkün değildir. Ancak, çocuk sıcak bu
deneyiminden sonra bir daha sıcak bir nesne ile karşılaştığında tekrar ona dokunmak için elini
uzatmıyorsa öğrenmenin gerçekleştiğini söylememiz mümkündür. Ancak öğrenilen unsur ile
uzun bir süre karşılaşılmadığı takdirde sönme veya unutma ortaya çıkabilir.
Öğrenmenin gerçekleşmesi için bazı koşullara ihtiyaç duyulur. Bu koşullar aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
Güdülenme; Öğrenilmiş davranışın gösterilmesi güdüye bağlıdır. Güdülenme,
bireyin ödüllendirilmesine olanak sağlayan belirli veya genel bazı davranışlara
yönelttiği için öğrenmeyi ortaya çıkaran unsurlardan biridir. Örneğin: Çocuğun
konuşmayı öğrenmesi vb. Genel uyarılmışlık hali ile güdülenme arasındaki bağlantı
daireseldir. Genel uyarılmışlık halinde olan birey çevresindeki uyarıcılarla kolayca
güdülenir. Bu uyarıcılar kişide merak ve araştırıcı davranışların ortaya çıkmasını sağlar.
Genel Uyarılmışlık Hali: Bireyin öğrenebilmesi için genel uyarılmışlık halinde
olması gerekir. İnsanlar derin uyku halindeyken bir şey öğrenemezler. Bazı çalışmalar
uyku halindeyken bazı şeyleri bireyin ayırd edebildiğini gösterseler bile bu son derce
küçük miktarda olduğu için göz ardı edilebilir. Bireyin öğrenebilmesi için
farkındalığının yüksek olması gerekir. Belirli bir noktaya kadar uyarılmışlık hali
öğrenmeyi olumlu etkiler ancak belirli bir noktadan sonra uyarılmışlık hali arttıkça
bireyde korku ve heyecan ortaya çıktığı için öğrenme engellenir. Şekil 5-1 Genel
uyarılmışlık düzeyi ile öğrenme arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
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Şekilden de görülebileceği gibi kişinin artan tetikliği ve olumlu duyguları öğrenmeyi
yükseltirken uyarıların dozu artınca belirli bir seviyeden sonra korku ve kaygı ortaya çıktığında
bu duyguların baskın hale gelmesiyle öğrenilen miktar hızla azalmaktadır.
Türe Özgü Hazır Olma: Bir organizma ancak genetik donanımının elverdiği
davranışları öğrenebilir. Örneğin. İnsanın uçması mümkün değildir çünkü gerekli olan
yapıya sahip değildir. Bireyin türe özgü hazırlığı onun öğrenebileceği unsurları da
belirler. Örneğin insanlar konuşmayı, yürümeyi, yüzmeyi öğrenebilir çünkü insan
beyninde bunlar için gerekli olan donanım vardır.

5.2. Öğrenme Teorileri

Öğrenme kavramı çok uzun zamandır psikologların çalışmaları içinde yer almaktadır.
Öğrenmeye ilişkin teorileri 3 grupta ele almak mümkündür. Bunların ilk ikisi davranışçı
yaklaşımın içine giren Klasik Koşullanma ve Operant Koşullanma sonuncusu ise, Sosyal
öğrenme teorisidir.

90

5.2.1. Klasik Koşullanma
Klasik koşullanma, Rus fizyolog İvan P. Pavlov’un çalışmaları ile ortaya çıkmıştır.
Pavlov, köpeklerdeki fizyolojik koşullanmayı araştırmıştır. Pavlov köpeğin salya salgısını
yalnızca yiyeceği ağzına aldığı zaman değil, yiyeceği gördüğü, hatta sahibinin ayak seslerini
duyduğu zaman bile salgıladığını gözlemlemiştir. Bu noktadan yola çıkarak Pavlov bir dizi
araştırma yapmıştır.
Pavlov yaptığı ilk deneylerde zil ya da herhangi bir ses duyduğunda köpeğin salya
salgılamadığını ancak, önüne yiyecek konduğunda salya salgıladığını tespit etmiştir. Çünkü
yiyecek salya salgısı için doğal uyarıcıdır. Sonraki deneylerinde Pavlov yiyecekten önce ve
yiyecekle beraber zil çalındığında bir süre sonra zil sesini duyan köpekte salya salgılandığını
belirlemiştir. Bu, köpeğin zil sesi ile beraber veya zil sesinden sonra yiyecek verileceğini
öğrendiğini göstermektedir.
Pavlov’un deneylerinde zil sesi başlangıçta nötr uyarıcı iken şartlanmadan sonra şartlı
uyarıcı haline gelmiştir. Yiyecekle birlikte salya salgılanması doğal tepki iken zil sesi
duyulunca salya salgılanması şartlı tepkidir. Bu çalışmanın sonucunda:
Eğer koşulsuz bir uyarıcı bulunup bu koşullu uyarıcı ile eşleştirilebilirse bir
organizmanın repertuarında bulunabilecek her tür davranışın koşullandırılabileceği ileri
sürülmüştür.
Klasik koşullanma pasiftir. Bir şeyler olur ve biz bu olanlar belirli bir şekilde
yanıt veririz. Şartlı öğrenmeye ilişkin birçok örnek verilebilir. Ancak bunun öğrenmenin
tamamını açıklamadığı da bir gerçektir.
Birçok psikolog klasik koşullanmanın insanın öğrenmesinin ancak küçük bir
kısmını açıklayabildiğini ileri sürmektedir.

5.2.2. Operant Koşullanma
Operant koşullanmaya göre davranış sonuçların bir fonksiyonudur. Operant
koşullanma, ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranışın yapılmasını öğrenmektir.
Operant Koşullanma ile ilgili önemli çalışmalardan biri de B.F. Skiner’in yaptığı çalışmalardır.
Skinner gözlenebilir çevresel uyarıcılardan bağımsız, içten gelerek kendiliğinden yapılan
davranışların da şartlandırılabileceğini savunmuştur.
Skinner yaptığı deneyde aç bir fareyi bir kafes içine koymuştur. Özel olarak hazırlanan
bu kafeste fare gezinirken çeşitli davranışlarda bulunur. Bir rastlantı sonucu, kafesin içindeki
bir kola dokunur ve kafesin içindeki kaba yiyecek düşer. Fare yiyecekle ödüllendirilmiş olur.
Bundan sonra birkaç kez daha kutuya konulan fare daha kısa sürede kola dokunmayı başarır.
Deneyler devam ettiğinde bir süre sonra fare doğrudan kola dokunarak yiyeceğin kafesin içine
düşmesini sağlar.
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Operant koşullanmada olumlu sonuç veren davranışın öğrenilmesinin mümkün olduğu
görülmektedir. Ancak, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için istenilen davranış gösterildiğinde
ödüllendirilerek davranış pekiştirilmelidir. Burada etki yasasından söz etmek yerinde olacaktır.
Etki Yasası: Aynı duruma karşı geliştirilebilecek birçok yanıt ya da karşılıktan
beraberinde bir tatmin (ödül, pekiştirici) getirenler daha etkili ve kalıcı olurlar. Aksine
rahatsızlık getirici davranışlar ise, daha az kalıcıdır.

Şekil 5-2 Örgütlerde operant koşullanma sürecini göstermektedir. Operant
koşullanmada kişi davranış ile sonuç arasındaki ilişkiyi fark ettiği zaman öğrenme gerçekleşir.
Bu koşullanma tarzında davranış, sonuçlarla yönlendirilerek kontrol edilmeye çalışılır.
Operant koşullanma örgütün sonuçlar üzerine odaklanarak, öncelikli olarak müşteri
tatmini arttırmak ve istenmeyen davranışları azaltmak yönündeki amaçlarına nasıl
ulaşabileceğini bulmaya çalışır.
Operant koşullanmada istenilen davranışın gösterilme sıklığının artması ve kalıcı hale
gelmesini sağlayacak davranış süreci güçlendirme (pekiştirme) olarak ifade edilir.
Güçlendirici: bir davranışı kuvvetlendiren her hangi bir uyarıcıdır. Güçlendirme ise, davranışın
kuvvetlendirilmesidir.
Güçlendirmenin olabilmesi için ilk önce istenilen davranışın ne olduğunun açıkça
belirlenmesi gerekir. Güçlendirme pozitif ve negatif güçlendirme olarak sınıflandırılabilir.
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Pozitif güçlendirme: Örgüt için arzulanan davranışı gösteren çalışanın, istediği
sonuçları elde ettiği için bu davranışları gösterme sıklığını arttıran olumlu sonuçların
yönetimidir. Potansiyel pozitif güçlendiriciler: daha yüksek maaş, primler, hediyeler, iş
unvanları, daha ilginç iş, sözlü olarak onurlandırma, izinler ve ödüllerdir.
Ödül ve pozitif güçlendirme her zaman aynı şey değildir. Örneğin: Hataları bulduğu için
çalışanların bir arada olduğu bir ortamda kişiyi gruba takdim etmek onu tanıma ve taltif etmede
önemlidir. Ancak hatalarını bulduğu arkadaşlarının yanında bu ödüllendirme sonunda
arkadaşlarının olumsuz hisleri nedeniyle eleman aynı duyarlılığı göstermeyecek ve eski
performansını düşürecektir.
Bireylerin ihtiyaçları farklı olduğuna göre, farklı bireylere farklı pozitif güçlendirici
kullanmak yerinde olur.

Tablo 5-1
Periyodik Pozitif Güçlendirme Listesinde Dört Yol
Güçlendirme Listesi
Sabit Aralıklarla: Güçlendiricinin belirli bir
zaman geçtikten sonra verilmesi
Sabit Oranlarda: Güçlendiricinin belirli
sayıda sonuçtan sonra verilmesi
Değişken
Aralıklarla:
Güçlendiricinin
rastgele zamanlarda verilmesi

Örnek
Haftalık veya aylık ödemeler
Parça sayısına göre ödeme veya komisyon

Önceden planlanmamış rastgele övgü:
Örneğin patronun canının istediği zaman
ofisinden çıkıp ortada dolanması
Değişken
Oranlarda:
Güçlendiricinim Rastgele kalite kontrolün yapılması ve sıfır
belirsiz sayıdaki sonuçtan sonra verilmesi
hatanın ödüllendirilmesi

Kaynak: John R.Jr, Schermerhorn, James G. Hunt, Richard N. Osborn; Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994, s.203.

Şekil 5-2’de görüldüğü gibi istenilen davranışların ortaya çıkmasında yalnızca pozitif
güçlendirme rol oynamaz. Negatif güçlendirme de istenilen davranışların öğrenilmesinde
kullanılan bir yöntemdir.
Negatif güçlendirme: Olumsuz sonuçları ortaya çıkaracak davranışlardan kaçınmadır.
Kaçınılan olumsuz sonuçlar negatif güçlendiricilerdir. Örneğin: Yönetici sürekli olarak
raporların zamanında gelmediğinden herkesin ortasında yakınıyorsa raporları hazırlayanlar
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yakınmadan kaçınmak için zamanında raporları hazırlarlarsa bu yakınma negatif
güçlendiricidir.
Kırmızı ışıkta geçersek para cezası ödememiz gerekebilir.
güçlendiricidir. Çünkü istenilen davranışın ortaya çıkmasını sağlar.

Para ceza negatif

Mahrum bırakma: Davranışlara verilen güçlendirici sonuçların ortadan
kaldırılmasıdır. Örneğin: sürekli geç kalmasına rağmen bu durumu yanında çalışanlar
tarafından kapatılan kişinin çevresindekilerin onun davranışını örtmesini engellemek geç
kalmamasını sağlayabilir.
Mahrum bırakma istenilmeyen davranışların azaltılmasında daha az sıkıntılı, daha az
kırıcı yoldur.
Cezalandırma: İstenilmeyen davranışlarda olumsuz sonuçların ortaya çıkmasıdır.
Cezalandırma, olumlu davranışa yönlendirmez ama istenilmeyen davranışın önüne geçmeye
çalışır. Cezalandırma düşük performansın yükseltilmesinde etkili olmasına rağmen tatmin
üzerinde etkili olamayabilir.

Cezalandırma Stratejisinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar:
•
Cezalandırma sonucunda olumsuz davranış görülmeyebilir ama bu geçici
olabilir.
•
Yönetsel olarak cezalandırma yapan kişi bu davranışından vazgeçince
kendisinin olumsuz değerlendirileceğini düşünebilir.
•
Cezaya rağmen başkaları daha güçlü bir şekilde olumsuz davranışı
güçlendiriyorsa olumsuz davranış azalmayabilir ya da ortadan kalkmayabilir.

5.2.3. Sosyal Öğrenme
Sosyal Öğrenme Teorisi (Sosyal Bilişsel Teori): Öğrenmede düşünceler, duygular ve
sosyal çevrenin etkisini de hesaba katan bir yapıdır.
Sosyal öğrenme teorisine göre bireyin bir davranışta bulunmasında etkili olan şey,
yalnızca davranışın sonuçları değil, sosyal çevredeki bilgiler ve o çevredeki kişilerden
öğrendikleri gibi pek çok faktördür. Şekil 5-3 Sosyal Öğrenme Sürecini göstermektedir.
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Sosyal öğrenme bilişsel öğrenme kuramları içinde yer alır ve dolaylı öğrenmeyi ifade
eder. Dolaylı öğrenme bireyin başka bir bireyi izleyerek, gözlemleyerek öğrenmesidir. Dolaylı
öğrenmeyi etkileyen birçok değişik unsur bulunmaktadır. Bunlar:
Öğrenen mutlaka model aldığı kişinin işini yaparken ki davranışlarını
izlemelidir.
-

Öğrenen modelin davranışlarını doğru bir şekilde algılamalıdır.

-

Öğrenen davranışı mutlaka hatırlamalıdır.

-

Öğrenen davranışı yerine getirebilecek bilgi ve yeteneklere sahip olmalıdır.

Öğrenen modelin davranışından dolayı güçlendirildiğini görmüş olmalıdır. Aksi
takdirde cezalandırılan bir davranışı öğrenmenin anlamı olmayacaktır.

5.2.4. Örgütsel Öğrenme Modelleri
Danny Miller örgütsel öğrenmeye ilişkin en baskın olan 6 model olduğunu ifade
etmektedir. Bunlar;
Analitik Öğrenme: öğrenme iç ve dış çevrenin araştırılması ile ortaya çıkar.
Bilgi sayısaldır ve analiz edilebilir.
Sentez Öğrenme: analitik modele nazaran daha kendine özgüdür. Sistem
düşüncesi kullanılarak karmaşık ve çok miktardaki bilginin sentezi üzerine odaklanılır.
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Bu yöntemde çalışanlar fırsatlar, problemler ve olaylar arasındaki karşılıklı ilişkileri
tanımlamaya çalışırlar.
Tecrübi Öğrenme: Bu rasyonel metoda dayanan bir yaklaşımdır ve küçük
deneyler ve sonuçların gözlemlenmesi üzerine oturmaktadır.
-

Etkileşimli Öğrenme: Bu model yaparak öğrenme modelidir.

Yapısal Öğrenme: Modelde örgütsel rutinler kullanılır. Çalışanlar standart hale
gelmiş süreç ve prosedürleri takip ederek öğrenir.
Kurumsal Öğrenme: Çalışanlar çevresel örnekleri veya yöneticilerini
gözlemleyerek öğrenirler. Sosyalleşme süreci ve hami yöneticiler bu tür öğrenmede
önemli rol oynar.

5.3. Öğrenilenlerin Hatırlanması ve Unutma
Öğrenilenlerin hatırlanmasını sağlayan unsurlar:
-

Malzemenin anlamlılığı

-

Öğrenme Derecesi

-

Bozucu Etkidir.

Malzemenin Anlamlılığı: Öğrenen birey kendisi için anlam ifade eden konuları
öğrenmek isteyecektir. Çevremizde binlerce uyaran olmasına rağmen bunların içinden
bazılarını algılayıp onlara anlam yüklemekteyiz. Dolayısıyla dikkat çekmesi ve bireyin
ihtiyaçlarını karşılaması öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştıracaktır.
Öğrenilenlerin hatırlanmasında öğrenme derecesi de etki yapar. Birkaç kez tekrarlanmış
ve uzun süreli hafızaya aktarılmış olan bilgiler hatırlanırken, yalnızca kısa süreli hafızaya
kaydedilmiş ve üzerinde fazlaca durulmamış olan bilgiler unutulur. Uzun süreli hafız büyük bir
kitaplığa benzetilebilir. Belleğimize tek bir bilgi ile ilgili ne kadar çok çağrışım yaparsak o
kadar çok hatırlarız.
Bellek izi kısa süreli hafızada bozulduğu takdirde kaybolur. Ancak uzun süreli hafızaya
geçen bilgi ömür boyunca unutulmaz.
Bellek ve unutma ilişkisi Şekil 5-4’de grafikle gösterilmiştir.
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Şekil 5-4 Bellek ve Unutma

Şekilde de görüldüğü gibi insan ilk 20 dakika içinde öğrendiklerinin yarısına yakın bir
kısmını unutmaktadır. Bir gün içerisinde ise öğrendiklerinin %30’unu koruyabilmektedir.
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Şekil 5-5 Tekrar Hatırlama İlişkisi

Öğrendikten hemen sonra hafızanın ulaştığı en yüksek noktada, uygun ve düzenli tekrar
hatırlanma miktarını en yüksek düzeyde tutacaktır. İlk tekrar öğrenme seansının ardından
yapılmalıdır. Bu, öğrenilen miktarın yaklaşık 24 saat saklanmasını sağlar. İkinci tekrar yaklaşık
24 saat sonra yapılmalı, sonra 1 hafta, 1 ay ve 6 ay sonra yapılan küçük tekrarlar uzun süreli
bellekte bilginin saklanmasını sağlayacaktır.
İnsanlar öğrendiklerini çeşitli nedenlerle unuturlar. Unutma nedenleri:
•

Bastırma (isteyerek unutma): Bilinçaltı çalışan koruma mekanizmasıdır.

•

Bellek izinin bozulması: Bellek izi kısa süreli bellekte bozulduğu için kaybolur.

•
Karışma: Karışma birbirine benzeyen çok sayıda malzemenin birikmesinden
olabileceği gibi bir anıyı diğerinden ayıran ipuçlarının olmamasından da
kaynaklanabilir.
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5.4. Öğrenme Eğrileri
Öğrenme sürecinde bazı ayrıntılar öğrenme durumuna göre değişiklik gösterse de temel
ilkeler aynı kalır. İşletmelerde karşımıza farklı öğrenme eğrileri çıkmaktadır. Bunları kısaca
incelersek:

Şekil 5-6 Zor Görev Eğrisi

Zor görevlerde öğrenme eğrisi yavaş ve zorlu bir tırmanış gösterir. Öğrenme süreci uzun
zaman alır. Performans artışı ise, süreç içinde yavaşça gelişir.
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Şekil 5-7 Kolay Görev Eğrisi

Kolay görevlerde işlerin öğrenilme süresi kısadır. Dolayısıyla performans kısa sürede
artar. Ancak daha sonra öğrenilecek yeni bir şey olmadığı ya da çok az olduğu için alıştırma
zamanı ne kadar uzarsa uzasın performansta önemli bir değişiklik olmaz.
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Şekil 5-8 Önce Zor Öğrenince Kolaylaşan Görev Eğrisi

Bazı işlerde ilgili fonksiyonların öğrenilmesi, bunların yerine getirilmesi ile ilgili
bilgilerin edinilmesi uzun zaman alır bu sürede performans önemli derecede artmaz. Ancak iş
iyice öğrenildiğinde performans hızla artar. Örneğin: Teknik işler.
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Uygulamalar

102

Uygulama Soruları

103

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Davranışlarda sürekli değişiklik olarak ifade edilen öğrenme, bilişsel bir süreçtir.
Öğrenmenin gerçekleşmesi için türe özgü hazır olma, güdülenme ve genel uyarılmışlık hali
gerekir. Öğrenme için geliştirilmiş farklı teoriler vardır. Öğrenmede güçlendirme önemli bir
yer tutar. Modern yaklaşımlar içinde cezadan ziyade negatif ve pozitif güçlendiricilerin
kullanılmasına ağırlık verilmektedir. Örgütlerde farklı görevlerde farklı öğrenme eğrileri
ortaya çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel öğelerinden biridir?
a) Davranış değişikliğinin bir kere gerçekleşmesi
b) Kaza ya da hastalık sonucunda ortaya çıkması
c) Fark edilmeden gerçekleşmesi
d) Davranışta devamlı bir değişiklik olması
e) Başarma isteği
2) ……………….., ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranışın yapılmasını
öğrenmektir.
a) Bastırma
b) Operant koşullanma
c) Negatif güçlendirme
d) Pozitif güçlendirme
e) Sosyal Öğrenme

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) ………………………….Bu rasyonel metoda dayanan bir yaklaşımdır ve küçük
deneyler ve sonuçların gözlemlenmesi üzerine oturmaktadır.

4)……………….. Teorisi: Öğrenmede düşünceler, duygular ve sosyal çevrenin etkisini
de hesaba katan bir yapıdır.

5) ………….: Çalışanlar çevresel örnekleri veya yöneticilerini gözlemleyerek
öğrenirler. Sosyalleşme süreci ve hami yöneticiler bu tür öğrenmede önemli rol
oynar.
Cevaplar: 1) d 2) b 3) Tecrübi Öğrenme 4) Sosyal Öğrenme Teorisi (Sosyal Bilişsel
Teori) 5) Kurumsal Öğrenme
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6. GRUP VE TAKIM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Grubun Tanımı, Özellikleri ve Çeşitleri
6.1.1. Grupların Özellikleri
6.1.2. Grup Çeşitleri
6.1.2.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplar
6.1.2.2. Birincil ve İkincil Gruplar
6.1.2.3. Üyelik ve Referans Grupları
6.1.2.4. Görev Grupları
6.1.2.6. Arkadaşlık Grupları
6.1.3. Gruba Katılma Nedenleri
6.2. Grup Oluşturma Süreci
6.3. Takımların Tanımı ve Özellikleri
6.3.1. Gruplar ve Takımlar Arasındaki Farklar
6.3.2. Takım Çeşitleri
6.4. Etkili Takım Oluşturma Modeli
6.4.1. İçerik
6.4.2. Takım Bileşimi
6.4.3. İş Dizaynı
6.4.4. Süreç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gruplar, grupların özellikleri
ve işletme içinde oynadığı
rolleri açıklayabilmek
Farklı grup çeşitleri ve
çalışma
dinamiklerini
anlayabilmek
Takım ile grup arasındaki
farklılıkları
yorumlayabilmek
İşletme
içindeki
takım
çeşitlerini ve yaptıkları işleri,
çalışma
yöntemlerini
anlamak
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Anahtar Kavramlar
Grup
Takım
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Giriş

Gruplar topluluk halinde yaşayan ve çalışan bireyler için son derece önemlidir.
Hawthorne araştırmaları da göstermiştir ki klasik teorinin homo-economicus (ekonomik veya
rasyonel insan) varsayımı işletmelerde tam anlamıyla geçerli değildir. Sosyal insan kavramı
çalışanlar için daha doğru bir tanımlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde insanı grup
içindeki yapısı ile anlamaya ve tanımaya çalışacağız. Öncelikli olarak grup tanımlanıp, grup
çeşitlerinden bahsedildikten sonra insanların bir gruba dahil olmalarının nedenleri açıklanacak,
grup oluşturma süreci anlatılacaktır. Bazen grup ve takım kelimelerinin aynı kavramlar olduğu
düşünülse de ikisi arasında önemli, farklar vardır. Özellikle postmodern yaklaşımların hepsinde
takım çalışmasının gerekliliği ve önemi ortaya konmuştur. Bu nedenle bu bölümde takım
tanımlanarak gruplardan farkları açıklanacak ve takım çeşitleri, takım oluşturma sürecinin
basamakları anlatılacaktır.
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6.1. Grubun Tanımı, Özellikleri ve Çeşitleri
Grup kavramı sosyolojide ele alınan konulardan biridir. Ancak, işletmeler çok sayıda
elemanın işletmenin amaçlarına ulaşmak için bir arada çalıştığı yapılardır. Hawthorne
çalışmalarından itibaren bilinen gerçek insanlar için rasyonellik yanında sosyallikte önemli rol
oynamaktadır. Bu nedenle, bir grubun içinde bireyin davranışlarını anlayabilmek için öncelikli
olarak bireylerin neden gruplar içinde yer aldıklarının, grup davranışlarının ve değişik
gruplardaki yapının anlaşılması gerekir. Bütün bunlar yöneticinin çalışanları anlamasını,
faaliyetlerini etkin olarak yerine getirmesini sağlayacak bilgilerdir.
Grup: Belirli amaçlara ulaşmak için bir araya gelmiş İki veya daha çok kişinin birbirini
etkileyerek birlikte hareket ettikleri bir topluluktur.
Diğer bir deyişle, grup: belirli bir süre içinde belli hedeflere ulaşmak için rollerini
oynayarak sosyal ilişkilerini devam ettiren birçok kişinin meydana getirdiği topluluktur.

6.1.1. Grupların Özellikleri
Gupları tanımlamakta kullanılabilecek bazı ortak özelliklerden söz etmek mümkündür.
Bazı sosyologlar grupların özelliklerini farklı şekillerde tanımlamışlardır. J.Fitcher’e
göre grupların özellikleri;
1.

Görülebilirlik; grup, grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilir.

2.

Örgütlü olma

3.

Rol; grup üyeleri kendilerine özgü rolleri oynar.

4.

Etkileşim

5.
Norm; Her grubun kendi normları vardır ve bu normlar grup üyelerinin
davranışlarını etkiler.
6.
7.
yapılabilir.

Grup üyeleri ortak değerlere sahiptirler.
Amaçlar; grup çalışması bir amaca veya çoklu amaçlara yönelik olarak

8.
Devamlılık; gruptan söz edilebilmesi için bu ilişkilerin belirli bir süre devam
etmesi gerekir.

Richard I.Drake ve Peter J. Smith bu özellikleri 3 grupta ela almaktadır. Bunlar:
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1.

Ortak amaç ve görev,

2.

Grup özdeşliğinin ve sınırlarının bilinci,

3.

Karşılıklı ilişkileri düzenleyen en az düzeyde birtakım ortak değerler ve normlar.

Tekarslan vd. ise beş temel özelliğin grubu tanımlamada kullanılabileceğini
belirtmişlerdir.

1.

Ortak davranış güdüsü,

2.

Kişilerarası ilişkileri düzenleyen ortak normlar,

3.

Grup içindeki üyelerin durumlarını bildiren rol ayrımının varlığı,

4.

“Biz” duygusu,

5.

Bu şartların belirli bir süre içindeki varlığı.

6.1.2. Grup Çeşitleri
Gruplar değişik kriterlere dayanılarak sınıflandırılabilir. Grupları oluşturulma
biçimlerine, etkileşim tarzına, gruba üye olan kişilerin amaçlarına vb. dayanarak sınıflamalar
yapmak mümkündür. İşletmelerde yapılan çalışmalar sonucunda belirlenebilen, bu alanda
yazılmış kitaplarda yer alan grupları aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
-

Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplar

-

Birincil ve İkincil Gruplar

-

Üyelik ve Referans Grupları

-

Görev Grupları

-

İlgi Grupları

-

Arkadaşlık Grupları

Bu grupların özelliklerinin kısaca açıklanması yararlı olacaktır.
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6.1.2.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplar
Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplar: İşletmede oluşturulma biçimlerine göre
grupları sınıflandırmaktadır.
Biçimsel Gruplar: Üyeler arasında belirli bir görev dağılımı olan ve işlerle
ilişkilerin açık bir şekilde belirtildiği yapılanmış topluluklardır. Bu gruplar, yasal ve
biçimsel yetki altında, belirli bir sonuca ulaşmak ya da verilen görevleri yerine getirmek
amacıyla kurulmuştur.

Biçimsel grupların işletmeler için iki tür fonksiyona sahip oldukları ifade edilebilir.
Bunlar Bireysel ve Örgütsel Fonksiyonlardır.
Biçimsel Grupların Örgütsel Fonksiyonları:
1.
Karmaşık, birbirine bağımlı işlerin farklı yeteneklerdeki kişilerle yerine
getirilmesine olanak tanır.
2.

Yeni veya yaratıcı fikirlerin, çözümlerin oluşturulmasını sağlar.

3.

Bölümler arası çabaların koordinasyonunu sağlar.

4.
Çeşitli bilgi ve görevlerin yapılmasına ihtiyaç duyulan karmaşık problemlerin
çözümüne olanak sağlayan mekanizmaları ortaya koyar.
5.

Karmaşık kararların uygulanması sağlanır.

6.

İşe yeni başlayanların sosyalleşmesi ve eğitimini mümkün kılar.

Biçimsel Grupların Bireysel Fonksiyonları
1.

Bireylerin ilişki kurma ihtiyacını tatmin eder.

2.

Bireylerin kendini geliştirme ve ait olma ihtiyaçlarının geliştirir ve tatmin eder.

3.
Bireylere sosyal gerçekler konusundaki algılamalarını paylaşma ve test etme
olanağı sağlar.
4.

Bireylerin kızgınlı, kendini güvensiz ve güçsüz hissetme duygularını azaltır.

5.

Kişisel ve kişilerarası problemlerin çözümü için çözüm mekanizmaları sağlar.
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Biçimsel Olmayan Gruplar: Formal olarak ya da organizasyon tarafından
yapılandırılmamış gruplardır. Bu gruplar çalışma ortamının doğal yapısı içinde sosyal
ihtiyaçlarla ortaya çıkan gruplardır. Diğer bir ifadeyle, biçimsel olmayan grup biçimsel grubun
içinden doğan gölge gruptur.

6.1.2.2. Birincil ve İkincil Gruplar
Charles Cooley tarafından geliştirilen ve Hawthorne araştırmalarıyla önem kazanan
birincil grup kavramı yaygınlık kazanmıştır.

Birincil gruplar: Dolaysız ilişkilerden yani yüz yüze ilişkilerden oluşur. Bu
durum grubun üyelerinin bağlılığını arttırır ve birbirleriyle özdeşleşmelerini sağlar.
Birincil gruplar aile, çocukluk arkadaşları, iş arkadaşları, askerlik arkadaşları arasında
söz konusu olan ilişkileri ifade eder. Birincil gruplar toplumla bütünleşmede önemli rol
oynamaktadırlar.
İkincil gruplar: Grup üyeleri arasındaki ilişkiler zihinsel, rasyonel ve
sözleşmeli olur. İlişkiler formel, açıkça belirlenmiş ve kişisellikten uzaktır. Bu nedenle
ilişkiler sınırlıdır.
İkincil gruplara örnek olarak bir işletmede çalışan kişi ile yönetici veya girişimci
arasındaki ilişki gösterilebilir. Bu grupta önceden sözleşmeyle belirlenmiş çalışma saatleri ve
koşulları ile bunlara uyulması sonucunda elde edilecek gelir belirlenmiştir. Sözleşme şartlarına
uyulmaması halinde grubun fonksiyonları ortadan kalkacaktır.

6.1.2.3. Üyelik ve Referans Grupları
Bu sınıflandırmada kullanılan kriter bireyin gruba üye olup olmamasıdır.
Üyelik grupları: Bireyin halen içinde olduğu ve faaliyette bulunduğu gruplardır.
Birey üyesi olduğu bu grubun normlarını paylaşır.
Bireyler toplumsal yaşantı içinde birden fazla grubun üyesidir. Bunlara örnek olarak
aile, siyasal, dini, toplumdaki diğer sosyal gruplar örnek olarak verilebilir. Her grubun kendine
özgü normları vardır. Birey üye olduğu grubun normlarına uymak durumundadır. Diğer taraftan
üyesi olmasa bile toplum hayatı içinde karşılaştığı diğer grupların normlarını da öğrenir.
Referans grupları: Bireyin kendi statüsünü sınıflamak istediği zamanlarda
karşılaştırdığı insan gruplarıdır. Bireyin tutum ve davranışlarının oluşmasında önemli
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role sahiptir. Birey grupla psikolojik olarak bağdaşmış ve kendini grupla ilişkili olarak
değerlendirmektedir.
Referans grupları bireyin özlemlerini gerçekleştirmek için hedef ve standartları
geliştirmek, kendi performansını değerlendirmek için başvurduğu grupları ifade eder. Referans
gruplarına üye olmak isteyen birey o grupların normlarını öğrenip, grup üyelerine benzemek
için davranış biçimlerini bu normlara göre düzenleyebilir. Buna peşin sosyalleşme denir. Birey
referans grubuna hiçbir zaman benzemek istemiyorsa onların normlarına asla uymak
istemeyecektir.

6.1.2.4. Görev Grupları
İşletmelerde farklı görevler vardır ve bunların gerçekleştirilebilmesi için çok sayıda
personelin birlikte çalışması gerekir.
Görev Grupları: Bir görevin tamamlanması için birlikte çalışan bireylerin
oluşturduğu, organizasyon tarafından yapılandırılmış topluluklardır. Görev gruplarının
sınırları hiyerarşik yönlendirmelerle belirlenmez. Çapraz emir ilişkisi görülür.
Örneğin bir öğrencinin okul içinde karıştığı olaya ilişkin soruşturmada sorunun tüm
boyutlarının anlaşılabilmesi için dekan, fakülte kurulu, akademik personel, öğrencinin
danışmanı birlikte çalışmak zorunda kalacaktır.

6.1.2.5. İlgi Grupları
Bu sınıflandırmada temel alınan nokta bireylerin ilgi duydukları konularda
oluşturdukları birlikteliklerdir.
İlgi grupları: Kişiler aynı görev grubu içinde yer alsa da almasa da ortak ilgi
duydukları bir konu için, birbirlerine destek olmak için bir araya gelebilirler.
Örneğin: İşten çıkarılan bir arkadaşlarına destek olmak, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi için bireylerin bir araya gelmesi ile oluşan grup ilgi grubudur.

6.1.2.6. Arkadaşlık Grupları
Arkadaşlık grupları sosyal gruplar içinde yer alır.
Arkadaşlık grupları: Bireylerin bir veya birkaç özelliğinden dolayı bir araya
geldikleri gruplardır.
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İş dışında sık sık birlikteliği sağlayan bu sosyal gruplar aynı yaş grubunda olma, etnik
köken, aynı takımı tutma, aynı politik görüşe sahip olma gibi nedenlerle oluşabilir.

6.1.3. Gruba Katılma Nedenleri
Bireyin bir gruba katılmasını sağlayan tek bir neden bulmak mümkün değildir.
Bireylerin bir grubun üyesi olması onlara bazı faydalar sağlamaktadır. Bireyin bir gruba dâhil
olmasının nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.
Güvenlik: Bir Gruba dâhil olan birey yalnız olmanın getirdiği güvensizlikten
uzaklaşır. Birey, kendini daha güçlü hisseder ve gruba üye olduğunda bazı tehlikelerden
korunduğunu düşünür.
Statü: Grup başkaları tarafından önemli kabul ediliyorsa, grup üyesi olarak
tanınma ve üye olmanın bireye sağladığı bir statü vardır.
Kendine Güven: Grup bireye değerli olduğu hissini verir. Dışarıdakilere bu
statünün gösterilmesi ile grup üyelerinin değerli olma hissi artış gösterir.
Bağlanma: Grup sosyal ihtiyaçları giderir. İnsanlar grup üyeliği ile birlikte
gelen düzenli faaliyetlerden hoşlanırlar. Birçok kişi için işte bu yöndeki faaliyetlerin
bağlılığı arttırıcı rolü olduğu görülmektedir.
Güç: Bazı işlerdeki başarı tek başına yaratılamaz. Birlikten kuvvet doğar sözü
grupların güç yaratmadaki etkisini en iyi şekilde özetler.
Amaca Ulaşma: Bir işin başarılmasında pek çok yetenek, bilgi ve güç
gerekebilir. Bir bireyin bunların tamamına sahip olması bazen mümkün değil bazen de
uzun zaman alır. Bu nedenle yöneticiler biçimsel grupları kullanırlar.

6.2. Grup Oluşturma Süreci
Grup oluşumu süreci sırasında pek çok farklı durumla karşılaşılır. Tuckman, grup
geliştirmenin aşamalarını, buralarda yaşanan sıkıntılar, gelişmeler ve ortaya çıkan sonuçlar
açısından incelemiş ve Şekil 6-1 de gösterilen yapıya ulaşmıştır. Süreçte görülen aşamalar
çoğunlukla sıkıntılı olmalarının yanı sıra her bir aşamanın farklı özellikte ve farklı uzunlukta
olduğunu ifade etmek doğru olacaktır. Bazen süreç sorunsuz ve kısa süre içinde tamamlanabilir.
Bunu belirleyen grup üyelerinin olgunluğu, ortak çalışma isteği, amaçların açık seçik belirli
olmasıdır. Ancak, şekilde belirtilen süreç genellikle çalışma grupları, komiteler, sosyal veya
dini gruplar, sınıflardaki proje grupları dâhil olmak üzere hemen hemen tüm gruplar için
geçerlidir. Bu nedenle, süreci doğal kabul etmek grup üyeleri ve grubu oluşturmaya çalışan
bireylerin işlerini kolaylaştıracaktır.
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Oluşturma: Bu aşamada grup bireylerinin kafasında grubun amacı, yapısı ve liderlik
konusunda önemli belirsizlikler vardır. Grup üyeleri arsında güven son derce düşüktür. Üyeler
kabul edilebilir davranışları saptayabilmek için bazı denemeler yaparlar. Formal lider
etkinliğini ortaya koyamazsa üyelerden biri onun yerine liderlik yapmaya başlar ki bu durum
sonraki aşamalarda sorunlar yaratabilir. Bu aşama grup üyelerinin kendilerini grubun bir
parçası olarak hissetmeye başladıkları noktada son bulur.
Saldırı: Grup içinde çatışma aşamasıdır. Üyeler grubun varlığını kabul eder. Ancak,
bireyselliklerinin ortadan kalkmasına neden olacak uygulamalara karşı koymaya çalışır. Bu
aşama test aşamasıdır. Üyeler liderin politika ve varsayımlarını anlayıp güç ilişkilerinin nasıl
olacağını beliremeye çalışırlar. Lider grubu kontrol etmeye başladığında çatışmalar son bulur.
Bu aşama lider ve grup üyeleri arasındaki hiyerarşi belirlendiğinde son bulur.
Norm Oluşturma: Grup içinde ilişkiler gelişir ve güçlenir böylece üyeler arasında
kaynaşma ortaya çıkar. Güçlü grup aidiyeti oluşmaya başlar ve bunun devamında gruptan
beklentiler belirginleşir. Her üyenin beklentileri karşılamak için göstermesi gereken davranışlar
tanımlanır yani roller açıkça ortaya konur.
Faaliyet: Yapı grup üyelerince kabul edilmiştir ve etkin bir şekilde çalışır Grubun
enerjisi üyelerin birbirini öğrenme ve anlamadan işin yapılması yönüne döner. Olgun bir grubun
üyesi olarak bireyler başkalarına engel olmadan işin yapılması için katkılarını ortaya koyar.
Grupta açık iletişim, güçlü yardımlaşma vardır. Çatışmalar yapıcı ve etkin bir şekilde
çözümlenir.
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Dağılma: Geçici çalışma grupları için son aşamadır. Geçici komiteler, takımlar, görev
güçleri, sınırlı görevleri olan gruplar için son aşama dağılma aşamasıdır. Bu aşamada grup
üyeleri dağılma için hazırlanmalıdır. Liderler grup dinamikleri içinde öğrenilen önemli, değerli
sonuçlar üzerine vurgulama yaparak grup üyelerini yeni grup ve takım çalışmalarına
hazırlamalıdır.

6.3. Takımların Tanımı ve Özellikleri
Takım: Ortak amaçlar, hedefler ve yaklaşımları gerçekleştirmek için sahip oldukları
yetenekleri birbirini tamamlar şekilde kullanabilen küçük gruptur.
Çalışma takımları pozitif sinerjiye sahiptir yani ortaya çıkardıkları performans
bireylerin tek tek performanslarının çok üzerindedir.

Takımların Özellikleri:
-

Paylaşılan liderlik

Sorumluluk: Bireyin sorumluluğu kesinlikle, bütünlüğe veya bireyselliğe
dönüştürülebilir.
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-

Grup kendi amaç veya misyonunu geliştirebilir.

-

Problem çözme işin parçası değil, hayatın kendisidir.

-

Etkinlik grubun ortak çıktıları ve ürünleri ile ölçülür.

6.3.1. Gruplar ve Takımlar Arasındaki Farklar
Çalışma gruplarında üyelerin birlikte çaba gerektiren ortak çalışmaya fırsatları veya
ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle grubun performansı her bir üyenin katkısının toplamı kadardır.
Girdilerin toplamını aşan pozitif sinerji ile beslenmiş bir performans görülmez.
Çalışma takımlarında ise, pozitif sinerji ortaya çıkar. Çünkü amaç ortak performansı
yaratmaktır.
Şekil 6-2 gruplar ve takımlar arasındaki farklılıkları göstermektedir.

6.3.2. Takım Çeşitleri
Örgütlerde yer alan takımlar genellikle aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.
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-

Problem Çözme Takımları

-

Kendi Kendini Yöneten Takımlar

-

Fonksiyonlararası Takımlar

-

Sanal Takımlar

Problem çözme takımları: aynı bölümde çalışan elemanların bazılarının haftalık
olarak birkaç saat bir araya gelerek kalitenin yükseltilmesi, etkinliğin arttırılması veya iş
ortamının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak için toplanmalarını ifade eder.
Takım üyeleri sorun olduğu konularda birlikte fikir geliştirir ve yönetim bunlardan
bazılarını uygulamaya koyabilir. Kalite çemberleri buna örnek olarak verilebilir.
Kendi kendini yöneten takımlar, işleri birbiriyle ilişkili veya bağımlı olan genellikle
10-15 kişilik topluluktur. Problem çözme takımları sadece öneriler geliştirir. Kendi kendini
yöneten takımlar ise, kendi işlerine ilişkin planlama, işlerin zamanlanması, kontrolü hatta işe
alınacak olanların seçilmesi işlemlerini de yerine getirirler. Bu kendine özel çalışma grubu
kendi kendini yönetir ancak dolaylı olarak dışarıda olan yönetici veya lidere karşı sorumludur.
Fonksiyonlar arası takımlar aynı hiyerarşik seviyede ancak farklı çalışma
alanlarından gelen kişilerin bir görevi yerine getirmek için bir araya gelmesiyle oluşur.
Bu takımların etkin olma nedeni, bir örgütteki veya farklı örgütlerdeki çalışanlar
arasında bilgi değişimi, yeni fikirler geliştirmesi veya problem çözmesi, karmaşık projeleri
koordine etmesinden kaynaklanır.
Sanal takımlar modern hayatın özellikle bilgisayar ve internet devriminin sonucudur.
Bilgi teknolojileri farklı yerlerdeki takım üyelerinin birlikte etkin bir şekilde çalışmalarına
olanak tanımaktadır.
Sanal takımlar ortak amaçlara ulaşmak için farklı yerlerdeki takım üyelerinin bilgisayar
teknolojisi sayesinde birbirlerine bağlanmalarını ve birlikte çalışmalarını ifade etmektedir.
Ancak, diğer çeşitlere göre daha az sosyal, duygusal paylaşımın olması çalışanların
tatminini diğerlerine göre azaltmaktadır.

6.4. Etkili Takım Oluşturma Modeli
Pek çok bilim insanı takımın etkinliğini belirleyen faktörleri tanımlamaya çalışmıştır.
Şekil 6-3 günümüzde bir takımın etkinliğini belirleyen unsurları göstermektedir. Burada
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takımın içeriği, takımı oluşturan unsurların bileşimi, işin nasıl dizayn edildiği ve süreçlerin
yapısı önemli rol oynamaktadır. Bu unsurları kısaca açıklarsak;

Şekil 6-3 Takım Etkinliği Modeli
Kaynak: Stephan P. Robbins and A. Timothy Judge; Essentials of Organizational
Behavior, Pearson Education, Inc, New Jersey, 2010, p.157.

6.4.1. İçerik
İçerikte ilk önemli faktör yeterli kaynaklardır. Takımlar daha büyük bir sistem olan
örgütün bir parçası alt sistemidir. Yetersiz kaynaklar doğal olarak her şeyde olduğu gibi takım
çalışmasında da etkinliği azaltıcı bir faktördür. Başarılı bir takım çalışması için öncelikli olarak
uygun kaynakların sağlanması ve destek gerekir.
Takımın yapısı ve ihtiyaçlarına uygun bir liderlik modeli oluşturulmalı ve bu konuda
takım üyeleri de hem fikir olmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkan çatışmalar çözülemez ve
etkinlik azalır.
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Etkili takımlarda üyelerin birbirine ve lidere olan güveninin yüksek olması gerekir.
Birbirine güvenen bireyler daha çok işbirliği yapar ve başkalarının kendisi için çıkar sağlayacak
davranışlar içine girmeyeceğini düşünür. Çalışma arkadaşlarına güvenen bireyler bu durumda
daha çok risk alırlar.
Performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemi takım performansını
değerlendirecek şekilde olmalıdır. Bireylerin kişisel başarısının ödüllendirilmesinin yanı sıra
mutlaka takımın başarısı kar paylaşımı, kazanç paylaşımı, grup temelli değerlendirmeler gibi
yöntemlerle desteklenmelidir.

6.4.2. Takım Bileşimi
Takım üyelerinin performansında onların bilgi düzeyi, yetenekleri önemli rol oynar. Bu
nedenle takım içinde yer alacak kişilerin yeteneklerinin yapılacak işe ve grubun diğer
elemanlarının yeteneklerine uygun olmalıdır. Takım çalışmasında bireylerde üç değişik
özelliğin olması gerekir. Bunlardan ilki teknik olarak yüksek beceriler ikincisi problem çözme
ve karar alma yeteneği üçüncüsü ise, kişilerarası ilişkilerin kuvvetli olmasıdır. Burada yalnızca
takım elemanlarının değil takım liderinin yetenekleri de önemli rol oynar.
Kişilik bireyin davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle takım
etkinliği için takımı oluşturan bireylerin kişilikleri dikkate alınmalı, birbirini destekleyen veya
birbirinin eksikliklerini tamamlayan özellikte bireyler bir araya getirilmelidir. Herkesin baskın
kişilikte olduğu takımlar çatışma içinde çalışmak zorunda kalır ve etkinliği azalır.
Farklılık değişik bakış açıları getirir ve problem çözümünde değişik fikirlerin ortaya
çıkmasını sağlar. Farklılıklar yaratıcılığı desteklediği sürece ve etkin kullanıldığında takım
başarısı artacaktır.
Takımın büyüklüğü için genellikle beş ila dokuz kişinin etkin olduğu söylenmekle
birlikte yöneticiler minimum sayıdan ziyade büyük takımlar oluşturmaya yönelmektedirler.
Takımın büyüklüğü yapılacak işe göre belirlenmeli ancak dokuz kişiden fazla olmaması için
çaba gösterilmelidir.
Herkes takım üyesi olamaz. Bazı kişiler tek başına çalışmak ve başkaları ile yakın
ilişkiler kurmama eğilimindedir. Bu özelliklere sahip bireyler takım içinde yer aldığı takdirde
takım sinerjisini olumsuz etkileyebilir.

6.4.3. İş Dizaynı
İşin çalışanlara ihtiyaç duydukları özgürlüğü, işi yaparken belirli sınırlar içinde kendi
kararlarını alabilme yetkisinin verilmesi, takım üyesinin değişik yeteneklerini kullanabilme ve
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değişik çözüm yolları bulup uygulayabilme hakkının olması bireylerin işi ile özdeşleşmesini
sağlarken yaratıcılıkları da artacaktır.

6.4.4. Süreç
Takım oluşturma sürecinde genel amaç, uygulanacak planlar konusunda elemanlar
arasında tutarlılık ve bağlılık olması gerekir. Çünkü bunlar yapılacak işleri ve ulaşılmak istenen
sonuçları belirlemektedir. Başarılı takımlar genel amaçlar ve yolları belirli, ölçülebilir ve
gerçekçi amaçlara dönüştürme yeteneğine sahip olmalı ve bu konuda açıkça konuşabilmelidir.
Etkili takımlarda takım üyeleri bütünüyle takımına güvenir. Küçük başarılar bile takımda
güvenin ortaya çıkmasını sağlar. Başarılı takımların işin nasıl yapılacağına yönelik
oluşturulmuş yolu vardır. Çatışma takımlar için tamamıyla olumsuz bir durumu ifade etmez.
Ancak yüksek çatışma enerjinin boşa gitmesine neden olur. Bu nedenle, takım içindeki çatışma
seviyesinin optimum düzeyde tutulmasına zen gösterilmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireylerin grup içindeki davranışları bireysel davranışlardan farklıdır. Bu nedenle,
örgütsel davranışta kişilik, algılama, tutumlar ve öğrenme gibi bireysel konuların dışında grup
dinamiklerini anlamak önemlidir. Bu bölümde grup ve takım farklarının yanında grup çeşitleri
ve bunların davranışa etkisi, takım çeşitleri ve takım oluşturma süreci kapsamlı olarak
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir gruba üye olmanın nedenleri arasında sayılamaz?
a) Güvenlik
b) Güç
c) Amaç Oluşturma
d) Statü
e) Kendine güven
2) …………………. üyeler arasında belirli bir görev dağılımı olan ve işlerle ilişkilerin
açık bir şekilde belirtildiği yapılanmış topluluklardır
a) Üyelik grupları
b) Biçimsel gruplar
c) Arkadaş grupları
d)İlgi grupları
e) Referans grupları
3) Aynı hiyerarşik seviyede ancak farklı çalışma alanlarından gelen kişilerin bir görevi
yerine getirmek için bir araya gelmesiyle oluşan takımlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fonksiyonlar arası takım
b) Sanal takımlar
c) Kendi kendini yöneten takımlar
d) Problem çözme takımları
e) Çapraz takımlar
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
4)………………….: Belirli amaçlara ulaşmak için bir araya gelmiş İki veya daha çok
kişinin birbirini etkileyerek birlikte hareket ettikleri bir topluluktur.
5)……………..: Grup üyeleri arasındaki ilişkiler zihinsel, rasyonel ve sözleşmeli olur.
Cevaplar: 1) c 2) b 3) a 4) Grup 5) İkincil gruplar
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7. İLETİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İletişim
7.1.1. İletişim Süreci ve İletişimi etkileyen Unsurlar
7.1.2. İletişimin Etkinliğini Etkileyen Faktörler
7.2. İşletmelerde İletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

132

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İletişimin ne olduğu ve
unsurlarını açıklayabilmek
İletişimi etkileyen unsurları
ve
bunların
önemini
kavrayabilmek
İletişimde yaşanan sorunları
ve bu sorunları ortadan
kaldırma
yöntemlerini
içselleştirmek
İşletmelerde
karşılaşılan
iletişim
şekillerini
ve
bunların
üstünlük
ve
zayıflıklarını açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
İletişim
İşletmelerde iletişim
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Giriş
Yöneticilerin çalışanları işletmenin vizyon, misyon ve amaçları doğrultusunda hareket
etmeye yönlendirmesi gerekmektedir. Başarılı bir yönlendirmenin temeli iletişimde yatar.
İletişim çok basit bir tanımla mesaj alışverişi olarak ifade edilebilir. Ancak, bu basit tanıma
rağmen iletişim son derece karmaşık ve hataların kolayca telafi edilemediği süreçlerden biridir.
İletişimi karmaşık yapan unsurlar gönderici ve alıcının bireyler olması bu bireylerin gönderilen
mesajı kendi algılama süzgecinden geçirerek yorumlaması ve yine kendi kişilik özelliklerine
uygun yanıtlar vermesinden kaynaklanır. İletişimi etkileyen faktörleri, kaynağın özellikleri,
mesajın özellikleri, alıcının özellikleri, iletişim kanalının özellikleri olarak gruplandırmak
mümkündür. Etkin iletişimi engelleyen pek çok unsurdan bahsetmek mümkündür. Bunların
bazıları mesajı gönderen ve alıcının kişilik özellikleri ve bazı psikolojik ve davranışsal
faktörlerden ortaya çıktığı gibi bazen ortamdaki gürültü veya iletişim kanalının sorunlarından
da kaynaklanabilir. İşletmeler kendi amaç ve beklentilerine, işi yapış biçimlerine en uygun
iletişim modellerini seçmelidirler. Çünkü her bir modelin sahip olduğu olumlu özellikler kadar
sakıncaları da bulunmaktadır. Bu nedenle bazı işletmelerde son derece etkin ve ihtiyaçları
tatmin eden bir model başka bir işletme için on derce yavaş ve ihtiyaçları tatminden uzak
olabilir.
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Müteşebbis veya yönetici işletmenin amaçları, bu amaçlara ulaşmak için aşılması
gereken basamaklar ve bunlar için gerekli olan organizasyonel yapı, gerekli personel ve araç ve
gereçleri temin edip organize ettikten sonra çalışanların amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi
gerekir. Yönlendirmeden amaçlanan, çalışanların amaçlar doğrultusunda mevcut araç, gereç
ve süreçleri etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Bunun için doğal olarak
çalışanların bu amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesi gerekmektedir. Daha önceki
bölümlerde de ifade edildiği gibi yönetici yetki sahibidir ve yetki bir organizasyonda “emretme
hakkı” nı ifade eder. İşletme dersi içinde emir, emir çeşitleri ve etkili emir verme konuları
detaylı olarak incelenmiştir. Bu nedenle emir konusu üzerinde durulmayacaktır. Ancak, bir
yöneticinin emir vermesi ve bunun en uygun şekilde yerine getirilmesini sağlayan
organizasyonel unsurlar dersin bundan sonraki bölümlerinde incelenecektir. Başarılı bir
yöneltme ancak etkili iletişim, güçlü liderlik, ahenkli çalışabilen gruplar ve ortaya çıkan
çatışmaların en uygun şekilde çözümlenmesi ile yaratılabilir.

7.1. İletişim
İnsanları yönetebilmek için birçok davranışsal unsurun göz önünde bulundurulması ve
iyice anlaşılması gerekmektedir. Yöneticiler işleri gereği bazı “şeyleri” yapmak yerine,
yapılacak olan şeylere ilişkin bilgiyi dağıtır. Bu nedenle, bilgi dağıtım işlemi yöneticinin işinin
en önemli boyutudur. Bilgi dağıtımında iletişim devreye girer. Başarılı yönetimin temeli,
başarılı iletişim ile oluşturulabilir. Bu nedenle, iletişim süreci çok iyi anlaşılması ve
kullanılması gereken bir süreçtir.
İletişim, kaynak (bilgiyi gönderen) ve alıcı arasında bilgi alışverişi ve bilginin
anlaşılması sürecidir.
İşletme içindeki iletişim farklı bölümlerin yaptıkları veya yapacakları işlerin
koordinasyonunda son derce önemli rol oynar. İşletmeler için sadece işletme içindeki iletişim
değil, işletme dışındaki paydaşları ile olan iletişim de son derce önemlidir. İletişim bir mesaj,
bir fikir, bir bilgi taşır.

7.1.1. İletişim Süreci ve İletişimi etkileyen Unsurlar
İletişim sadece bazı kelimelerin bir araya getirilmesi değildir. Bazen doğru kelimler
kullanılsa dahi iletişim kulan kişi bunu yanlış anlayabilir. Yanlış anlaşılmalar işletmelerdeki en
büyük sorunlardan biridir. İnsanlar iletişim kurarken yalnızca kelimeleri bir araya getirmez
sözlü iletişimde bu kelimeleri vurgulayarak konuşur ve mimikleri, elleri ve beden duruşu ile de
karşı tarafta bazı duyguların oluşmasına neden olur. Çünkü herhangi bir kişi ile iletişim
kurduğumuzda yalnızca sözcükler değil iletişim kurulan kişinin tüm özellikleri değerlendirme
sürecinden geçer. Bu nedenle de her yaşta, her cinsiyette ve her kültürdeki insanların en çok
yakındıkları şey yanlış anlaşılmış olmalarıdır.
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Etkili iletişim yanlış anlaşılmaların olmadığı veya en aza indirildiği iletişimlerdir. Bunu
sağlayabilmek için iletişim süreci iyi bilinmeli ve bu doğrultuda süreçte hataların ortaya
çıkmasını engellemeye çalışmak gerekmektedir. Aşağıdaki şekilden de görülebileceği gibi
iletişimi etkileyen pek çok unsur yer almaktadır. Kişisel faktörler ve çevresel unsurlar iletişim
kalitesini etkilemektedir.

Şekil 10-1 İletişim Süreci
Kaynak: James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals
of Management, Seventh Ed., Irwin, Boston, 1990, p.423.

İletişim, birisine değil, birisiyle olur. Bu nedenle, iletişimde en az iki kişi olması gerekir.
Burada iletişimin etkinliğini belirleyen pek çok faktör vardır.
Kaynak: Kaynak, iletişimi gerçekleştiren bireydir. İletişimin kaynağı bir işletmede
yöneticiler, çalışanlar, müşteriler, danışmanlar, ustabaşılar gibi işletmenin dışarıdaki ve
içerideki tüm paydaşları olabilir. Kaynağın özellikleri iletişimin başarısında ve etkinliğinde son
derece önemli rol oynar. Kaynağın uyarıyı algılaması, yorumlaması ve buna göre oluşan duygu
ve düşüncelerini karşı tarafa ulaştırmak için kodlaması gerekir. Bu nedenle, algılama,
yorumlama ve kodlamanın açıklanması yararlı olacaktır.
Algılama ve Yorumlama: Psikolojide algılama, duyumları yorumlama, onları anlamlı
hale getirme süreci olarak ifade edilir.1 Algılama, diğer bir ifadeyle, bireyin herhangi bir olay,
Clifford T. Morgan, psikolojiye Giriş, Çev:Hüsnü Arıcı ve diğerleri, Yayın Sorumlusu Sirel Karakaş,
Meteksan Ltd, Ankara, 1993, s.265
1
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nesne veya durumu kendine özgü yorumlamasını ifade eder. Algılama bireyin bakış açısıdır ve
kişi çevresini bu bakış açısına göre yorumlar.2 Kişiye bağlı olan bir gerçek ortaya çıkar.
Kişilerin algısal dünyasını belirleyen pek çok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri kişilik
yapısı, yaş, cinsiyet, içinde bulunulan sosyokültürel çevre, fiziksel çevre, geçmiş tecrübelerdir.3
İletişim kurduğumuz insanların hemen hepsi saymış olduğumuz bu faktörler açısından farklı
özellikleri taşımaktadır. Dolayısıyla karşılaştıkları bir olayı, durumu veya mesajı kendince
algılayacak ve yorumlayacaktır. Özellikle iletişimde karşılaşılan yanlış anlaşılmaların en
önemli sebeplerinden birini algısal hatalar oluşturmaktadır.
İnsanlar aldıkları uyarıların tamamını algılamazlar. Kişiler çevrelerindeki uyarıların
bazılarını alır yorumlar ve buna algıda seçicilik denir. Kuşkusuz uyarıları algılamanın veya
hangi uyarının seçileceğinin belirlenmesinde bireysel unsurlar kadar uyarının da özellikleri
önemlidir. Uyarının yoğunluğu, büyüklüğü, hareketliliği, tekrarı, çevredeki diğer uyarılardan
farkı, yeniliği gibi unsurların yanında algılanan kişi ise; statüsü ve genel görünüşü de algılamayı
etkileyen unsurlar arasında sayılabilir.4
Algılamada önemli olan yapılardan biri de basmakalıp yargıdır (stereotipleme).
“Basmakalıp yargı, bir kitle, toplum ya da benzeri bir sosyal birim için tanınmış ve yayılmış
grup özelliklerinin o sosyal birim ile birlikte düşünülen bir kişiye de aynen yakıştırılmasıdır.”5
Örneğin gençlerin yaşlıları geri kafalı, eski görüşlü ve yeniliklere kapalı olarak düşünmesi veya
yaşlı kişilerin bu gençler sorumsuz diye düşünmeleri. İş yaşamında basmakalıp yargılar
genellikle çalışanlar, sendika üyeleri ve yöneticileri, patronlar, yöneticiler vb. ilgilidir.
Basmakalıp yargılar algılamada hataların ortaya çıkmasında önemli unsurlardan biridir ve
iletişimde önemli engeller oluşturur.
Algılama ile hata yaratan bir diğer unsur ise, hale etkisidir (halo effect). Bu etki
basmakalıp yargıya çok benzer ancak farkı kişisel özelliklerden giderek bir genelleme yapmayı
ifade eder.6 Halo etkisinde bir tek olumsuz özellik tüm olumlu özellikleri ortadan
kaldırabilmekte veya tersine iyi bir özelliği görülen kişinin diğer özelliklerinin de iyi olduğu
varsayımı yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu unsur da aynen basmakalıp yargı gibi iletişim
hatalarının ortaya çıkmasına ve mesajın doğru anlaşılmasına engel teşkil edebilir.
Kodlama: İletişimin kaynağı olan A kişisi sahip olduğu bir fikri, almış olduğu bir
uyarıyı kendince yorumladıktan sonra bunu iletişim kurmak istediği kişiye ulaştırmak için en
uygun olan kodları kullanacaktır.7 Kodlamadan kastedilen şey kaynağın vermek istediği mesaja
en uygun olan sistematik semboller setini kullanmasıdır. Kodlamada birey kelimeleri
kullanabileceği gibi, bazı şekiller, semboller veya beden dili de kullanılabilir. İşletmelerde
2

James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, Seventh
Ed., Irwin, Boston, 1990, p.423
3
İlhan Erdoğan; İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Yayın No. 5, İstanbul, 1999, ss.17-19
4
Age., ss. 14-17.; Feriha Baymur; Genel Psikoloji, Anka Ofset A.Ş. İstanbul, 1989, ss.122-124
5
Tuğray Kaynak; Organizasyonel Davranış, İşletme Fakültesi Yayın No: 223, İşletme İktisadı Yayın No.
117, İstanbul, 1990, s.82
6
Kaynak; a.g.e., s.83
7
Donnely, Gibson, Ivancevich, a.g.e., p.424
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sözlü iletişim yanında muhasebe bilgi sistemi içinde üretilen bazı finansal tablolar, oranlar
yanında satış raporları, bilgisayar çıktıları vb. farklı kodlardan yararlanılabilir.
Mesaj: duygu ve düşüncelerin anlatılması için kullanılan semboller topluluğudur.8
Diğer bir ifadeyle mesaj, kodlamanın fiziksel ürünüdür.9 İletişimi gerçekleştiren kişi için mesaj
sadece kelime topluluğu değildir. Mesajın anlamını pekiştiren unsurlar özellikle sözlü
iletişimde kelimeler kadar mesajı verenin kelimeleri vurgulaması ve bunu destekleyen beden
dilidir. Kullandığınız kelimeler özenle seçilmiş olsa dahi bu kelimeleri kullanırken sesinizin
değişimi ve vurgulama mesajın anlamının farklı algılanmasına neden olabilir. Etkili bir
iletişimde mesaj açık, anlaşılır olmalıdır. Alıcının özelliklerine göre seçilmelidir.
İletişim Kanalı: Mesajın göndericiden, alıcıya doğru ulaşmasını sağlayan yoldur. Pek
çok iletişim kanalı kullanmak mümkündür. Yüz yüze iletişimde mesaj bireyler arasında
akarken, yazılı iletişimde kanal internet, mektup, rapor vb. kanallar kullanılır. Sözlü iletişim
için mesaj gönderen ve alıcının yüz yüze olması gerekmez. Telefon da aynen yüz yüze iletişim
gibi mesajın akışını sağlamaktadır. Bunun dışında günümüzde yaygınlık kazanan görüntülü
telefonlar, internet üzerinden görüntülü iletişim gibi yöntemlerde aynı özelliklere sahiptir.
Etkili bir iletişim için iletişim kanalı mesajın bozulmadan alıcıya ulaşmasını sağlayacak
özellikte olmalıdır. Ancak her koşulda ortaya çıkabilecek bazı durumlar mesajın bozulmasına
neden olabilir. Örneğin telefon kanallarındaki bozulma veya hatlardaki kopmalar, uydu
bağlantılarında meydana gelen arızalar mesajın bozulmasına neden olabilir. Yüz yüze
iletişimde serbest mesaj akışında ortamda bulunan gürültü de mesajın bozulmasına veya
anlaşılmasında sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.
İşletmeler açısından ele alındığında iletişim kanalları resmi ve gayri resmi kanallar
olarak iki grupta ele alınabilir. Resmi iletişim kanalları; yeri, zamanı, şekli, miktarı, kapsamı ve
kullanılacak mekanizmaları belirlenmiş olan yapılardır. Bunlara aşağıdaki örnekleri vermek
mümkündür:
-

İşletme içi yazışmalar

-

Prosedürler

-

İşe yönelik emirler

-

Performans geri beslemeleri

-

Raporlama sistemi

-

İntranet (İşletme içi elektronik bilgi akış sistemi)

-

Elektronik iletişim sistemleri (internet)

Tamer Koçel; İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12. Basım, İstanbul, 2010, s.526
Stephan P. Robbins And A. Timothy Judge; Essentials of Organizational Behavior, Pearson Education,
Inc, New Jersey, 2010, p.168
8
9
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-

Öneri, şikâyet sistemi

-

Değerlendirme toplantıları

-

Faaliyet raporları

-

İşletme dergisi veya gazetesi

Resmi olamayan iletişim kanalları ise, kendiliğinden ortaya çıkan, işletme tarafından
belirlenmemiş iletişim yollarıdır.10 Bunların işletmelerde karşımıza çıkan en yaygın olanları
aşağıdaki şekilde sıralanabilir:11
-

İşletme içinde kendiliğinden oluşan informal gruplar,

-

İşletme dışı sosyal amaçlı birliktelikler,

-

Dedikodu, söylenti, vb. bilgi akışları,

Değişik bölümlerle işin yapısı gereği birlikte çalışma veya iletişim kurma
gereksinimleri
-

Özellikle çalışanların arasına karışarak onlarla iletişim kurmak

İletişim kanallarının işletmenin amaçlarına uygun, mesajların doğru ve zamanında
alıcıya ulaşmasını sağlayan yapılar olarak belirlenmesi ve sürekli olarak geliştirilmesi
işletmeler açısından son derece önemlidir.
İletişim sırasında geçen mesaj miktarı iletişim kanalının zenginliğini gösterir.12 İletişim
kanallarını bu açıdan değerlendirdiğimizde en zengin kanal yüz yüze iletişim olarak
belirlenirken kişisel olamayan durağan kanallar en fakir kanallardır. Şekil 10-2 İletişim Kanalı
zenginliğini sınıflandırmaktadır.
Şekil 10-2’de görüldüğü gibi en zengin kanallar yüz yüze iletişimde olduğu gibi fiziksel
yakınlığa sahip olan kanallardır. Burada kaynak seçtiği kelimeleri istediği vurgu ile söylerken
bunları desteklemek için beden dilini kullanabilir ayrıca karşısında mesajı alan kişinin yanıtı ve
bu yanıtı verirken kullandığı beden dilini de yorumlama şansına sahiptir. Yani mesaj
alışverişinde geri besleme son derece hızlı ve zengin bir şekilde gerçekleşir. İnteraktif kanallar

10

John R. Schermerhorn Jr., James G.Hunt, Richard N Osborn; Managing Organizational Behavior, John
Wiley& Sons, Inc., Newyork, 1994., p.567.; Richard Daft; Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997,
p.572
11
Koçel, a.g.e., s.528
12
Daft, a.g.e., p.563
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neredeyse fiziksel yakınlıkla gerçekleştirilen iletişime son derece yakındır. Burada, kaynak ve
alıcı arasında mesafe olmasına rağmen kullanılan kanallar sayesinde kişiler yüz yüze

Şekil 10-2 Kanal Zenginliği Hiyerarşisi
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.564.

İletişimin sahip olduğu pek çok özelliği kullanabilirler. Hem de aralarında bazen
binlerce mesafe olmasına rağmen. İşletmelerin faaliyet gösterdiği pazarların çeşitlenmesi ve
geniş alanlara yayılması durumunda son derece etkin olabilecek kanallardan biridir. Bu
nedenle, günümüzde görüntülü görüşme teknikleri, video konferansların kullanımı son derece
yaygınlaşmıştır.
İletişim kanallarının hepsinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır
ve bunların her biri farklı durumlarda farklı etkinliğe sahip olabilir. Bu nedenle yöneticilerin
mesajın ve yapılacak işin özelliklerine göre kanallar seçmesi iletişimin etkinliğini arttıracaktır.
Alıcı: Mesajı alan ve bunu yorumlayarak anlamlandıran kişidir. Alıcı kendisine gelen
mesajı öncelikli olarak algılar ve bunu yorumlayarak mesaja uygun bir yanıt oluşturur. Alınan
mesajın anlaşılması ve yorumlanmasında alıcının algısal dünyası son derece önemlidir.
Algılamada açıklandığı gibi kişiler önyargılarına uygun olan mesajları daha kolay ve hızlı
olarak seçmek ve onlara dikkat etmek eğilimindedirler. Bu nedenle mesaj gönderen kaynağın,
alıcının özellikleri ve algısal seçiciliğine uygun mesajlar göndermesi durumunda algısal
seçicilikle mesajın istenilen etkiyi yaratması sağlanabilir.
Geribesleme: Alıcı, iletişim kaynağının mesajına yanıtını geri besleme yoluyla verir.
İletişimin gerçekleştiği aşamadır. Geribesleme mesajın anlaşılıp anlaşılamadığını gösterir.
Geribeslemenin mutlaka sözel veya yazılı olması gerekmez. Bazen geribesleme beden dili ile
bir onaylama, gülümseme veya kızgınlık belirten kaş çatmayla da gerçekleşebilir.
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İşletmeler için geribeslemenin etkili ve başarılı olması için bazı özelliklere sahip olması
gerekir. Tablo 10-2 etkin ve etkin olmayan geribeslemenin özelliklerini göstermektedir.

Tablo 10-1 Etkin ve Etkin Olmayan Geribeslemenin Özellikleri
Etkin Geribesleme
Kişiye yardımcı olmayı amaçlar.
Belirli ve ayrıntılıdır.
Açıklayıcıdır, bilgi paylaşır.
Faydalı ve konu ile ilgilidir.
Zamanında gelir.
Kişiyi olumlu tutuma yöneltir.
Açık ve seçiktir.
Geçerlidir.
Konuyu vurgular.
Davranış üzerinde durur.
Gözlem ağırlıklıdır.

Etkin Olmayan Geribesleme
Kişiyi küçük düşürme ön plandadır.
Geneldir.
Değerleyicidir, öneri vericidir.
İlgisizdir.
Zamansızdır.
Kişiyi savunmaya yöneltir.
Anlaşılması güçtür.
Geçerlilikten yoksundur.
Kişiyi ve kişiliği vurgular.
Davranışın nedeni üzerinde durur.
Tahmin ve yorum ağırlıklıdır.

Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.
Basım, İstanbul, 2010, s.531.

Geribesleme yönetimsel anlamda son derce önemlidir ve bu geribeslemenin sağladığı
yararlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:13
-

İletişimde etkinliği arttırır.

-

Motivasyon ve ödüllendirme aracıdır.

-

Davranışların pekiştirilmesinde son derece önemlidir.

-

Verimliliğin arttırılmasında rol oynar.

-

İletişim sürecinin sürekli ve düzenli olmasını sağlar.

-

Takım çalışması için temelleri oluşturur.

-

Amaçlanan ile gerçekleşenin kontrol edilmesini sağlar.

13

Koçel, a.g.e., s.530
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7.1.2. İletişimin Etkinliğini Etkileyen Faktörler
İletişim kaynağın bir davranış oluşturmak veya bir fikri aktarmak için alıcı veya alıcılara
bir mesaj iletmesidir. Yukarıda iletişimin unsurları ve bunların başarılı iletişim için sahip olması
gereken özellikler anlatılmıştır. İletişim için gerekli olan unsurlar ve bunlarda aranan özellikler
tam olarak sağlasa dahi bazı nedenlerle iletişimde etkinlik sağlanamayabilir. Bu durumu
yaratan nedenleri aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür:14
Algılamada Seçicilik: İletişimde alınan mesajın değerlendirilmesi mesajı alan
kişinin geçmiş tecrübesi, yaşantısı ve inanç sistemi ile yakından ilintilidir. Kişi kendine
yakın olan mesajları almak ve değerlendirmek ister ve kendi düşünce, yaşam ve inanç
sistemine uygun olmayan mesajları tam olarak algılayamayabilir.
Gereğinden Fazla Bilgi: Bireylerin bilgi işleme kapasitelerinin bir sınırı vardır
ve bu sınırın üzerindeki bilgiler gereği kadar değerlendirilemeyebilir. Örneğin çok fazla
sayıda ve yoğun içerikli elektronik posta, sürekli çalan telefonlar, v.b. Bu yoğunluk
iletişimin kopmasına, yeterince etkin değerlendirme yapılamamasına neden olur.
Geribeslemenin Yanlış Yorumlanması: Sürekli ilişkilerde kişiler
karşılarındakilerden kalıplaşmış davranışlar ve mesajlar beklerler. Buna karşılık geri
besleme beklentilerinden farklı olduğu zaman bunu yanlış yorumlayabilir ve bazen
olumlu bir mesaj da istenilen sonucu yaratamayabilir.
İletişim Kaynağına Güvenmeme: İletişimi başlatan kaynağın alıcı tarafından
güvenilir bulunmaması o kaynaktan gelen mesajların gerektiği gibi değerlendirilmesi ve
önemsenmesini engelleyebilir. Benzer şekilde kaynak da alıcıya güvenmiyorsa mesajı
aşırı yüklü veya yetersiz gönderirse iletişim istenilen etkinlikte sağlanamayabilir.
Duygular: Alıcının o anki duyguları mesajın değerlendirilmesinde son derece
etkindir. Alıcının aynı mesajı mutsuz olduğu bir andaki yorumlaması ile mutlu ve rahat
olduğu andaki yorumu benzer şekilde olmayacaktır.
Gürültü: İletişim kanallarındaki gürültü gönderilen mesajın etkin bir şekilde
ulaştırılmasını engelleyebilir. Mesajın yeterince iyi kalitede ulaştırılmaması anlamayı
güçleştireceği için etkinliği düşürür.
Zaman Baskısı: Gerekli bilgilerin ulaştırılması için gerekli zamanın olmaması
iletişim kanallarının değişmesine formal kanallardan informal kanallara dönülmesi ve
sonuçta bazı kişilerin gerekli bilgileri alamamasına neden olabilir. Diğer taraftan zaman
kısıtı nedeniyle yöneticilerin bazı bilgileri çok kısa bir şekilde vermesi iletişim
boşlukları yaratabilir ve bu da iletişimin etkinliğini azaltır.

14

Angelo Kinicki and Robert Kreitner; Organizational Behavior key concepts, skills and best practices,
McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2008, p.302-305.; Jennifer M. George, And Gareth R. Jones; Understanding and
Managing Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008.473-475.;Robbins and
Judge; a.g.e., pp.179-181.; Koçel, a.g.e., ss. 533-534.; Daft, a.g.e., pp.578-579
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Dinleme Becerilerinin Zayıflığı: Etkin dinleme iletişimdeki en önemli
unsurlardan biridir. Kaynağın gönderdiği mesajların etkin bir şekilde dinlenmemesi
anlamayı dolayısıyla verilecek geribeslemeyi etkiler. Başarılı bir iletişim iletişimin
taraflarının birbirini aktif olarak dinlemeleri halinde gerçekleşebilir.
Semantik Problemler: İletişim, bilginin anlaşılması mümkün olan sembollerle
iletilmesini ifade etmektedir. Eğer kullanılan sembollerin farklı anlamları veya birden
fazla anlamı varsa mesajı alan kişinin bunu yanlış yorumlama olasılığı artacaktır.
İşletmede farklı bölümlerde yapılan işlerin özellikleri nedeniyle kullanılan özel işaretler
veya terimler olabilir. Kullanılan özel işaret veya terimler diğer bölümler için bir anlam
ifade etmiyorsa doğal olarak iletişimde kopmalar yaşanacaktır. Bu durum, işletmedeki
iletişimin bozulmasına da neden olabilir.
Kültürel Farklılıklar: Kültür, iletişimde önemli etkilere sahiptir. Kullanılan
kelimeler, tonlamalar, konuşma biçimleri ve özellikle beden dili farklı kültürlerde farklı
anlamlara sahip olabilir. Bu durum, semantik problemlerin yanında algısal farklılıklar
da yaratmaktadır.

7.2. İşletmelerde İletişim
Başkaları vasıtasıyla iş yapan kişi olarak tanımladığımız yöneticilerin faaliyetlerini
etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için etkili iletişime gereksinimleri vardır. İletişim,
yöneticiler açısından geliştirebilecekleri iyi fikirleri uygulamalarına yardımcı olacak önemli ve
temel bir süreçtir.15
İşletmelerdeki iletişim yapılarını incelediğimizde dört temel yapının varlığından söz
etmek mümkündür. Bunlar, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve çapraz iletişim
ilişkileridir. Şekil 10-3 işletmelerdeki iletişim ilişkilerini göstermektedir.

Keith Davis; İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış, Çev: Kemal Tosun ve diğerleri, İşletme
Fakültesi Yayın No. 199, İstanbul, 1988, s.508
15
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Şekil 10-3 İşletmelerdeki İletişim İlişkileri
Kaynak: James H. Donnely, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich, Fundamentals
of Management, Seventh Ed., Irwin, Boston, 1990, p.423.

Şekil 10-3’de görüldüğü gibi yöneticiler işlerin yapılması için emir ve talimatlar vererek
yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik yapıda mesajların iletilmesini, bu emirler doğrultusunda alt
kademede yer alan çalışanların da gereken bilgileri yukarıdaki yöneticilere aktarması
gerekmektedir. Bu bilgi akışı dikey bilgi akışıdır.
Yukarıdan aşağıya iletişim yöneticilerden çalışanlara, grup liderlerinden grup üyelerine
doğru bir iletişimi ifade eder. Bu tür iletişimin konuları aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:16
-

Amaçlar, stratejiler ve beklenen davranış setlerine ilişkin bilgiler

-

İşe yönelik yönlendirmeler

-

Prosedür ve uygulamalar

-

Performansa yönelik geribeslemeler

Robert Kreitner, Angelo Kinicki; Organizational Behavior Second Edition, Irwın, Homewood IL, 1992,
p.454., Daft, a.g.e., p.569;Robbins and Judge, a.g.e., p.169
16
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-

Çalışanları motive edici mesajlar.

Yukarıdan aşağıya iletişim yüz yüze yapılabileceği gibi mektup, elektronik posta v.b.
yollarla da yapılabilir. Bunun tek yönlü olması iletişimin etkinliğini azaltır. Bu nedenle,
tekrarlanması ile doğru anlaşılması veya mesajların yanıtlanması yoluyla çift yönlü hale
getirilmesi sağlanabilir.
Aşağıdan Yukarıya iletişim ise, çalışanlardan yöneticiler doğru bilgi akışını ifade eder.
Aşağıdan yukarıya doğru iletişimin içeriğini aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:17
-

Çalışanların kendileri hakkında bilgilendirme yapması

-

Çalışanların sorunları ve beklentileri

-

Çalışanların gelişmeler hakkındaki görüşleri

-

İşletmeye ait uygulamalara ve politikalara ilişkin bilgiler

-

Yapılması gereken şeyler ve nasıl yapılacağına ilişkin öneriler

-

Finansal ve muhasebe bilgileri

İşletmelerde yalnızca yöneticiler ve astlar arasında iletişim ortaya çıkmaz aynı zamanda
koordinasyonun sağlanması ve işlerin etkin olarak yapılabilmesi için aynı pozisyonda yer alan
çalışanların farklı bölümlerde olmalarına rağmen iletişim kurmaları gerekmektedir. Bu durum
yatay iletişim olarak adlandırılır. Yatay ve hiyerarşik yapıyı takip eden dikey iletişimin yanında
etkin organizasyon yapılarında çapraz iletişim kanallarının da açık olduğu görülmektedir.
Organizasyonlardaki iletişim modelleri Şekil 10-3’de görüldüğü gibi üç boyutta ele
alınabilir. Ancak organizasyonların içindeki her bir bölüm bir grup olarak düşünülebileceği gibi
bölümlerin dışında formal veya informal olarak oluşturulan başka gruplarda yer alabilmektedir.
Gruplar ya da takım halinde çalışmanın yoğun olduğu işletmelerde iletişim kilit rol oynayan
yapılardan biridir. İletişim yapısı işleri bir taraftan takımın başarısı, diğer taraftan çalışanın
tatmini üzerinde önemli etkiler yapar. Grup içindeki bireylerin iletişimi farklı modelleri ortaya
çıkarmaktadır. Gruplardaki iletişim modelleri Şekil 10-4’de ki gibi ifade edilebilir.

17

Charles D. Pringle; Daniel F. Jennings, ; Justin G. Longenecker,; Managing Organizations Functions
and Behaviors, Merill Publishing Company, , Columbus, 1988, p.409.; Kreitner and Kinicki, a.g.e., p.454., Daft,
a.g.e., p.570
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Şekil 10-4 Gruplarda İletişim İlişkileri
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.
Basım, İstanbul, 2010, s.540.

Şekil 10-4’de görülen iletişim ilişkilerinde temel özellik iletişim ağının merkezileşmiş
olması veya merkezileşmemiş olması ile ilgilidir. Zincir modeli, emirlerin zincir içinde katı bir
şekilde akışını ifade eder. Yani burada formal yapıya uygun bir akış vardır. Merkezi ve Y
modeli iletişim ilişkilerinde iletişimin belirli bir kişi veya yerde toplandığını görmekteyiz.
Diğer modellerde ise, çalışanlar birbiriyle kolayca ve özgürce iletişim kurabilirler.
İletişim konusunda yapılan çalışmalar merkezileşmiş iletişim ağlarının basit sorunların
çözümünde son derece hızlı ve etkin olduğunu göstermiştir. Bu iletişim modelinde çalışanlar
karar alıcı konumdaki merkezi kişiye gerekli olan bilgiyi kolayca ulaştırmaktadırlar. Karmaşık
problemlerin çözümünde ise merkezileşmemiş iletişim ağları daha etkin ve daha hızlıdır. Çünkü
bu yapılarda gerekli olan bilgi belirli bir kişide değil bilgi havuzunda bulunur ve karar alıcı için
çok geniş kapsamlı iletişim bilgisi mevcuttur.
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Şekil 10-5: Takım İetişim Ağlarında Etkinlik
Kaynak: Daft,Richard; Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.576.

İletişim konusunda yapılan çalışmalar merkezileşmiş iletişim ağlarının basit sorunların
çözümünde son derece hızlı ve etkin olduğunu göstermiştir. Bu iletişim modelinde çalışanlar
karar alıcı konumdaki merkezi kişiye gerekli olan bilgiyi kolayca ulaştırmaktadırlar. Karmaşık
problemlerin çözümünde ise merkezileşmemiş iletişim ağları daha etkin ve daha hızlıdır. Çünkü
bu yapılarda gerekli olan bilgi belirli bir kişide değil bilgi havuzunda bulunur ve karar alıcı için
çok geniş kapsamlı iletişim bilgisi mevcuttur.
Yukarıda anlatıldığı gibi hangi modelin seçilmesi gerektiği ve iletişim modellerinin
etkinliği grubun yapacağı işin karmaşıklık ve belirsizlik derecesine bağlı olarak değişecektir.
Karmaşık, belirsizlik derecesi yüksek işlerde merkezileşmemiş iletişim modelleri uygun
olurken, basit, rutin ve kolayca değişmeyen koşullarda merkezileşmiş iletişim modelleri etkin
olabilir.
Şekil 10-4’de yer alan iletişim modellerinin farklı ölçütlere göre değerlendirilmesi
mümkündür. Tablo10-2 iletişim modellerini farklı ölçütlere göre değerlendirmektedir.
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Tablo 10-2 İletişim Modellerinin Değerlendirilmesi
Karşılaştırma Değerleme
Ölçütleri
Merkezileşme Derecesi
Haberleşme Kanalı Sayısı
Liderlik Tatmini
Grup Tatmini
Kişisel tatmin
Hız
Doğruluk

İletişim Modeli
Zincir
Dairesel
Orta
Az

Merkezi
Çok
Yüksek
Çok Az

Y
Yüksek

Serbest
Çok Az

Az

Orta

Orta

Çok
Yüksek
Az
Yüksek
Çok
Yüksek
Yüksek

Yüksek

Orta

Az

Çok
Yüksek
Çok Az

Az
Yüksek
Yüksek

Orta
Orta
Orta

Orta
Az
Az

Yüksek
Çok Az
Az

Yüksek

Orta

Az

Az

Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.
Basım, İstanbul, 2010, s.541.

Personel güçlendirmenin yaygınlaştığı pek çok işletmede açık iletişim ve diyalog
tekniklerinin ağırlık kazandığı görülmektedir. Açık iletişim; her çeşit bilginin tüm fonksiyonlar
ve hiyerarşik kademelerde paylaşılmasını ifade etmektedir.18 Özellikle takım temelli yapılarda
farklı takımların bir arada çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu farklı pozisyonda bulunan
işgücünün bir arada çalışmasını zorunlu hale getirir. Bu birliktelik pek çok bilginin serbestçe
paylaşılmasını zorunlu hale getirir. Çünkü böyle yapılmadığı takdirde çalışmanın başarıya
ulaşması mümkün değildir.
Diyalog ise, özellikle takım çalışmasında paylaşılan amaçlar üzerinde hemfikir olmayı
ve işbirliği ve güvene dayalı bir kültür yaratmayı amaçlayan iletişim süreci olarak ifade
edilebilir. Diyalog tartışmanın tersine farklı özellik, inanç ve bilgiye sahip olan bireylerin kendi
görüş ve düşüncelerini rahatça ifade temlerini sağlar. Böylece farklılıkların anlaşılması ve kabul
görmesi mümkün olur.
İşletmeler yaptıkları işe, çalışma ortamlarına ve amaçlarına uygun iletişim yapıları
oluşturmalıdır. Bu nedenle her işletmenin aynı sistemi kullanması beklenemez. Ancak
işletmenin amaçları ve ihtiyaçlarına uygun olmayan iletişim yapıları yetersiz ve zamanında elde
edilemeyen bilgi nedeniyle olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir.

18

Daft, a.g.e., p.576
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Sonuç
Yöneticiler iş hayatında günlerinin büyük bir kısmını başkaları ile iletişim kurarak
harcamaktadırlar. İletişimin etkinliği çalışanların iş tatmini ve performansını etkilediği gibi
işletmenin performansını da etkiler. İletişimin etkinliğini; iletişim kaynağının özellikleri,
mesajın özellikleri, alıcının özellikleri ve geri besleme etkiler. Rutin olmayan, belirsiz, zor
mesajların yüz yüze iletişim gibi zengin kanallarla, rutin, belirgin ve kolay mesajların ise
nispeten bültenler, genel raporlar gibi zayıf kanallar kullanılarak yayılması avantajlı olabilir.
Algıda kişisellik, geri beslemenin yanlış yorumlanması iletişim kanallarına güvenmeme,
gürültü, zaman baskısı, dinleme becerilerinin zayıflığı ve semantik problemler iletişim
hatalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşletmelerde değişik iletişim ilişkileri ve iletişim
modelleri bulunmaktadır. Her iletişim modelinin sağladığı yararlar kadar çıkardığı sorunlar da
vardır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İletişimin etkinliği çalışanların iş tatmini ve performansını etkilediği gibi işletmenin
performansını da etkiler. İletişimin etkinliğini; iletişim kaynağının özellikleri, mesajın
özellikleri, alıcının özellikleri ve geri besleme etkiler. İşletmelerde değişik iletişim ilişkileri ve
iletişim modelleri bulunmaktadır. Her iletişim modelinin sağladığı yararlar kadar çıkardığı
sorunlar da vardır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi resmi iletişim kanalları arasında sayılamaz?
a) Faaliyet raporları
b) Performans geri beslemeleri
c) Raporlama sistemi
d) İşletme içinde kendiliğinden oluşan informal gruplar
e) İntranet

2) “Her çeşit bilginin tüm fonksiyonlar ve hiyerarşik kademelerde paylaşılması”
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Açık iletişim
b) Diyalog
c) Merkezi
d) Zincir
e) Doğrudan
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) …………….., kaynak (bilgiyi gönderen) ve alıcı arasında bilgi alışverişi ve bilginin
anlaşılması sürecidir.
4) İletişim sırasında geçen mesaj miktarı iletişim …………………gösterir.
5)………….: duygu ve düşüncelerin anlatılması için kullanılan semboller topluluğudur.
Cevaplar: 1) d 2) a 3) İletişim 4) kanalının zenginliğini 5) Mesaj
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8. MOTİVASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Motivasyonun Tanımı, Amacı Kapsamı
8.2. Motivasyon Teorileri
8.2.1. Kapsam Teorileri
8.2.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi
8.2.1.2. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teoremi
8.2.1.3. Çift Faktör Teorisi
8.3. Adams’ ın Eşitlik Teorisi
8.4. Bekleyiş Teorileri
8.4.1. Vroom’un Bekleyiş Teorisi
8.4.2. Lawler-Porter Modeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Motivasyonun
davranışlarındaki
açıklayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
birey
etkisini

Farklı
motivasyon
teorilerinin
farklı
odak
noktaları
olduğunu
anlayabilmek
Kullanılacak
motivasyon
yöntemlerine göre farklı
uygulamalara
ihtiyaç
duyulduğunu görebilmek
Motivasyon ile iş çıktıları
arasındaki
ilişkiyi
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Motivasyon
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşişi Teoremi
Çift Faktör Teoremi
Eşitlik Teorisi
Bekleyiş Teorileri
Valens
Vroom’un Bekleyiş Teorisi
Lawler-Porter Modeli
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Giriş

Frederick Taylor’un Bilimsel Yönetim çalışmaları ile motivasyon konusunda da
çalışmalar başlamıştır. Bugün insan kaynağının sermaye olarak görüldüğü düşünülürse bu
sermayenin etkin, verimli ve karlı bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Bu bölümde
öncelikli olarak motivasyon kavramı açıklandıktan sonra tarihsel olarak motivasyon teorileri
incelenerek yapmış oldukları katkılar ve uygulanmaları için gerekli olan koşullar üzerinde
durulacaktır.
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8.1. Motivasyonun Tanımı, Amacı Kapsamı
Motivasyon, Latince movere kelimesinden gelmektedir ve “hareket etmek” anlamına
gelir. Motivasyon bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden psikolojik
bir süreçtir. İşletmeler açısından motivasyon son derece önemli bir kavramdır. Özellikle yüksek
amaçlara ulaşmak isteyen yöneticilerin çalışanlarına etkili bir şekilde rehberlik edebilmesi için
bu süreci çok iyi anlaması gerekmektedir. Şekil 8-1’de basit bir motivasyon modeli yer
almaktadır.

Şekil 8-1 Basit Bir Motivasyon Modeli
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.527.

Modelde görüldüğü gibi insanların pek çok değişik ihtiyacı vardır. Bu değişik
ihtiyaçların tatmin edilmesi için kişiler bazı davranışlarda bulunurlar. İhtiyacı karşılamak için
gösterilen davranış başarılı ise, kişi bir ödül elde etmiş olur. Aldığı ödül yeterince iyi ise kişi,
tatmin olur. Kişiyi tatmin eden bu ödül yine o davranışın gösterilmesi için kişiyi harekete
geçirir.
Şekil’de de görülebileceği gibi ödüller iki grupta ifade edilmiştir.
İçsel ödül; bireyin kendi içinde yaşadığı tatmin duygusudur. Örneğin: yaptığımız işten
dolayı kendimizi iyi hissetmemiz, başarılı olma duygusu gibi ödüller içsel ödüllerdir ve bireyin
kendi kendine yaşadığı bir tatmin duygusudur. İçsel olarak motive olmuş insanlar ise, herhangi
bir konuyu çok sevdikleri ya da o işi yapmanın kendini iyi hissettirdiği için çalışan insanlar
verilebilir. Örneğin hiçbir parasal gereksinimi olmamasına rağmen günde 18-20 saat çalışan
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yöneticiler veya girişimciler buna örnek verilebilir. Bu kişiler o işi yapmaktan zevk aldıkları
için yapmaktadırlar. Tam tersi bir örnek de parasal anlamda yeterince güçlü olmasa dahi çok
sevdiği için bir işi yapmaya devam eden farklı alanlarda daha çok kazanma olanağı olsa bile
işini değiştirmeyen kişiler bir örnek olabilir.
Dışsal ödüller ise, maddi olarak veya sosyal kabul gibi başkalarının bizimle ilgili
olumlu düşünmesi sonucunda elde edilen ödüllerdir. Örneğin başarılı olduğumuz için daha
yüksek maaş, daha yüksek bir pozisyon veya yeterince yüksek performans gösterilmediği için
işi kaybetmek gibi. Dışsal olarak motive olmuş kişilerin amacı yüksek maddi kazançlar elde
etmek veya sosyal anlamda ödül elde etmek ya da cezalardan korunmaktır.
İşletme yönetiminde motivasyon önemli bir yere sahiptir. Çünkü işletmelerde
çalışanların işlerini daha büyük gayretle ve kendi istekleri ile yerine getirmeleri işletmenin
başarısını arttırmaktadır. Yöneticilerin çalışanları nasıl motive edebileceğini bilmesi, çalışanları
motive eden unsurları dikkate alması yönetim işinin kolaylaşmasına ve daha etkin olarak
gerçekleşmesine neden olacaktır. Motivasyon konusu incelenirken daha sonraki bölümlerde de
görülebileceği gibi motivasyon çalışanın performansı ve iş tatmini üzerinde önemli etkilere
sahiptir.
Performans = (Yetenek X Motivasyon)
İşletmelerde motive olmamış bir çalışanın etkili olması ve işletmenin başarısı için
çalışması mümkün gözükmemektedir.

8.2. Motivasyon Teorileri
Motivasyon konusunda çok fazla çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda farklı
dönemlerde farklı teorilerin ortaya çıktığı ve yaygın olarak kullanıldıkları görülmektedir.
Motivasyon teorileri iki kapsam ve süreç teorileri olarak ikiye ayrılır. Kapsam teorileri kişileri
davranışa sevk eden ihtiyaçların üzerinde odaklanırken süreç teorileri kişilerin istenilen
davranışı göstermesinin nedeni olarak dışsal unsurları ön plana çıkarmaktadır.

8.2.1. Kapsam Teorileri
Kapsam teorileri daha önce de ifade edildiği gibi, davranışı yönlendiren içsel unsurların
üzerine odaklanmıştır. Bu teorilerde özellikle kişilerin ihtiyaçları önemli bir yere sahiptir.
İhtiyaçlar kişileri belirli bir şekilde davranmaya yönlendiren fiziksel veya psikolojik
unsurlardır. İhtiyaçları dışsal faktörlerden de etkilenir ve insanların ihtiyaçları zaman içinde ve
bulunulan ortama göre farklılık gösterebilir.
Kapsam Teorileri içinde en fazla ilgi gören teoriler Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Teorisi, McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi ve Herzberg’in Çift Faktör Teorisi sayılabilir.
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8.2.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi
Abraham Maslow 1943 yılında az sayıda nörotik kişi üzerindeki klinik gözlemlerinden
yola çıkarak ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini yayınlamıştır ve bu teori insan davranışlarını
açıklamak için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu teori insanı motive eden beş temel ihtiyacın
var olduğunu iddia etmektedir. Şekil 8-2 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ni göstermektedir.

Şekil 8-2 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.
Basım, İstanbul, 2010, s.624.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teoremi’ne göre insanların en temel ihtiyacı
fizyolojik ihtiyaçları, en üst seviyedeki ihtiyaçları ise, kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Bu
ihtiyaçları ve işletmeler açısından önemini örneklerle açıklamak yararlı olacaktır.
Fizyolojik ihtiyaçlar: Bunlar insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarıdır. Örnek olarak
yeme, içme, seks ihtiyaçları verilebilir. İşletmeler açıdan düşünülürse çalışılan ortamın
sıcaklığı, temizliği, yaşamı sürdürmeye yeterli ücret fizyolojik ihtiyaçlardır.
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Güvenlik ihtiyacı: Kişinin kendini güvende hissedebileceği bir yaşam alanı, özgür,
savaşların, fiziksel ve duygusal şiddetin olmadığı ortamlarda yaşamını sürdürmek bunun
örnekleridir. İşletmeler açısından; iş güvenliği, güvenli çalışma koşulları, tıbbi olanaklar
güvenlik ihtiyaçları arasında sayılabilir.
Sosyal ihtiyaçlar: Bu başkaları tarafından kabul edilmeyi ifade eder. Bir gruba üye
olmak, arkadaş çevresinin olması veya sevilmek ihtiyaçları buna örnektir. İşletmeler açısından
çalışma grupları içinde yer alma, astlarla iyi ilişkiler, üstlerle pozitif ilişkiler sosyal ihtiyaçlara
örnektir.
Kendini gösterme ihtiyacı: Bu ihtiyaç olumlu bir kişisel imaja sahip olma, dikkati
çekme, başkaları tarafından tanınma şeklinde ortaya çıkar. İşletmelerde yüksek statü, tanınma,
sorumlulukların artması isteğidir.
Kendini tamamlama ihtiyacı: Bu en üst seviyedeki ihtiyaçtır. Bir bireyin kendini daha
iyi bir insan olarak görebilmesi için gerekli unsurları taşır. Eğitim, hobiler, kişisel gelişim gibi
unsurlardır. İşletmeler açısından bakarsak, eğitim fırsatları, yaratıcılığını gösterebileceği
ortamlar bunun en iyi örnekleridir.
Maslow’a göre alt seviyedeki ihtiyaçlar önceliğe sahiptir ve bu ihtiyaçlar tatmin
edilmeden daha üst seviyedeki ihtiyaçlar kişileri harekete geçirmez. Eğer bir ihtiyaç tatmin
edilirse o ihtiyacın önemi azalır ve daha üst seviyedeki bir ihtiyaç önemli olmaya başlar.
Maslow’un geliştirdiği bu teorinin işletmeler için uygulanabilmesi için yöneticilerin
öncelikli olarak çalışanların ihtiyaçlarını doğru belirlemesi veya tahmin etmesi gerekir. Bu
teorinin geçerliliğini ölçebilmek için yapılan çalışmalar kesin bir sonuca ulaşamamış, bazı
yazarlar ortalama Amerikalılar için geçerli olduğunu ifade etmişlerdir.

8.2.1.2. McClelland’ın Başarma İhtiyacı Teoremi
McClelland 1940’lı yılların sonlarına kadar bireysel ihtiyaçlar ve davranış üzerine
yaptığı araştırmalarıyla tanınan bir psikologdur. McClelland’ın en bilinen çalışması başarma
ihtiyacı teoremidir. Teori, üç temel ihtiyaç üzerine odaklamıştır ve kişiler bu ihtiyaçlarına
uygun davranırlar görüşünü savunur. Teorinin odaklandığı üç ihtiyaç aşağıdaki gibi
sıralanabilir. Bunlar:
-

Başarma ihtiyacı

-

Güç kazanma ihtiyacı

-

İlişki kurma ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçları kısaca açıklamak yararlı olacaktır.
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Başarma ihtiyacı yüksek olan kişiler başarılması güç olan işleri tercih ederler ve
hataları azaltacak davranış setleri geliştirmek için kendilerini zorlarlar, işi başarıyla
tamamladıklarında ancak tatmin olurlar. Başarma ihtiyacı Maslow’un teoremindeki kendini
gösterme ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına denk düşmektedir.
Güç kazanma ihtiyacı yüksek olan bireyler ise, başkalarını etkileme ve kontrol etme
amacı güderler. Bu nedenle, güç ve otorite kaynaklarını genişletme arzusu içindedirler. Bu
ihtiyacın hem olumlu hem de olumsuz tarafı vardır. Olumlu tarafı, bu tarz kişiler güçlerini
işletmenin amaçlarına ulaşması için kullanabilirler. Olumsuz tarafı ise, ben kazanırsam sen
kaybedersin görüşüdür. Bu kadar keskin bir rekabet bazen etik olmayan davranışları
beraberinde getirebilir.
İlişki kurma ihtiyacı bir gruba dâhil olma, başkalarıyla ilişki kurma ve sosyal ilişkileri
geliştirme ile ilişkilidir. İlişki kurma ihtiyacı yüksek olan kişiler, zamanın büyük bir kısmını
sosyal ilişkiler, gruba girme, sevilmeyi bekleyerek geçirir. Bu ihtiyacı güçlü olan kişiler
yönetici veya lider olamazlar. Çünkü önemli kararlar alırken, sevilip sevilmemeyi düşünmek
veya başkalarının hoşuna gitmeyi beklemek mümkün değildir.
McClelland’a göre, başarma ihtiyacı yüksek olan bir kişi her zaman en iyi yönetici
olamayabilir. Çünkü etkili yöneticiler mutlaka başkalarını olumlu yönde etkileyen
yöneticilerdir. Ancak, yüksek başarma ihtiyacına sahip olan kişilerin başarılı girişimciler
oldukları belirlenmiştir. McClelland’a göre tepe yöneticiler yüksek güç ihtiyacı ancak düşük
ilişki kurma ihtiyacı olan kişiler olmalıdır.
İşletmeler açısından ele aldığımızda bu teori uyarınca yöneticilerin, etkili olmasını
sağlamak için bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler verilebilir. İşe alma ve yerleştirmede
kişilerin ihtiyaçlarına göre seçimler yapılabilir.

8.2.1.3. Çift Faktör Teorisi
Herzberg, çift faktör teorisini 203 muhasebeci ve mühendisle yaptığı görüşmelerden
sonra geliştirmiştir. Kişilerin işten tatmin oldukları durumlara ilişkin anlattıkları ile işten
memnun olmadıkları zamanlara ilişkin anlattıkları birbirinden oldukça farklı durumlar olarak
görülmektedir. Cevapları sınıflandıran Herzberg iş tatminini etkileyen faktörlerin birbirinden
tutarlı bir şekilde ayrıştığını görmüştür. Buradan yola çıkarak Herzberg, motivasyonu etkileyen
iki faktör olduğunu iddia etmiştir. Bu faktörlerden biri hijyen faktörler diğeri ise motive edici
faktörlerdir. Şekil 8-3Herzberg’in Çift Faktör Teorisi’ni göstermektedir.
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Şekil 8-3 Herzberg’in Çift Faktör Teorisi
Kaynak: Richard Daft, Management, Fourth Ed., The Dryden Press, 1997, p.233.

Şekil 8-3’de görüldüğü gibi, şeklin merkezinde tatminin ya da tatminsizliğin olmadığı
bir alan bulunmaktadır. Herzberg iş tatmininde iki temel faktör olduğunu ifade etmektedir.
Bulardan ilki şeklin alt kısmında yer alan hijyen faktörlerdir. Hijyen faktörler, çalışma
koşulları, şirket politikaları, ücretler, sosyal güvenlik, kişilerarası ilişkiler gibi unsurlardan
oluşmaktadır. Bu faktörlerin varlığı çalışanın motive olmasını sağlamamaktadır. Ancak, motive
olmaları için gerekli zemini sağlar. Eğer bu faktörler mevcut değilse motivasyon olması
mümkün değildir. Çünkü, hijyen faktörler motivasyon için gerekli asgari koşulları ifade
etmektedir.
Şeklin üst kısmında yer alan faktörler ise motivasyonun olup olmayacağını belirler. Bu
nedenle motive edici faktörler olarak adlandırılmışlardır. Motive edici faktörler; işin kendisi,
sorumluluk, ilerleme olanakları, başarma ve tanınma, yükselme imkanları gibi faktörlerdir.
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Herzberg’e göre motive edici faktörler mevcut değilse motivasyon olamaz ancak motive edici
faktörler varsa kişi motive olur ve işten aldığı tatmin yükselir. Bu durum aşağıdaki Şekil ile
ifade edilebilir.

Şekil 8-4 Herzberg’e Göre Motivasyon
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.
Basım, İstanbul, 2010, s.626.

Yönetimsel açıdan teorinin önemine bakarsak; Yöneticiler hijyen faktörleri asgari
şartlar olarak almalı ve bunları mutlaka işletmede ve çalışma sistemi içinde olmasına özen
göstermelidir. Ancak, yönetici bu faktörlerin mevcut olmasını motivasyon için yeterli
görmemelidir. Çünkü yalnızca hijyen faktörlerin varlığı ile çalışanlar motive olmayacaktır.
Ancak, bunların yanında yukarıda sayılan motive edici faktörler sağlanırsa çalışanlar motive
olacak ve iş tatmini artacaktır.
Çift Faktör Teorisi yöneticiler arasında yaygın kabul görmüştür. Ancak, araştırmalar bu
teoriyi doğrulamamıştır.

8.3. Adams’ın Eşitlik Teorisi
Psikolog J.Stacy Adams iş hayatında eşitlik ilkesini getiren öncülerdendir. Adam’ın
Eşitlik Teorisine göre, motivasyon çalışanlarla organizasyonun alış veriş ilişkisinin farkında
olmaktır. Çalışanın bu ilişkiyi nasıl algıladığı önemlidir. Motivasyon derecesi kişinin algıladığı
eşitliğe bağlı olarak azalacak veya artacaktır. Çünkü Eşitlik Teorisine göre, çalışanlar eşit
muamele görmek isterler ve bu yöndeki algılamaları onların daha çok çaba göstermeleri veya
çabalarını azaltmaları sonuçlarını ortaya çıkarabilir.
Eşitlik Teorisine göre, çalışanlar organizasyonla ilişkilerinde bir girdi verirler ve
sonuçta bir çıktı elde ederler. Bu girdiler; kişisel bilgi, deneyim, eğitim seviyesi, işte gösterilen
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çaba, yaratıcılık şeklinde sıralanabilir. Bunlar kişinin sahip olduğu ve işletmede kullandığı
özellikler veya yeteneklerdir ve sayıları arttırılabilir.
Çalışanların işletmeye sundukları
girdilerin karşısında elde ettikleri yani çıktılar vardır. Bunlar da alınan ücret, kar payı, tanınma,
gelişim olanakları vb. şeklinde sıralanabilir. Çıktılar, işletmelerin uygulamalarına göre son
derece geniş çeşitliliğe sahiptir.
Şekil 8-5 Temel Eşitlik Teorisi Modelini göstermektedir. Eşitlik Teorisi’nde kişinin
yukarıda belirtilen girdi ve çıktı ilişkisinde yalnızca kendine ait olan değerlendirmesi önemli
değildir. Kişi kendi çabaları ve elde ettikleri ile çevresinde olan kişileri mukayese eder.
Çevresindekilerin çabaları ve elde ettiklerini gözlemleyerek, eşit davranılıp davranılmadığını
analiz etmeye çalışır ve ulaştığı sonuca göre davranışını yeniden düzenler.
Eşitlik durumunda kişi kendine adil davranıldığını düşünerek daha önceki çabalarını
sürdürecektir. Ancak kişinin değerlendirmesinde eşitsizlik söz konusu ise, çalışan eşitsizliği
gidermek için davranışlarını değiştirecektir. Bu davranışın yönü ve şiddeti kişiye veya
davranışın kolaylık derecesine veya kişinin sahip olduğu olanaklara ve yeteneklere bağlı olarak
değişim gösterecektir.

Şekil 8-5 Temel Eşitlik Teorisi Modeli
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Kaynak: Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organizational Behavior, Irwin,
Homewood, 1992, p.207.

Eşitsizlik algısına sahip olan kişi bu eşitsizliği gidermek için;
- İşi yapmak için gösterdiği çabayı azaltabilir.
- Sonucu değiştirmek için çaba gösterebilir. Örneğin: maaşının arttırılması, daha yüksek
pozisyon, sahip olduğu olanakların arttırılması gibi istekleri olabilir.
- Sonucu değiştiremeyeceğini anladığında eşitsizliği haklı çıkaracak yorumlar
geliştirebilir.
- İşi yavaşlatma, terk etme yollarını deneyebilir.
- Başkalarının çabalarını etkilemeye çalışabilir.

Eşitlik Teorisi, örgütsel adalet kavramıyla son derece ilişkilidir. Örgütsel adalet üzerine
yapılan araştırmalar eşitlik veya hakkaniyet üzerine odaklanmıştır. Ancak eşitlik teorisinin odak
noktası dağıtılan adalet üzerinedir. Çünkü burada önemli olan nokta elde edilen çıktıların
çalışanlara adil ve gösterdikleri çabaya uygun dağıtılıp dağıtılmadığıdır.
Eşitlik Teorisi alanında yapılan çalışmalar teorinin sonuçlarını genel olarak destekler
görünmekle birlikte metodolojik olarak daha sağlıklı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

8.4. Bekleyiş Teorileri
Bekleyiş Teorileri çalışanların belirli koşullar gerçekleştiğinde yüksek performans
göstereceği tahminine dayanır. Çalışanlar, 1- çabaları sonucu yüksek performansın ortaya
çıkabileceğini düşünürlerse, 2- yüksek performansın yüksek verimlilik yaratacağına inanırlarsa,
3- ortaya çıkacak olan verimin onları olumlu yönde etkileyeceğini düşünürlerse daha yüksek
performans gösterirler görüşü temel alınır. Bekleyiş Teorileri’nde ortaya konulan neden sonuç
ilişkisi öğrenilmiş davranışlardan kaynaklanır. Eğer çalışanlar yukarıda anlatılan ilişkiye uygun
tecrübelere sahipse davranışları olumlu etkilenir. Ancak, geçmiş tecrübeler aynı nedensellik
ilişkisini göstermiyorsa beklenen davranış ortaya çıkamayabilir. Bu bölümde Bekleyiş
Teorilerinden Vroom’un Bekleyiş Teorisi ve Lawler-Porter tarafından geliştirilen Bekleyiş
Teorisi anlatılacaktır.
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8.4.1. Vroom’un Bekleyiş Teorisi
Victor Vroom matematiksel bir model olarak Bekleyiş Teorisi’ni 1964 yılında
yayınladığı kitapta açıklamıştır. Karmaşık bir yapıya sahip olan Vroom’un modeli geniş kabul
görmüştür. Vroom’un Bekleyiş Teorisi’nde öne sürdüğü temel yaklaşım aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir.
Motivasyon = Valens X Bekleyiş
Motivasyon Valens ile bekleyişin çarpımına eşittir. Basitçe ifade edilen teoriye ilişkin
model Şekil 8-6’da gösterilmiştir. Bu modelin anlaşılabilesi için bazı kavramların bilinmesi
gerekir. Bu kavramlar; Valens, bekleyiş ve araçsallıktır.

Şekil 8-6 Vroom’un Motivasyon Modeli
Kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.
Basım, İstanbul, 2010 s.634.

Valens: Ödülü arzulama derecesidir. Bir kişi ödülü çok isteyebilir veya ödülü red
edebilir. Ödülü arzulama derecesinin düşük ya da yüksek olması öncelikli olarak ihtiyaçlarla
açıklanabilir. Kişi ödülün kendi ihtiyaçlarını tatmin edeceğini düşünüyorsa ödülü arzulama
derecesi yüksek olur ve ödülü elde etmek için çaba sarf eder. Bunun tersine, kişi ödülün kendi
ihtiyaçlarını tatmin etmekten uzak olduğunu dolayısıyla onun için çaba sarf etmesi
gerekmediğini düşünebilir. Bu nedenle Valens -1 ile +1 arasında değişim gösterir.
Bekleyiş: Bekleyiş ödüllendirilme olasılığıdır. Burada kişinin algısı son derece
önemlidir. Kişi çabaları sonucunda ödüllendirileceği konusunda olumlu bir algıya sahipse
çabalarını arttırır. Kişi çabaları sonucunda ödüllendirilmeyeceği algısına sahipse daha yüksek
performans için çaba göstermez. Bu nedenle, bekleyiş 0 ile +1 arasında değişim gösterecektir.
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Araçsallık: Çaba ile elde edilen ödülün ikincil bir sonuç ortaya çıkarmasıdır. Burada
birey tarafından birincil ve ikincil sonuçlar arasındaki algılanan ilişki önemlidir. Kişinin
performansının ödüllendirilmesi ile istenen ikincil sonuçlar ortaya çıkıyorsa, ödülü arzulama
derecesi etkilenebilmektedir. Yüksek not almak için öğrencilerin daha çok çalışması ve daha az
boşa vakit harcaması gerekir. Yüksek not almak için çabalayan bir öğrenci açısından yüksek
not bir sonuçtur ve mezuniyet ortalamasını yükseltecektir. Mezuniyet ortalaması yükselen
öğrenci daha kolay ve daha iyi iş bulacağını düşünüyorsa veya bu mezuniyet derecesinin
kendisine dünyadaki iyi üniversitelerde çalışma yapma olanağı getireceğini düşünüyorsa ödülü
arzulayış derecesi yüksek olacaktır. Ancak, öğrenci yüksek mezuniyet notunun okul dışındaki
hayatında çok önemli olmadığını ve başarısını etkilemeyeceğini düşünüyorsa bu konuda
çabalamayacaktır.
Şekil 8-6’ya geri dönüp yukarıdaki bilgilerin ışığında modeli yeniden incelersek;
Çalışanın belirli bir gayreti göstermesi için bu gayretin sonucunda istenilen performansa
ulaşacağı beklentisi ve ulaşılan performansa uygun ödül beklentisinin olması, birincil ödülün
ikincil ödül için gerekli olduğunu düşünüyorsa ve her iki ödülü de istiyorsa çalışan motive
olacaktır.
Bekleyiş Teorisi, pek çok araştırmacı tarafından test edilmiştir. Özellikle bekleyişlerin
belirlenmesi, valensin ölçümü ve araçsallığın tespiti konularında sorunlar yaşanmaktadır.
Ancak, model işletmeler ve yöneticiler açısından önemli sonuçlar da yaratmaktadır.
Bekleyiş Teorisi’nin etkin olarak kullanılabilmesi için yöneticilerin dikkat etmesi
gereken konular:
-

Çalışanlar için çaba ve ödül beklentisinin ne olduğu belirlenmeye çalışılmalıdır.

-

Çalışanın hangi çeşit ve düzeydeki ödülün önemli olduğu belirlenmelidir.

Yöneticiler performans standartlarını belirlemeli ve bunu çalışanlarla
paylaşmalıdır.
-

Çalışanlar arasındaki performans farklarını ölçebilecek standartlar getirilmelidir.

-

Performans ile ödül arasında ilişki kurulmalıdır.

8.4.2. Lawler- Porter Modeli
Edward Lawler ve Lyman Porter, süreç teorileri içinde bekleyişler üzerine odaklanan
bir model geliştirmişlerdir. Lawler-Porter modeli, Vroom’un bekleyiş teorisi temel alınarak
oluşturulmuş ancak, bu teoriye bazı önemli unsurlar eklemişlerdir.
Şekil 8-7 Lawler-Porter’ın Motivasyon Modeli’ni göstermektedir. Şekil incelendiğinde
Vroom’un modeline yapılan önemli eklemeler rahatça görülebilmektedir. Lawler-Porter
modeline göre, kişinin göstereceği gayret, bekleyişler ve valens tarafından belirlenir. Ancak,
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gayretin istenilen sonuca ulaşabilmesi yani istenilen performansın ortaya çıkması için gerekli
olan bazı unsurlar modele eklenmiştir. Bunlardan ilki bilgi ve yetenektir. Gayretin belirli bir
performansı yaratabilmesi için o işi yapan kişinin işin gereklerine uygun bilgi ve yeteneğe sahip
olması gerekir. Eğer birey gerekli olan bilgi ve yeteneğe sahip değilse istenilen performansı
göstermesi mümkün olmayacaktır.
Modele eklenen ikinci önemli unsur algılanan roldür. İşletmeler açısından bu son derece
önemlidir. Çünkü işletmelerde her çalışanın sahip olduğu bir rol ve bu role uygun davranış seti
bulunmaktadır. Çalışanlar için rol dağılımının belirgin bir biçimde yapılması gerekir. Aksi
takdirde rol çatışmaları ortaya çıkar. Kişi bir işin kendisi tarafından yapılması gerektiğini
bilmiyorsa o işi kendi işi olarak algılamayacak dolayısıyla o işi yapmak için gerekli çabayı
göstermeyecektir. Sonuçta ortaya çıkan performans bundan etkilenecektir.

Şekil 8-7 Lawler-Porter Motivasyon Modeli
Kaynak: Samuel C. Certo, Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 1997,
p.383.

Lawler-Porter modelinde ödül kavramında da değişiklik olduğunu görüyoruz. Bu
modelde performans sonucunda çalışanın alabileceği ödül içsel ve dışsal ödüller olarak ikiye
ayrılmıştır. İçsel ve dışsal ödüller daha önceki bölümde açıklanmıştır ve bunların kişi
üzerindeki etkilerinin farklı olduğu bilinmektedir. Modelde ödüllerle ilgili getirilen bir eklenti
de algılanan eşit ödül kavramıdır. Lawler-Porter kişinin tatmin derecesinin sadece alınan
ödüllerle ilgili olmadığını, eşitlik teorisinde olduğu gibi kişilerin aldıkları ödülü başkalarının
aldığı ödüllerle kıyasladıklarını ifade etmektedirler. Eğer kişi gösterdiği çaba ve ortaya çıkan
performansa ilişkin elde ettiği ödülün başkalarının aldığı ödülden daha az olarak algılarsa
tatmin olmayacaktır. Ancak, eşit ödüllendirildiğini düşünen çalışan daha çok tatmin olacaktır.
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Modele göre, çalışanların gelecekteki çabaları ve ödül beklentileri performans ve ödülle ilgili
geçmiş tecrübelerinden etkilenecektir.
Motivasyonda Lawler-Porter modelini kullanacak olan yöneticilerin dikkat etmesi
gereken noktalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İşletmelerde görev dağılımı ve rollerin açık, seçik olarak belirlenmesi ve
çalışanlara duyurulması gerekir.
-

Personel, işin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanacak şekilde eğitilmelidir.

Çalışanların içsel ve dışsal ödüllerin özellikleri gereği bu ödüllere verdikleri
önem derecesi değişmektedir. Bu ödüller kullanılırken mutlaka farklılık göz önünde
bulundurulmalıdır.
Alınan ödülün başkalarının aldıkları ödülle mukayese edileceği göz önünde
bulundurulmalı ve bu nedenle ödül ile performans arasında sıkı ilişki kurulmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Motivasyon bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden psikolojik
bir süreçtir. Motivasyon konusunda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan teoriler kapsam
teorileri ve süreç teorileri olarak iki grupta ele alınabilir. Kapsam teorileri içsel unsurlar üzerine
odaklanırken ki burada ihtiyaçlar önemli bir yer tutar. Süreç teorileri dışsal unsurlar üzerine
odaklanır.
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Bölüm Soruları
1) …………..; bireyin kendi içinde yaşadığı
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

tatmin duygusudur.

Boşluğa

a) başarma ihtiyacı
b) İçsel ödül
c) Valens
d) Araçsallık
e) Ego savunması
2) Motivasyonda Lawler-Porter modelini kullanacak olan yöneticilerin dikkat etmesi
gereken noktalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) İşletmelerde görev dağılımı ve rollerin açık, seçik olarak belirlenmesi ve
çalışanlara duyurulması gerekir.
b) Personel, işin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanacak şekilde eğitilmelidir.
c) İçsel ve dışsal ödüller kullanılırken mutlaka farklılık göz önünde
bulundurulmalıdır.
d) Ödül ile performans arasında sıkı ilişki kurulmalıdır.
e) Çalışan için ödülün ne olduğundan çok ödül olmasının yeterli olduğu
bilinmelidir.
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)………………….: Ödülü arzulama derecesidir.
4)…………………..: Çaba ile elde edilen ödülün ikincil bir sonuç ortaya çıkarmasıdır.
5)…………………. bir amaca ulaşmak için gönüllü olarak hareket etmeyi ifade eden
psikolojik bir süreçtir.
Cevaplar: 1) b 2) e 3) Valens 4) Araçsallık 5) Motivasyon
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9. ÇATIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Çatışmanın Tanımı ve Kapsamı
9.2. Çatışma Düzeyleri
9.2.1. Bireysel Çatışma
9.2.1.1.Bireysel Çatışma- Engellenme
9.2.1.2.Bireysel Çatışma - Amaç Çatışması
9.2.1.3. Bireysel Çatışma - Rol Çatışması
9.2.2. Kişilerarası Çatışma
9.3. Çatışma Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çatışmayı
tanımlayıp
çatışma düzeylerinin neler
olabileceğini açıklayabilmek
Bireysel çatışma
tanımlayabilmek

türlerini

Kişilerarası
çatışmalarda
etkili olan unsurlar ve
çeşitlerini anlayabilmek
Çatışmanın
çözümünde
kullanılabilecek yöntemleri
saptayıp kullanabilmek
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Anahtar Kavramlar
Çatışma
Bireysel çatışma
Örgütsel çatışma
Amaç çatışması
Rol çatışması
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Giriş
Çatışma insanoğlunun var olmasından itibaren ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumun
anlaşılabilmesi, yönetilebilmesi ve zararlı sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesi için mutlaka iyi
tanımlanmalı ve çatışmayı yaratan nedenlerin teşhisi etkili bir şekilde yapılmalıdır. Kuşkusuz
işletmelerin başarılı olmaları, etkili çalışmalar yapabilmeleri için işletme içinde ortaya çıkan
çatışmaların et etkin şekilde çözümlenmesi gerekir. Bu bölümde çatışma kavramı, farklı
çatışma düzeyleri açıklandıktan sonra çatışma süreci ve çatışma çözüm yöntemleri
anlatılacaktır.
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9.1. Çatışmanın Tanımı ve Kapsamı
Çatışma konusunda değişik tanımlar yapmak mümkündür. Çatışma en genel tanımıyla
kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman diliminde istemedikleri ile karşı karşıya
kalması ve bir sonuç için zorlanması halinde gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal
yapıdır.
Çoğulcu tanıma göre;
Çatışma insan yapısında var olan ve kalıtsal olduğu ileri sürülen saldırgan içgüdülerin
bireylerce tek tek ya da gruplar halinde ortaya konmasının sonucudur.
Çatışmayı dar anlamda tanımladığımızda ise, bir sosyal ya da biçimsel grupta yer alan
bireyler (gruplar) arasındaki anlaşmazlıklar ya da düşmanlık veya bireyin anlaşmazlık
algılaması ya da bu anlamda ortaya çıkan sorunları çözme yeteneklerinin sonucudur.
Çatışma olumlu sonuçlar yaratabileceği gibi olumsuz sonuçlar da yaratabilir. Bu
çatışmanın nasıl yönetildiği ile ilgili olduğu kadar çatışma konusu ile de ilgilidir. Çatışma,
birçok durumda olumlu etkiler yapar. Örneğin işletmelerde karar alma aşamasında, yaratıcı
çalışmaların yapıldığı koşullarda çatışmalara ihtiyaç vardır. Aksi koşullarda farklı fikirler ve
çözüm önerileri yaratılamayabilir.
Çatışma her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Bazı durumlarda bireyler ararsındaki
ilişkilerin tamamen kopması, işten uzaklaşma, psikolojik sıkıntılar ve çöküntüler yarattığı
durumlarda çatışmalar geri döndürülmesi son derece zor veya mümkün olmayan sonuçlar
yaratabilir. Bu ise hem bireyler, hem de örgütler için zaman, para ve işgücü kaybı
yaratacağından hem bireyin hem de işletmenin amaçlarından uzaklaşmasına neden olur.

9.2. Çatışma Düzeyleri
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi çatışma bireyin yaşadığı duygusal bir
durumdur ve bu durumu ortaya çıkaran nedenler pek çok yerden kaynaklanabilir. Çatışmanın
kaynağı bireyin kendi içyapısından çıkabileceği gibi, başka bir bireyden, grup içindeki
ilişkilerden, gruplar arası ilişkiler veya örgütsel unsurlardan kaynaklanabilir.
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Şekil 9-1 Çatışma Kaynakları

9.2.1. Bireysel Çatışma
Bireyin kendi amaç ve istekleri ile içinde bulunduğu aile, arkadaş grubu, çalışma ortamı
veya toplumun bireyden beklentileri bulunmaktadır. Bu iki yönlü beklenti ve istekler her zaman
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birbirine paralellik göstermediği gibi, bazen birbirine tamamen zıt olabilir. Örneğin arkadaşları
ile birlikte konsere gitmek isteyen bir gencin anne ve babası güvenlik kaygıları ile gitmesine
izin vermemesi veya arkadaşının kıyafetleri ve davranışlarını beğenmedikleri için onunla
görüşmesine izin verilmemesi bireyin istekleriyle uyuşmayabilir. Bu durum bireyin bazı
sıkıntılar yaşamasına neden olur. Öte yandan bireyin kendi içinde de amaç, istek ve davranışları
arasındaki çelişki onun çatışma yaşamasına neden olabilir. Örneğin: yüksek notlar almak
isteyen ancak ders çalışmaktan hoşlanmayan ve odaklanma sorunu yaşayan birey amaçları ile
eylemlerindeki tutarsızlık nedeniyle içsel çatışma yaşayacaktır.
Bireyin kendi kararını verme, eylem tarzını seçmede ya da eylemi yerine getirmede
güçlükle karşılaşmasıdır.
•

Engellenme

•

Amaç çatışması

•

Rol çatışması veya belirsizliği, durumlarında ortaya çıkar.

9.2.1.1.Bireysel Çatışma- Engellenme
Engellenme bireyin amacına veya isteklerine ulaşmasının herhangi bir şekilde
durdurulması durumunda ortaya çıkar. Engellenme birçok değişik şekilde olabilir. Örneğin
bireyin fiziksel olarak engellenmesi yanında zihinsel veya psikolojik engellenmeler de söz
konusu olabilir. Fiziksel engellenmeye örnek olarak arkadaşları ile buluşmak isteyen bir
çocuğun odasına kilitlenerek izin verilmemesi gösterilebilir. Aynı konuda duygusal engellenme
dışarı çıktığında artık sevilmeyeceği veya ebeveynlerinden izinsiz çıktığı için cezalandırılacağı
korkusuyla çocuğun kendini sınırlaması şeklinde olabilir. Çocuk aslında arkadaşları ile birlikte
olma isteğini ceza veya duygusal yoksunluk korkusuyla sınırlandırabilir.
Şekil 9-2 Engellenme Modeli’ni göstermektedir. Şekil engellenme durumuyla
karşılaşan bireyin savunma mekanizmaları geliştirdiğini göstermektedir. Savunma
mekanizmaları pek çok değişik şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları sorunu çözmeye
yönelik olumlu davranışlar olabileceği gibi bazıları yıkıcı mekanizmalar olabilir.
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Şekil 9-2 Engellenme Modeli
Kaynak: Erdal Tekarslan, Tanıl Kılınç, Hüner Şencan, A. Can Baysal; Davranışın
Sosyal Psikolojisi, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayın No: 278, Dönence Basım ve Yayın hizmetleri,
İstanbul, 2000, s.244.

Engellenmede birey saldırganlık, çekilme, direnme ve uzlaşma şeklinde değişik
savunma mekanizmaları geliştirir.
Saldırganlık, bu mekanizmalar içinde en yıkıcı olan davranışı ifade eder. Birey engeli
ortadan kaldırmak için fiziksel ya da sembolik düzeyde tepkide bulunur. Örneğin kapıları
tekmeleme kendine engel koyduğunu düşündüğü birey veya bireylere yönelik fiziksel şiddet
gösterme, küfür etme, lanet okuma gibi davranışlar gösterilebilir. Ancak, genellikle bunlar
bireyin hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmaz ve çatışmayı çözümlemez.
Çekilme, durumu kabullenmeyi de gösterir. Engelden uzaklaşma, vazgeçmeyi ifade
eden bir davranış türüdür. Bu durumda birey çatışmayı durumu kabullenerek ortadan
kaldırmaya çalışır.
Direnme, saldırganlıktan daha az yıkıcı bir davranış türüdür. Ancak, bunda da durumu
kabullenmeme, mümkün olduğunda amaca ulaşmak için çaba göstermeye devam etme durumu
söz konusudur.
Uzlaşma is en yapıcı davranış türünü göstermektedir. Engel yeni bir hedef belirleme
veya yeni bir yönlenme ile ortadan kaldırılır.
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Her birey engellenme durumunda aynı tepkiyi vermez. Bireyin göstereceği tepki bireyin
kişiliği, bireyin içinde yer aldığı sosyal ve biçimsel grup tarafından da belirlenir. Örneğin
motivasyonu sağlamak için engellenen bireylerden bazıları bu engeli aşmak için daha çok
çalışma, başarılı olma ihtiyacı hissederken bir diğeri, bu engelin asla ortadan kalkmayacağını
dolayısıyla başaramayacağı bir şey için çabalamanın anlamsız olduğunu düşünerek
vazgeçebilir.

9.2.1.2.Bireysel Çatışma - Amaç Çatışması
Birey aynı anda birden fazla amaca ulaşmaya çalışıyorsa, amaçlardan birine ulaşmanın
diğer amaca ulaşmayı olanaksız hale getiriyorsa birey amaç çatışması içine girer. Burada ifade
edilenlerden anlaşılabileceği gibi amaç çatışması engellenmeden daha karışık bir durumu ifade
eder. Çünkü engellenmede tek bir amaç veya isteğe ulaşmanın mümkün olmaması varken amaç
çatışmasında en az iki veya daha çok isteğin birbirini sınırlandırdığını veya engellediğini
söylemek mümkündür.
Amaç çatışması genel anlamda üç şekilde ele alınabilir.
Bunlar;
-

Yaklaşma - Yaklaşma

-

Kaçınma - Kaçınma

-

Yaklaşma - Kaçınma, olarak tanımlanabilir.

Yaklaşma - Yaklaşma
Bu çatışmada birey iki cazip amaçtan birini seçmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bir
kararsızlık vardır ve bu bireyde çatışma yaratır. Çünkü birey her iki amaca da benzer şekilde
ulaşmak istemektedir. Örneğin birey elindeki parayla yeni bir araba almak veya yazlık ev almak
arasında kararsızlık yaşamaktadır. Bu durumda her ikisi de sahip olmak istediği şeylerdir ve
birey aslında her ikisine de sahip olmayı istemektedir. Ancak bunlardan birine karar vermek
zorundadır ve bu durumdan dolayı çatışma yaşamaktadır.
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Bu çatışma türünde aslında birey hangi seçeneği seçerse seçsin durumu
rasyonelleştirmesi mümkündür. Çünkü iki istediği seçenek arasında karar vermek
durumundadır. Ancak burada bireyin kendini iyi tanıması ve isteklerini doğru analiz etmesi
önemlidir.

Kaçınma - Kaçınma
Yaklaşma - Yaklaşma çatışmasının tam tersi bir durum söz konusudur. Birey iki
istemediği şey arasında tercih yapmak zorundadır ve bireyin sosyal davranışları üzerinde
önemli bir etkiye sahip değildir. Ancak bu çatışmanın etkileri yaklaşma – yaklaşma çatışmasına
oranla çok daha olumsuzdur.

Kaçınma - kaçınma çatışmasında birey, seçim kriteri olarak hangi olumsuzluğa
dayanacağına karar vermelidir. Burada kişilik yapısı, değerleri, inançları, dayanma gücü, aile
yapısı gibi unsurlar tercihte etkili olacaktır.

Yaklaşma - Kaçınma
Bireyin hem olumlu hem olumsuz sonuçlar yaratacak bir tercih için karar vermesi
gerekmektedir. Bu tür çatışma günlük hayatta en çok karşılaşılan çatışma türlerinden biridir.

Öğretmenlik mesleği bireyin sahip olduğu yeteneklerini değerlendirdiği bir alan
olmasına rağmen başka bir ile tayin çıktığında işini kaybetmemek için ailesinden uzak bir yere
giden birey maaşını elde etmeye devam ederek kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılarken
eşinden ve çocuğundan uzak kalması, özlem duyması, pek çok şeyi paylaşamaması kişiyi
ikilemde bırakmaktadır. Bireyin mesleğini yapması ve yeni iş arama sürecine girmemesi onun
için olumlu iken ailesinden uzak kalmasının sonuçları olumsuzdur. Bu tür çatışma durumları
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pişman olma olasılığının en yüksek olduğu çatışmalardır. Burada riskler, istekler doğru
belirlenmeli ve bireyin kendisini iyi tanıması gerekmektedir.

9.2.1.3. Bireysel Çatışma - Rol Çatışması
Rol daha önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi kişinin yerine getirmek zorunda
olduğu ve kendinden beklenen davranışlar dizinidir. Rol çatışması bireyin algıladığı rol
davranışı ile rolü gönderenin beklentileri arasındaki farktan kaynaklanabileceği gibi bireylerin
sahip olduğu çoklu rollerin birbiri ile çelişmesi de bu çatışmaya neden olabilir. Aynı zamanda
bireyin sahip olduğu rolün gereklerinin yeterince açık olmaması da rol belirsizliği yaratarak
bireyin çatışma yaşamasına neden olabilir.
Rol çatışması yaratan durumlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
•
Rol Göndericinin Kendi İçinde Çelişmesi; Rol gönderici aynı anda birbiri ile
çelişen rol beklentileri gönderebilir. Örneğin. On yaşındaki bir çocuğa sen küçüksün
fikrini beyan etmen yakışık almaz. Sana ne denirse onu yap derken diğer taraftan hemen
arkasından kocaman çocuksun ben söylemeden odanı toplamıyorsun, masayı
kurmuyorsun, sorumluluk almıyorsun şeklinde yakınılması çocukta rol çatışması
yaratacaktır.
•
Göndericiler Arası Rol Çatışması; Aynı anda birden fazla kişiye karşı sorumlu
olan bireylerde rol göndericilerin istekleri ve beklentileri birbiriyle çelişince ortaya
çıkar. Ast her ikisini de beklentisini yerine getirmek zorundadır. Ancak birininkini
yerine getirirse diğerinin söylediği ile çelişilen durumlarda bu çatışma ortaya çıkar.
•
Roller Arası Çatışma; Bireylerin birden fazla gruba üye olması, birbiri ile
çelişen amaçlarının olması roller arası çatışmayı ortaya çıkarır. İşinde başarılı olmak
isteyen bireyin evde ilgilenmesi gereken bir de yaşlı ebeveyninin ve çocuğunun
istekleri, beklentileri ile kendi kariyer gerekleri arasında sıkışık kalması roller arası
çatışmalara örnek verilebilir.
•
Kişi – Rol Çatışması: Rolün bireyin yetenekleri, istekleri, inanç ve değer sistemi
ile uyumsuz olması durumunda ortaya çıkar.
•
Aşırı Rol Yüklenme: Bireyin yetenekleri ile orantılı olmayan bir şekilde rol
üstlenmesi durumunda ortaya çıkabileceği gibi bazen de rol göndericinin gereğinden
fazla ol beklentisi göndermesinden de kaynaklanabilir.
•
Rol Belirsizliği: Rolün gereklerinin yeterince açık bir biçimde ifade
edilmemesi, rol dağıtımının açıkça yapılmadığı durumlarda ortaya çıkar. Örneğin işte
yapılacak şeylerin neler olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadan işlerin
dağıtılması durumunda birey ne yapacağını kesin olarak bilmediği için beklentileri
karşılayamayabilir ve sorun yaşayabilir.
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Rol çatışmalarının fizyolojik ve psikolojik sonuçları vardır. Bunları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür.
Fizyolojik
- Tansiyon
- Kalp Krizi
- Hazımsızlık
- Kriz Nöbetleri
- Baş ağrısı

Psikolojik Sonuçlar
- Aşırı Kaygı
- Saldırganlık
- Nevroz
- Depresyon
- Konsantrasyon Bozukluğu

9.2.2. Kişilerarası Çatışma
Kişilerarası çatışmalar en sıklıkla görülen çatışmalardır. Genellikle;
•

Aynı Amaca Ulaşmak İsteyen Bireyler Arasında (Rekabetçi)

•

Farklı Amaçlar İçin

•

Çalışan-Yönetici Arasında, ortaya çıkan çatışmalar olarak sınıflandırabiliriz.

Birlikte yaşayan insanlar zaman içinde farklı amaçlar, istekler, beklentiler içine
girebilirler. Taraflardan birinin diğerinin kaybı ile sonuçlanan rekabeti kazanması sonucu
rekabetçi çatışma ortaya çıkar. Bireyler aralarındaki farklılığı azaltmak yerine kazanmak
üzerine odaklanır. Ancak iki tarafın anlaşması sonucu rekabet ortadan kalkınca çatışma sona
erer.

9.3. Çatışma Süreci
Çatışmanın bir süreci vardır ve bu süreç potansiyel zıtlıkların içinde bulunulan ortamda
yer almasıyla başlar. Bu koşulların yer alması mutlaka çatışma olacağını göstermez ancak,
çatışma için gerekli olan altyapı ortaya çıkmış olur.
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Şekil 9-3 Çatışma Süreci
Kaynak: Stephan P. Robbins, Organizational Behavior, Concepts, Controversies and
Applications, Fourth Ed., Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1989, p.372.

Şekil 9-3’de görüldüğü gibi çatışma ortamını yaratan unsurlardan biri iletişimdir. Daha
önceki bölümlerde ele alındığı gibi iletişimde yanlış anlamalarda, gürültü veya semantik
problemler gibi unsurların yanında bireylerin algılama biçimleri de etkili olur. Çatışmayı
tetikleyen iletişime ilişkin unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
- Anlam Güçlükleri
- Algılamada Seçicilik
- Yetersiz Bilgi Alışverişi
- İletişim Kanallarında Mesajın Anlam Değiştirmesi
- Zaman Baskısı
- İletişim Kalıplarına Uymamak
- Tutarsız Mesaj Gönderme
- Dinlememe
- Yıkıcı Eleştiri

Çatışmayı tetikleyen unsurlardan biri de içinde bulunulan ortam yani yapıdır. Çatışma
ortamında etkili olan sosyal ve biçimsel yapının özellikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
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- Büyüklük
- Bürokratik Özellikler
- Üye Farklılıkları
- Denetim Biçimi
- Katılım
- Ödül Sisteminde Farklılıklar
- Karşılıklı Görev Bağımlılığı
- Tek Yönlü Görev Bağımlılığı
- Çıkar ve Değer Çelişmesi
- Sorumlulukların Yetersiz Tanımlanması
- Değişim
- Amaç- Zaman Yönelimi Farklılığı
- Kıt Kaynaklar İçin Rekabet
- Güç Mücadelesi

Bireyin sahip olduğu kişisel değerler, bireyin kişilik özellikleri ile bağlantılıdır. Farklı
kişilik tiplerinin farklı otorite, yaratıcılık, iletişim özellikleri bulunmaktadır. Bütün bu
unsurlardaki farklılıklar bireyler arasındaki çatışmalara zemin hazırlar. Çatışma ortamını
etkileyen bireysel özellikler ise aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.
-

Kişilik

-

Toplumsal Etkileşim

-

Saldırgan Doğa

-

Statü Farklılıkları

-

Kin Besleme

-

Hatalı Atıf
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Birey, sürecin ikinci aşamasında çatışmayı algılar, farkına varır. İşyerindeki bir ya da
birkaç tarafın çatışma fırsatlarının farkına varmasıyla birlikte algılanan çatışma ortaya çıkar.
Duygusal olarak çatışmanın içinde olma bireyde duyarlılık, gerginlik, kaygı veya düşmanlık
yaratır. Bu aşama ise hissedilen çatışma aşamasını oluşturur. Gerek hissedilen çatışma, gerek
algılanan çatışma birbirini çift yönlü olarak etkiler.
Çatışma sürecinin üçüncü aşaması çatışmanın ortaya çıkması ve bireyin bu çatışma
karşısındaki davranışlarını göstermektedir. Birey bu durumda rekabet etme, işbirliği, uzlaşma,
kaçınma veya uyum davranışlarını gösterebilir.
Çatışmanın yönetiminde kaçınma yaklaşımı herkesin kaybettiği bir yaklaşımdır. Çünkü
çatışma çünkü kimse işbirliği yapmamakta sanki çatışma yokmuş gibi herkes ne istiyorsa yine
onu istemekte devam etmektedir. Uzlaşı da herkes belirli ölçüde isteklerinden vazgeçtiği için
bu sistem de kaybet-kaybet yaklaşımının olduğu bir yapıdır. Ancak, tek tarafın kazandığı veya
herkesin çok büyük oranda kaybettiği duruma göre daha az kayıpların yaşandığı bir çözüm
yöntemidir.
Çatışmanın çözümünde kazan- kaybet durumunun geçerli olduğu yöntemler ise, rekabet
ve uyma davranışlarıdır. Bu durumda taraflardan biri kazanırken diğeri kaybetmek veya
isteklerinden vazgeçmek durumunda kalır.
Çatışma çözümünde kazan- kazan durumu işbirliği söz konusu olduğunda ortaya çıkar.
Bu yöntemde herkes kazanır. Çünkü çatışma tarafların işbirliği yapması sayesinde çözülür.
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Şekil 9-4 Çatışma Çözüm Yöntemleri
Kaynak: Stephan P. Robbins, Organizational Behavior, Concepts, Controversies and
Applications, Fourth Ed., Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1989, p.375.

Çatışmanın son aşaması ise, çatışmanın çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkan
durumdur. Buna göre grup performansı artabileceği gibi çatışma sonucunda performans
düşebilir. Bu sonuçların elde edilmesinde büyük oranda çatışmanın nasıl çözümlendiği,
çözümlenirken ortaya çıkan davranışlar etkili olur.
Çatışmanın istenilen sonuçları
•

Ayrık Taraflar Arasında Yakınlaşma

•

Etkin Olmayan Liderlik Şeklinin Değişmesi

•

Daha Etkin Amaçlar

•

Kurumsallaşan Çatışma İle Rahatlama

•

Motivasyon ve Bağlılık Artışı

•

Yaratıcılık Artışı

•

Kendi Gücünün Farkına Varma

•

Saldırganlık Dürtüsünün Tatmini
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•

Farklılıkların Ortaya Konması

•

Rekabetçi Sorun Çözme

•

Yeni Politika ve Prosedür Geliştirmedir.

Çatışmanın istenmeyen sonuçları ise;
•

Bedensel ve Zihinsel Sağlık Bozulması

•

Düşmanlık, saldırganlık

•

Zaman ve Paranın Boşa Gitmesi

•

Bireysel Amaçların Bütünün Amaçlarından Üstün Olması

•

Moral ve Verimlilikte Azalma

•

Güven Kaybı ve Kadercilik

•

Başarma Duygusunun Azalması

•

Liderlikte Otokratikleşme

•

Önyargıların Ortaya Çıkması

•

Yapıcı Sorun Çözmenin Azalması olarak sıralanabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çatışmayı dar anlamda tanımladığımızda ise, bir sosyal ya da biçimsel grupta yer alan
bireyler (gruplar) arasındaki anlaşmazlıklar ya da düşmanlık veya bireyin anlaşmazlık
algılaması ya da bu anlamda ortaya çıkan sorunları çözme yeteneklerinin sonucudur. Çatışma
bireyin kendi içinde, kişilerarası, gruplar arası, örgütsel boyutlarda olabilir. Çatışmanın
çözümünde farklı yöntemler, yaklaşımlar kullanılabilir. Çatışmanın yalnızca olumsuz sonuçları
olmaz, çatışma iyi yönetilebilirse olumlu sonuçlar da yaratır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi çatışma düzeyleri arasında yer almaz?
a) Bireysel çatışma
b) Bireylerarası çatışma
c) Guruplararası çatışma
d) Gurup dışı çatışma
e) Örgütsel çatışma
2) Engellenme kaynaklı bireysel çatışmada aşağıdaki davranışlardan hangisi ortaya
çıkmaz?
a) Saldırganlık
b) Uzlaşma
c) Yok sayma
d) Çekilme
e) Direnme
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) ……………..en genel tanımıyla kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman
diliminde istemedikleri ile karşı karşıya kalması ve bir sonuç için zorlanması halinde
gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapıdır.
4) …………………. çatışmasında bireyin hem olumlu hem olumsuz sonuçlar yaratacak
bir tercih için karar vermesi gerekmektedir.
5) ……………… çatışmasında birey iki istemediği şey arasında tercih yapmak
zorundadır ve bireyin sosyal davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir.
Cevaplar: 1) d 2) c 3) Çatışma 4) Yaklaşma- kaçınma 5) Kaçınma-kaçınma
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10. İŞ TASARIMI VE ÖRGÜT YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İçsel Ödüller Ve Teoride İş Tasarımı
10.2. İş Tasarım Uygulamaları
10.2.1. İş Basitleştirme
10.2.2. İş Genişletme ve Rotasyon
10.2.3. İş Zenginleştirme
10.3. İş Tasarımı Modelleri
10.3.1. İş Özellikleri Modeli
10.3.2. Sosyal Bilgi İşleme Modeli
10.3.3. Amaç Belirleme Teorisi
10.4. Alternatif Çalışma Biçimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

203

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İş Tasarımının temellendiği
içsel ödüller ile iş tasarımını
açıklayabilmek
İş tasarım uygulamalarının,
uygulanma koşullarını, farklı
yöntemleri
detaylandırabilmek
İş
tasarım
modellerini
ayrıntıları
ile
ortaya
koyabilmek
Alternatif
çalışma
biçimlerini açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
İçsel Ödüller
İş Tasarımı
İş Basitleştirme
İş Genişletme
İş Zenginleştirme
İş Özellikleri Modeli
Sosyal Bilgi İşleme Modeli
Amaç Belirleme Teorisi
Alternatif Çalışma Biçimleri
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Giriş

İş tasarımı aslında işin yeniden tasarımını da içeren bir yapıdır. İş tasarımı, çalışanların
iş tecrübesinin kalitesini ve onların işteki verimliliklerini arttırmak için iş sistemlerini veya
belirgin bir işi değiştirme faaliyetleridir. İşin tasarımı için kullanılabilecek iki değişik yol
olabilir. Bunlardan biri geleneksel iş tasarımı diğeri ise, modern iş tasarımı yaklaşımlarıdır ve
her ikisi de insanlar hakkında farklı varsayımlara sahiptir. Geleneksel yöntemlerde amaç
bireyin işe uyumudur. Buradaki temel varsayım insanların zaman içinde iş koşullarına uyum
sağlayacağıdır. Bu nedenle, çalışanın işe yönelik tutumları göz ardı edilerek iş maksimum
ekonomik ve teknik etkinlik sağlayabilecek şekilde tasarlanır. Bu yöntem, bilimsel yönetim
ilkelerini kullanır ve iş basitleştirme kavramına odaklanır. İkinci yaklaşım olan modern
yaklaşımlarda ise amaç, işin bireye uygun hale getirilmesidir. Bu yaklaşıma göre çalışanlar işte
daha çok teşvik edilmeyi ve sorumluluk almayı arzularlar. Bu nedenle, iş tasarımında
çalışanların tutumları önemli bir rol oynar. Modern yaklaşımda iş genişletme, iş rotasyonu, iş
zenginleştirme iş tasarımında ortaya çıkan yaklaşımlardır.
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10.1. İçsel Ödüller Ve Teoride İş Tasarımı
İçsel ödüller, bireyin iş işe yönelik performansından hemen sonra verilen ve kişinin
davranışlarını olumlu yönde etkileyen ödüllerdir. Bu tür ödüller bireyin işine yönelik olumlu
duygularını, kendini takdir etmesini, tatminini arttıran ödüllerdir.
İçsel ödüllerle ilgili önemli sorulara cevap bulmak gerekir. Bunlar:
-

Kişiler içsel ödülleri ne zaman arzulayabilirler?

Bireylerin içsel ödülleri daha çok isteyecekleri bir organizasyon yapısı
olmalıdır?
-

İçsel ödüller istemeyen bir kişi nasıl motive edilebilir?

İş tasarımı: Çalışanlar tarafından yerine getirilecek olan işin planlanması, özelliklerinin
belirlenmesi ve yerine getirilmesi için gerekli çalışma ortamının oluşturulmasıdır.
Yöneticilerin görevi işin, çalışanların motivasyonunu sağlayabilecek şekilde
tasarlanmasıdır. Bu şekilde tasarlanacak işler çalışan performansını yükseltir ve çalışanın iş
tatminin arttırır.

10.2. İş Tasarım Uygulamaları
İş tasarımına ilişkin ilk yaklaşımlar Frederick Taylor tarafından Bilimsel Yönetim
ilkeleri içinde yer almaktadır. Daha sonraları yönetim düşüncesindeki gelişmelere bağlı olarak
yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bunlar:
-

İş Basitleştirme

-

İş Genişletme

-

İş Rotasyonu

-

İş Zenginleştirme
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10.2.1. İş Basitleştirme
İş basitleştirme uygulamaları temellerini Bilimsel Yönetim Düşüncesi’nden alır. İş
Basitleştirme, organizasyonun gerçekleştirmesi gereken işi tanımlanabilecek en küçük
görevlere ayırmayı ifade eder. İş bu sınırlı olan görev etrafında düzenlenir. Çok basit ve sınırlı
olan işi yerine getirmek çalışan için daha çabuk deneyim kazanma şansını sağlayacağı için
etkinliği arttıracağı varsayılmaktadır.
İş basitleştirmenin ana amacı
-

Düşük yetenekli

-

Düşük ücretli çalışan

-

Düşük eğitim ve geliştirme çalışmaları ve

-

Kontrollü üretim miktarıdır

İş basitleştirmenin olumlu ve olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür.
Olumlu sonuçlar;
-

Çalışanın uzmanlaşmasını sağlar

-

Verimlilik artar.

Olumsuz sonuçlar;
-

Etkinlik azalışı

-

İşe gelmeme artışı veya yüksek işgücü devir hızı

-

İşi çekici kılmak için yüksek ücret ödemeleri

-

Düşük içsel motivasyon.

Günümüzde basit işler teknolojik gelişmeler sonucunda tamamen otomasyonla yerine
getirilmeye başlanmıştır.
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10.2.2. İş Genişletme ve Rotasyon
İş genişletme, 1940 yılların sonlarına doğru başlayıp 1950 yıllarına kadar devam eden
süreçtir. Sıkıcı ve aşırı derecede uzmanlaşmış işlerdeki yakınmalara cevap verebilmek için
uygulamaya konmuştur.
İş Genişletme; Çalışanın yaptığı işlerle aynı zorluk ve aynı sorumluluk düzeyinde olan
işlerin mevcut işlerine eklenmesini ifade eder.
İş genişletme zaman zaman işin yatay olarak büyümesi olarak ifade edilir. Çünkü
mevcut işin uzantılarını ifade eder.
İş genişletmede amaç, çalışanın iş tatmini, motivasyonunu ve üretimin kalitesini
arttırmaktır. Yapılan araştırmalar, iş genişletmenin istenilen sonuçları elde edemediğini,
performans üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir.
İş Rotasyonu; çalışanların değişik görevleri yerine getirmek için periyodik olarak
yerlerinin değiştirilmesi yoluyla yapılan iş çeşidinin arttırılmasını ifade eder. Rotasyon, farklı
işlerin yerine getirilmesini sağladığı için çalışan yeni yetenekler kazanabilir ve çalışanlar rutin
iş yapmaktan kurtulabilir.
Ancak; rotasyon sırasında mevcut işten çok da farklı olmayan sıkıcı işler yapılıyorsa,
çalışan tek bir sıkıcı iş değil sürekli değişen birçok sıkıcı işi yapmak zorunda kalır. Bu da
rotasyondan beklenen faydanın sağlanmasını engeller.

10.2.3. İş Zenginleştirme
1960’lı yıllarda, iş genişletmenin sınırlı etkileri üzerine iş zenginleştirme uygulamaları
yaygınlaşmaya başlamıştır.
İş Zenginleştirme, çalışanın sorumluluklarını ve kendi işini kontrol derecesini
arttırmaktır. İş zenginleştirme dikey iş yüklemelerini de içerir.
Herzberg, iş zenginleştirmede çalışana daha önceden yöneticisinin yaptığı planlama ve
kontrol gibi yeni sorumluluklar ekleyerek dikey iş yüklemesi ve daha önce yaptığı işlerine
yenilerini ekleyerek yatay yükleme yapılması gerektiğini ifade eder.
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Tablo 10-1
Herzberg’in İş Zenginleştirme İlkeleri
İlke

Motive Edici Faktör

Sorumluluğu ile birlikte bazı kontrolleri devret.

Sorumluluk ve amaçlara ulaşılabilirlik

Çalışanın kendi işindeki sorumluluklarını arttır.

Sorumluluk ve Tanınma

İşin bütününü bir kişiye ver. (bir bölümün tamamı,
bir alanın tamamı, vb.

Sorumluluk, amaçlara ulaşılabilirlik ve tanınma

Çalışana işi ile bağımsızlık ve iş özgürlüğü ver.

Sorumluluk, amaçlara ulaşılabilirlik ve tanınma

Periyodik raporların çalışanın kendisi tarafından
sunulması olanağını ver.

Tanınma

Daha önce yaptıklarından daha güç ve yeni iş ver.

Gelişme ve öğrenme

Belirli bir işte çalışanın uzmanlaşmasına olanak
ver.

Sorumluluk, amaçlara ulaşabilirlik ve tanınma

Kaynak:, John R. Schermerhorn,Jr., James G. Hunt, Richard N. , Osborn; Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994, p.231.

Yöneticiler Herzberg’in iş zenginleştirme önerileri yanında pek çok farklı uygulama
gerçekleştirmektedirler. Bunlardan en yaygın olanları;
Çalışanın kendi çalışma planını kendisinin yapmasına izin vermek. Örneğin
sekreterin yazma, toplantıları organize etme, formları dosyalama vb. zamanlamasına
kendi karar vermesi
Çalışanın işini nasıl yapması gerektiğine kendinin karar vermesine olanak
tanımak
-

Çalışanın kendi işini kendisinin kontrol etmesini sağlamak

-

Çalışanın yeni beceriler kazanmasına olanak tanımak
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Şekil10-1İş Tasarımı Stratejilerinin Özellikleri
Kaynak: John R. Schermerhorn,Jr., James G. Hunt, Richard N. , Osborn; Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994, p.232.

Şekil 10-1 İş tasarımı stratejilerinin özelliklerini göstermektedir. İş zenginleştirmede
içsel ödül yüksek olmasına rağmen iş basitleştirmede son derece düşüktür. Diğer taraftan
görevde uzmanlaşma derecesi iş basitleştirmede yüksekken iş zenginleştirmede düşüktür. İş
genişletme ve rotasyonda hem içsel iş ödülünün varlığı hem de görevde uzmanlaşma derecesi
orta seviyededir.

10.3. İş Tasarımı Modelleri
İş tasarımı konusunda geleneksel uygulamalar yeterince etkili sonuçlar vermediği için
çalışanın tatminini de göz önünde bulunduran farklı modeller üzerinde çalışılmıştır.
Günümüzde en çok üzerinde durulan modeller;
-

İş Özellikleri Modeli

-

Sosyal Bilgi İşleme Modeli

-

Amaç Belirleme Teorisi’dir.
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10.3.1. İş Özellikleri Modeli
Hackman ve Oldham tarafından geliştirilen model, iş genişletme, iş zenginleştirme
kavramlarında olduğu gibi işin, bireyin içsel motivasyonunu sağlayan unsurları üzerinde
odaklanmıştır. Hackman ve Oldham çalışan içsel olarak motive olursa, daha yüksek
performans gösterir yüksek performans daha iyi hissetmeyi sağlar böylece birey kendi kendini
güçlendirir görüşünü savunurlar.
İş özellikleri modeline göre her işin beş temel özelliği vardır. Her bir özellikte yüksek
başarı elde eden kişi yüksek içsel motivasyona sahip olacaktır. Bu temel özellikler beceri
çeşitliliği, görev kimliği, görevin anlamlılığı, özerklik ve iş geri beslemesidir. Bu özelliklerden
ilk üçü yani, beceri çeşitliliği, görev kimliği ve görevin anlamlılığı işin niteliklerini oluşturur.
Bu özellikleri kısaca açıklamak yararlı olacaktır.
Beceri çeşitliliği; İşin yerine getirilebilmesi için değişik faaliyetlerin yapılması
zorunluluğu ve çalışanların bunları yerine getirebilmek için farklı becerilere sahip olması ve bu
becerileri kullanma gerekliliğidir
Görev Kimliği; Bireyin görevinin işin bütününde ne kadar yer tutuğu ile ilgilidir.
Yüksek görev kimliği bireyde daha yüksek içsel motivasyon yaratır.
Yüksek görev kimliği; Birey yapılacak işin başından sonuna kadar işle ilgili
konulardan sorumlaysa ortaya çıkar. Örneğin marangoz yapılacak olan dolabın şeklinin
belirlenmesinden kullanılacak hale getirilip yerine montajına kadar her şeyle ilgilenir
ve sorumlu olur.
Düşük Görev Kimliği; Çalışan fabrikada sadece tek bir parçanın takılmasından
sorumluysa düşük görev kimliğine sahiptir.
Görevin anlamlılığı; Yapılan işin hayata veya işletmede diğer kişilerin yaptığı işlere
olan etkisidir. Çalışan yaptığı işin başkalarının yaptığı işe olan etkisinin önemli olduğunu
düşünürse veya yapılan işin vazgeçilmez bir iş olduğunu düşünürse yaptığı iş onu tatmin eder.
Özerklik; İşin nasıl yapılacağı, zamanlaması vb. konularda çalışanın ne kadar özgür
olduğunu ifade eder.
İş Geri Beslemesi; İşi nasıl yaptığına dair çalışana doğrudan, açık,
verilmesidir.

net bilginin

Hackman and Oldham çalışanın (1) işinde anlamlı bir görevinin olduğunu, (2) işin
sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini, (3) çabalarının sonuçlarını açık ve net bir şekilde
öğrendiğinde içsel iş motivasyonu artacaktır görüşünü savunurlar.
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Şekil 10-2 İş Özellikleri Modeli
Kaynak: Jennifer M. George,And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p. 223.

Şekil 10-2 iş özellikleri modelini göstermektedir. Yukarıda anlatıldığı gibi iş özellikleri
modelde temel boyutlar olarak gösterilmektedir. Bu temel boyutların varlığı ve derecesi
bireysel farklılıkların da etkisiyle bazı psikolojik sonuçları yaratmakta ve bunlarla birlikte
kişisel ve işe yönelik çıktılar ortaya çıkmaktadır.
Model pek çok farklı araştırma ile test edilmiştir. Bu çalışmaların sonunda aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır:
Bütün işler için iş tasarımını beş özellik modelinin en iyi açıklayan model
olduğunu söylemek mümkün değildir.
İşin özelliklerinin içsel motivasyon ve iş tatmini üzerinde anlamlı etkiye sahip
olduğu araştırmalarla desteklenmiştir. Ancak performans, işe gelmeme veya işgücü
devir hızı üzerindeki etkisi güçlü değildir.
-

Çalışanların iş özelliklerine ilişkin algılaması objektif ölçümlerden farklıdır.
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10.3.2. Sosyal Bilgi İşleme Modeli
İş tasarımında Sosyal Bilgi İşleme Modeli, 1978 yılında Gerald Salancik ve Jffrey
Pfeffer tarafından geliştirilmiştir. Sosyal Bilgi İşleme Modeline göre, bireyin ihtiyaçları, görev
algılaması ve tepkileri sosyal olarak yapılandırılmış gerçeklerle ilişkilidir. Modelde etkili olan
iki unsur bulunmaktadır bunlar; sosyal çevre ve geçmiş davranıştır.
Sosyal çevre bireyin iş ortamında astları, üstleri, diğer grup üyelerini kapsar. Birey bu
çevreden elde ettiği bilgilerle iş tasarımı, iş çıktıları hakkında bilgilere sahip olur ve bunlara
göre nelere dikkat edip neyi önemsemeyeceğini kararlaştırır.
Modelde sosyal çevre kadar etkili olan bir diğer unsur geçmiş davranışın rolüdür.
Çalışanın geçmiş davranışı ve bunun sonuçları bireyin mevcut işini nasıl değerlendireceğini
etkilemektedir. Sosyal çevre ve geçmiş davranış birlikte motivasyon ve iş tatminini de
etkilemektedir.
Sosyal bilgi işleme modeli üzerine yapılan çalışmalar sosyal çevrenin düşünüldüğü
kadar bireyin performansını etkilemediğini ancak, objektif (tarafsız) bilginin iş özelliklerinin
algılanması üzerinde sosyal çevreden daha güçlü bir etki yarattığını göstermiştir.
Bu çalışmalar sonunda yöneticilerin iş tasarımı yaparken sosyal unsurları dikkate
almaları gerektiği ancak sadece rollerle ilgili sosyal unsurlara bakılmaması gerektiği ortaya
çıkmıştır. Yöneticiler, işi yeniden tasarlarken bu değişimlerin arkasında yatan nedenleri
açıklamalı ve çalışanlarla tartışmalı, çalışanların bu yeniden tasarlama sürecine aktif bir
biçimde katılımını desteklemelidir. Bu sonuç katılımcı yönetim modellerinin kullanımı
gerektiğini göstermektedir.

10.3.3. Amaç Belirleme Teorisi
Amaç Belirleme, çalışanların ulaşmak zorunda oldukları amaçları veya hedefleri
belirleme, bunlar üzerinde pazarlık yapma ve geliştirme sürecidir. Amaç belirlemeyi de içeren
iş tasarımı çalışanların özel görev ve ulaşmak zorunda oldukları hedefleri belirgin hale getirir.
Diğer taraftan, amaçlar performansla doğrudan bağlantılı olduğu için işletmeler açısından son
derece önemlidir. Şekil 10-3 Locke ve Latham’ın Amaç Belirleme Çatısı Modeli’ni
göstermektedir.
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Şekil 10-3’deki modelde performansı belirleyen temel unsurlardan görevin özellikleri,
bireysel özelliklerdir. Bütün bunların bazı teknikler ve yaklaşımlarla birleştirilmesi ile
performans ortaya çıkar. Performansın niteliği ve miktarı ise bu unsurlarla birlikte ortamdaki
kolaylaştırıcılardan da etkilenir.
Amaç Belirleme ilgili yapılan araştırmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Zor görevler kolay olanlara nazaran daha yüksek performansın yaratılmasını
sağlar.
-

Belirgin amaçlar genel amaçlara nazaran daha yüksek performans yaratırlar.

İşe yönelik geri beslemenin olması ve sonuçların bilinmesi çalışanları motive
etmektedir.
-

Kişiler yetenekli ve kendine güveniyorsa amaçlar yüksek performans yaratır.

Kişiler amaçları kabul ettiğinde ve fikir birliğine vardığında amaçlarla daha çok
motive olurlar.
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10.4. Alternatif Çalışma Biçimleri
Günümüzde farklı çalışma biçimleri ortaya çıkmıştır. Bunların her birinin ortaya çıkış
nedenleri ve yarattığı sonuçlar farklıdır. Günümüzde sık rastlanan çalışma biçimleri; esnek
çalışma saatleri, iş paylaşma, yarı zamanlı çalışma ve evde çalışmadır.
Esnek Çalışma Saatleri; çalışanın çalışacağı ve çalışmayacağı saatleri kendinin
belirlemesine izin veren yapıdır. Çalışılan süre bellidir ancak çalışma saatlerine birey kendisi
karar verir. Bu durum çalışanın iş üzerindeki özerkliğini sağlar.
Esnek çalışma saatleri organizasyona aşağıdaki faydaları sağlar:
-

İşe gitmemenin azalması

-

İşgücü devir hızının düşmesi

-

Gecikmelerin azalması

-

Yüksek performans

-

Yüksek uyumluluk

İş Paylaşma: Tam zamanlı bir işteki görevleri iki ya da daha çok kişinin kendi arasında
ve yöneticinin onayıyla paylaşmasıdır. Bu çalışma genellikle yarı zamanlı çalışan personel
arasında görülen bir çalışma biçimidir. İşletme bu yolla tam zamanlı olarak çalışması mümkün
olmayan yetenekli ve bilgili elemanlardan yararlanma şansı bulur.

Yarı Zamanlı Çalışma; Haftalık çalışma saatlerinin altında çalışan kişilerin çalışma
biçimidir. Yarı zamanlı çalışma geçici yarı zamanlı ve sürekli yarı zamanlı olarak ayrılabilir.
Geçici yarı zamanlı çalışma sistemi: Çalışan hem geçici hem de normal zamanın
altında çalışır.
Sürekli yarı zamanı çalışma sistemi: Birey hem kadroludur hem de normal
çalışma süresinin altında çalışır.

Evden çalışma: İleri teknoloji özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler bireylerin
işyerine gelmeden çalışmalarını olanaklı kılmaktadır. Bireyler gerek tele konferans sistemi ile
görüntülü gerek internet ile çalışma yeri sistemine bağlanarak günlük işlerini uzaktan
yapabilmektedirler. Bu sistem çalışma saatlerine esneklik getirdiği gibi, boş zamanın
engellenmesi ve ulaşım maliyetlerinden tasarruf gibi önemli, katkılar sağlamaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş tasarımı, çalışanların iş tecrübesinin kalitesini ve onların işteki verimliliklerini
arttırmak için iş sistemlerini veya belirgin bir işi değiştirme faaliyetleridir. İşin tasarımı için
kullanılabilecek iki değişik yöntem kullanılabilir. Geleneksel iş tasarımında iş basitleştirme
üzerinde odaklanılırken, modern iş tasarımı yaklaşımları ise iş genişletme, iş rotasyonu, iş
zenginleştirme kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Günümüzde gerek bilim ve teknolojide
meydana gelen değişimler, gerek insan ihtiyaçları ve yaşam biçimlerinin değişimi alternatif
çalışma biçimlerini ortaya çıkarmıştır.
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Bölüm Soruları
1)…………………….., bireyin iş işe yönelik performansından hemen sonra verilen ve
kişinin davranışlarını olumlu yönde etkileyen ödüllerdir. Boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Dışsal ödül
b) İş zenginleştirme
c) İçsel ödüller
d) Valens
e) İş genişletme
2) Aşağıdakilerden hangisi alternatif çalışma biçimleri içinde yer almaz?
a) Esnek çalışma
b) İş paylaşma
c) Yarı zamanlı çalışma
d) Rotasyon
e) Evden çalışma
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)………………..; Çalışanın yaptığı işlerle aynı zorluk ve aynı sorumluluk düzeyinde
olan işlerin mevcut işlerine eklenmesini ifade eder.
4) …………………., çalışanın sorumluluklarını ve kendi işini kontrol derecesini
arttırmaktır. İş zenginleştirme dikey iş yüklemelerini de içerir.
5)……………………..; çalışanın çalışacağı ve çalışmayacağı saatleri kendinin
belirlemesine izin veren yapıdır.

Cevaplar: 1) c 2) d 3) İş Genişletme 4) İş Zenginleştirme 5) Esnek Çalışma Saatleri
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11. İŞ TATMİNİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. İş Tatmini Tanımı ve Kapsamı
11.2. İş Tatminini Etkileyen Unsurlar
11.2.1. Kişilik
11.2.2. Değerler
11.2.3. İşin Yapısı
11.2.4. Sosyal Etkiler
11.3. İş Tatmini Model ve Teorileri
11.3.1. İş Boyutları Modeli
11.3.2. Tutarsızlık Modeli
11.3.3. Denge Teorisi
11.4. İş Tatmininin Sonuçları
11.4.1. İş Başarısı
11.4.2. Devamsızlık ve İşten Ayrılma
11.4.3. İş Tatminsizliğinde Ortaya Çıkan Değişik Davranış Biçimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

224

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İş tatminini tanımlayabilmek
İş
tatminini
etkileyen
unsurları açıklayabilmek
İş tatmini modellerini ve
birbirlerinden
farklarını
ortaya koyabilmek
İş tatmi,ni ve tatminsizliğin
sonuçlarını tartışabilmek
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Anahtar Kavramlar
İş Tatmini
İş Boyutları Modeli
Tutarsızlık Modeli
Denge Teorisi

226

Giriş

İş tatmini örgütsel davranış çalışmaları içinde en çok karşılaşılan konulardan biridir.
Yöneticilerin çalışanların iş tatminini dikkate alması ve geliştirmek için çabalamasının pek çok
değişik nedeni bulunmaktadır. Özellikle, iş tatmini yüksek olan bireyin örgütle bütünleşmesi,
çalışma ortamında çalışma arkadaşları ile yakın ilişkiler kurması, yüksek motivasyonun ortaya
çıkması, vb. sonuçları yaratırken kuşkusuz bütün bunların sonucunda yüksek verimlilik bu
konudaki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu bölümde iş tatmini,
tatmini yaratan unsurlar ve iş tatmini veya tatminsizliğin sonuçları üzerinde durulacaktır.
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11.1. İş Tatmini Tanımı ve Kapsamı
İş tatmini: bireyin işi hakkındaki olumlu ve olumsuz duygularının derecesidir. Diğer
bir ifade ile iş tatmini bireyin mevcut işine yönelik duygu ve düşüncelerinin toplamını ifade
eder. Tanımlardan da anlaşılabileceği gibi iş tatmini evrensel değil bireye özgüdür. Diğer
taraftan birey işin bazı boyutlarından tatmin olurken bazı boyutlarından memnun olmayabilir
veya tatmin derecesi göreli olarak düşük olabilir. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalarda iş
tatmini ölçmek için geliştirilen endeksler dikkate alındığında pek çok farklı boyutun ölçülmeye
çalışıldığı görülmektedir. Örneğin, uzun zamandır iş tatmininde yaygın olan kullanılan
Minnesota ölçeğinde yirmi farklı boyut bulunmaktadır.
İş tatmini bireyin işe olan katkısını ve kendini rahat hissetmesini etkileyen önemli bir
unsurdur. Bu nedenle bireyin performansı üzerinde önemli etkisi vardır. Burada tatmin ile
ilintili olan ve zaman zaman karıştırılabilen bazı kavramların; örgütsel bağlılık ve işe
katılmanın tanımını vermek yararlı olacaktır.
Örgütsel Bağlılık: Bireyin kendisini organizasyonun bir parçası olarak hissetme
derecesidir.
İşe Katılma: Bireyin beklentileri gerçekleştirmek için çalışma isteğidir.

11.2. İş Tatminini Etkileyen Unsurlar
Yapılan çalışmalar iş tatminin etkileyen pek çok unsurun bulunduğunu göstermektedir.
Bu unsurların neler olduğunu bilmeden ve tatmin üzerindeki etkilerini anlamadan bu konu
üzerinde çalışmak mümkün değildir. Şekil 11-3 iş tatminini etkileyen unsurları göstermektedir.

Şekil 11-1 İş Tatminini Etkileyen Unsurlar
Kaynak: Jennifer M. George,And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p. 84.
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Şekilden de görüldüğü gibi iş tatmini kişilik, işin yapısı, sosyal etkiler ve bireyin sahip
olduğu değerlerden etkilenmektedir. Bu kavramlara açıklık getirmek ve iş tatmini üzerindeki
etkilerini incelemek yararlı olacaktır.

11.2.1. Kişilik
Kişilik bireyin duygularını, düşünme biçimini ve davranışlarını önemli ölçüde etkileyen
bir kavramdır. Değişik kişilik sınıflamalarında olan bireylerin işe yönelik olumlu ve olumsuz
duygularında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bireyin kişiliğine bağlı değer yargıları ve
inançları vardır. Kişiliğin etkisi ikizlerle yapılan araştırmalarda daha belirgin olarak ortaya
çıkmaktadır. Daha önceki bölümlerde anlatılan kişilik konusundan da hatırlanabileceği gibi
kişiliğin boyutlarındaki farklılıklar davranış farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır.

11.2.2. Değerler
Değerler bireyin işin çıktıları ve işte nasıl davranacağını belirleyen temel
unsurlardandır. İşe yönelik içsel iş değerleri (işin kendisi) yüksek olan bireyler ilginç, farklı
veya kişisel olarak anlamlı (sosyal çalışmalar) olan işlerde yüksek tatmin elde ederken dışsal
değerleri yüksek olan birey işin çıktıları (yüksek getiri) yüksek olduğunda tatmin olacaktır.

11.2.3. İşin Yapısı
İşin yapısını etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. İşin yapısını belirleyen unsurlar
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Bireyin yaptığı işin kendisi (ilginç veya sıkıcı olması)

-

İşi yaparken ilişki kurduğu kişiler (müşteriler, astlar, meslektaşlar ve üstler)

-

Çalışılan ortam (gürültü, sıcaklık, kalabalık)

-

İşin bireye sağladıkları (iş güvencesi, prim ve diğer ödemeler)

-

Esneklik

-

Yüklenilen sorumluluk ve iş yükü
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Bunların her biri kişinin işe karşı olan tutumunu etkilerler. Daha önceki bölümlerden de
bildiğimiz gibi rutin, sıkıcı işler bireyin motivasyonunu azaltmaktadır. Bu doğal olarak iş
tatminin olumsuz etkileyen bir unsurdur.
Çalışma ortamında karşılaşılan kişiler ve bunların özellikleri de tatmin üzerinde etki
yapmaktadır. Müşterilerin sayısı, nitelikleri yanında çalışanın birlikte çalıştığı meslektaşları,
astları ve üstlerinin kişilik, davranış biçimleri ve yaklaşımları çalışma ortamını etkileyecek bu
ise tatminin yüksek veya düşük olması sonucunu yaratmaktadır.
Motivasyon konusunda yapılan çalışmalarda göstermektedir ki çalışılan ortamın fiziksel
özellikleri çalışanın işe yönelik tutumlarını belirlemede rol oynamaktadır.
İşin bireye sağladığı maddi ve manevi getiriler yanında, işte yüklenilen sorumluluk,
sahip olunan iş yükü ve esneklik iş tatminin etkileyen işin yapısından kaynaklanan unsurlardır.

11.2.4. Sosyal Etkiler
Birlikte çalışılan bireyler, gruplar iş tatmini üzerinde önemli etkiler yaparlar. Özellikle;
-

Astların özellikleri

-

Astların ve birlikte çalışılan diğer bireylerin iş tatmin düzeyi

-

Çalışılan gruptaki bireylerin çok farklı özelliklere sahip olması

almaktadır.

Sahip olunan kültürel özellikler, iş tatminini etkileyen unsurlar arasında yer

11.3. İş Tatmini Model ve Teorileri
İş tatmini üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla çeşitli modeller ve
teoriler geliştirilmiştir. Bunlar;
-

İş Boyutları Modeli

-

Herzberg’in Çift Faktör Teoremi

-

İş Tatmininde Tutarsızlık Modeli

-

İş tatmininde Denge Teorisi
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Motivasyon konusu işlenirken Herzberg’in Çift Faktör Teoremi kapsamlı olarak
incelenmiştir. Ancak, daha önce hiçbir konu içinde yer almayan diğer model ve teorilerin
gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.

11.3.1. İş Boyutları Modeli
İş Boyutları modeli, işin unsurlarını belirleyerek çalışma ortamındaki faktörlerin iş
tatmini üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlar. Araştırmacılar, işe yönelik pek çok unsurun iş
tatmini üzerindeki etkilerini araştırmışlar ve bunları listelemişlerdir.
Tablo 11-1’de iş tatminini yaratan iş boyutları yer almaktadır. Tablo dikkatli incelenirse
tabloda yer alan iş boyutlarının çok yönlü olduğu görülebilir. Örneğin bazı boyutlar bireylerde
var olan özellikleri ortaya çıkarmaya çalışırken (yetenekleri ortaya çıkarma, yaratıcı çözümleri
destekleme, sorumluluk verme, vb.) bazı boyutlar örgütsel iklimi ölçmeye (ahlaki değerler,
teknik denetim, insani ilişkiler vb.) bazıları ise işin kendisine ilişkin (çalışma koşulları, işin
sosyal statüsü, vb.) boyutlardır. Modele göre, bireyin iş tatmini bu unsurların her birindeki
tatminleri toplamına eşittir.
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Tablo 11-1 İş Tatmini Yaratan İş Boyutları
İş Boyutu
Yetenek Kullanımı
Başarma
Faydalanma
Otorite
Şirket politika ve uygulamaları
Tazminatlar
Çalışma Arkadaşları
Yaratıcılık
Bağımsızlık
Ahlaki değerler
Tanınma
Sorumluluk
Güvenlik
Sosyal Hizmet
Sosyal Statü
İnsan İlişkilerine Değer Veren Yönetim
Teknik Denetim
Çeşitlilik
Çalışma Koşulları

Tanımı
İş bireyin yeteneklerini ne kadar
kullanmasına olanak sağlıyor?
Çalışan işinde başarma duygusunu ne kadar
yaşamaktadır?
Prim, ek ödeme, vb. olanakları
Başkalarını kontrol edebilme
Çalışanın bunlara duyduğu olumlu duygular
İşe yönelik yapılan ödemeler
İş yerinde çalışanlar arası ilişkiler
Yeni fikirler getirebilme özgürlüğü
İşi tek başına yapabilme
Ahlaki değerlere aykırı bir şeyler yapma
zorunluluğunun olmaması
İşin iyi yapıldığı zamanlarda takdir edilme
Kararlar ve faaliyetlerden sorumlu olma
İş güvenliği veya düzenli bir iş
Başkaları için bir şeyler yapabilme
Yapılan işin toplum içinde bilinmesi
Yöneticinin kişilerarası ilişkiler ile ilgili
yetenekleri
Yöneticinin işle ilgili yetenekleri
İşte farklı şeyler yapma
Çalışma saatleri, ısı, ofis mobilyaları, ofisin
yeri, vb.

Kaynak:Jennifer M. George,And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p. 89.

11.3.2. Tutarsızlık Modeli
Tutarsızlık Modeli basit bir fikirden yola çıkmaktadır. İşini ideal işle kıyaslayan kişi
işinden nasıl tatmin olur kavramı üzerine odaklanmıştır. Burada beklentiler önemlidir. İdeal
işten beklentiler, birlikte çalışılan kişilere yönelik beklentiler yüksek ve bunlar
karşılanamıyorsa birey tatmin olmaz. Örneğin: Okuldan yeni mezun olan ve mezun olur olmaz
hemen yüksek nitelikli iş bulacağını düşünen kişi işin ilk basamaklarını kendine layık
görmeyebilir.
Bazı araştırmacılar tutarsızlık modelini işin boyutları modeli ile birleştirmiştir. İş
Boyutları modelindeki her bir boyuta ilişkin çalışanlara ne kadar sorusu sorularak olmasını
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istedikleri ile mevcut durumda sahip oldukları boyutlar karşılaştırılır. Mevcut ve istenilen
miktarlar arasındaki uyumsuzluk tatminsizlik derecesini gösterecektir.

11.3.3. Denge Teorisi
Denge teorisine göre her çalışanın işe yönelik belirgin tatmini vardır. Zaman zaman
durumsal unsurlar veya olaylar bu dengeden sapmayı yaratabilir. Ancak, zamanla birey tekrar
mevcut dengelenmiş tatmin düzeyine geri dönecektir. Çünkü iş tatmini durağan olma eğilimi
içindedir. Kişiliğin iş tatmini üzerindeki etkisi denge teorisi ile tutarlılık göstermektedir. Şekil
11-2 İş tatmininde denge teorisini göstermektedir.

Şekil 11-2 İş Tatmininde Denge Teorisi
Kaynak: Jennifer M. George,And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p. 92.

Şekil 11-2’den de görülebileceği gibi bu teoride çalışanın dengede olan bir tatmin
düzeyi bulunmaktadır. İşte prim alınması veya maaş artışı kısa süreli olarak bireyin tatminini
arttıracak ancak bu düzeye alışılmasından sonra tekrar denge seviyesine inecektir. Keza tatmini
olumsuz etkileyen çalışanın son önerisinin kabul edilmemesi veya yeni çalışma masası isteğinin
red edilmesi iş tatminini denge seviyesinin altına indirecek ancak kızgınlık ve kırgınlığın
geçmesinden sonra tekrar denge seviyesine yükselecektir.
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11.4. İş Tatmininin Sonuçları
İş tatmini işe yönelik tutumları ifade eder. Her tutumun bireyin davranışını etkileme,
davranışı belirleme özelliği olduğu için iş tatmini bireyin bazı iş davranışları üzerinde etkili
olacaktır. Bunlar; iş başarısı, işe devamsızlık ve işten ayrılma, farklı davranış biçimleridir.

11.4.1. İş Başarısı
Bireyin işteki başarısı sadece iş tatmini ile açıklanamasa da iş başarısının bir ölçüde
tatminden etkilendiği ifade edilebilir.
Bir işletmede başarılı olan çalışan daha yüksek ücret, daha büyük ödüller
alıyorsa bu kişilerin tatmin düzeyi artacak, iş tatmini ile iş başarısı arasında pozitif ilişki
ortaya çıkacaktır.
İş tatmini ile başarı arasında negatif korelasyon varsa başarısız insanlar daha
yüksek tatmin sağlayacaktır.

Şekil 11-3 İş tatmini ile iş başarısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Şekil 11-3 İş Tatmini Başarı İlişkisi
Kaynak: İlhan Erdoğan, İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi
İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No.5, Dönence Basım ve Yayın
Hizmetleri, İstanbul, 1999, s.248.

İş tatmini ve başarı (performans) ilişkisini açıklayan üç değişik yaklaşım bulunmaktadır.
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İş tatmini başarıyı arttırır. Bu yaklaşım Herzberg’in çift faktör kuramı ile
uyumludur. Ancak araştırmalarda doğrudan güçlü bir ilişki bulunamamıştır.
Başarı tatmini arttırır; Yöneticiler çalışanların başarılarını arttırıcı önlemler
almalıdır. Başarı nedeniyle alınan ödül tatmini arttırır.
Ödül, başarı ve tatmini ortaya çıkarır. Ödüllendirilen birey daha başarılı olma
isteği gösterir ve daha çok tatmin olur.

11.4.2. Devamsızlık ve İşten Ayrılma
Devamsızlık işletmelerin ortadan kaldıramadığı ancak yönetebileceği bir davranış
biçimidir. Yapılan çalışmalarda devamsızlık ile iş tatmini arasında doğrudan ilişki
bulunamamasına rağmen işinden memnun olmayanların daha çok devamsızlık yaptıkları
görülmektedir.
Devamsızlık yapılmasa dahi iş tatmininin düşük olduğu bireylerin daha çok işe geç
kaldıkları tespit edilmiştir.

Tablo 11-2 İşe Devamsızlığın Nedenleri
İşe Devam İsteğini Etkileyen Unsurlar

İşe Devam Yeteneğini Etkileyen Unsurlar

İş Tatmini

Hastalık ve Kazalar

İşletmenin Devamsızlık Politikaları

Ulaşım Sorunları

Diğer Faktörler

Aile Sorumlulukları

Kaynak: Jennifer M. George,And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p. 89.

Tablo 11-2’dende görüldüğü gibi işe devamsızlığı etkileyen unsurlar içinde iş tatmini
bulunmakla birlikte bu unsurlardan sadece biridir. Devam isteğini azaltan başka unsurlar
olmakla birlikte işe devam yeteneğini etkileyen unsurlarda bulunmaktadır.
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İşten ayrılma isteği ve iş tatmini arasında ilişki bulunmaktadır. İş tatmini yüksek olan
bireyler daha yüksek performans gösterir. Yüksek performans beraberinde yüksek ödül
alınmasını sağlar. İşletmeler yüksek performans gösteren elemanını kaybetmek istemezler.
Düşük performans gösteren bireylerin işten ayrılma oranı daha yüksektir. İşletmeler
işten ayrılma konusunda çalışana baskı dahi yapabilirler.
İşten ayrılma konusunda iş tatmini yanında aşağıdaki unsurların da etkili olduğunu
söylemek mümkündür. Bunlar; iş piyasasındaki koşullar, alternatif iş olanakları, iş olanakları
hakkındaki beklentiler, çalışma süresidir.

Şekil 11-4 Mobley’in İşgücü Devir Süreci modeli
Kaynak: Jennifer M. George,And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.95.

Şekil 11-4 Mobley’in işgücü devir süreci modelini göstermektedir. Şekilden de
anlaşılabileceği gibi bireyin iş tatminin düşmesi veya tatminsizlik işten ayrılma niyetini ortaya
çıkarmakla birlikte birey hemen işten ayrılmaz. Öncelikli olarak işten ayrılmanın maliyeti ve
kazançlarını mukayese ederek alternatifleri araştırma, bunları değerlendirme ve karşılaştırmalar
yaptıktan sonra işte kalma veya işten ayrılmaya karar verir.
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11.4.3. İş Tatminsizliğinde Ortaya Çıkan Değişik Davranış Biçimleri
Çalışanlar işlerinde tatmin olmadıkları durumlarda tatminsizliklerini değişik
davranışlarla gösterirler. Bunlar arasında sorumluluklarını göz ardı etmek yanında işi
yavaşlatma, işi sabote etme veya işyerine ya da orada bulunan teçhizata zarar verebilir.
Tatminsizlikte gösterilebilecek davranışlar dört ana grupta toplanabilir. Bunlar; terk
etme, dile getirme, sadakat, göz ardı etmedir.
Şekil 11-5 iş tatminsizliği durumunda ortaya çıkan davranış biçimlerini aktif/pasif ve
yılıcı/yapıcı olma boyutlarına göre ele almaktadır.

Şekil 11-5 İş Tatminsizliğine Karşı Çalışan Davranışları
Kaynak: Stephen Robbins, Organizational Behavior, Tenth Ed., N.J. Prentice Hall,
2003, p.82.

Terk Etme: Bu davranış biçimi aktif ve yıkıcı bir tepkidir. Bu davranış çalışanın yeni
iş arayışlarına girmesini ve işten ayrılmasını ifade eder.
Dile Getirme: Bu davranış da aktif bir davranıştır ancak yapıcı bir davranış biçimidir.
Birey yaşadığı sorunları, çalışma koşullarını iyileştirmek için sorunların çözümünde diyalog
yaratmaya çalışır.
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Sadakat: Çalışanın pasif, yapıcı davranışını ifade eder. Çalışan iyimser bir biçimde
çalışma koşullarının iyileşmesini, tatminsizlik yaratan yapıların düzelmesini bekler. Ancak bu
düzenlemelerde aktif rol almaz. İşletmeyi dış eleştirilerden korumaya çalışırken işletmenin ve
yönetiminin iyi şeyler yaptığına inanır.
Göz ardı etme: Pasif ve yıkıcı bir davranıştır. Çalışan pasif kalarak koşulların daha da
kötüleşmesine göz yumar. İşe gelmeme veya geç gelmeler artar ve kalıcı hale gelir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş tatmini bireyin mevcut işine yönelik duygu ve düşüncelerinin toplamını ifade eder. İş
tatmini kişilik, işin yapısı, sosyal etkiler ve bireyin sahip olduğu değerlerden etkilenmektedir.
İş tatmini açıklayabilmek için farklı teoriler ve modeller ortaya konmuştur. İş tatmininin
işletmeler açısından pek çok olumlu sonucu olduğu gibi tatminsizliğin de olumsuz sonuçları
bulunmaktadır. Bunların her biri çalışanın ve işletmenin performansını etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1) İş tatminini etkileyen unsurlar içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kişilik
b) İşin yapısı
c) Bireyin sahip olduğu değerler
d) Tutumlar
e) Sosyal etkiler
2) ……………. modeli işini ideal işle kıyaslayan kişi işinden nasıl tatmin olur kavramı
üzerine odaklanmıştır.
a) Denge
b) Tutarsızlık
c) İş boyutları
d) Herzberg’in çift faktör
e) İş başarısı
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) ………………….teorisi’ne göre her çalışanın işe yönelik belirgin tatmini vardır ve
birey daima bu tatmine döner
4) ………………...modeli, işin unsurlarını belirleyerek çalışma ortamındaki faktörlerin
iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlar.
5) ………………bireyin mevcut işine yönelik duygu ve düşüncelerinin toplamını ifade
eder.
Cevaplar: 1) d 2) b 3) Denge4) İş Boyutları5) İş tatmini
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12. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kültürün Tanımı ve Kapsamı
12.2. Örgüt Kültürü Tanımı ve Kapsamı
12.2.1. Örgüt Kültürünün Özellikleri
12.2.2. Kültür Sınıflamaları
12.2.2.1. Handy’nin Kültür Sınıflamaları
12.2.2.2. Jones Yaklaşımı
12.3. Örgüt Kültürünün Oluşturulması
12.4. Çalışanların Örgüt Kültürünü Öğrenmesi
12.5. Örgüt Kültürünün Fonksiyonları
12.6. Örgüt Kültürünün Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Örgüt kültürünü tanımlayıp
kapsamını belirleyebilmek
Örgüt
kültürünün
özelliklerini açıklayabilmek
Örgüt
kültürüne
geliştirilmiş
sınıflandırmaları
tartışabilmek

ilişkin
farklı

Örgüt kültürünün olumlu ve
olumsuz
sonuçlarını
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Örgüt Kültürü
Handy’nin Kültür Sınıflamaları
Jones Yaklaşımı
Baskın kültür
Güçlü kültür
Zayıf kültür
Görev kültürü
Alt kültür
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Giriş
Yirminci yüzyılın sonundan itibaren yaygınlaşan küreselleşme olgusu yöneticilerin pek
çok değişik yerdeki çalışan grubunu ortak amaçlara yönlendirme, müşterilerin beklentilerini
anlama ve tatmin etme zorunda kalmasına neden olmuştur. Bugün yöneticiler hiç olmadığı
kadar farklı kültüre mensup kişiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle kültür olgusunu
anlamak özellikle dersimiz gereği örgüt kültürünü anlayarak gerektiğinde değiştirmenin veya
etkilemenin yollarını öğrenmek gerekmektedir. Bu bölümde örgüt kültürü kapsamlı bir biçimde
incelenecektir.
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12.1. Kültürün Tanımı ve Kapsamı
Sosyal bilimlerde kültür, teknik bir terimdir ve bir toplumdaki ortak olan davranış
kalıplarını veya alışkanlıkları ifade eder. Kültür, estetik zevkin ötesinde toplumun bilimsel,
dinsel, otorite, örgüt, iş, gibi inançlarını kapsar.
Kültürün bazı özellikleri vardır. Bunlar;
Öğrenilmiş davranışlar topluluğudur. Kültür toplumdaki bireyler tarafından
kuşaklar boyunca tekrar edilerek öğrenilir.
-

Toplum üyelerince paylaşılır. Kültür, toplumun ortak paydasıdır.

Değişebilir. Zaman içinde kültür değişebilir. .Ancak değişim son derece yavaş
olduğu için kolaylıkla fark edilemeyebilir
-

Farklı gereksinimleri giderici özelliği vardır.

-

Bütünleşmiş sistemler topluluğudur.

Kültürün unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Maddi Kültür unsurları

-

Dil

-

Ahlak ve estetik

-

Din, inançlar, tutumlar, kurallar ve değerler

-

Sosyal yapı

-

Eğitim

12.2. Örgüt Kültürü Tanımı ve Kapsamı
Örgüt kültürü, örgütün her kademesinde çalışan personelin davranışlarını ve dolayısıyla
örgütün genel görüntüsünü şekillendiren değer, düşünce ve normlar bütünü olarak
tanımlanabilir.
Örgüt kültürü, tüm personelin davranışlarını ve örgütün genel görüntüsünü
şekillendiren, semboller aracılığı ile öğrenilebilen ve öğretilebilen, kuşaktan kuşağa
aktarılabilen değişebilen nitelikteki değer, düşünce ve normlar bütünüdür olarak da
tanımlanabilir
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Örgüt kültürü; örgüt üyeleri tarafından paylaşılan değerler, normlar ve davranış
modellerini ortaya koyan; ortak alışkanlıklar, töreler, dil ve mimari tarzı, işin konumluk yeri
gibi somut unsurlarla ifade bulan kavramdır.
Hofsted’e göre örgüt kültürü; bir örgüt üyesini diğer örgütlerin üyelerinden ayıran
kolektif akıl programlamasıdır. Bu tanımda, bir örgüt kültürünün yalnızca o örgütün
müdürlerinin veya tepe yöneticilerinin akıllarında değil, tüm örgüt üyelerinin akıllarında yer
aldığı varsayımı vardır.
Schein ise, örgüt kültürünü; bir grubun dış uyum ve iç bütünleşme sorunları ile
mücadele edebilmeyi öğrenirken keşfettiği ya da geliştirdiği, geçerli olduğunu düşündürecek
kadar iyi sonuçlar vermiş olan ve bu nedenle yeni üyelere bu sorunlarla ilgili, doğru algılama,
düşünme ve hissetmenin yolu olarak öğretilmesi gereken varsayımlar bütünüdür şeklinde
tanımlamıştır.

12.2.1. Örgüt Kültürünün Özellikleri
Örgüt kültürünün kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Örgüt kültürünün temel
özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-

Ayırt edicidir. Her örgütün kendine özgü özellikleri vardır.

Örgüt kültürü istikrarlı bir yapıdadır. Toplumsal kültür gibi örgüt kültürü de
uzun yıllar varlığını sürdürür ve değişim uzun zaman alır.
Bütün işletmelere uygun en iyi örgüt kültürü yoktur. En iyi kültür kavramı içi
boş bir kavramdır. Kime, neye ve ne zamana göre iyi belirlenecektir? Her kültür o
işletmeye özgüdür.
-

Sosyal nitelik taşır.

-

Uyum sağlayabilir değişebilir niteliktedir.

-

Öğrenilebilir, öğretilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir.

-

Bütüncül özellik taşır.

-

Örgüt kültürü çalışanlar tarafından kabul edildiğinde olumlu katkıya sebep olur.

-

Üst yönetimin görüş ve düşüncelerinin bir yansımasıdır.

Örgüt kültürü bir örgütün tamamını kapsadığı gibi, örgüt içinde çok sayıda alt
kültürlerden oluşmaktadır.
-

Örgüt kültürü göreceli olarak zayıf ya da güçlü olarak nitelendirilebilir.
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Yapı, strateji ve sistem gibi teknik unsurlarla personel, yönetim tarzı ve yetenek
gibi beşeri unsurlar arasında bağlantıyı ve uyumlaşmayı sağlar.
-

Örgüt üyelerinin düşünce, istek ve davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

12.2.2. Kültür Sınıflamaları
Kültür:
- Baskın Kültür
- Alt Kültürler
- Güçlü Kültür
- Zayıf Kültür

Bu şekilde sınıflandırılabileceği gibi farklı bilim adamları farklı sınıflandırmalar
yapmıştır. Örneğin; Handy, Jones, Shein kültürü farklı şekillerde sınıflandırmışlardır
Baskın Kültür: Örgüt üyelerinin çoğu tarafından paylaşılan öz değerleri ifade eder.
İşletme çalışanlarınca benimsenen bu değerler, onların örgütsel davranışını belirleyen baskın
kültürü oluşturmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir örgütün kültüründen söz
edildiğinde, aslında o örgütün baskın kültürü ifade edilmektedir
Alt Kültürler: Örgüt çalışanlarının sadece belirli bir bölümü tarafından paylaşılan
değerleri ifade eder. Bir örgütte tipik olarak bölüm isimleri ve coğrafik ayrışma ile
tanımlanabilen mini kültürler alt kültür örnekleridir. Bir örgütte alt kültürler örgüt içi bölümler,
örgüte yeni katılımlar, teknolojik yenilikler, ideolojik ve coğrafi farklılıklar gibi etkenlere bağlı
olarak ortaya çıkabilmektedir. Eğer bir örgütün herhangi bir bölümü diğer bölümlerden ayrı tek
bir kültüre sahipse dikey alt kültürün varlığı ifade edilebilir. Diğer taraftan, belli bir konuda
uzmanlaşmış kişiler, sadece kendi aralarında paylaştıkları bir kültüre sahiplerse, yatay alt kültür
söz konusudur
Güçlü kültür: Öz değerlerin yoğun bir şekilde sahiplenildiği ve yaygın bir şekilde
paylaşıldığı bir kültürdür. Güçlü kültüre sahip işletmelerde temel amaçlar, bu amaçlara yönelik
tutum ve davranışların neler olduğu, giyim tarzı, çalışma ilişkileri, çalışma temposu, iletişim
kanallarının işleyiş biçimi ve benzeri süreçler herkesçe bilinir ve olması gereken biçimde
uygulanır. Güçlü örgüt kültürüne sahip bir işletmede çalışanların büyük bir kısmı genel
değerlerle uyum içindedir.
Zayıf kültür: Örgütün misyon ve değerleri hakkında çalışanların fikirlerinin çeşitlilik
gösterdiği kültürdür. Çalışanlar üzerinde yeterince etkili değildir. Bu nedenle işletmede
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çoğunluğun benimsediği bir kültürden söz edilmesi mümkün değildir. Zayıf örgüt kültürüne
sahip bir işletmede, işe yönelik tutum ve davranışlar, çalışma ilişkileri, işletmenin amaçları ile
ilgili görüşler ve benzeri unsurların bütünleşik bir görünümü yoktur. Zayıf örgüt kültürü,
örgütsel toplumsallaşma sürecini olumsuz etkiler. Bireylerin kültürü öğrenmesi, benimsemesi
ve işletmeye uyum sağlaması güçleşir. Bireysel yaklaşımlar öne çıkınca, işletmenin amaçlarına
katkı derecesi düşer.

12.2.2.1. Handy’nin Kültür Sınıflamaları
Handy örgüt kültürünü dört temel gruba ayırarak incelemektedir. Bunlar; güç kültürü,
rol kültürü, görev kültürü, birey kültürüdür.
Güç kültürü: En belirgin özelliği merkezileşmedir. Otokratik bir yönetimin
uygulandığı bu tür örgütlerde kararlar tepedeki bir kimse veya bir grup tarafından alınır. Alt
kademedekiler kararlara katılmayıp sadece uygularlar. Küçük işletmelerde, askeri birimlerde
ve büyük işletmelerin tepe yönetimlerinde rastlanır.
Rol kültürü: Ayrıntılı iş tanımları haberleşme kuralları, ayrıntılı hiyerarşik
düzenlemeler, katı biçimde belirlenmiş örgütsel roller gibi karakteristikler gösterir. Resmi
kuruluşlarda, sigorta şirketlerinde ve bankalarda göze çarpar.
Görev kültürü: Proje ve takım çalışmalarına önem verilir. Çalışanların kendi
kendilerini kontrol etmeleri esastır. Esnek ve uyum sağlayabilir yapılarda kendini gösterir.
Danışmanlık şirketleri, reklam şirketleri ve büyük işletmelerin Ar-ge, pazarlama
departmanlarında Daha sıklıkla görülür.
Birey kültürü: Odak noktası birey ve uzmanlaşma derecesidir. Temel amaç çok az
sayıda olan örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının tatminidir. Mimarlık bürolarında ve küçük çaplı
danışmanlık şirketlerinde rastlanır.

12.2.2.2. Jones Yaklaşımı
Jones ise kültürü; Üretim Kültürü, Bürokratik Kültür, Profesyonel Kültür olarak
sınıflandırmıştır
Üretim Kültürü: Sermaye yoğundur. İleri teknoloji ve ileri derecede standartlaşma söz
konusudur. Örgüt üyelerinin örgüt içinde fazlaca tasarruf hakları yoktur.
Bürokratik Kültür: Üretim kültüründe farklı olarak örgüt üyelerinin tasarruf hakları
açıkça belirtilmiş olup kesin sınırlara sahiptir.
Profesyonel Kültür: Bürokratik rol ve prosedürler ortadan kalkmıştır. Bunlar yerlerini
profesyonel norm ve değerlere bırakmıştır.
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12.3. Örgüt Kültürünün Oluşturulması
Kültür, kuruluş aşamasında işletmenin kurucuları veya yöneticileri tarafından
oluşturulur. Örgüt kültürü oluşturma süreci şekil 12-1’de gösterilmektedir.
Şekil 12-1’den de görüldüğü gibi örgütü kuranların iş felsefesi kültürün ilk tohumlarını
atar. Orijinal kültür, işletmenin kurucularından kaynaklanır. Bu kültür daha sonraki
uygulamalarla pekiştirilir.
Örgüt kurulduğu andan itibaren işe alınacak bireylerle ilgili çalışmalar yapılır. Belirli
bir işin gerekliliğine sahip birden fazla aday belirlenir. Adaylardan hangisinin örgüte daha iyi
uyum sağlayacağı konusu seçim kriteri olarak ortaya çıkar. Uyum sağlamayan değerlere sahip
aday tercih edilmez. Aynı şekilde aday örgütün kültürünün kendi değerleri ile uyuşmadığını
gördüğünde başvurusunu geri çekebilir. Böylece, kültüre uyum sağlayan ve onu devam
ettirecek bireyler seçilerek devamlılık sağlanır.
Üst Yönetim: Üst yönetimin bakış açısı ve değerleri bütün olarak işletme üzerinde
büyük bir etkiye sahip olup örgüt kültürünün belirleyicisi olmaktadır. Üst yönetimin ne dediği,
nerede zaman harcadığı, neyi ödüllendirdiği, raporlama ve değerlendirme sistemleri önem arz
etmektedir.
Sosyalleştirme: Örgüt çalışan seçiminde ne kadar başarılı olursa olsun, yeni çalışanlar
hemen örgütün kültürel değerlerine tam olarak uyum sağlayamazlar. Bu nedenle örgüt, işe yeni
girenlerin örgüt kültürünü benimsemesine yardımcı olur.
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Şekil: 12-1 Örgüt Kültürü Nasıl Şekillenir?
Kaynak: Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Örgütsel Davranış, Çeviri Ed: İnci
Erdem, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD.ŞTİ, İstanbul, 2012, s.530.

12.4. Çalışanların Örgüt Kültürünü Öğrenmesi
İşletmeye yeni katılanların işletmenin kültürünü öğrenmesi son derece önemlidir. Kültür
değişik biçimlerde yayılabilir. Bunların etkili olanları ;
Hikayeler; işletmenin kurucuları, işletmenin faaliyette bulunduğu süre içinde yaşanılan
olaylar, sorunlar ve çözüm yöntemleri adeta efsaneleşerek ağızdan ağıza tekrar edilir.
Törenler; örgütün kilit değerlerini ifade eden, pekiştiren basmakalıp faaliyetlerdir. Her
yıl tekrarlanan kuruluş kutlamaları, çalışanların aileleri ile birlikte katıldıkları şirket piknikleri,
vb.
Maddi Semboller; Çalışanlara kimin önemli olduğunu, üst yönetimin arzuladığı
adaletin derecesini ve risk alma, katılımcı, bireysel veya sosyal olma gibi uygun davranışların
neler olduğunu gösterir.
Dil; işletme içinde kullanılan dil, hitap tarzı o kültürün özelliklerini yansıtır.

12.5. Örgüt Kültürünün Fonksiyonları
Temel Fonksiyonlar; Kültürün temel fonksiyonları koordinasyon, farklılaşma ve
bütünleşme ve motivasyondur.
Koordinasyon; Kültür, çalışanları zaman içinde geliştirdiği ortak davranış ve düşünme
modellerini içerir. Bu özelliği itibariyle örgüt içindeki faaliyetleri ve çabaları koordine eden bir
yapısı vardır. Kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmada olumlu bir ortam yaratır.
Farklılaşma ve Bütünleşme; Kültür, örgütü diğer örgütlerden ayıran bir özelliğe sahiptir.
Çünkü her örgütün ortak davranış ve düşünme biçimleri farklıdır ancak, örgüt içinde
bütünleştirici bir özelliğe sahiptir.
Motivasyon; Kültür içindeki ödüllendirme mekanizmaları motivasyonu arttırdığı gibi
örgütün kültürünü benimseyen bir çalışan için o kültüre dahil olmanın da ortaya çıkardığı bir
motivasyon vardır. Bu durum, çalışanların aidiyet duygusunun güçlenmesini sağlayarak
motivasyonu arttırır.
Dolaylı Fonksiyonlar; Örgüt kültürünün dolaylı fonksiyonları ise, bağlılık, plan ve
programlara uyum ve büyüme yeteneğidir.
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Bağlılık; Örgüt kültürü, örgütsel bir biçimlendirme aracıdır. Çalışanların davranışlarını
örgütsel normlar çerçevesinde biçimlendirir; moral ve güdüleme aracı olarak, misyona bağlılığı
arttırır. Çalışanların örgütsel sadakatlerini güçlendirir; örgüt lehine özveride bulunma, örgütsel
vatandaşlık duygularının güçlendirilmesi gibi pozitif bir fonksiyon görür.
Plan ve programlara uyum; Çalışanların belirli standartları, normları ve değerleri
anlamalarına ve böylece örgütsel amaç ve hedefler doğrultusunda kendilerinden beklenen
davranışları sergileyerek başarıya ulaşmaları konusunda daha kararlı ve tutarlı olmalarını
sağlar. Huzurlu bir çalışma ortamının ortaya çıkması ve standart uygulamalarla plan ve
programlara uyum sağlanır.
Büyüme Yeteneği: Örgüt kültürünün saymış olduğumuz fonksiyonları ile ortaya çıkan
birleştirici ve bütünleştirici yapı örgütün güçlenmesini ve başarılı olma yeteneğini arttırarak
büyümesini sağlar.

12.6. Örgüt Kültürünün Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
Örgüt kültürü işletme içinde pek çok olumlu ve olumsuz sonucun ortaya çıkmasını
sağlar. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
Olumlu sonuçlar;
-

İşletmedeki uygulamalara ve süreçlere standartlaşma getirir.

-

Ciddi bir problem olan yöneticilerin yetiştirilmesi kolaylaşır.

Örgüt içi haberleşmenin sağlanmasıyla bireylerarası sağlıklı ilişkilerin
kurulmasını sağlar.
Çalışanların birbirine ve örgüte bağlanmaları morali ve verimliliği olumlu yönde
etkiler.
-

Çatışmaları minimize eder.

-

İşletmeye tanıtıcı bir kimlik oluşturur ve süreklilik için avantajlar sağlar vb..

Olumsuz sonuçlar;
Farklı alternatifler oluşturulmasına engel olması; Çalışanların kültürün
özellikleri dışına çıkmasının hoş karşılanmaması farklı düşünce ve davranışların ortaya
çıkmasını engeller. Bu da çalışanların sorunlara farklı çözümler bulmasını zorlaştırmaktadır.
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Geçmişteki başarılara ve bunlara ilişkin örneklere fazla yer vermesi; Çalışanların
geçmişe odaklanmasına neden olur.
Yeni davranış kalıplarının gelişmesini zorlaştırması; Bu durum farklı
alternatifler oluşturulmasının mümkün olmamasına benzer.
-

Tek tip düşünce ortaya koymasıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültür, teknik bir terimdir ve bir toplumdaki ortak olan davranış kalıplarını veya
alışkanlıkları ifade eder. Örgüt kültürü ise, örgütün her kademesinde çalışan personelin
davranışlarını ve dolayısıyla örgütün genel görüntüsünü şekillendiren değer, düşünce ve
normlar bütünü olarak tanımlanabilir. Örgütsel davranış çalışmalarında örgüt kültürü farklı
şekillerde sınıflandırılmıştır. Bunun temel nedeni odak noktalarının farklı olmasıdır. Güçlü
örgüt kültürünün olumlu yanları kadar olumsuz yanları da bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) ------------------------------ üyelerinin çoğu tarafından paylaşılan öz değerlerdir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alt kültür
b) Güçlü kültür
c) Görev kültürü
d) Zayıf kültür
e) Baskın kültür
2) Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden değildir?
a) Detaylara dikkat etmek
b) İnovasyon
c) Takım odaklı olmak
d) Kurallara odaklı olmak
e) Çıktı odaklı olmak
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)……………………….: Örgüt çalışanlarının sadece belirli bir bölümü tarafından
paylaşılan değerleri ifade eder.
4)…………………………: Öz değerlerin yoğun bir şekilde sahiplenildiği ve yaygın bir
şekilde paylaşıldığı bir kültürdür.
5)…………………………..: Ayrıntılı iş tanımları haberleşme kuralları, ayrıntılı
hiyerarşik düzenlemeler, katı biçimde belirlenmiş örgütsel roller gibi karakteristikler gösterir.
Cevaplar: 1) e 2) d 3) Alt Kültürler 4) Güçlü kültür 5) Rol kültürü
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13. YARATICILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Yaratıcılığın Tanımı ve Kapsamı
13.1.1. Yaratıcılığın Özellikleri
13.1.2. Yaratıcılığın Olumlu Etkileyen Kişilik Özellikleri
13.1.3. Yaratıcılığı Olumsuz Etkileyen Kişilik Özellikleri
13.1.4. Yaratıcılığı Etkileyen Çevresel Unsurlar
13.2. Yaratıcılık Süreci
13.3. İşletmelerde Yaratıcılığın Bileşenleri
13.4. Yaratıcı Organizasyon Özellikleri
13.5. Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri
13.5.1. Analitik Teknikler
13.5.2. Bağımsız İşbirliği Tekniği
13.5.3. Zorlanmış İlişkiler Teknikleri
13.6. Çalışanların Yaratıcılığını Arttırıcı Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Yaratıcılık
Yaratıcı kişilik
Yaratıcı organizasyon
Yaratıcı sorun çözme
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Giriş

Günümüz işletmelerinin yoğun rekabet ortamında başarılı olmasını sağlayacak olan
anahtar unsur inovasyon olarak gösterilmektedir. Çünkü rekabet ancak farklı ve aynı zamanda
tüketiciler için fayda yaratan ürünlerle aşılabilmektedir. Bu nedenle 2000’li yılların başlarından
itibaren üzerinde en çok konuşulan, araştırma yapılan akademik çalışmaların yoğunlaştığı alan
inovasyon alanıdır. İnovasyon için yaratıcılık en gerekli olan düşünme biçimi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bölümde yaratıcılık tanımlandıktan sonra yaratıcı düşünmenin özellikleri,
yaratıcılık süreci, yaratıcı işletme özellikleri ve çalışanların yaratıcılıklarını arttırmak için
yapılması gereken çalışmalar detaylı olarak incelenecektir.
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13.1. Yaratıcılığın Tanımı ve Kapsamı
Yaratıcılık konusunda yapılan pek çok tanım bulunmaktadır. Burada bu tanımlardan
sadece birkaçı verilerek konunun değişik boyutları gösterilecektir.
Yaratıcılık, önceleri birbirleriyle ilişki kurulamayan şeyler arasında bağlantı kurmaktır.
Doğada hiçbir şey yoktan var olmaz veya var olan hiçbir şey yok olmaz. Bu nedenle, yaratıcı
fikirler ancak var olan şeyler arasında farklı ilişkiler kurmakla ortaya çıkabilir.
Yaratıcı düşünce, bulunduğu ortamda bazı yenilikler yaratan düşünce veya oluşan
yenilikleri kullanılır hale getiren düşüncedir.
Yaratıcılık, her insanda var olan, yeninin hazırlanarak eskinin elden geçirilmesi
yeteneğidir. Bu nedenle sonradan öğrenilebilir, geliştirilebilir ve uzmanlaşılabilir.

13.1.1. Yaratıcılığın Özellikleri
-

Yaratıcılık kişiseldir, fakat özel değildir.

Yaratıcılık, tesadüfi bir olay değildir. Her yaratıcı girişimde doğuştan
kazanılmış özelliklerle birlikte, yaşam boyunca edinilen bilgiler, sabır, inanç ve
özendirici etkiler kendini gösterir.
-

Yaratıcı düşünceler bireyin kontrolü altında değildir.

-

Yaratıcılık bütün insanlarda az veya çok bulunan bir potansiyeldir.

-

Yaratıcılıkta önemli olan unsurlardan biri de düşünce sistemidir.

Bireyler farklı düşünce sistemlerini kullanırlar. Bunlar dikey ve yatay düşünce
sistemleri olarak gruplandırılabilir.
-

Yatay düşünce sistemi yaratıcılığı destekleyen sistemdir.

Yatay ve dikey düşünce sistemlerinin farklılıklarını anlayabilmek için kapsamlı olarak
incelemek yararlı olacaktır. Tablo 13-1 yatay ve dikey düşünce sistemlerini göstermektedir.
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Tablo 13-1 Dikey ve yatay Düşünce Sistemleri

DİKEY DÜŞÜNCE SİSTEMİ

YATAY DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Seçici

Tüm Bilgi

Durağan

Değişim

Çözüme Yönelik

Hareketlilik

En İyi, En Doğru Bakış Açısı

Farklı Bakış Açıları

Değerler, Yargılar

Alternatif Arar

Evet/Hayır

Evet/ Hayır Kullanmaz

Yanılgı Olmaz

Doğru Kavramını Kullanmaz

Bilgiyi Geriye Doğru Araştırır

Uyarıcı Bilgiyi İleriye Yönelik Kullanır

Reddeder

Yeniden Şekillendirir

Süreci Tanımlar

Harekete Geçişle İlgilidir.

Süreçte Atlama Olmaz

Süreçte Atlama Yapılır

Sonuca Ulaşır

Sonuçla İşe Başlar

Uygunluk Arar

Şansa Bırakır

En Uygun En Açık Olanı Ele Alır

Belirsiz Olana Bakar

Fikir Geliştirir

Fikir Üretir

Karar Alma İle İlgilidir

Düşünce İle İlgilidir

Tablo 13-1 iki düşünce sistemi arsındaki farklılıkları açıkça ortaya koymaktadır. Tüm
ilgiyi dikkate alan, farklı bakış açıları ve alternatifler üzerine odaklanan, harekete geçişi
özendiren, düşüncelerle ilgili olan fikir üreten yatay düşünce sistemi doğal olarak yaratıcılık
için gerekli olan düşünce sistemidir.

13.1.2. Yaratıcılığın Olumlu Etkileyen Kişilik Özellikleri
Yaratıcı bireyleri diğerlerinden farklı kılan kişilik özellikleri bulunmaktadır. Bunları
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-

Dinamik ve kapasiteli hafıza

-

Anlama ve düşünme hızı
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-

Mücadele ve dayanma gücü

-

Sorunlara karşı duyarlılık

-

Soru sorma ve şüphe etme

-

Yorumlarda esneklik

-

Alışılmış kalıpların dışına çıkabilme

-

Olumlu tutum, açık fikirlilik

-

Sorunlara farklı açılardan bakabilme yeteneği bu özellikleri oluşturur.

13.1.3. Yaratıcılığı Olumsuz Etkileyen Kişilik Özellikleri
Bireylerin yaratıcılıklarını olumsuz etkileyen özellikler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Kendine güvenmeme

-

Eleştirilerden korkmak

-

Saygınlığını yitireceğinden endişelenme

-

Karşılaştırma yapmak

-

Negatif Koşullanma

-

Kendine tanımama

-

Olayları genellikle olumsuz açıdan değerlendirme

-

Alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlı olmak

-

Pratik zekâya sahip olmamak

-

Sorunlara benzer çözümler aramak

13.1.4. Yaratıcılığı Etkileyen Çevresel Unsurlar
Yaratıcılık sadece bireyin kendi özelliklerinden kaynaklanmaz. Bazı çevresel unsurlar
yaratıcı yeteneklerin ortaya çıkmasını olumlu etkilerken bazı çevresel unsurlar bireyin yaratıcı
yeteneklerinin azalmasına, körelmesine neden olabilir. Bu çevresel unsurları aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür.
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-

Aile ve Toplum Yapısı

-

Eğitim Olanakları

-

Amaçlara Yöneltici, Özendirici ve Özgürlükçü Ortam

-

Yaşam Düzeyi

Bu faktörlerle yaratıcılık arasındaki ilişki daima pozitif değildir. Aslında özellikle bazı
kültürlerde bu unsurların olumsuz etkilerinin çok daha büyük olduğunu söylemek mümkündür.
Aile ve toplum yapısı özellikle bireylerin sosyalleşmesi ve davranış kalıplarının
gelişmesi açısından son derece önemlidir. Çocukların gelişiminde aileler ilk ve en etkin
unsurdur. Çocuklar doğuştan meraklıdır. Merak etmek ve hayal kurmak yaratıcı insanların en
tipik özellikleridir. Anne babalar çocukların merakını beslemeye yönelik cevaplar verdiğinde
çocukların yeni şeyler öğrenmedeki isteği artar. Ancak merakı körelten cevaplar, soru
sormayan, var olan bilgiyi kabul edip bunu doğru kabul edip kullanmaya yönelen bireylerin
ortaya çıkmasına neden olurlar.
Eğitim olanakları; yaratıcılık için önemli unsurlardan biridir. Öğrencinin ezberin değil
öğrenmeyi öğrenebildiği sistemler yaratıcı bireyleri geliştirir. Özellikle ülkemizde okullardaki
sistemlerde çocukların hayal gücünü kullanması için çok az fırsat verildiği görülmektedir.
Sistem sınavlara dayalıdır ve öğrenciler bilinen gerçekleri öğrenmek zorundadır. Bu gerçekleri
geri verebildikleri ölçüde iyi not alırlar. Bilgilerini yaratıcı biçimde kullanmaları çok az
desteklenir. Oysa kendi kendine öğrenme metotlarının kullanıldığı, hata yapma özgürlüğünün
olduğu ve yeni fikirlerin desteklendiği bu fikirleri geliştirme yollarının öğretildiği, sorgulayıcı
çalışmaların yapıldığı eğitim sistemlerinde bireylerin yaratıcı yetenekleri artmaktadır.
Amaçlara yöneltici, özendirici ve özgürlükçü ortam; yaratıcılık ancak özgür
düşüncenin olduğu, düşünsel sınırlamaların olmadığı ortamlarda filizlenir. Çünkü o ortamlarda
birey farklı düşünüp, farklı yaklaşımlar geliştirebilir.
Yaşam Düzeyi; yaratıcılık istenilen her şeyin çabalanmadan elde edilebildiği yerlerden
ziyade çabalamanın desteklendiği ama yenilik düşünceleri için gerekli kaynaklara sahip olan
bireylerde daha kolay filizlenmektedir.

13.2. Yaratıcılık Süreci
Yaratıcılık bir süreçtir ve bu sürecin basamakları gerektiği şekilde aşılmazsa başarılı
olmak mümkün değildir. Şekil 13-1 yaratıcılık sürecini göstermektedir.
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Şekil: 13-1 Yaratıcı Süreç
Kaynak: George, Jennifer M. And Jones, Gareth R.; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.164.

Yaratıcılık süreci bireyin bir sorun olduğunu veya bir fırsatın ortaya çıktığını fark etmesi
ile başlar. Birey bu sorunu çözmek veya fırsattan yaralanmak için bazı çalışmalar yapmaya
başlar. İlk yapılması gereken şey bu sorun veya fırsatın ne olduğunun tam olarak anlaşılabilmesi
için bu konuda bilgi toplanması gerekir. Toplanan bilgi üstün körü değil kapsamlı, konun
değişik boyutlarının ortaya konulabileceği bir bilgi olmalıdır. Gerekli bilgilere sahip olan birey
bu sorunun çözülmesi veya fırsattan yararlanmak için mümkün olan tüm fikirleri ortaya
koymaya başlar. Ortaya pek çok fikir çıksa da hepsi aynı etkinlikte veya hepsi aynı maliyetlere
sahip değildir. Fikirle içinden en az maliyete veya olumsuzluğa sahip aynı zamanda en yüksek
getiriyi veya faydayı sağlayacak olan seçilir. Yani burada en yüksek etkinliğin olduğu seçenek
bulunarak uygulamaya konur. Uygulama aşaması ile birlkte süreç son bulur.

13.3. İşletmelerde Yaratıcılığın Bileşenleri
İşletmede yaratıcılığı etkileyen ve ortaya çıkma sıklığını belirleyen iki temel bileşen
bulunmaktadır. Bunlar; çalışanlar ve organizasyonel koşullardır.
Çalışanın bireysel farklılıklarının olması aslında o çalışanın sorunu veya fırsatı diğer
çalışanlardan önce algılamasına veya fark etmesine neden olur. Çalışanın işe yönelik bilgisinin
yüksek olması ortaya çıkarabileceği çözüm önerilerinin sayısını ve kalitesini arttırır. Bütün
bunların yanında bireyin yaratıcılığa olumlu katkıda bulunabilmesi için içsel motivasyonunun
yani kendini geliştirme, başarılı olma gibi ihtiyaçlarının yüksek olması gerekir.
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Şekil: 13-2 Yaratıcılığın Bileşenleri
Kaynak: George, Jennifer M. And Jones, Gareth R.; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.166.

Çalışılan ortamın yaratıcılık üzerindeki etkisi son derece büyüktür. Özellikle bireyin
çalışma ortamında yeni fikirler önerebilme, uygulayabilme özerkliğinin olması örgüt iklimini
yaratıcılığı destekler hale getirir. Yenilik ve yaratıcı fikirler getiren, farklı sonuçları
ödüllendiren bir sistem bireyleri yaratıcı olma konusunda teşvik edecektir. Bütün bu
nedenlerden dolayı yaratıcılık yalnızca bireye değil, faaliyet gösterilen organizasyon iklimini
de bağlıdır.

13.4. Yaratıcı Organizasyon Özellikleri
Yaratıcı organizasyonların her yerde her zaman geçerli bir yapısı olmadığı gibi tüm
yaratıcı organizasyonlar aynı özelliklere sahip değildir. Ancak, yapılan çalışmalar yaratıcı
organizasyonların sahip olduğu özellikleri sıralamamıza olanak tanımaktadır. Bu özelliklerin
bir kısmı ya da büyük bir bölümü yaratıcı organizasyonlarda vardır demek yanlış olmayacaktır.
Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
-

Fikir adamları vardır.

-

Haberleşme kanalları açıktır.

-

Teklif sistemleri vardır.

-

Dış kaynaklarla olan ilişkiler teşvik edilir.
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-

Farklı personel politikaları vardır.

-

Marjinal personel kullanılır.

-

Belirgin bir amacı vardır.

-

Statü ve görüşün nasıl oluştuğu dikkate alınmaz.

-

Liyakat esasına göre personel seçilir ve terfi ettirilir.

-

Temel araştırmalara yatırım yapar.

Yeni fikirlerle uğraşır, fakat bunlar üzerinde rasyonel temellere göre
önyargılarda bulunmaz.
-

Oldukça merkezkaç bir düzene sahiptir

-

Yanlışları düzeltmede zaman ve çaba harcanır.

-

Risk almaktan kaçınmaz ve değişikliklere karşı toleranslı davranır.

-

Çalışanları problem seçimi ve çözümünde serbest bırakır.

-

Çalışanlar bağımsızdır ve orijinal, değişik amaçları vardır.

-

Üretim fonksiyonları ile yaratıcılık ayrılmıştır.

13.5. Yaratıcı Sorun Çözme Teknikleri
İşletmelerde yaratıcı sorun çözme teknikleri; Analitik Teknikler, Bağımsız İşbirliği
Teknikleri, Zorlanmış İlişkiler Teknikleri ve Seçme Yaklaşımlar olarak sınıflandırılabilir.

13.5.1. Analitik Teknikler
Analitik teknikler adından da anlaşılabileceği gibi sorunun veya fırsatın unsurlarının
ortaya konulabileceği tekniklerdir. Bunları kısaca açıklarsak;
-

Özelliklerin Sıralanması Tekniği

•

Uygulanması kolaydır.

•

İlk aşamada temel özellikler ayrılır.

•

Daha sonra renk, ölçü, masraf gibi farklı görünümler ele alınır.

273

•
Tüm görüşler toplandıktan sonra, sorun ve durumun ortaya koyduğu
sınırlamalar göre değerleme yapılır.

-

Girdi-Çıktı Tekniği

•

GE tarafından geliştirilmiştir.

•

İlk aşamada arzulanan sonuç belirlenir.

•

İkinci adımda kullanılabilecek kaynaklar tanımlanır.

•
Mevcut girdileri arzulanan sonuçlara dönüştürmek için izlenebilecek tüm yollar
araştırılır.

-

Matris Tekniği

•

İlk aşamada sorunlar tanımlanır.

•

Mümkün olan kuramsal çözümler listelenir.

•

Öneriler değerlendirilir.

•
Bu yöntemde sorunlara ilişkin temel değişkenler iki boyutlu bir matriste
listelenir ve mümkün olan her bileşen göz önünde tutulur.

13.5.2. Bağımsız İşbirliği Tekniği
Bu teknik farklı grup çalışmalarını içerir. Sorunu çözmek için bu teknik içinde yer alan
farklı yöntemler değişik grup çalışmalarının temellerini ortaya koymaktadır.

-

Gordon Tekniği

•

Bir grup ve konferans tekniğidir.

•

Tartışma konuları bağımsız seçilir.

•
Grup lideri dışında toplantıya katılanlar sorunun ne olduğunu bilmez. Bunun
nedeni, çok çabuk ve ani sonuçlara varılmasını önlemektir.
•

Genellikle 3 saat sürer ve 5-12 kişi toplantıya katılır.
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•
Toplantı lideri konuyu geniş anlamda ele alır. Örneğin: Bir işletmenin ulaştırma
sorunu ile ilgili olan toplantıda konu bazı şeylerin taşınması olabilir.

-

Phillips 66 Buzz Toplantıları

•

Büyük gruplar 5-6 kişilik küçük gruplara ayrılır.

•

Grup lideri sorunu açıkladıktan sonra her grup kendi toplantısını yapar.

•

Küçük gruplara uygulanan beyin fırtınası toplantısı niteliğindedir.

•

Ayrım sürecine yardım eden ve nihai değerleme yükünü azaltan bir tekniktir.

•
En önemli sakıncası; küçük grupların değerleme süreci sırasında çok hızlı ve
kritik değerleme ile faydalı görüşleri tartışma dışı bırakma olasılığıdır.

-

Sinektik

•

Beyin fırtınasından daha karmaşık bir tekniktir.

•

Eleştiri ve daha üst düzey uzmanlığa izin verir.

•

Yaratıcılık düzeyini tehlikeye atacak ego tatminine izin verilmez.

•

Lider problem çözümüne doğrudan katılmaz ve daha az fikir üretir.

13.5.3. Zorlanmış İlişkiler Teknikleri
Bu teknik içinde yer alan yöntemler daha ziyade bireylerin bilmedikleri bir şeyler
üzerine çalışmalar yapmaları yoluyla fikirler geliştirmeyi hedefleyen tekniklerdir.
-

Katalog Tekniği

•
Bir katalog ya da rehberin içinden tesadüfi örnekleme yoluyla bir nesne, konu,
resim veya kelime seçilir.
•

Daha sonra ikinci bir nesne, konu veya resim aynı yolla seçilir.

•

Bu elemanlar birlikte düşünülerek orijinal görüşler geliştirilir.

275

-

Listeleme Tekniği

•

Önce değişik sayılarda nesneler ya da görüşler sıralanır.

•

Genellikle birçok nesne ya da görüş temel bir konuyla ilgilidir.

•

Nesneler ve görüşler sıralandıktan sonra her unsura bir sıra numarası verilir.

•
İlk sırada yer alan unsurun diğerleri ile ilişkisi araştırılır ve görüşler
geliştirilmeye çalışılır.

13.6. Çalışanların Yaratıcılığını Arttırıcı Önlemler
Bu bölümde anlatılanların ortaya koyduğu gibi bireylerde az veya çok miktarda
yaratıcılık potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel uygun ortamlarda geliştirilebilir.
İşletmeler de çalışanların yaratıcılığını arttırmak için farklı önlemler alabilirler. Bunları
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-

Yaratıcı davranışı destekleyen ortam yaratılmalıdır.

-

Otokratik liderlik stilinden kaçınılmalıdır.

-

Çalışanlar yeni fikirlere ve tecrübelere açık olmaya teşvik edilmelidir.

-

Kişilerin farklı çalışma sistemleri olduğu kabul edilmelidir.

-

Çalışanlarda kişisel gelişim duygusu yaratacak uyarılar verilmelidir.

-

Çalışanların problemleri fırsat olarak görmeleri teşvik edilmelidir.

Başka karar alma yöntemleri olan çalışanların belirli bir şekilde düşünmeye
zorlanmamalıdır.
-

Öğrenmek için hata ve yanlışlar fırsat olarak görülmelidir.

-

Yönetici katalizör görevini üstlenmelidir.

-

Yaratıcı çalışanların başkaları ile iletişim kurmaları teşvik edilmelidir.

276

Uygulamalar

277

Uygulama Soruları

278

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaratıcılık, önceleri birbirleriyle ilişki kurulamayan şeyler arasında bağlantı kurmaktır.
Yaratıcılığı etkileyen pek çok kişilik ve çevresel faktör bulunmaktadır. Yaratıcılıkta düşünme
biçimi son derece önemlidir. Yaratıcı işletmelerin diğer işletmelerden farklı yaklaşım ve
çalışma biçimleri olduğu görülmektedir. Bu çalışma yöntemleri yaratıcı bireylerin daha etkili
ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. Yaratıcılığın işletmenin başarısında kritik bir önemi
bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın özellikleri arasında yer almaz?
a) Yaratıcılık bütün insanlarda az veya çok bulunan bir potansiyeldir.
b) Yaratıcılık kişiseldir.
c) Yaratıcılıkta önemli olan unsurlardan biri de düşünce sistemidir.
d) Dikey düşünce sistemi yaratıcılığı destekleyen sistemdir.
e) Yaratıcılık tesadüfi değildir.
2) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı teknikler arasında sayılamaz?
a) Gordon tekniği
b) Katolog tekniği
c) Kinektik
d) Philips 66 Buzz Toplantıları
e) Girdi-Çıktı tekniği
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)……………………, bulunduğu ortamda bazı yenilikler yaratan düşünce veya oluşan
yenilikleri kullanılır hale getiren düşüncedir.
4) …………………… tekniği farklı grup çalışmalarını içerir. Sorunu çözmek için bu
teknik içinde yer alan farklı yöntemler değişik grup çalışmalarının temellerini ortaya
koymaktadır.
5) ……………………..bireylerin bilmedikleri bir şeyler üzerine çalışmalar yapmaları
yoluyla fikirler geliştirmeyi hedefleyen tekniklerdir.
Cevaplar: 1) d 2) c 3) Yaratıcı düşünce 4) Bağımsız işbirliği 5)zorlanmış işbirliği teknikleri
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14. STRES YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Stresin Tanımı ve Kapsamı
14.2. Stres Kaynakları
14.2.1. Çevresel faktörler
14.2.2. Örgütsel Faktörler
14.2.3. Kişisel Faktörler
14.3. Stresin Sonuçları
14.3.1. Stresin Fizyolojik Sonuçları
14.3.2. Stresin Psikolojik Sonuçları
14.3.3. Davranışsal Sonuçları
14.4. Stres Yönetimi
14.4.1. Bireysel Yaklaşımlar
14.4.2. Örgütsel Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Stresi tanımlayarak, stres
kaynaklarını açıklayabilmek
Stresin psikolojik, fizyolojik
ve davranışsal sonuçlarını
kavrayabilmek
Stres yönetimini bireysel ve
organizasyonel
açıdan
değerlendirebilmek
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Anahtar Kavramlar
Stres
Stres yönetimi
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Giriş

Modern toplumlarda bireyler çoklu rollere sahiptir ve çevresel uyaranlar ilkel
toplumlarla mukayese edilemeyecek kadar çok sayıdadır. Günümüzde gerek kentlerde gerek
kırsal alanda yaşayan bireyler değişik nedenlerle stres yaşamaktadırlar. Stres bu bireylerde bazı
sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bölümde genel olarak stres kavramı
açıklandıktan sonra asıl konumuz olan iş stresi üzerinde durulacaktır.
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14.1. Stresin Tanımı ve Kapsamı
Organizmanın dış ve iç ortamda yer alan kaynaklardan etkileşimi organizmanın
uyumunu bozar ve organizmanın değişik yapılarının işlevlerini etkiler. Bu yapıları denge,
düzen, uyum arama çabasına zorlar. Bu çabaya tıp dilinde stres denir.
Stres, kişi üzerindeki özel bir fiziksel veya psikolojik talebin oluşturduğu bir olay,
durum veya dışsal faaliyet sonucunda kişisel özellikleri veya psikolojik süreçler ile verilen
uyum sağlayıcı cevaptır.
İş stresi, kişilerin ve işlerin ilişkilerinden doğan ve insanı normal fonksiyonlarından
alıkoyan değişiklikler getiren bir durumdur.
Stres endişe değildir. Endişe sadece psikolojiktir ancak stres fizyolojik de
olabilir.
Stres sinirsel olarak kan basıncının değişmesi yani tansiyonun yükselmesi veya
düşmesi değildir.
Stres her zaman zararlı değildir. Örneğin bazı stres kaynakları teşvik edicidir.
Buna karşılık bazıları engelleyicidir.
Şekil 14-1’de stres modeli yer almaktadır. Modelin unsurları takip eden bölümde detaylı
olarak anlatılacaktır.

Şekil 14-1 Stres Modeli
Kaynak: Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Örgütsel Davranış, Çeviri Ed: İnci
Erdem, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD.ŞTİ, İstanbul, 2012, s.608.
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14.2. Stres Kaynakları
Potansiyel stres kaynakları üç grupta toplanabilir. Bunlar;
-

Çevresel faktörler

-

Örgütsel faktörler

-

Kişisel faktörler olarak sınıflandırılabilir.

14.2.1. Çevresel faktörler
Ekonomik faktörler en önemli stres kaynaklarından biridir.
Ekonomide daralma iş yerlerinin işçi çıkarmasına, elde edilen gelirin azalmasına
neden olabilir.
-

Yüksek enflasyon çalışanların satın alma gücünü önemli ölçüde etkiler.

Vergilerdeki artış piyasaların daralmasına neden olurken diğer taraftan
bireylerin harcanabilir gelirlerinin azalmasına da neden olur.

Politik belirsizlik bir toplumda yaşayan bireyleri etkileyen önemli bir unsurdur.
İstikrarlı toplumlarda insanların politik belirsizlikler konusunda daha rahat
oldukları görülürken istikrarsız toplumlarda politik belirsizlik son derece önemli bir
faktördür.
Arap baharı ve günümüzde Mısır, Suriye, Irak topraklarında yaşayan insanların
bulundukları koşullar önemli stres kaynakları olarak görülebilir.

Teknolojik değişim, özellikle iş hayatında bireyler için önemli stres kaynaklarından
biridir.
Teknolojik değişimler iş yapma yöntemlerini değiştirmesinin yanında sahip
olunan bilginin çok kısa bir zaman sürecinde demode olmasına da neden olmaktadır.
Üretimde insan yerine yoğun olarak robotların kullanımı, işlerin otomasyon
sayesinde büyük oranda bilgisayarlar vasıtasıyla yapılması işgücü talebini
daraltmaktadır.
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14.2.2. Örgütsel Faktörler
Görev talepleri, iş tasarımı, çalışma koşulları, fiziksel koşullar gibi unsurları kapsayan
kişinin işi ile doğrudan bağlantılı faktörlerdir.
-

Kalabalık ve gürültülü ortamda çalışmak

-

Aşırı derecede hızlı çalışma zorunluluğu

-

Sıkı kontrol

-

Yüksek performans beklentileri

-

İş güvenliğinin olmaması veya yetersiz olması

-

Düşük dinlenme süreleri, vb.

Rol talepleri, rol yerine getirilirken hissedilen baskılar tarafından ortaya çıkan stres
kaynaklarıdır.
-

Aşırı rol yükü

-

Çok az görev veya sorumluluk olması

-

Rol belirsizliği

-

Rol çatışmaları

-

Birey-rol uyuşmazlığı, vb.

Bireylerarası talepler, işletmede her düzeyde çalışanın birey üzerinde yarattığı
baskılarla ilgilidir.
-

Meslektaşlar

-

Üstler

Astların beklentileri, olumsuz davranışları, zorlamaları, taciz, mobbing, zorbalık
içeren davranışları stres yaratan unsurlardır.

14.2.3. Kişisel Faktörler
Bireyin aile yapısı, ekonomik koşulları ve kişiliği kişisel faktörler içinde yer alır.
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Ailevi problemler, aile içindeki geçimsizlik, eşler arası uyuşmazlıkların
yanında, aile içi şiddet, kadın çalışanların evde bakmakla yükümlü oldukları hasta, yaşlı
bireyler ya da küçük çocuklar, ailenin bireylerinden beklentileri önemli stres kaynakları
içinde sayılabilir.
Mali sıkıntılar; kazancın yaşam koşulları için yeterli olmaması, bireyin borçları,
ipotekler, vb. faktörler önemli stres yaratıcılar arasında sayılabilir.
Kişilik stres için önemli göstergelerden biridir. Kişilik bireyin çevresini algılama
biçimini, olaylar ve başları karşısında vereceği tepkileri belirleyen önemli faktörlerden
biridir. Yapılan araştırmalar çalışanların strese yatkınlığı açısından sınıflandırılmasını
mümkün kılmıştır. Friedman ve Rosenman stres açısından kişiliği Tip A Kişilik ve Tip
B Kişilik özellikleri olarak sınıflandırmışlardır.
Tablo 14-1 Tip A ve Tip B Kişilik özelliklerini göstermektedir. Tablo dikkatlice
incelendiğinde iki kişilik tipi arasındaki belirgin farklar ortaya çıkmaktadır.
Friedman ve Rosenman, Tip A Kişilik özelliğine sahip olan çalışanların stresin olumsuz
sonuçlarından daha çok etkilenecekleri düşünmüşlerdir.
Yapılan çalışmalar Tip A çalışanların stresi daha çok yaşamalarına rağmen stresle
mücadele etmede Tip B profiline sahip çalışanlara nazaran daha başarılı olduklarını
göstermiştir.

Tablo 14-1 Tip A ve Tip B Kişilik Özellikleri

Kaynak: İlhan Erdoğan; İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi
İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Yayın No. 5, İstanbul, 1999, s.293
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14.3. Stresin Sonuçları
Stres bireyi pek çok değişik şekilde etkilemektedir. Bireyin tüm psikolojik, fizyolojik
ve davranışsal özellikleri stresten etkilenir.
Stres insan üzerinde hem fiziksel hem biyolojik hem de kimyasal bazı değişikliklerin
ortaya çıkmasına neden olur.
Stresin sonuçlarını
•

Fizyolojik

•

Psikolojik

•

Davranışsal olarak gruplandırabiliriz.

14.3.1. Stresin Fizyolojik Sonuçları
Stres, ilk belirtilerini fizyolojik olarak gösterir. Bunlar metabolizmadaki küçük
değişimlerden çok ciddi hastalıklara kadar uzanabilir.
•

Baş ağrısı

•

Ağız kuruması

•

Ülser

•

Bazı deri hastalıkları

•

Diabet

•

Tiroid bezinin çalışma hızını etkiler

•

Kardio vasküler hastalıklar

•

Kan basıncının yükselmesi

•

Astımın tetiklenmesi
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14.3.2. Stresin Psikolojik Sonuçları
Stres, bireyin kendini kötü hissetmesi, endişe, kaygı, kızgınlık veya aşırı mutsuzluk
duygularını yoğun olarak yaşamasına neden olur. Bu tür duygular çalışanların kendini
işletmede iyi hissetmesini ve olumlu davranışlar sergilemesini engeller.
Stres bireyin dikkatini toplamasını engellemesinin yanı sıra iş tatmini ve örgütsel
bağlılık konusunda da sorun yaşanmasına neden olurken karşılaşılan sorunları sakince ele alıp
çözümlemeye çalışmayı da engeller.
Tükenmişlik stresin en belirgin sonuçlarından biridir. Tükenmişlik bireyin kendini
duygusal, fiziksel ve psikolojik olarak yetersiz, hiçbir şey yapamaz, çaresiz, umutsuz hissetmesi
durumudur.
Tükenmişlik, genellikle sürekli stres altındaki işlerde örneğin: hemşirelik, öğretmenlik
gibi başkalarını koruma, yardım etme veya bakma sorumluluğuna sahip olan insanlarda görülür.
Şekil 14-2 tükenmişliği açıklayabileceğimiz genel uyum sendromunu göstermektedir.
Burada görülebileceği gibi stres altında kalan ve bu stresi belirli bir süre hisseden bireylerde üç
aşamalı tepki süreci görülmektedir.
Birey stres yaratıcı ile karşılaştığında öncelikli olarak alarm durumu ortaya çıkar. Birey
yaşadıklarını anlamaya çalışırken normalde verebileceği tepkileri verememektedir. Bu
durumda verilen tepkiler normal karşı koyma düzeyinin altında kalır.
Birey durumu anlayıp nasıl tepki vereceğine karar verdiği anda ikinci aşama yani karşı
koyma aşaması başlar. Stres kaynağına karşı normalin üzerinde tepkiler verilerek stresle başa
çıkılmaya çalışılır. Ancak sürenin uzunluğu ki bu stres koşullarında kalan bireyin kişilik
özelliklerine de bağlıdır; davranışın değişmesine neden olur. İşte bu noktada tükenme aşaması
başlar.
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Şekil 14-2 Genel Uyum Sendromu

Tükenme aşaması şekilden görüldüğü gibi bir anda ortaya çıkmayan ancak stres
kaynaklarının uzun süre varlığını hissettirdiği durumlarda birey karşı koymaktan yorulduğu
veya bıktığı zamanlarda ortaya çıkar. Artık birey normal karşı koyma düzeyinin altında tepki
vermeye yani vazgeçmeye başlar.

14.3.3. Davranışsal Sonuçları
Stresin daima olumsuz sonuçları yoktur. Stres belirli bir düzeyde olduğunda bireyin
performansı üzerinde olumlu etki yaratır. Ancak çok yüksek düzeyde stres çalışanın paralize
olmasına ve motivasyonunun düşerek performansının hızla azalmasına neden olur. Şekil 14-3
stres performans arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Şekil 14-3’de görüldüğü gibi stres seviyesinin düşük olduğu durumlarda çalışanı işe
yönelme konusunda zorlayan, başarılı olması için yönlendiren bir yapı söz konusu olmaz. Bu
nedenle çalışan sıkılabilir. Performans düşük olur. Belirli bir düzeyde stres ortaya çıktığında
ise, heyecan bireyin performansını arttırır. Bu heyecan ve baskı çok arttığında ise bireyin kaygı
düzeyi yükselecektir. Korku, kaygı ve heyecanın yüksek olması başarı yerine elin ayağın
birbirine dolanması, yapılacak işleri heyecandan unutma veya rasyonel düşünememe gibi
nedenlerle performans hızla düşecektir.
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Şekil 14-3 Stres- Performans ilişkisi
Kaynak: Jennifer M. George, And Gareth R. Jones,; Understanding and Managing
Organizational Behavior, Fifth Ed., Pearson Education, Inc, New Jersey, 2008, p.292.

Stresin birey üzerinde açık ve doğrudan etkisi bulunduğu bilinmektedir. Bu etkileri
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-

Yeme alışkanlıklarının değişmesi, aşırı yemek yeme veya yemek yemeği kesme

-

Sigara ve alkol kullanımı veya artışı

-

Hızlı konuşma

-

Uyku bozuklukları

-

Dikkatini toplayamama

-

Saldırgan davranış

-

Unutkanlık

-

İşe zamanında gelmeme

-

Verimsizlik

-

Yüksek İş kazaları
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14.4. Stres Yönetimi
Stres düzeyi bireyin algıladığı baskı derecesi tarafından belirlenir. Bazı kişiler mevcut
stres düzeyini düşük olarak algılarken bazıları yüksek olarak algılayabilir. Bu nedenle stres
dikkatle izlenmeli ve bireyler üzerindeki etkileri yönetilmelidir.
Stres,
-

Bireysel yaklaşımlar

-

Örgütsel yaklaşımlar ile yönetilebilir.

14.4.1. Bireysel Yaklaşımlar
Bireylerin stresi yönetmek için kullanabileceği teknikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Zaman yönetimi

-

Gevşeme teknikleri

-

Nefes alma teknikleri

-

Fiziksel egzersizler

-

Sosyal ve psikolojik destek ağlarının kurulması ve kullanılmasıdır.

Bütün bu teknikler bireyin rahatlamasına, stres kaynaklarına daha olumlu yaklaşmasına
veya stresten kaynaklanan problemlerin azaltılmasına olanak sağlayabilir. Kuşkusuz stresi
yönetmek için bireysel çabaların yanında iş stresinin azaltılması veya bireyler üzerindeki
olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını engellemek veya azaltmak için bazı örgütsel yaklaşımların
da uygulanması gerekmektedir.

14.4.2. Örgütsel Yaklaşımlar
Stres yönetiminde kullanılabilecek örgütsel yaklaşımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Bireylerin stresi kaldırabilme güçlerine uygun işlere yerleştirilmesi ya da işin
özelliklerine uygun yetenek ve olgunlukta çalışanın işe yerleştirilmesi
-

Yönetim çalışanlar için destekleyici bir organizasyonel yapı geliştirmelidir
295

-

İşin yeniden tasarlanması

-

Kararlara katılımın sağlanması

-

Rol belirsizliklerinin ortadan kaldırılması

-

Örgütsel iletişimin etkinleştirilmesi

-

Çalışan öneri ve beklentilerini değerlendirme sisteminin oluşturulması

-

İyi ve açık kariyer planı yapmak ve bu konuda çalışanlara destek vermek

-

Örgütsel olarak desteklenen sağlık programları hazırlamaktır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Stres, kişi üzerindeki özel bir fiziksel veya psikolojik talebin oluşturduğu bir olay,
durum veya dışsal faaliyet sonucunda kişisel özellikleri veya psikolojik süreçler ile verilen
uyum sağlayıcı cevaptır. Stresin ortaya çıkmasında çevresel, örgütsel ve bireysel faktörler rol
oynamaktadır. Stres iyi yönetilebilirse olumlu sonuçlar yaratabilir. Ancak yönetilemeyen stres
psikolojik, fizyolojik ve davranışsal olarak istenmeyen sonuçlar yaratabilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi rol ile ilgili stres kaynağı değildir?
a) Aşırı rol yükü
b) Çok az görev veya sorumluluk olması
c) Rol belirginliği
d) Rol çatışmaları
e) Birey-rol uyuşmazlığı, vb.

2) Aşağıdakilerden hangisi stresi hakkında doğru ifadedir?
a) Stres endişe demektir.
b) Stres daima kötüdür.
c) Stres sinirlenince kan basıncın yükselmesi demektir.
d) İnsanı normal fonksiyonlarından alıkoyan değişiklikler getiren bir
durumdur.
e) Stresin nedeni sadece psikolojiktir.
3) ……………….bireyin kendini duygusal, fiziksel ve psikolojik olarak yetersiz, hiçbir
şey yapamaz, çaresiz, umutsuz hissetmesi durumudur.
4) ……………..çalışanların stresi daha çok yaşamalarına rağmen stresle mücadele
etmede daha başarılı olduklarını göstermiştir.
5) Stres ……………… ve ………………..yaklaşımlarla yönetilebilir
Cevaplar: 1) c 2)d 3) Tükenmişlik 4) Tip A 5) bireysel –örgütsel
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