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temel boyutu içinde en çok sorumluluk boyutu ile 
boyutu 

Sorumluluk boyutu neredeyse tüm için bir özelliktir . 

Son literatürde ve örgütsel 
ve örgütsel uyum" üzerindeki 

görüyoruz. konusunda 
çok teori özellikle 

temel faktörü" (big five personality factors) 
ve dikkatini 

bilim temel faktörü 
olgusunu büyük ölçüde 

ve iddia etmelerine bu 
çok faktöriyel analizi sonucunda 
elde özelliklerin bir 

ana renkler olarak görülmelidir. 
Allport bireylerin ilgili olarak 4500 adet 
özellik ve Catell bu listeyi daha sonra 35 
maddeye Son olarak temel 
modeliyle söz konusu özellikleri temel 
boyutta 

gerçek "rengi" ana renklerin 
oranlarda _meydana gelmi~ ~il-

yonlarca renkle ifade temel_ 
faktör analizleri sonucunda 

temel ögeler gibi 
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2 . Duygusal 
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3 . Sorumluluk. 
4 . Uyumluluk. 
5 . Yeni deneyimlere olma. 

sonucunda, bu faktörlerden 
özellikle; (a) (b) Duygusal 
ve (c) ilgili 
uyumluluk ve olma boyutunun ise olan 

tam 
Bireylerin özellikle personel seçim süreci 

içinde anlam personel 
seçerken yöntemlerden Öz 

formu 
mülakat, incelenmesi ve test uygulama 

uygulanan yöntemler 
kadar personel seçiminde 

testlerine çok fazla ilgi gösterilmezken son 1 O 
bu testlere yönelik ilginin yeniden görmekteyiz. 
Bunun nedeni, son etkileyen 
temel faktörlerini belirmeye yönelik 
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ve ortaya 
faktörlerinin geçerlilik ve güvenilirlik 
analizlerinin çok daha dikkatli bir 

Günü-
müzde özellikleri 

faktörlerin 
önemli ölçüde 

Bu nedenle lit-
eratürde temel ölçen 

ölçekleri 
Bu testlerin bir her 

bir boyutu ölçmeye yönelik olarak 
20 ve testin 100 soru bu- . ._ _ _ 
lunurken, daha az madde ile 
boyutlarda bir konumu ortaya 

Bu nedenle temel faktörünü ölçen 
ölçüm uzun sürümlerinin zaman 

bulunanlara yönelik olarak da 
görülmektedir. 1 O ila 25 

soru bulunur. Bu temel 
faktörüne özellikleri ve bu 
özelliklerin performans 
üzerinde 

temel ög~si boyutlar çift 
kutupludur ve her bir boyut modeline" 

bir her bir boyut kendi içinde 
alt bölümlere dönüklük 

boyutu kendi içinde içedönüklük -
ve uyumluluk boyutu ise uyumluluk ve 

uyumsuzluk içinde incelenir. Böylece her bir 
boyut iki kutupludur ve her bir kutup da kendi içinde 
daha sonra spesifik özellikleri içeren dönüklük 
boyutunda; rahat gibi) alt boyutlara 

Temel Ölçen 
Dereceleme Ölçekleri 
Literatürde temel ölçmek üzere çok 

ölçek ve bu ölçeklerin önemli bir 
bölümü ülkelerin dillerine Bu 
ölçeklerin içinde en Costa ve McCrae'nin 
( 1992) 240 maddeli NEO Envanteridir. Bu 
ölçekte boyutunun her birinde spesifik 
yön veya alt dal Testin uzun 
nedeniyle çok fazla 

onun yerine daha olan ve az 

20 .... 

soru içeren ölçeklerin 
Bunlardan üçü, John 

ve ( 1999) 44 
maddeli Büyük Envanteri, Costa 
ve McCrae'in (1992) 60 maddeli NEO 

Faktör Envanteri ve Goldberg'in 
( 1992) 100 maddeli Özellik 

Listesi isimli 
Son ülkelerde orijinal 
nitelikte veya adaptasyon 
biçiminde büyük envanterleri daha 

Temel 
Daha önce de gibi temel 

çift kutupludur, ancak 
bu kutuplardan olumlu olanlar 

olarak bölümde büyük 
envanterlerinde ölçümü temel 

özellikleri ele 

Dönüklük 
özellikleri bireyin kendisinden veya onu 

Fakat bireyi 
her zaman veya 
bilgiyi kendilerinden kolay bir 

. dan kendisine Bu 
özelliklerinden biri dönüklüktür . Bireyin 

devam 
etmesi, çevresinin 

onun dönük gösterir. 
Zaten birey belirli bir derecenin üzerinde dönük 
ise kendisi de bu durumun dönük 
bireylerin özellikleri gibi 

1 . olma . 
2 . 
3 . Heyecan arama. 
4 . Hareketlilik. 
5 . Olumlu duygulara sahip olma. 
6 . i olma . 
7 . ve onlarla birlikte 

sevme. 
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tersi, içe dönüklüktür. dö~ük 
bireyler enerji toplamak için gruba 
sessiz, sakin, özerk yerlere ve alanlara duyarlar. 
Yer fiziksel veya zihinsel Bu 

birlikte faaliyetler yerine tek 
etkinliklerle 

seyrederler, kitap severler ve 
varsa ~alkmazlar. 5 

dönüklük genç 
erkeklerden daha Fakat ilerledikçe erkek-
lere göre daha fazla azalma gös-
terir. 6 

Sorumluluk 
Sorumluluk; bireyin kendi kendisine 
görevler ve ödevler yüklemesini, sonuçlardan kendisine 
pay gerektiren bir özelliktir. 
tersi ilgisizlik, ve üstüne almama 
halidir. Sorumlu bireyler kendilerini ve çok iyi 
organize eden, çevrelerinde bu özellikleri nedeniyle 

Sorumlulukla ilgili temel 
özellikleri gibi 

1 . Düzenli ve tertipli olma. 
2 . Görev yönelimli olma. 
3 . yönelimli olma. 
4 . Disiplinli olma. 
5 . Temkinli olma. 
6 . Güvenilen bir olma. 
7 . olma. 

tersi tembellik, ve 
kalan bireyler 

yoluna dair bir inanca sahiptirler. "Sa~iple-
necek birisi veya "hangi bu 

elbet o da bir 
yön verir . Yeterince sorumlu 

olmayan ve 
gelemezler ve çabuk vazgeçerler. Bu 

ihmalkar, geciken ve kendi bir 
içindedirler. Sorumluluk, bireyi~ 
birlikte Gençlik 

orta grubundaki göre sorumluluk duy-
gusunu daha az 

Uyumlu Olma . 
Uyumluluk bireyin_ ortamlarda 

iyi bir grubu 
kabul edilmesini, geçimli Uyumlu 
olma; bireyin kendi koruyarak 
göstermesini, görülü ve 
Uyumlu bireyler, her zaman aranan ve 

Bu itiraz etmekten çok 
çok destek_ v_ere~, mora_l 

sahiptirler . 
·· ve dost ilke U~~m-
ogr · d k' ·b· 1 b 1 lulukla ilgili temel a aya 
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1 . Güven verme. 
2 . sözlülük. 
3 . 
4 . 
5 . Alçak gönüllülük. 
6 . huyluluk. 
7 . Dinleyicilik. 

tersi, veya uyumsuzluk-
tur. Bu çok kendi 

üzerinde odaklanan Daha çok 
bencil ve daha çok kendi 

itiraz ederler ve bir ölçüde 
içinde bulunurlar. Uyumsuz ve 

daha az sevilirler. uyumluluk 
genelde 30'Ju sonra 
Genç insanlar daha özerk ve 

davranma içindedirler. 

Yeni Deneyimlere Olma 
Bireyin yenilikçi ve 
Genelde tüm içinde merak dürtüsü 
Fakat, sadece yeni deneyimlere olan bireyler 
sürekli bir içindedirler. Kendilerini yenilemeyi, 

yeni hedeflerler. 
Yenilikler direnç göstermek yerine 
ve yenmeyi tercih ederler. Yeni deneyimlere olma, 
onlar için bir rekabet ögesi, duygusal 
tatmin elde etme ve ta kendisidir. Bu bireyler 

göre daha çok okurlar, daha çok gezme 
den-

emeyi severler. Rutin ve statüko 
Genelde ya proje yöneticileridirler veya projelerde 
etkin üyeler olarak rol Deneyimlere olan 
bireylerin temel özelliklerini gibi 

1 . kurma. 
2 . Estetik yönelimli olma. 
3 . fikirler 
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Gezmeyi sevme. 
Proje olma. 

Yeni fikirleri kabul etme. 

Yeni deneyimlere olma, belirli grubund~~i 
bireylerde en yüksek seviyesini bulurken 

bu giderek gorulur. 
bireyler yeni deneyimlere gi~me ko~usunda 

istekli 
ve dinamizmin önünde bir engel 

olarak dururlar. Bu nedenle personelin 
normal 

sahip istenir. 

Duygusal 
Duygusal bireyin sakin çevre-
den gelen edici uyaranlarla bir 
mücadele etmesini ve sükunetini ifade 
eder. Kolay sinirlenmeme, hayatla 
olma, daha az bir sahip olma 
duygusal belirtileridir. Tam tersi 
ve özellikleri ise; çöküntü, 
fevri' içinde bulunma ve çabuk etkilenebi-
lirliktir. Duygusal günlük normal 
içinde gözlemlenen kritik zaman-
larda ki Bireyin duygusal 

kritik zamanlarda tepkilere 
daha iyi Duygusal sahip 

bireylerin temel özelliklerini gibi 

1 . Kendinden emin olma. 
2 . ve gecikmeli tepki gösterme. 
3 . olma. 
4. olma . 
s . Hareket ve tahmin 
6. denetim. 
7 . Sevinç ve üzüntülerde denge. 

Duygusal olan 
ere ölçüde hassasiyet Çok 
çabuk ve çabuk gücenirler. Bazen 
kontrol edemeyerek tepki gösterirler. Gergin, 
güvensiz ve stres sürdüren 
bireylerin duygusal Rahat 

tepkilerini kontrol edemezler ve so-
kendi zihinlerinde büyüterek bu sorunlarla 

birlikte 

Temel ve 
temel boyutu içinde en çok sorumluluk 

boyutu ile ve yönetim gibi mesleklerde 
boyutu 

Sorumluluk boyutu hemen hemen tüm için geçerli 
olan bir özelliktir. Bir çok sorumluluk 
boyutunun bir yelpazede yer alan 
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tahmin etmek için iyi bir gösterge ortaya 
Fakat, bununla birlikte her için 

ölçüde bir sahip Literatürde 
sürekli olarak sorumluluk ( conscientiousness) boyutu-
nun 
Barrick ve Mount ( 1991) 

yöneticilerin sübjektif 
temel 

ait sorumluluk korelasyonun 
bu meslek 

da sonuçlar 
grubunda ,06 ve yöneticilerde ise , 13 

Bireysel olarak 
negatif sonuçlar da elde Bu 

nedenle sorumluluk 
. kurarken veya tahmin yaparken olmak gerek-
mektedir. Yüksek sorumluluk her zaman 

da yüksek gelmez.9 
temel modeli, 
sonuç sonra tahmin olarak 
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