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GİRİŞ 

. Günümüz örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri, işbirliği ile ça

lı~ruı, sorumlu ve gönüllü olarak benimsedikleri amaçlar için çabalayarak 

uikım halinde faaliyet gösteren bireyler sayesinde mümkün olabilecektir. Bu 

b}lincin yerleştiği örgütlerde takım kurma ve takım çalışmasını gerçekleş

tAme çabalan giderek önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. 
1 
1 

l Takım çalışmasına yönelik ilginin artmasının en önemli nedenlerin-

d;~n birisi, örgütün bütünü içerisinde yer alan her takımın kendi görev ala

Jında gösterdiği başarı oranında örgütsel başarıya katkıda bulunmasıdır. 
~rgütiin yapısı incelendiğinde, örgütün kendisinin de birbirine bağlı olarak 

f aliyet gösteren diğer alt takımların oluşturduğu bir üst takım olduğu gö

r"iln1ektedir. Bu yapı içerisinde yer alan herhangi bir takımda meydana ge

l bilecek bir aksaklığın ya da yaşanan herhangi bir problemin örgütün ta

t-hamını etkileyeceği son derece açıktır. 

Örgütsel faaliyetler sırasında karşılaşılan sorunların tamamının yö

ı etkilerin tek başına çözebilecekleri nitelikte olmayıp ilgili diğer bireylerin 

atılımını gerektirdiğinin anlaşılması, takım çalışmasına verilen önemin 

rtmasımn bir diğer nedenidir. Örgütsel etkinliği sağlamak isteyen bir yö

eticinin takım kurması, takımı etkili yönetmesi ve takımlar arasındaki eş

Udümü sağlaması kadar, katılımı destekleyerek tek başına karar verme ye-

~ine karar alma sürecini etkin kılması gerekmektedir. 

Bir örgütün başarısı, etkinlik kadar işgörenlerin işlerinden duyduk

Jan tatminle de yakından ilgilidir. Örgütsel bir takımın etkin olabilmesi için, 

~akım çalışmasını başarmanın yanı sıra, insanları kendisine çekebilmesi, 
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rotive edebilmesi ve örgütte tutabilmesi beklenmektedir. Bu durumun ger-

l
ekleşmesi için de, işgörenlerin örgütün yönetiminden, ödül sistemlerinden 

e çalışma ilişkilerinden vb. hoşnut olması yani işlerinden duydukları tatmin 

üzeyinin yüksek olınası gerekmektedir. 

Bir örgütsel takımı sıradan çalışma grubundan farklı kılan en önemli 

yırdedici olarak karşımıza çıkan etkinliği belirleyen çoğu faktörün (hedef 

e amaçlar, iletişim, liderlik biçimi, çatışmaları çözme, moral ve bağlılık, 

arar verme, takım kültürü, katılım vb.) aynı zamanda bireylerin işlerinden f uyduk lan taunini de etkilemesi olasıdır. Başka bir deyişle, takım çalışma
sının başarılmasına (etkinliğe) bağlı olarak, bireylerin işlerinden duydukları 

1aımin düzeyi farklılık gösterebilecektir. 

Araştırmanın çıkış noktası, sözü edilen bu etkileşimi ortaya çıkarmak 

!muştur ve çalışma takımlarının etkinlikleri ile üyelerinin işlerinden duy

ukları tatmin arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde "Örgütsel Gruplar", "Örgütsel Takım

ar ve Takım Çalışması" ile "İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörler" 

incelenmeye çalışılmıştır. 

Konuyla yeterince ilgili görünmemesine rağmen, örgütsel gruplara 

er verilmiştir. Bunun nedeni, örgütsel grup ve takım kavramlarının çoğu 

zaman eşdeğer, yanlış ya da eksik içerikli olarak kullanılmasıdır. Örgütsel 

grupların incelenmesinde grup kavramının ne olduğu, insanların niçin 

gruplar oluşturdukları ve gruplarının işlevlerine ek olarak grup türleri üze

rinde durulmuştur. Grup türleri incelenirken biçimsel ve biçimsel olmayan 

gruplar konusu, birincil ve ikincil gruplar ile üyelik ve referans gruplarına 
\ . 

1 

kıyasla daha kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni 

çalışma takımlarının biçimsel gruplar olarak oluşturulmaları ve biçimsel ol

mayan gruplar tarafından yoğun şekilde etkilenmeleridir. 

ıu 



Örgütsel takımlar ve takım çalışması bahsinde bu kavramlar üzerinde 

arnntılı olarak durulmuştur. Takım kavramı incelenirken özellikle grup 

kjavramı ile farklılığı vurgulunarak, hangi özellikleri taşıyan grupların takım 
1 

91uşturabileceğini açıklamak amaçlanmıştır. 

Buna ek olarak örgütsel takımların temel özellikleri artyetişim, ile

t şim, bağlılık, takım amacı, takım atmosferi, takım kültürü, küçüklük, alt 

rup olma, takım prosedürleri, takım rolleri ve liderlik olmak üzere açık

nmıştır. 

Takım çalışması konusu ele alınırken, takım çalışmasının karakteris

t.kleri ile beraber, işin örgütlenmesi açısından ve çalışmaya katılma açısın

an olmak üzere temel iki türü üzerinde de durulmuştur. İşin örgütlenmesi 

çısından takım çalışması türleri, sürece yönelik takım çalışması, amaca 

. tönelik takım çalışması ve sıralı ya da prosedüre! takım çalışması olmak 

.. zere incelenmiştir. Bütüncül, sıralı, kısmi, ikili ve tek kişilik takım çalış

ası türleri de, çalışmaya katılma açısından takım çalışması başlığı altında 

· ncelenmiştir. 

ı Konu ile ilgili olarak incelenen kavramlardan birisi de iş tatmini ol

~uştur. Bu bölümde iş tatmininin içeriğinin yanı sıra, iş tatminini etkileyen 

faktörler, bireysel faktörler ve işe ait faktörler olarak ele alınmıştır. 
'. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise İzmir ili içerisinde faaliyet gösteren 

yirmi iki ilaç firmasındaki kırk altı çalışma takımında yapılan araştırma ile 

bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve yorumlarına yer verilmiştir. 
1 
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1. BÖLÜM 

KONU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

1. ÖRGÜTSEL GRUPLAR 

Örgütlerin tamamı, çalışanların çeşitli biçimlerdeki gruplaşmaların

dan meydana gelirler ve bu gruplardan etkilenirler. Bir örgütün başarısı, 
1 

iÇerdiği üyelerin faaliyetleriyle yakından ilişkilidir. Başarısız olan örgüt-
' 

lf r, büyük ölçüde takım çalışmasına önem vermeyen ve faaliyetlerin tek tek 

bireyler tarafından yerine getirildiğine inananlardır. 

Grubun ne olduğu, neyi yapıp yapamayacağı ve örgütsel faaliyetleri 
1 

ne şekilde etkileyeceği anlaşılmadan bu grupları etkin bir takım haline ge-
1 

tirmek ve takım çalışmasını başarmak olası değildir. 

A.GRUP KAVRAMI 

"Grup nedir?" sorusununun yanıtı sanıldığı kadar net değildir. İn

sanlar genellikle birçok topluluğun üyesi olarak yaşamlarını sürdürürler. 

~meğin: Folklor takımındaki kızlar ve oğlanlar, futbol maçındaki seyirci

~er, aynı otobüs durağında bekleyen insanlar, hepsi birer insan topluluğu

pur. Fakat her topluluk sosyal psikolojik açıdan birer grup oluştunnaz.l 

Burada amacımız, grubu sürekli etkileşim içinde bulunan, davranış

ılan düzenleyen normlara ve değerlere sahip bireylerin oluşturduğu bir sos

yal ve örgütsel birim olarak tanımlamaktır. 

Psikolojik algılama, grubu insan topluluğundan ayıran en önemli 

farklılıktır. İnsanlar birbirlerini algılamadıkça (birbirlerinin farkında olma-

1 M. A. Hitt, R. D. Mıddlemıst, Management: Concepts and Effective Practice, 2. B., New York: West 
Publishing Comp., 1986, s.374. 
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ıkça) gerçek anlamda grup oluşturamazlar, bizim grup tanımımızın dışında 

iraraya gelmiş insanlar ya da kiline olarak kalırlar.2 

Scheine göre grup; (1) birbirleri ile karşılıklı olarak etkileşen; (2) 

sikolojik olarak birbirlerinin farkında olan; ve (3) kendilerini grup olarak 

abul eden (gören) bireylerden oluşur.3 

Grup tanımlarında üzerinde önemle durulan kavramlardan birisi de 

'amaçlar" olmuştur ve bu doğrultuda gruplar şöyle tanımlanmıştır: Grup, 

maçları ya da hedefleri paylaşma yoluyla birlikte hareket yeteneğine 

sahip. birbirine bağlı ve etkileşen iki ya da daha fazla sayıda insandan 

oluşur.4 

Yukarıda sözü edilen özelliklerin tümünü dikkate alarak, grup tanı

mım şöyle yapabiliriz: Grup, birbirleri ile karşılıklı olarak etkileşen, psiko

lojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini bir grup olarak kabul 

eden ve belirli amaçları ya da hedefleri gerçekleştirmeye yönelik birlikte 

hareket eden insanlar topluluğudur. 

Grubun yapısal özelliklerini vurgulayan başka bir değerlendirme de 

şu özellikler üzerinde durulmaktadır : (1) Grubun üyeleri genellikle birbir

leı;ni duymalarına ve görmelerine olanak sağlayan fiziksel bir alanda bulu

nurlar; (2) Çift yönlü iletişim kanalları her zaman açık olmasa bile, her üye 

potansiyel olarak diğer üyelerle ilşki kurabilir; ve (3) gruplarda örgütlerde 

bulunan bir çok hiyerarşik kademe bulunmaz.5 

Grubu sürekli etkileşim içinde bulunan, davranışları düzenleyen 

normlara ve değerlere sahip bireylerin oluşturduğu bir sosyal birim olarak 

tanımladığımızda grubun bir çok önemli özellikleri olduğu görülür. 

2 Edgar F. Huse, J. L. Bowditch, Behavior in Organization: A Systems Approach to Managing, 2. B., 
Califomia: Addison-Wcslcy Pub. Comp., 1977, s.160. 

3 W. Clay Hammcr, Dcnnis W. Organ, Organizational Behavior, Dallas: Business Publications, 1982, 
s.319. 

4 Edwin B. Flıppo, Management: A Behavioral Approach,2.B., Bostan: Allyn and Bacon, 1970. s.367. 

5 Don Hellriegel, John W. Slocum, Management: A Contincency Approach, Califomia: Addison 
Wcslcy Pub., Comp., 1974, s. 160. 
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Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

1- Birden fazla bireyden oluşur, 

2- Üyeler arasında sürekli ilişkiler vardır, 

3- Bazı üyeler diğerlerinden daha etkindir, 

4- Üyelerin davranışlarını yönlerinden rollere, normlara ve değerle

re sahiptir, 

5- Grup tarafından oluşturulan önemli (genellikle ortak) amaçlan 

vardır, 

6- Üyeler kendilerini ayn bir birim ya da varlık (grup) olarak görür-

ler, 

7- İletişim araçlarına sahiptirler.6 

Grup kavramını açıklamada kullanılan bir başka özellikler sınıfla

ması da aşağıdaki şekilde yapılmıştır. Grup dendiğinde; 

1- Ortak amaçlara, 

2- Bu amaçlan gerçekleştirmek için belirlenmiş bir statü ve rol dü

zenine, yapısına, 

3- Bu statü ve rollerin gereklerinin yerine getirilmesi sürecinde reh

ber olacak ortak değer ve kurallar takımına, 

4- Bir bütün oldukları bilincine, bir başka deyişle, onları grubun dı

şında kalanlardan ayıran "biz" duygusuna sahip insan topluluğu anlaşılır.7 

Geniş anlamıyla grup, bir durum, çıkar ya da duygular yoluyla bir

birlerine bağlanmış bireylerden oluşan bir topluluktur.8 

6 Hitt ve Middlemist, a.g.e., s. 374. 

7 Muharrem Varol, Örgüt Sosyolojisine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi 1Ietişim Fak. Yayınlan, 
1993, s.152. 

8 Ahmet Külebi, Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı, Ankara: Bilim Yayınlan, 1986, s.152. 
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. . 

B. GRUP OLUŞUMUNUN NEDENLERİ 

İnsanların davranışları üyesi bulunduk.lan grupların baskıları, değer 

>'argılan, normları ve kültürü ile koşullanır ve şekillenir. Bu önemli etkiyi 
1 

:anlamak ve insan davranışlarını açıklamak için grup oluşum nedenlerini 
: 

kavramak büyük önem taşımaktadır. 

Grupların niçin oluştuğuna ilişkin karmaşık bir soru yıllarca akade

/misyenlerin ve yöneticilerin ilgilendiği bir sorun olmuştur ve bu nedenler, 

(arklı tasnifler altında incelenmiştir. 

ı
1 

İnsanların gruplaşmalannın tek bir nedeni yoktur. Çoğu kişi birden 

,fazla grubun üyesi olduğuna göre, farklı grupların üyelerine farklı yararlar 

!sağladığı açıktır. Bir gruba katılmanın en bilinen nedenleri, güvenlik, statü, 

Jözsaygı, ilişki, güç ve hedefe ulaşma gibi gereksinmelerle bağlantılıdır .9 

Sosyal psikolojik grup oluşumu genelde birey yada bireysel ihtiyaç

ların grup halinde daha uygun şekilde karşılanabilmesi nedeniyledir. Bu tür 

bireysel gereksinmeler şunlardır: (1). Emniyet (Örneğin, üretim çalışanları

nın işteki güvenlik ve sağlıkla ilgili riskler konusunda biraraya gelerek yö

netimi protesto etmesi); (2) Güvenlik (Örneğin, yasal konularda sanayi çı

karlarının korunması yada önerilmesine yönelik endüstriyel lobileşme 

çalışmalarının oluşturulması); (3) Sosyal Gereksimeler (Örneğin, diğer ça

lışanlarla etkileşim gereksinimi olan bireylere yönelik örgütler dahilinde 

reaksiyon yaklaşımlarının ve örgütlenmelerin oluşturulması); (4) Özsaygı 

(Örneğin, bir mühendisin o grubun bilinen gücü, prestiji ve konumuna bağlı 

olarak belirli bir projeye katılma isteği); ve (5) Özgerçekleştirme (Örneğin, 

bir araştırma bilimcisinin grup içerisindeki üyeliğin kişiye daha yaratıcı ve 

yenilikçi olma şansını sağlaması açısından, belirli bir ürün araştırma grubu-

! na transfer olma ya da ediline gereksinimi).10 

! 

9 Stcphen P. Robins, Organizational Behavior Consepts: Controversies and Applications, 4. B., 
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall ine., 1989, s.227. 

10 Andrew D. Szilogy:, Marc J. Jr, Jr. Wallance, Organizational Behavior And Performance, 
California: Goodyear Pub., Comp., Inc., 1980, s.199-200. 
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Yukarıda sayılanlar insanların gruplara katılmasına yönelik bir çok 

edenden yalnızca bir bölümünü kapsamaktadır. Her grup ya da organizas

on iki nedenle bir araya gelir ya da getirilir.11 Bu nedenlerden ilki, bi

eylerin tek başlarına gerçekleştirmeleri olanaksız olan bazı işlerin ancak 

rup halinde başarılabilmesi ya da daha iyi yapılabilmesidir. İkinci neden 

· se bireysel ihtiyaçların tatminidir. İnsanlar gruplar halinde bir araya gele

ek işbirliği, dostluk, başkaları tarafından farkedilme, ait olma duygusu ve 

üvenlik gibi gereksinimlerini tatmin ederler.12 

Grup oluşum nedenlerinin yanısıra sosyal psikolojide grup oluşumu

na ilişkin pek çok kuram vardır. Bu teoriler, araştırma bulgularıyla destek

lenir ve karşılıklı olarak özel olmadan ziyade ek özellik taşırlar. Bu teoriler 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir.13 

1. Yakınlık (Akrabalık) Teoorisi: Bu teori olasılıkla grup oluşumunu 
açıklamaya yönelik en temel teoridir. Bu ilginç yakınlık ya da ak
rabalık sözcüğü basit olarak, bireylerin alansal, coğrafi ya da fi
ziksel yakınlığa bağlı olarak bir araya gelişini anlatır. Bu teori 
örneğin bir sınıfta yanyana oturan öğrencilerin sınıfın öteki ucun
da oturan öğrencilere kıyasla daha büyük olasılıkla gruplaşabile
ceğini öngörür. Bir örgütte, tesis ya da büronun aynı bölgesinde 
çalışan işçiler yada bitişik bürolarda çalışan yöneticiler fiziksel 
olarak yanyana bulunmayan kişilere kıyasla daha fazla grup oluş
turma eğilimlidir. Adı geçen yakınlık kuramını destekleyecek bir 
takım araştırma bulguları mevcuttur ve yüzeysel olarak grup olu
şumunu açıklamaya yönelik belirli bir mantık dizgesi de sözkonu
sudur. Bu konudaki sakınca grup oluşumunun karmaşıklığının bir 
bölümünü açıklamada yetersiz kalması, analitik olmaktan ziyade 
tanımlayıcı olmasıdır. 

2. Etkile§ im Kuramı: Grup oluşumu ile ilgili daha kapsamlı bir teori 
George Homans'tan kaynaklanır. George Humans'ın teorisi, akti-

11 David Lawlcss, mtective Management: Social Pscholocigal Approach, Englcwood Cliffs, N. j: 
Prentice-Hall, ine., 1972, s.107. 

12 Dole S. Beach, Personel: The Management People At Work, New York: The McMillan Comp., 
1967, s.401. 

13 Fred Luthans, /ntroduction To Management: A Continoency Approach, New York: McGraw-Hill 
Book Comp., 1976, s.280-281. 
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viteler, etkileşimler ve görüşlere dayanmaktadır. Bu üç faktör, 
birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Kişiler ne kadar fazla etkinlik: 
paylaşırsa, etkileşimleri, duygu ve düşünceleri o denli fazlalaşır 
ve ortak özellik taşır. Kişiler arasında ne kadar çok etkileşim 
varsa, etkinlik ve düşünceler o kadar çok paylaşılır. Giderek, in
sanlar ne kadar fazla ortak duygu ve düşünce içinde ise, paylaş
tıkları etkinlik ve etkileşim de o kadar fazladır. Etkileşim teorisi, 
grup oluşumu ve sürecinin kavranmasına büyük katkı sağlar. Bir 
grup içerisindeki kişiler, birbirleriyle etkileşim içindedirler. Hem 
fiziksel yakınlık anlamında hem de karar verme, iletişim kurma, 
birbirlerini destekleme, işbirliği yapma ve hedeflere ulaşma anla
mında bu etkileşim geçerlidir. Bu şekilde etkileşebilen ve örgüt
lere katılan kişiler güçlü gruplar oluşturma eğilimindedirler. 

3. Denge Teorisi: Grup oluşumu ile ilgili çok daha kapsamlı bir 
teori Theodor Newcomb tarafından oluşturulmuştur. Newcomb'un 
denge teorisi, insanların ortak olarak birbirleri ile ilişkili nesne 
ve hedeflere yönelik benzer davranışlar temelinde birbirlerine çe
kildiğini ortaya koymaktadır. Bir ilişki oluştuktan sonra, taraflar 
arasında simetrik bir denge oluşturulur ve sürdürülür. Eğer bu 
denge bozulup eski haline getirilmezse, ilişki ya da grup çözülür 
(ya da bozulur). Gerek yakınlık, gerekse etkileşim özellikleri 
denge teorisinde önemli bir rol oynar. 

4. Mübadele Teorisi: Grup oluşumuna yönelik son zamanlarda en 
fazla önem verilen yaklaşım mübadele teorisidir. Örgüt teorileri
nin ele alınması sürecinde bu teori ödül-maliyet sonuçlarına 

bağlıdır. Etkileşimden sağlanan ödüller ihtiyaçları karşılar. Buna 
karşılık, maliyetler, endişe, hayal kırıklığı, çekilmeye ya da iş
levsizliğe (tembelliğe) yol açar. 

C.GRUPLARIN İŞLEVLERİ 

Grupların yerine getirdikleri işlevler, bir anlamda insanları grup 

>luşturmaya yönelten ihtiyaçların tatminine yöneliktir. 
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Grubun yerine getirdiği işlevler (1) Biçimsel Örgütsel İşlevler, (2) 

~sikolojik Kişisel (Bireysel) işlevler ve (3) Çok Yönlü ya da Karma İşlev

er olmak üzere üç şekilde sınıflandırılabilir .14 

1. Biçimsel-Örgütsel İşlevler 

Örgütler, bireylere görevlerini yerine getirmede yardımcı olmak ve 

ırgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli etkinlikleri koordine 

tmek amacıyla gruplar oluştururlar . 15 

Biçimsel, örgütsel işlevlerden örgütün ana amacının gerçekleş

ırilmesiyle ilgili işlevler kastedilmektedir. Bu tanımın bir gereği olarak, 

,içimsel gruplar işi bitirme, yeni fikirler ortaya koyma ya da bağlantı sağ

ıma gibi bazı biçimsel işlevleri yerine getirirler. Biçimsel işlevler, gruba 

erilen ve onun resmen sorumlu olduğu işlevlerdir. 

Bireylerin biçimsel gruplarda bir araya getirilmelerinin bir nedeni 

e şudur: Grup bireylerin yapamadığı bazı şeyleri yapar ya da en azından 

ireylerin yapabileceğinden daha iyi yapar.16 

2. Psikolojik- Kişisel (Bireysel) İşlevler 

Örgütler, üyelerinin beraberinde çeşitli ihtiyaçlar getirmesi ve bu 

1tiyaçların çoğunun yine oluşturulan gruplarca karşılanabilmesi nedeniyle, 

,Juştururlar. Grupların üyeleri için yerine getirdikleri çeşitli psikolojik iş

::vleri şöyle sıralayabiliriz: 

14 Edgar H. Schcin, Örgüt Psikolojisi, Çcv. Mustafa Tosun, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Yayını. 1978, s.104-105. 

15 Rıcky W. Grıffın, Gregory Moorhead, Organizational Behavior, Boston: Houghton Mıfflın Comp., 
ı 986, s.282. 

16 Lawlcss. a.g.c., s. 107. 
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Gruplar, 

• Ait olma ihtiyaçları, yeni arkadaşlık, destek ve sevgi ihtiyaçlarının 

atmini için önemli bir araçtır. 

Sosyal bir birime ait olma duygusu ya da onunla özdeşleşme bireye 

~üç sağlar. 

• Kişinin kimlik duygusunu geliştirme, kuvvetlendirme ya da doğm

ama ve özsaygısını sürdürme aracıdır. 

• Gerçeği saptama ve çözümleme aracıdır. İnsan için kendi algı ve 

luygularını doğrulamanın en iyi yolu, onları başkalarınınkilerle karşılaştı

ıp kontrol etmektir. 

• Ortak ve güçlü bir düşman ya da tehlikeye karşı güvenliği arttıran 

•e güçlülük duygusu veren bir araçtır. 

• Üyelerin yerine getirilmesini gerekli gördüğü işlerin yapılması 

çin bir araçtır.17 

3. Çok Yönlü ya da Karma İşlevler 

Örgütlerdeki grupların incelenmesinden çıkan ve bu arada örgütlerin 

:eleneksel örgüt kuramında belirtilenden çok daha karmaşık olduğunu gös

eren en yaygın bulgulardan biri de, çoğu grupların hem biçimsel hem de 

loğal işlevler yüklenmeleri, hem örgütün hem de tek tek üyelerin ihtiyaçla

ının karşılanmasına yardımcı olmalarıdır. Onun için, gruplar, örgüt amaç

arıyla kişisel ihtiyaçların bütünleşmesini kolaylaştıran temel bir birim ola

>ilir. 

17 Enver Özalp, Davran1Ş Bilimleri ve Organb.asyonlarda Davran1Ş, Eskişehir: İktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi Yayını, ty., s.177. 
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D. GRUP TÜRLERİ 

Grupların çok farklı türde olmaları, yapılan tasniflerin de bir o 

radar çok olmasına neden olmuştur. Burada konu ile ilgisi bakımından ele 

lınacak olan grup ayrımları şunlardır: birincil ve ikincil gruplar, üyelik ve 

eferans grupları ile biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar. 

1. Birincil ve İkincil Gruplar 

Birincil ve ikincil grup sınıflandırması grup üyelerinin davranışları

m duygusal ya da rasyonel olup olmadığı gözönünde bulundurularak yapı

an bir sınıflandırmadır. 

Charles H. Cooley kendi kitabı Sosyal Örgütlenme'de, temel bir 

grubu analiz eden ilk araştırmacıdır. Cooley şöyle demektedir: "Birincil 

grupla, yakın, yilzyüze ilişki ve işbirliği ile karakterize olan grupları kaste

c:liyorum. Bunlar, çeşitli anlamlarda birincil özellik taşısalar da temelde bi

reyin sosyal niteliği ve düşüncelerini oluşturmada temel olmaları anlamında 

birincildirler". ıs 

Küçük ve birincil grup terimleri genellikle birbiriyle karıştırılır. 

Teknik olarak, küçük grupla birincil grup arasında fark bulunmaktadır. 

Küçük bir grup yalnızca küçük sayı kriterini karşılamaktadır. Genelde, 

kesin sayılar belirlenemez, yine de bu konuda kabul edilen ölçü grubu yüz

yüe etkileşimi ve ileşitimi sağlayacak kadar küçük olmasıdır. Küçük olma

mn yanısıra, birincil grup belli bir arkadaşlık duygusunu da taşımak zorun

dadır. Buna sadakat ve üyeler arasındaki ortak değer duygusu da dahildir. 

Böylece tüm birincil gruplar küçük gruplar olsa bile, tüm küçük gruplar bi

rincil değildir.19 Özetlemek gerekirse; birincil grup yüzyiize düzenli ilişki 

içinde bulunan az sayıda bireyden oluşur.20 

18 Luthans, a.g.e .• s.282. 

19 Fred Luthans, Organizational Behavior, New Yade McGraw-Hill Book Comp., 1989. s.373. 

20 John Adair, EITective Team Building, Cover Publıshing Comp., 1987, s.9. 
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Birincil grubun temel iki örneği, örgütlenmeler şeklinde bulunan 

"le ve çalışma grubudur. Başlangıçta birincil grup, aile gibi sosyalleşme 

ruplarıyla sınırlıydı. Fakat, Hawthorne çalışmaları gibi sonuçlara bağlı 

larak, çalışma gruplarına da birincil grup statüsü verilmiştir.21 

Birincil grupların yanısıra, bireylerin karşılaşmasalar, hatta birbirle

ini tanımasalar bile, birbirleriyle belirli bir tanıdıklık yaşadıkları daha 

eniş ve fazla yakın olmayan toplulukları tanımlamak üzere de grup terimi

i de kullanmaktayız. Bu tür topluluklar ikincil gruplar olarak adlandırılır

ar. 22 

İkincil gruplarda ilişkiler formel ve açıkça tanımlanmış sorumluluk

arla, kişisel olmama eğilimindedir. Bunlar, kendiliklerinden bir tatmin ya

·atan örgütler olmayıp, bu duyguyu kendi üyelerini amaçlarına ulaştıracak 

asıta1arı vermekle sağlarlar. Bu örgütlerde üyelerin ilişkileri sınırlıdır. 

meğin; bir iş gören ile işveren ürününden belirli bir kısmını veya kendi 

meğini, haftada belirli bir miktar dolar karşılığında satacağına dair bir 

.,özleşme yapmış olabilir .23 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, ikincil gruplara örnek 

larak bir takımın taraftarlarını, politik parti yandaşlarım, bir mesleğin 

"iyelerini, ortak ilgi ve çıkar gruplarını verebiliriz. 

İkincil grup üyeliğinin etkisi, grup bir baskı ya da savaşıma girdi

Einde, daha yoğun olabilmekte ve sonuçta "ben bir yahudiyim", "ben bir 

siyah panterim", ya da "ben bir homoseksüelim" şeklindeki genel grubuna 

olan ait olmanın bilinci ve dışavurumunu yoğunlaştırmaktadır .24 

21 Luthans, İntroduction To Management, a.g.e., s.282. 

22 Ken Heap, Group Theory For Social Workens: An Introduction, Oxford: Haywell Press Ltd., 1977, 
s.22. 

23 Herbert G. Hıcks, Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve Beşeri Kaynaklar Açısmdan, Çev: Osman 
Tekok, Bintug Aytek, Birol Bumin, Ankara: Turhan Kitabevi, 1976, C. 2, s.21. 

24 Heap, a.g.e., s.22. 
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2. Üyelik ve Referans Grupları 

Gruplar, bireylerin bir gruba fiilen üye olup olmamasına göre de ta

lanmıştır. Bu aynına göre gruplar üyelik ve referans grubu olmak üzere 

iye ayrılmaktadır. Üyeliği ya da üye olma isteğini belirleyen bireylerin 

tumlan, değerleri, amaçlan vb. olabilir. 

Üyelik grupları bireylerin birfiil mensup oldukları gruplardır.25 Bu 

roplar aile ile başlayıp, öğrencilikle okullarda devam eden, çeşitli arka

aşlık ve ilgi grupları, mesleki kuruluşlar vb. ile birey yaşamının tamamın

. a önemli rollere sahip olan gruplardır. 

Üyelik grubu, bir bireyin üyeliğinin devam ettiği gruptur. Referans 

rubu ise üye olunmak istenen gruptur. Referans grubu, içinde bulunulan 

aman dilimi içinde üyeliğin mevcut olmadığı, fakat bireylerin davranışla

ını etkileyecek olan ve başvurulan gruptur.26 

Referans grubu, bireyin kendisini özdeşleştirdiği ya da ait olmak is

gruptur. 27 Bireyler bu üye olmayı prestij saydıkları için kişiliğini bu 

ropla özdeşleştirmekte, değer ve normlarını şimdiden bu gruba uydurmak

a ve davranışlarıyla da etrafına sanki o grubun üyesiymiş gibi bir intiba bı

akmaktadır.28 

Gruplar, bireyler tarafından kabul gören davranış standartları geliş

iğinde, referans grubu olabilirler. Bir grubun referansları oluşturup oluşta

·amadığı, genellikle statü, prestij ve bağlılık derecesi ile ilgilidif.29 Açık

}amalardan da anlaşıldığı gibi, eğer bir grup yüksek statüye sahipse, 

pzdeşleşiıeri ve üye olunmak istenen bir grup olma olasılığı daha yüksektir. 

ı 
25 Luthans, Organizational Behavior, a.g.e. s.374. 

261 Petcr Weıssenberg, Introduction To Organizational Behavior, Coranton: Hext Edicational 
Publishers, 1971, s.344-345. 

27 Özalp, a.g.e., s. 178. 

28 Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, 4. B., İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1993, s.76. 

29 Hıtt ve Mıddlemıst, a.g.e. s.377. 
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Referans gruplarının, karşılaştırma işlevi, normatif işlevi ve çevreyi 

lgılamada şekil verme işlevleri vardır.30 

Karşılaştırma işlevi: Bir birey için referans grubunun üyelerinin 

avranış, tavır, içinde bulunduğu koşullar ya da diğer karakteristiklerinin 

·tandartları ya da yargılarında ve değerlendirmelerinde kullandığı karşılaş

.ınna noktalarını ne kadar temsil ettiğini karşılaştıran bir grup işlevidir. 

Normatif işlevi: Birey için, referans grubunun onun hakkındaki de

erlendirmelerin kişinin kendi davranış standartlarına ne kadar uyduğunu 

e verilen ödül ya da cezaların değerlendirmeleri ne kadar şartlandırdığını 

österen bir grup işlevidir. 

Çevreyi algılamada şekil verme işlevi: Bu işlev, bir birey için çeşitli 

lay ve olguları değerlendirmede ve algılamada bakış açısını referans gru

ununki ile özdeşleştirmek şeklinde kendini gösteren bir işlevdir. 

3. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Gruplar 

Grupların yaygın bir sınıflandırması, "biçimsel" ve "biçimsel olına

yan" şeklindedir. Örgütsel davranış incelemelerinde üzerinde en çok duru

lan aynın da budur. Çünkü, örgütlerin kendileri birer biçimsel gruptur ve 

varlıklarının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan, biçimsel olmayan 

gruplar tarafından yoğun şekilde etkilenirler. 

Daha sonraki bölümlerde değinileceği üzere, çalışma takımları (sü

rek Ji ve geçici takımlar) biçimsel olarak oluşturulan gruplardır. Bu takımla

rın etkin biçimde faaliyet gösterebilmelerinde, biçimsel olınayan grup iliş

kilerinin (arkadaşlık, çıkar, ilgi grupları vb.) rölü oldukça fazladır. Bütün 

bu nedenlerden dolayı, biçimsel ve biçimsel olmayan grup sınıflaması daha 

önce değinilen grup türlerinden daha kapsamlı bir biçimde ele alınmaya ça

hşı lacaktır. 

30 . Erdal Tekarslan ve d., Sosyal Psikoloji, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989, s.56. 
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a. Biçimsel Gruplar 
ıl 

\ Biçmsel gruplar, örgüt hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmak üzere, 

~izzat örgüt tarafından kurulan gruplardır. Bunlar bireysel çabaları istenen 

yöne kanalize etmek için amaçlı olarak planlanmaktadır.31 

Biçimsel grupların önemli bir özelliği, örgüt varolduğu sürece de-

1umlılıklarını korumalarıdır. Bu grup içindeki bireylerin sorumlulukları, 

yutacak kurallar ve resmi roller açıkça belirlenmiştir. Üyelerden beklenen 

işler ve ilişkiler zinciri şemalar ve tanımlar yoluyla açıklanmış durumdadır. 

Bir örgütte faaliyet gösteren her birey biçimsel bir grubun üyesidir 

ve bu üyelik atama yoluyla olur. Örneğin, üretim bölümünün vardiye şefi 

y~ da belirli bir projede çalışmak üzere atanan mühendisler gibi. 

i. Biçimsel Gruplara Duyulan İhtiyaç 

Oluşumu, sürekliliği, gelişme ve genişleme eğilimi biçimsel grupla

nn bilinen gerçekleridir. Aşağıda biçimsel grupların neden gerekli olduğu 

sorusuna bazı yanıtlar yer almaktadır.32 

Sınırlı Kavrama: Bizler hepimiz birer bilgi işlemciyiz. Her gün çok 
sayıda bilgiye maruz kalırız. Hemen hemen sınırsız uyarı arasından, 
bu bilgileri mantıklı şekilde eleyerek, diğerlerinden ayırd ettiğimiz 
ve bizi en fazla ilgilendirenini kabul ederiz. Bu gereklidir çünkü 
bizim bilgisel ve düşünsel kapasitemiz herhangi bir zamanda bilgi
lerin miktarının görece azlığı nedeni ile sınırlıdır. Çok fazla bilgiyi, 
çok çabuk kabul etmek, bizi alakadar etmeyen fazla bilgiyi yükle
mek ile sonuçlanabilir. Bizim sınırlarımız bilgisel kapasitemiz "sı
nırlı ussallık" ve "düşünce süzgeci" gibi kavramlarla açıklanmaya 
çalışılmaktadır. 

31 Gary Johns, Organizational Behavior: Undenstanding Lıfe At Work, 3. B., Illinois: Scot Foresman 
and Company Glanview, 1983, s.245. 

32 Herbert G. Hicks, R.C. Gullet, Organizations: Theory And Behaviour, Tokyo: McGrow-Hill 
Cocakusha Ltd., 1975, s. 68-69. 
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Sınırlı kavrayış, bütün bireylerin, farklı alanların hepsinde bilgili 
olamayacakları anlamına gelir. Ve kişi çoğu konuda önemli bir bilgi 
birikimine sahip olsa da, o kişi kısa bir zaman dilimi içinde çeşitli 
alanlarda karar vermek için gerekli zamana sahip değildir. Bu ne
denle, uzmanlıklar içinde görevlerin paylaştırılması ihtiyacı vardır 
ve görevler farklı kişilere tahsis edilir. Diğer bir deyişle, biçimsel 
gruplar karışık ve farklı görevlerin yerine getirilmesi için gerekli
dir. 

Yeteneklerdeki Farklılık: Bireylerin sahip oldukları yetenek ve be
cerilerin oranı büyük ölçüde değişiklik gösterir. Artyetişim ve eği
timdeki farklılıklar nedeni ile bazı insanlar, bazı işleri çok iyi ya
parken, diğer işleri sadece vasat yaparlar. Biçimsel grup, bireyleri 
ayrıntılı örgütsel görevlerin başarılmasında yeteneklerinin en çok 
faydalı olabileceği yerlere atamasa da bu farklılıkların avantajlarım 
kullanır. Biçimsel grup, farklı yeteneklerdeki insanları müşterek fa
aliyetlerle bir araya getirerek onların yeteneklerinden istifade eder 
ve geliştirir. 

Örgütler ve örgütlerin yerleştirme yöntemleri her insan ve ona veri
len görev arasındaki uygunluğu geliştirmek için çalışmalıdır. 

Zaman Gereksinmesi: Örgütler, sadece farklılaşmış yetenek ve be
cerilerin birbirini tamamlaması üzerinde durmaz; aynı zamanda, 
amaçların belirli bir zaman dilimi içinde başanlması için çaba har
carlar. Hatta, kişiler gerçekte aynı işi yaparken, yapılan işlerin mik
tarındaki artış hangi iş yapılıyorsa onun hızını arttıracaktır. En 
azından bir dereceye kadar azalan tekrarlar yerleşmeye başladığı 
ana kadar bu doğrudur. 

Biçimsel gruplar, beraber çalıştıktan zaman işi sonuna kadar götü
rebilecek çok sayıda insanı biraraya toplayabilir. Böylece işgücün
deki artış verilen görevlerin başarılması için gerekli olan zamanı kı
saltabilir. 
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ii. Biçimsel Grupların Özellikleri 

Biçisel örgütler kesin karakteristikler gösterir. Her ne kadar bu 

~zellikler bir biçimsel örgütten diğerine az çok değişse de bunlar genellikle 

pütün örgütlerde belirli oranlarda ortaklık gösterir.33 

/ Burada, biçimsel grupların yapısını tanımlamada yardımcı olan özel

iikler dikkate alınacaktır. Bunlar, bütün biçimsel gruplarda belirli oranlarda 

~ar olan genel özelliklerdir.34 

) 
Amaç: Grupların amacı, etkin bir şekilde mal üretmek ya da hizmet 
sağlamaktır. Etkinlik çoğu grupta araçtır. Ve bu özellik, grupların 

varlıklarını sürdürmeleri açısından şarttır. Fakat, etkin üretime olan 
gereksinim zorlayıcı bir koşuldur. Gruplar bu kapsam doğrultusun
da, belirlenen amaçlan etkin şekilde yerine getirmek için işlev gös
termek durumundadır. Hükümet tarafından subvanse edilen ya da 
onun mülkü olan örgütlerin bile belirli bir bütçe dahilinde mal ve 
hizmet üretmesi beklenir. Aynı ilke, kar ya da etkinliğin örgütsel 
başarının kriteri olduğu sosyalist sistemde de geniş ölçüde geçerli
dir. 

Uzmanlaşma: Grup üyeleri zorunlu olarak farklı işlevleri yerine ge
tirir; Eğer aynı işi yapsalardı, örgütsel amaçlara asla ulaşılamazdı. 
Bu emek sınıflaması, üretim hattıyla sınırlı değildir. Büro işinde de 
uzmanlaşma sözkonusudur. Sekreter, ayak işlerini yapan çocuk, mu
hasebeci, mühendis ve avukatın her biri özel şekillerle grubun genel 
işine katkıda bulunmaktadır. Örgütün üst kademesinde, sorumluların 
makam ve sıfatlarıyla ifadesini bulan bir uzmanlaşmayı görmekte
yiz. Üretim, satış, sanayi ilişkileri, planlama, araştırma, personel 
gibi çeşitli konuların her birinden sorumlu yardımcı müdürler bulun
maktadır. Uzmanlaşma genelde, tekrarlı şekilde uygulanan ve yapı
lan, nispeten basit bileşenler şeklinde işlerin ayrılmasını gerektir
mektedir. Çalışanların özgürlük ve inisiyatifi kısıtlanmakta ve işten 
doyum alma azalmaktadır. 

33 a.e., s.62. 

34 Arnold S. Tannenbaum, Social Psychology OfThe Work Organimtion, 4. B., California: Wood 
worth Publishing Camp., ine., 1968, s. 2. 
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Koordinasyon: Uzmanlaşma, grup içinde kaçınılmaz bir eşdeğer 
faktör olan bir başka problemi de yaratmaktadır. Bu problem koordi
nasyondur. Üyelerin yerine getirdiği bir çok farklı fonksiyon koor
dine edilmeli veya şu ya da bu şekilde birbirlerine bağlanmalıdır. 
Böylece nihai ürüne (çıktı ya da hizmet şeklinde) katloda bulunur
lar. Bunun sağlanması için, koordinasyon halindeki üyeler doğru za
manda, doğru yerde doğru işi yapmak zorundadır. Üyeler, uzmanlaş
mış görevlerini her katkı diğerlerinin katlolarına uyacak şekilde 

uygulamak zorundadır. Buna kısaca takım çalışması denir. 

Emir (Order): Bir gruptaki davranışların toplamı, biçimsel olarak 
tanımlanmış belirli hedefleri başarmaya yönelik rasyonel bir planın 
bir kısmını oluşturur. Bu planın başarısı düzeni gerektirir. Öncelikle 
bu, grup içerisinde belirli bir anda devam eden faaliyetlerde, ikinci 
olarak da, örgütün zaman içerisindeki düzenliliğinde saklıdır. Ken-

. diliğinden oluşan kalabalık ya da diğer gruplaşmalardan farklı ola
rak gruplar, istikrar ve devamlılık gösterir. Bu düzenin temel özelli
ği, sınırlar dahilinde üyelerin ve üyeler arasındaki ilişkilerin 
belirlenebilir olmasıdır. Bu temel özellik, örgütün ya da organize 
eylemin özüdür. 

Otorite: Gruplar, kargaşalığa karşı duyarlıdır ve düzeni (akıcılık) 

çeşitli araçlar yardımıyla korur ve sürdürürler. Bu araçlardan biri de 
otorite (yetki) sistemidir. Yetki kişinin örgüt içerisindeki konumuna 
bağlı olarak, yine örgüt içerisindeki diğerlerinin yapacağı şeyleri 

kararlaştırma, belirleme ya da etkileme gibi biçimsel ya da resmi bir 
hakkıdır. Bu yetki, bir hiyerarşi ya da emir zinciri ile yerine getiri
lir. Bu süreçte, ardışık olarak ya da birbirini izleyen ve giderek yük
selen konumlardaki kişiler altlarındaki üyelerin yapmaları gereken
leri yapmalarını sağlamadan büyük ölçüde sorumludurlar. Tipik 
endüstriyel örgütte yetki piramidinin altında ara denetçiler yer al
maktadır. Bunlar zaman zaman ustabaşı ya da birinci kademe denet
çiler denen, diğer üst kademe denetçilerden direktifler alıp veren ve 
örgüt hiyerarşisinde ara yerde bulunan denetçilerdir. 

Homojenlik: Hiyerarşik kontrol sisteminin önemli ve genel bir ifa
desi örgüt üyelerinin davranışlarındaki uyum ve homojenliktir. F. H. 
Alport Şekil 1 'de görülen örgüt tarafından belirlenen davranış homo
jenliğinin varsayımsal eğrileri yardımıyla bir grafik oluşturmuştur. 

16 



Kesintisiz çizgi örgütünün ihtiyaçları ile uyumlu, nispeten dar davranış çe
~itliliğini göstermektedir (organize davranış). Örneğin, personelin işe 
gelme zamanını dikkate aldığımızda, çalışanların büyük çoğunluğunun 
hemen hemen aynı zamanda ve zamanında geldiğini görürüz. Böylece geliş 
zamanlarının dağılımı son derece dardır. Üyelerin davranışındaki bu homo
jenlik, üyelerin gruptaki ihtiyaçları dikkate alınmadan tamamen bireysel 
eğilimleri izlemeleriyle oluşabilecek durumlarla çelişmektedir. bu durumda 
bireyler, çok daha farklı zamanlarda işe gelecek ve gelişleri bir çan şekilli 
noktalı gösterilen bir eğri ile dağılım gösterecek, bu da, kişisel eğilimlerin 
normal dağılımını izleyecektir. Bu dar, daha homojen dağılım, sosyal kont
rolün etkilerini belirli örgüt kural ya da standardına bağlılık ya da uyumunu 
ifade etmektedir. (Kesintisiz eğri). Aynca, grup için temel olan düzen ve 
belirginliğin bir yönünü ok gösterecektir. Nispeten dar bir hata marjı içeri
sinde belirli bir kişinin davranışları kesintisiz eğriye göre dağılım gösteren 
bir grubun üyesi olınası halinde, söz konusu aralıkta nereye isabet edebile
ceğini bilebilir ya da tahmin edebiliriz. 

" 1 \ 
1 \ 
I \ 

Örgütlü davranış 

- - - - - Bireysel davranış 

Şekil 1- Örgütsel ve bireysel davranışların varsayımsal dağılımları. 

Kaynak: Tannenbaum. a.g.e., s.5. 
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İkame Edilebilirlik: Biçimsel grup, kişilik ve bireysel aykırılık 

özelliğinden kaynaklanan düzensizlikleri gidermese bile, azaltmaya 
yönelik olarak oluşturulur. Davranışları uygun ve uyumlu olması ha
linde belirli bir rolü yerine getiren grup açısından bu durum pek far
ketmeyecektir. İnsanların gelip gittiği fakat grupların yaşamaya 

devam ettiği sıklıkla söylenir. Bu deyiş bir ölçüde doğrudur. Çünkü, 
gruplar yedeklenebilen ya da ikame edilebilen üyelerden oluşur. 

Karşılık: Biçimsel grup üyeleri üstlendikleri görevler karşılığında 
belirli bir ücret alırlar. Bunlar, ücretin yanısıra primde olabilir. 
Yine de para çoğunlukla bir iş karşılığı olarak düşünülür. Genelde, 
daha sıkı ve daha uzun süre çalışan, daha fazla yeteneği olan, işle
rinde daha fazla sorumluluk üstelenen kişilere daha fazla ödeme ya
pılır. Ücret ödeme gerçeği, biçimsel gruplar açısından temel bir 
yaşam gerçeğidir ve örgütlerin karşılaştığı çok ciddi problemlerin 
bir bölümüne girmektedir. 

Teknoloji: Bir başka biçimsel grup özelliği teknolojidir. Karmaşık 
bilgisayarlarla koordine edilen büyük montaj hatları ya da basit alet
lerden oluşup oluşmadığına bakılmaksızın teknoloji, ilgili grupların 
niteliğinin şekillenmesinde bütünleyici bir rol oynar. Daha önce ele 
aldığımız uzmanlaşma da, teknolojinin bir sonucudur. Teknoloji ay
nca insanların fiziksel yakınlığını ve onların etkileşim ve sosyal 
grup oluşturma fırsatlarını da etkilemektedir. Fabrika ve bürodaki 
geniş çaplı otomasyonun devreye girmesi biçimsel grubun tasarlan
ma ve biçimsel olmayan grupların gelişebilme yollarıyla ilgili 
önemli yorumlar getirmektedir. İşte bu nedenle çalışma grubu zaman 
zaman bir sosyoteknik sistem olarak adlandırılır. 

İşaret ve Semboller: Tüm biçimsel gruplar çeşitli sembol ve işaret
lere sahip olup, bunlar o grubun sosyal bir kimlik olarak belirlenme
si ya da bizzat grup içerisindeki belirleyicileri kolaylaştırmaya yar
dımcı olur. Tüm biçimsel gruplar kolaylıkla tanınabildikleri isimlere 
sahiptir. General Motors, Amerikan ordusu vs. gibi. Çoğunlukla slo
ganlar, askeri elbiseler, ticari markalar, bu gibi isim ya da başlıklar
la bağlantılı olup, bunları diğerlerinden ayırd etmeye yardımcı olur. 
Semboller ayrıca grup içerisindeki iletişim ve temaslarda da rol oy
namaktadır. 
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Grup içerisinde rütbe işlevi gösteren ya da bizzat o kuruluşu ifade 
eden işaret ya da semboller tüın sistemin düzen ve bütünlüğünü sür
dürmeyi sağlar. 

b. Biçimsel Olmayan Gruplar 

1927 yılında Western Electric şirketinin "Howthorne" fabrikasında 

rapılan bir dizi araştırma sonucunda, örgütlerde biçimsel olmayan grupların 

rarlığı ve önemi ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, işyerinde fiziksel koşulla

ın ve parasal unsurların çalışanlar üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması 

ımacıyla yapılmaya başlanmıştır. Ancak araştırma ilerledikçe, çalışanlar 

izerinde sadece fiziksel koşulların ve parasal unsurların değil, bunun yanı

.ıra sosyal ilişkilerin ve psikolojik faktörlerin de etkili olduğu ortaya çık

nıştır.35 Bu faktörler, çalışanların sosyal ve psikolojik durumlarıyla ilgili 

>lan ve ilişkileri içeren biçimsel olmayan grup kavramının ortaya çıkması

ıa yardımcı olmuştur. 

Biçimsel grup içinde kendi örgütsel faaliyetlerini yerine getirmek 

izere bir araya gelen insanlar arasında doğan ilişkiler sonucu biçimsel ol

nayan gruplar oluşur. 

Genellikle aynı işi yapan veya aynı teknik beceriye sahip kimseler 

Jir biçimsel olmayan grubu oluşturur.36 Örgütsel yapı değiştikçe bunların 

ıapısı da değişir ve önceden tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşır .37 

i. Biçimsel Olmayan Grupların Oluşumu ve Karşıladığı İhtiyaç

lar 

Biçimsel olmayan gruplar, biçimsel örgüt ve insan faktörü arasında

d karşılıklı etkileşim sonucu ortaya çıkarlar. Bu oluşum, iş organizasyonu, 

35 Nevin Döşoğlu, "Biçimsel Olmayan Örgüt ve işletme Üzerindeki Etkileri", İstanbul Sanayi Odası 
Dergisi, S. 202 ( l 982), s. 4 l. 

36 Zeyyat Hatiboğlu, Organizasyon, Personel Davranışı ve Yönetimi, İstanbul: İşletme İktisadi ve 
Yönetimi Yayını, 1976, s.152. 

37 Halil Can, Organizasyon ve Yönetim, Ankara: Adım Yayınlan, 1991, s.133. 
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(alışanların kişisel özellikleri, çalışma programlan (tarifesi) gibi örgütsel 

~aktörler kadar, karşılıklı etkileşim, değer ve tutumlar, ihtiyaçlar gibi bi

·ey le ilgili olan faktörler tarafından da etkilenir. 

Biçimsel olmayan grupların varlığı örgütler var oldukça kaçınılmaz

lır. Buna rağmen pek çok yönetici bu grupları görmeme eğilimindedir. Ger

;ekte eğ~r yöneticiler biçimsel olmayan grupların oluşum nedenlerini anlar

arsa, biçimsel olmayan grupları çeşitli örgütsel yararlar elde etmek için 

~tkileyebilirler. 

Biçimsel olmayan grupların oluşumunu etkileyen temel faktörler 

~ekil 2'de de görüldüğü gibi karşılıklı etkileşim olanağı, kişilerarası çekim 

ıe görev istemine tepki olarak gösterilmiştir.38 

Karşılıklı Etkileşim Olanağı 

(Öm: Çalışma projeleri ile ilgili 

olarak sık sık iletişim 

kurmak zorunda olan insanlar) 

~ 
Biçimsel / 

Görev İstemine Tepki 

(Öm: İşleriyle ilgili benzer 

düşünceleri olan ve işleri 

ile ilgili gerilim yaşayan in

sanlar) 

/Olmayan Grup"" 
Psikolojik Yakınlık 

(Öm: Aynı ofiste birlikte 

çalışan insanlar) 

Kişilerarası Çekim 

(Öm: Ortak politik görüşü 

paylaşan insanlar) 

Şekil 2- Biçimsel Olmayan Grupların Oluşumunu Etkileyen Faktörler. 

Kaynak: Hıtt ve Middlemıst, a.g.e .• s.378. 

38 Hitt ve Mıddlemist, a.g.e., s. 377-379. 
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Yakın/ık: Biçimsel olmayan grupların oluşumunda yakınlığın oyna
dığı rölü anlamak zor değildir. Bu grupların oluşumunu etkileyen en 
önemli faktörlerden birisi, bireylerin ortak çalışma alanını paylaş
malarıdır. 

Bir örgüte yeni katılan bireyin ilk karşılacağı kimseler, onun yakı
nında bulunan insanlar olacaktır. Yakın olma, bireylere birbirlerinin 
özelliklerini ve davranışlarım inceleme olanağı sağlar. Bu inceleme, 
bireysel tercihleri kullanmada son derece önemlidir. 

Karşılıklı Etkileşim Olanağı: Birbirlerinin yakınında bulunan insan
lar sık sık karşılıklı etkileşim olanağı bulurlar. Çalışma saatleri de 
birimsel olmayan grupların oluşumunu etkiler. Aym vardiyalarla ça
lışan işgörenlerin, diğer vardiyada çalışanlardan daha sık etkileşim
de bulunmaları olasıdır ve bu karşılıklı etkileşim aym vardiyada ça
lışan işgörenler arasında biçimsel olmayan grup oluşturma 

olasılığını arttırır. Farklı yerlerde çalışan bireyler arasında da, iş 

gereği yapılmak: zorunda olun~ sık görüşmeler karşılıklı etkileşim 
olanağını arttırarak: biçimsel olmayan grupların oluşumuna kaynak
lık edebilirler. 

Görev istemine Tepki: Üyeler ıçın, işleri ile ilgili bazı anksiyete, 
memnuniyet ya da diğer duygulan hissetmeleri olağanüstü bir durum 
değildir. rşin doğasına bağlı olarak, göreve gösterilen duygusal 
tepki hoşa giden bir tepki olabileceği gibi bunun tersi de olabilir. 
Her iki durumda da özellikle hoşa gitmeyen hallerde bireyler tepki
lerini diğer çalışanların tepkileri ile karşılaştırırlar. Biçimsel olma
yan gruplar, çalışanlara memnuniyetsizliklerini azaltmalarında ve 
duygularını paylaşmalarında kolaylık sağlar. Eğer grup üyeleri ben
zer duygulan hissediyorlarsa, hoşa gitmeyen duygular azaltılabilir, 
hoşa giden duygular arttırılabilir. 

Kişilerarası Çekim: Biçimsel olmayan grupların oluşumunu etkilele
yen diğer bir faktör de üyeler arasındaki çekimdir. Kişilerarası 

çekim, grup üyeleri ortak değerler, tutum benzerliği ve kişilik uyu
şumu gibi benzerliklere sahip olduklarında birbirlerine yakın ve et
kileşim içinde bulunduklarında ortaya çıkar. Üyelerin çoğu benzer 
tutum, inanç ve ekonomik düzeylere sahip insanların çekiciliğine 
kapılırlar ve karşılıklı etkileşim ile benzer yanlarım farkederler. 

21 



Benzer tutumları, inançları ya da kişilikleri paylaşan kişilerin bi
çimsel olmayan grup oluşturmaları büyük bir olasılıktır. Bu benzer
likleri paylaşmayanlar, karşılıklı etkileşimde bulunmalarına rağmen, 
grup tarafından çekilmeyebilirler. 

Biçimsel olmayan gruplar varlıklarını üyelerin ihtiyaçlarını karşıla-

ma yeteneğine borçludur.39 Bu ihtiyaçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz~ 

ilişki (Baglanma) ihtiyacı: İnsanların temel ihtiyaçlarından birisi, 
başkalarına katılma, kendisine katılan başkalarının alınası ve kendi
si ile diğerleri arasında içten ilişkiler kurmaktır. Çalışanlar geniş 

örgütler içinde görevlendirilirler. Grup üyeliği sayesinde, sevgi, ar
kadaşlık ve ait olma gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak isterler. 

Özsaygıyı Arttırma ve Kimlik Bilincini Saglama ihtiyacı: Bu ihtiyaç
lar insanların ego ihtiyaçlarıdır. Bireyler geniş örgütlerde kimlik bi
linçlerini kaybederler. Grup üyeliği, üyelerine eşsiz bir birey olarak 
kimliklerini kazanma imkanı verir ve statü ve pozisyonlarını belirle
yerek özsaygı gereksinmelerini tatmin eder. 

Güvenlik ihtiyacı: Çalışan kişiler yönetim ile oldukça bağlı ilişkiler 
içinde çalışırlarken güvensizlik ve çaresizlik hissederler. Grup 
kendi dayanışma ve yetenekleri sayesinde, bireyin ve grubun ilgisini 
koruyarak, faaliyetlerin birleştirilmesini sağlayarak güvenlik hissini 
arttırır. 

Düşüncelerini ve Degerlerini Onaylatma ihtiyacı: İnsanlar sıklıkla, 

üstleri, çalışma arkadaşları, çalışma koşullan, şirket politikaları vb. 
konusundaki tutumlarını kapsayan çevreleri hakkındaki görüşlerinin 
onaylanmasını (kabul görmesini) isterler. Kendi görüşlerini grubun 
diğer üyeleri ile test ederler (sınarlar). Bu, onlara kendi görüşlerini 
geçerli hale koymada (onaylamada) yardımcı olur. 

Problemlerini Çözmede Yardım ihtiyacı: Çalışanlar, çoğu zaman gö
revlerini başarmada birbirlerinin yardımlarına ihtiyaç duyarlar. 
Satış mağazasının meşgul bir denetçisi acele ettiren emirlerle yüz
yüze gelebilir ve diğer bir denetçinin yardımına ihtiyaç duyabilir. 

39 R. D. Agarwall, Organization And Management, New Delhi: TATA McGraw-Hill Publishing Comp., 
Ltd., 1982, s.295. 
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Karar vermede diğer denetçilerin göreve ilişkin hünerlerini ve yar
dımlarım isteyebilir. 

Bilgi Saglama ihtiyacı: Bilgi sağlama ihtiyacı, insanların gruplarda 
yer almalarının diğer bir nedenidir. Kişiler, çevreleri hakkında, de
ğişimlerle ilgili olarak bilgi ararlar, (çalışma programında işletme 
politikalarında, ödül sistemlerinde vb.) eğer bulurlarsa, bilgilerini 
birleştirmek yolu ile kendileri üzerinde etkisi olan olaylar ve du
rumlar hakkında kendilerini tamamen bilgili bulurlar. 

Bireysel Yenilik ve Yaratıcılık için Destek ihtiyacı: Grup, üyeleri 
için fikirlerini uygulamada destekleyici bir ortam sağlar. Üyeler iş 
bilgilerini birbirleri ile paylaşırlar ve düşüncelerini gerçekleştirebi
lecekleri alternatif yönler araştırırlar. Dubrin tarafından ileri sürül
düğü gibi örnek alınan çalışanların onaylanması yeni düşünceleri ve 
icatları desteklemede önemli hale gelmektedir. Biçimsel olmayan 
grup, bireylerin, yeni düşünceleri ile tecrübe edildiği prensipler ge
liştiren gruptur. 

ii. Biçimsel Olmayan Grupların Özellikleri 

Biçimsel olmayan grup davranışım anlamak ancak bu grupların özel

liklerini dikkate alarak mümkün olabilecektir. Hıcks ve Gullentt biçimsel ol

nayan grupların özelliklerini aşağıdaki şekilde açıklamışlardır . 40 

Davranış Standartları (Normlar): Gruplar kurallar üreterek kendi
lerine göre doğrulan ve yanlışları ayırırlar. Grup üyeleri, grupla 
aynı şekilde düşünme ve davranma eğilimi göstererek, grup normla
rını ve değerlerini sürdürmeye devam ederler. Normlar genel olarak, 
kabul edilen ve beklenen davranışlara yönelik meşru ve paylaşılan 
kurallar olarak değerlendirilir .41 Eğer bir üye bu standardı bozarsa 
grup ona sosyal baskı uygular, ilişkisini keser, belki de fiziksel güç 
kullanır. Bir lise öğrencisi ailesini memnun eden muhafazakar kıya-

40 Hicks ve Gullet, a.g.e.,_ ss. 112-114. 

41 Kenneth L. Beuenhousen, J. Keith Mumighan, "The Development of an Intragroup Norm and the 
Effects of Interpersonal and Structural Challenges", Admımstrative Science Quarterly C.36 S.1., 
(1991), s. 20-35. 
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fetler giyerse, modem giyinen arkadaştan tarafından baskı altına 

alınır. Bir çalışma grubunun üyesi öğlen yemeği için birbuçuk saat 
harcarsa, bu vakti bir saat yapanlara baskı uygular. 

Bazı grup standartları üyelerini gerçek veya hayali dış güçlere karşı 
ve özellikle üst düzey yönetimlerden korumak için oluşturulmuştur. 
Örneğin üretimdeki sınırlama gibi. 

Fakat grup normları her zaman olumsuz olmayabilir. Bunun yerine, 
iyi ustalık, yüksek üretkenlik ve yüksek kalite de sağlayabilir. Bu 
durumda yöneticinin görevi kolaylaşır. Grupta sorun çıkaran kişiler
le uğraşmak için kural koymaya gerek kalmaz. 

Uyum İçin Baskı: Biçimsel olmayan grup, üyeleri üzerinde grup 
normlarına uymaları için baskı kullanır. Buna rağmen bireyler bu 
baskıya uymak (itaat etmek) için neden çok isteklidirler. Daha önce 
değinildiği üzere bireylerin ait olmaya olan isteği çok şiddetlidir. 
Bu nedenle birey grubun baskısına (isteklerine) uyar, aksi taktirde 
sahiplenilmekten alıkonur. Grup üyesi olarak bireyler, olaylan grup
ların bakış açısından görme eğilimindedir. Üyeler kendi kendilerini 
grupla özdeşleştirir, grup onların ihtiyaçlarını karşılar, üyeler de 
grubun amaçlarını kabul ederler. 

Biçimsel olmayan grupta uyum sağlanmıyorsa, ilişkileri kesme şek
linde ceza verilebilir. Fazla üretim yapan bir işgören dışlanabilir. 

Diğer arkadaşları onunla konuşmayı kesebilir, çeşitli olanaklardan 
mahrum bırakabilir veya problemi olduğunda yardım etmeyebilirler. 
Bir süre sonra bu tahammül edilemez bir durum olabilir. Bir öğrenci 
bir hile yapmış arkadaşını görüp beğenmediğinde bunu bir başkasına 
anlatmaz, çünkü sınıf arkadaşını ele vermiş olur. 

Fakat birey her zaman gruba uyum sağlayamayabilir. Grubun birey 
üzerine olan etki derecesini grubun birey için ne kadar çekici oldu
ğuna, yani bireyin gruba ne kadar ait olmak isteğine bağlıdır. Eğer 

uyum sağlama bireyin çıkarlarına ters düşecekse, birey grup stan
dartlarını önemsememe yolunu seçebilir. Eğer birey maceraperest 
ise ve tatmin olmak için başka seçenekleri varsa grubun o bireyi 
kendi normlarına uydurabilmesi zorlaşır. 
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Biçimsel Olmayan Liderlik: Her grubun, grubun diğer üyeleri tara
fından izlenmesiyle sonuçlanan, özel bir statüye sahip olan biçimsel 
olmayan lideri vardır.42 Biçimsel gruplarda liderlere itaat edilir, on
ların doğrudan veya dolaylı olarak çalışanları işten çıkarma haklan 
vardır. Fakat biçimsel olmayan gruplardaki liderlerin böyle bir 
hakkı olmadığı halde niçin üyeleri liderlerine itaat ederler? 

Biçimsel olmayan liderler grup içinden çıkarlar. Üyeler liderlerine 
itaat ederler çünkü yöneticiliğini bilirler. Grubun yararlı olabilmesi 
için bir liderin grubu yönetmesi gerektiğini bilirler. Genellikle 
gruplarda farklı görevleri üstlenen liderler vardır. Bunların bir tane
si içerideki huzuru sağlamaya çalışırken, diğeri yönetimle ilişkiyi 

kurmada hizmet verebilir. Liderlik genellikle bir görev ihtiyacından 
doğar. Grup içinde ihtiyaç duyulan görev konusunda en çok tecrübe
ye sahip olan kişi lider olur. 

Biçimsel olmayan gruplarda yöneticilik çok koşullu bir mevkidir ve 
benimsendiği sürece sözkonusudur. Eğer lider grubun onaylamadığı 
bir davranışta bulunursa, grup üyeleri liderlerine itaat etmeyerek 
onu uyarabilirler. Bu nedenle lider, bazı şartları yerine getirmek zo
rundadır. Lider, grubun beklentilerine cevap vermeye, normlara uy
maya, üyelerden yarar sağlayacak şekilde aktif olarak grubu yönet
meye zorunludur. 

Statü Sistemleri: İnsanlar yakın ilişki ve arkadaşlık kurmak ihtiya
cı duyarlar. Grup kurar kurmaz, statü farklarını tanımlamaya başlar
lar. Statü, toplumsal pozisyonu ilişkilerden ayırmak demektir. Kişi
nin ~rup içerisindeki önemine göre pozisyonunu tanımlayan ve 
kişinin grup içindeki prestijini belirleyen bir sosyal mevkidir. Statü 
grup üyeleri arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oymar. Bir kişinin 
diğer bir kişiyle nasıl ilişki kuracağı büyük ölçüde o kişilerin statü
süne bağlıdır. 

Örgüt içinde bulunan bir kişinin sahip olduğu statü iki tUr faktöre 
bağlıdır. Bunlar, örgüte dahil olmayan (harici) ve ona dahil (dahili) 
faktörlerdir. Dışsal faktörler bireylerin örgütlere getirdikleridir. Bu 
niteliklerden kimi örnekler cinsiyet, eğitim, yaş, kıdem, etnik artye-

42 George Strauss, R. L. Sasley, Personel: The Duman Problem ofManagement, 2. B., New Delhi: 
Prestice-Hall of India Prauate Ltd. 1968, s.83. 
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tışım ve kişiliktir. Diğer taraftan dahili faktörler iş tarafından ta
nımlanır. İş ismi, ücret, görev tarifleri gibi dahili faktörler kişilerin 
sahip olmaktan hoşlandığı statülerin düzeylerini tanımlamaya yar
dım eder. 

E. GRUPLARIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Gruplar örgütler için hem olwnlu hem de olwnsuz sonuçlar doğurur. 

~urada grupların bazı avantajları ve dezavantajları açıklanmıştır.43 

Grupların Avantajları: 

-Grup üyeleri için cana yakın ve tatmin edici bir çalışma ortamı 
sağlar. 

-Üyeler için güvenlik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının tatminini 
sağlar. 

-Grup, karar vermede iş performansını karşılıklı işbirliğine yönel
tir ve gerçek görev performansı için üyelerin yeteneklerini payla
şır ve birleştirir. 

-Üyeler için, anksiyete duygusundan kurtulmada psikolojik destek 
sağlar. 

-Üyeler için, etkili bir iletişim sistemi sağlar ve onları çevreleri 
hakkında bilgilendirir. 

-Yönetimin beklentilerinden daha yüksek bir performansın grup 
standartlarını oluşturabilir. 

-İdare ve grup işbirliği, grup üyelerini kontrol ederken ve onlardan 
uyum isterken denetim ihtiyacı azalır. 

-Grup, üyelerine deneme ve yenilikler ile meşgul olmada destek 
sağlar. Üstelik ortak kaygıların, problemlerin tanımlanması için 
uygun fırsatlar sağlayarak yeni düşünceleri doğurur. 

43 Agarwall, a.g.e., s. 295-297. 
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-Bağlı gruplar üyeleri için yüksek düzeyde doyum sağlar ve işten 
uzaklaşmaları ve işgüçü devrini azaltır. 

-Grup dayanışması, grup ruhunu, grup benliğini geliştirir. 

-Bağlı grupların üyeleri, bağlı olmayanlara oranla daha az ürkek
tirler (çekingendirler). Çalışma koşulları konusunda düşük anksi
yete duyarlar ve grup üyeliğinden kaynaklanan daha yüksek 
doyum duyarlar. 

-Dedikodu -grup üyeleri arasındaki haberleşme sistemi- sadece bi
çimsel ileşitimi tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda tutum.lan, 
duygulan, tepkileri, düşünceleri ve inanışları hakkında çalışanlar
dan yönetime (yukarıya) doğru bir iletişim kaynağı olarak davra
nır. 

Grupların Dezavantajları: 

-Grup, bazen üyelerinin fiziksel yeteneklerinin altında üretim 
normları oluşturabilir. Çıktıyı sınırlayan bu durumla -üretimi zo
raki olarak optimal olmayan düzeye düşürme- Hawthorn'da karşı 
karşıya gelindi ve Elton Mayo ve arkadaşları tarafından ortaya çı
karıldı. Bazı gruplarda uygulanan ücret teşvik sistemi, çıktıları 

kontrol için grup baskısı ile etkisiz hale getirilmişti. 

-Gruplar, üyeleri tarafından grup üretim normlarının yerine getiril
mesini ve bu normlara uyulmasını isterler. Normlardan sapmalar, 
azarlama; aşağılama, ilişkiyi kesme, gruptan ihracı kapsayan çe
şitli cezalara maruz bırakılabilir. Bağlılığı yüksek gruplar, davra
nış standardlarını ve üretim normlarını yönetimin uygun bulduğu 
doğrultuda yerine getirebilmede daha başarılıdır. 

-Grup bağlılığı yeni çalışanların kabulünü zorlaştırabilir, yönetim 
için boş kadroları doldurmada zorluk çıkarabilir. 

-Yüksek üretim yapan çalışanlar genellikle dışlananlardır (izole 
edilenlerdir). Bunlar, gruba dahil olmasalar bile, üretimlerini 
azaltmaları için grubun baskısına maruz kalırlar. Yönetim böyle 
yüksek üretimci ayrılmış grupların korunmasını sağlama problemi 
ile yüzyüze gelir. 
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-Coch ve French biçimsel olmayan gruplarda çalışanların işletme 
tarafından çalışma metodlarında ortaya çıkarılan yeniliklere karşı 
durmak için, verimliliği düzenli olarak azalttığını ve bağlılığı 

yüksek grupların yeniliklere karşı koyan gruplara daha fazla des
tek sağladığını bulmuşlardır. 

-Grup, üyelerini yeniliklere karşı tavır geliştirme gibi bir davranış 
biçimine yöneltebilir. Aircraf A.Ş.'de bağlı çalışma grubunun bir 
üyesi verimliliği %50 arttıran bir alet icat etmiştir. Çalışanlar teş
vik edici bir sistem içinde bulunmalarına rağmen, eğer sırlan or
taya çıkarılırsa, belirli rizikolarla karşılaşabileceklerinin farkına 
vardılar. Onlar, önce aletin işletmenin malı olmasından korktular. 
Bu, grubun çalışanlarının işlerinden geçici olarak uzaklaşabilmesi 
ile sonuçlanabilirdi ya da birim başına maliyetin düşmesine 
neden olabilirdi. Grup, aleti bir sır olarak sakladı ve onun keşfe
decek yönetim metodlarının hepsine engel oldu. 

-Gruplar, sıklıkla yönetim politikalarına aykırı davranır. Grubun 
bazı yönetim politikalarını izlemediği Hawthome çalışmalarında 
ortaya çıkarıldı. Örneğin, her görev dikkatlice sınıflandı ve belli 
bir beceri seviyesi gerektirdiği için, çalışanların iş değiştokuşu 

yapmaları yasaklandı. Yine de, kablocular ve elektrikçiler işlerini 
değiştirdiler. Kablocular kaynak yaparken, kaynakçılar kablo dö
şediler. Aynca işçilerin yaptıkları iş miktarını rapor etmeleri is
tendi. Ortaya çıkan işin çeşitliliklerine rağmen gerçekte onların 
rapor ettikleri şey nispeten aynıydı. 

-Çalışma grupları genellikle katı ve değişmez hale gelirler. Bu 
durum grupları üretim teknolojisinde, metodlarında ve yöntemle
rinde değişiklikler yapmada yöneticiler için zorluk çıkarır hale 
getirir. 

-Gruplar, çalışanları bir işten ya da mevkiden diğerine transfer et
meyi yönetim için zor hale getirir. Gruptakiler bunun grubu dağı
tacak idari strateji olduğuna inanabilirler. 

-Dedikodunun kaçınılmaz özelliği söylenti yaymasıdır. Grup üye
leri sıklıkla, yönetimden daha önce davranma yaklaş~ı ile söy
lenti yaymaya düşkünlük gösterir. İnsanlar, söylenti bir insandan 
diğerine geçerken ona yeni detaylar ilave ederler ki buna genişle-
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me denir. Davis tarafından bahsedilen bir olayda, bir çalışan 
diğer departmanda bir işçinin hata yaptığı söylentisini duyar. Bu 
kişi söylentiyi diğerlerine aktarırken kazanın denetçinin ihmali 
nedeni ile olduğunu ekler. Haberi yayan kişi söylentiyi, kaza 
yapan kişinin yöneticiyi sevmediği şeklinde yayar ve eğer kaza 
olmuşsa, denetçinin ihmali sonucunda olmuş olmalı diye düşünür. 

-Gruplar, bazen biçimsel olmayan örgütü kolay işler hale getirme 
pahasına, yönetim ile işbirliği için rüşvet (değer-paha) talep ede
bilir. 

-Gruplar arasındaki çatışmalar, yöneticilerin etkinliğine olumsuz 
etki yapar. Üretim ve satış grupları arasında aylık üretim miktarı 
konusundaki çatışmalar az rastlanan olaylar değildir. 

il.ÖRGÜTSEL TAKIMLAR VE TAKIM ÇALIŞMASI 

Örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi, ancak bu amaçlara işbirli

ği ile yönelmiş bireylerin oluşturduğu takımlarla mümkün olabilecektir. 

Bunun yanısıra, takımların koordineli bir şekilde, sorumlu ve gönüllü ola

rak, benimsedikleri amaçlar için çabalayarak takım çalışmasını başarmaları 

:la gerekecektir. 

Bir yöneticinin, örgütü etkin kılabilmek için takım kurmayı, takımı 

~tkili yönetmeyi ve takımlar arasındaki eşgüdümü sağlayabilmeyi başarması 

gerekmektedir. Bu başarı da ancak örgütsel takımların ve takım çalışması

nın içeriğinin ve öneminin kavranması ile sağlanabilecektir. 

A.ÖRGÜTSELTAKIMLAR 

"Takım" sözcüğü genellikle grup sözcüğünün eşdeğeri olarak eksik 

içerikli kullanılmaktadır. Bir takım bir gruptan ayırt edilebilir. Bernard Ba

bingnon Simth'in deyişiyle bir takım, bireylerin ortak bir amaca sahip oldu-
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ku ve her üyenin görev ve beceril "nin diğer üyelerin görevi ile uyumlu ol
buğu gruptur.44 
1 

1 Takım, küıne (grup) sözcüğün" n anlamından da ötede, ortaklaştıkla-
fı amaçlan işbirliği (cooperation) iç" de en üst .düzeyde bir etkililikle (ef

. ectiveness) gerçekleştirmek iç~ araya gelen insanları tanımlamak için 

ullanılmaktadır.45 Bir grup ~her üye karşılıklı olarak etkileşeceği 

diğer üyelerin sosyal ve fonksiyonel rollerini bilmelerinden sonra takım 

olarak birlikte çahşabilir.46 

Takım sözcüğünün bir başka tanımı da, şu şekilde yapılmıştır: 

Takım, her üyesinin amaç ve başarısının optimum gerçekleşmesi için her 

Uy<!sinin grup işbirliğine güven duyması gerekli olan bir grup insandır.47 

Yapılan tanımlara dayanarak bir örgütsel takım için; kabul edilmiş 

ortak amaçlar doğrultusunda, üyelerin her birinin diğer üyelerin sosyal ve 

fonsiyonel rollerini bilerek, karşılıklı dayanışma ve işbirliği içinde etkin 

olarak çalışan, bir biçimsel, birincil ve üyelik grubudur diyebiliriz. 

Bir örgütte herhangi bir geçici veya sürekli işin yapılması için bir 

takım oluşturmak kaçılmaz bir koşuldur. Fakat böyle bir takımın gelişmesi, 

takım üyeleri arasında dört seviyede güçlü bir dengenin sağlanmasına bağ

lıdır.48 Önem sırası belirtmeden bu seviyeler şunlardır: 

Örgütsel Beklenti Düzeyi: Örgütün çalışma grubundan belirli bek
lentileri vardır. Bunlar üretim amaçlı, iş kalitesi, şirkete bağlılık, 

yaratıcılık veya örgüt yöneticilerinin başka beklentileri ile belirli 
bir grubu yönlendiren, planlanmış amaçlar şeklinde olabilir! 

Grubun Görev Düzeyi: Grupların çoğu belirli bir görevle karşı karşı
ya gelir ve aslında o görevi tamamlamak için varlıklarını sürdürür. 

44 Adair, a.g.e.,s.295-297. 

45 İbrahim E. Başaran, Örgütsel Davran.ş Yönetimi, Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını, 1982, s.118. 

46 Keith Davis, Human Relations At Work, New York: McGraw-Hill Book Comp., 1962, s.420. 

47 William G. Dyer, Team Building: Issues and Alternatives., Califomia: Addison-Wesley Publishing 
Comp., 1977, s.4. 

48 Gordon L. Lippılt, Organizational Resewal, Englewood Cliffs, N. J: Prestice~Hall ine., 1969, 
s.102-103. 
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roplar bazen, daima birlikte çalışan diğer üç düzeyin farkında olmadan ya 
a önemsemeden bu özel görevi tamamlamak bilinciyle çalışırlar. 

Grubun Varlıtını Sürdürme (idame ettirme) Düzeyi: İnsanlar, grup 
olarak bir görev için birlik içinde çalıştıklarından birbirlerine ve 
birbirleri ile de birşeyler yaparlar. Sonuç olarak, grup kendi varlı
ğından sürekli olarak değişen şebekenin (network) birbirlerini etki
lediğinden, ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yaptıkları işe uygun ol
ması gerektiğinden haberdar olmalıdır. "Varlığını sürdürme düzeyi" 
bir görevin tamamlanmasında grup üyelerine neler olduğuna değinir 
ve grubun bir grup olarak varlığını korumasına doğrudan katlada bu
lunur. 

Bireysel Beklentilerin Düzeyi: Grubun her üyesi, hem grubuna hem 
de yaptığı işe ters düşen belirli bir takım ihtiyaçlar getirir. Kişisel 
ihtiyaçlar insan oğlunun tüm farkıl düzeylerde insanların "gereksin
meler hiyerarşisine" bağlı olabilir. Bir grup üyesi, psikolojik ve gü
venlik ihtiyacını, garanti edilmiş yıllık geliri, iyi fiziksel çalışma 
koşullan, güvenli çalışma ortamı ve elverişli yaşam standartları sa
yesinde karşılayabilir. Bütün bunlara rağmen, büyük bir olasılıkla, 
kendi toplumsal benliğini ve kişisel ihtiyaçlarını tatmin edebilme
sinde kendisine yardımcı olan, içinde bulunduğu çalışma grubudur. 

Bir takım da işgörenlerin oluşturduğu bir gruptur. Ama bir grubun 

takım olabilmesi için daha üst düzeyde özellikler göstermesi gerekir.49 

Etkinlik bir takımı sıradan bir çalışma grubundan ayıran en önemli 

özelliklerden biridir. Oldukça etkin grupların (takımların) karakteristikleri

nı şöyle sıralayabiliriz.50 

1. Üyeler, liderlerle üyeler ve üyelerle diğer üyeler arasındaki etki
leimin gerektirdiği bütün farklı liderlik ve üyelik rol ve işlevle
rine sahiptirler. 

2. Grup, bütün üyeleri arasında iyi kurulmuş, yumuşak (relaxed) 
bir çalışma ilişkisi geliştirmeye yetecek uzunlukta bir ömre sa
hiptir. 

49 Başaran, a.g.e., s. 1 18. 

50 D.A. Kolb, 1. M. Rubın, J. M. Mcintyre, Organizational Psychology: A Book of Reading, 2. B., 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall ine., 1974, s.192-195. 
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3. Grubun üyeleri gruba doğru çekilirler (attracted) ve liderin de 
dahil olduğu grup üyelerine sadıktırlar. 

4. Üyeler ve liderler birbirlerine karşı üst düzeyde itimat ve güven 
duygusu taşırlar. 

5. Grubun değerleri ve amaçlan, üyelerinin birbirine uygun değer 
ve gereksinimlerinin tatmin edici bir bütünleşmesi ve dışavuru
mudur. 

6. Grubun üyeleri, birbirine geçmiş işlevleri yerine getirirlerken, 
bir taraftan da uyum içinde birbirine bağladıkları grup değerleri
ni ve amaçlarını sahiplenmeye çalışırlar. 

7. Bir değer, grup için ne kadar önemli görünmekteyse, üyelerin 
onu kabullenme olasılığı da o kadar yüksek olur. 

8. Grubun üyeleri, grubun temel değerlerine uymaya ve önemli 
amaçlarını gerçekleştirmeye büyük oranda güdülenirler. Her üye 
grubun temel amaçlarını gerçekleştirmesine yardım etmek için 
elinden gelenin tümünü yapar ve diğer üyelerden de aynı şeyi 
yapmasını bekler. 

9. Grubun bütün etkileşim, problem çözme, karar verme etkinlikleri 
destekleyici bir ortamda cereyan eder. Teklifler, öneriler, fikir
ler, bilgiler, eleştiriler tümüyle yardımsever bir eğilimle ileri sü
rülür. Aynı şekilde bu yardımlar aynı duyguyla kabul görür. 
Hem yardımın yapılış şekli, hem de alınış şeklinde diğerlerinin 
bakış açısına saygı gösterilir. 

10. Her grubun yöneticisi, bu çalışma grubunun tarz ve atmosferinin 
kendi liderlik ilke ve uygulamalarıyla oluşturulmasında büyük 
bir etki (nüfuz) kullanır. Sonuç olarak, çok etkin bir takımda 
lider, takım içinde destekleyici bir atmosfer ve üyeler arasında 
yarışmacı olmaktan ziyade, işbirliğine yönelik bir ilişki yarata
cak bu liderlik ilkelerine dayanır. 

11. Grup, her üyesinin potansiyelini tamamen geliştirmesine yardım
cı olmaya isteklidir. Örneğin; ilgili teknik bilgi ve kişelerarası 
beceri konusundaki eğitimin, her üye için elverişli hale getirile
bileceğinin farkındadır. 
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12. Her üye bireyin ve grubun kendileri için oluşturduğu amaçlan ve 
beklentileri isteyerek ve gönüllü olarak kabul eder. Anksieteler, 
korkular ve hiyerarşik bir konumda üstün yüksek performans 
için yaptığı direk baskıdan kaynaklanan duygusal baskılar yok
tur. Gruplar bütün olarak, takım ve her bir üye için yüksek per
formanslı amaçları gerçekleştirmeye muktedir görünürler. Bu 
amaçlar, her üyeyi elinden geleni yapmaya teşvik edecek kadar 
yüksektirler, ana anksiyete ya da başarısızlık korkusu yaratacak 
kadar yüksek değillerdir. Etkin bir grupta her birey, yüksek 
amaçlar belinlenmesi sırasında grubun ulaşılamaz amaçlar belir
lemesini önlemek amacıyla, grup kararlan üzerinde nüfuzunu ye
terince kullanabilir. Amaçlar, üyelerin gerçekleştirebilme başa
rabilme kapasitesine uygun hale getirilir. 

13. Lider ve üyeler her bir grup üyesinin "imkansız"ı başarabileceği
ne inanırlar. Bu beklentiler her üyeyi maksimum çabaya yöneltir 
ve kişisel gelişimi hızlandırır. Grup, üyelerin başarısızlık ya da 
reddedilme duygusuyla sarsılmamaları için, gerektiğinde beklen
ti düzeyini hafifletebilir. 

14. Gerekli ya da uygun görüldüğünde, diğer üyeler bir üyenin ken
disi için belirlenmiş amaçlan başarılı bir şekilde yerine getire
bilmesi için gerekli yardımı gösterirler. Karşılıklı yardım etkin
lik düzeyi yüksek çalışma takımlarının önemli 
karakteristiklerinden birisidir. 

15. Oldukça etkin grupların destekleyici atmosferi yaratıcılığı teşvik 
eder. Grup, otoriter liderler yönetimindeki çalışma gruplarında 
olduğu gibi, sıkı itaate muhtaç değildir. Hiç kimse yöneticiyi 
onaylamak zorunda olmadığı gibi, kimse böyle bir teşebbüs için 
ödüllendirilmez de. Grup yeni, yaratıcı yaklaşım ile kendi prob
lemleri ve bir parçası olduğu örgütün problemlerine getirilen çö
zümlere büyük değer verir. 

16. Grup, yapıcı mutabakatın değerini ve hangi amaçlar için ne 
zaman kullanılacağını bilir. Her ne kadar grup mutabakatın üye
lerin yaratıcı çabalarına aykırı etki göstermesine izin vermez ise 
de, üyelerin zaman kaybetmemesi ve grup etkinliklerinin kolay
laştırılması amacıyla teknik ve idari konularda uyum bekler. 
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17. Her üye, grup aktivitesi için de:ğerli ve uygun olan tüm bilgilerin 
gruba tam ve açıkça iletilmesi konusunda güçlü bir motivasyona 
sahiptir. 

18. Grubun amaçlarına ve çıkarlarına daha iyi hizmet edebilmesi 
için iletişim sürecinin kullanılması konusunda yüksek motivas
yon vardır. Bir üyenin önem verdiği ama kimi nedenlerle gör
mezden gelinen her haber hakettiği önemi elde edinceye kadar 
tekrarlanır. Üyeler aynı zamanda grubun zamanını harcamamak 
için, önemsiz bilgileri aktarmaktan kaçınmaya çaba gösterirler. 

19. Haber (bilgi) iletmek için yüksek motivasyon olduğu gibi, karşı
lıklı olarak haber almak için de güçlü motivasyon vardır. Her 
üye, ilgili herhangi bir konuda grubun herhangi bir üyesinin ile
tebileceği herhangi bir bilgiyle gerçekten ilgilenir. Bu bilgi, dü
rüstçe ve samimi bir biçimde verildiği sürece hoş karşılanır ve 
bu bilgiye güvenilir. Üyeler bu bilginin arkasını araştırmaz ve 
onu istenen amaca aykırı şekilde yorumlamaya teşebbüs etmez
ler. 

20. Grupta, hem diğer üyeleri etkilemeye çalışmak, hem de onların 
etkilerini almak yönünde güçlü bir motivasyon vardır. Bu, gru
bun diğer aktivitelerini, teknik olaylan, yöntemleri, örgütsel so
runları, kişilerarası ilişkileri ve grup süreçlerini de etkiler. 

21. Grubun grup prosedürleri (işlemleri) bire bir ilişkide olabilece
ğinden, üyelerin lider üzerinde daha fazla baskı kullanmasına ve 
ona neler yapılması gerektiğine ve liderin nasıl daha iyi iş yapa
bileceğine ilişkin teklifler içeren bilgiler aktarılmasına olanak 
verir. Üyeler arasında öne ve arkaya "paslaşmak" süretiyle bir 
grup birebir ilişkide bir kişinin aktarmaya cesaret edemeyeceği 
bilgileri lidere aktarabilir. 

22. Bir grubun üyelerinin birbirlerini etkileme yeteneği, grubun es
neklik ve uyabilirlik (adaptability) özelliğine katkıda bulunur. 
Üyeler sürekli olarak birbirlerini etkileyebildikleri sürece, fikir
ler, amaçlar ve gruplar durağanlaşmaktan kurtulur. 

23. Yüksek derecede etkin grupta, grubun amaç ve felsefesi her üye 
tarafından açıkça anlaşıldığı ve karar verme sürecine önemli bir 
katkı sağladığı için, üyeler çeşitli kararların alınmasında kendi-
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lerini güvende hissederler. Bu, koordine edilmiş ve yönlendiril
miş çaba sürmekteyken inisiyatifi serbest bırakır ve kararlan 
bastırır. 

24. Grup lideri dikkatle seçilir. Onun liderlik yeteneği o kadar açık
tır ki, herhangi beklenmedik bir anda lider olarak ortaya çıkması 
muhtemeldir. Yüksek liderlik ehliyetine sahip insanların seçile
bilme olasılığım yükseltmek amacıyla, örgüt grup liderlerinin se
çiminde muhtemelen eşit haklara sahip adaylar ve uygun seçim 
metodlannı kullanmak eğilimindedir. 

1. Örgütsel Takımların Özellikleri 

Yukarıda sözü edilen ayırd edici karakteristiklerinin yanısıra örgüt

el takımların temel özelliklerini ana başlıklar altında incelemekte yarar 

,ıacaktır. Örgütsel takımlar, birbirleri ve diğer grup türleri ile belirli özel

ikleri paylaşır. Değişen düzeylerde de olsa bütün takım süreçlerinde bu 

izellikleri tanımlamak olasıdır. Bu özellikler, araştırmalar sonucunda 

ıüyük bir özenle kabul edilmiştir.51 

a. Artyetişim 

Bütün takımlar takım davranışlarını etkileyen tarihsel bir artyetişime 

:ahiptirler. İlk kez bir araya gelen yeni takımların üyeleri enerjilerinin ço

~unu, üyeleri birbirlerinden haberdar etmek ve hangi faaliyetleri yerine ge

ireceklerini ve bunu nasıl yapacaklarını anlamaya harcarlar. Doğaldır ki iyi 

rapılandırılmış bir takımda bu problemler olmayacaktır. 

Ortak amaçlara ulaşmada önceki başarılara ve başarısızlıklara daya

ıarak kaydedilmiş olan takım geçmişi takım moralini sağlaması ile ilgili 

>larak, artyetişime ilişkin temel öğelerden biridir.52 Olay, yer, kişiler bakı

nından ortak geçmişi paylaşma duygusu insanları birbirine bağlamaya yö-

51 Adair, a.g.e., s.14. 

52 a.e., 
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1 

~eliktir. Bu durum, çoğu kez üyelere esin kaynağı olur, onları ilişkiye yö

heltir, boyut ve derinlik kazandınr. 

l Ortak bir geçmişi paylaşan takımın üyelerinin belirli paylaşımlarla 
akımı birleştiren faaliyetlerde bulunması ( doğumgünü partisi, üyelikten 

1 

~ynlma partisi vb.) olağandır. Takım aryetişimi, üyelerin hem takım üyeli-

~inden hem de takım çalışması sonuçlanndan duyacağı tatmini etkiler. 
1 

1 

1 

b. İletişim 

Örgütsel ilişkilerde başanyı ya da başansızlığı etkileyen önemli 

faktörlerden birisi de iletişim süreci ve işleyişidir. Bir örgütsel takımda tat

min edici ilişkilerin kurulabilmesi bireylerin düşüncelerini açıkça ve an

lamlı bir biÇimde iletebilmesi ve aynı şekilde algılayabilmesine bağlıdır. 

Bir takımda haberleşmenin sağlıklı olarak yürümesi kullanılan ileti

şim ağı ile de yakından ilgilidir. İletişim ağı, iki ya da daha fazla üye ara

sında sözlü ya da sözlü olmayan mesajların akışı olarak tanımlanır.53 

Bir takımın üyeleri mesajların iletilmesi ve alınması konusunda 

özenli ve isteklidir. Takım faaliyetlerini engelleyebilmek için yanlış ve 

eksik mesajların iletilmemesi konusunda bilinçli bir çaba içerisindedirler. 

Kaynaktan çıkan mesaj grup içinde herhangi bir noktada kesintiye ve sansü

re uğramadan hızlı bir şekilde hedefe ulaşarak anında geri besleme sağla

nır·. Bunun en önemli nedeni bütün iletişim kanallarının açık olmasıdır. 

Bir takımda sözlü iletişim kadar, sözlü olmayan (çeşitli işaretler, 

mimikler vb.) iletişim de bireyleri teşvik edici, rahatlatıcı olacak şekilde 

kullanılır. 

c. Bağlılık 

Ü yeler arasındaki kişiler arası çekim düzeyi ve üyelerin takımda 

kalına konusundaki motivasyon derecesi takım bağlılığını ifade etmektedir. 

53 Organ ve Hammer, a.g.e., s.332. 
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~ir çok uygulama ve araştırmacı tarafından bir örgütün içinde yer alan ça-

lışma takımlarının bağlılığını, örgütsel etkinliğin bir belirleyicisi olduğu 
~üşünülür.54 Bağlılığa atfedilen bu önem, öncelikle grup üzerinde farkedi-

1en etkisi nedeniyledir. Çünkü, grup bağlılığının varlığı grup etkinliğini ko-

1aylaştınr ya da çoğaltırken, yokluğu etkinliği zorlaştırır ya da sınırlar. 
''Bağlı olma" ya da "Bağlılık" terimi grup üyelerinin dayanışma eğilimini 
1 

jfade eder.55 Takımların bağlılığı iki yaklaşımla incelenebilir. İlk yakla-

~ımda, bağlılık her takım üyesinin diğer takım üyelerine karşı hislerini or

~aya çıkarmaya yönelik sorulara verilen yanıtlarla ölçülür. Bu yöntem Mo

reno tarafından geliştirilmiş olan sosyometri tekniğidir. Bu teknikte takım 

üyelerinin birbirlerini tercih ve reddetme düzeyleri ya da birbirlerine karşı 

duygulan ile ilgili çeşitli sorular sorulur. Bu sorulara verilen yanıtlarla, 

takım içinde, en çok sevilenler ve yalnızlar ortaya çıkartılır. Diğer yakla

şımda takım aktiviteleri ile ilgili olarak hüküm verilir. Bağlı takımlarda bu

lunan üyeler ortak amaçlara ulaşmak için çalışan üyelerden oluşur. Bu yak

laşım, takım bağlılığının derecesini, üyelerin amaçlar doğrultusunda 

gösterdikleri performans düzeyi ile ilgili olarak açıklar. Eğer yüksek bağlı-

_ lık varsa, amaçların etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik üst düzey bir 

çaba da olacaktır. 

Takım bağlılığı, grup üyelerinin uyum içinde olup diğer üyelerle 

birlikte olma isteğinin yanısıra, amaçlara bağlı kalınmasına ve takımın bir 

üyesi olarak kalma isteğiyle, üyelerin birbirlerine gösterecekleri saygıya 

·bağlıdır. 

Şekil 3 takım bağlılığını arttıran ve azaltan faktörlerle birlikte, 

düşük ve yüksek bağlılık sonuçlarını açıklamaktadır. 

54 Charles N. Green, "Cohison And Productivity in Work Grpoups", Small Group Behavior, C. 20, S.l, 
(Şubat 1989), s. 20. 

55 Dean J. Chaınpion, The Sociology of Organization, New York: McGraw-Hill Book Comp., 1975, 
s.1 IO. 
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Bağlılığı Arttıran 
Faktörler 

- Homojenlik 
- Gelişmeyi Tamamlama 
- Nispeten Küçük Sayı 
- Sık Etkileşim 
- Açık Amaçlar 
- Başarı 

Bağlılığı Azaltan 
Faktörler 

- Heterojenlik 
- Yeni Oluşum 
- Çok Sayı 
- Fiziksel Dağılım 
- Belirsiz Amaçlar 
- Başarısızlık 

Şekil 3- Grup Bağlılığı 

Kaynak: Grıffın, a.g.e., s.300. 

d. Takım Amacı 

Yüksek 

Grup 
Bağlılığı 

Düşük 

Yüksek Bağlılığın 
Sonuçları 

- Görev Başarım 
- Üyelerin Kişisel Doyumu 
- tıişkilerin sıklığında ve 

Sayısında Artış 
- Grup Düşüncesi 

(Bilinci) 

Düşük Bağlılığın 
Sonuçlan 

- Amaçların Başanlmasında 
Zorluk 

- Dağılma Olasılığının Artması 
- Az Sayıda İlişki 
- Bireysel Yönelim 

(Grup düşüncesinin azalması) 

Takım faaliyetlerini takım amaçlarından ayırmak zordur ve bireyle

rin çoğu takıma çekilirler çünkü, takım faaliyetlerini amaçlarını ve hedefle

rini benimserler.56 Başka bir deyişle, takım üyeleri için harekete geçirici 

::>lan amaçlar oluşturur.57 

Amaçlar ister uzun ister kısa vadeli olsun, takım üyeleri tarafından 

:>enimsenir ve üyeler çabalarını bu amaçları gerçekleştirmeye yöneltirler. 

~açlar, takımın potansiyeli ve örgütün kaynaklan göz önünde bulunduru

arak saptandığı için, üyeler tarafından gerçekleştirilebilir olarak algılanır

ar. Bu durum, üyelerde başarısızlık korkusuna engel olmanın yanısıra, sağ-

56 Organ ve Hammer, a.g.e., s.332. 

57 Strauss ve Sasley, a.g.e., s.82. 
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Jadığı güven duygusu ile daha üst düzey hedeflere yönelmelerine de kaynak

iık eder. 
1 

/ Belirlenen amaçların üyeler tarafından açıkça anlaşılması ve kabul 

~ö~esi, amacın üyelerce çekici bulunmasını sağlamakla kalmaz, amaçların 
gerçekleşmesi için gerekli olan motivasyonu da sağlar. 

e. Takım Atmosferi 

Atmosfer sıklıkla, "arkadaşca, ılımlı (yumuşak), biçimsel olmayan, 

.. zgür" gibi özelliklerle "düşmanca, katı, biçimsel, sınırlayıcı" özellikler 

rasındaki farkı göstermek için grubun "sosyal iklimi" olarak anılır.58 Anla

ıldığı üzere takım atmosferi, takımın içinde bulunduğu fiziksel koşullardan 

ziyade, üyelerin grup ortamı hakkında neler hissettiği ve devam eden ilişki

lerdeki dostluk, içtenlik, serbestlik, duygularını ve düşüncelerini açıkça 

ifade edebilme gibi olanaklarının varlığına inanıp inanmamaları ile ilgilidir. 

Takım atmosferi, üyelere destekleyici ve yaratıcılığı geliştirici bir 

ortam hazırlar. Bu destekleyici yaklaşım, takıma kendi problemlerinde oldu

ğu kadar bir parçası olarak örgütün problemlerine getirilen çözümlere de 

katılma ve onları kabul etme ayrıcalığını getirir. 

f. Takım Kültürü 

Sosyal ve ekonomik olarak az gelişmiş toplumlar, yeterli yönetici, 

uygun iş dizaynı ve yüksek verimlilik için gerekli olan maddi ekipmanlara 

sahip olsalar bile, takım çalışmasını geliştirmek kültürel faktörler nedeni 

ile özellikle zor olabilir.59 

İnsanlar içinde bulundukları toplumun kültürel değerlerini üyesi ol

dukları takımlara da taşırlar. Gelenekler, iş görmedeki farklılıklar, çeşitli 

davranış kalıplan, kültürel yapının yansıması olarak takımlara da iletilir. 

58 Adair, a.g.e., s. 22. 

-- 59 Davis, a.g.e., s.423. 
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Bir takımın başarılı olabilmesi için, bütün bu olwnsuz yansımalar -eğer 

varsa- takım süreci içinde dönüştürülmeli ve her takım etkinliği sağlamaya 

yönelik olarak kendi kültürünü geliştirmelidir. 

Bütün takımlar zamanla kendi kültürlerini oluştururlar. Amaçlardaki 

ve hedeflerdeki açıklık, bireylerin onları başarma kararlılığı, beklenen dav

ranış normları ve standartları kültürel yapının bazı özellikleridir. 60 Bunlar 

bazen üyeleri gruba yanaştırır ve farklı grupların ayırdedilmesini sağlar. 

Grup kültürünün bazı ayırdedici özellikleri üyelerin artyetişiminden (eği

tim, deneyim, ulusal köken, sosyal sınıf) çıkarılır. 61 Yukarıda sayılanlara 

ek olarak, faaliyetlerin koordine edilişini, anlaşmazlıkların çözümlenme bi

çimlerini, bireylerin inançlarını ve düşüncelerini açıklamada gösterdikleri 

samimiyet düzeyini de kültürel yapının birer yansıması olarak sayabiliriz. 

g. Küçüklük 

Bir takımın üye sayısının azlığı ya da çokluğu takım faaliyetlerini 

de etkiler. İdeal takımın kaç kişiden oluşması gerektiği önemle üzerinde 

durulan konulardan birisidir. Takımın sayısı, düşüncelerin açıklanmasına 

yetecek kadar büyük, ancak kararlara katılıma mani olmayacak ve serbest 

iletişime engel olmayacak kadar küçük olmalıdır.62 Bu sınır 5-7 kişi arasın

da görünmektedir.63 

Takımın üye sayısı çoğaldıkça, üyeler arasındaki iletişim zorlaşmak

tadır. Çünkü; üyelerin her birinin görüşlerini açıklama şansı azalmaktadır. 

Az sayıda bireyden oluşan takımlarla daha çok üyeden oluşanlar grupların 

etkileşimleri arasındaki fark Şekil-4'de açıklanmaktadır. 

60 R. R. Blakc,J. S. Mouton, Building A Dynamic Corparation Throug Grid Organimtion 
Development, Massochuseııs: Addison - Wesley Pub., Com., 1969, s.85. 

61 Beach, a.g.e., s.417. 

62 Flippo, a.g.c., s. 371. 

63 Bemard Berelson, C. A. Steiner, Duman Behavior, New York: Harcourt Brace World ine., 1968, s.63. 
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Şekil 4- Grup Üye Sayısı ve Kişilerarası Etkileşim 

Kaynak: Grıffın ve Moorhead, a.g.e., s.293. 

Küçük takımlarda üyeler daha sık etkileşebilirler. Daha geniş takım

arda durum bunun tersidir. Daha geniş takımlarda çoğu kez alttakımlar olu

ftır çiinkü, bütün üyeler arasında sık etkileşim olasıdır. Geniş gruplar üyele

·i için biçimsel olmayan düzeyde, onların değerlerini paylaşan ya da sosyal 

htiyaçlarını karşılayan arkadaş oluşumları için daha büyük fırsatlar sağ-

ar.64 

Takım üyelerinin sayısı belirlenirken gözönünde bulundurulması ge

·eken en önemli konu takımın faaliyet konusudur. Bir görev gücü için beş 

,i~i fazla olurken, doğal çalışnrn takımı için yedi kişi az olabilir. 

64 Johns. a.g.e .. s.253. 

41 



h. Alt Grup Olma 

Her takım aynı zamanda içinde yer aldığı örgütün bir alt takımıdır. 

Buna takım üyelerinin alt gruplar oluşturma olasılığı eklenince örgütlerin 

lÇ içe geçmiş takımlardan oluştukları açıkca görülür. Bu alt gruplar, bazen 

:tostluklar ya da belirli konularda varılan mutabakata bağlı olarak oluşabi

leceği gibi, herhangi bir duruma gösterilen tepkinin sonucu olarak da orta

ya çıkabilir. Aynı takımın üyeleri, diğer üyelerle bir konu üzerinde anlaşa

rak veya farklı konularda farklı üyelerle aralarında bir ortaklık bularak sık 

nk bir alt takımdan diğerine geçerler. 

Sistem yaklaşımına göre, takımlar örgütsel yapının bütünlüğü içinde 

faaliyet gösteren daha küçük birimlerdir. Takımların her biri, örgütün birer 

ilt takımı olarak işlev görürler. Örgütsel başarının sağlanabilmesi için, ta

(:ımların her birinin kendi içinde ve diğer takımlarla koordineli olarak ça

lışması gerekecektir. Çünkü, bu özelliğe göre, takımlarda herhangi birinin 

~tkin çalışmaması, doğrudan örgütsel başarıyı etkileyecektir. 

j. Takım Prosedürleri 

Takımlar, biçimsel olarak belirlenen yapının yanısıra, biçimsel ol

mayan bir yapıya da sahiptirler. Biçin:ısel yapı, amaçlara ulaşmak için ge

rekli olan temel ilişkileri (yetki, rapor verme sorumluluğu, atanmış pozis

yonları vb.) tanımlar. Bu biçimselliğin ardında rndiliğinden oluşan 

biçimsel olmayan bir ilişkiler zinciri de vardır. Bu oluşumun temelinde 

üyeler arasındaki ortak tutumlar, değerler, benzer rol algılayışları, ilişki 

kurma ihtiyacı vb. gibi görev dışı nedenler vardır. 

Bir takımın, biçimsel ya da biçimsel olmayan, destekleyici veya en

gelleyici çeşitli prosedürler uygulaması kaçınılmazdır. Çok sayıda kişiyi 

kapsayan işler dışında, çalışma koşullarının çoğunda biçimsel yapıya fazla 

gerek yoktur ve genel olarak rahat bir atmosferi gerektirir. Bununla bera

ber, küçük ve biçimsel olmayan takımların bile bazı temel kurallara gerek

sinmesi vardır. 
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Etkin bir takımda, biçimsel olmayan yapı biçimsel yapının işleyişini 

:mgellemez, bireylerin ilişki kurma gibi sosyal gereksinmelerin karşılanma

n aracılığıyla sağladığı yüksek tatmin ile bu işleyişi hızlandmr. Önemli 

:>lan, takım içinde biçimsel ve biçimsel olmayan şeklinde bir ayrım ve bö

lünmenin olmamasıdır. 

k. Takım Rolleri ve Liderlik 

Etkin takımlarda faaliyetlerin çoğu üyeler ve lider tarafından zama

nın gerektiği şekilde ya da koşullara bağlı olarak, takımdaki rolleri doğrul

tusunda gerçekleştirilir. 

Etkin çalışma için, takım benzer karar verme yöntemleri, iletişim bi

çimleri ve katılım mode11eri gibi üyelik ve liderlik ro11eri ge1iştirir. (Bunun 
anlamı. sadece fnaliyctleri belirli şekillerde Yl.~rine getirilmesi gihi olumlu 

soını\·lar yanılmak de~ihlir. Aynı :1.nmnıuln \'ok komışmn. İl? aktl?llll nksntnrn 

gibi olumsuz faktörler eliınine edilir). Bu roller zuman zaman bir ya da 

daha fazla takım üyesi tarafından, bazen de lider tarafından gerçekleştirilir. 

Üyelerin takımda sahip oldukları mevkiler ve fonsiyonel konumlar 

onların verecekleri kararlan ve iş görme biçimlerini etkiler. 

Üyelerin takım içindeki rollerini açıkça bilmemeleri veya benimse

memeleri, rol çatışması ve rol belirsizliği gibi takım çalışmasını olumsuz 

yönde etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. 

Takım rolleri başlıca iki kategoride sınıflandırılmıştır. 65 

Takımın görev rolleri: Bu roller, takımın üstlendiği ya da üstlenme
ye karar verdikleri görevlerle ilgilidir. Bunlar doğrudan doğruya 
genel problemin tanımlanması ve gösterilmesi ile bu problemin çö
zümü için takımın harcadığı çaba ile ilgilidir. 

65 Kolb ve d., a.g.e .• s.198. 
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Takım kurma ve varlılfını sürdürmeye ilişkin rolleri: Bunlar takımı 
sağlamlaştırma, düzene sokma ve takımın takım olarak sürekliliğini 
sağlama ile bağlantılıdır. 

Üyeler "takım bilincine" ulaştıklarında, her bir faaliyetin sorumlu

.uğunu da üstlenirler. Bu takım liderinin sonuçlardan sorumlu olına duru

nunu ortadan kaldırmaz. Takım liderinin atanmış olması durumunda bu li

ierin liderlik vasıflarını taşıyan biri olup olmayışı takım etkiliğini 

ioğrudan etkiler. Liderin takım üyeleri tarafından seçilmiş olması duru

nunda bu etki olumlu olma eğilimindedir. Lider hangi yolla seçilmiş olursa 

>lsun, önemli olan nokta, liderlik yeteneğine sahip olup olmadığıdır. 

Her takım lideri, ancak takımın tarz ve beklentileri ile kendi liderlik 

lke ve uygulamalarını bütünleştirdiği sürece takım tarafından kabul görür 

'le takım etkinliğine katkıda bulunur. 

2. Takım Türleri: 

Örgütlerde temel olarak iki tür takım vardır. Bunlardan birisi, yönetici 

~e ona rapor verenlerden oluşan doğal çalışma takımıdır. Diğeri ise, günü

müz örgütlerinde gittikçe artarak yer alan spesifik problemleri ya da görev

leri ele almak için oluşturulan geçici takımlardır. 66 

a. Sürekli Takımlar: 

Yukarıda, örgütsel takımlar tasnif edilirken, doğal çalışma takımı ve 

geçici takımlar olmak üzere iki temel türden söz edildi. 

"Doğal çalışma takımları" ile ifade edilen takımlar, sürekli takımlar

dır. Burada sürekli takımlar incelenirken, doğal çalışma takımlarının yanı

sıra, günümüzde çok sayıda firma tarafından oluşturulan ve uygulanan oto

nom çalışma takımları da incelenmeye çalışılacaktır. 

66 Newton Margulies, Anthony D. Raia, "People in Organiı.ations: A Case For Team Training", 
Organizational Development: Values Process and Technology, der: N. Mangulies ve A. D. Raia, 
New York: McGraw-Hill Book Comp., 1972., s.353. 
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1 i- Doğal Çalışma Takımları (Aile takımları) 
1 

j Bu takımlar örgütsel olarak belirlenirler ve iş ile ilgili görevi tam.am.-

~amak için birlikte çalışırlar. Emir ilişkilerini sürdürürler ve bütün kuman

ra grupları aynı zamanda doğal çalışma takımıdır denebilir. 67 

Bu takımlar, genellikle içinde yer aldı.klan örgütün yapısı ile belirtilen 

e temel özelliği bir üst ve o'nun altı kademe elam.anları arasındaki ilişki 

lan takımlardır. 68 Bu takımların üyeleri örgüte geniş bir zam.an periyodun

a katkıda bulunurlar ve bunlardan birinin ayrılması durumunda, geniş 

aplı bir yeniden örgütlenme gerekir. 69 

Açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, doğal çalışma takımları biçimsel 

Jarak oluşturulan takımlardır ve örgüt şemalarında da açıkça görülebilir-

er. Bu takımlar faaliyetlerini emir-komuta ilişkileri içinde yürütür. Çalış

a ilişkileri ve rolleri faaliyetlerin gerektirdiği biçimde önceden belirlen

iştir ve açıktır. Örneğin, bir pazarlama departmanı yöneticisine bağlı 

olarak çalışan satış görevlisi, pazar araştırma görevlisi, reklam ve promos

yan görevlisinin oluşturduğu takım tipik bir aile takımıdır. 

Bu takımlar, örgütlerin varlığını sürdürebilmeleri için gerekli olan pa

zarlama, finans, üretim ve personel gibi temel fonksiyonları yerine getirirler. 

ii. Otonom Çalışma Takımları 

Otonom çalışma takımlarında işler, bireylerden ziyade grup için yapı

landırılır. Grubun kendisine, yeni üye alımı, üyelerin ücret artışının belir

lenmesi, çalışma tarifesi, iş atamaları gibi yönetimin ayrıcalıklı olduğu ko

nularda önemli özerklik verilmiştir.70 

67 Rohhins. a.g.c .. s. 227. 

68 Szilogyi ve d., a.g.e., s.201. 

69 Robert L. Craig, Training and Developrnent Handbook: A Guide to Hurnan Resourge 
Developrnent, New York: McGra.w-Hill Book Comp., 1987, s.446. 

70 Grıffın ve Moorhead, a.g.e., s.265. 
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Bu takımlar, amaçlarını ve amaçlara ulaşmada kullanacakları yöntem

leri kendileri belirler. İstenen, çalışanların kendilerini büyük bir fabrika 

yerine, küçük bir birimde çalışıyormuş gibi hissetmeleri ve yaptıkları işin 

bütününü kavramalandır. Otonom çalışma takımlarının üyeleri, çalışma so

nunda ortaya çıkan sonucun tamamından sorumludurlar. 

Takım, işlerin kimler tarafından yapılacağına karar vermenin yanısıra, 

kendi görev alanlarını ilgilendiren üretim girdilerinin alımını ve kontrolünü 

de yapabilir. Bu girdilerin üretim sürecinde çıktı haline dönüşüm hızını da 

yine takım tayin eder. 

Otonom çalışma takımlarının üye sayılan değişiklik göstermekle bir-
1 ikte, bu sayının çeşitli uygulamalarda 7 ile 25 arasında değiştiği görülmüş

tür. 

Wolkswagen, Westinghouse, Volvo ve General Foods da dahil olmak 
üzere, bir çok firma otonom çalışma takınılan kurmuştur. Teknolojik sınır
lılıklar ve maliyet sorun olduğu halde, otonom çalışma takımları üzerinde 

yapılan denemeler devam etmektedir. 

b. Geçici Örgütsel Takımlar 

Bir örgütte, doğal işlerin dışında bazı işler çıktığında yöneticiler 

bölüm ve birim çalışanlarının yanı sıra özel bir çalışmaya da ihtiyaç duyar

lar. Bu durumda, bu sıra dışı işlerin gereken düzeyde başarılması için, 

k lime (takını) c,:alı~ııwsı yapılması gerekir.71 Bu spesifik görevlerin yerine 

getirilmesi için oluşturulan takımlar, geçici takımlardır. 

Geçici takımlar, belirli bir görevi yerine getirmek için kurulan, ancak 

bu görev yerine getirildikten sonra, başka bir görev verilmediği takdirde 

dağılan takımlardır.72 

71 İbrahim Ethem Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış, Ankara: Gül Yayınevi, 1992, 
s.191. 

72 Schein. a.g.e .. s. ı O ı. 
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Bu grupların temel özelliği, bunların nitelik olarak geçici olmaları, 

başka bir deyişle, hedefe ulaşıldıktan sonra dağılmalandır. 

Pek çok geçici takım olmasına rağmen, burada uygulamada en fazla 

başvurulan üç tür (proje takımlar, görev güçleri ve komiteler) üzerinde du

rulacaktır. 

i. Proje Takımları 

Bir proje ekibi (takımı) belirli bir problemi çözmek için yaratılır ve il

gili bütün yönetsel fonksiyonları temsil eden bireylerden oluşur (örneğin; 

pazarlama, üretim, mühendislik, finansman). Problemi çözmek üzere her 

üyeye eşit sorumluluk ve imkan verilir ve üyelerin kaynaşmış bir ünite ha

linde çalışmaları istenir. Problem çözümlendikten sonra takıma yeni bir 

görev verilir veya takım dağılır. Eğer problem tekrarlanırsa, takım faaliyet

lerine devam eder. Bu, matrikse benzeyen bir örgütle sonuçlanır, bu neden

le adı matriks tip örgüt olarak anılır.73 

Üyeler, birincil olarak görev eğilimli yetenek ve karar verme deneyim

lerinden ziyade, uzmanlık temeline göre seçi1irler. Proje boyunca takını sık 

sık toplanır ve belki, doğal çalışma takımları gibi ortak bir çalışma alanını 

kullanırlar.74 

Proje tipi bir örgütün çeşitli türleri vardır. Bunlardan birisi, bireysel 

proje örgütüdür. Bu örgüt tipi, kendisine bağlı faaliyet gösteren ya da rapor 

veren kimselerin bulunmadığı tek bir yöneticiden oluşur. İkinci tür, yöneti

cisine proje faaliyetleri için kurmay destek sağlayan bireylerin bulunduğu, 

fakat örgütlerin asıl fonksiyonel görevlerinin geleneksel departmanlar tara-

73 Kris Argris, "Today's Problems With Tomorrow Organizations", Journal Of Management Studies 
Ü 96~. s. 33'den aktaran l. Ahhun, C. Altan, Endüstriyel ve Organizasyonel Psikoloji, Ankara: Milli 
Eğitim Basımevi, 1978, s.117. 

74 Hitt ve Mıddlemıst, a.g.e., s. 387. 
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:ından yerine getirildiği kurmay proje örgütüdür. Üçüncü tür ise, karışık 

)roje örgütleridir. Bu proje örgütlerinde, proje yöneticisi, kurmay persone

e ve kendisine doğrudan rapor veren fonksiyonel yöneticiler sahiptir.75 

Şekil 5'de ilişkilerin sürekli örgütteki ilişkilerin matriks yapı içinde 

ıasıl değiştiği gösterilmektedir. BB sürekli örgüt yapısı içinde dördüncü 

~ademede iken, matriks yapıda ikinci kademede yer almıştır. AA üçüncü 

~ademede iken, proje takımının başına getirilmiştir. Şekle bakarak bu ör

ıekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Görüldüğü gibi matriks yapılanına 

irgüt faaliyetleri meslekler biçiminde gibi ayırmak yerine, çeşitli faaliyet

eri proje temelinde sınıflandırmaktadır. 

ii. Görev Güçleri 

Bu takımlar, geçici bir süre için, belirli hedeflere ulaşmaya ve belirli 

orunları çözmeye yönelik olarak oluşturulan takımlardır. 

Görev güçleri farklı artyetişim, bilgi, uzmanlık ve fonsiyonlardan kişi

~ri bir araya getirir.76 Bu kişiler genellikle, çözülmesi gereken problemler

en etkilenen (ilgili olan) örgütsel bölüm ve birimlerden seçilirler. 

Bir görev gücünün üyeleri genellikle kendi takımlarının ya da görev 

ölümlerinin üyesi olmaya devam ederler ve işlerinin normal gereklerini 

erine getirmeyi sürdürürler.77 Örneğin, bir kimyasal işleme tesisindeki yö

etici, o tesisteki potansiyel güvenlik problemlerinin belirlenmesi ile ilgi

:mebilir. Bu yönetici koordineli bir çalışmayı sağlamak için, üretim sorum

.ısu, bakım şefi, mühendislik müdürü ve güvenlik mühendisinden oluşan 

'5 Luthans, Inroduction to Management, a.g.e., s.117. 

'6 Huse ve Browditch, a.g.e., s. 185. 

7 Grıff ın ve Moorhead, a.g.e., s.281. 
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--- Eşgildilmsel ilişki 

(a) Matriks örgüt yapısı 

(x) Projede görevli olmayan kişiler. 
(b) Projede görevli işgörenlerin sürekli örgüt yapısı 

içinde mevkileri ve görevleri. 

Şekil 5- Proje takımında görev alan işgörenlerin sürekli örgüt yapısındaki ve matrix yapı
daki görevlerinin kıyaslanması. 

Kaynak: Keith Davis, İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış, 5. B.'dan Çev: 
:·Kemal Tosun ve d., 2. B., İstanbul: t.ü. Yayını, 1984, s. 486. 

dört kişilik bir görev gücü oluşturur. Yönetici, üretim sorumlusunu takım 

lideri olarak tayin eder ve takımdan otuz gün içinde saptadıkları her türlü 
güvenlik problemi ile ilgili rapor hazırlayıp getirmelerini ister. Eğer, her

hangi bir problem saptanırsa, tesis yöneticisi potansiyel problemin gideril-
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nesine yönelik çalışacak diğer görev güçlerini oluşturabilir. Grubun amacı, 

)zel bir görevi yerine getirmektir. (Potansiyel güvenlik problemlerinin sap

:anması ve otuz gün içinde tesis yöneticisine rapor hazırlayıp vermek). 78 

Yukarıda verilen örneğe de dayanarak, görev güçleri için özetle şunla

rı söyleyebiliriz: Belirlenmiş bir amaç ya da çözümlenecek bir problem 

lçin, ilgili bölümlerden ya da birimlerden seçilen, amaçlara ulaşma ve 

;Jroblemleri çözebilme konusunda gerekli becerilere sahip bireylerden olu-

1an, birbirleriyle etkileşen ve iletişimde bulunarak koordineli bir şekilde 

;alışan, amaca ulaşıldıktan sonra dağılan geçici bir takımdır. 

iii. Komiteler 

Günümüz örgütlerinde bulunan, biçimsel olarak oluşturulan grupların 

~n önemlisi komitelerdir. Bunlar, özel amaçlan gerçekleştirmek için oluş

:urulan takımlardır.79 

Komiteler olağan dışı bir yönetsel amacı gerçekleştirmek ya da yöneti.

ne _yardım edecek bir işlevi yerine getirmek için, sınırlı sayıda üyeden (ge

ıellikle 3-5 ya da 7) oluşur. Komitelerin başında atanmış bir başkan ya da 

:>rgütsel konumu yüksek bir yönetici bulunur . 80 Komiteler olmaksızın, 

:>rtak hareket eden ve birden fazla gruptan oluşan örgütleri (hastaneler, 

1niversiteler, okullar) düşünmek zordur.81 

Karar verme, uygulama ya da herhangi bir konuda danışma yetkisinin 

:>ir gruba verilmesi halinde, komitelerden söz edilir. Komitelerde, yetki bi

reylerden alınarak bir gruba verilir. Komiteleri, yetkileri bakımından üç 

grupta inceleyebiliriz. 82 

78 Szilogyi ve d., a.g.e., s. 201-202. 

79 Johns, a.g.e., s.379. 

80 Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri, a.g.e., s.191. 

81 Lawlcss, a.g.e., s.122. 

82 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1993, s.158. 
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Bunlar: 

Mutlak Komuta Yetkisine Sahip Komiteler: Bu tür komiteler, belirli 
konularda karar alıp, aldıkları kararlan alt kademelere uygulatırlar. 
Yönetim kurulları uygulamada bu tip bir komite yetkisinin özelliği-
ne sahiptirler. 
Yönetim kurullarında alınan kararlan şirket genel müdürü veya mü
dürleri uygulamakla yükümlüdür. 

Sınırlı veya Kısmi Komuta Yetkisine Sahip Komiteler: Bu komitele
rin belirli fonsiyonel alanlarda faaliyet yetkisi vardır. Ancak, aldık
ları kararların uygulamaya konulması bir üst makamın onayına bağ
lıdır. 

Danışma veya Tavsiyeler Sunma Yetkisine Sahip Komiteler: Bu tür 
komiteler, bazı teorik konularda ve uygulamadan doğan sorunlarda 
gerek işletmenin bütünü ve gerekse de belirli bir fonsiyonel alan 
için kurulmuş olabilirler. Bu komiteler, bazen tecrübeli eski yöneti
cilerin tecrübelerinden yararlanmak, bazen de yetişmekte olan genç 
yöneticilerin karar verme ve yönetim sorunları konusunda yetişme
leri amacıyla oluşturulabilirler. 

B. TAKIM ÇALIŞMASI 

Örgütlerdeki bireylerin çoğu, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi 

için grup halinde çalışırlar. Bu bireylerin yaptıkları işler birbiriyle ilişkili 

olduğunda, takım çalışması denen bir işbirliği süreci gerçekleşmektedir. 

Takım çalışması, başarı için bireysel yeteneklerini takımın emri altına 

veren üyeler tarafından yapılan iş olarak tanımlanabilir.83 

Takım çalışması deyimiyle, sıkıca kenetlenmiş bir eylem grubunun ka

rakteristiği olan, koordine edilmiş ve etkin bir şekilde eşgüdürnlenmiş faa

liyeti ifade etmek istiyoruz. Takım çalışması için, önceden yerine getiril

mesi gereken bazı koşullar vardır. 

83 Donald Harwey, Donald R. Brown, An Experimental Approach To Organiuıtion Development, 2. 
R Fm•lewood C'lik NJ: Prentice-Hııll ine .. IQR2. s.24R. 



Bunlar: (1) bütün üyeler tarafından paylaşılan amaçlar; (2) üyeler ara
sında karşılıklı anlaşmaya izin verecek görece az sayı; (3) üyelerin tamamı
nın, ortak amaçlan gerçekleştirmede yardımcı olacak yetenekleri; ( 4) ya
kınlık ve biçimsel olmayan yüzyüze iletişim olanakları (bütün üyelerin 
birbirlerinin değişen kişiliklerini ve deneyimlerin takip edebilmeleri, pay
laşılan faaliyetleri değerlendirme ve plan yapabilmek için); (6) takım arka
daşı olarak bireylerin diğer üyelerin işlerini tamamlayabilmede devam eden 
uygulama... Bu güven, kriz anında ani iletişimi ve kendiliğinden meydana 
gelen (ihtiyari) takım faaliyetlerinin değişen koşullarda paylaşılan amaçlar 
haline getirmeyi mümkün kılar.84 

Bir çalışma takımı koordineli bir eyleme angaje olan, düzenli bir 
temas halinde işbirliği yapan küçük bir gruptur. Üyeler, amaçlarını bildik
lerinde, sorumlu ve gönüllü olarak yapılacak ise kat~da bulunarak birbirle
rini desteklerler ve sonuçta bir takım çalışmasını şekillendirirler. Aşağıda 
sıralanan dört bileşen takım çalışmasının gelişmesine katkıda bulunur. 85 

Destekleyici Çevre: Takım çalışması, ancak yönetim kendisi için 
destekleyici bir ortam yarattığında gelişebilir. Destekleyici önlem
ler takım çalışmasına yönelik gerekli ilk adımlan atması konusunda 
gruba yardımcı olur. Bu adımlar ileri düzeyde işbirliği, güven ve 
uyuma katkı sağlar. Takım çalışması için, yöneticilerin bu koşullan 
oluşturan örgütsel bir kültür geliştirmesi gereklidir. 

Beceriler ve Rolün Belirlenmesi: Takım üyelerinin her biri, görevle
rini yerine getirecek biçimde nitelikli (becerili) olmalı ve işbirliği 
yapma arzusu taşımalıdır. Bunun ötesinde, o grubun Wm üyeleri et
kileşim içinde olacakları diğer üyelerin rollerini bildikten sonra 
ancak bir takım olarak birlikte çalışabilirler. Bu anlayış oluştuğun
da. hir ki~inin emir vermesini beklemeden ilgili dunınum gerekleri

ne göre bir takını olarak hemen harekete gec;ebilirlcr. Başka bir de

yişle takım üyeleri işin gereksinimlerine gönüllü olarak yanıt verir 
ve takım hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygun eylemleri üstle
nirler. 

84 Paul Pıgors, Charles A. Myers, Personnel Admmıstration, 5. B., New York: McGroow-Hill Book 
Company, 1965, s.114. 

85 Keith Davıs, John W. Nowtrom, Duman Behavior At Work: Organizational Behaviour, 6. B., New 
York: McGrow-Hill Book Comp., 1989, s.321-322. 
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Üst Düzey Amaçları: Yöneticilerin temel sorumluluğu takım üyele
rini yapacakları işe yönelik olarak hazır bulundurmaktır. Ne yazık 
ki, zaman zaman bir örgütün politikaları, kayıt tutma gereksinmeleri 
ve ödüllendirme sistemleri bireysel çabalan parçalayabilmekte ve 
bireyleri takım çalışmasından caydı-rabilmektedir. Bir petrol şirke
tinin bölge sorumlusu kota bildirimlerinin satış temsilcileri üzerin
deki etkiler konusunda şu öyküyü anlatmaktadır: "Pek çok işletmede 
olduğu gibi, her ay satış kotalarımızı hazırlamak durumundayız. 

Satış temsilcileri bir bütün olarak doğu bölgesi kendi kotalarını ha
zırladığı şekilde kendi bireysel bölgelerindeki kotaları hazırlamak 
zorundadır. Geçmişte pek çok defa sözünü ettiğimiz satış bölgesi, 
motor yağı gibi belirli ürünlerde kota oluşturma işlemini yapma
maktadır. Bu alandaki satış temsilcilerinin bir bölümünün kendi ko
talarını hazırlamaları durumunda gelecek aya kadar bölgelerindeki 
teslimatı geciktirmesi bilinen bir durumdur." 

Tüm gruplar kendi sorumluluklarını taşıdıklarında, belirlenmiş he
deflere ulaşılabilir. Bunlar, ilgiye yoğunlaşmaya, çabalan birleştir
meye ve daha homojen ve işbirlikçi takımları teşvik etmeye yara
maktadır. Belirlenmiş üst hedef bilindiğinde ve anlaşıldığında 

önemsiz grup içi çelişkiler çözülecektir. 

Takım Ödülleri: Takım çalışmasını teşvik edebilen bir başka faktör 
de takım ödüllerinin sözkonusu olmasıdır. Bunlar, mali olabildiği 
gibi, tanınma ve ciddiye alınma şeklinde de olabilir. Bunlar, takım 
üyeleri tarafından değerlendirildiğinde ve grubun görev performan
sına göre uygulandığında, son derece etkili olmaktadırlar. Yenilikçi 
takım ödülleri, yetkilinin, grubun yeni üyelerini seçmesini, yeni bir 
denetçi ile ilgili önerilerde bulunmasını, ya da ekip üyelerine yöne
lik belirli ilkeler getirmesini kapsayabilir. 

1. Takım Çalışmasının Karakteristikleri 

Örgütsel bir faaliyetin takım çalışması olabilmesi için yerine getiril

mesi gereken koşulların ve çeşitli bileşenlerin yanısıra, takım çalışmasını 

açıklayıcı olan bazı karakteristikler de vardır. Bu karakteristikler Gordon 

L. Lippitt tarafından şöyle açıklanmıştır:86 

86 Gordon L. Lippıtt, "Team Building For Matrix Organizations", Optimuzing Duman Resourges: 
Reading tndividual Organizational Development, der. G. L. Lippıtt, L. E. This, R. G .. Bıdwell, New 
York: Addison-Wesley Pub .• Comp., Reading, Mass., 1971, s. 159-165. 
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a. Takım Çalışması Grup Amaçlarının Anlaşılması ve Bu Amaçlara 
Bağlı Kalınmasını (Benimsenmesini) Gerektirir: Grubun düzenli 
bir iş grubu, bir proje takımı ya da özel bir görev gücü olup ol
madığına bakılmaksızın, amaçları belirleme ve kavrama zorunlu
luğu, etkin takım oluşturmanın ön koşuludur. Bu süreç gündemde
ki işin anlaşılmasını değil, aynı zamanda tüm örgütle grubun 
rolünün, sorumluluklarının ve ilgili oldukları moral amaçlarının 
bilinmesini de kapsamaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, bu 
amaçlar kuruluş, görev grubu ve üye düzeyinde işlerlik kazanır. 
Nitelik olarak, uzun ve kısa vadeli olabilirler. Takım çalışmasını 
gerçekleştirecek olan grup üyeleri, hem bu amaçlan kavrama, 
hem de amaca yönelik olarak etkin bir biçimde çalışacak: şekilde 
kendileri ile ilgili belirli bir ey lem düzeyi ve özelliği saptama du
rumundadırlar. Açıkçası, özel bir sorunu çözmek, belirli bir eyle
mi planlamak, özel bir raporu oluşturmak:, belirli önerileri sağla
mak gibi bir ya da birkaç amaca sahip olmadıkça, bu grup görev 
yönelimli bir grup olmayacaktır. Yine bilindiği gibi, bu tür amaç
lar bir belirsizlik durumunda olmayıp, grubun bulunduğu örgütün 
daha geniş amaçlarının sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Takım etkinliğinin ilk koşulu bu amaçların net olarak belirlenme
sidir. Bir üye ya da doğrudan grup tarafından, bu konudaki bir 
amaç tanımına ulaşmada harcanan zaman o grup tarafından kulla
nılan zamanı anlamlı ve işlevsel kılacaktır. Amaçların yazılı ola
rak belirlenmesi bir eylem planının hazırlanmasıyla aynı şey ol
mamakla birlikte, üzerinde iyi düşünülmüş amaçlarla ilgili 
açıklamalardan daha iyi bir plan hazırlanabilmektedir. İkinci ge
reksinim ise, grubun tüm üyelerinin sözkonusu grup amaçlarının 
ne olduğunu aynı anlayışla öğrenmeleri ve kavramalarıdır. Bu, 
çoğunlukla gerçekleşmez ve az sayıda üyenin bile grup amaçları 
ile ilgili genel bir fikre sahip olduğu koşullarda da, grup başarıy
la ve performansıyla ilgili son derece farklı yaklaşımlar olabil
mektedir. 

b. Takım Çalışması Grup içerisinde Farklı Bireysel Kaynakların 
Maximum Kullanımını (Yararlanımını) Gerektirir: Gruplar deği
şik bakış açılarının ve görüşlerin niceliksel ve niteliksel olarak 
ihtiyacının duyulduğu tipte sorunların çözümünde etkin bir şekil
de kullanılabilirler. Bu, tek bir bireyin olanakları dahilinde kolay 
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bir çözümü içermeyen karmaşık bir problemin olduğu koşullarda, 
özellikle geçerlidir. Benzer şekilde, insanlar paylaştıkları karar
lan daha iyi yerine getirebildikleri ölçüde Grubu oluşturan insan
lar kararlaştırılan amaçlan yerine getirecek insanlar ya da birey
ler olduğunda, bir karar grup içerisinde en iyi şekilde alınabilir. 
Böylece, bir önder ya da yönetici son çözümde karan uygulaya
cak kişileri karar verme sürecine dahil etmeyi son derece yararlı 
bulabilirler. Bir örgütteki farklı kişiler, farklı deneyim, birikim 
ve teknik bilgiye sahip olabilirler. Tüm bunlar, karar alınmasında 
yardımcı olabilecektir. 

Genelde modern örgütlerde bir problemin karmaşıklığı, grup için
deki tüm bireylerin deneyimleri ve özel bilgileri birleşerek ger
çekçi bir çözüm sağlamasını gerektirir. Bir takım kendi üyeleri
nin farklı becerilerinin ve yeteneklerinin farkındadır. Bir denetçi 
ya da yönetici bu kaynakların grup eylemi haline getirilmesinde 
düzenleyici rolü üstlenir. Takım çalışması, bireysel kaynakların 
grup hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanımını ya da yararını 
arttıracaktır. 

c. Takını Çalışması Esneklik, Digerlerinin Gereksinmelerine Yönelik 
Duyarlılık ve Yaratıcılık Teşvik Edildiginde Başarılır: Bir grup 
insan, salt üyelerinin ilgili kuruluşun aynı bölümüne ya da benzer 
fonksiyonuna rastlantı sonucu gelebildikleri için, bir hamlede 
olgun bir grup eylemine giremez. Bir grup kişi, etkin bir şekilde 
kararlara ulaşılabilmesinden önce, üyelerinin kişiler arası ilişki

leri ile ilgili bazı duygusal sorunlarla ilgilenmek zorunda kalabi
lir. Takım çalışması, karmaşık bir şeydir. Grup karar verme süre
ci, görüş ayrılığının, yaratıcılığın ve paylaşılan sorumluluğun 

gelişebildiği, çalışma ilişkilerinin türüne bağlıdır. Böyle bir at
mosfer oluşturulduğunda, bu grup normal olarak kararlarına etkin 
bir şekilde ulaşmaya hazır demektir. 

"İki baş bir baştan daha iyidir" gibi eski bir klişe her zaman 
doğru değildir. Bazı durumlarda bir yönetici diğerlerinin önerile
rini almaksızın, çeşitli planlar yardımıyla eyleme geçebilir, elin
dekileri geliştirebilir ya da tasarımlar yapabilir. Bunun tersini 
düşünecek olursak, yeni ve karmaşık bir problem üzerinde durur
ken, örgütün geniş bir bölümünü etkileyen bir durumu ele alırken, 
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bir dizi insan bir grup problem çözme durumuna katıldığında 
daha etkin çözümlere ulaşılabilir. 

Bir grup insanın aralarındaki uyarım (teşvik) çoğunlukla tek bir 
bireyin değil, grup sürecinin yeterli gelişimini ifade eden bir dü
şünce ile ortaya çıkabilir. Pekçok insan, en iyi düşüncelerine baş
kalarının düşüncelerinin katkısı ile ulaşmaktadır. Bu tür yaratıcı 
düşünce tarzı, iyi bir takım çalışmasının hedefidir ve günümüz 

' . 

acil yönetim ihtiyaçlarından birini oluşturmaktadır. Son derece 
fazla sayıdaki konferanslar, gruplar ve görev grupları, esnek ol
mayan bir gündeme ve sıkı prosedürlere bağlı olduklarından ve 
yetersiz kişilerarası ilişkilerden dolayı verimsizdir. 

d. Takım Çalışması Katılımcı LiderlilJin Gerekli OldulJu Durumlar
da Son Derece Etkilidir: Bir problem çözme sürecinde biraraya 
getirilen bir grup insan, üyeleri bir yönetici ya da öndere evet 
efendimci ya da pasif konumda bulunmaları halinde maximum et
kinlikle işlev göremezler. Böyle bir durumda grup lideri yalnızca 
kendi görüşlerini iletmek durumundadır. Eğer bir denetçi liderlik
le ilgili kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve liderlik iş
levleri paylaşılacak şekilde grup üyeliğini geliştirmeye ilgi duyu
yorsa, bu denetçinin yaklaşımı etkin karar alma sürecini güçlükle 
gerçek leşti recekt i r. 

Bu ölçüt, ekip türü bir liderliği oluşturmaya istekli olmayan pek 
çok yönetici için sıkıntı verici olabilir. Bir yöneticinin, bir grubu 
biraraya getirme motivasyonu kendi tarzıyla sınırlı kaiıyorsa, bir 
grup kararını hedefliyor gibi yapmasına gerek yoktur. Eğer, süreç 
öncesi zaten kararını vermiş durumdaysa, fikiralışverişi ve danış
ma sürecine girmemelidir. Bir grup insana düşünmelerini ve bir 
karara ulaşmada kendisine yardım amacıyla bir arada hareket et
melerini söyleyip söylememesi bir başka konudur.87 

e. Takım Çalışması Bir Grubun Belirli Bir Problem Ya Da Durumu 
Uygun Prosedürleri Geliştirmesini Gerektirmektedir: Hepimiz, 
grup karar verme durumlarında oylama işleminin kullanıldığını 
biliyoruz. Birçok durumda, bunun grup eylemi için en uygun araç 
olmadığını gösteren bir dizi araştırma çalışması bulunmaktadir. 
Gerçekte pek çok durumda bu, liderin grup kontrolünü sağlayabil-

87 a.e., s. 161. 
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diği tek yol olmaktadır. Ya da en kötü durumda fikirlerin doğru
dan iletilmesinin ideal yöntemidir. Takım çalışmasının sağlandığı 
çoğu durumda, oylama işlemine pek gerek yoktur. 

Oylama süreçlerinin, tarihi ya da yasal bir kayıt ihtiyacının bu
lunduğu durumlarda, yönetim kurulu gibi işlerlik gösteren yasal 
bir birim ya da karar birimine yönelik belirli durumlarda uygun 
olmadığını söyleyemeyiz. Aynca, bir grubun tamamen oylama iş
lemini kullanmadığı, buna karşın oy lama yoluyla bir konuya 
karar verebildiği durumlar da bulunmaktadır. Ya da böylesi du
rumlarda salt çoğunluk: veya üçte iki çoğunluğu süreci geçerli· 
olabilir. Böyle bir durumda bir azınlık grubunun oluşturulması 
daha sonra çoğunlukla sorunlar yaratacaktır. Bu durum, grup üye
lerinin son derece olgun davranmasıyla ya da alınacak karan 
kimin kazanacağının gerçekten önemli olmayacağı kadar sonucu 
etkileyemeyecek düzeyde olmasıyla önlenebilir. Bu durum grup 
karar alma sürecinde ne kadar değerli olursa olsun, son derece 
güç ve uygulanamaz özellik gösterebilir. İnsanlar, doğal olarak 
ve yapı itibariyle kararsızlık gösterebildikleri için, oybirliği ile 
büyük çoğunlukla karar alınabilmesi mümkün olmayabilir. Çoğu 
durumda bir grubun mükemmel bir oybirliğine ulaşması büyük 
zaman ve sabır gerektirir. Konsensus türü bir kararla bağlaşık 
(görüşbirliği) karar arasında fark vardır. Consensus türü bir karar 
aşamasında, grubun üyeleri sonraki aşamalar konusunda görüşbir
liğine ulaşır. Ve görüşbirliğinde olmayanlar daha sonraki değer
lendirmeler için deneysel (geçici) bir karan test edip değerlendir
me hakkını saklı tutarlar. Bir başka deyişle, grubun belirli üyeleri 
"ilk kez" ya da "geçici deneme bazında" örgütün özel bir alterna
tifi deneyebileceği konusunda görüşbirliğine varabilirler. Yine 
de, çoğunluk düşüncelerinin en uygun karar ya da eylemi gösterip 
gösteıınedil!;inden emin olmak ister. Gerçek anlnmda bu özellik, 
ı,ıınıı ııı ı.·ı·li:;ı·ıı il, i ı•.nıplıııı ı.·ıldı~ı "'. lwr il, i ı~nıptım dıı son 'kn· 
,.,. lıııl, lı lııı lıııl ıılılıgı chıııııaılıııılıı. 111.l11:;11ıııılıııı vıı clıı 1-ııııı-wıısııs 

11111 Mııı ckıı·c·ı- l111ldı lıiı ~ı~ycliı. l\.1111ı-;ı·ıı~11~ l,111111.1111111, grup iı.·lıı 
ıkki hin~ykr ı~ıı iyi knnınlnn ı~min olmndıklnnıu ifmk ı~dı~hilirlcr. 
Öte yandan, eylem gerekliliğinin farkına vararak ayrıntılı tartış

malar ve azınlık görüşleri dinlendikten sonra ve geçici kararın 
daha sonraki tarihte değerlendireceği anşaşıldıktan sonra, eylem-
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le ilgili alternatiflerden biri üzerinde görüşbirliğini kabul edecek
lerdir. 

f. Takım Çalışması, Takımın Kendisini Bir Takım Olarak Sürekli Ye
nileyecek Şekilde işleyişini Kontrol Edebilmesiyle Özellik Kaza
nır (Karakterize olur): İki ya da daha fazla kişinin bir amaç için 
birlikte çalışması durumunda, aralarında etkileşimin, kişilerarası 
ilişkilerin, grup hedeflerinin ve iletişimin olması kaçınılmazdır. 
Tüm bunlarla, değişen düzeyde başarı sözkonusu olabilecektir. 
Normal bireylerin oluşturduğu bir grubun, nevrotik bir grup oluş
turabildiği gözlenmektedir. Bu anlamda nevrotik sözcüğü proble
me yoğunlaşamayan, grup tartışmalarında hatalı davranabilen bir 
karara varamayan ve sürekli olarak didişip kavga eden bir grubu 
tanımlamada kullanılır. Bu tür etkili olamayan davranış, her 
görüş grubunun kaçınılmaz olarak ortaya koyduğu grup dinamik
leri ve güçleri ile ilgili davranış kalıbının yalnızca bir örneğini 
oluşturmaktadır. Önder ve her grup üyesi etkileşimden edinebile
cekleri bazı belirli sorulan pekala kendi kendilerine sorabilirler: 

• Grubun çeşitli üyelerinin motivasyonları nelerdir? 

• Bu insanların grup üyesi olmayı istemelerinin asıl nedenleri ne
lerdir? 

• Aralarındaki çeşitli ilişkiler hangileridir? 

• Grup verimini azaltacak temel çelişkiler var mıdır? 

• Statü koşullan grup üzerinde hangi (ne tür) etkileri yapacaktır? 

• Grup üyelerinden herhangi birisi diğer üyelerle olan ilişkisinde 
güçlük çekecek midir? 

• Grup net bir amacı sürdürebilecek midir? 

• Gruptakiler birbirine ne denli bağlıdır? 

Kendi eylemlerini analizleme sürecini oluşturarak bir grup, kendi 
takım çalışmasını nasıl geliştireceğini kendi deneyimlerinden öğ
renebilir. Bir yönetici, grubun kendi süreci ile başbaşa kalmasını 
sağlayarak ve uygun takım oluşturma olanaklarına öncülük ede
rek, grup etkinliğini geliştirmeye daima zaman ayırmalıdır. 
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g. Bir Grubun Takım Olarak Etkin Bir Şekilde işlev Göstermesi için 
Örgütün Ortamı Yöneticiyi Takım Liderliği Uygulamalarından 
Yararlanmaya Teşvik Etmelidir: Çoğu yönetici, üstleri tarafından 
belirlenen örneğe göre ve örgütün her tarafında geçerli olan açık 
ve net ödül sistemlerine göre davranır. Eğer bir örgütün tepe yö
neticisi iyi kararların yalnızca bireysel kararlar olduğuna inanır
sa, ikinci kademede yöneticiler problem çözme sürecinde grupları 
kullanırken kendilerini rahatsız hissedeceklerdir. Diğer yandan, 
eğer üst yönetim takım deneyimleri yoluyla diğer birim ya da ele
manları kullanıp geliştiren liderlere değer veriyorsa, alt kademe 
yönetici kendisine uygun gelen bir koşulda grup eyleminden ya
rarlanma konusunda cesaretlendirilmiş olacaktır. Yine de, bu 
durum üst kademe yönetim için bile her zaman netleşmiş bir konu 
olmamaktadır. Özgerçekleştirme değerleri ve eylemlerine göre, 
kurulan bir örgütün işin özü ya da anlamıyla tam olarak ilgilen
mesi nedeniyle, psikolojik açıdan anlamlı ve inandırıcı grupların 
ortaya çıkmasını sağlayan bir ortamı yaratması çok daha olasıdır. 
Örgütsel ve kişisel gereksinimlerin etkin biçimde bütünselleştiril
mesi, grupların her zaman tüm sorulara doğru yanıtı ya da başka 
bir deyişle tüm sorunların doğru çözümü olmaması nedeni ile, 
karmaşık insan özelliğinin düşünce ve eylemlerine dayalı bir or
tamı gerektirebilmektedir. Gruplardan etkin şekilde yararlanabi
len örgütler, bir çalışma takımı komitesinden ne zaman yararlanı
lacağı ve grup oluşumunu destekleyen ya da teşvik eden 
koşulların ne zaman oluşturulacağını kararlaştırmada son derece 
özenli olabilmektedir. Bu alanda, hiç de kolaycı genellemeler bu
lunmamaktadır. Bu nedenle, tanısal bir yaklaşımın değeri önem 
kazanmaktadır. 88 

h. Takım Çalışmasında, Problem Çözümüne Yönelik Karar Alma Sü
recindeki Uygun Aşama ve Kılavuzlardan Faydalanılır: Çalışma 
grupları, görev güçleri, yönetim ekipleri, proje grupları ya da 
diğer grup türleri yenilenme sürecindeki bir ey leme karar verip 
başlatmaları halinde karar alma ile ilgili aşağıda tanımlanan 

uygun aşama ve kılavuzlar kullanılır. 

88 a.e., s. 162. 
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Problemin Açık Bir Tanımı: Problem belirsiz ise, grup bunu anla
yamıyorsa, karar alına süreci büyük ölçüde engellenir. Pek çok 
durumda bir problem öylesine kapsamlıdır ki, grup bunu kavraya
maz. Bir problem net bir şekilde tanımlanmalı, grup sorumluluğu
nun sınırlan belinlenmeli ve probleme ilişkin her türlü açıklama 
ve basitleştirmeler desteklenmelidir. 

Karar Sorumluluğunu Kimin Alacağının Açıkça Belirlenmesi: Bir 
grubun bir karar sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinde, sorum
luluğunun düzeyi ve uygulama özgürlüğüne ilişkin bir bilgisi ol
ması gerekir. 

Fikir Üretmeye Yönelik Etkin İletişim: Grubun görüşlerini açık 
ortamda ele almak önemlidir. Büyük çoğunlukla grup, problem 
çözmeye yönelik ilk çözüm ya da öneri olarak gördüğü şeye tutu

nup kalacaktır. Fakat bir görüşün çok çabuk ele alınması etkin 
karar almayı engeleyebilir. Grubun insanlarla görüş alışverişini 

yapmalarını teşvik etme ve birlikte kafa yorma gibi yöntemler ge
nelde değerlidir. 

Karar Alınak İçin Uygun Grup Büyüklüğü: Bir grup karar alına 
için fazla büyük olduğunda bir karara ulaşmaya çalışırken, alt 
gruplardan yararlanır. Aksi takdirde, büyüklüğünden dolayı grup 
genelde dinamikliğini kaybeder. 

Probleıµle İlgili Farklı Alternatiflerin Etkin Bir Şekilde Denenme 
Olanağı: Eğer bir grup etkin bir şekilde karar alacaksa, ele aldığı 
farklı alternatiflerin etkileri konusunda bir takım veri edinme 
olanaklarına sahip olmalıdır. Yeterli veriler olınadan bir gruptan 
karar almasını (vermesini) istemek haksızlık olur. Bir grubun ek 
veriler sağlayıncaya kadar karar alına sürecini ertelemek zorunda 
kalınası mümkündür. 

Karara Yönelik Eylem Oluşturma Gereksinimi: Bir grup, karara 
ulaşmanın uygulamayı da içeren bir süreçte yalnızca bir adım ol
duğunu dikkate almak zorundadır. Sorumluluk planlamasına yö
nelik bir eylem oluşturma ihtiyacı sözkonusudur ve bundan dola
yı, belirlenen eylemin gerçekleştirilebilmesi için, sorumluluğun 
onaylanması ve kabul görmesi de gerekir. Sorumluluğun belirle
nememesi çoğunlukla bir kararı içerik olarak anlamsız kılar ve 
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daha fazla toplantı yapmayı gerektirir. Böylece kaçınılmaz olarak 
grup üyelerinin bir bölümünde fnıstrasyon ve "apalıty" oluşturur. 

Yönetici ya da Önderin Grup Karar Alma Sürecine Olan Tutarlı 
Tavrı. Temelde bir lider önceden belirlenmiş bir fikir ya da kendi 
yaklaşımıyla değil, sözkonusu süreçle ilgilenmelidir. Diğer yan
dan bu liderin ya da diğer konumdaki kişinin bir katkıda bulunma 
hakkına sahip olmadığı anlamına gelmez. Yine de, bu konuda 
erken davranılması bir hata olur. Grup üyeleri önderin belirli bir 
çözüme sahip olduğunu düşünmeleri halinde yaratıcı bir şekilde 
yeni görüşler ortaya koyma yerine buna tepki göstereceklerdir. 

Konuların Ele Alınmasının Önce Karar Alma İle İlgili İşlem ve 
Yöntemler Konusundaki Görüş Birli(ti İhtiyacı: Özellikle görüş 
ayrılığı yaratan ya da grup içerisinde bir bölünmeye yol açabile
cek sorunlar, karar alma sürecini gerçek bir problem haline dö
nüştürür. Grubun bir karara ulaşmada yararlanacağı yöntemler ve 
işlemler konusunda uzlaşmaya varmak için toplantının başında 
belirli bir zaman ayırmasını sağlamak: yararlı olur. Eğer kullanı
lacak: ölçüt ve standartlarda görüşbirliğine varılabilirse grup daha 
sonraki karar almaya yönelik uzlaşma esasını belirlemiş olacak
tır. Grubun kendisini hazırlamaya zaman ayırması yararlıdır. 

Böylece grup eylemi için gerçek anlamda hazırlık olmadan önce 
acele bir karar almamış olacaktır. 

ı. Takını Çalışması, iletişim ve ilişkilerde Güven ve Açıklığı Gerek
tirir: Etkin takım liderliğinin önemli· bir boyutu üyeleri arasında 
inandırıcı ilişkilerin geliştirilebilmesidir. Bu tür bir güven ilişki
si açık ve samimi iletişimleri teşvik edecektir. Görüşler ve kişiler 
arasındaki farklılıklar için yüksek bir hoşgörü getirecektir. Lider 
de dahil olmak üzere grubun tüm üyeleri için bu tür bir davranış 
paydası geçerli olduğunda, takım çalışmasının en iyi olduğuna 
kanaat getirilir. 

i. Grup Üyeleri Gruba Güçlü Bir Aait Olma) Duygusu Taşıdıkların
da Takım Çalışması Başarılır: Takım çalışmasının başarılabilme
si için belirli bir grupiçi bağlılık gereklidir. Bu tür bağlılık he
deflerin gerçekleştirilmesine, grubun uygulama düzeyine ve grup 
üyelerine olan saygıya bağlı olacaktır. Bu tür bir ait olma duygu-
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su, yalnızca körükörüne bağlılık olmayıp, aynı zamanda üyeler 
için anlam taşıyan amaçların gerçekleştirilmesinde grubun diğer 
üyeleri ile çalışmayı isteme duygusunu da kapsayacaktır. Herke
sin birbirini sevmesi pek gerekli bir durum değildir, olası da de
ğildir. Yine de, hedefe ulaşmak için birarada çalışma ve görevle 
ilgili ortak eylem duygusundan kaynaklanan daha olgun bir saygı 
ve açıklık gerektirir. Şimdiye kadar ele alman bütün bu açıklama
lardan takım çalışmasının önderin becerisine olduğu kadar, her 
üyenin yaklaşım ve katkısına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Yine 
de lider önemsiz sayılmaz. Grup denetçisi ya da önderi etkin grup 
işlevi ve gelişiminde temel faktördür. Günümüzde ortaya çıkan 
sorun, bu tür takım çalışmasının oluşturulabilmesidir. Y azanmı
zın değerli bulduğu yaklaşım, gerek grubun önünde bulunan 
görev, gerekse takım üyelerinin kişilerarası etkinliğin · geliştiril
mesine yönelik iki ya da üç günlük takım oluşturma konferansı 
düzenlemektir. 89 

2- Takım Çalışması Türleri 

Takım çalışması türleri bu kısımda işin örgütlenmesi açısından ve ça

ışmaya iştirak eden bireyler açısından olmak üzere iki başlık altında ince

enecektir. 

a. İşin Örgütlenmesi Açısından Takım Çalışması: 

İşin örgütlenme biçimi Şekil 6'da gö~terildiği gibi, üç tür ekip (takım) 

)}uşturabilir. Her ekip türü farklı işbirliği ve uyum koşullarına sahiptir.90 

i- Sürece Yönelik Takım Çahşması: 

Sürece yönelik takım çalışmasına örnek olarak cerrahi takımların ça

lışmaları verilebilir. Bu takımda üyelerden biri önder olmakla birlikte, ini

siyatifin üyeler arasında gidip gelmesine olanak veren, içiçe geçmiş bir 

düzen içinde aynı anda görev yapan çeşitli beceriler ve beceri düzeyleri 

vardır. Takım çalışmasının en karmaşık ve zor olanı sürece yönelik olanı-

89 a.e., s. 164-165 

90 Davis, İşletmede İnsan Davranışları, a.g.e., s.610. 

62 



:lır. Diğer grup üyelerinin işlevlerinin bilinmesine dayanan sıkı bir uyum ve 

lşbirliği gerektirir. Çalışmanın yakınlığı, grup birliği ve bağlılığı yaratır. 

Karmaşık başarım düzeni ve anında başarım geribeslemesi de işin özü ile 

llgili birçok tatminler yaratır. 

Açıklamalardan ve Şekil 6'dan da anlaşıldığı gibi, bu tilr takımlarda 

Liyelerden her birinin diğer üyelerin görevlerini çok iyi bilmeleri gerekmek

tedir. 

AMAÇ AMAÇ [!] .i QJ 2l_ [!] s_ AMAÇ 

Süreç Takımı Amaç Takımı 

Anahtar: 

1 'den 3 'e - iş gören numaralan 

a'dan fye - ekip görevlerinin sırası 

Şekil 6- Üç işgören için takım çalışması türleri 

Kaynak: Davis, a.g.e., s. 611. 

ii. Amaca Yönelik Takım Çalışması 

Sarasal veya Prosedilel Takım 

İsminden de anlaşıldığı üzere bu aynı amaca yönelik birbirinden ba

ğımsız olarak çalışan bireylerden oluşan bir takım çalışması türüdür. Birey

ler yaptıkları işten sorumludurlar ve tek başlarına faaliyet gösterirler. Bu 

takıma örnek olarak bir ilaç firmasındaki satış temsilcileri verilebilir. Satış 
temsilcileri bir gözetmen, bölge müdürü vb. nezaretinde aynı işyerinde 

zaman zaman yapılan toplantılarda bir araya gelen bir çalışma takımını 
oluştururlar. Bir takım olarak amaçlan, faaliyet gösterdikleri bölgedeki ko-
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ayı tamamlamalarıdır. Aynı zamanda tamamlanması gereken bireysel kota
ar da vardır. Bazı üyelerin bireysel kotalarını tamamlayamamaları halinde 

:liğer takım üyelerinin daha fazla çalışmaları gerekebilir. Satış temsilcileri, 
~örev rollerini kendi çalışma tempolarına göre yürütmekte oldukça serbest
:irler; diğerlerine yalnızca bilgi verirler. İşgörenler ortak bir amaca yönelik 
;alışmakta, ancak bunu bağımsız olarak yapmaktadırlar. 

iii. Sıralı ya da Prosedürel Takım Çalışması 

Çalışanların her birinin işin tamamlanması için diğer takım üyelerine 
)ağımlı olduğu takım çalışması türüdür. 

Burada iş tıpkı senfoniyi oluşturan bir orkestranın işleyişi gibi uyumlu 
te birlikte gerçekleştirilir. Üyelerin tümü, bir dizilim halinde çalışmak zo
undadır. Örneğin, duvarcı ustası ve yardımcılarının belirli bir uyum içinde 

;alışmasında olduğu gibi. Birinin yaptığı iş bitmeden diğeri görevine başla

ramaz. 

Sıralı ya da prosedüre! takım çalışmasında üyelerden bir tanesinin gö
~evini aksatması halinde işin tamamım olumsuz yönde etkilenmesi sözkonu

mdur. Burada bireyleri zincirin halkalarına benzetmek yanlış olmaz. Üye

lerden biri zayıf olduğunda, ister istemez diğer üyelerin işlevlerini 

::ngellemekte ve amaca ulaşmak riske girmektedir. 

b. Çalışmaya Katılma Açısından Takım Çalışması Türleri 

Takım çalışması, bir takım üyesinin tek başına yaptığı çalışmadan, bir 

diğer ikisi ile, birden çok kişi ile ya da takımın tüm üyeleriyle birlikte iş 

görmesine kadar farklı sayıda takım üyesi tarafından gerçekleştirilebilir. 

Buna göre, çalışmaya katılma açısından takım çalışması türleri şöyle özet
lenebilir:91 

i. Bütüncül Takım Çalışması : Bu takım çalışması türü, aynı 
üste rapor veren tüm üyelerin, verilen bir konu ile ilgili ve bu 
konu üzerinde odaklaşmak üzere bir araya gelmesini ifade eder. 

91 Tanıl Kılınç, "Takım Kurma ve Geliştirme Yoluyla Örgüt Geliştirme" (Doktora Tezi, 1.Ü. işletme 
Fak. 1984) ss.205-207 
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Başka bir ifade ile bütüncül takım çalışması türünde, takımın 
tüm üyelerinin (lider de dahil) çalışmaya katılması söz konusu 
olmaktadır. Bu tür bir takım çalışması daha çok; 

- Bir kimsenin bilgi, deneyim, kapasite ve yeteneğinin sorunu 
tek başına çözmesi için yeterli olmadığı ve doğal olarak çözüm 
için herkesin birarada bulunmasının şart olduğu durumlarda, 

- Her üyenin faaliyetin bir bölümü ile ilgili olduğu ve faaliyetin 
bir bütün olarak başarılması için koordinasyonun gerekli oldu
ğu durumlarda, 

- Takımın her bir üyesinin çabalarını diğer üyelerin faaliyetle
riyle uyumlu hale getirmeleri gerektiğini anlaması durumunda 
ortaya çıkacaktır. Bir bütçe planlama çalışması bütüncül takım 
çalışmasına tipik bir örnek oluşturur. 

ii. Sıralı Takım Çalışması : Her bir takım üyesinin, diğer üyele
rin kendi faaliyetlerini üstlenebileceği şekilde faaliyette bulun
duğu takım çalışması türüdür. İşin örgütlenmesine göre yaptığı
mız sınıflamadaki "sırasal yada prosedüre!" takım çalışması ile 
aynı şeyi ifade eder. (1/111) Sembolü ile de gösterilebilen bu 
'takım çalışması türünde her bir üyenin faaliyeti sonuç açısından 
sırası ile zaruridir. Örneğin, bir satış elemanının siparişi alma
sıyla başlayıp, bir diğerinin siparişi doldurtmasıyla, başkasının 
faturayı hazırlamasıyla bir başkasının ise paketlemeyi yapma
sıyla devam edip, siparişin teslimi ile sonuçlanan bir çalışma, 
sıralı ya da (1/1/1) türü takım çalışmasıdır. Bu takım çalışması
nın her zaman yüzyüze çalışmayı gerektirmeyeceği de açıktır. 

iii. Kısmi Takım Çalışması: Takımın tümünün değil, ikiden fazla 
üyesinin birlikte çalışmasını gerektiren takım çalışması türü

dür. Sıralı yada bütüncül takım çalışması türlerinin karşılıklı 

bağımlı karakterinden ziyade, farklı sayıda bireyin 
içerildiği takım çalışması türüdür ve ( 1/1) ikili takım çalışması 
ile bütünsel ( l/tüm) takım çalışması arasında yer alan çalışma
ları içerir. Bu kategoriye giren takım çalışmaları, gerektiği za
manlarda kısmi takım etkilerinden yararlanmaya yönelir. 
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iv. İkili Takım Çalışması: Takım üyelerinden birinin yalnızca ta

kımın bir başka üyesi ile giriştiği faaliyeti ifade eder. Başka bir 

ifade ile, takım amacına yönelik faaliyette bulunmanın yada çö

zilıne yönelik olarak çalışmanın sadece takımın iki üyesine 

bağlı olup, diğer üyelerin katkıda bulunmalarının gerekmediği 

takım çalışması türüdür. (1/1) sembolü ile de gösterebileceği

miz bu takım çalışması türünde çalışmayı yürüten iki üye kendi 

özgün sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak ve yardım, destek, 

danışma, veri, koordinasyon gibi hususlarda etkileşebilirler. 

İkili takım çalışmasında karşılıklı bağımlılık görülebileceği 

gibi sıralı bağımsızlık da söz konusu olabilir. 

v. Tek Kişilik Takım Çalışması: Takımlarla ilgili bazı sorunlar, 

o sorunu çözebilecek sorumluluk, kapasite ve bilgiye sahip olan 

tek bir üye tarafından çözülebilir. Böyle bir çalışmaya "tek ki

şilik takım çalışması" adı verilir. Aslında böyle bir ifade, 

"takım" kavramının özüne-yani birden fazla bireye- aykırı gibi 

görünüyorsa da, bir takım üyesinin, özellikle takım liderinin, 

takımın diğer üyelerini dikkate almadan bir çalışmaya gitmesi

nin pek çok nedeni vardır. En azından bazı durumlarda tek başı

na karar vermek liderin sorumluluğunun bir parçasıdır ve keyfi 

yada tek yanlı kararlar olarak görülmezler. Özellikle acil olan 

yada müştereken çalışmayı gerektirmeyen durumlarda bu tür ki

şisel bir çalışma oldukça yararlı olabilir. 

Tek kişilik takım çalışmasının özel bir şekli ise, takım üyele

rinden biri&inin, bir faaliyeti üstlenmesi halinde yada bir üye

nin, diğer üyelerin işlerini de kendi üstlenmesi durumunda gö

rülebilir. Bu durumlarda, her ne kadar inisiyatif destekleyici 

faaliyette bulunan (faaliyet üstlenen) takım üyesinde olsa da, 

faaliyetin sonucundan sorumlu olan desteklenen üyedir. 
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111. İŞ TATMİNİ (DOYUMU) VE İŞ TATMİNİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bir örgütün başarısı, işgörenlerin verimliliği kadar, işlerinden duyduk

arı tatminle de yakından ilgilidir. Örgütler etkin olabilmek için, çalışan in

anları kendisine çekebilmeli, örgütte tutabilmeli ve görev başarımı için 

notive edebilmeli yani oluşturulan örgütsel takımlarla, takım çalışması ba

ıarılmalıdır. Ancak, bu da yeterli olmayıp, varlığını sürdürebilmesi için, 

;alışanların örgütün yönetim anlayışı, örgütsel ilişkiler, ödül sistemleri, ya

nlan iş vb. konulardan hoşnutluk duymaları (tatmin olmaları) da gerekmek

edir. 

Bu bölümde, iş tatmininin ne olduğu ve hangi faktörler tarafından etki

endiği incelenecektir. 

A. İŞ TATMİNİ NEDİR? 

İş tatmini, insanların yaptıkları işe karşı tutumları olup, bilgi, inanç, 

:hıygu, davranış ve değerlendirmelerini içerir.92 İş doyumunun (tatmininin) 

::>irçok değişik tanımı vardır, ancak bizim kullanacağımız tanıma göre iş do

yumu işgörenlerin işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur.93 

Tatmin ruhsal bir yanıt ya da tepki olduğu için bu kavramın anlamı, 

kişinin zihinsel içerik ve süreçlerine yönelik derinlemesine bir inceleme sü

reci ile tanımlanabilir. İş tatmini, kişinin iş ve iş deneyimlerinin değerlen

dirilmesinden kaynaklanan haz verici ya da olumlu bir duygusal durum ola

rak tanımlanabilir.94 

92 Qznur Yüksel, Personel Organizasyonu: İşgören Verimliliği ve Tatmini Açısından, Ankara: Gazi 
0., 1.t.B.F. Yayını, 1990, s.3. 

93 Davis, İşletmede İnsan Davranışı, a.g.e., s. 96. 

94 Marvin D. Dunnette, Handback oflndustrial And Organizational Psychology, Rand McNally 
Colloge Pub., Comp., ty., s. 1300 
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İş tatmini ile ilgili teorik çalışmada dört yaklaşım tanımlanabilir. Ger

çekleştirme ya da yerine getirme (ful:fılment) teorisi, geliştirilen ilk yakla

şım olmuştur. Eşitlik ve ayrılık teorisi, gerçekleştirme teorisinin yetersiz

liklerine karşı, kısmen birer tepki olarak daha sonra geliştirilmiştir. 

Dördüncü yaklaşım olarak iki faktör teorisi, iş tatminini dikkate almaya yö

nelik tamamen yeni bir yaklaşımı geliştirme çabasını temsil eder.95 

Gerçekleştirme (fulfilment) Teorisi: Schaffer (1953) iş tatmininin, 
tatmin olacak bir bireyin ihtiyaçlarının gerçekten doyurulma düzeyi 

ile doğrudan doğruya değişeceğini ileri sürmüştür. Vroom (1964), iş 
tatminini, bir işin kişiye pozitif değeri olan beklentileri ya da so
nuçlan sağlama düzeyi açısından dikkate almaktadır. Bu yaklaşıma 
göre, eğer bir kişi bir sonuç ile tatmin olacak bir kişi ise, o sonucun 
o kişi için pozitif bir değeri var demektir. Gerçekleştirme yaklaşımı
nı benimseyen araştırmacılar, insanların tatminini, kazandıkları bir 
değer ya da sonucu hangi düzeyde (miktarda) olduğunu sorarak ölç
mektedirler. Birçok araştırma, insanların tatminlerinin hem ne kadar 
edindiklerinin, hem de ne kadar edinmeyi istediklerini ya da düşün

düklerinin bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir. 

Ayrılık Teorisi: Son zamanlarda pek çok psikolog tatminin dikkate 
alınmasında bir ayrılık yaklaşımını tez olarak ileri sürmektedirler. 

Bu araştırmacılar tatminin, kişinin edindiği gerçek sonuçlarla diğer 

sonuç düzeyleri arasındaki farkhlıklarla belirlendiğini ileri sürmek
tedirler . 

. Bu yaklaşıma göre, elde edilen sonucun bir diğer sonuç düzeyi ile 

kıyaslanmakta olduğunu varsayarak edinilen sonuç ile diğer sonuç 
düzeylerinin arasında bir fark olduğunda tatminsizliğin ortaya çıka

cağını savunurlar. Örneğin, 10 milyon maaş alacağını düşünen bir 
kişinin yalnızca 8 milyon maaş aldığını varsayarsak, buradaki öngö
rü, o kişinin ücretinden tatmin olmadığı şeklinde olur. Aynca, bu 
kişinin 9 milyon maaş alan ve 10 milyon maaş bekleyen kişiden 

daha tatminsiz olacağı öngörülebilir. 

95 Barry M. Staw, Psychological Foundations of Organizational Behavior 2. B., Scolt Foresman and 
Comp .• ine., 1983, s. 81-87. 

68 



Aynılık (Eşitlik) Teorisi: Bu teori, temelde bir motivasyon teorisi
dir. Yine de tatmin-tatminsizlik nedenlerine ilişkin söylenecek bazı 
önemli konular vardır. Adams (1963-1965) eşitlik teorisinin bir ver
siyonunda, tatminin kişinin edindiği girdi-sonuç dengesiyle aşağıda
ki şekilde belirlendiği ileri sürülmektedir. Bir kişinin ödüllerinin 
edinilen ya da sağlanan eşitliği, o bireyin girdi-sonuç dengesiyle be
lirlenir. Bu eşitlik sözkonusu olduğunda doyum, eşitsizlik olduğun
da ise doyumsuzluk ortaya çıkar. Böylece tatmin, kişinin işinden 
edindiği şeyin, bir kişinin işine koyduğu şeylere bağlı olarak, ya da 
onunla olan orantısı ile belirlenmektedir. 

Eşitlik teorisine göre, yetersiz ödül gibi, aşın ödül de doyumsuzluğa 
yolaçabilmektedir. Bu teori, aşın ödülün suç duygularına yol açabi
leceğini, buna karşın, yetersiz ödülün eşitsiz muamele duygusunu 
ortaya çıkarabileceğini vurgulamaktadır. 

Pek çok yönden eşitlik teorisi ve ayrılık teorisi son derece birbirine 

berzer. Her ikisi de kişinin sağladığı sonuçların önemi ve bu sonuç
ların ikinci bir edinme ile olan ilişkisi vurgulanmaktadır. Ayrılık te
orisinde, bu ikinci edinme, sonuçların ne olacağı ya da kişinin olma

sını istediği şeyi ifade etmektedir. 

Bu teoriler, tatminle ilgili en güçlü kuramsal açıklamalardır. Her iki 
teori de tatmin ölçütlerinin dikkate alınmasının esası olarak kullanı
labilir. İşin şanslı yönü, iki teori arasında seçim yapmak zorunlu de
ğildir. Çünkü, her teorinin güçlü yönleri üzerine yoğunlaşmak, tat
min konusunu açıklamada oldukça yeterlidir. 

iki-Faktör Teorisi: Günümüz iki faktör teorisi Herzberg, Mausner, 
Peterson ve Capwell'in (1957) bir kitabında ele alınmıştır. Bu eser

de, iş faktörlerinin esas olarak, tatmin ya da tatminsizliğe yol açıp 
açmadığına göre sınıflandırılabileceği belirtilmektedir. Teorinin iki 
yönü özgün olup, büyük ilgi görmüştür. Birincisi, iki faktör teorisi 
tatmin ve tatminsizliğin, tatminden tatminsizliğe kadar devam eden 
bir seyir içinde bulunmadığını varsaymaktadır. İki bağımsız devam
lılık mevcut olup, birisi tatmin olandan nötr olana, diğeri de tatmin
siz olandan nötr olan~ doğru yönelmektedir. 
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İkincisi, teoride farklı iş özelliklerinin tatmin ve tatminsizlik duy
gularını etkilediği vurgulanmaktadır. Burada başarı, tanıma

tanınma, işin kendisi ve sorumluluk gibi faktörlerin (sağlık faktörle
ri) tatmini artırmayacağını, bunların ancak yaşanan tatminsizlik 
miktarlarını etkileyebileceği Herzberg tarafından ortaya konmuştur. 
Tatmini sağlayabilmenin tek yolu çalışma koşullan, kişilerarası iliş
kiler, denetim, işletme politikası gibi, tatmine katkı sağlayıcı olarak 

belirtilen faktörlerdeki (güdüleyici faktörler) değişimlerin etkilen

mesi yoluyla olmaktadır. 

Bu iki küme etman kesinlikle birbirinden ayndır. Başka bir deyişle, 

güdüleyiciler yalnız doyuma, sağlık etmenleri de yalnız doyumsuzluğa yol 

Beceri 
Deneyim 
Mesleki Eğitim 
Çalışma (Çaba) 
Yaş 

Konum Üstünlüğü 
Eğitim 

Örgüte Bağlılık 
Geçmişteki Performans 
Mevcut Performans 

Düzey (Mevki) 
Güçlülük 
Zaman Aralığı 
Sorumluluk miktarı 

Algılanan 

kişisel iş 
girdileri 

Diğer ilgili 
kişilerin 

algılanan 

girdileri ve 
sonuçları 

Algılanan iş 

özellikleri 

Diğer ilgili kişilerin algılanan sonuçları 

Edinilen gerçek sonuçlar 

Şekil 7 - Iş Tatmininin Tanımlayıcılan 

Algılanan 

edinilmesi 
gereken 
miktar 

Algılanan 

Ulaşılan 
miktar 

a 

b 

a = b ' tatmin 
b > b ' tatminsizlik 
a < b ' suçluluk, 

eşitsizlik, 
rahatsızlık 

Kaynak: B.M. Staw, Psycholocigal Foundation of Organizational Behavior, a.g.e., s. 87. 
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açar. Dolayısıyla bu iki etmen kümesini bir boyut üstünde düşünmek yanlış 

olur. Güdüleyiciler bulunmadığı zaman bir insan yalnızca doyuma ulaşma

mış olacak ama doyumsuz da olmayacaktır. Sağlık etmenleri bulunmadığı 

zaman da bir insan çalışma ortamında doyuma ulaşmamış olacak, ama bun

lar tam olduğu zaman da doyuma ulaşmış olmayacaktır.96 

Şekil 7'de sözü edilen bu teorilerin özet bir açıklamasını görmek 

mümkündür. 

B. İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

İş tatmini faktörleri, bireysel özelliklere ilişkin olanlar ve işin özellik

lerine ilişkin olmak üzere temel iki türe aynlır.97 

1. Bireysel Faktörler 

Bunlar, bireysel farklılıklar, yaş, eğitim, zeka, cinsiyet ve mesleki dü

zeydir. 

a. Bireysel Farklılıklar: Açıkca tanımlanmış ilişkileri birbirinden 

ayırmak zor olduğu için, durumlara ve olaylara gösterilen tepki

lerde açığa çıkan bireysel farklılıkların varlığı, iş tatmini çalış

masında güçlük doğurur. 

Bu alandaki çalışmaların çoğu, bireyin kendisi, işi ve çalıştığı ör

güte ilişkin yaklaşımı arasında uyum olup olmadığı ile ilgilidir. 
Bireysel farklılıkların iş tatmini ile ilgili diğer bir ilişkisi de Bid
well (1955) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Yöneticilerin ve çalı
şanların benzer rol beklentilerinin bulunması, iş tatminini artıran 
faktörlerden birisidir. 

96 Oğuz Onaran, Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. 
Yayını, 1981, s. 46. 

97 Duane P. Schultz, Psychology And Industry , London: The Callıer-McMıllan Company, 1970. s. 
263-267. 
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b. Yaş: Herzberg ve ekibi (1957) yaş ile iş tatmini arasında önemli 
bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Özellikle işe başlangıcın 
hemen ardından, genç çalışanların iş tatminlerinin yüksek olduğu
nu, birkaç yıldan sonra hızla düştüğünü ve daha sonra işlerine 
devam ettikleri sürece yükselmeye başladığını vurgulamışlardır. 
Bu bulguların açıklanmasında araştırmacılar, ilk tatminin işin ye
niliği nedeniyle olduğunu belirtirler. Bununla birlikte, kıdem ve 
güvenliğin eksikliği ve belirsizlik nedeniyle oldukça hızlı bir şe
kilde tatminsizlik başlar. Zaman içerisinde işi kabullenme, güven
liğin sağlanması vb. gibi nedenlerle tatmin tekrar yükselme eğili
mine girer. 

c. Eğitim ve Zeka: Eğitim düzeyi, zeka ve iş tatmini arasındaki iliş
ki oldukça belirsizdir. Suehr (1968) IQ ile tatmin arasında olum
suz (negatif) bir ilişki kaydettiği halde, Asch (1954) zeka ile iş 
tatmini arasında hiçbir ilişki bulamamıştır. Aynı şekilde, Vollmen 
ve Kinney (1955) eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında negatif bir 
ilişki kaydettiği halde, Sinha ve Sarma (1962) tarafından daha 
sonra yapılmış bir çalışmada, bu değişkenler arasında önemli bir 
ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. İş tatmini ve zeka ile ilgili ça
lışmalarda ortaya çıkan ayrılıkları açıklamak güç olsa da, iş tat
mininin araştırılmasında karşılaşılan sorunlar, eğitim düzeyinin 
saf bir unsur olmayıp, yaş unsuruyla karışmış olmasından kaynak
lanıyor olabilir. Genel nüfus içinde eğitim düzeyinin yükselmesi 
nedeniyle, çalışanların kendilerinden yaşlı meslektaşlarının (iş 

arkadaşlarının) ilkokulu bitirmiş olmaları düşük bir olasılık iken, 
genç işçilerin lise mezunu olmaları daha mümkündür. Bu durum
da, düşük eğitim seviyesindeki bir çalışanın tatmini, eğitimden 
ziyade yaşının sonucu olabilir. Her durumda, bu faktörlerin (zeka, 
yaş, eğitim) üçünün de eş zamanlı (simultaneous) araştırılması ih-

. tiyacı ortaya çıkar. 

d. Cinsiyet: Hulin ve Smıth (1964) az ya da çok tatminle ilgili olan 
şeyin, bizzat cinsiyetin kendisi olmadığını, daha çok cinsiyetle il

gili ücret, iş seviyesi, terfi imkanları gibi unsurların birlikteliği 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu, özellikle kadınların erkeklerden 
daha tatminli olduğu bir araştırmada (Talernik, Christersen ve 
Roethlisberger 1958) vurgulanmıştır. Sözkonusu yazarlar, grupta-
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ki kadınların erkeklerle aynı ücreti aldığını ve toplumsal konuma 

sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Herzberg ve ekibine göre 
(1957), kadınların tutumlarındaki değişebilirliğin daha büyük ol
ması, kadınların ev dışında bir konum edindiklerinde, üzerlerine 
aldıkları çok yönlü rollere dayandınlabilir. Kadınlar için, iş tat

mininin erkekler için olandan daha farklı unsurlara bağlı olabile
ce~i de ileri sürülmüştür. 

e. Mesleki Düzey: Mesleki düzeye ilişkin değerlendirmede, meslek

lerin sınıflandırılmasında ortaya çıkan güçlükleri dikkate almak 
gerekir. Meslekler, ustalık, eğitimin uzunluğu, toplumsal sorum
luluğun miktarı ya da toplumun genel tutumları gibi yönlerden 
farklı şekillerde sınıflandırılabilir. 

Bu konuda, diğerlerinden daha çok göze çarpan bir gerçek, mesle
ki düzey yükseldikçe, tatmin düzeyinin de yükseldiğidir. Farklı 
mesleki düzeylerin farklı ihtiyaçların tatminini sağladığına yöne

lik kimi belirtiler vardır. Örneğin, Gurin, Veroff ve Fıeld (1960) 
yüksek statülü işlerde çalışan kişilerin, işlerinde daha düşük ko
numda bulunanlardan daha fazla benlik tatmini sağladıklarını tat
min etmişlerdir. 

2. İşe Ait (İş ile ilgili) Faktörler 

Sözü edilen iş ile ilgili önemli faktörler, örgütlenme ve yönetim, yakın 
denetim, sosyal çevre, iletişim, güvenlik, monotonluk ve ücretten ibaret
tir. 98 

a. Örgütlenme ve Yönetim: Bu konudaki araştırmalar, tatmin düşük 
olduğunda örgütlenmenin ve yönetimin çalışanlar için daha önem
li hale geldiğine işaret etmektedir. Bir üniversitedeki akademik 
kariyeri olanlar dışında kalan çalışanlar üzerinde bir tatmin ölçe
ği kullanılarak yapılan araştırmada, Brazziel (1957) idari uygula
maların çalışanların düşük tatminleriyle doğrudan ilgili olduğunu 
ortaya koymuştur. 

98 a.e., s. 265-267. 
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b. Yakın Denetim: Sosyal Araştırma Enstitüsünde yapılmış bir ça
lışmanın incelenmesinde Zender ve Quinn (1962) iş tatmininin, 

yakın denetçinin çalışana olan kişisel ilgi ve desteği ile uyumlu 
olduğunu belirtmektedirler. Bununla birlikte, D.C. Pelzin'in 
(1952) elde ettiği bulgulara göre, çalışanların yakın denetçi tara
fından yönlendirilmesi iş tatmini için yeterli değildir. 

c. Sosyal Çevre: Zalesnik ve ekibi (1958) tarafından çalışma gru
buyla bir tutulmanın ve grupla özdeşleşmenin iş tatmininde önem
li bir değişken olduğu saptanmıştır. Sürekli grup üyelerinin, sü
rekli üye olmayanlardan daha fazla tatmin oldukları da ortaya 
çıkarılan önemli bulgulardan biri olmuştur. 

d. İletişim: Suehr (1967) tarafından da belirtildiği gibi, iletişim, 

bütün moral süreç içerisinde en hayati olanlardan birisidir. Tat
min konusunda yokluğu en çok dikkat çeken konulardan birisidir 
ve sonuç olarak, tatminsizliğin önemli bir kaynağı olmaya meyil-

. lidiı:_. 

Birkaç iletişim ağının yetersizliğinin ölçülmesi sırasında ortaya 
çıkan bir faktör olarak, Leavitt (1951), bir iletişim ağında anahtar 
konumda oldukları zaman bir gruptaki bireylerin arasında yüksek 
tatmin saptamıştır. Yine bu doğrultuda, grubun diğer üyelerinin 
tatminsiz olduklarını ve çalışmayı sürdürmek istemediklerini sap
tamıştır . 

.. e. Güvenlik (Emniyet): Güvenlik, birçok araştırmacı tarafından, ça

lışanların iş tatminlerinin en önemli değişkeni olarak kabul edil
miştir. Bununla birlikte, önemi, varlığından ziyade bir yerdeki 
yokluğundan kaynaklanmaktadır. Gurin, Veroff ve Feld (1960) 
tatmini düşük olan bireyler arasında güvenlik endişesinin gere
ğinden fazla ortaya çıktığını keşfetmişlerdir. 

Bir tutum oranlama skalasının faktör analizini içeren bir deneyde, 
Crites (1961), kişisel olmayan örgütsel bir yapının biçimselliği-
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nin güçlü bir güvenlik: kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu saptama, iş 
güvenliğinin genellikle sanıldığı gibi tamamen maddi araçların biçimlenme
sine bağlı olmayabileceğini ileri sürer. 

f. Tekdüzelik (Monotonluk): İş zenginleştirmenin, sürekli tekrarla
nan işlerde daha tatmin edici tutumlar yaratmaya meyilli olduğu 
yolunda öneriler geliştirilmiştir. (Kennedy ve O. Neil 1958). Yine 
de, Killoridge (1960), çalışanların daha az karmaşık olduğu için 
birim (küçük) görevleri tercih ettiklerini saptamıştır. Benzer bir 
çalışmada Killoridge (1961), devamsızlık, işgücü devri ve tekrar
lamalı iş arasında hiç bir ilişki olmadığını vurgulamıştır. Bu bul
gular, işin tekrarlamalı oluşu ile, iş tatmininin birbiriyle ilgili ol

madığını vurgulayacak şekilde yorumlanabilir. Bununla beraber, 
bu bulguların daha makul bir açıklaması bulunabilir: Smith 
(1955)'in bulgularına göre, can sıkıntısı yalnızca işin tekrarlan
malı oluşundan ziyade kişisel özelliklerin bir sonucu olarak da 
ortaya çıkabilir. 

g. Ücret: Çoğu işverenin düşüncesinin aksine gelir, çalışanlar tara
fından iş tatmininde en önemli faktörler arasında sayılmaz. Ger
çekten, Herzberg ( 1957) sözü edilen faktörler arasında, çalışanlar 
için taşıdıkları öneme dayanarak yaptığı sıralamada ücretin ye
dinci sırada olduğunu saptamıştır. 

Ücretin önemi, işten işe önemli derecede farklılık göste

rebilmekle beraber, iş tatmini ile olan ilişkisinin belirlenmesinde 
temel güçlük, yaş. mesleki düzey ve eğitim gibi diğer faktörlerle 
karışmış bir halde bulunmasıdır. 
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il. BÖLÜM 

ARAŞTIRMA 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Örgütler, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere koordineli olarak ça

lışan insan topluluklarından oluşmaktadır. Örgütler büyüdükçe bu bireyler 

önce bölümler, sonra da birimlerde bir araya gelerek birer alt takım oluştu

rur1ar. 

Örgütün yapısı incelendiğinde, örgütün kendisinin de bir takım oluş

turduğu görülür. Tepe yöneticisi departman yöneticileri ile bir takım oluş

turur. Bir departman yöneticisi, departmanın bölüm yöneticileri ile bir 

takım oluşturur. Bir bölüm yöneticisi de bölümü oluşturan işgörenlerle bir 

takım oluşturur. Görülüyor ki örgüt, birbirine bağımlı ve içiçe geçmiş hal

kalardan oluşan bir takımlar birliğidir. 

Bu birbirinin içine geçmiş takımlar zincirinin herhangi bir halkasın

da meydana gelebilecek problemlerin örgütün tamamını etkileyeceği son 

derece açıktır. Bu olumsuzluklardan birisi de kişilerin işlerinden duydukla

rı tatminin azalması şeklinde ortaya çıkabilir. 

İş tatminini etkileyen iç faktörler arasında çalışma ilişkileri, işteki 

pozisyon, sosyal statü, iş organizasyonu vb. önemli rol oynamaktadır. 

Bütün bu içsel nedenler, bireylerin üyesi oldukları takımların taşıdıkları 

özelliklerin birer yansıması olarak iş tatminini etkileyebilir. Yapılan araş

tırma ile bu ilişki ortaya çıkarılmak istenmektedir. Araştırmanın amacına 

ulaşabilmesi için yanıt aranan temel soru şu olmuştur: 

- Kişilerin üyesi bulundukları çalışma takımlarının özellikleri ile 

(örgütsel anlamda gerçek bir takım olup olmadığı ile) işlerinden duydukları 

tatmin düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? 
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il. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

1) Araştırma alanı lzmir'de bulunan 22 ilaç firmasındaki 46 çalışma 

takımı ve 242 kişi ile sınırh bırakılmıştır. 

2) Firmaların çalışma programlan, pazarlama elemanlarının iş yerle

rinde bulunma sürelerinin kısıtlılığı ve araştırmaya ayrılan zamanın f'ırma

lara göre farklılık göstermesi nedeni ile deneklerin bir kısmı testleri tek 

başlarına yanıtlarken, diğer bir kısmı grup olarak aynı ortamda yanıtlamış

lardır. 

3) Araştırma ilaç firmalarında faaliyet gösteren, 3-7 kişiden oluşan 

takımlarla yapılmıştır.Daha kalabalık takımlar araştırma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

4) Araştırma kapsamına alınan çalışma takımları pazarlama depart

manlarında _yer almalarına rağmen, coğrafi bölge, ilaç türü, hedef kitle vb. 

gibi farklı gruplaşmalar vardır. 

5) İşe giriş süresi beş ayı aşmamış bulunan takım üyeleri eğitim sü

relerinin uzun olması nedeni ile kapsam dışı bırakılmışlardır. 

6) Araştırmanın başında, deneklerin cinsiyet, yaş ve eğitim durumla

rının birer değişken olarak dikkate alınması kararlaştırılmış rağmen, denek

lerin çoğunluğunun erkek, üniversite mezunu ve 20-30 .yaş arasında yer al

maları nedeni ile bundan vazgeçilmiştir. 

IH. ARAŞTIRMANIN SA YIL TILARI 

1) Araştırmaya katılan deneklerin sorulan sorulara samimi ve dürüst 

yanıt verdikleri varsayılmaktadır. 
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2) Alınan ömeklemin İzmir ilinde bulunan ilaç firmalarının pazarla

ma departmanlarını oluşturan çalışma takımlarını temsil ettiği varsayılmış

tır. 

iV. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

- Bireylerin üyesi oldukları çalışma gruplarının (takımların) özellik

leri ile işlerinden duydukları tatmin düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin 

olması beklenmektedir. 

Etkinlik, takımları sıradan çalışma gruplarından ayıran en önemli 

özelliklerden birisidir. Çalışma gruplarının etminliği verimliliğe ve üye tat

minine bağlı olarak açıklanmaktadır. 

- Üye sayısı az olan gruplarda, çalışma gruplarının özellikleri ile iş 

tatmini arasında daha yüksek bir ilişkinin bulunması beklenmektedir. 

Bir takımı oluşturan bireylerin sayısı aritmetik olarak artarken, iliş

ki sayısı geometrik bir artış göstermektedir. Buna bağlı olarak daha kalaba

lık gruplarda kişiler arası çalışma ilişkilerinin sayısı artarken, ilişki içinde 

bulunan kişilerin iletişim kurma şansları azalmaktadır. Bu demektir ki, 

daha küçük çalışma birimlerinde ya da bölümlerinde çalışan insanlar, daha 

büyük birimlerde çalışanlardan daha yüksek tatmin dereceleri kaydederler. 

- Üyeleri uzun süredir birlikte çalışan grupların özellikleri ile iş tat

mini arasındaki ilişkinin, yeni oluşturulan ya da daha kısa süredir birlikte 

çalışan gruplardan daha yüksek olması beklenmektedir. 

Etkin bir çalışma grubu (takım) bireyleri kendisine çekebilmesi ve 

onları motive adebilmesi kadar, takımda tutabilmesi ile karakterize olur. 

78 



V. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEÔERLENDİRİLMESİNDE 

KULLANILAN İSTATİSTİK TEKNİKLER 

Araşnnna kapsamına alınan 45 çalışma takımının özellikleri ile iş 

tatmin düzeylerini karşılaştırmak için SPSS fakat programı kullanılmışnr. 

Takımların özellikleri ve iş tatmini açısından aldığı puanlar arasındaki iliş

kiyi ortaya çıkarmak için speannan mertebe korelasyonu katsayısı yöntemi 
' ..... -t 

kullanılmıştır. 

A. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

SPSS'in düzenlenme nedeni, sosyal bilimler ile ilgili verileri analiz 

~tmektir. 1965'te standford üniversitesinde geliştirilmiştir. 

SPSS programının başarıya ulaşmasında birincil neden, üç ayn dalda

ki uzmanlar (sosyal bilimler araştırmacıları, bilgisayar uzmanları, istatistik

~iler) tarafından geliştirilmiş olmasıdır. SPSS'in oluşumunda temel alınan 

kriterler şöyle özetlenebilir: 

- İstatistik işlemlerin matematik ve istatistik açıdan doğru olması, 

- Program düzeni ve kodlamanın bilgisayar açısından etkili olması, 

- Sistemin istatistik işlem ve veri düzenlenmesini sosyal bilim araş

tırmacılarının gereksinmelerine uygun olarak kolaylaştırması. 

- Sistemin mantık ve sekans açısından sosyal bilimler alanındaki 

araştırmacıların veri analizinde kullandıkları yöntemlere uygun olması 

SPSS, basit ve karmaşık çoğu istatistik yöntemi kullanmaya olanak 

sağlamakla beraber, istatistik işlemler arasında bağlantı kurulmasını da sağ

lar.99 

99 N. H. Nie, C.H. Hull ve d., SPSS, New York: McGraw- Hill Book Company, 1975. sy. 
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B. SPEARMAN MERTEBE KORELASYON KATSAYISI: rs 

1- Görevi 

Sosyal bilim araştırmalarında genellikle iki küıne puanının ya da 

aynı kümenin farklı puanlarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını veya 

bu bağlantının derecesini bilmek istenir. Bunun için de korelasyon (karşı

lık) ı bağlantı) katsayılarını kullanmak gereklidir. 

Eğer belli bir veri kümesi için parametrik testleri kullanma durumu 

karşılamıyorsa, parametrik olmayan yöntemleri kullanmak gerekmektedir. 

Parametrik olmayan korelasyon ölçüleri içerisinde Spearman merte

be korelasyon katsayısı enönce geliştirilen ve belki de bugün en iyi bilinen 

istatistiktir. Bazen rho diye adlandırılan bu istatistik burada rs olarak su

nulmaktadır. Bu incelenen nesneler ve kişiler iki seri olarak mertebelene

cek şekilde her iki değişkenin en azından sıralayıcı bir ölçek ölçek üzerinde 

ölçülmesini isteyen bir bağlantı ölçüsüdür.100 

En kuvvetli parametrik korelasyonla, yani Pearson r ile kıyaslandı

ğında, Spearman mertebe korelasyonunun yetkinliği yaklaşık olarak yüzde 

91'dir (Hotelling ve Pabst, 1936). Yani, evrendeki bir bağlantının varlığını 

tes~ etmek üzere alınan örneklem için rs kullanıldığında ve Pearson r'nin 

uygun şekilde kullanışına ilişkin varsayımlar ve gereksinmeler yerine geti

rildiğinde H0'ın reddedilişinders, yüzde 91 olacak şekilde r kadar yetkindir. 

Eğer bu evrende X ve Y değişkenleri arasında bir korelasyon varsa, rs bu 

korelasyonu, r'nin 91 olguyla eriştiği anlamlılık seviyesinin aynısında 100 

olguyla ortaya çıkarır. 101 

IOO S. Siegel, Davramş Bilimleri İçin Parametrik Olmayan İstatistikler, Çev: Yurdal Topsever, Ankara: 
A.Ü. Dil Tarih Coğrafya Fak., Yayını, 1977, s.222. 

ı O 1 a.e., s. 234. 
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2 - Ana nkeler 

N kişinin iki değişkene göre sıralandığı düşünülürse; örneğin, bir 

çalışma takımını grup etkinliği sırasına göre ve işlerinden duydukları tatıni

ne göre sıralayabiliriz. Eğer grup etkinliği testindeki derecelendirme X ı. 

X2. X3 . . . XN, ve iş tatmini dereceleri Y ı. Y 2. Y 3 . .. Y N olarak belirtilirse, 

X'ler Y'Jer arasındaki bağlantıyı saptamak için bir mertebe korelasyonu öl

çüsü kullanabiliriz. 

Bütün di'ler için Xi. = Yi olması şartıyla korelasyonun mükemmel 

olacağı görebilir. Dolayısıyla, çeşitli farklar, di= Xi-Yi iki küıne arasındaki 

ayrılığın bir göstergesi olarak kullanılır. İki küme mertebeleme arasındaki 

ayrılığın bir göstergesi olarak kullanılması akla yatkın görülür. Grup etkin

liği kontrol çizelgesinde 150. kişinin en yüksek puanı aldığını fakat iş tat

mininde beşinci sırada olduğunu varsayarsak, bu kişinin di'si -4 (1-5) ola

caktır. Hesaplanan di'ler sayesinde, grup etkinliği ile iş tatmini arasındaki 

ilişkinin nekadar olduğu konusunda fikir edinilmektedir. Eğer iki kiline 

mertebe arasındaki ilişki mükemmelse d'le sıfır olur. di'ler büyük olduğu 

ölçüde, iki değişken arasında daha az mükemmel bir ilişkinin varlığı söz 

konusudur. 

Korelasyon katsayısı hesaplanırken, doğrudan doğruya di'leri kullan

mak olumlu ( +) di'lerin, olumsuz (-) di'leri götürmesi sözkonusu olduğu 

için, di yerine di2 kullanılır. Çeşitli di'ler büyük oldukça Mdi2 değerleri de 

büyük olur. 

rs'nin hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki gibidir. 102 

rs= 1------
N3-N 

102 a.e., s. 225. 
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3. Yöntem 

rs'yi hesaplamak için öncelikle, N deneğin bir listesi hazırlanır ebu

nun karşısına X ve Y değişkenlerinden aldıkları dereceler yazılır. Daha 

sonra, iki derece arasındaki farklar (di'ler) bulunur. Her bir di'nin karesi 

alınr. 

N 
ve L di2'yi bulmak için bütün di2 değerleri toplanır. 

i=i 

Daha sonra, bu değer ve N (denek sayısı) formülde yerine yazılarak 

rs hesaplanır. 

4. rs'nin Anlamlılığını Test Etmek 

rs'nin anlamlığını test etmek için, aşağıda verilen Ho hipotezini ku-

lan ılır: 

Ho : İncelenen iki değişken arasında bir ilişki yoktur ve gözlenen rs 

değeri şans eseri sıfırdan farklıdır. 

Bu hipotezi test edebilmek için, 4'den 30'a kadar olan N'ler içinhe

saplanmış kritik rs değerleri (p'ler) kullanılır. Bunun için, H 0 şartı altında p 

= .05'lik olasılığa sahip değerlerini ve H0 şartı altında p = .01 'lik olasılığa 

sahip rs değerlerini veren tablodan yararlanılır. 

Eğer, hesaplanan rs belirli bir anlamlılık düzeyine göre, düzenlen

miş tablodaki değerden büyük veya eşit (rs~P) ise H 0 hipotezi reddedilir. 

Bu durumda, ömeklemin alındığı evrende bu iki değişkenin ilişkili olduğu 

sonucuna varılır. 
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VI. YÖNTEM 

A. YER SEÇİMİ 

Araştırmanın, İzmir ilinde merkezleri bulunan ve Ege Bölgesinde 

faaliyet göst~ren ilaç pazarlama firmalarının tamamında yapılması amaçlan

mıştır. Araştırma için gerekli iznin sağlanamadığı firmaların kapsam dışı 

bırakılması zorunluluğu doğmuştur. Diğer firmalardan da amaca yönelik 

takım çalışmasını gerçekleştirenlerin secilmesi ile bu sayı 25 ilaç pazarla

ma firmasına düşmüştür. 

Sözkonusu firmaların bulunduğu semtler şunlardır: Alsancak, Kara

taş, Konak, Kahramanlar ve Yenişehir. 

Araştırmanın yapıldığı firmaların isimleri şunlardır: Santa Farına 

İlaç Sanayi A.Ş., Türk Hoechts Sanayi ve Ticaret A.Ş., Organon İlaçları 

A.Ş., lisan İlaç Sanayi A.Ş., Doğu İlaç Fabrikası A.Ş., Schering Alınan İlaç 

ve Ecz. Ticaret Ltd.Şti., Sandoz Ürünleri A.Ş., Glaxo İlaç Sanayi ve ticaret 

A.Ş., Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd.Şti., Mediset-Öncü Sağlık Ürünleri 

Ltd.Şti., Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş., E.R.P. İlaç Pazarlama A.Ş., İb

rahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adeka İlaç ve Kimya 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Liba Laboratuarları A.Ş., Phizer İlaçları 

A.Ş., Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş., Ciba-Geigy İlaç A.Ş., M.S.D.-Meck 

Sharp ve Dohme İlaçları A.Ş., Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nobel İlaç 

Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fako İlaçlan A.Ş., Abfor İlaçlan A.Ş., Bio-Sen 

Haçları A.Ş., 

B. DENEK SEÇİMİ 

Denekler, sözü edilen ilaç pazarlama finnalarmda aınaca yönelik 

takım çalışmasını yürüten pazarlama elemanlarından (tıbbi satış mümessili) 

seçilmiştir. İşe giriş süresi 5 aydan az olan denekler kapsam dışı bırakıl

mıştır. 
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Denek sayısı 242'dir. Denekler 222 erkek ve 20 kadından oluşmakta-

dır. 

Deneklerin özelliklerini saptamak için verilen anket sonuçlarına 

göre (Ek-1) deneklerin bu özelliklere göre gösterdikleri dağılım aşağıdaki 

gibidir: 

Yaş 

20-29 yaş arası 

30-39 yaş arası 

39 ve yukarısı 

Toplam 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Toplam 

Eğitim Durumu 

Orta Okul 

Lise 

Yüksek Okul 

Üniversite 

Toplam 

N 

122 

103 

17 

242 

N 

222 

20 

242 

N 

1 

84 

16 

141 

242 

84 



Takım Üyeliği Süresi 

N 

6 ay-5 yıl 193 

6-10 yıl 35 

11-15 yıl 9 

16-:-20 yıl 4 

21 yıl ve yukarısı 1 

Toplam 242 

Çalı§ılan Bölüm 

N 

Satı§ ve Pazarlama 242 

Toplam 242 

Bölüm İçindeki Görev 

N 

~ Tıbbi mümessil 242 

Toplam 242 
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C. KULLANILAN ÖLÇEKLER 

1. M.S.Q.(Minnesota Satisfaction Questionnaire) 

M.S.Q., beş derecelik: ("hiç tatmin edici değil"den başlayıp "ne tat

min edici ne değil"den, "çok tatmin edici"ye uzanan) Likert oranlama ska

lasmdan oluşan bir tatmin ölçeğidir. 103 

M.S.Q. Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 20 madde

den oluşan kısa bir form şeklinde düzenlemek mümkün olduğu gibi, iş tat

minini 20 değişken açısından inceleyen 100 sorudan da oluşabilir. Bu değiş

kenler; yeteneğin ifadesi, başarı, ilerleme, otorite, yönetim politikası, 

ücret, iş arkadaştan, yaratıcılık, bağımsızlık, moral değerler, takdir, sorum

luluk, güvenlik, sosyal yardımlar, statü, aktivite, teknik süpervizyon, sü

pervizyon ve insan ilişkileri, çeşitlilik: ve çalışma koşullarıdır. 

Bu ölçek ile iş tatmininin genel, iç ve dış tatmin açısından değerlen

dirilmesi mümkündür. 

a. Materyal ve Uygulama 

Bu araştırmada, testin 100 soruluk uzun şekli kullanılmıştır. (Ek-2) 

Deneklerden her soru için yanıtlan derecelendirmesi istenmiştir. Bu beş de

rece şunlardır: 

l.Hiç tatmin edici degil: İşin bu yönü benim tahmin ettiğimden daha 

az hatta hiç tatmin edici değil. 

2.Tatmin edici degil: İşin bu yönü benim tahmin ettiğimden dalı az 

tatmin edici. 

103 Lawrence Siegel, Irvin M. Lone, Personnel And Organizational Psychology, 2. B., Homewood, 
lllionis: Richard D. Irwin, ine., l 987, s. 426. 
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3. Ne tatmin edici ne degil: İşin bu yönü beni ne tatmin ediyor ne 

de etmiyor. 

4. Tatmin edici: İşin bu yönü benim tahminimden da tatmin edici. 

5. Çok tatmin edici: İşin bu yönü tahmin ettiğimden daha çok tat

min edici. 

b. Değerlendirme 

Ölçekte yer alan soruların yukarıda açıklanan beş derecesi sırasıyla 

1, 2, 3, 4, 5 puandır. Her sorunun karşılığı olan puan tobloya aktarılır. Yay

gın uygulama, genel iş tatmini, iç ve dış tatmin ile yirmi değişkenden her 

birinin toplanması, belirlenen bu ham fuanlann mesleklere uygun norm 

tablosuna bakılarak persantil puanlara çevrilmesidir. 

Bu araştırmada, elde edilen ham puanlar üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır. Çünkü, amaç iş tatmininin yüksek ya da düşük oluşundan öte, 

takım etkinliği ile ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Yine bu doğrultuda, genel 

iş tatmini, iç tatmin ve dış tatmin ayrımı yapılmaksızın her bir takım için, o 

takımın toplam tatmin puanlan hesaplanmıştır. 

M.S.Q.'nun sözü edilen genel iş tatmini, iç ve dış tatmin ile ilgili 

itemleri şunlardır: 

- Genel iş tatmini 

- İç tatmin 

- Dış tatmin 

24,25,28, 30, 35,43, 51, 61, 66,67, 69,72, 

74, 77, 82, 93, 96, 98, 99, 100. 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20. 

5, 6, 12, 13, 14, 19. 

20 değişkenin ilgili olduğu itemler de şunlardır: 
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- Sosyal yardımlar 

- Yaratıcılık 

- Ahlaki değerler 

- Bağımsızlık 

- Çeşitlilik 

- Otorite 

- Yeteneğin ifadesi 

- Sosyal statü 

- Yönetim politikası ve uygulaması 

- Süpervizyon ve insan ilişkileri 

- Güvenlik 

- Ücret 

- Çaiışma koşullan 

- İlerleme 

- Teknik süpervizyon 

- Çalışma arkadaşları 

- Sorumluluk 

- Takdir 

- Başarı 

- Aktivite 

88 

1, 21, 41, 61, 81. 

2, 22, 42, 62, 82. 

3, 23, 43, 63, 83. 

4, 24, 44, 64, 84. 

5, 25, 45, 64, 85. 

6, 26, 46, 66, 86. 

7, 27, 47, 67, 87. 

8, 28, 48, 68, 88. 

9, 29, 49, 69, 89. 

10, 30, 50, 70, 90. 

11, 31, 51, 71, 91. 

12, 32, 52, 72, 92. 

13, 33, 53, 73, 93. 

14, 34, 54, 74, 94. 

15, 35, 55, 75, 95. 

16, 36, 56, 76, 96. 

17, 37, 57, 77, 97. 

18, 38, 58, 78, 98. 

19, 39, 59, 79, 99. 

20, 40, 60, 80, 100. 



2. G.E.C. (Group Effectiveness Checklist) 

Bu kontrol listesi grubun etkinliğini değerlendirmede yarduncı 

olmak üzere geliştirilmiştir. 104 Grubun etkinliğini ya da üye olunun gru

bun tanımlamasınısağlar. Grup içindeki istenmeyen davranışları azaltmada 

ve arzu edilen performans davranışlarını sağlamada ve güçlendirmede ge

rekli olan müdahale tekniklerini oluşturmak için gerekli verileri elde etmek 

amacıyla geliştirilmiştir. 

G.E.C. çalışma takımlarının etkinliğini 20 değişken açısından ince

leyen bir form şeklinde düzenlenmiştir. Bu 20 değişken çalışma grupları

nın şu özellikleri ile ilgilidir: Grup atmosferi, grup toplantıln, görevlerin 

açıklığı, üyelerin birbirleri ile ilişkileri, fikir ayrılıklarına gösterilen tepki, 

görev başarımı, eleştirilere gösterilen tepki, çalışma ilişkileri, lider-ast iliş

kileri, uyan ve eleştirilerin değerlendirilme şekli, işbirliği, amaçların ger

çelştiri lebilirliği, yetenekleri kullanabilme olanağı, yaratıcılığı teşvik, ile

tişim, düşünceleri ifade edebilme, işyükü, üyelerin liderlere karşı bakış 

açısı, grup ruhu ve görev kabülü. 

G.E.C.'nun aslı iki dereceli ("genellikle evet" ve "genellikle hayır") 

20 sorudan oluşur. Bu araştırmada, M.S.Q. ile birlikte kullanılmış olması 

nedeni ile, uygulama ve değerleme kolaylığı sağlayabilmek için beş derece

li ("tamamen red"den başlayıp, "kararsız"dan, "tamamen kabul"e uzanan) 

olarak kullanılmıştır. 

a. Materyal ve Uygulama 

Test, sözü edilen değişkenlerle ilgili 20 sorudan oluşmaktadır. De

neklerden, her soru için derecelendirmesi istenmiştir. Bu beş derece şunlar

dır. 

104 A. J. Dubı:in, Contenporary Applied Management, Plano, TX: Busines Publications, Inc., 1985, 
s. 169'dan aktaran S. P. Robbins. a.g.e., s. 563. 
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l. Tamamen red: Sözü edilen durum benim üyesi olduğum grupta 

beklediğimden çok daha az, hatta hiç mevcut değil. 

2. Red: Sözü edilen durum benim üyesi olduğum grupta beklediğim

den daha az mevcut. 

3. Kararsız: Sözü edilen durum, benim üyesi olduğum durumda ne 

mevcut ne de mevcut değil. 

4. Kabul: Sözü edilen durum benim üyesi olduğum grupta bekledi

ğimden daha fazla mevcut. 

5. Tamamen Kabul: Sözü edilen durum benim üyesi olduğum grupta 

beklediğimden çok daha fazla mevcut. 

b. Değerlendirme 

Ölçekte yer alan soruların yukarıda açıklanan derecesi sırasıyla 1, 2, 

3, 4, 5 puan alır. Her sorunun karşılığı olan puan ilgili tabloya aktarılmıştır 

(Ek-3) .Ölçeğin iki dereceli uygulamasında "genellikle evet" yanıtının fazla 

olması halinde grubun etkin bir grup yani takım olduğu şeklinde bir değer

lendirmeye gidilir. "Genellikle hayır" yanıtının fazla oluşu durumunda ise 

değerlendirme yukarıdakinin tersi şeklinde olur. 

Bu araştırmada tabloya dökülen puanlar kullanılarak, her bir takım 

ıçm o takımın G.E.C.'den aldığı toplam puanlar hesaplanmıştır. Yine 

M.S.Q.'da olduğu gibi, bu ölçeğin sorularını oluşturan 20 değişken üzerin

de tek tek durulmamıştır. Daha önce de değinildiği gibi, bu araştırmada 

amaç takımların etkinliğini sağlayan ya da buna engel olan özellikleri sap

tamaktan öte, takımın genelde etkin bir takım olup olmadığı ile iş tatmini 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. 
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VII. BULGULAR VE YORUM 

A.ÇALIŞMA TAKIMLARININ GENEL İŞ TATMİNİ VE 

TAKIM ETKİNLİ(; İ AÇISINDAN a~.a......,,11.&..M""J.,,., a.1L& ....... ...JJ.T&.nu...JO.a 

Kırk altı çalışma takımı çalıştıkları takımların özellikleri ile iş tat

mini açısından kıyaslandığında, aralarında istatistiki açıdan anlamlı bir 

ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Çalışma takımlarının her birinin hesaplanan ilişki katsayısının orta

laması (r 8=0,83 1) iken otuz ve daha fazla N için 0,05 güven düzeyi için ve

rilen anlamlı değer (p=0.306)'dır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, 

çalışma takımların etkinliği ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olmadı

ğını kabul eden Ho hipotezi doğrulanmamıştır. Yani, araştırma kapsamına 

alınan kırk altı çalışma takımında, iş tatmini ile çalışma takımların etkinli

ği arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Tablo- 1 'de de görüldüğü gibi, kırk altı takımdan otuz beş tanesinde 

istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır. Bu sayının toplam takım sayısı 

içindeki oranı, genel değerlendirme sonuçlarının olumlu olmasında önemli 

bir etkendir. 

Yine bu takımlardan on tanesi arasında istatistik:i açıdan anlamlı bir 

ilişki olmadığı görülmüştür. Bu on takım için hesaplanan r8 değeri, 0,05 

güven düzeyinde her N (takımın üye sayısı) için ayn ayn verilmiş olan de

ğerlerden (p) daha düşüktür. Yani, sözü edilen bu takımlarda iş tatmini ile 

çalışma takımlarının arasındaki ilişki rastlantısal ya da şansa bağlıdır. 

Kırk altı çalışma takımından sadece bir tanesinde korelasyon katsa

yısı "O"ın altında çıkmıştır. Bu takımda (39. takım) iş tatmini ile çalışma 

tınılarının arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 
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Tablo- 1 : Çalışma Takımlarının Takım Etkinliği ve Genel İş Tatmini Açı

sından Karşılaştırılması. 

Takım Üye Takım Etkinliği Genel lş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı 

No Sayısı x SD x SD 
PDeğeri Bulunan 

rs pS0,05 rsDeleri 

1 7 81.00 5.10 81.65 9.08 0.544 0.714 -
2 6 80.17 7.81 79.23 5.10 0.842 0.829 0.842 

3 5 78.60 4.62 76.40 7.65 0.275 0.900 -
4 5 78.20 11.69 75.92 5.76 0.975 0.900 0.975 

5 7 83.14 6.64 78.42 4.29 0.781 0.714 0.781 

6 6 86.33 8.62 85.20 7.25 0.842 0.829 0.842 

7 7 89.71 3.90 79.68 6.68 0.937 0.714 0.937 

8 7 84.14 11.80 81.00 8.23 0.875 0.714 0.875 

9 6 84.66 3.93 78.20 3.25 0.913 0.829 0.913 

10 4 70.00 7.87 68.70 13.00 1 1 1 

11 5 73.60 7.47 14.96 4.02 0.650 0.900 -
12 4 85.50 6.61 81.05 4.79 1 1 1 

13 6 89.66 4.71 83.53 4.19 0.642 0.829 -
14 7 77.29 8.71 74.02 10.94 0.142 0.714 -
15 6 85.00 5.83 78.66 7.14 0.942 0.829 0.942 

16 5 80.20 15.48 78.60 11.23 0.900 0.900 0.900 

17 5 73.00 4.53 68.40 4.59 0.400 0.900 -
18 4 84.50 7.77 84.65 6.93 0.800 1 ' -
19 5 72.80 6.10 69.84 4.64 0.900 0.900 0.900 

20 4 91.00 3.83 87.55 8.78 1 0.900 1 

21 5 90.40 6.80 90.00 5.73 0.900 0.900 0.900 

22 4 87.75 6.95 86.20 11.04 1 1 1 

23 3 77.33 6.03 73.40 19.57 1 1 1 

24 4 85.00 10.00 82.25 13.81 1 1 1 

25 7 85.28 7.59 78.74 7.49 0.859 0.714 0.859 

26 4 85.00 9.27 78.35 12.08 0.950 1 -
27 4 76.75 12.42 75.10 7.74 1 1 1 

28 4 82.75 5.60 78.45 2.22 1 1 1 

29 5 78.20 5.81 75.00 7.14 1 0.900 1 

30 4 83.25 16.80 81.25 7.37 1 1 1 

31 5 80.60 8.26 75.04 4.97 0.915 0.900 0.975 

32 5 85.60 8.16 80.36 8.16 1 0.900 1 

33 4 94.00 7.34 87.50 5.35 0.800 1 -
34 5 85.80 5.07 74.92 6.92 0.900 0.900 0.900 
35 . 6 84.50 6.12 74.40 13.45 0.928 0.829 0.928 

36 5 84.40 6.50 77.94 2.98 0.975 0.900 0.975 

37 6 80.50 12.28 78.96 4.24 0.928 0.829 0.928 

38 6 82.00 10.99 81.46 12.57 0.900 0.829 0.900 

39 6 83.00 8.36 82.96 7.69 - 0.157 0.829 -
40 4 87.50 7.14 85.45 6.36 1 1 1 

41 4 83.25 4.19 80.65 6.71 1 1 1 

42 6 85.50 7.79 76.93 7.33 0.942 0.829 0.942 

43 7 85.71 7.11 72.82 7.05 0.276 0.714 -
44 6 76.33 12.03 77.10 11.21 0.885 0.829 0.885 

45 6 76.43 10.15 83.00 7.45 0.900 0.829 0.900 

46 6 78.50 7.36 71.40 3.85 0.942 0.829 0.942 

TOPlAM 46 82.47 7.76 78.81 7.57 0.831 (N=30 ve üstü) 0.941 
0.306 



B-TAKIM ETKİNLİGİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN ÇALIŞMA TAKIMLARINÜYE SAYISI 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRIL~ASI 

Çalışma takımlarının üye sayısının takım etkinliği ve iş tatmini ara

sındaki ilişkiyi etkileyip etkilemediğini saptamak için, sonuçlar farklı sayı

da üyeden oluşan takımlar için ayn ayn değerlendirilecektir. 

Tablo- 2 : Üç ve Dört Kişiden Oluşan Takımların Takım Etkinliği ve 

Genel İş Tatmini Açısından Karşılaştırılması. 

Üye Takım Takım Etkinliği Genel iş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı 
PDeğeri Bulunan 

Sayısı No: x SD x SD rs ~0.05 r8 Değeri 

3 23 77.33 6.03 73.40 19.57 1 1 

10 70.00 7.87 68.70 13.00 1 1 

12 85.50 6.61 81.05 4.79 1 1 

18 84.50 7.77 84.65 6.93 0.80 -
" 20 91.00 3.83 87.55 8.78 1 1 

22 87.75 6.95 86.20 11.04 1 1 
24 85.00 10.00 82.25 13.81 1 1 

4 26 85.00 9.27 78.35 12.08 0.96 1 -
27 76.75 12.42 75.10 7.74 1 1 
28 82.75 5.60 78.45 2.22 1 1 
30 83.25 16.80 81.25 7.71 1 1 

33 94.00 7.34 87.50 5.35 0.8 -
40 87.50 7.14 85.45 6.36 1 1 

41 83.25 4.19 80.65 6.71 1 1 

TOPLAM 14 85.59 4.98 80.75 9.19 0.967 (N=14 için) 1 
0.306 

Üç ve dört kişiden oluşan takımlarda, takım etkinliği ve iş tatmini 

arasında anlamlı bir ilişkinin olabilmesi için, hesaplanan r 8 değerinin "1" 

olması gerekmektedir. Üç kişiden oluşan takım sayısı bir, dört kişiden olu

şan takım sayısı on üçtür. Bu on dört takımdan on bir tanesinde iş tatmini 

ile takım etkinliği arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu sap

tanmıştır. 
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Üç ve dört kişiden oluşan takımların üç tanesinde iş tatmini ile 

:akım etkinliği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. 

Üç ve dört kişiden oluşan on dört çalışma takımı için genel bir de

~erlendinne yapıldığında, Tablo- 2'nin toplam sütunundan yararlanarak şu 

mnuca varabiliriz: N = 14 için 0,05 güven düzeyinde olması gereken kore

lasyon katsayısı (p=0,456) iken, bu on dört takımın tamamından elde edilen 

lcorelasyon katsayısı (r8=0,967)'dir. Bu sonuçlar, üç ve dört kişiden oluşan 

:m dört takımda iş tatmini ve takım etkinliği açısından anlamlı bir ilişki ol

juğunu göstermektedir. 

Tablo- 3 : Beş Kişiden Oluşan Takımların Takım Etkinliği ve Genel İş 

Tatmini Açısından Karşılaştırılması. 

Üye Takım Takım Etkinliği Genel lş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı 
PDeğeri Bulunan 

Sayısı No: x SD x SD rs p~0.05 rs Değeri 

3 78.60 4.62 76.40 7.65 0.275 -
4 78.20 11.69 75.92 5.76 0.975 0.975 

11 73.60 7.47 74.96 4.02 0.650 -
16 80.20 15.48 78.60 11.23 0.900 0.900 

17 73.00 4.53 68.40 4.59 0.400 -
19 72.80 6.10 69.84 4.64 0.900 0.900 

5 . 21 90.40 6.80 90.00 5.73 0.900 0.900 0.900 

29 78.20 5.85 75.00 7.14 1 1 

31 80.60 8.26 75.04 4.92 0.975 0.975 

32 85.60 8.16 80.36 8.16 1 1 

34 85.80 5.07 74.92 6.92 0.900 0.900 

36 84.40 6.50 77.92 2.98 0.975 0.975 

TOPLAM 12 80.11 7.53 76.44 6.14 0.820 (N=12 için) 0.947 
0.506 

Üye sayısı beş olan on iki takım vardır. Bu on iki takımdan dokuz 

tanesinde iş tatmini ile takım özellikleri arasında istatistiki açıdan anlamlı 

bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

N= 5 için 0,05 güven düzeyinde anlamlı bulunan p değeri 0,900 iken 

bu gruplardan dokuz tanesinin hesaplanan r8 değeri bu değerin üzerinde bu-
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Beş kişiden oluşan on iki grup için genel bir değerlendirme yapıldı

ğında bu gruplar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ortaya 

çıkmıştır. N= 12 için verilen ilişki katsayısı (p=0,506)'dır. Beş kişiden olu

şan on iki grubun ortalama ilişki katsayısı (r8=0,820) olarak bulunmuştur. 

Altı kişiden oluşan on üç takımdan on bir tanesinde, iş tatmini ile 

Tablo- 4 : Altı Kişiden Oluşan Takımların, Takım Etkinliği ve Genel İş 

tatmini Açısından Karşılaştırılması 

Üye Takım Takım Etkinliği Genel İş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı 
PDeğeri Bulunan 

Sayısı No: x SD x SD rs p~0.05 r8 Değeri 

2 80.17 7.81 79.23 5.10 0.842 0.842 

6 86.33 8.62 85.20 7.25 1 1 

9 84.66 3.93 78.20 3.25 0.913 0.913 

13 89.66 4.71 83.53 4.19 0.642 -
" 15 85.00 5.83 78.66 7.14 0.942 0.942 

35 84.50 6.12 74.40 13.45 0.928 0.928 

6 37 80.50 12.28 78.96 4.24 0.928 0.829 0.928 

38 82.00 10.99 81.46 12.57 0.900 0.900 

39 83.00 8.36 82.96 7.69 0.157 -
42 85.50 7.79 76.93 7.33 0.942 0.942 

44 76.33 12.03 77.10 11.21 0.885 0.829 

45 76.43 10.15 83.33 7.45 0.900 0.900 

46 78.50 7.36 71.40 3.85 0.942 0.942 

TOPLAM 13 82.50 8.15 79.33 7.28 0.815 0.436 0.915 

takım etkinliği arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yani, hesaplanan r 8 değerleri N=6 için verilen (p=0,829) değerin

den daha büyüktür. 

Tablo- 4'ün toplam sütununda yer alan sonuçlara göre genel bir de

ğerlendirme iş tatmini ile takım etkinliği arasında istatistiki açıdan anlamlı 

bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. On üç takımın hesaplanan iş ortalaması 

0,815 olarak bulunmuştur. Bu değer, 0,05 güven düzeyinde N=l3 için veri

len 0,436 değerinden büyük bulunmuştur. (Bu değerlendirmede N=13 için p 
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:leğeri tabloda verilmediği için, N=14 için verilen 0,436 değeri kullanılmış

tır.) 

Yedi kişiden oluşan yedi tane çalışma takımı vardır. bu takımlardan, 

Tablo- S : Yedi Kişiden Oluşan Takımların, Takım Etkinliği ve Genel İş 

Tatmini Açısından Karşılaştırılması 

Üye Takım Takım Etkinliği Genel İş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı 
PDeğeri Bulunan 

Sayısı No: x SD x SD rs pS0,05 rs Değeri 

1 81.00 5.10 81.65 9.08 0.544 -
5 83.14 6.64 78.42 4.29 0.781 0.781 

7 89.71 3.90 79.68 6.68 0.937 0.937 

7 8 84.14 11.80 81.00 8.23 0.875 0.714 0.875 
" 14 77.29 8.71 74.02 10.94 0.142 -

25 85.28 1.59 78.74 7.49 0.859 0.859 

43 85.71 7.11 72.82 7.05 0.276 -
TOPLAM 7 83.72 7.26 78.04 7.68 0.592 (N= 7 için) 0.863 

0.714 

dört tanesinde istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

bu beş takımda N=7 için verilen ilişki katsayısı (p=0,714)'den daha büyük 

çıkmıştır. 

Üye sayısı yedi olan takımlardan üç tanesinde ise, iş· tatmini ile 

takım özellikleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı orta

ya çıkmıştır. 

Tablo- 5'in toplam sütunu dikkate alınarak: üye sayısı yedi olan ta

kımlarda iş tatmini ve takım etkinliği arasındaki ilişki bakımından genel bir 

değerlendirme yapıldığında, istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkinin bulunma

dığı görülmüştür. (Burada sözü edilen N-7 takım üyelerinin sayısı değil, 

yedi kişiden oluşan takımların sayısıdır). Bunun nedeni yedi kişiden oluşan 

takımların sayısının da yedi tane oluşu ile yakından ilgilidir. Takımların her 

biri için tek tek yapılan değerlendirmede kullanılan p değeri ile takımların 

tamamı için yapılan genel değerlendirmede kullanılan p değeri birbirine 
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ile takımların tamamı için yapılan genel değerlendirmede kullanılan p değe

ri birbirine eşittir. Dolayısıyla, anlamlı ilişkinin bulunmadığı üç takımın 

hesaplanan ilişki katsayısı Tablo- 5'in toplam sütununda göıiilen değeri 

olumsuz yönde etkilemiştir ve yedi kişiden oluşan takımların genel değer

lendirmesinde, bu takımlarda iş tatmini ile takım etkinliği arasında anlamlı 

bir ilişkinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

C. TAKIM ETKİNLİGİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN TAKIMLARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Takım üyelerinin birlikte çalışma sürelerinin (her bir üyenin çalışı

lan işe giriş süresinden araştırmanın yapıldığı zamana kadar geçen ortalama 

süre) takım etkinliği ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için, 

ortalama beş yıl ve daha fazla süredir birlikte çalışan takımlar ile çalışma 

süreleri bir ve iki yıl arasında olan takımlar ayn ayn incelenmiştir. 

Bu takımlar dışında kalanların ortalama birlikte çalışma süreleri üç 

ve beş yıl arasında değiştiği için, ayırıcı olmayacakları düşünülerek bu de

ğerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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tablo- 6: Ortalama Çalışma Süresi Beş Yıl ve Daha Fazla Olan Takıınlann 

1- Takım Etkinliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki Açısından Karşılaş-
tınlması 

Üye Birlikte Takım Takım Etkinliği Genel 1ş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı 
Çalışma PDejeri Bulunan 

Sayısı Süresi No.: x SD x SD rs pS0.05 rs Değeri 

7 9.5 5 83.14 6.64 78.42 4.29 0.781 0.714 0.781 
6 7.5 6 86.33 8.62 85.20 7.25 0.842 0.829 0.842 
7 11.5 7 89.71 3.90 79.68 6.68 0.937 0.714 0.937 
4 9.5 12 85.50 6.61 81.05 4.79 1 1 1 
4 5 28 82.75 5.60 78.45 2.22 1 1 1 

1 5 7.5 29 78.20 5.81 75.00 7.14 1 0.900 1 

J 4 5.5 33 94.00 7.734 87.50 5.35 0.800 1 --
1 

TOPLAM 7 85.66 6.402 80.75 5.38 0.908 (N=7 için) 0.926 0.714 

Ortalama çalışma süreleri beş yıl ve daha fazla olan yedi takımdan 

1 

altı tanesinde iş tatmini ve takım etkinliği arasında istatistiki açıdan anlam-

lı bir ilişki olduğu görülmektedir. . 

Bu takımlardan sadece bir tanesinde iş tatmini ve takım etkinliği 

arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Takımların tek tek değerlendirmeleri dışında, Tablo-6'nın toplam sü

tununda yer alan değerlere dayanarak ortalama çalışma süresi beş yılın üze

rinde olan takımların tamamı dikkate alındığında da anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkmaktadır. Her bir takım için hesaplanan rs değerlerinin ortalaması 

(0.908) iken, yedi takımın toplamı için olması gereken anlamlı p değeri tab

loda (0.714) olarak verilmiştir. Bu değerlendirmenin kaynağı hesaplanan rs 

değerlerinin anlamlı olan p değerlerinden daha büyük oluşudur. 

Ortalama çalışma süresi bir ve iki yıl arasında değişen yedi tane ça

lışma takımı vardır. Araştırma kapsamına alınan firmaların uzun yıllardır 

faaliyet gösteriyor oluşuna dayanarak ortalama çalışma süresi düşük olan bu 

yedi takımda işgücü devrinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Oysa, 

etkin takımlarda iletişim, eleştiri, motivasyon, hedef ve amaçlar, moral ve 

bağlılık, etkili ve açık liderlik, çatışmaları yönetme, karar verme, inisiyatif 

kullanma, yaratıcılık, takım bağlılığı, v.b. sağlandığı için üyelerin bulun

dukları takımlarda kalma eğiliminin yüksek olması beklenmektedir. 
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t~bl~~7:0rtalama Çalışma Süresi Bir - İki Yıl Arasında Olan Takımların 

i 

i
l Takım Etkinliği ve İş tatmini Arasındaki İlişki Açısından Karşılaşn

rılması 
1 

Ortalama Takım Takım Etkinliği Genel İş Tatmini Hesaplanan Anlamlı Olan Anlamlı Üye 
Sayısı Çalışma PDeğeri Bulunan 

Süresi No.: x SD x SD rs pS0.05 rs Değeri 

5 2 3 78.60 4.62 76.40 7.65 0.275 0.900 -
5 2 11 73.60 4.47 74.96 4.02 0.650 0.900 --
7 1 14 77.29 8.71 74.02 10.94 0.142 0.714 -
4 2 20 91.00 3.83 87.55 8.78 1 0.900 1 
4 1.5 30 83.25 16.80 81.25 7.71 1 1 1 
5 2 31 80.60 8.26 75.04 4.97 0.975 0.900 0.975 
5 2 32 85.60 8.16 80.36 8.16 1 0.900 1 .. 

(N=7 için) 'IOPI.AM 7 81.27 7.82 78.46 7.461 0.720 
0.714 

0.993 

Araştırmaya dahil edilen yedi takımda bu beklenti gerçekleşmemiş

tir. Bu takımlardan üç tanesinde takım etkinliği ve iş tatmini arasında ista

tistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunmadığı halde, Tablo-7'nin toplam sütu

nunda yer alan verilere dayanarak yapılan değerlendirmede, bu yedi takım 

genelinde iş tatmini ile takım etkinliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş

tur. Bunun nedeni birlikte çalışma süreleri nispeten az olan bu takımlardan 

iki tanesinin üye sayısının dört olması ve ilişki katsayılarının ( 1) olarak he

saplanmasıdır. Yine beş kişiden oluşan takımlardan birisinde de sonuç (1) 

şeklinde ortaya çıkmıştır. 
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VIII. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebi-

lir: 

1. Çalışma takımlarından tamamından ( 46 tane) elde edilen verilere 

dayanılarak yapılan değerlendirme sonucu, takımların etkinliği ile iş tatmini 

arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

2. Çalışma takımlarının üye sayısının, iş tatmini ile takım etkinliği 

arasındaki ilişkinin düzeyini etkilediği saptanmıştır. 

Yedi kişiden daha az sayıda üyeden oluşan takımlar dışında kalan ta

kımlarda takım etkinliği ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olduğu gö

rülmüştür. Ancak bu ilişki, üye sayısı daha az olan takımlardan (3-4 kişi), 

üye sayısı en fazla olan takıma doğru (7 kişi) azalmakta ve nihayet yedi ki

şilik takımlarda iş tatmini ile takım etkinliği arasında anlamlı bir ilişki ol

madığı saptanmıştır. 

3. Takım üyelerinin birlikte çalışma süreleri açısından iş tatmini ve 

takım et kinliği arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. 

Üyelerin birlikte çalışma sürelerinin iş tatmini ve takım etkinliği 

·arasındaki ilişkiyi etkilemesinin beklendiği daha önce belirtilmişti. Bu bek

lenti, üyeleri uzun süredir birlikte çalışan takımlarda iş tatmini ile takım et

kinliği arasında anlamlı bir ilişkinin saptanması, üyeleri daha kısa süredir 

birlikte çalışan takımlarda ise bu ilişkinin anlamlı olmayacağı şeklinde idi. 

Çalışma süreleri nispeten uzun olan takımlarda bu beklenti gerçekleşmiş, 

ancak çalışma süreleri düşük olan takımlarda gerçekleşmemiştir. 

Yukarıda sözü edilen sonuçlan genellediğimizde, takımların etkinlik 

düzeyi ile iş tatmini arasında bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma ta

kımlarının etkin hale getirilmesi dolayısıyla, takım üyelerinin işlerinden 
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duydukları tatmin düzeyinin arttırılması için özellikle takım liderlerine şun

lar önerilebilir: 

l. Takım oluşturmada özen gösterilmesi: Yöneticilerin öncelikle 

"Örgüt Geliştirme" yöntemlerinden birisi olan "takım kurma ve geliştirme" 

konusunda bilgilenmeleri ya da gerektiğinde bu konuda faaliyet gösteren 

davranış bilimleri uzmanlarından ve danışmanlarından yararlanmaları ge

rekmektedir 

2. Üyelere takım çalışmasına olanak sağlayacak bir çalışma ortamı

nın ve atmosferinin sağlanması: Öncelkle çalışılan fizik koşulların işin türü 

de dikkate alınarak üyelerin verimliliği ve tatmini açısından organize edil

mesi gerekmektedir. 

Üyel~r özenle seçildikten ve iyi bir çalışma ortamı sağlandıktan 

sonra yapılması gereken, takım çalışması için gerekli bir atmosferin sağlan

masıdır. Bunu sağlamak için üyelere kendilerini ifade edebilme olanağı sağ

lanmalıdır. Aynca, takım sayısının (işin niteliği de gözönünde tutularak) 

üyelerarası etkileşime olanak sağlayacak düzeyde tutulması gerekmektedir. 

Bütün bunlara ek olarak, amaçların takım üyeleri ile birlikte saptanması ve 

üyeler tarafından kabul görmesini sağlamak, takım ile ilgili kararları üyele

rin etkin katılımıyla almak, etkili ve açık bir liderlik uygulamak, üyelerin 

bireysel yetenekleinin geliştirilerek bunlardan en üst düzeyde yararlanmak 

gibi takımların etkinliğini sağlayacak ve bağlılığı artıracak çabaların göste

rilmesi gerekmektedir. 

' 3. Problemlerin saptanması ve çözümlenmesi: Yukarıda sözü edilen 

çabaların uygulanmasında başarılı olunamazca, ya da bütün çabalara rağmen 

takım etkinliği sağlanamazsa, problemlerin ya da 'eksikliklerin . saptanarak 

gerekli müdahale teknikleriyle takımların etkinliğini sağlamaya çalışmak 

yararlı olacaktır. Bu şekilde, takım üyeleri işleri için motive olabilirler ve 

yaptıkları işle ilgili olarak duydukları tatmin düzeyi artabilecektir. 
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ÖZET 

Günümüz örgütlerinde insan faktörüne gösterilen ilgi giderek art

maktadır. Bunun nedeni, insanın örgütsel amaçlan gerçekleştirmek üzere 

oluşturulan takımların temel yapı taşı oluşu ve örgütlerin etkinliğinin çalış

ma takımlarının etkinliği tarafından doğrudan etkilenmesidir. Ekonomi için

de hizmet sektörünün giderek artması sonucu, hem örgüt içinde hem de 

örgüt dışında insan ilişkilerinin belirleyiciliği artmaktadır. 

Aynı zamanda, insanlar örgütsel amaçlan gerçekleştirmede kullanı

lan tüm girdileri dönüştürerek sonucu doğrudan belirlerler. Aynca, insan

lardan sağlanabilecek maksimum faydanın -diğer faktörlerin aksine- kesin 

olarak belirlenememesi bu ilgiyi giderek yoğunlaştırmaktadır. 

Örgütsel takımların etkinliğinin sağlanabilmesi için, üyelerin paylaş

tıkları amaçlan işbirliği içinde gerçekleştirmeleri ve motive olmaları ge

rekmektedir. Aynca, bireylerin işlerinden duydukları tatmin düzeyinin yük

sek olması ve takım üyesi olmanın bilinciyle üyeliği devam ettirmeye 

istekli olması gerekmektedir. 

Buradan hareketle, araştırmada, çalışma takımlarının etkinliği ile 

işten duyulan tatmin arasında bir ilişki olup olmadığı saptanmak istenmiş

tir. 

Araştırma, İzmir ili içerisinde faaliyet gösteren 22 ilaç f"ırmasında 

yer alan 46 çalışma takımında yapılmıştır. Araştırma grubu "tıbbi mümes

sil" olarak çalışan 222 erkek 20 kadan olmak üzere 242 kişiden oluşmakta

dır. 

Araştırmada takım etkinliğini ölçmek için GEC (Group Efectiveness 

Checklist) ve iş tatmininin düzeyini ölçmek için NSQ (Minnesota Satisfacti

on Checklist) kullanılmıştır. 
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Araştırma sonuçlarına göre, kırk altı çalışma takımının tamamı için 

yapılan genel değerlendirmede, takım etkinliği ile iş tatmini arasında an

lamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Takımların sahip oldukları üye sayısına göre takım etkinliği ve iş 

tatmini karşılaştırıldığında, aralarındaki ilişkinin takımların üye sayısına 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Üye sayısı en fazla (yedi) olan ta

kımlarda anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

Bu sonucun, takımların üye sayısı arttıkça kişiler arası etkileşim ola

naklarının azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Takım üyelerinin birlikte çalışma süreleri dikkate alınarak yapılan 

karşılaştırmada beklenen yönde bir ilişki saptanamamıştır. Üyelerin ortala

ma çalışma süresi beş yıldan fazla olan takımlarda takım çalışması ve iş tat

mini arasındaki ilişkinin beklendiği gibi anlamlı olduğu saptanmış, çalışma 

süreleri bir ve iki yıl arasında olan takımlar da ise, beklenenin aksine an

lamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Bu sonucun, çalışma süreleri nispeten kısa olan yedi takımın üye sa

yısın an düşük olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Daha önce de belir

tildiği gibi, üye sayısı az olan takımlarda takım etkinliği ve iş tatmini ara

sındaki ilişki daha anlamlı çıkmıştır. 
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~K-1 Takım Çalışması Üye Anket Formu 

t{n,SOYAD 

~ALIŞILAN FİRMA 
ÇALIŞILAN BÖLÜM 

~ÖLÜM İÇİNDEKİ GÖREV 

. 
•········•············•···••·······················•·· 

. 
·········································r············ 

1U İŞTE KAÇ YILDIR ÇALIŞILDIÖ I: .................•........•........••.•••.•••....••.. 

fi'IBZUN OLUNAN OKUL 
1 
1 

YAŞ 
1 

~tNSlYET 
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EK-2 Takım Etkinliği Kontrol Listesi 

AÇIKLAMA: 

Aşağıda sıralanmış olan ifadeler iş yaşamımızdaki çalışma ilişkileri
nizin düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

İfadelerden bazılarının tanımladığı durumlar iş yerinizde olmasını 
istediğiniz ya da istemediğiniz bir duıuıııu ifade ediyoı olabiliı. Her durum
da lütfen her soruya cevap veriniz. İfadeleri dikkatle okuyunuz ve arzuları
nızı ya da tepkilerinizi değil mevcut durumu yansıtacak cevaplar veriniz. 

İleriki sayfalarda şimdiki çalışma ilişkileriniz hakkında bazı ifade

ler bulacaksınız. 

- Her bir ifadeyi dikkatle okuyunuz. 

- O ifadenin, sizin şimdiki işinizin sözü geçen yönünü ne ölçüde 
yansıttığına karar veriniz. 

- İfadelerin çalışma ilişkilerinizi yansıtma düzeyini her birinin kar

şısında yer alan ilgili bölüme "x" işareti koyarak belirtiniz. 

TK: Tamamen Kabul 

K: Kabul 

KRS: Kararsız 

R: Red 

TR: Tamamen Red. 
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1- Grup atmosferi rahat ve konforludur .......................... TK K KRS R TR 

2- Grup görüşmeleri (toplantıları) sık sık tekrarlanır ve ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

genellikle yapılan iş ile ilgilidir ............................... 

3- Grup üyeleri görevlerini açık seçik bilir .................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4- Grup üyeleri birbirlerinin düşüncelerini dinlerler ...... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5- Fikir ayrılıkları höşgürülür ve çözümlenmeye çalışı- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

hr ................................................................... 

6- Faaliyetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi gerekti- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ği konusunda fikir birliği vardır .............................. 

7- Grup iç ve dış kaynaklardan gelen açık ve samimi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

eleştirileri hoş karşılar ............................................. 

8- Grup üyeleri arasında iyi kurulmuş ve tatmin edici ça- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

hşma iliş~ileri vardır ............................................ 

9- Lider ve astlar arasında iyi kurulmuş ve tatmin edici ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

bir ilişki vardır ........................................................ 

10- Uyarı ve eleştirilerin yararları bilinerek dikkatler üze- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

rinde durulur ...................................................... 

11- Grup üyeleri arasında rekabetten ziyade işbirliğine ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

yönelik ilişkiler vardır ............................................. 

12- Grup amaçları, başarısızlık korkusu ve endişe yarat- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

madan, başarı sınırlarını zorlayacak biçimde belirle-

nir .......................................................................... 

13- Grup lideri ve üyeler, grup üyelerinin yeteneklerinin ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

yüksek olduğu konusunda fikir birliğine sahiptirler .... 

14- Grup içinde yaratıcılık teşvik edilir ........................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

15- Grubun gösterdiği başarıda, iletişimin önemli bir payı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

vardır ..................................................................... 
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l6- Grup üyeleri eleştirilme kaygısı taşımadan düşüncele-

rini rahatça söylerler •................................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

l7- Grup üyeleri sürekli işleriyle meşguldür fakat gerçek-

leştirebileceklerinden çok iş yükü altında değildir- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ler ............................................................... 

L8- Grup üyeleri kendi görevlerini yerine getirirlerken 

grubun başarısına katkılarının bilincindedirler ........... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

W- Faaliyetler sürdürülürken, üyelere verilen görevler 

açıktır ve üyeler tarafından kabul görür .................•... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

() () () ()() 
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EK-3 İş Tatmini Ölçeği 

AÇIKLAMA: 

Ekte sorulan sorular sizin işinizden aldığınız tatmini araştırmak için 
hazırlanmıştır . 

. ' 

Bazı sorular size tam hitap etmeyebilir veya size ters düşebilir. Hem 
durumda lütfen her bir soruya yanıt veriniz. Sorular hazırlanırken kolay an
laşılıp, kolay yanıtlanması için çaba gösterilmiştir. Lütfen soruları dikkat
le okuyunuz ve hissettiklerinizi en iyi ifade edecek şekilde cevaplayınız. 
Cevaplar "doğru" ya da "yanlış" diye değerlendirilmeyecektir. Çünkü amaç 
işinizden duyduğunuz tatmin düzeyini saptamaktır. 

İlerki sayfalarda şimdiki işiniz hakkında bazı ifadeler bulacaksınız. ~ 

- Her bir ifadeyi dikkatle okuyunuz. 

- O ifadede, sizin şimdiki işinizin sözü geçen yönü ile ne kadar tat
min veya tatminsizlik duyduğunuza karar veriniz. 

- Eğer işiniz size, beklediğinizden çok doyum sağlıyorsa "Çok tat

min edici" ifadesinin altındaki paranteze işaret koyunuz. 

- Eğer işiniz size ne bekliyorsanız onu veriyorsa "Tatmin edici" ifa
desinin altındaki parantezi işaretleyiniz. 

- Eğer işinizin size beklediğinizi verip vermediği konusunda bir ka
rara varamıyorsanız "ne tatmin edici ne de değil" ifadesinin altındaki pa
ranteze işaret koyunuz. 

" 
./::,!Eğer işiniz size beklediğinizin altında bir doyum sağlıyorsa "Tat-

min edki değil" ifadesinin altındaki paranteze işaret koyunuz. 

- Eğer işiniz size beklediğinizden çok az hatta hiç doyum sağlamı
yorsa "Hiç tatmin edici değil" ifadesinin altındaki paranteze işaret koyu
nuz. 
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(endi kendine sor: İ§inin bu yönü tatmin edici mi? 

= >bJ) 

-8 
:;ı -8 >bJ) 

-8 = o 
..... >bJ) ~ ..... 
o -8 ..... 

~ :a o ..... :a . .... o o 
~ o o 

·~ ·~ 
:a ·~ o o 

·~ ·~ s s s 
°" o ~ ..... = = 

3u benim isim hakkında ne hissettiğimdir 
::ı:: E-4 z E-4 C)ı 

1- Başkalarına yardım edebilme imkanı ......................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2- Düşüncelerimi uygulayabilme imkanı ........................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3- Yaptığım işin ahlaka aykırı olmadığından emin olarak 

işi yapmak ............................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4- Kendi kendine çalışabilme imkanı ............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5- İşin çeşitliliği .......................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6- Diğer çalışanların beni yol gösterici saymaları ........... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7- En iyi yapabileceğim bir iş olması ............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ş- İşin toplumda saygıdeğer bir yeri olması .................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9- İş yerinin çalıştırdığı elamanlara karşı olan tutumu .... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10- Üssümle birbirimizi anlayış tarzımız ......................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

1 1- lş emniyeti. ............................................................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12- Yaptığım işin karşılığında aldığım ücret .................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13- tş yerinin çalışma şartları ......................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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(endi kendine sor: İşinin bu yönü tatmin edici mi? 

:;ı 
>00 o 
"O 

:;ı o 
>bJ) "O o 

:;ı o "O ..... >00 = ..... 
o -8 •P"I ~ ;a o 

..... ;a ..... o o o o o 

·~ 
;a 

·~ 
;a ·~ o o 

·~ ·~ s s s 
(.)ı o ~ ..... tı;S (ıj 

Bu benim işim hakkında ne hissettiğimdir 
tt: ~ z ~ Uı 

14- İşteki ilerleme imkanları .......................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

15- Teknik olarak Ussümün işin nasıl yapılacağını bilmesi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

16- İş arkadaşlarımla aramdaki işbirliği havası ..... ........... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

17- İşimi kendimin ayarlayabilme imkanı ........................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18- !ş1mi iyi yaptığım zaman takdir edilmesi.. ................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19- Yaptığım işte bazı neticeler elde etmek ..................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20- Zamanın büyük bir kısmını aktif olarak geçirmek ....... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

21- İnsanlara yardım edebilme imkan .............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

22- 'Kendi buluşum olan yeni ve orjinal şeyleri yapabilme 

imkanı .................................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

23- Yartığım işin benim din anlayışıma aykırı olmaması 

24- İşimde kendi başıma çalışma imkanı ......................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

25- Zaman zaman değişik şeyler yapma imkanı ................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

26- Diğer çalışanlara işi öğretmek ................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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(endi kendine sor: İ§inin bu yönü tatmin edici mi? 

;6h 
-8 

= -8 >bO 

-8 = G.> 
..... >bO = ..... 
o -8 ..... :8 :a o 
4) ..... :a . .... 4) o 4) o 

·~ :a 
·~ 

:a ·~ 4) G.> 

·~ ·~ fi fi fi 

°" ~ ..... "' G.> "' 
3u benim işim hakkında ne hissettiğimdir 

t:r= ~ z ~ C)ı 

27- Yaptığım işin yeteneğime uygun olması ..................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

28- Toplumda bir birey sayılabilme imkanı ...................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

29- lş yerinin yönetilme şekli ......................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

30- Üslerin çalışanları idame etme şekli.. ........................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

31- İşimin güvenilir bir gelecek sağlaması ....................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

32- Arkadaşlarım kadar para kazanma imkanı .................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

33- İş yerinin içinde bulunduğu şartlar ...............•............ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

34- İşimde ilerleme imkanları ......................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

35- Üssilmiln karar vermedeki yetkililiği. ........................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

36- Çalışma arkadaşlarımla yakın ilişkiler kurma imkanı .. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

37- Kendi başıma karar verme imkanı .............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

38- Yaptığım işin takdir edilmesi. ................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

40- Her zaman bir şey yapabilme imkanına sahip olabilme ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

41- İnsanlara yardım etme imkanı ................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Kendi kendine sor: İ§inin bu yönü tatmin edici mi? 

:-;:ı 
>b.O 
.g 

:-;:ı .g >b.O 
.g :-;:ı 8 
•ı-t >b.O •ı-4 

o -8 •ı-4 ~ :a ~ 4) •ı-4 •ı-4 4) o 4) o 

·~ :a 
·~ 

:a ·~ 4) 4) 

·~ ·~ s s s 
c.>ı 4) ~ •ı-4 as as 

Bu benim isim hakkında ne hissettiğimdir 
~ E-c z E-c Uı 

42- Her zaman değişik bir şey deneme imkanı .................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

43- Yaptığım işin benim vicdanıma aykırı olmaması ......... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

44- İşimde kendi başıma olmam ...................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

45- İşin yeknesaklığı (tekdüze monoton olması) ............... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

46- Diğer insanları denetleme imkanı .............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

47- Yeteneğimi ifade edebilme imkanı ............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

48- Önemli kişilerle beraber olma imkanı ........................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

49- İş yeri yönetiminin çalışanlar tarafından bilinmesi ...... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

50- Üssün elemanlarını kayırması ................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

51- İşimin sürekli bir iş olması ....................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

52- Ücretin benzeri işlerde verilenlerle karşılaştırılması ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

53- Çalışma saatlerinin memnun edici olması ................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

54- Terfilerin dağılışı .................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

55- Ü ssiln çalışanlara iş veriş tarzı .................................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

112 



<endi kendine sor: İ§inin bu yönü tatmin edici mi? 
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Bu benim isim hakkında ne hissettiğimdir 
:t ~ z ~ (.)ı 

56- Çalışma arkadaşlarımın samimiyeti ........................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

57- Diğer kişilerin işlerindeki sorumluluğu bilmeleri.. ...... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

58- Yaptığım işin takdir edilmesi .................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

59- Yapmaya değer olduğuna inandığım bir işi yapıyor 

olmak ..................................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

60- Her zaman meşgul olmak .......................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

61- Diğer insanlar için birşeyler yapabilme ...................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

62- t şin yapılmasında yeni ve daha iyi yollar bulabilme .... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

63- Diğer insanlara zarar vermeyecek bir işi yapıyor 

olmak ..................................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

64- Diğer insanlardan bağımsız olarak çalışma imkanı ...... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

65- Her gün değişik birşey yapma imkanına sahip olmak ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

66- Diğer insanlara ne yapacaklarını söyleme .................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

67- Yeteneklerimi kullanma imkanını bulma .................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Kendi kendine sor: İşinin bu yönü tatmin edici mi? 
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Bu benim isim hakkında ne hissettiğimdir 
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68- Diğer insanların gözünde önemli bir kişi olmak .......... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

69- lşyeri yönetiminin uygulanış şekli.. ........................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

70- Üssümün çalışanların şikayetlerini dikkate alış tarzı ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

71 - Sürekli bir iş olması ................................................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

72- Yaptığım iş karşılığında aldığım para ........................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

73- İşin çevresel şartları ................................................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

74- İşteki ilerleme imkanları .......................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

75- Üssün zor dunrumlarda yardım etme şartları ............... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

76- Diğer çalışanlarla arkadaşlık kurabilme kolaylığı ....... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

77- Kendi fikir ve kanaatimi kullanma özgürlüğü ............. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

78- işimi daha iyi yaptığımın bana belirtilmiş olması ........ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

79- işimi daima elimden geldiği kadar iyi yapabilme ........ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

80- Daima hareket halinde olabilme imkanı ..................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

81- Diğer insanlara biraz olsun yardım edebilme imkanı ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Kendi kendine sor: İ§inin bu yönü tatmin edici mi? 

r.:I 
>bJ) 

.g 
r.:I .g >bJ) 

.g r.:I o 
•ı-4 

>bJ) c:ı •ı-4 

o .g •ı-4 ~ :a o 
o •ı-4 :a •ı-4 o o o ~ ·~ :a 

·~ ·~ o o 

·~ ·~ s s s 
°" ~ •ı-4 ~ z ~ 

Bu benim isim hakkında ne hissettiğimdir 
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82- İşi yapmada kendi yöntemlerimi kullanma imkanı ....... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

83- İşimi yaparken başkalarını aldattığım duygusuna ka- ( ) ( ) ( ) ( ) 

pılmama ............................................................... ( ) 

84- Diğer kimselerden uzakta çalışabilme imkanı ............. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

85- İşimde birçok değişik şey yapabilme imkanı ............... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

86- Ne yapılacağını başkalarına söyleme imkanı .............. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

87- Kabiliyetimi ve becerimi kullanabilme imkanı ............ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

88- Toplumda bir yeri olma ............................................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

89- lşyerinin çalışanlara muamele şekli ........................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

90- Üssün çalışanlarla olan kişisel ilişkisi.. ..................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

91- Transfer ve işten çıkarmalardan uzak kalma ............... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

92- Ücretimin diğer çalışanlarınkine oranı ....................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

93- Çalışma şartları ....................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

94- İlerleme imkanları ................................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

ı ıs 



<endi kendine sor: İşinin bu yönü tatmin edici mi? 
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95- Üssün çalışanları yetiştirme tarzı .......................... ~ ... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

99- Çalışma arkadaşlarının birbirleri ile geçinme tarzı ...... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

97- İşimdeki sorumluluk ............................................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

98- İyi bir iş çıkardığımda ileri sürülen övgü ................... ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

99- İşimde elde ettiğim başarı duygusu ............................ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

100- Devamlı meşgul olabilme imkanı .............................. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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