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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTU
ÖZET
Firmalar globalleşme adı altında, hızla büyümekte, birleşmekte ve ulusal sınırlar
dışında stratejik ortaklıklar kurmaktadır. İnşaat sektörü de istisna değildir.
Ulusal sınırlar dışında iş yapmak, farklı kültürel ortamlarda şekillenen firmalar ve
insanlar ile etkileşim içinde olmayı gerektirir. Bu nedenle, çokuluslu örgütlerle
işbirliği halinde, birçok sorun ortaya çıkar. Bu problemlerin çoğu, yapılan işin
bulunduğu ülkedeki farklı geleneklere sahip insanlar ve milletlerden kaynaklanan
kültürel meselelerdir.
Kültür, içinde bulunduğumuz çevreden edindiğimiz değerler ve doğrular bütünüdür.
Dolayısıyla bir kültürün ‘doğru’ ya da ‘iyi’ olarak kabul ettiği bir olguyu, başka bir
kültür ‘yanlış’ ya da ‘kötü’ olarak yorumlayabilir. Kültürler arası anlaşmazlıkların
temeli, bu tarz fikir ayrılıkları, iletişim problemleri ve algı farklılıklarıdır.
Çatışma, insanların birbiriyle etkileşime geçtiği andan itibaren yaşadığı
anlaşmazlıklara verilen genel addır. Farklı safhalardan meydana gelen örgütsel
çatışma sürecinin başlamasına, çeşitli çatışma kaynakları neden olmaktadır. Bu
kaynaklar, iletişim, örgütsel yapıya ilişkin faktörler ve yapılan işler ilgili prosedürler
olmakla birlikte hepsi, temellerinde kültür faktörünü barındırmaktadır.
Örgütsel çatışma, kişinin karakterine ve ağırlıklı olarak da kültürüne uygun ‘çatışma
giderim biçimleri’nden birini seçmesi ile sonuçlanır.
Bu çalışma, uluslararası inşaat kapsamında, kültür ile çatışma yönetimi stilleri
arasındaki ilişkiyi kültürel karşılaştırma süzgecinden geçirerek incelemeyi
hedeflemiştir. Bu, bir anket çalışması ile sağlanmıştır. Anket, kültürü ve çatışma
giderim davranışlarını ölçen iki ayrı araçtan oluşmaktadır. Kültür, Markus &
Kitayama’nın, Hofstede bireycilik-toplulukçuluk skorlarından daha iyi ölçümde
bulunduğu görülen bağımlı bağımsız benlik kurgusu ile ölçülmüştür. Kişiler arası
çatışma yönetim stillerini ölçmek için ise, Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II
(ROCI-II) kullanılmıştır.
Çalışmanın örneklemini, Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta uluslararası bir
havalimanı inşa eden, çok uluslu bir ortak girişim firması oluşturmaktadır.
Örneklemdeki katılımcılar, üst yönetimden alt teknik kadroya kadar çeşitlilik
göstermektedir. Katılımcılara anketin İngilizce versiyonu yazar tarafından dağıtılmış
ve anket yüz yüze görüşme ile cevaplanmıştır.
Elde edilen sonuçların uluslararası inşaat kapsamında, kültür ile çatışma yönetim
davranışları arasında deneysel kanıt sağlaması beklenmektedir.
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CULTURAL ASPECTS OF CONFLICT MANAGEMENT IN
CONSTRUCTION
SUMMARY
On the title of globalization, companies are increasingly expanding, merging and
forming strategic alliances across national borders. Construction industry is no
exception.
Doing business across national boundaries requires interaction with people and their
organizations nurtured in different cultural environments. For this reason, there exist
many problems, when companies are to collaborate in multinational organizations.
Many of these problems come from cultural issues arising from the different
traditions of people and nations where the work is located.
Culture is the sum of some values and truths that we learn from our own
environment. Therefore, one culture can consider a phenomenon as ‘true’ and
‘good’, while another culture construes the same phenomenon as ‘wrong’ and ‘bad’.
The basis of cross-cultural conflicts is rooted by these kind mind diversities,
communication problems and perception differences.
Conflict is the general name of all kind of disagreements between people, starting
from the moment they come together for interaction. Organizational conflict process,
which has different phases, is set up by various sources. Altough these sources
consist of the factors of organizational structuring, procedures of the work that is
being carried out, and communication obstacles, they host the factor ‘culture’ in
common.
Organizational conflict comes to an end when people choose a ‘conflict management
style’, depending on their personality, and mostly their culture.
This study aims to examine the relationship between culture and conflict
management styles within the context of international construction, taking a culture
comparative perspective. This was achieved by a questionnaire survey. The survey
instrument embodied two seperate tools for measuring culture and conflict
management behavior. Culture was measured through Markus & Kitayama’s
independent and interdependent self-construals, which have been shown to be better
predictors of individual behavior than Hofstede’s individualism-collectivism scores.
To identify interpersonal conflict management behavior of individuals, Rahim’s
Organizational Conflict Inventory II(ROCI-II) was used in the survey questionnaire.
The sample in this study is composed of participants working in a multinational joint
venture, which is carrying out the new international airport in the Libyan capital of
Tripoli. Respondents in the sample ranged from managerial to non-managerial
professionals. They were surveyed using the English version of the questionnaire by
the first author in Libya where the questionnaires were handled to all the respondents
personally, and carried out face-to-face.

ix

It is hoped that the results will provide empirical evidence regarding the relationship
between culture and conflict management behavior within the context of
international construction.
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1.GİRİŞ
1.1 Konunun Belirlenmesi
Kültür, günlük yaşamda insanların düşüncelerini ve davranışlarını etkileyen en
önemli unsurlardan biri; insanların deneyimleri yorumlamak ve sosyal davranış icra
etmek için doğumdan sonra edindiği bilgiler bütünüdür (Hodgetts&Luthans, 2003).
Kültürel kazanımın kaynağı, içinde yetiştiğimiz ve gerçek dünya olarak kabul
ettiğimiz doğal çevremizdir. Diğer bir deyişle, insanların davranışları ilk olarak
kültür –ya da kültürel çevre- daha sonra da kişinin karakteriyle belirlenir.
Bir kültüre dahil olduğumuz zaman, çevremizdeki insanların davranışlarını örnek
alır, onlarla aynı algıya sahip olur, benzer bakış açılarını yakalar ve tüm bu değerleri
‘doğru’ olarak kabul ederiz. Bu değerler, içinde bulunduğumuz toplumun düşünce
yapısını ve kendini ifade etme biçimini, dolayısıyla da bireysel iletişimimizi
etkileyecektir.
Etkileşimin, insanlar arasında yanlış anlamalara yol açacağı, kaçınılmaz ve
yadsınamaz bir gerçektir. Fakat aynı kültüre dahil olan insanlar daha kolay iletişim
kurup, problemlerin üstesinden daha rahat gelirken, farklı kültürlerden insanlarla
yaşanan çatışmaları atlatmak her zaman daha zordur. Aslında, kendi kültürümüzden
insanlarla verimli etkileşim kurmak yeterince zordur. Dolayısıyla, farklı kültürlere
sahip insanlarla kurulan etkileşim, olayları çarpıtma ve yanlış anlama için, çok daha
büyük potansiyele sahiptir (Lane ve diğ., 2006). Kültürler arası anlaşmazlıklar, bu
noktada başlamaktadır.
Çözümlenemeyen kültürel meselelerin kökünü, kültürün kendi tanımında, yani
“öğrenilen problem çözümleri”nde aramak gerekir (Lane ve diğ., 2006). Her kültürün
kendine özgü bir problem çözüm yöntemi vardır. Dolayısıyla kültürden kültüre
farklılık gösteren davranışlar anlaşmazlıkları beraberinde getirmektedir.
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Tüm anlaşmazlıklara ve sorunlara rağmen neden farklı kültürlerden insanlarla
etkileşim gereği duyarız? İletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde bugünün dünyası,
gittikçe daha evrensel bir topluluk haline gelmektedir (Hong, 2005). Sosyal, politik,
ekonomik ve kültürel sınırları aşan insan etkileşimleri eskisinden çok daha hızla
artmakta ve bu da ani ve şeffaf küresel iletişimlerle sonuçlanmaktadır (Olson, 1999).
İnternet teknolojisindeki gelişmeler, siber mekanda kültürler arası iletişime ortam
sağlamakta; uluslararası seyahatlerin artması, göçler ve ticaretin büyümesi, doğal
olarak ulusal ve etnik sınırlar dışında kontakların oluşmasına, çatışma ve iletişim
sorunlarını da beraberinde getirerek neden olmaktadır (Ross, 1993). Bu derece ciddi
bir globalleşme oranıyla hızla gelişim gösteren dünyada, sorunsuzca yaşamını
sürdüren çok kültürlü organizasyonlardan bahsetmek, her zamankinden daha doğal
hale gelmiştir. Bu, çağımızın bir gereği olduğu için kaçınılmaz bir durumdur. Bu tür
organizasyonlar, farklı kültürlerden insanları bir araya getirip, eşsiz bir iletişim
ortamı yaratırlar. Özellikle bu tarz oluşumlar, kültürler arası etkileşimde stres ve
endişeleri arttırır (Hong, 2005). Bu nedenle, bu tarz oluşumlarda, çatışma eğilimi her
zaman yüksektir.
Çok kültürlü örgütler, yaşamlarını devam ettirebilmek için bir etkileşim dengesi
bulmalıdır. Teoride bu denge, evrensel düşünce yapısı ile sağlanabilir. Lane ve
diğerlerine göre evrensel düşünce yapısı, tek bir ülkenin kültüründen ya da
şartlarından bağımsız olarak kişisel ve mesleki başarı kriterleri geliştirme ve
yorumlayabilme; bu kriterleri, farklı ülkelerde, farklı kültürlerde ve çevrelerde
uygulayabilme yetisidir. Tüm bunlara rağmen, zihnimizi kültürün tüm etkilerinden
arındırmak imkansızdır ve aslında bu; istenmeyen bir şeydir. İçgüdüsel olarak
insanlar kendi kültürlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu da, farkında olmaksızın
değerleri, kökenleri, algıları, duyguları, doğruları ve diğer her özellikleriyle çatışma
ortamı yaratabildikleri anlamına gelir.
Uluslararası çok kültürlü örgütlerde her zaman, neden kaynaklandığını kimsenin
bilmediği görünmez bir stres ya da açık bir mücadele ortamı vardır. Böyle
durumlarda

kültür,

soyut

bir

unsur

olarak

genellikle

öngörülememekte,

tanınmamakta ya da görmezden gelinmektedir. Bu tavırların sonuçları, örgütü
çatışmaya yöneltmektedir.
Tüm ülkelerde “Yönetim” adı altında bir kavram mevcuttur ancak tanımı, bir
ülkeden diğerine değişkenlik gösterirken, şartların süreçlerini, felsefesini ve
2

sorunlarını anlayabilmek için tarihi ve kültürel anlayışı dikkate alır. Yönetim,
toplumsal süreçlerden izole edilebilecek bir fenomen değildir (Lane ve diğ., 2006).
Dolayısıyla kültür de, toplumdan ve örgütten ayrı düşünülemez.
Çok kültürlü bir örgütün başarısının devamı, sosyo-kültürel ve etnik farklılıkların ne
kadar iyi yönetildiği ile ilgilidir (Smelser&Alexander, 1999). Başka bir deyişle örgüt
içinde işlevsel olmayan çatışmaları önlemek, kültürel farkındalık ile ilgilidir.
Globalleşme, iş ve ekonomi alanındaki tanımına göre, ulusal sınırların, kısıtlayıcı
şartların kalkması ve teknolojiyle ivmelenerek erozyona uğramasıdır. Direkt yabancı
yatırımların (Foreign Direct Investment - FDI) daha rahat yapılmaya başlanması
sonucu ülkelerarası serbest dolaşıma başlayan sermaye, ticari liberalizm ile birlikte
sınırları açmaya yetmiştir. 90’lı yıllarda dünya çapında yabancı yatırımları
destekleyen binlerce yasa yürürlüğe girmiştir. Firmalar büyüme arayışı içinde hızla
yayılmakta, globalleşme trendini beslemekte ve ona cevap vermektedir. Bu büyüme
ve yayılma politikaları doğrultusunda, firmalar gittikçe çok kültürlü organizasyonlar
haline gelmektedir.
Çatışma iş ilişkilerinin bir parçasıdır; çünkü insanlar farklı bilgi algısına, amaçlara,
yöntemlere, kişisel ihtiyaç ve değerlere sahiptir. Çatışmanın çokça görüldüğü bir
sektör olan inşaat da, doğal olarak insan faaliyetidir ve yine normal olarak, başkaları
için projeleri tasarlayan ve yapımını üstlenenler de insandır (Kale, 1994). İnşaat
sektörü, proje bazlı olması ve birçok farklı kültürden katılımcıyı bünyesinde
barındırması dolayısıyla çatışma yönünden zengin bir sektördür. Sınırları aşarak
dünya çapında büyüyerek iş yapmaya devam eden, yerel ve harici işgücünü bir arada
kullanan birçok inşaat firması bulunmaktadır. Her aktörün farklı duygu ifade etme
biçimleri ve farklı dünya algısının olması ve özetle, neyin doğru neyin yanlış
olduğuna dair inançlarının değişkenlik göstermesi çatışmayı desteklemektedir.
Çatışma dünyanın her daim var olan unsurlarından biridir ve her zaman kültürden
etkilenecektir. İnşaat sektörünün gittikçe daha çok, farklı kültürlerden gelen işgücüne
sahip olmaya başlaması da, çatışmayı beraberinde getirmekte, bununla birlikte,
çatışmanın çözümlenmesinde de kültürel faktörlerden etkilenmektedir.
Bu tezin konusu da, inşaat sektöründe, özellikle uluslararası projelerde çok kültürlü
ortamdan doğan çatışmalar ile, bu çatışmalara getirilen çözümlerde yani çatışma
yönetiminde, kültürel farklılıkların etkisidir.
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1.2 Çalışmanın Amacı
Bu tezin amacı, inşaat sektöründe çatışma yönetiminin kültürel boyutunu, çok
kültürlü inşaat firmalarında farklı kültürel geçmişe sahip insanların, farklı değerler
yüzünden çatışma yaşamadan çalışabilmelerine dair artan yöntem gereksinimlerini
ve sorunların genel bir irdelemesini ortaya koymaktır.
Özetle,
1. Kültür kavramının özelliklerini ve insanların yaşam tarzını nasıl etkilediğini ortaya
koymak,
2. Çatışma doğurabilecek kaynakları kültür çerçevesinde incelemek,
3. Çatışma giderim biçimlerinin farklı kültürel çevrelerde nasıl değişkenlik
gösterdiğini anlamak,
4. İnşaat sektörünün kültürel özelliklerini ve bu özelliklerin doğurabileceği çatışmalı
ortamı incelemek,
5. Uluslararası inşaat projelerinin çok kültürlü ortamında çatışmalarda doğru yönetim
tarzını yakalayabilmek için yapılabilecekleri belirlemek, bu tezin amaçları olarak
sayılabilir.
1.3 Çalışmanın Yöntemi
Tezin ilk kısmı, literatür araştırması, ikinci kısmı ise alan araştırmasından edinilen
bulgulardan oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde, kültür
kavramı, tanımı, boyutları ve düzeyleri ile incelenmekte, kavramın özellikleri
tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde çatışma kavramının tanımı, tarihsel gelişim içinde
çatışma yaklaşımları, çatışmanın safhaları, türleri, olumlu ve olumsuz sonuçları,
kaynakları, çatışma giderim biçimleri ile, çatışmanın kültür ile ilişkisi ele alınmıştır.
Dördüncü ve literatür araştırmasının son bölümünde, inşaat sektörünün kültürel
özellikleri üzerinden, inşaat sektöründe çatışma ve uluslararası inşaat projelerinde
kültürler arası çatışma yönetimi incelenmiştir.
Alan araştırması bölümünde ise anket çalışması, çalışmanın yöntemi ve sonuçları
açıklanmıştır.
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Araştırmada kültür, Markus & Kitayama’nın (1991) bağımlı ve bağımsız benlik
kurgusu ile ölçülmüştür. Kişiler arası çatışma yönetim stillerini ölçmek için ise,
Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II (ROCI-II) kullanılmıştır.
Anket değerlendirmesinde bahsi geçen ‘bağımsız bir kişiliğe sahip olmak’ “kişinin
kendisini, başkalarının düşünceleri yerine, davranışları kendi içsel duygu, düşünce ve
faaliyet repertuarına göre düzenlenen ve anlamlandırılan bir birey olarak
tanımlamasıdır.” (Markus&Kitayama, 1991)
Anket, tamamı inşaat sektörü çalışanı, farklı kültürlere sahip 65 kişi arasında
yapılmıştır.
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2. KÜLTÜR KAVRAMI ve ÖZELLİKLERİ
2.1 Kültür Kavramı ve Tanımı
“Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde, yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve
toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.” (TDK
Sözlüğü, 2008). A.L. Kroeber ve C.Kluckhohn adlı iki ünlü Amerikalı insanbilimci
yayınladıkları bir kitapta,

kültür kavramının yüzatmışdört farklı tanımını

derlemişlerdir (Kluckhohn ve diğ., 1952).
Kültür, ilk olarak 18. yy.da, Avrupa’da “barbar” kelimesine karşıt olarak “eğitimli”
insan anlamında kullanılmıştır. 1843’te Gustav Klemn tarafından yazılan ‘İnsanlığın
Genel Kültür Tarihi’ adlı kitabında ‘Kültür’ kavramına “Bir insan topluluğunun
yetenek ve becerileri, sanatları ve gelenekleri olarak top yekun yaşama stili şeklinde
anlam kazandırılmıştır (Jahoda, 1992).
Kültür, insanların tecrübeleri yorumlamak ve sosyal davranış belirlemek için elde
ettiği bilgiler bütünüdür. Bu bilgiler bütünü, değerler ortaya çıkarır, tavırlarımızı
belirler ve davranışlarımızı etkiler (Hodgetts&Luthans, 2003). Moore ve Woodrow
ise kültürü şöyle tanımlamışlardır: Kültür, gerçeği tanımlayıp, günlük etkileşimleri
yönlendiren; değerler, inançlar, normlar, tutumlar, davranışlar ve sosyal yapılar
bütününün paylaşılmasıdır (Ford, 2001). Genel kabul gören tanıma göre kültür:
öğrenilen ve paylaşılan değerler, inançlar, davranış özellikleri ve semboller
toplamıdır (Giritli, 2006).
Lane, Distefano ve Maznevski (2006) kültürü, bir grup insanın, insan davranışlarının
ne anlama geldiği hakkındaki sözsüz anlaşması olarak tanımlamışlardır. Hofstede ise
kültürü, zihnin, bir grup ya da kategorideki insanları diğerlerinden ayıran, kolektif bir
programlaması olarak yorumlamaktadır. Haralambos ve Holborn’a (1991) göre
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kültür, belirli bir grup tarafından kabul gören davranış biçimlerini tanımlarken;
sosyalleşme de bireyin, o topluluğun kültürü ile tanışma sürecidir (Mawhinney,
2001).
Florence Kluckhohn ve Fred Strodtbeck’ten alıntı yaparsak kültür, paylaşılan ve
yaşamın yapılması gerekenleri ile yapılmaması gerekenlerini ayıran, genel inanışlar
ve değerler bütünüdür.

Bu inançlar ve değerler insanlara o kadar erken yaşta

öğretilir ki, genellikle insanlar kültürün üzerlerindeki etkisinin farkında olmazlar
(1961). Kültür tanımlarında sıkça geçen ‘değer’ kavramı Hodgetts ve Luthans’a göre;
bir şeyin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, önemli ya da önemsiz olduğunu
tanımlamak üzere, insanların edindiği temel varsayımlardır (2003).
Koçel’in de belirttiği gibi, bir grup insan tarafından paylaşılan değer yargıları, ortak
inanç ve davranış tarzları olarak tanımlanan kültür, esasen çok boyutlu bir kavramdır.
Bu boyutlardan önemli birisi de “gerçeğin nerede olduğu” ve “gerçeğin nasıl
bulunabileceği” konusundaki inançtır. “Gerçeğin kaynağı-Origins of truth” olarak
adlandırılan bu kültür boyutu, organizasyonlarda görülen pek çok davranışı açıklar
niteliktedir (2001). Kültürü daha iyi tanımlayabilmek ve bu kavrama daha doğru
yaklaşabilmek için, temel özelliklerini incelemek gerekir.
2.2 Kültürün Özellikleri
Kültürün nasıl çalıştığını bilmek, neye aracı olduğu hakkında fikir sahibi olmak,
neden gerekli ve vazgeçilmez olduğunu incelemek; kültürün kendisi ve diğer kültürel
kavramları anlayabilmek için gereklidir. Kültür, gruplarda iki önemli fonksiyona
hizmet eder (Lane ve diğ., 2006): Birincisi, faaliyetleri daha kolay anlaşılabilir ve
verimli hale getirir. İnsanlar neye öncelik tanıyacaklarını ve nasıl iletişim
kuracaklarını bildikleri takdirde, iş ve sosyal etkileşimler daha çabuk ve kolay olur;
her davranışı sorgulamaya gerek kalmaz. İkincisi ise kültür, üyeleri için önemli bir
sosyal kimlik kaynağı oluşturur. Bir kültüre ait olmak – normlar ve değerlere uygun
olarak hareket etmek- grupta güvenlik sağlar ve grubu diğer yabancı ve farklı, hatta
tehdit edici gruplardan ayırır.
Kültür doğuştan gelen bir değer olmayıp, sonradan öğrenme yoluyla kazanılan ve
geleneklerle sürdürülen toplumsal bir yaratmadır (Giritli, 2006). Hofstede’ye (2001)
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göre de “Kültür kalıtımsal değildir, kültür öğrenilir. Kişinin genlerinden değil, sosyal
çevresinden türemektedir.”
Kültürün herkes tarafından kabul gören özellikleri şunlardır:
Öğrenilir: Biyolojik olarak ya da miras yoluyla edinilmez, öğrenme yoluyla ve
tecrübeyle elde edilir (Hodgetts&Luthans, 2003). Hodgetts ve Luthans’a (2003) göre,
kültürü oluşturan değerler, bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından öğretilir ve
kişiye davranışlarını yönlendirmesinde yardımcı olur. Ünlü kültürel antropolog
Herskovitz’e (1964) göre kültür, çevrenin insan yapımı olan kısmıdır ve genetiksel
değil, öğrenilen bir şeydir.
Paylaşılır: Bireylere özgü değildir, bir grubun üyeleri, örgüt veya toplum, kültürü
paylaşır.
Nesilden nesile aktarılabilir: Kültür kümülatiftir, bir nesilden diğerine aktarılır.
Semboliktir: İnsanların sembolize etme yetisi ya da bir olguyu anlatmak için başka
bir simge kullanması temeline dayanır.
Sınırlayıcıdır: Kültür, ait olduğu toplumu bir takım ölçüler içine sokarak
tanımlamaktadır (Giritli, 2006).
Kalıplaşmıştır: Kültürün belirli bir yapısı vardır, bir unsurunda meydana gelecek
değişim diğer öğeleri de etkileyecektir.
Uyarlanabilir: Hayvanların, daha çok içgüdüsel yolla edindiği uyum sürecinin
aksine kültür, insanların değişime uğrama ve adapte olma kapasitesine bağlıdır
(Hodgetts&Luthans, 2003).
Diğer bir deyişle kültürü, “sonradan öğrenilen ortak davranışları içeren ve belirli bir
topluma özgü yaşam biçiminin, o toplumun bireyleri tarafından uygulanması” olarak
açıklayabiliriz (Ball and Mc Culloch, 1996). Yeryüzünde değişik kültürler bulunduğu
için, kültürün davranış üzerindeki etkisi, uluslararası yönetim açısından kritiktir.
Kültür, teknoloji aktarımını, yönetimsel tutumları, ideolojileri, ve hatta kuruluşdevlet ilişkilerini dahi etkileyebilir. Belki de en önemlisi, kültür, insanların
düşüncelerini ve davranışlarını biçimlendirir (Hodgetts&Luthans, 2003).
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2.3 Kültür Düzeyleri
Kültür tarafından biçimlendirilen davranış biçimlerini, insanların toplumda sahip
oldukları ve kendilerini ait hissettikleri çeşitli grup ve düzeylere göre karakterize
etmek genellikle mümkündür. Hepimiz birer kültürün- Ulus, bölge, meslek, örgüt,
yaş, cinsiyet, hobiler ve diğer kimlikler ile ilgili kültürlerin- parçasıyız (Lane ve diğ.,
2006). İnsanlar yeni bir kültür ile karşılaştıklarında, bireylerin öncelikle toplumsal
yapısına, daha sonra sırasıyla o kültürün alt gruplarına göre değerlendirme yaparlar.
Yeni bir kültür öğrenmek zaman alır. Bazı kültürler 10’da 9’u görülmeyen
buzdağlarına benzer. Yüzeydeki kültürden farklı olarak, bir de derin kültür vardır
(Ford,

2001).

Buna bağlı olarak kültür kavramı dört

analitik düzeyde

incelenmektedir: Ulusal kültür, endüstriyel kültür, meslek kültürü ve örgüt kültürü.
2.3.1. Ulusal Kültür
Ulusal Kültür, bir milletin tarih boyunca yaşadığı olaylarla biçimlenen, toplumu bir
arada tutan ve toplumsal sorunları bir arada çözmeye odaklayan değerler bütünüdür.
Hofstede, dünya üzerinde inceleme ve araştırma yaptığı 50’den fazla ulusun tümünün
düşünme ve sosyal eylem açısından farklılıklara sahip olduğunu bulgulamıştır
(Akıner ve diğ., 2005).
Ulusal kültür öncelikle, temelde toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen
görünmez değerlerin, erken çocukluk yıllarında kazanılması ile farklılık gösterir.
Dolayısıyla eğer değişim gösterecek ise, çok yavaş değişir (Lane ve diğ., 2006). Bir
ülke içinde bir endüstri koluna, bir kuruma veya bir meslek grubuna özgü kültürel
özelliklerin ulusal kültürle karşılıklı etkileşim içinde olduğuna dair araştırmacılar
arasında bir dil birliği vardır (Akıner ve diğ., 2005).
Ulusal kültür, diğer ait olduğumuz tüm kültürleri, makro düzeyde etkisi altına alır.
2.3.2. Endüstri Kültürü
Bir ülkedeki tüm endüstriyel faaliyetlerin her bir kolunun kendine özgü nitelikleri
vardır. Bu, gerek iş yapma şeklinden, gerek her bir endüstri kolunun kendine göre
farklı sorunlarının olmasından, gerekse toplumsal, siyasal ya da ekonomik
belirsizliklerin, söz konusu endüstriye olan etkisinden kaynaklanabilir.
Endüstri kültürü, meslek kültürünün şekillenmesinde de önemli role sahiptir.
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2.3.3. Meslek Kültürü
Ulusların ve organizasyonların kendi kültürleri olduğu gibi, meslek gruplarının da
kendine has kültürleri vardır. Meslek gruplarının üyeleri kendi işlerini kurmayı ya da
bir örgüte bağlı çalışmayı tercih edebilirler. Bir organizasyon içinde çalıştıkları
zaman, meslek grubunun kültürü, üyelerin performansının etkili olması açısından
önemli bir faktördür (Van Maanen & Barley, 1984). Her bir meslek grubu işleri
yapmada kendi kültürüne ve tarzına sahiptir (Akıner ve diğ., 2005). Esasında her
kültür, kendine özgü bir çalışan modeli üretmektedir (Koçel, 2001). Farklı
kültürlerdeki çalışan modelleri daha sonra meslek kültürüne göre tekrar şekillenir.
2.3.4. Örgüt Kültürü
Edgar Schein’a (1990) göre örgütsel kültür, bir grup tarafından paylaşılan, dışarıya
adapte olma ve gruba entegre olma sürecinde geliştirilen; grubun yeni üyelerine de
bu problemlerle ilgili algı, düşünce ve hislerin doğrusu olarak öğretilen temel
varsayımlardır.
Örgüt kültürünü, genel olarak, bir organizasyonda çalışanların benimsedikleri,
paylaştıkları ve davranışlarında bir kılavuz olarak kullandıkları değer yargıları,
inançlar, normlar, semboller, kullanılan dil ve konuşma tarzı, merasim, iyi veya kötü
olarak kabul edilen hususlar oluşturur (Koçel, 2001).
Örgütsel kültür bir kavram olarak oldukça yeni bir kökene sahiptir. “Grup normları”
ve “iklim” kavramları uzun süredir psikologlar tarafından kullanılmakta ise de (ör.
Lewin, Lippit & White, 1939) “kültür” kavramı belirgin olarak son birkaç on yıldır
kullanılmaktadır (Schein, 1990). Organizasyonu oluşturan kişilerin amaçları, değer
yargıları, zaman kavramları, iş anlayışları da her organizasyona, kendine has bir
özellik kazandırmaktadır (Koçel, 2001). Özellikle etkinliğin farklı düzeylerine dair
olmak üzere, bir toplum içerisindeki örgütler arasında ayrım yapmaya izin verecek
kavramlara gereksinim duyulmaktadır; örgütsel kültür kavramı bu amaca çok iyi
hizmet etmiştir (ör. O’Toole, 1979, Pettigrew, 1979, Wilkins&Duchi, 1983).
Kavramın tanımlarından farklı olarak, örgütsel kültür, birkaç önemli özellikle
bağdaştırılabilir (Hodgetts&Luthans, 2003):
1. Ortak dil, ritüeller ve ortak terminoloji gibi öğelerle tipik hale gelen rutin
davranışlar,
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2. Yönetim ve çalışanlar arasındaki işbirliği düzeyi ya da yapılacak işin miktarı
gibi unsurlarla yansıyan normlar,
3. Örgütün savunduğu ve çalışanların da benimsemesini istediği yüksek verim,
servis, kalite ve katılım gibi baskın değerler,
4. Çok uluslu örgütün inançlarıyla yola çıkan, çalışanlara ve müşterilere nasıl
davranılması gerektiği ile ilgili benimsenen anlayış,
5. Grup içi işbirliği, verimlilik, müşteri ilişkileri gibi konularda çalışanların
davranışlarını, yapılması ve yapılmaması gerekenleri dikte eden kurallar,
6. Katılımcıların birbiriyle etkileşimi, müşterilerle temas şekli, üst düzey
yönetimden gördükleri muamele hakkındaki görüşleriyle yansıtılan örgüt
iklimi ya da firmanın genel atmosferi.
“Roma’dayken Romalılar gibi davran.” sözü hala geçerliliğini korumaktadır.
Bazıları, diğer kültürleri öğrenmenin, saygı göstermek için gerekli olduğunu
söyleyecek kadar ileri gitmektedir: “Önceden kurulmuş bir gruba

dahil

olduğumuzda, var olan kültürü öğrenmeli ve ona saygı göstermeliyiz, tıpkı seyahate
çıktığımızda yapacağımız gibi” (Ford, 2001).
2.4 Kültürel Boyutlar
Kültürel farklılıkları çeşitli düzeylerde ele alan araştırmacıları, farklılıkları
tanımlama ve ortaya çıkartmada birleştiren ortak nokta kültürel boyutlardır (Akıner
ve diğ., 2005).
Geert Hofstede, farklı kültürlerden değişik davranışlar sergileyen insanların neden ve
nasıl bu şekilde davrandıklarını açıklamaya yardımcı olacak kültürün 4 boyutu
olduğunu buldu (Hodgetts&Luthans, 2003). Trompenaars ise kültürel farklılıkları
ölçmek için kültürün üç grupta incelenebileceğini ifade etmiştir: İnsanlarla İlişkiler,
zamana ilişkin tutumlar, çevreye ilişkin tutumlar (Giritli, 2006). Kluckhohn ve
Strodtbeck (1961) ise, Cultural Orientation Framework (Kültürel Yönelim Modeli)
üzerinde çalışmışlardır.
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2.3.1. Hofstede’nin Kültürel Boyutları
Geert Hofstede, kültürel boyutlar konusunda en kapsamlı araştırmayı gerçekleştirmiş
ve dünya çapında dört temel değer örüntüsü bulgulamıştır. Ayrıca, bu boyutları
yönetim teorisi ve pratikle bağdaştırmıştır.
Güç mesafesi: Bir toplumun bireyleri ve örgütlerinde gücün eşit olmayan bir biçimde
dağılımı ile ilgilidir. Gücün, toplumun bireyleri arasında neden olduğu mesafe, o
toplumun değerleri ve normları ölçüsünde gerçekleşmekte ve toplum tarafından
benimsenen güç düzeyindeki farklılıklar, zaman içerisinde içselleştirilerek,
kurumsallaşmaktadır (Giritli, 2006).
Yüksek güç mesafesine sahip olan ülkelerde insanlar üstlerinin emirlerini körü
körüne yerine getirirler (Akıner ve diğ., 2005).
Belirsizlikten Kaçınma: Bir topluluğun belirsiz durumlar karşısında tehdit altında
hissederek,

bununla

ilgili

inanç

ve

dayanaklar

oluşturması

ile

ilgilidir

(Hodgetts&Luthans, 2003). Belirsizlikten kaçınma, bilginin yetersiz olduğu veya
açık olmadığı, karmaşıklığın var olduğu, değişmelerin hızlı ve kestirilemez bir
biçimde geliştiği ortamlardan, toplumun duyduğu tedirginliğin düzeyidir. Bu düzeyin
yüksek olduğu kültürlerde, düşük olduğu kültürlere göre, biçimsel kurallar ve mutlak
gerçeğe daha fazla gereksinim; farklı fikir ve davranışlar sergileyen kişi ve gruplara
daha az tolerans vardır (Giritli, 2006).
Bireycilik / Toplulukçuluk: Bireycilik, bir topluluğun bireylerinin yalnızca kendileri
ve o anki yakın çevreleriyle ilgilenme eğilimidir. Toplulukçuluk ise, bir toplumdaki
insanların bir gruba ait olması; sadakat adına birbirlerini benimsemesi eğilimidir
(Hodgetts&Luthans, 2003).
Bireyciliğin benimsendiği toplumlarda, bireyler arasındaki ilişki zayıftır; bireylerin
kendi ilgi ve çıkarları doğrultusunda davranması olağandır. Buna karşın, ortaklaşa
davranışçı kültürlerde sıkı toplumsal örüntüler göze çarpmaktadır. Bu tür
toplumlarda, insanlar kendi gruplarıyla diğerlerini ayrı tutma eğilimindedirler
(Giritli, 2006).
Erkeklik / Dişilik: Bu kültürel eğilim, bir toplumda geçerli ve baskın olan değerlerin
ne oranda erkeğe veya kadına özgü olduğunu ifade etmektedir. Erkeklik-dişilik,
başarı, rekabet, meydan okuma, kazanma, güçlü olma gibi erkeğe özgü olduğu
savunulan değerlerin; yaşam kalitesi, iş birliği, hizmet, güçsüzlere yardım, bireyler
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arası sıcak ilişkiler ve affedicilik gibi kadına özgü olduğu düşünülen değerlere ne
derece baskın olduğunu araştırmaktadır (Giritli, 2006).
Hofstede erkekliği “Bir toplumdaki baskın değerlerin başarı, para ve maddiyat
olduğu koşullar” olarak tanımlar (Hodgetts&Luthans, 2003). Dişiliği ise kişiler arası
ilişkilerin, çevrenin ve hizmet duygusunun daha ağır bastığı özellikler olarak görür
(Fenn&Gameson, 1992).
2.3.2. Trompenaars’ın Kültürel Boyutları
Trompenaars da, Hofstede’yi takiben, sosyoloji ile antropolojide geliştirilmiş
modelleri de dikkate alarak, yedi boyutlu bir harita geliştirmiştir.
İnsanlarla İlişkiler: İnsanlarla ilişki kurmanın beş yolu (Giritli, 2006):
1. Evrenselcilik ve özelcilik (kurallar ile ilişkiler),
2. Toplulukçuluk ve bireycilik (grup ile birey),
3. Kayıtsızlık ile duygusallık (ifade edilen duyguların yelpazesi),
4. Ayrıntılı ile özgül (işin içine dahil olma derecesi),
5. Kazanım ile tanımadır. (konumun nasıl kazanıldığı)
Zamana ilişkin tutumlar: Toplumların zamana bakış tarzları farklıdır (Giritli, 2006).
Bazı kültürlerde dönemlik kar ve verimlilik planlamaları gibi kısa süreli hedefler
önemli iken, diğer toplumların pazar payı ya da ar-ge gibi uzun süreli hedeflere
yöneldiği gözlenir (Hodgetts&Luthans, 2003).
Çevreye ilişkin tutumlar: İş yapan toplumlar doğa konusunda başlıca iki yönelim
geliştirmiştir.
-İçsel

yönelimli

kültürler;

kendi

iradelerine

dayanarak

doğayı

kontrol

edebileceklerine ve etmeleri gerektiğine inanırlar.
-Dışsal yönelimli kültürler; insanın doğanın bir parçası olduğuna ve onun
yasalarının,yönerge ve kuvvetlerinin yanı sıra gitmesi gerektiğine inanırlar (Giritli,
2006).
Kültürel farklılıkları tanımlamanın başka bir yolu da dairesel ifade şeklidir (Şekil
2.1). En dıştaki katman kültürün gözlemlenebilen ürünlerini tanımlamaktadır. Bunlar
dil, mutfak, mimari ve sanat gibi kavramları kapsar. Orta kısım kültürün, yazılı ya da
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yazısız, insanların nasıl davranacağını belirleyen normlarını ve değerlerini kapsar. İç
katman ise, davranışı yönlendiren temel varsayımlardan oluşur (Hodgetts&Luthans,
2003).

Şekil 2.1: Kültürel Farklılıkların Dairesel İfade Biçimi

2.3.3. Kluckhohn ve Strodtbeck Kültürel Yönelim Modeli
Kluckhohn ve Strodtbeck (1961), kültürel yönelim modelinde şunu önermektedir:
Zaman içinde farklı toplumların başından geçen birçok olay bulunmaktadır ve bu
evrensel konular ya da problemler, kültüre daha objektif bakılmasını sağlamaktadır.
Daha sonra, tüm toplumların tarih boyunca karşılaştığı, fakat hepsinin farklı biçimde
başa çıktığı 6 temel konu ve problem belirlemişlerdir:
1. Çevreyle ilişkiler,
2. İnsanlar arasındaki ilişkiler,
3. İnsan faaliyetleri modu,
4. Temel insan doğası hakkındaki inanışlar,
5. Zamanı baz alma ve
6. Mekan kullanımı.
Toplumların

ve

kültürlerin

farklılaşması,

bu altı

temel

olay etrafındaki

çeşitlenmelerden kaynaklanmaktadır. Kültürün etkilerine dayanarak, insanlar
dünyayı farklı gözlerle görür; bu nedenle de olaylara farklı anlamlar yükleyip farklı
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davranışlar sergilerler (Triandis, 1995). Dünyanın farklı yerlerinde meslek icra
etmek, kültürel farklılıkların tanınmasını ve hazmedilmesini gerektirir. Bu
farklılıkların bazıları, o toplumun zaman kavramına, statü tanımına, karar verme
şekline

ve

işin

kendisine

verdiği

değerin

ölçülmesine

yardımcı

olur

(Hodgetts&Luthans, 2003). Böylece kültürel anlaşmazlıkların da azalması için şans
doğar.
Kültürün nasıl çalıştığını – insan davranışlarını nasıl etkilediğini ve boyutlarının
neler olduğunu - bilmek önemlidir (Lane ve diğ., 2006). Ancak bir kültürün
doğrularını ve derinliğini anlamak, o ülkede ne kadar zaman geçirildiğiyle ilgili
değil, o kültürü anlamak için duyulan merak ve istekle birlikte, aynı kültüre katılım
oranıyla ilgilidir. Bunun için çaba sarf edildiği takdirde, iletişim engelleri büyük
ölçüde ortadan kalkacaktır.
Varılacak kesin sonuç ise, “tek beden herkese uyar” sözünün, uluslararası ortamda
geçerli olmadığıdır (Mawhinney, 2001).
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3. ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ
İlk çağlardan beri insanlar çeşitli amaçlara ulaşmak için (yiyecek bulma, korunma,
barınma, toprak sahibi olma, bir gruba ait olma, güç ve statü sahibi olma) diğer
varlıklar ve insanlarla sürekli bir mücadele içindedirler. Bu mücadelenin temel
nedeni insanın yapısı gereği yaşamını davam ettirme ve sosyalleşme gereksinimi
duyması; bunu gerçekleştirirken da etkileşimde bulunduğu birey ve gruplarla zıtlık
yaşamasıdır.
Sosyal bir varlık olan insanın, içinde bulunduğu ortam itibariyle kısıtlı kaynak ve
olanaklar da göz önüne alındığında, diğer birey ve gruplarla çatışmaya girmemesi
imkansızdır (Evcimen, 2007). Çatışmayı, kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve
zaman diliminde, istemedikleri ile karşı karşıya kalması ve bir sonuç için zorlanması
halinde gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapı olarak tanımlamak
mümkündür (Erdoğan, 1996). Gray’in (1992) de belirttiği gibi, birbirine uyumsuz ve
zıt hedeflere ulaşmayı amaç edinen taraflar arasında yaşanan gerginlik sonucu, birey
veya gruplar bilerek ve isteyerek birbirlerinin, öngördükleri hedeflere ulaşmalarını
engellemeye çalışabilirler (Evcimen, 2007). Bu, sosyalleşmenin ve yaşam
sürdürebilmenin gereğidir.
Çatışma, sosyo-kültürel etkileşimlerin önemli bir unsurudur ve çatışma giderim
becerileri, hemen hemen tüm insan ilişkilerini sürdürmek açısından önemli
faktörlerdir (Rahim, 1986). Değerler, beklentiler ve tutumlar arasındaki ilişkilerin
araştırılması; herhangi bir kültürde çalışanların nasıl daha etkili motive edileceği ve
yönetileceğine ilişkin bir anlayış sağlayacağı, kültür konusunda yapılan çalışmalarda
çok sık tekrarlanmaktadır (Mockatais, 2002).
Eğer kültürel ayrımın çokuluslu ve uluslararası firmalar üzerindeki etkilerinin neler
olduğunu düşünülürse, bu farklılıkların öneminin ve boyutunun, firmanın tarihsel
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gelişimine, sektöre, ve global ekonomiye bağlı olduğu sonucuna varılabilir (Lane ve
diğ., 2006). Aynı şekilde sektör de, kültürel farklılıklardan etkilenmektedir.
Endüstriyel ve toplumsal çatışma, bu tezin konusuna dahil olmadığından, yalnızca
örgütsel çatışma incelenmiştir.
3.1. Çatışmanın Tanımı
Çatışma en genel anlamda “savaşlardan endüstriyel mücadelelere, rekabete ve en
basitinden başkalarından hoşlanılmamasına kadar” çeşitli durum ve olayları
bünyesinde toplamaktadır (Baysal ve Tekarslan, 1980).
Çatışmanın İngilizce karşılığı olan “Conflict” kelimesi Latince “Conflictus”
kökeninden gelir ki, bu da, birbirine vurmak, karşı gelmek anlamındadır (Pekkaya,
1994). Rahim’e (1986) göre çatışma, sosyal varlıkların kendi içindeki ya da
birbirleriyle olan uyumsuzlukları, anlaşmazlıkları ya da farklılıklarıyla ortaya çıkan,
interaktif süreçtir.
March ve Simon, ünlü eserleri “Örgütler”de çatışmayı, standart karar verme
mekanizmalarında bir bozulma ve bunun sonucunda birey ya da grubun bir eylem
seçeneğini seçmekte güçlüğe uğraması olarak tanımlamaktadır (Ertekin, 1981).
Gardiner ve Simmons’un çatışma tanımı ise, bireyler, gruplar ya da örgütler
arasındaki her tür fikir, amaç ya da öncelik farklılığı veya bir görevin, aktivitenin ya
da sürecin gereksinimlerindeki uyuşmazlıktır (1995). Webster çatışmayı hem
uyumsuzlukların rekabetçi ve birbirine zıt faaliyetleri, hem de uyumsuz ya da zıt
ihtiyaçların, niyetlerin, isteklerin veya, dışsal ya da içsel taleplerin zihinsel
mücadelesi olarak tanımlamaktadır (Wikipedia, Ekim 2007).
Koçel’in çatışma tanımı, iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki, çeşitli
kaynaklardan doğan anlaşmazlıktır. Bu unsurların esas olduğu ortamda taraflar,
kendi çıkarlarını gerçekleştirmek veya kendi görüşlerini kabul ettirmek peşindedir
(2001).
Baron (1990) çatışmanın birçok tanımını inceledikten sonra, tüm tanımlamaların beş
öğede birleştiği sonucuna varmıştır:
1. Çatışma, sonuca varılamayan durumlarda karşıt birey ya da grupları kapsar,
2. Çatışmanın var olabilmesi için, bu karşıtlığın fark edilmiş olması gerekir,
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3. Her iki taraf için de, karşı tarafın sonunda isteklerinden vazgeçeceği inancını
doğurur,
4. Çatışma bir süreçtir; kişiler arasında var olan ilişkilerden ortaya çıkar; geçmiş
etkileşimlerin ve olayların altyapısını yansıtır,
5. Karşı tarafın amaçlarını engelleyecek karmaşık davranışlara yol açar (Kale,
1994).
3.2. Çatışma İle İlgili Kavramlar
- Çatışma - İş Birliği: Çatışma genellikle işbirliğinin zıt anlamlısı olarak yanlış
düşünülür. İki taraf çatışma içindeyken, koşullar nedeniyle iş birliği yapmak
durumunda kalabilir.
- Çatışma - Rekabet: Smith’e göre, eğer iki ya da daha fazla taraf bir rekoru kırmaya,
yarışı kazanmaya ya da ihale almaya çalışıyorsa, rekabet içindedirler. Birbirleriyle
direkt alakalı olmadıkları için çatışma içinde oldukları söylenemez (Fenn&Gameson,
1992).
Kochan’ın da belirttiği gibi çatışmada, tarafların birbirlerinin kaynaklarından
yararlanabileceklerini algılama fırsatı varken; rekabette, aktiviteler birbirinden
bağımsızdır, taraflar birbirlerinin kaynaklarından yararlanma şansına sahip değildir.
(Kale, 1994) Aşırı rekabetin çatışma ve düşmanlığa yol açabilmesine karşılık,
çatışma ile rekabetin aynı şey olduğu söylenemez (Göktekin, 1999).
- Çatışma - Saldırganlık: Var olan çatışmanın düzeyi normalin üzerine çıkarsa ve
taraflar kontrol edilemez duruma gelirse, taraflar arasında saldırganlık olabilir.
Ancak çatışma tek başına, saldırganlık anlamına gelmemektedir.
- Çatışma - Performans: Daha sonra bahsedilecek çatışma yaklaşımlarından
“Etkileşimsel Yaklaşım”a göre, belirli bir düzeye kadar var olan çatışma, örgüt
performansını

olumlu yönde

etkileyebilir.

Öğrenme

psikolojisinde

yapılan

çalışmalarda, bireylerin performans verimliliğinin artmasında içinde bulundukları
gerginlik ya da uyarılmışlık düzeyinin önemli bir rolü olduğu anlaşılmaktadır (Özer,
1997).
Blakeway’e göre çatışmanın özellikleri şunlardır (Pekkaya, 1994):
• Çatışma yapıcı ve yıkıcı sonuçları olabilen doğal bir süreçtir.
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• Kişiler, gruplar, toplumlar, ülkeler arasındaki tüm önemli ilişkilerin
doğasında çatışma vardır.
• Çok değişik nedenleri olabilir. Ancak çoğunun altında yatan en önemli neden
kimlik arayışı ya da benlik duygusudur.
• Kişiler problem değildirler, kişilerin problemleri olabilir.
• İletişim yoluyla, yapıcı bir şekilde çözümlenebilir.
• Çatışmaya çözüm bulma yetisi; durum analizi, tarafları bir araya getirme,
rekabet yerine problem çözme ortamına yöneltme, işbirliği ve güven yaratma,
gözlem yapma, dinleme ve konuşma gibi iletişim becerilerini kapsar.
• Çatışmalara çözüm bulma, üretici sonuçlar almaya yönelik bir süreçtir.
3.3. Çatışma Yaklaşımları
Çatışmanın algılanması ve yorumlanması tarih içinde çeşitli evrelerden geçmiştir.
40’lı yıllara kadar, çatışma örgütler için zararlı ve istenmeyen bir olgu olmuştur. Bu
zamana kadar çatışmanın, organizasyonda belirmeden engellenmesi gerektiğine
inanılmış ve yönetim yaklaşımları buna göre belirlenmiştir. Bu dönemdeki yönetim
yaklaşımlarına çatışma açısından Geleneksel Yaklaşım adı verilmektedir. 40’lı
yıllarda, davranışsal yaklaşım ile birlikte, çatışmanın kaçınılmaz olduğunun farkına
varılmış ve örgütlerin oluşum ve olgunlaşma aşamalarında çatışma, doğal bir süreç
olarak kabullenilmiştir. 1970’ten sonra, günümüze kadar araştırmacılar tarafından
kabul edilen Etkileşimsel Yaklaşım’a göre ise bir düzeye kadar çatışma, iyi
yönetildiği takdirde fonksiyoneldir ve örgütler için gereklidir. Wilmot & Wilmot’a
göre, çatışma iyi ya da kötü olarak değerlendirilemez; olay, kişilerin paylaştıkları bir
iletişimdir (Pekkaya, 1994).
3.3.1. Geleneksel Yaklaşım
Geleneksel bakış açısı veya felsefesi 19. yüzyılın görüşü olan ve 1940’lara kadar
süren felsefedir. Bu felsefeye göre, çatışma yıkıcı olarak görülmekte ve ne suretle
olursa olsun çatışmadan kaçınılması gerekmekteydi (Kılınç, 1985). Çatışmalardan
sağlanan bulgular sonucunda çatışmanın, zayıf iletişim, insanlar arasında samimiyet
ve güven olmaması, yöneticilerin çalışanların gereksinim ve isteklerine duyarlı

19

olamaması gibi şeylerin çıktısı ile, işletsel olmayan bir sonuç olduğuna karar
verilmiştir.
Örgütsel

çatışma,

örgütte

bazı

şeylerin

hatalı

olduğunun

kanıtı

olarak

değerlendirilmiştir, çünkü geleneksel yönetim anlayışında çatışma, işbirliği ve
örgütün, antitezi olarak kabul edilmiştir (Öztürk, 1991).
3.3.2. Davranışsal Yaklaşım
Davranışsal yaklaşım, 1920’lerde Mary Parker Follet’ın, çatışmanın “yapıcı”
olabileceğini fark etmesiyle gelişmiştir (Kılınç, 1985). Çatışmanın tüm grup ve
örgütler için doğal bir oluşum olduğu fikrindedir. Çatışma kaçınılmaz olduğu için
davranışsal okul, çatışmanın kabul edilmesi taraftarıdır (Ateş, 2008).
Davranışçı felsefe taraftarları, çatışmaların genel olarak bireyler ve gruplar arası
farklılıklardan doğduğunu; çatışmanın yok edilmesinin de bu farklılıkların ortadan
kaldırılması anlamına geldiğini öne sürdüler (Baysal ve Tekarslan, 1980). Bu
yaklaşımın savunucuları çatışmayı kaçınılmaz kabul etmekle birlikte, herhangi bir
desteklemeye gitmemişlerdir.
Bu görüş 1940’lardan 1970’lerin ortalarına kadar etkili olmuştur (Ateş, 2008).
3.3.3. Etkileşimsel Yaklaşım
Etkileşimsel yaklaşım, günümüzde benimsenmiş olan yaklaşım modelidir ve
çatışmayı belirli bir düzeye kadar açıkça desteklemektedir.
Maslow ve Rogers insanın hedeflerini, kendini gerçekleştirme olarak tanımlar; her
ikisi de çatışmayı bir tehditten çok yeni bir deneyim, yaklaşımda esneklik ve bir
fırsat olarak görebilmekte; savunma mekanizmalarının, insan gelişimi için doğal ve
gerekli olduğunu savunmaktadırlar (Fenn&Gameson, 1992).
Etkileşimsel yaklaşım, davranışsal yaklaşımdan şu konularda ayrılır (Takan, 1997):
• Karşı koymayı açıkça destekler,
• Çatışma yönetimini, güdüleme ve yönetim tekniklerini de kapsayacak şekilde
tanımlar.
• Çatışmanın yönetimini, yöneticilerin temel sorumluluğu olarak görür.
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Mc Givering (1983)’e göre, belirli bir düzeyde çatışma, değişimin hem nedeni hem
de sonucu olduğu için, örgütler için yalnızca kaçınılmaz değil aynı zamanda arzu
edilebilirdir (Fenn&Gameson, 1992). Bu yaklaşımın en büyük katkısı, grup
liderlerinin asgari düzeyde grubu uyanık, öz eleştiri yapabilen ve yaratıcı tutabilecek
düzeyde çatışma sürdürmeleri için teşvik etmesidir (Ateş, 2008).
Şekil 3.1’de de görüldüğü üzere, bu görüşe göre, belirli bir seviyede kontrol
edilebilen çatışma, örgütün performansı için gereklidir.

Şekil 3.1: Çatışmanın Örgütsel Performansa Etkisi (Kaynak: Gray, 1984)

3.4. Çatışmanın Safhaları
Çatışma, birçok safhadan oluşan dinamik bir süreçtir. Organizasyonlarda çatışmalar
bazen açık seçik ortaya çıkmakta, bazen de için için devam ettiğinden, personelin
davranışlarını, gizli karşı koymaktan, açık muhalefete hatta sabotaja kadar
etkileyebilmektedir (Koçel, 2001).
Rahim (1992) örgüt içinde uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların ya da farklılıkların var
olmasının, kesin olarak çatışmanın var olduğu anlamına gelmediğini; zira tarafların
bir çatışma tecrübe etmesi için, yoğunluk eşiğini aşmaları gerektiğini belirtir. Bu
eşiğin aşılmasıyla potansiyel çatışmayı, sırasıyla algılanan çatışma, hissedilen
çatışma ve belirgin (açık) çatışma evreleri izler.
3.4.1. Potansiyel Çatışma
Çatışmanın olması için fırsat yaratan koşulların varlığıdır. Bu koşulların doğrudan
çatışmaya yol açması gerekmez, ancak çatışmanın çıkması için bu koşullardan
birinin olması gerekir (Ateş, 2008)
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Daha sonraki bölümde incelenecek olan, amaç farklılığı, kaynakların kıtlığı gibi
çeşitli çatışma kaynaklarının varlığı, gerginlik yaratarak, potansiyel çatışmaya neden
olur.
3.4.2. Algılanan Çatışma
Çatışmanın bu aşamasında bireyler ve grup üyeleri, çatışmanın var olduğunu bilirler.
Taraflar farklı fikir, uyumsuz hedef gibi unsurları fark ederler (Evcimen, 2007).
Pondy’ye göre bu safha, taraflar birbirlerinin pozisyonlarını yanlış algıladığında veya
bilgi eksikliğinde ortaya çıkar. Çatışma, taraflar arasındaki iletişimin iyileştirilmesi
ile çözülebilir (Kale, 1994).
Ancak bir çatışmanın algılanması, onun kişiselleştirildiği anlamına gelmez (Ateş,
2008).
3.4.3. Hissedilen Çatışma
Gordon’a (1991) göre, bir veya daha çok tarafın anlaşmazlıklar ya da yanlış
anlamalar sonucunda gerginlik veya kaygı hissetmesiyle birlikte çatışma, algılanan
çatışmadan, hissedilen çatışmaya dönüşür (Evcimen, 2007).
3.4.4. Belirgin (Açık) Çatışma
Bu aşamada çatışma, taraf olmayanlar tarafından da rahatça algılanabilir (Evcimen,
2007). Bir üye diğerinin amaçlarına ulaşmasını engelleyen ya da diğerlerinin
çıkarlarını arttırmasını engelleyen hareketler yaparsa bu aşamaya gelinmiştir (Ateş,
2008).
Pondy’ye göre çatışmacı davranışlar, pasif direnişten açık saldırganlığa kadar
değişen uyumsuzluk davranışlarıdır (Tuğlu, 1996). Kültürel düzeyde ise çatışma,
farklı kültürlere sahip bireyler arasında, ya da aynı kültüre mensup iki kişi arasında,
kültürel değerlerin ve normların ihlal edildiğinin fark edilmesi durumunda belirir
(Wilmot&Hocker, 2001).
3.5. Çatışma Türleri
Çatışma türlerini kişisel düzeyde, kişinin kendi içinde çatışması, kişiler arası çatışma,
kişilerin gruplarla çatışması; grup düzeyinde grupların kendi içinde yaşadığı
çatışmalar, grupların birbirleriyle çatışması; örgütsel düzeyde de, örgüt içi ve
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örgütler arası çatışmalar olarak sınıflandırmak mümkündür. Şekil 3.2’de bu
sınıflandırmanın şematik gösterimi yer almaktadır.

Şekil 3.2: Çatışma Türleri (Kaynak: Koçel, 2001)

3.5.1. Kişinin Kendi İçinde Çatışması
Bu çatışma türünde birey, gerçekleştireceği eylemler ve üstleneceği roller arasında
seçim yapamamakta, ya da yanlış seçimler yapmaktadır. Bu tür çatışma, kişinin
kendisinden ne beklendiğinden emin olmadığı veya kendisinden farklı ve çelişkili
şeyler (davranışlar, kararlar vb.) veya yapabileceğinden fazlasının beklendiği
durumlarda ortaya çıkan ve kişiyi rahatsızlığa, engellenmeye ve baskı altında
kalmaya (strese) sevk eden çatışmadır (Ateş, 2008).
Kişinin kendi içinde çatışmasını ilk olarak duygusal ve bilişsel olarak ikiye ayırmak
mümkündür. Duygusal çatışmada, birbiriyle uyumsuz hedeflere eşlik eden zıt
duygular, bireyde stresin artmasına, üretkenliğin ve doyumun azalmasına sebep olur.
Bilişsel çatışma ise, uyumsuz hedeflerden oluşan entelektüel rahatsızlıklardır
(Gordon, 1991).
Festinger’a göre, sahip olduğu bilgiye/tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi,
bilişsel çelişkiye düşer (rahatsız olur). Bu çelişkiden kurtulabilmek için, şu üç yoldan
birine yönelir (Dökmen, 1998):
1. Davranış değiştirir.
2. Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek, o konudaki mevcut bilgisini
geliştirir.
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3. Psikolojik savunma mekanizmalarından birini kullanarak, çelişkisinin
yarattığı rahatsızlıklardan kurtulmaya çalışır.
3.5.1.1. Amaç Çatışması
İki veya daha fazla rekabet eden olumlu ya da olumsuz nitelikteki amaçlar bir birey
için çatışmanın bir başka genel kaynağıdır (Ateş, 2008). Amaç çatışması, çatışan
birey yada gruplar arasındaki amaçların farklı olmasından kaynaklanabilir. Üç tür
amaç çatışması vardır (Onaran, 1975, Göktekin, 1999, Kale, 1994):
Yaklaşma-Yaklaşma Çatışması; kişinin, sonuçları pozitif olan iki seçenek arasında
kalmasıdır. Bireyin elde etmek istediği birkaç amaç olup da kararıyla bunlardan
yalnız birini elde edebilecekse böyle bir çatışma vardır. Bu çatışma, amaçlara eşit
değer veriliyorsa, uzun ve güç bir çatışma halini alır.
Yaklaşma-Kaçınma Çatışması; kişi, pozitif ve negatif sonuçları olan tek bir
seçenekte kararsız kaldığında meydana gelen durumdur. Alternatiflerin hem istenen,
hem de istenmeyen yönleri vardır. Örneğin, birey çok arzuladığı bir şeyi satın almak
istiyordur ama bu mal çok pahalı olduğundan, satın alırsa para bakımından sıkıntıya
düşecektir. Amaca ulaşmak için atılan adımlar ve karşılaşılan olumsuz durumlar
çatışmaya yol açar.
Kaçınma-Kaçınma Çatışması; kişinin, sonuçları negatif olan iki seçenek arasında
kalması durumudur. Birey karar sonucu elde edeceği amaçlardan hiçbirini
istememektedir; ama yine de bir seçim yapmak zorundadır.
3.5.1.2. Rol Çatışması
Rol, organizasyon yapısı içinde belirli bir yere sahip olan bireylerden beklenen
davranışlar bütünüdür (Kale,1994).
Rol çatışması, aynı anda iki ya da daha fazla rolü yerine getirmek durumunda kalan
bir rol yükümlüsünün, rol gereklerinden birisine, diğerini güçleştirecek şekilde daha
fazla uyması şeklinde tanımlanabilir (Ateş, 2008). Bu durum, iş tatmininin düşük
seviyelerinde,

organizasyondaki

güvensizlikten,

kendine

(olan)

güvenin

azalmasından, boş duygular ve iş ile ilgili diğer duygusal problemlerde ortaya çıkar.
Kısaca, değişik rol öğeleri arasındaki uyuşmazlığa "rol çatışması" adı verilmektedir
(Doğan, 1981).
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Kahn ve arkadaşları (2000) dört farklı rol çatışması türünden söz etmişlerdir (Ateş,
2008):
1. Göndericinin kendi içinde çelişmesinden kaynaklanan rol çatışması,
2. Göndericiler arası rol çatışması,
3. Kişi rol çatışması,
4. Aşırı rol yüklenme.
Görev çatışması bazı durumlarda belirli bir düzeye kadar oldukça verimli olabilirken,
kişiler arası çatışmalar, konuyu çözüm bekleyen problemden uzaklaştırıp kişisel
meselelere dönüştürdükleri için çoğunlukla verimsizdir.
3.5.2. Kişiler arası Çatışma
İki bireyin birbiriyle çeşitli fikir duygu ve görüş ayrılıklarına düşmesidir (Ateş,
2008). Bu durumun en önemli nedeni, kişilerin amaçlarının, izledikleri metotların,
sahip oldukları bilgi ve veriler (ile) değer yargılarının farklı olmasıdır. Ayrıca,
kişilerin örgüt içinde üstlendikleri rol de, çatışmaya neden olabilir (Ergül, 1996).
Bu aşamada, kişiler arası altı çeşit etkileşimden bahsetmek mümkündür (Covey,
1998):
1. Kazan-Kazan: Tüm insan ilişkilerinde karşılıklı yarar anlayışıdır.
2. Kazan-Kaybet: Otoriter bir yaklaşımdır. Kişi, kendisinin kazanmasını,
karşısındakinin ise kaybetmesini istemektedir.
3. Kaybet-Kazan: Bu paradigmaya bağlı kişiler kabul edilmeye ya da
beğenilmeye çalıştıkları için, kendi çıkarlarını göz ardı edip kaybetmeyi
kabullenmektedirler.
4. Kaybet-Kaybet: İki kararlı, inatçı ve bencil kişi iletişim kurduğunda ortaya
çıkan düşünce, kişinin kendisinin kaybetmesi durumunda, karşısındakinin de
kaybetmesini istemesidir.
5. Kazan: Bu kişiler için önemli olan kendilerinin kazanmasıdır. Karşı tarafın
durumuyla ilgilenmezler.
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6. Kazan-Kazan ya da Pazarlık Yok: Bu yöntem temel olarak; “İkimizin de işine
yarayacak bir çözüm bulamıyorsak, anlaşma yapmama konusunda dostça
anlaşabiliriz.” demektir.
Navajo yerlileri, bir anlaşmazlığın kazanan veya kaybeden bir taraf ile bitmesi
durumunda, bozulan denge geri getirilmediği için, biten anlaşmazlık yerine elbet
başka bir anlaşmazlığın başlayacağına inanırlar (Isenhart & Spangle, 2000).
Örgütlerde en çok rastlanan bireyler arası çatışma türleri ast-üst çatışmaları ile
kurmay-komuta

yöneticileri

arasındaki

kişisel

anlaşmazlıklardan

doğan

çatışmalardır. Yine aynı örgütsel düzeylerde bireysel farklılıklardan dolayı
çatışmalara rastlanmaktadır. İşçiler arasındaki geçimsizlikler, müdürler, şefler ve
memurlar arasındaki görüş, fikir ve çıkar ayrılıkları bu çatışma türüne girmektedir
(Ateş, 2008).
Son zamanlarda araştırmalar, görev çatışması çözümüne, yani kişilerin işle ilgili
konu ve fikir ayrılıklarını çözme yeteneği ile, bu tür durumlarda kullandıkları çözüm
tekniklerine yönelmiştir (Friedmann ve diğ., 2000). Simons ve Peterson’a göre
(2000), kişiler arası fikir farklılıkları, kişisel olarak algılanıp, görev çatışmasını,
kişiler

arası

çatışmaya

dönüştürebilir.

Yöneticilerin

karşılaştığı

anahtar

problemlerden biri de, kişiler arası çatışma yaratmadan, verimli görev çatışması
yaratma çabasıdır. Yine de, görev çatışması genellikle kişisel çatışmaya dönüşür
(Friedmann ve diğ., 2000).
3.5.3. Grup İçi ve Gruplar arası Çatışma
Akat ve Budak’a (1997) göre grup içi çatışma daha çok, grup üyesi kişilerin grup
tarafından belirli normları kabule zorlanmaları ile oluşur (Evcimen, 2007). Bu durum
çok kültürlü gruplarda daha belirgindir. Çok kültürlü grup, içinde üç veya daha fazla
etnik geçmişe sahip birey barındıran - örneğin üç Alman, üç Uruguaylı ve üç Çinli gruptur (Hodgetts&Luthans, 2003). Grubun birlikte hareket etme olasılığı gruptaki
kültür çeşitliliği ile ters orantılıdır.
Grubun kültürel farklılığı arttıkça, grup üyelerinin olayları aynı şekilde algılama
olasılığı giderek keskin bir şekilde düşer. Tavırlar, algılama ve genel olarak iletişim,
probleme – ve dolayısıyla çatışmaya dönüşebilir. Aslında grup üyeleri farklı
kültürlerden geldiği için, birçok yaratıcı ve farklı çözüm üretmeye yatkındırlar
(Hodgetts&Luthans, 2003).
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Önemli olan, çatışmayı doğru yöne kanalize edebilmektir.
Gruplar arası çatışmalar, grubun büyüklüğüne bağlı olmaksızın, insan grupları
arasındaki zıtlaşmaları kapsar (Evcimen, 2007). Eğer bir grup diğer grupların
çıkarlarına ters düşecek şekilde kendi çıkarlarını gözetirse, çatışma baş gösterir
(Jones, 1995). Çatışma, grupların birbirlerinin hareketlerini engelleyici hamleler
yapmasıyla büyür.
Başlıca gruplar arası çatışma nedenleri (Ateş, 2008);
1. Gruplar arası görev bağımlılığı,
2. Gruplar arası rekabet,
3. Gruplar arası farklılıklar,
4. Örgütsel nedenlerdir.
Bu tür çatışmalar iş faaliyetlerindeki koordinasyon ve bütünleşmeyi zorlaştırabilir.
3.5.4. Örgüt İçi Çatışmalar
Örgütsel çatışmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Hodgetts&Luthans, 2003):
Birey düzeyli çatışmalar: Bireyin kendi kararını verme ve hareket tarzını seçmede
güçlüklerle karşılaşmasıdır.
Grup düzeyli çatışmalar: Grup üyesi bireylerin birbiri ile, grup norm ve kuralları ile
gruptaki rolleri ile olan uyuşmazlıkları ve grupların birbiri ile olan çatışmalarıdır.
Örgüt düzeyli çatışmalar: Örgütsel kültür, birçok faktörün birleşmesiyle oluşur.
Bunlar, çalışanların kendi aralarındaki ve örgütle aralarındaki ilişki, ast ve üstlerin
görevlerini belirleyen hiyerarşik düzen, çalışanların, örgütün geleceği ve amaçları
hakkındaki düşünceleri ile kendilerini bu düzende gördükleri yerdir. Bireyin ve
grubun, örgütün amaç, değer, kural ve iklimi ile olan uyuşmazlıkları ve örgütlerin
birbiri ile olan mücadeleleri, örgüt düzeyinde çatışmaya girer.
Bununla birlikte bu üç düzeydeki çatışma türü birbirine bağımlıdır ve kesin sınırlarla
ayrılamazlar (Ateş, 2008).
3.5.4.1. Yatay Çatışma
Aynı organizasyon kademesinde bulunanlar arasındaki çatışma türüdür. Genellikle
görev bağımlılığı ve departmanlaşma, bu tür çatışmalara neden olmaktadır.
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3.5.4.2. Dikey Çatışma
Ast-üst arasındaki çatışma türüdür. Bu tür çatışmaların zamanla kişiselleştirilmesi
olası ve sık rastlanan bir durumdur.
3.5.4.3. Emir-Komuta ve Kurmay Personeli Arasındaki Çatışma
Organizasyonlarda görev yapan, yürütme yetki ve sorumluluğu taşıyan emir-komuta
personeli ile kurmay personel arasında çoğu zaman çatışmalar meydana gelir.
Dalton, kurmay personelin, emir-komuta personelinin çoğundan genç (olduğunu) ve
farklı sosyal yapıdan geldiğini keşfetmiştir. Ayrıca kurmay personelin daha iyi
eğitim almış ve organizasyonun politikasıyla daha iç içe olduğunu saptamıştır
(Göktekin, 1999).
Kurmay personeli emir-komuta personeline yalnızca öneride bulunur ve yol gösterir.
Aralarındaki çatışmanın nedeni sorumluluk alanları ve rolleridir. Yönetici de,
kurmay personel de, rollerini ve sonuçta kendilerini savunurlar. Her iki tarafın da bu
savunmalarının altında yatan, yetki ve konum çatışmasıdır (Göktekin, 1999).
3.5.5. Örgütler arası Çatışma
Örgütün, çevresindeki diğer örgütlerle çatışmasıdır. Ekonomik sistem içinde ve açık
sistem anlayışı altında çeşitli organizasyonlar birbiri ile çatışma halinde olacaklardır
(Ateş, 2008). Çoğu zaman yardımcı kuruluşların örgütsel kültürleri arasında ciddi
farklılıklar gözlemlenir ve bu doğal olarak, koordinasyon problemlerine yol açar
(Hodgetts&Luthans, 2003).
Organizasyonun rakipleri ile çatışması da doğal olan bir çatışmadır. Bunun yanında
örneğin çevre kuruluşları ve sendikal kurumlar ile çatışmalar da mümkündür
(Evcimen, 2007). Bunlar, rekabet ortamı ve iş yapma çabasının doğal sonuçlarıdır.
3.5.6. Fonksiyonel Olan ve Fonksiyonel Olmayan Çatışma
Çatışma yönetiminin birincil görevi, fonksiyonel olmayan çatışmayı en aza
indirgemek ve var olan her çatışmanın verimli ve etkili bir çözüme kavuşma
olasılığını arttırmaktır (Weeks&Dudley, 1992, Wikipedia, Ekim 2007).
Çatışma grup performansında bir gelişme sağlıyorsa sonuç işlevsel (fonksiyonel)dir.
Tam tersi olarak grup performansı önleniyorsa sonuç işlevsel değildir (Ateş, 2008).
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Çatışmanın düzeyini ve gidişatını kontrol etmek, yöneticinin yeterliliği ve
farkındalığı ile ilgilidir.
3.5.6.1. Fonksiyonel Çatışma
Organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunan çatışmalardır. Bu
tür çatışmalar organizasyonun çeşitli kısımlarındaki sorunlara işaret edebilir (Ateş,
2008). Ayrıca, bireylerin ya da grupların çatışmalarının çözümü için bir başlangıç
olabilir, dolayısıyla hem yaratıcı hem de üretkendir (Kale, 1994).
Çatışma kararları niteliği arttırdığında, yaratıcılığı ve yeniliği güdülediğinde, grup
üyeleri arasında ilgi ve merakı teşvik ettiğinde, problemlerin açığa çıktığı ve
gerilimin serbestçe gösterildiği bir ortam sağlandığında ve öz eleştiri ve değişim
ortamı hazırladığında, yapıcıdır (Ateş, 2008). Çatışmayı fonksiyonel olan yöne
çekebilmek bir yönetim becerisidir.
3.5.6.2. Fonksiyonel Olmayan Çatışma
İşletmeyi amaçlarına ulaşmaktan engelleyen, amaçları gerçekleştirmeye katkıda
bulunmayan çatışmalardır. Klasik ve neo-klasik yaklaşımlar bütün çatışmaları bu
grup içerisinde ele almışlardır. Bu görüşe göre, çatışmanın varlığı formel
organizasyon yapısının yetersizliğine işarettir. Modern yaklaşıma göre de çatışmalar
fonksiyonel olmayabilir. Ancak her türlü çatışmayı fonksiyonel olmayan çatışma
olarak nitelemek mümkün değildir (Ateş, 2008).
Fonksiyonel olmayan çatışmalar direnişçi, hastalıklı ve tatsız bir atmosfer içinde
kişisel ve örgütsel kaynakları tüketir (Kale, 1994). Kontrol edilemeyen muhalefet
hoşnutsuzluk doğurur, ortak bağları yok eder ve sonuçta grubun yıkılmasına neden
olur. Uç noktada ise çatışma, grubun işleyişini aksatabilir ve grubun yaşamını
tehlikeye sokabilir (Ateş, 2008). Doğru zamanda çatışmaya müdahale edilip,
gerginlik düzeyi artmadan, çatışmanın yıkıcı olması engellenmelidir.
Bir organizasyonda, insanlar arasında uzun vadede herkes için en uygun ve geliştirici
karşılıklı ilişki, her iki tarafın da birlikte kazançlı olacağı kazan-kazan (win-win) türü
ilişkilerdir (Koçel, 2001). Ancak ne yazık ki, bunu sağlamak her zaman mümkün
olmamaktadır.
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3.6. Çatışmanın Kaynakları
Gordon’a (1991) göre çatışma, çatışma için gerekli koşulların var olmasıyla başlar
(Evcimen, 2007). Zikmann, çoğu büyük çatışmanın nispeten önemsiz konuların ilk
belirdiğinde tanımlanamamasından ya da doğru yöntemle çözülmemesinden
meydana geldiğini söyler (Fenn&Gameson, 1992).
Rahim çatışmanın ortaya çıkış nedenlerini, sosyal varlığın,
1. Kendi ihtiyaç ya da ilgi alanıyla ters düşen bir aktiviteye dahil olması
gerekliliği,
2. Tercihleri, başka bir bireyin tercihleriyle uyumsuz olduğunda, davranışlarını
ertelemesi,
3. Herkesin istediği kıt kaynaklardan eşit olarak yararlanmak istemesi,
4. Diğer tarafın tavır, değer, yeti ve hedeflerine ters düşecek davranış, değer,
yeti ve amaçlara sahip olması,
5. İki tarafın birlikte hareket etmesi gereken durumlarda dışlayıcı davranışları
tercih etmesi ve
6. Fonksiyonlarında veya aktivitelerinde diğer tarafın performansından bağımsız
hareket etmesi gibi tutumlarına bağlamaktadır (Fenn&Gameson, 1992).
Çatışma kaynaklarını, iletişime bağlı faktörler, örgütsel yapıya ilişkin faktörler ve
yapılan iş ile ilgili prosedürlerden kaynaklanan çatışmalar olarak sınıflandırmak
mümkündür.
3.6.1. İletişime Bağlı Faktörler
Cushman ve Kahn (1985), “Örgütsel iletişimin işlevi ya da amacı ‘üretim’dir” derler.
Sektöre bağlı olarak ürün, hizmet ya da bilgiyi üretmeye ve pazarlamaya yönelik
görevlerin etkili biçimde koordine edilmesi, bu görevlere yerleştirilen uygun kişiler
arasındaki iş ve fikir birliğinin sağlanması, örgütsel iletişimin temelini oluşturur
(Özarallı, 1997).
Verimli iletişim kurmakla kastedilen, kişinin mesajını karşı tarafa istediği doğrulukta
iletmesi, karşısındakinin de mesajı, ileticinin anlamasını istediği şekilde anlamasıdır.
Yerel örgütlerde dahi iletişim kritik bir beceridir, iletişim bozukluğu nedeniyle kişiler
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arası problemler ortaya çıkar. Uluslararası bir örgütte, iletişim hem daha önemlidir,
hem de daha zordur (Lane ve diğ., 2006).
Değer yargılarının farklı iletişim stillerinde dile getirilmesi, çalışanlar arasında
problemlerin baş göstermesine neden olabilir. Örneğin, çalışanlar anlaşamaz ve
taraflardan biri düşüncelerini yüksek sesle, baskın bir şekilde ifade ederse, daha
tutucu olan diğer taraf bunu kabalık olarak algılayabilir (Ford,2001).
İletişimde, konuşulan dil önemli olduğu halde, iletişimin tamamı yalnızca bir dili
anlamak ya da konuşabilmek değildir. İletişim, tek başına dilden çok daha geniş
kapsamlıdır. Üç dil birden konuşabilen bir kişi hala farklı kültürden birinin bakış
açısından bakamıyor veya olayları onun gibi anlayamıyor olabilir (Lane ve diğ.,
2006). Bu tarz iletişim sorunu da durumların farklı yorumlanmasından kaynaklanır.
Hodgetts & Luthans’a (2003) göre çoğu Japon, başkası konuşurken başını sallar,
ancak bu, söyleneni onayladığı anlamına gelmez.
Bunun dışında, yetersiz bilgi alışverişi ve haberleşme kanallarındaki bozukluk da,
iletişim sorunlarını beraberinde getirerek çatışmaya yol açabilir.
Yetersiz bilgi alışverişi: Örgütsel alt sistemlerin birbirleri hakkında yeterli bilgiye
sahip olmamasından ve algı ile beklentilerin farklılığından dolayı çatışmalar ortaya
çıkabilir (Ateş, 2008).
Haberleşme Kanallarındaki Bozukluk: İletişim problemlerinden biri de, konuşan
kişi tarafından sarf edilen sözlerin, diğer üyelerce açıkça anlaşılmamasından ileri
gelmektedir (Hodgetts&Luthans, 2003). Bu durum, mesajın gerçek anlamda
iletilmesine engel teşkil eder, mesajın kaynaktan çıktığındaki anlamı ile alıcı
tarafından algılandığı anlamı arasındaki farklılık yanlış anlamalara ve dolayısıyla
çatışmalara yol açar (Ateş, 2008). Sonuç olarak, zayıf iletişim, iletişim engellerinin
varlığı, kanallardaki aksaklık ve bilgi yetersizliği, belirsizlik ortamı doğurarak
çatışmaya neden olur. Buna karşılık güçlü iletişim, kültürel hataların negatif
etkilerinin çoğunu azaltmaya yardımcı olur (Lane ve diğ., 2006).
3.6.1.1. Algısal Farklılıklar
İnsanlar, gerçekleri farklı yorumlar. Algı, kişinin gerçeği görme şeklidir. İnsanların
gerçeği görme şekli değişkendir; bu da, karar ve yargılarını etkiler. Ne yazık ki,
yanlış algılama, verimli iletişime engel teşkil edebilir (Hodgetts&Luthans, 2003).
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Koçel’e (2001) göre algıyı, kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi (uyarıyı) duyma,
organize etme, anlama ve değerleme süreci olarak tanımlamak mümkündür.
Algılama süreci kişilerin sahip oldukları değer yargıları, amaç ve hedefleri,
ihtiyaçları, içinde yetiştikleri kültürel ortam, bilgileri, hisleri, geçmişteki tecrübeleri
ve hatta fiziksel özellikleri gibi faktörler tarafından etkilenmektedir (Koçel, 2001).
Kültürün etkisini anlayabilmek için, öncelikle düşünceleri ve davranışları etkileyen
varsayımları ve algıyı anlamak gerekir. Bu sayede kişi kendi kültürünün, üzerindeki
etkisini ve kültürler arası karşılaşmaların neden hem zor hem de bu denli ilginç
olduğunu anlayabilir (Lane ve diğ., 2006). Şekil 3.3’te, kültürün davranışlara ve
algıya etkisi görülmektedir.

Şekil 3.3: Kültür ve Davranış (Kaynak: Lane ve diğ., 2006)

Kültürel farklılıklar, çalışanların yöneticileri yanlış algılamasına neden olurken, aynı
zamanda da yöneticilerin kendileri hakkında ne düşündüğünü yanlış algılatabilir
(Hodgetts&Luthans, 2003).
Ayrıca, iki farklı kültürden insanlar çalışmak için bir araya geldiklerinde, kendi
varsayım ve değer sistemleri, aynı durumu farklı şekilde algılamalarına, farklı
yorumlamalarına, farklı değerlendirmelerine ve sonuç olarak bu durum karşısında
farklı hareket etmelerine neden olur (Lane ve diğ., 2006). Uluslararası arena birçok
engeli içinde barındırır. Bunlardan en önemlileri, dil, algı, kültür ve vücut diliyle
iletişimdir. Algı ve kültür farklılığı, insanların olayları farklı görmesine ve
yorumlamasına yol açabilir. Bunun sonucunda da iletişimin çökmesi olasıdır
(Hodgetts&Luthans, 2003). Bu durum elbette ki, çatışmanın habercisidir.
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3.6.1.2. Kültürel Farklılıklar
Dil ve algıdan başka, iletişime en büyük engel teşkil eden unsur kültürdür. Aslında
dil ve algıyı da etkileyen kültür, iletişime birçok yönden etki edebilir. Bunlardan biri
de kültürel değerler yoluyla etkidir.
Günümüz örgütlerinde kültürel altyapıları farklı çalışanlara rastlamak için, başka bir
ülkede iş yapmak zorunlu değildir. Dünyanın hemen her yerinde, örgüt içinde farklı
kültürlerden gelen nüfuslara denk gelmek mümkündür. Hem yerel hem de
uluslararası düzeyde, örgütler kendilerini, oldukça farklı bir kadın-erkek, genç-yaşlı,
siyah-beyaz, Latin, Arap, Hintli vb. nüfusundan oluşan ve dolayısıyla çeşitli
kültürlerden (ve alt kültürlerden) gelen işgücünü istihdam ederken bulmaktadır
(Hodgetts&Luthans, 2003).
Bireyler çok uluslu bir örgüte katıldıkları zaman, yalnızca öğrenilmiş inanç, tutum,
değer ve davranışlarını büyük ölçüde etkileyen ulusal kültürlerini beraberinde
getirmezler; aynı zamanda yeni bir örgütsel kültüre adım atarlar. Çok kültürlü bir
örgütün çalışanlarından beklenen ‘uyum sağlamak’tır. Çalışanın başarılı olması için
yapması gereken, dış koşullar ve ulusal kültürden bağımsız olarak, içinde bulunduğu
örgütün kültürünü izlemektir. (2003)

Çok uluslu örgütlerin kültürel özellikleri, çalışanların ve yöneticilerin kültürel
tercihleri

de

dahil olmak üzere,

birçok faktörden meydana

gelmektedir

(Hodgetts&Luthans, 2003). Bazı kültürler, “sonuç almayı”, “sorun çözme” yi ve
karşılaşılan sorunları, değişimi gerçekleştirecek bir fırsat olarak görmeyi
vurgularken, başka bazı kültürler de, durumu olduğu gibi kabul etmeyi, durumun
özelliklerine göre kişinin kendisini değiştirmesini vurgular (Koçel, 2001). İki ayrı
yaklaşıma sahip iki farklı kültürden insan, bu gibi nedenlerle birbirlerinin
davranışlarını yadırgayabilir.
Ortadoğu

ülkelerinden bir

uzman,

buradaki

insanların,

Amerika

Birleşik

Devletleri’nde olduğu kadar serbest ve yaygın iletişim kuramadığını, ilişkilerin daha
sıkı ve bağlayıcı olup, büyük iş değerlerinin, neyin yapılıp neyin yapılmayacağını
belirlediğini belirtmiştir (Hodgetts&Luthans, 2003).
Hofstede’nin çalışmalarından elde edilen bulgulara göre, çalışanların ulusal kültür
değerlerinin örgütsel performans üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Bununla
birlikte, çalışanların beraberinde getirdiği kültürel değerler, örgüt tarafından kolay
kolay yok edilememektedir. Dahası bu insanların, aralarındaki yanlış anlaşılmaların
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gerçek nedenlerini bilmeden, bir arada çalışmaları beklenmektedir (PM Hut, Ekim
2007)

Bir

firmanın

dezavantajlarını

kullanabileceği

tartışmanın

çeşitli

ötesinde,

yapısal

yöneticiler,

formların
bu

avantaj

yapısal

ve

formu

dayandırabilecekleri kültürel değerlerin ve varsayımların farkına varmalıdırlar (Lane
ve diğ., 2006). Bu farkındalık, yıkıcı olduğu düşünülen çatışmayı işlevsel hale
getirerek, örgütteki yapıcılığı arttıracaktır.
3.6.2. Örgütsel Yapıya İlişkin Faktörler
Örgütsel Büyüklük: Yapı olarak büyük örgütlerde haberleşme kanal sayısının ve
hedeflerin haberleşme araçlarının çokluğu, haberleşmeyi güçleştirerek dolaylı bir
çatışmaya yol açar.
Kadro Farklılıkları: Örgütte yer alanların farklı sosyal ve kültürel ortamlardan
gelmeleri ya da örgütte yer alan grupların sürekli ya da geçici iş ekipleri olmaları,
çatışma zemini yaratır. Geçici ekip kültürüne örnek olarak, inşaat sektörü
gösterilebilir.
Örgütsel Değişimin Etkisi: Yeni bir teknolojinin örgüte girmesi, çalışanların yapıları
ve kaygıları gereği örgütün çatışmaya düşmesine neden olur. Yine iki örgütün
birleşmesi ya da bir örgütün diğerini bünyesine katması şeklindeki değişmelerde de
örgütler arası bir güç çatışması ortaya çıkar (Ateş, 2008).
Örgütlerin uluslararalılaşmasında da, bulunduğu evreye göre, çok kültürlülük ve
farklılık çeşitlenecektir. Adler’e göre, bu gibi firmalar için, çok kültürlülük, oldukça
önemli bir faktördür (Hodgetts&Luthans, 2003). Örgütsel değişimin kendisi
yeterince zor iken, çok kültürlülüğü kontrol altında tutmak, değişimi daha da
zorlaştıracaktır.
Bürokratik Nitelikler: Bürokrasinin üç temel öğesi olan rutinlik, uzmanlık ve
standartlaşmanın örgütsel çatışma ile ilişkisi konusunda yapılan araştırmalar, çatışma
ile rutinleşme arasında olumsuz, çatışma ile uzmanlaşma arasında olumlu ilişkilerin
olduğunu göstermiştir. Standartlaşma ile çatışma arasında ise net bir ilişki
bulunamamıştır (Ateş, 2008).
3.6.3. Yapılan İş İle İlgili Prosedürler
Yapılan işin yöntemi, ilerleyiş şekli ve süreci, prosedürlere bağlıdır. Bu süreçte iş
akışında engel teşkil eden olaylar, belirsizlikler, yönetim biçimi, statü farklılıkları ve
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ödüllendirme sistemi gibi konulara, hassas yaklaşılmadığı sürece çalışanlar arasında
huzursuzluk ortamı ve çatışma potansiyeli oluşabilir.
3.6.3.1. İş Akışı ile İlgili Engeller
Fonksiyonel Bağımlılık: Organizasyonlarda bazı departmanlar, fonksiyonları
bakımından, başka departmanlara bağımlı çalışmak zorundadır. Akat ve Budak’a
(1997) göre, bireyin ya da grubun bağlı olduğu birimin çıktısındaki yavaşlık, bağlı
olanın performansını düşürecektir (Evcimen, 2007). Sıralı bağımlılıkta, insanların
etkileştiği her bir noktada çatışma baş gösterir (Kale,1994).
Faaliyetlerin Farklılığı: Gruplar, kendi yaptıkları işe fazlasıyla odaklanıp,
çıktılarının diğer bölümleri memnun edip etmediğini ve diğer bölümlerin önemini
göz ardı edebilirler (Evcimen, 2007). Birimlerin farklı beklentileri işbirliğini
güçleştirebilir (Kale, 1994).
Ortak Karar Verme: Dutton ve Walton, örgütlerde ortak karar vermenin yalnızca
işbirliği değil, aynı zamanda çatışma ve departmanlar arası pazarlığa neden olacağını
belirtmişlerdir (Kale, 1994).
Kıt Kaynakların Kullanımı: Kaynaklar belirli mal ve hizmetlerin üretilmesine tahsis
edilmişlerdir. Çeşitli görevleri yerine getirmek üzere bir araya gelmiş bulunan ve
belirli alanlarda uzmanlaşmış olan departmanlar görevlerini daha etkin yerine
getirmek ve hedeflerine eksiksiz biçimde ulaşabilmek için bu kaynaklara ihtiyaç
duyarlar (Ateş, 2008).
En başarılı şirketler bile gerçekleştirebilecekleri açısından sınırlıdırlar. Gray’in
(1984) de belirttiği gibi, genel bir kural olarak kaynaklardaki daha fazla kıtlık, daha
fazla çatışmayı getirir.
3.6.3.2. Belirsizlikler
Yönetim Alanı ile İlgili Belirsizlikler: Sorumluluk ve rollerle ilgili belirsizlikler,
birimler arasında gri bölgeler oluşturarak çatışma olasılığını arttırır. Örgüte dahil
olanların yönetim alanları, prosedürel olarak, sirkülasyon şemaları, komite üyelikleri,
ve diğer statü göstergeleriyle tanımlanmıştır. Başka bir üyenin bu alana girmesi
çatışmaya neden olacaktır (Kale, 1994). Bu açıdan bakılınca, organik tip
organizasyon yapıları, çatışmalar için en uygun organizasyon yapısı olarak belirir
(Koçel, 2001).
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İş ve Yetki Belirsizliği: Örgütlerde bazen iki ayrı kişi ya da grup aynı konuyla
ilgilenebilir. Bu tür belirsizlikler, çatışmalar için uygun ortam yaratır (Evcimen,
2007).
Görev Alanı ile İlgili Belirsizlikler: Organizasyonlarda bazen kimin hangi alan ve
konularda, ne ölçüde kime karşı sorumlu olacağı belirsiz bulunabilir (Ateş, 2008).
Aynı şekilde, aşırı iş yükü de gerilimi ve hayal kırıklığını arttırarak çatışmaya yol
açabilir (Kale, 1994). Bazen bir çalışan diğerinin görev alanına girerek problem
yaratırken, bazen de bu durumun tam tersi olarak kişiden, kendi görev alanına dahil
olmayan işleri yapması beklenebilir.
3.6.3.3. Yönetim Biçiminden Kaynaklanan Farklılıklar
Her yöneticinin kendine has bir yönetim tarzı vardır. Karar verme sürecinden
zamanın kullanılmasına kadar her yönetici değişik yollar izleyebilir ve değişik
önceliklere sahip olabilir. Eğer yönetici ile astları arasında, bu konuda önemli farklar
varsa, bunlar birer çatışma nedeni olabilir (Koçel, 2001). Bu durumu engellemek
için, yönetici, çalışanıyla arasında optimum ilişkiyi bulmalıdır.
3.6.3.4. Statü ve Güç Farklılıkları
İnsan ilişkilerinin kaynağı, güç ve sorumluluk konularıyla bağlantılıdır. İnsanlar,
diğer insanların mutluluğu için nasıl bir sorumluluğa sahiptir? Üzerimizde kimin
gücü vardır, kimin üzerinde bizim gücümüz etkilidir (Lane ve diğ., 2006)? Bu tarz
soru işaretleri, statü ve güç mücadelelerine ya da farklılıklardan kaynaklanan
çatışmalara neden olabilir.
Statü çatışmaları en fazla, yaşça ve kıdemce en eski olan bireylerin kendilerinden
daha genç ve kıdemsiz kişilerin emri altına girmeyi hazmedememelerinden
kaynaklanır. Yine komuta yöneticilerinin, statüce düşük olan danışmanların
önerilerine genelde karşı çıkmaları statü çatışmasının tipik bir örneğini teşkil eder
(Ateş, 2008).
Çıkar ve Değerlerin Çatışması: Örgütlerdeki çatışmaların önemli bir bölümü alt
gruplarının değer ve çıkarlarının birbirleri ile ya da örgütün çıkarları ile
uyuşmamasından kaynaklanmaktadır.

36

3.6.3.5. Ödüllendirme Sistemleri
Ödüllendirme şekli, gizli ya da örtülü çatışmaların kuvvetlenmesinde etkilidir.
Araştırmalar, her bölümün başarılarının ayrı ayrı değerlendirilmesi durumunda
çatışmaların artacağını göstermiştir. İki ya da daha fazla grup için farklı ödül
sistemleri uygulandığında, şayet gruplardan birinin kazancı öbürünün kaybına neden
oluyorsa çatışma kaçınılmazdır (Ateş, 2008).
Uluslararası projelerin yöneticileri için de, en büyük sorunlardan biri ödüllendirme
sistemlerinin kültürden kültüre çok büyük farklılıklar göstermesidir. Bu farklılıkların
bazıları rekabet ortamı ya da devlet kısıtlamalarına bağlıyken, büyük çoğunluğu da
kültürün kendisinden kaynaklanmaktadır (Hodgetts&Luthans, 2003).
Bir ülkede işe yarayan ödüllendirme sistemi, başka bir ülkede başarısız olabilir.
Örneğin, İsveçli çalışanlar gösterdikleri üstün performansa karşılık ekstra para almak
yerine ek izinle ödüllendirilmeyi tercih ederken, yüksek performans gösteren Japon
çalışanlar - bireysel olmayan teşvikler, yani grup ödüllendirmesi almak koşuluyla para takviyesini yeğlemektedir (2003).
İnsanlar birbiriyle uyumsuz değerlere sahip olduklarında ve bu değerler açık ve net
olmadığında ciddi çatışmalar ortaya çıkar. Ayrıca çatışma, bir taraf, diğer tarafın bir
şeyi tercihten çok değer olarak kabullenmesi gerçeğini reddettiği zaman da ortaya
çıkar (Watershed, Ekim 2007).
Sonuç olarak, bir kez daha, farklı kültürlerin farklı motivasyon araçları gerektirdiği
ve insan kaynaklarının performans arttırma çalışmalarında, kültür faktörünü dikkate
alması gerektiği görüşüne varılabilir (Hodgetts&Luthans, 2003).
3.7. Çatışmanın Sonuçları
Çatışmanın, insanlar arası etkileşimde ortaya çıktığı düşünülürse, insanın var olduğu
her ortamda, çatışmanın da olacağını söylemek mümkündür. Çatışma, belirli bir
düzeye kadar örgütler için gereklidir. Organizasyonların ayakta ve canlı kalması,
doğru yönetilen ve olumlu şekilde kullanılabilen çatışma ile mümkündür. Buna
karşılık, kontrol edilemeyen ve gitgide büyüyen çatışmalar, aşırı strese neden olup
organizasyonu olumsuz yönde etkileyebilir.
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Çatışma, örgüte yarar sağlayabileceği gibi, organizasyonda çeşitli zarar ve kayıplara
da neden olabilir. Aşağıda, çatışmanın örgüt için doğurabileceği olumlu ya da
olumsuz sonuçlar ele alınmıştır.
3.7.1. Çatışmanın Olumlu Sonuçları
1. Çatışma, belirli durumlarda taraflar arasında bir yakınlaşma doğmasıyla
sonuçlanabilir.
2. Çatışma sonucu, biçimsel yapıdaki eski liderlik tarzının yetersizliği açığa
çıkarak, sisteme yeni bir liderlik biçimi gelebilir.
3. Çatışma sonucunda, eski amaçlar yerlerini daha iyi ve geniş amaçlara
bırakabilir.
4. Çatışma kurumsallaşabilir. Yani, bireylerin biçimsel yapıya zarar vermeksizin
öfkelerini açığa vurup, rahatlamalarını sağlayacak ortamlar bizzat örgütsel
yapı tarafından sağlanabilir.
5. Gruplar arası çatışmalar, görev başarımı için gereken enerji ve motivasyonu
arttırabilir.
6. Çatışma, farklı görüşlerin çoğalmasına ve ortaya konmasına izin vererek,
yeniliği ve yaratıcılığı arttırabilir.
7. Çatışma, tarafların kendilerini savunmalarını gerektirdiğinden, tarafların her
biri, kendi pozisyonlarının değerini daha iyi anlayabilirler.
8. Çatışma, birey ve grupların, kendi güçlerinin farkına varmalarını sağlayabilir.
9. Çatışma, insanın yapısında var olan saldırganlık dürtülerinin tatminine
yardımcı olabilir (Evcimen, 2007).
3.7.2. Çatışmanın Olumsuz Sonuçları
1. Çatışma, çatışan taraflardan birinin zihinsel ya da bedensel sağlığını zedeleyen
bir durum yaratabilir.
2. Çatışma, düşmanlık hislerine ve saldırganlık davranışlarına neden olabilir.
Ayrıca zamanın, paranın ve enerjinin boşa gitmesine yol açabilir.
3. Çatışma, çatışan tarafların kendi amaçlarını, sistemin bütününe ait amaçtan
üstün görmelerine yol açabilir.
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4. Çatışma, morali, tatmini olumsuz yönde etkileyerek verimi düşürebilir.
5. Çatışma, güven duygusunun kaybına ve kaderciliğe neden olabilir (Evcimen,
2007).
Rahim (1992) de, çatışmanın örgüt ve birey açısından olası olumsuz sonuçlarını
şöyle derlemiştir:
1. Stres ve işten bıkkınlık,
2. Örgütte iletişimde azalma ve bozukluklar,
3. Güvensizlik ve hakim olunan bir havanın oluşması,
4. İş doyumu ve performansın düşmesi,
5. Değişime karşı direnmenin artması,
6. Örgüte adanmışlık ve bağlılığın azalması.
3.8. Çatışma Giderim Biçimleri
Çatışma yönetimi, kişiye ve duruma göre değişen çatışma giderim biçimlerini içerir.
Tarafların çatışma giderim biçimlerinin kaynağı, genellikle kişisel karakter, eğitim ve
geçmiş deneyimlerin kombinasyonudur. Thomas ve Killman (1974), “Çoğumuzun
çatışmaya tepkimizi değiştirme yeteneğimiz olmasının yanısıra, her birimizin,
çatışmanın çözümlenebilmesi için tercih ettiği bir stili vardır.” derler.
Çatışmanın

çözümlenebilmesi

için

çeşitli

çatışma

giderim

davranışları

bulunmaktadır. Bu giderim biçimleri ilk olarak Follet (1940) tarafından kavramsal
hale getirilmiştir. Follet, üç farklı çatışma yönetim biçimi bulmuştur: baskın olma,
pazarlık ve işbirliği. Ayrıca kaçınma ve bastırma gibi birçok yöntem daha
keşfetmiştir.
İlk olarak Blake ve Mouton (1964), modları tablo halinde beş sınıfa bölmüşlerdir:
zorlama, geri çekilme, düzeltme, pazarlık ve problem çözme. Şemaları, Thomas
(1976) tarafından tekrar yorumlanmış; Thomas, tarafların niyetleri (işbirlikçilik,
saldırganlık ,diğer tarafın isteklerine uyma, kendi isteklerini karşılama vb.) üzerinde
durmuştur.
Rahim ve Bonoma (1979) ve Rahim (1992), diğerlerine benzer kavramsallıklar
üzerinden bu biçimleri, kişinin kendisine ilgisi ve başkalarına karşı ilgisi olarak
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farklılaştırmışlardır. İlk boyut kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamadaki kararlılığını,
ikinci boyut ise başkalarının ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiyi ifade etmektedir. Bunların
kombinasyonları beş farklı çatışma giderim biçimi ortaya çıkarmıştır (Şekil 3.4).
Bunlar, işbirliği (kendine ve başkalarına yüksek ilgi); uyma (kendine düşük,
başkalarına yüksek ilgi); baskın olma (kendine yüksek, başkalarına düşük ilgi);
kaçınma (kendine ve başkalarına düşük ilgi); uzlaşma (kendine ve başkalarına orta
düzeyde ilgi) şeklindedir.

Şekil 3.4: Çatışma Giderim Biçimleri (Rahim Modeli)

Zikmann’a göre verimli çatışma yönetimi, önceden belirlenemeyen problemlerin
çözülmesine yardımcı olduğu gibi, belirsizlikleri açıklığa kavuşturup, genel
işbirliğinin artmasını da sağlar. Buna karşılık düzgün yönetilmeyen çatışma,
çözümlenemeyen konular bütünü ve hayal kırıklığı yaratır (Fenn&Gameson, 1992).
Çatışmayı doğru yönlendirmek, ciddi bir yönetim becerisi ister.
Organizasyonlarda meydana gelen çatışmalar yöneticilerin en fazla zamanlarını ve
enerjilerini alan olayların başında gelmektedir (Newstrom and Davis, 1993). Çünkü
bir çalışma grubunun performans beklentilerini karşılayamamasının bir nedeni de,
çözümlenemeyen çatışma nedeniyle, grup içinde yaşadıkları bölünmeleridir (Ford,
2001). Çalışanlar, görüş ve fikirleri doğrultusunda gruplaşarak, gergin ortamlara
neden olabilirler.
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Bazılarına göre de, çatışma yönetim stilleri duruma ya da ikili ilişkilere göre seçilen
birer strateji (Knapp ve diğ., 1988) ya da niyettir (Thomas, 1979); sabit uygulamalar
olarak alınmamalıdır. Örneğin, astlarıyla zorlama yoluyla çatışma çözümüne giden
bir kişi, patronuyla yaşadığı anlaşmazlıkta, aynı çözüm yolunu kullanmaya meyilli
değildir (Friedmann ve diğ., 2000). Kişi, durumsallık yaklaşımını kullanarak kendine
göre bir iletişim dengesi bulmaya çalışır.
Çatışmayı zorlama ya da kaçınma yoluyla çözmeye çalışan bireyler çoğu zaman daha
yüksek düzeyde rol çatışması, ikili çatışma ve stresle karşı karşıya kalırlar
(Friedmann ve diğ., 2000). Journal of conflict management’ta belirtildiği üzere,
kişiler arası düzeyde, çatışma çözümünde kullanılan farklı yöntemler, tecrübe edilen
çatışma ve stres düzeyinde de farklılıklara neden olmaktadır (Friedmann ve diğ.,
2001). Yüksek derecede stres de, direkt olarak çalışanların performansının düşmesine
neden olmaktadır.
Rahim’e (1992) göre “Örgütsel çatışmanın azaltılması, önlenmesi ya da etkisiz hale
getirilmesi değil; bireyi, grubu ve örgütsel verimliliği arttırması için iyi yönetilmesi
gereklidir.”
Yönetici, çatışma yönetiminde dört safhadan oluşan bir süreç izleyebilir (Ateş,
2008):
1. Mevcut çatışmaların teşhisi,
2. Bu çatışmaların nedenleri ve köklerinin araştırılması,
3. Çatışmayı yönetecek (veya çözecek) alternatiflerin belirlenmesi ve birinin
uygulanması,
4. Sonucun izlenmesi.
Çoğu çatışmalar iyi yönetildikleri takdirde yıkıcı olmaktan çok, örgütlerde çeşitli
davranış biçimleri ve karar alternatiflerinin ortaya çıkarılması açısından esneklik
sağlayıp, bireylerin yaratıcılığını güçlendirirler. Pondy (1967), bir örgütün
başarısının, önemli ölçüde çeşitli çatışma fenomenleriyle başa çıkacak uygun
mekanizmaların kurulmasına ve işletilmesine; ya da çatışma olgularının birbiriyle
ilişkilendirilme düzenine bağlı olduğunu belirtmiştir.
Rahim (1986), bazı davranış bilimcilerinin (ör. Blake ve Mouton, 1964; Burke, 1970;
Likert&Likert, 1976) işbirliği ya da problem çözmeyi en uygun çatışma giderim
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biçimi olarak gördüklerini belirtmiştir. Ancak diğer teorisyenlerin, çatışmanın
fonksiyonel olarak çözümlenebilmesi için, koşullara bağlı olarak bir tarzın ötekilere
göre daha uygun olabileceğini düşündüklerini eklemiştir.
İş hayatında, çatışmayla başa çıkabilme konusundaki bireysel metot Rahim Örgütsel
Çatışma Envanteri II ile ölçülebilir (Rahim&Magner, 1995). Envanter, bireyleri
aşağıda açıklanacak olan beş giderim biçiminden birine yerleştirir.
3.8.1. Zorlama (Forcing)
Zorlama, kişi karşısındakini dikkate almayıp, yalnızca kendi istekleri doğrultusunda
hareket ettiğinde belirir (Friedmann ve diğ., 2000). Agresif karşılık verme yöntemi,
diğer tarafı domine etme yönünde atılım yapmaktır. Bu durum genellikle mantıksız
istekler gündeme geldiğinde ya da ‘tek taraflı çözümler’ diğer tarafa empoze
edildiğinde oluşur (Fenn&Gameson, 1992).
Rahim’e (1986) göre, zorlamayı gerektirecek durumlar şöyledir:
1. Hızlı ve kesin hareket etmek gerektiğinde,
2. Hoş karşılanmayacak önlemlerin uygulanmasını gerektiren önemli konularda,
3. Haklı olduğunuzdan eminseniz,
4. Zorlamacı olmayan davranışı suistimal eden kişilere karşı,
5. Astların teknik kararlardaki tecrübesi yetersiz kaldığında ya da
6. Konu önemli ise.
3.8.2. Taviz (Accomodation)
Çatışmaya taraf olanlar, kendi amaçlarından bir miktar fedakarlık ederek, ortada
belirli bir yerde buluşacaklardır (Evcimen, 2007). Tavize konu olan taraflardan
hangisinin gücü daha ağır basıyorsa, sonuca ulaşılırken diğer taraf daha çok taviz
vermek zorunda kalacaktır. Ancak bu sonuca, güçsüz olan tarafın istekleri dikkate
alınmadan varılmış, dolayısıyla da onun problemleri çözülmemiş; optimum çözümü
bulmak için çok az enerji harcanmıştır. Taviz, sorunu o an için çözmeye yardımcı
olabilir; ancak bir tarafın sorunu hala çözümlenmemiş olarak kalır (Friedmann ve
diğ., 2000).
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Taviz yöntemi, haksız olduğunuz fark ettiğinizde, sorunlar başkaları için sizin için
taşıdığından daha çok önem taşıyorsa, üstünlüğü elden kaçırmış ve kaybediyorsanız,
uyum ve istikrar özellikle önem kazandığında kullanılabilir (Rahim, 1986).
3.8.3. Kaçınma (Avoiding)
Bu teknik çatışmayı görmezlikten gelmekle ilgilidir (Evcimen, 2007). Kaçınma
yöntemini kullanmaya meyilli olanlar, çözüm bekleyen anlaşmazlıklarla baş etme
donanımına sahip olmayan kişilerdir. Bu tür insanlar, kendilerini ifade etmekte
zorluk çekmenin yanısıra, başkalarının problemlerini anlamaktan da yoksundurlar.
Onlar için geçerli olan çözüm şekli, kaçak güreşmek ya da sorunları çözmek yerine
görmezden gelmektir (Friedmann ve diğ., 2000).
Eğer taraflar çatışmaya karşı pasif bir tavır takınırsa, ihtiyaçlarının karşılıksız
kalmasının kaçınılmaz olduğu, Zikmann tarafından belirtilmiştir (Fenn&Gameson,
1992). Ayrıca, problemlere az çözüm üreterek ve az sayıda kaynakla müdahale
ederek çatışmadan kaçınan kişiler, daha yüksek düzeylerde çatışmaya maruz kalırlar
(Friedmann ve diğ., 2000). Gün geçtikçe biriken çözümsüz çatışmalar, kişinin sürekli
baskıya maruz kalmasına neden olur.
Açık çatışmadan kaçınmanın tercih edilmesi kültürel olabilir. Koh Kim Chuan bu
çok iyi bilinen fakat zor anlaşılan fenomeni şöyle açıklıyor: “Bizim Çinli mantığımız
hukuki yola başvurmaktan sürekli kaçınır ve bu, ‘yüzleşmek’ kavramına bağlıdır.
‘Yüzünü kontrol etmek’ (davranışlarını) ya da ‘aksi yüzünü göstermek’

gibi

kavramların, anlaşmazlıkları gündeme getirmekten kaçınmak ile yakın bir bağı
vardır.” Ancak, barışın korunması isteği ve “tekneyi sarsmaktan” kaçınılması uzun
vadede istenmeyen koşullara yol açabilir (Fenn&Gameson, 1992).
Friedmann ve diğerlerine göre, seçilen çatışma çözüm biçimi, kişinin genel
çevresindeki çatışma oranını direkt olarak etkiler. Kişi “Zaman 1”de çatışmayı
çözmeye yönelik ne kadar çok atılım yaparsa, “Zaman 2”de o kadar az çatışma ile
karşılaşacaktır (2000).
Vecchio (1991),
1. Sorun önemsizse ya da daha önemli sorunlar bastırıyorsa,
2. Kaygılarınızı gidermenin başka çaresi kalmadığında,
3. Çözümsüzlüğün getireceği terslik çözümün yararına ağır basıyorsa,
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4. İnsanları sakinleştirebilmek ve tekrar perspektif kazandırabilmek için,
5. Acil kararların yerini bilgi toplamak aldığında,
6. Başkaları çatışmayı etkin şekilde çözebiliyorsa veya
7. Sorunlar başka sorunların belirtisi gibi gözüküyorsa kaçınma yoluna
gidilebileceğini belirtmiştir.
Ancak bu yöntemin kullanılması sorunların çözüleceği anlamına gelmediği gibi,
çatışmanın er geç yeniden ortaya çıkacağı da açıktır. Verilmeyen kararlar ve
yapılmayan tercihler nedeniyle amaçlara ulaşmak veya sorunları çözmek daha fazla
kaynak gerektirecek ve sorunlar birikeceği için daha çapraşık hale gelecektir (Koçel,
2001). Kaçınma bu nedenlerden dolayı zorda kalmadıkça tercih edilmemelidir.
3.8.4. İşbirliği (Collaboration)
Bu süreçte taraflardan beklenen, problemin çözümüne birlikte ulaşmaktır. Önemli
olan, tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak ve korkularını ortadan kaldıracak, yaratıcı
ve işe yarar çözümler bulmaktır. Taraflar kaynaklarını ve çabalarını, konumlarını
savunmaya yönlendirmek yerine, geniş bir çözüm yolları yelpazesi yaratmaya
konsantre olurlar.
Rahim (1986), işbirliğine gidilebilecek koşulları şöyle özetlemiştir:
1. Konular karmaşıktır.
2. Daha iyi bir sonuca varabilmek için fikir sentezi gerekmektedir.
3. Doğru adımın atılabilmesi için diğer tarafların onayına ihtiyaç vardır.
4. Problem çözümü için yeterli zaman mevcuttur.
3.8.5. Uzlaşma (Compromise)
Zikmann’a göre, zorlama yoluna gitmeyen yöneticiler uzlaşmanın en iyi yöntem
olduğunu savunmaktadır. Çünkü bu durumda tüm tarafların ihtiyaçlarının en azından
‘kısmi olarak’ karşılanacağı garanti edilmektedir. Sürekli bu yöntemi kullanmanın
dezavantajı, tarafların öncelikli isteklerini, düzenli olarak ve ısrarla öne süren bir
ortam yaratmasıdır (Fenn&Gameson, 1992).
Maslow ve Rogers, çatışmanın çözüme ulaşabilmesi için her iki tarafın da,
• Konu üzerinde bilgi sahibi olması,
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• Söz konusu iş için yeterliliğe sahip olması ve
• Diğer tarafın yetilerine saygılı olması gerekliliğini savunurlar.
Zikmann, çatışmanın çözülmesinde ağırlığın, her iki tarafın katılımcılarının

da

ihtiyaçlarını karşılayacak ve korkularını giderecek yaratıcı ve işe yarar çözümlere
verilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Vecchio (1991) uzlaşmanın;
1. Her iki tarafın kaygısının da uzlaşmaya değecek kadar önemli olması
durumunda bütünleştirici bir çözüm bulmak için,
2. Amaç öğrenmek olduğunda,
3. Kaygıları anlaşmaya dönüştürerek bağlılık sağlamak için, başvurulabilecek
bir yöntem olduğunu belirtmiştir.
3.8.6. Pazarlık (Dealing)
Pruitt (1983) pazarlığın,

diğer uzlaşma yöntemlerinden çok farklı olmadığını,

yalnızca “yarı gönüllü” bir uzlaşmaya karşılık geldiğini, çoğu zaman da bu nedenle
araştırmalara dahil edilmediğini savunmaktadır (Friedmann ve diğ., 2000). Pazarlık
sürecinde taraflar karşılıklı önerilerde bulunurlar ve karşı tarafı nispeten uzlaşabilir
konuma getirmek için kendi taleplerinden kısmen vazgeçebilirler (Baysal, 1996).
Pazarlık yolu aslında, daha önce bahsedilen güç kullanma ve uzlaşma temelli
tekniklerin ortasında yer alan bir çatışma çözümleme tekniğidir (Evcimen, 2007).
Pazarlığa giren taraflar, bir yandan açık tartışma içine girdikleri ölçüde yardımlaşma
yoluna; birbirlerine kendi görüşlerini benimsetme için formel ya da informel
etkileme yollarına başvurdukları ölçüde güç gösterisi metoduna yaklaşmış olurlar
(Koçel, 2001). Bu teknik, tarafların her ikisinin de kendi görüşleri ve fikirleri dışında
karşı tarafın görüş ve düşüncelerine hak vermeleriyle oluşur (Eren, 1993).
Rahim’e (1986) göre pazarlık,
1. Hedefler önemliyse, ama daha iddiacı bir tutumun yaratacağı tersliğe ya da
çabaya değmiyorsa,
2. Denk güce sahip olan rakipler, karşılıklı olarak birbirlerini dışlayan hedeflere
yönelmişse,
3. Karmaşık sorunlara geçici çözümler getirmek için,
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4. Zamanın sınırlı olması nedeniyle kestirme çözümlere varmak için,
5. Zorlama ve uzlaşmanın sonuç vermemesi halinde yedek olarak kullanılabilir.
Çatışmanın en başında, her iki tarafın da kendine göre bir çözüm yöntemi vardır.
Daha sonra, taraflar etkileşim yoluyla, aşağıdaki beş kutup noktasının arasında bir
yerde, sonuca varırlar (Şekil 3.5) (Kale, 1994).

Şekil 3.5: Çatışma Giderim Stilleri - Kutup Noktaları (Kaynak: Thomas, 1976)

Uzlaşma ve uyma stratejilerine yönelen bireyler yüksek işbirlikçilik değerlerine
sahipken, rekabet ve kaçınma yolunu tercih eden bireyler düşük düzeyde
işbirlikçiliğe sahiptir (Hong, 2005). Ancak çatışmanın sonuca ulaşması, sorunların
çözüldüğü anlamına gelmez. Çözümsüz kalan problemler daha sonra başka bir
çatışma ile tekrar gündeme gelecektir.
3.8.6. Diğer
Etkili çatışma yönetimi, doğru çatışma giderim biçimlerini gerekli durumlarla
bağdaştırmaktır. Tüm durumlar için tek bir çatışma giderim biçimi olması çok zordur
(Kale, 1994).
Son olarak bugüne kadar teorisyenler tarafından önerilen diğer çatışma giderim
biçimlerini de ikiye ayırabiliriz:
Çatışmaya geçici çözümler getiren yöntemler: Bunlar, kadercilik, kaçınma ve
bağlanmama, baskı, yumuşatma, üstlerin kararına bırakma, daha önemli ve kapsamlı
amaçları belirlemedir. Kaçınma ve bağlanmama kendi içinde, kayıtsızlık, soyutlanma
ve çekilme olarak sınıflandırılabilir.
Çatışmaya nihai çözüm getiren yöntemler: Bunlar, haberleşmenin arttırılması,
çatışmaya taraf olan kişilerin değiştirilmesi, yapısal değişkenlerin değiştirilmesi
46

(Ateş, 2008), sorun çözme, üst hedefler oluşturma, takım yönetimi ve çatışma
kaynağının ortadan kaldırılmasıdır (Koçel, 2001).
Bunların dışında Ting-Toomey ve diğerleri (2000), çatışma davranışına etki eden
kültürel ve etnik unsurlar üzerinde çalışırken üç yeni çatışma giderim biçimi
keşfetmişlerdir:

(1)görmezden

gelmek;

çatışmaya

pasif-agresif

bir

tutumla

yaklaşmaktır. (2)duygu; çatışma esnasında duyguların çatışma çözümünde yol
gösterici olacağını düşünerek, kendini ifade etmektir. (3) üçüncü kişinin yardımını
almak; çatışmanın yatıştırılmasına yardımcı olarak, üçüncü kişinin tercih yapmasına
izin verilmesidir (Hamdorf, 2002). Bunlardan zorlama ve duygu genellikle direkt
iken; kaçınma, boyun eğme, görmezden gelme ve üçüncü kişinin yardımını alma
dolaylı çatışma giderim biçimleridir (Ting-Toomey, 1999).
Friedmann ve diğerleri, çalışanın süregelen çatışmayı algılama derecesini etkilediği
için, çatışma yönetim biçimlerinin, örgütün ömrü üzerinde çok büyük etkisi
olduğunu savunmaktadır (2000). Çatışma, örgüt için bir güç kaynağı olduğundan,
etkin olarak yönetilmelidir. Yönetilebilen çatışmalar, örgüt misyonunun ve
kültürünün gelişmesine de katkıda bulunmaktadır (Dinçer ve Fidan, 1994).
Tjosvold ve Johnson’ın değişiyle “Organizasyonun etkinliği için, yapıcı yönetim ve
çatışma çözümünden daha önemli hiçbir beceri yoktur” (Göktekin, 1999).
Yöneticiler de her gün, önceliklerin ve seçeneklerin farklılıklarını çözmek için
başvurulan ve çatışmayı örgüte yarar sağlayacak şekilde kullanan kişilerdir
(Friedmann ve diğ., 2000). Aksi halde çatışmalar organizasyonları çalışamaz ve iş
göremez

hale

getirecek,

organizasyonların

varlık

nedeni

olan

amaçlar

gerçekleştirilemeyecektir (Koçel, 2001).
Çatışmanın sonucunda verilen tepki ve giderim biçimi, elbette ki belirli bir dereceye
bağlıdır. Bazıları bir kültürde daha baskınken, diğerleri başka bir kültürde baskın
çıkmaktadır (Kale,1994). Tinsley (1998), kültürel önyargıların çatışmaların
çözümsüz kalmasını ve anlaşmazlıkları tetikleyeceğini savunur. Dolayısıyla, farklı
kültürlerden insanlar, çatışmanın nasıl çözüleceği hakkında farklı tercihlere
yönelebilirler (Hong, 2005). Bu nedenle çatışma yönetiminde kültürün yeri göz ardı
edilemez.
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3.9. Kültür ve Çatışma Yönetimi
İşletme yönetimi alanında son yıllarda, yönetim olaylarını kültür açısından inceleyen
yaklaşım geniş bir kabul görmeye başlamıştır. Yönetim işinin niteliği itibariyle insan
davranışları ile yakından ilgili olması, insan davranışlarının da esas itibariyle kültür
tarafından

şekillendirilmiş

olması,

yönetimde

kültür

yaklaşımının

önem

kazanmasının ana nedenlerinden olmuştur (Koçel, 1998).
Bu zamana kadar işletme yönetiminde öğretilen ve benimsenen kavramlar, teknikler
ve sistemler, yöneticilerin içinde bulundukları kültür ortamında nasıl davranması
gerektiği ile ilgili olmuştur. Fakat bu yöntemler, diğer kültürlerde işe yaramayabilir
(Lane ve diğ., 2006). Yöneticilerin de hayatı boyunca aynı kültürdeki örgütleri
yönetme olasılığı, gün geçtikçe ve pazar değiştikçe azalmaktadır.
Kültürel farklılıklar örgütsel verimliliği ne kadar etkiler? Bazı araştırmacılar hiç
etkisinin olmadığını söylerken, bazıları kültürel farklılıkların inanılmaz derecede
önemli olduğunu ve öyle de kalacağını savunmaktadır. Kültürel ayrım perspektifine
karşı olan ilk grup, örgütsel kültürün, ülke sınırlarından bağımsız olduğunu ve
gittikçe daha bağımsız hale geldiğini savunmaktadır. Karşıt görüşlü, örgütleri kültürbağımlı olarak kabul eden yöneticiler, yönetimin bir tek doğru yolu olmadığını; farklı
kültüre sahip örgütlerin, farklılık gösteren çatışma yönetim stilleri olması gerektiğini
belirtirler (Lane ve diğ., 2006).
Tang ve Kirkbridge (1986), İngiliz ve Çinli yöneticiler arasında, çatışma giderim
biçimleri yönünden farklılıklar olduğunu ortaya koydular. Çinli yöneticiler, daha az
agresif olan pazarlık ve kaçınma stillerini benimserken, İngiliz yöneticiler tam
tersine, işbirlikçi rekabeti benimsemişlerdir (Kale, 1994). Tercih sebeplerinin kültür
bağımlı olduğu açıkça görülmektedir.
Kozan (1989), Türk ve Ürdünlü yöneticilerin çatışma giderim tarzlarını incelemiş, ve
bunları A.B.D. verileriyle karşılaştırmıştır (Tablo 3.1).
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Tablo 3.1: Türk, Ürdün ve ABD Yöneticilerinin Çatışma Giderim Biçimlerinin Karşılaştırılması
(Kaynak: Kozan,1989)

Sonuç olarak, bu iki ülkenin çatışma yönetim stillerinin birbirine çok benzediği ve
işbirlikçi oldukları kanaatine varmıştır. Farklı çatışma giderim biçimlerinin varlığı,
yöneticilerin

içinde

bulunduğu

kültürel

çevreden

etkilenmesinden

kaynaklanmaktadır.
Yönetim teknikleri kültür bağımlıdır. Yani bu kavram ve teknikler, belirli kültürel
özelliklere dayanır. Kullanılmak istenen bir tekniğin öngördüğü kültürel ortam
yoksa, teknik, istenen sonucu vermeyecektir (Koçel, 1998).
3.9.1.Kültürel Farklılıklar ve Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişki
Kültür, çatışma yönetiminde en temel etki olarak görülmektedir (Hamdorf, 2002).
Organizasyonun üyeleri yaş, cinsiyet, ırk, dil, ve ulus itibariyle gittikçe daha çok
kültürlü ortamlarda çalışmaktadırlar (Ford, 2001). Dolayısıyla örgütler, kültürün
etkisinden bağımsız değildirler. Her örgütsel yapı, çeşitli eylemlerinin ve ilişkilerinin
meşruluğu hakkındaki tanınabilir varsayımlarını üzerinde

taşırken; otorite,

sorumluluk ve güç kaynağının yörüngelerini farklı tanımlar (Lane ve diğ., 2006).
Andre Laurent, kültürel farklılıkların, çok uluslu örgütlerde çalışan ve farklı
kültürden gelen çalışanlar arasında, kendi ülkelerinin kültür ortamında çalışanlara
nispeten çok daha fazla vurgulandığını gözlemlemiştir. Nancy Adler bu bulguları şu
örnekle pekiştirmektedir: Çok uluslu bir örgütte çalışırken Alman daha Alman,
Amerikalı daha Amerikalı, İsveçli daha İsveçli olmaktadır (Hodgetts&Luthans,
2003). Bu durum da çatışmayı büyük oranda tetiklemektedir.
Ulusal ve örgütsel kültür arasındaki farklılık, inanılmaz derecede farklı ulusal kültür
değerlerine sahip çalışanların bir araya gelip çok uluslu bir örgütü var etme sırrıdır
(Lane ve diğ., 2006). Bir arada çalışan başarılı takım üyeleri iletişim kurarken,
problem çözümlerken, karar verirken ve çatışma yönetirken, kültürden bağımsız
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yollar geliştirmişlerdir (Ford,2001). Bunu başarabilen örgütler, kültürler arası
çatışmaları minimumda tecrübe etmektedir.
Lane ve diğerleri (2006) de, özellikle insan davranışlarını ve iş yapma şekillerini
anlamada en önemli unsurun kültür olduğunu desteklemektedir. Davranışların ne
anlama geldiği ve iş yapma tarzı, kültürden kültüre çok büyük farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılıklar yüzeysel ve hızlı etkileşimlerde çok şey ifade
etmeyebilir; ancak yükümlülükleri, ilişkileri, birlikte karar vermeyi ve sosyal
etkileşimin diğer kritik öğelerini derinden etkilemektedir.
Örneğin, bireyciler ve toplulukçular çatışmayı farklı algılarlar. Uyuma yüksek değer
veren toplulukçular, çatışmayı sosyal bir yenilgi olarak görürler. Bu nedenle çatışma
doğuran bir durumda huzursuzdurlar; genellikle çatışmadan kaçarlar. Çoğu bireyci
de aynı şekilde çatışma halinde huzursuz hissettikleri halde çatışma, yaşamın çözüm
bekleyen kaçınılmaz bir parçası olarak belleklerinde yer etmiştir.
Başka bir farklı alan da direkt olmakla ilgilidir. Tüm kültürler toplum içinde
duygularını belli etmekte rahat değildirler. Bazı kültürler çok direkttir, sadede
gelmeyi isterler ve lafı dolandıranlardan rahatsız olurlar. Direkt olmayan kültürler ise
sorunu ilk olarak iletişim yoluyla çözmeye, asıl konuya huzuru sağladıktan sonra
değinmeye gayret gösterirler (Ford, 2001). Bu tarz kültürler batı toplumlarından çok
doğu toplumlarında görülebilir.
J.W.Berry’ye (1980) göre, yeni bir ortama cevap vermenin dört farklı biçimi vardır:
1. Yerelleşme (Asimilasyon): “Kişinin diğer kültürü kabullenirken kendi
kültürünü reddetmesi.”
2. Katılımcı olma (Entegrasyon): “Kişinin kendi kültürünü korurken, diğer
kültüre adapte olması.”
3. Turist olma (Ayrımcılık): “Kişinin yeni kültürle etkileşimden kaçarak kendi
kültürünü koruması.”
4. Dışlanmış olma (Marjinalleşme): “Kişinin yeni kültüre adapte olamazken,
kendi kültürüne de barışık kalamaması.”
Bu noktada, ‘evrensel düşünce yapısı’nı (global mindset) kullanmak

en doğru

yaklaşımdır. Daha önce de belirtildiği gibi evrensel düşünce yapısı; tek bir ülkenin
kültüründen ya da şartlarından bağımsız olarak kişisel ve mesleki başarı kriterleri
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geliştirme ve yorumlayabilme; bu kriterleri, farklı ülkelerde, farklı kültürlerde ve
çevrelerde uygulayabilme yetisidir (Lane ve diğ., 2006). Farklı kültürel gruplarla
iletişim içindeyken, kültürler arası iletişim becerilerini kullanmak yerine, tüm
çatışmaların kültürler arası olduğunu düşünmek gerekir (Ford,2001).
Şekil 3.6’da farklı kültürden iki insan karşılaştığında ortaya çıkan durum
görülmektedir.

Şekil 3.6: İki Farklı Kültürün Karşılaşması. (Kaynak: Lane ve diğ., 2006)

Farklı kültürden insanların davranışları ve söylemleri kişiye farklı geldiği için, diğer
kültürü “ilkel”, “tembel” ya da diğer negatif klişelere sokabilir (2006). Bu da,
çatışmanın başlangıcına işarettir. Doğru bakış açısı ve uygulamalarla, yalnızca
başarılı kültür entegrasyonu değil, işletme için en çok tercih edilen paradigmayı
bulmak da mümkündür (Hodgetts&Luthans, 2003). Literatürde bunu sağlayan
firmaların örnekleri görülebilir.
Bunu için evrensel düşünce yapısını oluşturan temel bileşenleri incelemek gerekir
(Tablo 3.2, Lane ve diğ., 2006) :
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Tablo 3.2: Evrensel Düşünce Biçiminin Öğeleri

Son yıllarda bazı uluslararası yönetim uzmanları, şirketlerin yabancı ülkelerde
karşılaştıkları kültürel farklılıklarla başa çıkabilmesi için, bir ‘kültürel birleştirici
(cultural integrator)’ kullanmalarını önermektedirler (Hodgetts&Luthans, 2003).
Kültürel farklılıklar iyi anlaşılmazsa, stratejik bir ortaklığın kurulmasına ve
başarısına da engel olacak problemler yaratabilir (Lane ve diğ., 2006). Çok kültürlü
oluşumlarda uygun davranış biçimi hakkında bilgiye sahip olmak, kendine güven ve
verimliliği beraberinde getirir. Başka bir kültürün tüm kurallarını ezberlemek
mümkün değildir, ancak çoğu kültürel şemanın altında yatan değerleri anlamak, ciddi
hataların yapılmasını engeller. Bu konuda birçok araştırma yapılmış, doğru
uygulamaların pratikte de başarılı olduğu gözlenmiştir.
3.9.2. Konuyla İlgili Görgül Çalışmalar
Çatışma yönetimine ve kültüre gözlemlenebilir, tahmin edilebilir, ölçülebilir ve
sosyal çıktılara bağlanabilir bir grup davranış olarak bakarsak, bu konuda görgül
çalışmalar yapan birçok sosyal bilimcinin isimlerini sıralamak mümkündür. Bunlar
Afzalhur Rahim, Geert Hofstede,

Marshall Scott Poole, Kenneth W. Thomas,

Marian J.Borg, Calvin Morrill, Susan L. Carpenter, W.Kennedy ve daha
birçoklarıdır.
Fenn ve Gameson (1992), İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetimi ve Çözümü: Birinci
Uluslararası İnşaat Yönetimi Konferansı Tutanakları (Construction conflict
management and resolution: Proceedings of the first international construction
management conference) adlı çalışmalarında birçok uzmanın çatışma yönetimi,
uluslararası inşaat, anlaşmazlık çözümü, inşaat sektöründe eğitim ve gelecek gibi
konulardaki makalelerinden derlemeler sunmaktadır.
Oetzel (1999), iş grupları arasındaki çatışma giderim biçimlerini ve kişilerin
durumsal olarak kendilerini yorumlamasını incelemiştir. Çalışmanın birinci amacı,
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kişisel yorumların duruma göre -rekabetçi ya da işbirlikçi grup görevlerinin- değişip
değişmediğini ölçmektir. İkinci amacı ise, durumsal değişkenin iç grup
(aile,arkadaşlar,iş grubu vb.) ya da dış grup (yabancı,tehlikeli ya da çatışma yaşanan
kişiler) olduğu durumların sonuçlarını ölçmektir. Çalışmanın sonuçlarına göre
rekabetçi grup görevleri üstlenen bireyler, zorlama, kaçınma ya da üçüncü kişinin
yardımını alma yöntemlerini, işbirlikçi grup görevlerine sahip bireylerden daha çok
tercih etmektedir. Oetzel ve Ting-Toomey’nin 2003 yılında yaptığı başka bir
araştırmanın sonuçlarında da, kültürel bireyselcilik-toplulukçuluk kriterlerinin
çatışma giderim biçimleri üzerinde direkt etkisi olduğu bulgulanmıştır.
Çatışma yönetiminde kültürel değerler (Cultural values in conflict management),
Onbuchi, Fukushima ve Tedeschi’nin 1999 yılında, Japonlar (toplulukçu kültür) ve
Amerikalılar (bireyci kültür) arasındaki kültürel farklılıkları, davranış stillerindeki
ayrımları ve iki kültürün değer yargılarını ölçmek için yaptığı bir araştırmadır.
Araştırma sonucunda, bir çatışma durumunda, farklı kültürlerin farklı hedefler ile
motive olduğu ve bu hedefleri gerçekleştirmek için, farklı taktikler uyguladıkları
bulgulanmıştır.
Triandis (2000), Kültür ve çatışma (Culture and conflict) çalışmasında, kültür ve
çatışma arasındaki ilişkiyi incelemekte, kültürel farklılıkların sıklıkla iletişim
problemlerine neden olduğunu savunmaktadır.
2001 yılında Toomey ve Oetzel’in yaptığı Kültürler arası çatışmanın verimli
yönetimi (Managing intercultural conflict effectively) adlı çalışma, kültürler arası
çatışmayı farklı oluşumlarda incelemekte ve bu tür çatışmaların verimli yönetimi için
önerilerde bulunmaktadır.
Cai ve Fink (2002) Bireyci ve toplulukçu kültürler arasındaki çatışma giderim biçimi
farklılıkları (Conflict style differences between individualists and collectivists) adlı
çalışmalarında, beş çatışma yönetim biçiminin kısa tanımlarını yapmış; kültürler
arası farklılıklardan kaynaklanan çatışma giderim biçimlerini, kültürlere göre
tercihleri de açıklayarak ortaya koymuşlardır.
Avtgis ve Rancer (2004), çatışmaya getirilen yorumların, kültürel özelliklere göre
değişkenlik gösterdiğini, Amerika, Yeni Zelanda ve Avusturalya kültürleri üzerinde
yaptıkları bir alan araştırması ile kanıtlamaktadırlar.

53

Proje katılımcıları arasındaki çatışma, birçok inşaat sektörü raporunda, düşük
performansın temel nedenleri arasında yer almaktadır. Ankrah ve Langford (2005),
Mimarlar ve yükleniciler: Karşılaştırmalı bir örgütsel kültür çalışması (Architects
and

contractors:

a

comparative

study

of

organizational

cultures)

adlı

araştırmalarında, inşaat projelerinin iki önemli aktörünü -mimarları ve yüklenicileriörgütsel kültür farklılıklarına göre incelemiş, çatışmaya neden olan noktaları ve bu
konuda alınması gereken önlemleri dile getirmişlerdir.
Chan ve Suen (2005), Çin kültürüne yabancı olan farklı ülkelerden mimarların,
mühendislerin ve yüklenicilerin, yerel iştirakçiler ile problemler yaşayacaklarını, ve
çalışmalarının Çin’deki uluslararası projelerdeki anlaşmazlıkları konu aldığını
belirtmişlerdir. Çin’deki uluslararası projelerde anlaşmazlık çözümü (Dispute
resolution management for international construction projects in China) adlı
çalışmalarında amaç, Çin kültürünün temellerini ve iş yapma şeklini incelemek,
uluslararası projelerin özellikleri ve Çin’deki projelerle örtüşmeyen yanlarını
gözlemlemek ve anlaşmazlıklar için çözümler üretmektir.
Jongbae Hong 2005 yılında Koreliler ile Amerikalıları kültürler arası etkileşimi
kapsayan çatışma yönetim stratejileri bakımından karşılaştırmıştır. İlk bulgular, her
iki kültürün de benzer stratejiler kullandığını ve bu stillerin doğrudan kültürler arası
etkileşim ile ilgili olduğunu göstermiştir. İkinci olarak, Koreliler işbirlikçi kaçınma
yaklaşımı sergilerken, Amerikalılar daha iddiacı ve rekabetçi tarzlara yönelmektedir.
Akıner, Esin ve Giritli (2005), Türk inşaat endüstrisinde iş değerleriyle ilgili kültürel
profil adlı çalışmalarında, Türk inşaat sektöründeki meslek gruplarının kültürel
profili hakkında bir model oluşturarak, sektörün kültürel farklılıklarına açıklık
kazandırmış, ülke içinde ve uluslararası düzeyde bir karşılaştırma yapmayı
sağlamışlardır.
3.10. Sonuç
Kültürler arası etkileşimler, çoğu zaman “kültürler arası çatışma” olarak adlandırılan
yanlış anlamalara ve kasıtsız küçümsemelere neden olmaktadır (Ting-Toomey,
1999). İş grupları arasındaki etkileşim, en karmaşık ilişkilerden biridir. Bu
etkileşimler, sosyal oluşumların içinde ya da arasında çatışma yaratmaya çok
müsaittir. Dolayısıyla çatışma, örgütsel ortamda kaçınılmazdır. Çatışmanın var
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olması için, eşik aşılmalıdır; yani taraflar çatışmaya girebilmek için yeterince ciddi
olmalıdır. Klasik örgütsel teorisyenler, çatışmanın zararlı olduğunu ve minimuma
indirilmesi gerektiğini savunuyordu. Etkileşimsel yaklaşımsa, tamamiyle barışçıl,
sakin ve işbirlikçi bir grubun statik ve değişim ile yeniliklere cevap veremeyecek
özelliklere sahip olacağını savunarak, çatışmayı açıkça desteklemektedir.
Çatışma, bir sonuca ulaşmadan önce birçok aşamadan geçen dinamik bir süreçtir.
Örgütsel çatışma, dört farklı düzeyde meydana gelir: kişinin kendi içinde çatışması,
kişiler arası çatışma, grup içi ve gruplar arası çatışma. Çatışmanın birçok kaynağı
vardır. Örneğin, görev bağımlılığı, uzmanlaşma ve farklılaşma, kıt kaynakların
kullanımı, performans ödüllendirmesi, rol tatminsizliği, uyumsuz hedefler,
belirsizlikler, çevresel değişiklikler ve kültür farklılığı bunlardan bazılarıdır.
Çatışma meydana geldikten sonra, tepki verme stilleri mevcuttur. Duruma göre bazı
taraflar uymayı, bazıları pazarlık yapmayı seçebilir. Bazıları zorlama yoluna
giderken, bazıları problemin varlığına rağmen kaçınmayı tercih edebilir. Bu durumlar
genellikle bireyin kendi kültürel özellikleri, örgüt kültürü ve meslek kültürünü de
kapsayan kültürel çevreye göre şekillenmektedir.
Giderim biçimi ne olursa olsun, çatışma yönetiminde kullanılacak stil, şirketin ve
tarafların yararına olmalıdır. Çatışmaları yapıcı şekilde çözebilmek için, süreçler ve
durumlar hakkında bilgiye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, kültürler arası çatışmaları
çözebilmek için de, süreçler ve durumlar üzerindeki kültürel etkiler hakkında bilgi
sahibi olmak gerekir. Çünkü, kültürler arası çatışmaları yapıcı şekilde çözmek,
“kültür-tabanlı çatışma farklarını doğru ve verimli şekilde yönetmek” demektir
(Ting-Toomey, 1999). Bu bilince sahip olmak için de kültür-çatışma ilişkisini iyi
kavrayabilmek gerekir.
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4. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE ÇATIŞMA
4.1. İnşaat Sektörünün Kültürel Özellikleri
II. Dünya savaşından bu yana inşaat sektörü, iyi tasarlanmış yüksek standartta, ve
tüm katılımcıların fayda gördüğü, birbirine saygılı olduğu, çatışmasız düzenden;
yalnızca yapının değil, içindeki servislerin de komplike tasarımlara sahip olduğu,
birçok tasarımcının dahil olduğu, yüklenicilerin tüm ek sorumlulukları üstlendiği,
yeni planlama ve programlama teknikleri ile ilerlemenin kaydedildiği bir düzene
dönüşmüştür. Bu da, işe dahil olan tarafların ve astların, belirli sektör gruplarını
(danışmanlar, işverenler, yükleniciler ya da alt yükleniciler) koruma amacı ile
hareket etmesine neden olmuştur (Fenn&Gameson, 1992).
Groak’a (1992) göre inşaat sektörü tüm ülkelerde, endüstriyel faaliyetlerin en büyük
ve en önemlilerinden biridir. Ancak, tek başına düşünüldüğünde, içinde bulunanlara
eşsiz bir mücadele ortamı yaratan sektörlerle paylaşım içindedir. Belirsizlik ortamı
sektörün bir diğer özelliğidir. Yine Groak (1992), inşaat sektöründe beş farklı
düzeyde belirsizlik tanımlamıştır: Endüstriyel belirsizlik, şirketin kendi içindeki
belirsizlik, pazar belirsizliği, projedeki belirsizlik ve saha organizasyonundaki
belirsizlik.
Aynı

zamanda,

sektörün

proje

bazlı

çalışması

da,

belirsizlik

ortamını

desteklemektedir. Riley ve Clare-Brown (2001), bir inşaat firması ile iki endüstriyel
üretim firması arasında kültür konusunu araştırmaya ve karşılaştırmaya yönelik
çalışmalarında, inşaat endüstrisi ile üretim endüstrisi arasında çok önemli farklılıklar
olduğunu bulgulamışlardır. İnşaat sektöründe bulgulanan kültürün proje kültürü,
üretim endüstrisinde bulgulananın ise firma kültürü olduğu belirtilmektedir. Proje
kültürü “bir projeye dahil taraflar arasında paylaşılan değerler, inanışlar ve
varsayımlar olarak tanımlanmaktadır (Kwan&Ofori, 2001).
Projelerin genel özellikleri (Koçel, 2001):
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• İş gurubu içinde yer alan faaliyetlerin belirli başlangıç ve bitiş noktalarının
bulunması,
• Grubun ve içindeki faaliyetlerin çoğu kez bir defaya mahsus olarak
yapılması, diğer bir deyişle geçici olması,
• Faaliyetlerin tüm yönleriyle hiçbir zaman tam olarak bilinememesi, sürekli
belirsizlik halinin hakim olması,
• Zamanında bitirilemeyen bir projenin, tüm katılımcılar açısından önemli
kayıplara yol açması,
• İş grubu içinde yer alan her bir işin bitiş zamanı, maliyeti ve kalitesi açısından
belirli standartların olması,
• Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, işlerle ve standartlarla ilgili sürekli
değişikliklerin olması,
• Faaliyetlerin gerektirdiği kaynakların miktarının zamana çan eğrisi şeklinde
dağılması,
• Projelerin çoğu kez birbirinden farklı olması ve
• Proje katılımcılarının tümü arasında çoğu kez hukuki nitelikte bir
sözleşmenin var olmasıdır.
Buna göre, her yeni proje, yeni tasarım işi ve çözülmesi gereken yeni problemleri
beraberinde getirir (Kale, 1994). Proje kültürünün endüstri kültürüne oranla daha zor
olması, bu özelliklerden kaynaklanmaktadır.
Maloney’e (2003) göre zaman içinde kısa süreli de olsa, proje organizasyonu kendi
kültürünü geliştirmektedir (Akıner ve diğ., 2005). Ayrıca, yüklenicinin projelerinin
her birinin kültürleri arasında ufak farklılıklar olabilir ancak, yüklenicinin
organizasyonunu kapsayan hakim bir kültür vardır. Gale inşaat sektörünün
özelliklerini şöyle açıklamaktadır: “Yıllarca inşaat sektöründe İngiltere’deki İngiliz
ve Amerikan firmaları ile, yabancı ülkelerdeki projelerde çalışıp, sektörün hem erkek
hem de dişi üyeleriyle görüştükten sonra diyebilirim ki, inşaat sektörünün anahtar
kelimeleri, kriz, çatışma ve erilliktir” (Fenn&Gameson, 1992).
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4.2. İnşaat Sektöründe Çatışma
Doğası gereği dinamik olan inşaat projeleri, işin performansı üzerinde potansiyel
etkiye sahip olan çatışmayı tetikler (Kale, 1994). Çatışma, inşaat sektöründe günlük
yaşamın bir parçasıdır. İşgücü yönetimi abartılı duygu ifadeleri gerektirmekte ve
‘bağırarak’ iş yapan formen imajı, sektörün hem içinde hem de dışında kabul
görmektedir.

Tüm yönetim düzeylerinde çatışma giderimi, önemli bir yönetim

yetisidir. Sözleşmesel hazırlıklar büyük yer tutmakta; projenin başında ve
sözleşmelerde çatışma neredeyse ‘kesin’ kabul edilmektedir (Fenn&Gameson, 1992).
Diğer bir deyişle çatışma inşaat sektörünün ‘doğal’ bir olgusudur.
Taraflar arasındaki resmi ilişkilerin sözleşmesel olarak belirlenmesiyle birlikte, bu
ilişkiler resmi olmayan bir anlayışla uygulanmakta, bu da inşaat projelerinin
karakteristiğini

oluşturan

‘öngörülemeyen

zorluklar’la

başa

çıkılmasını

gerektirmektedir (Kale, 1994). 80’lerin başında, sektörün avukatları kabul etmeye
hazır olduğu görülmektedir (Fenn&Gameson, 1992). İyi yönetilemeyen çatışmanın
maliyeti, olayların yargıya kadar gitmesidir.
Langford, Kennedy ve Sommerville (1992), son on yıldır, işverenin yapım
sürecindeki tatminsizliği nedeniyle, firmaların yapım tarzı ve yöntemlerinin değişim
gösterdiğini; bu nedenle, kendisinden alıştığı rolün çok üzerinde performans
beklenen yüklenicinin, daha önce kullandığı çatışma çözüm yöntemlerinin, artık işe
yaramaz hale geldiğini belirtmişlerdir. Çözüm bekleyen çatışmalarla proje
yönetiminin başa çıkamaması, hukuki yöntemlerin önünü açmıştır.
İnşaat sektörünün proje bazlı olmasından ve proje bazlı işlerin de genel
özelliklerinden anlaşılacağı gibi inşaat sektöründe çatışma, kaçınılmazdır. Baker ve
Wilemon (1977), paylaşılan kaynaklar üzerine rekabet, çoğunluk baskısı,
profesyonellikten yoksunluk ve proje ekibi stresinin, projede çatışmayı en çok
tetikleyen nedenler olduğunu bulgulamışlardır (Kale, 1994).
Thamhain ve Wilemon (1975), 150 proje müdürüyle yapılan bir araştırma
sonucunda, inşaat projelerinde çatışmayı yedi temel kaynağa bağlamışlardır (Kale,
1994):
• İş programları
• Öncelikler
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• Personel (Kültürel özellikler, karakter, eğitim seviyesi vb.)
• Teknik öneriler
• İdari prosedürler
• Maliyet hedefleri / Tahminleri
• Kişilik.
Ayrıca, inşaat sektöründeki belirsizlik de, çatışmaya yol açar. Aslında risk ve
belirsizliğin azaltılması, inşaat kültüründe bir yasaktır. İnsanlar inşaat sektörüne
‘kolay’ bir yaşam sürmek için değil, kriz yönetiminde başarılı oldukları için
dahildirler.
Newey’e göre sektörün büyüklüğü, birçok katılımcının işe dahil olması, firmalar,
ortaklıklar ve diğer otoritelerin varlığı, fabrika üretiminden çok farklı koşullarda,
açık havada üretim yapılıyor olması, bir ya da birkaç kişinin hatasının tüm işi
etkileyebilecek olması, işin belirli bir süreçte yapılması gerekliliği, örneğin
ekonomik verilerin kötü olduğu bir döneme denk gelebilecek olması; sektörde
çatışmanın kaçınılmaz olduğunun diğer göstergeleridir (Fenn&Gameson, 1992).

Hancock’a göre, inşaat sektörü genellikle rekabet aracılığıyla iş alır. Örneğin, proje
başladığı andan itibaren, işverenin temsilcileri ve yüklenici arasında rekabet ortamı
doğar. Bu da, çatışmaya yol açabilir. Çatışmanın boyutları, farklı tür ve büyüklükteki
projelere, satın alma sistemine, personele ve ülke rejimine göre çeşitlilik gösterir.
Handy (1983), inşaat sektöründe çatışmanın çıkabileceği beş farklı durum önermiştir.
Bunlar, formel amaçların çakışması, rol tanımlarının çakışması, sözleşmesel
ilişkilerin belirsizliği, rollerin eşzamanlı olması ve gizli hedeflerin bulunmasıdır
(Fenn&Gameson, 1992).

Şekil 4.1: Proje Sistemlerine Göre Çatışma ve Değişimin Dağılımı.
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Şekil 4.2: Proje Evrelerine Göre Çatışma ve Değişimin Dağılımı.

Şekil 4.1’de Gardiner ve Simmons’un (1995) araştırma sonuçlarına göre, dört proje
sistemi boyunca (süreç çıktısı, organizasyon, kalite ve kontrol, sözleşme) çatışmanın
dağılımı görülmektedir. Bu sonuca göre en çok çatışma barındıran sistem
organizasyondur.
Şekil 4.2 ise bir yapım projesinin temel evreleri boyunca çatışmanın dağılımını
göstermektedir. Bu grafiğe göre de, en çok çatışma, tasarım aşamasında
görülmektedir.
Newey’e göre, çatışmayı önlemek için; işveren tam olarak ne istediğine karar
vermeli; tasarımcılar, yüklenici ve alt yükleniciler ile tedarikçiler, kendilerinden ne
istendiğini anladıklarını garanti etmeli; sahacılar ve formenler etkili liderlik
yapmaya yetkin olmalı; ve yine yapımdan sorumlu yükleniciler, tasarımda inşa
edilemez gördükleri kısımlar için, tasarımcıları problem çıkmasını beklemeden
uyarmalıdır. Zikmann, kısa süreli finansal konuların çoğu zaman, projenin sınırlı
süresi boyunca ilişkilerin geliştirilmesine gölge düşürdüğünü söyler. Sonuç
genellikle agresif bir “kazanan her şeyi alır” mantığına dönüşür (Fenn&Gameson,
1992).

Smith, inşaat sektöründe çatışmanın bir tehdit olarak görülüp, tarafların rijit savunma
mekanizmalarına yöneldiğine; çatışmaya dahil olanların konu hakkında yeterli
bilgiye sahip olmadan çözümsüzlüğe götüren tutumlarla tartıştıklarına tanık
olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda, birbirlerinin yetilerine saygı göstermeyen
aktörlerin

varlığından

ve

bunların

hiçbir

zaman

ortak

bir

sonuca

ulaşamayacaklarından bahsetmektedir (1992). Zikmann (1992), proje yöneticilerinin
sürekli tetikte ve çatışmanın seviyesini kavrayabilecek yetiye sahip olmadığı
takdirde, proje katılımcılarının aralarındaki ilişkinin, asıl proje hedeflerinin
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gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu bir hal alacağını belirtmiştir. Lane ve diğerleri
de (2006) tüm yöneticilerin, ekip liderlerinin ve global ekip üyelerinin tümünün
çeşitli iş becerileri ve teknik yetilerin yanında, “kültürel kavrayış” a sahip olmaları
gerektiğini savunurlar.
Smith’e göre, “İnşaat sektörü kültüründe çatışma sık rastlanır bir olgudur.
Çatışmanın meydana gelmesi, sektörün çalışma şeklinden kaynaklanmaktadır. Baden
Hellar da, “çatışmanın, inşaat sektörünün bir parçası olduğuna” katılmakta;
İngiltere’deki 94 farklı sözleşme formunu, çatışmanın, sektör için kaçınılmaz
olduğunun kanıtı olarak göstermektedir (Fenn&Gameson, 1992). Sektördeki bu
çatışma, yüklenicilerin sürekli tecrübe ettiği üzere, program aksamasından, işin
durmasından, kalite düşüklüğünden ve sabotajdan dolayı yıkıcı etkiye sahip olabilir
(Kale, 1994). Çatışmaları yapıcı hale dönüştürmek proje yönetimi ve çalışanların
gayretine kalmaktadır.
Çatışma gerçektir. Sözleşme sistemimizin kaçınılmaz bir parçası olduğu sürece de
fonksiyoneldir. Göz ardı edilmek, kötü bir şey olarak algılanmak ya da yokmuş
muamelesi görmek yerine, tanınmayı ve çözümlenmeyi gerektirir. Bu durumda
fonksiyonel olmayan çatışmayı elemek ve yapılması gerekeni araştırmak önemlidir.
4.3. İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetiminin Kültürel Boyutu
İnşaat sektörü gün geçtikçe daha çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmakta, kültürel
unsurlar sektörde eskisine göre çok daha fazla vurgulanmaktadır. Kültürün, inşaat
sektöründe büyük ilgi görmesinin başlıca iki nedeni küreselleşme ve rekabettir.
Sayısı gittikçe artan işlerin farklı ulusal ve etnik geçmişe sahip kişilerce
yürütülmekte olması küreselleşmeyi ifade etmektedir (Akıner ve diğ., 2005).
Newey’e göre tüm araştırmacılar, anlaşmazlıktan kaçınmanın sağlanması, yönetim
ve çözümlerin iyileştirilmesi durumunda; inşaat sektörü personelinin tutumunda
pozitif değişiklik görüleceğinde hemfikirdir (Fenn&Gameson, 1992). Ne yazık ki,
kültürel olarak farklı gruplar bir araya geldiklerinde, önyargı kalıplarını da
beraberlerinde getirirler. Örneğin, ön proje görüşmelerinde, gelişmiş bir ülkenin
mühendisleri, daha az gelişmiş diğer ülkenin mühendislerine göre daha bilgili olarak
görülür. Bu da statü problemlerine neden olur. Zira, var olan mevkilere yerleştirme
yapılırken, bu önyargı baz alınır (Hodgetts&Luthans, 2003).
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Gale’in araştırmasına göre, yapım sürecinde dişi kültür özelliklerine konsantre
olunması, “erkek kültürüne sahip olduğu için çatışmalar içeren” bu sektör için, son
derece faydalı olacaktır (Fenn&Gameson, 1992). Fakat sektörde çalışan kadın
oranındaki artışın, otomatik olarak eril kültürü değiştirmeyeceğini de eklemiştir. Gale
ayrıca, bu sektörün kültürünün eril ve çatışmalı olduğunun kabul edilmesi ve
benimsenmesi halinde, çatışmanın gelecekte de devam edeceğini savunmuştur.
Smith’e göre, problemlerine çözüm arayan iki taraftan çok, anlaşmazlık çözüm
prosedürlerimizin inşaat sektörü kültürümüzü (iş yapma şekli)

nasıl etkilediği

üzerinde durmalıyız. Örnek vermek gerekirse, Trompenaars zamana karşı tutum ve
çevre etmenlerini incelemiştir. Çalışma sonuçları, kültürlerin nasıl farklılık
gösterdiğini ortaya koymaya yardımcı olurken, aynı zamanda çok uluslu örgütlerde
verimli iş yapabilmek için pratik yöntemler üretilmesini sağlamıştır (Hodgetts&
Luthans, 2003). Dorch’a göre proje yöneticileri, tavırlar bütünü ve davranışları ile,
içinde yetiştikleri inşaat sektörünün birer ürünüdür. Bu yöneticilerin, modern inşaat
sisteminde ayakta kalabilmeleri için, alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve hatta örgüt
kültürünü değişime zorlamaları gerekmektedir (Fenn&Gameson, 1992). Örgütün
kültür-odaklılıktan çıkarılıp iş odaklı hale getirilmesi ve evrensel düşünce yapısının
empoze edilmesi alınabilecek önlemler arasındadır.
Hodgetts ve Luthans (2003), örgüt kültürünün – dolayısıyla inşaat sektörünün
yönetim yaklaşımlarını direkt olarak etkilediği durumlar için şu örnekleri
vermişlerdir:
Merkezi karar verme – Merkezi olmayan karar verme: Bazı örgütlerde, tüm önemli
örgütsel kararlar üst düzey yöneticiler tarafından alınırken bazılarında da, karar alma
mekanizması tüm örgütte kademelendirilmiştir.
Her safhada, karar verici “kültürel değişkenler”in etkisi altındadır. Dolayısıyla bir
organizasyondaki karar verme işi, genel makro kültürden olduğu kadar mikro veya
örgüt kültürü tarafından da etkilenecektir (Koçel, 2001).
Güvenliğe karşılık risk alma: Bazı kültürlerde karar verme mercileri belirsiz koşullar
karşısında oldukça korkaktırlar ve risk almaktan kaçınırlar; bazılarında ise insanlar
risk almaya teşvik edilir, belirsiz ortamda karar vermek doğaldır. İnşaat sektörü
yüksek belirsizliğe sahip olduğu için risk almak tercih edilir.
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Kişisel ödüllendirmeye karşılık grubun ödüllendirilmesi: Bazı örgütlerde fark edilir
derecede iyi iş yapan bireyler ödüllendirilirken, bazılarında yalnızca gruba ödül
verilir, kişisel başarılar göz ardı edilir.
Resmi – resmi olmayan prosedürler: Bazı örgütler birçok şeyi resmi olmayan
yollardan halledebilirken, bazıları resmi prosedürler konusunda katı kurallara
bağlıdır.
Yüksek – düşük örgüte bağlılık: Bazı kültürlerde kişiler içinde bulundukları örgütle
bütünleşirler. Diğerlerinde ise kişisel ya da gruba yönelik bağımlılık söz konudur.
Proje bazlı yapısı, inşaat sektörünü gruba yönelik bağımlılığa iter.
İşbirlikçiliğe karşılık rekabet: Bazı örgütlerde işbirlikçilik desteklenirken, bazıları,
çalışanlarını rekabete yöneltir.
Uzun dönem – kısa dönem hedefler: Firmaların karlılık ya da verimlilik gibi kısa
dönem hedef politikaları olabileceği gibi, pazar payı ya da AR-GE gibi uzun soluklu
hedefleri de olabilir. İnşaat sektöründe AR-GE çalışmalarına çok fazla rastlanmaz.
Esas olan, verilen süre içerisinde istenen işin bitirilmesidir. Tüm enerji buna
odaklanır.
Stabiliteye karşılık yenilik: Bazı ülkelerin kültürleri durağanlık ve değişime karşı
koymayı destekler. Diğerleri ise yenilik ve değişime yüksek değer verir.
Özellikle uluslararası proje yöneticileri, yalnızca kültürün başkalarını etkilediği gibi
kendilerini de etkileyeceğinin ve kültürün oluşturduğu bariyerlerin üstesinden
gelinmesi gerektiğinin değil aynı zamanda bu engelleri, yüksek performansa
dönüştürmeleri gerektiğinin farkında olmalıdırlar (Lane ve diğ., 2006). Bunun içinde
kültür kavramının işleyişi ve insan davranışlarını nasıl yönlendirdiğini incelemek
gerekir.
4.4. Uluslararası İnşaat Projeleri ve Kültürler Arası Çatışma Yönetimi
Globalleşme sürecinde farklı kültürlerden müşterilerin ortaya çıkması, inşaat
sektörünün uluslararası arenaya dahil olmasında önemli bir faktördür (Mawhinney,
2001). Diğer ülkelerde ve farklı kültürlerde iş yapmak, belirsizlikler ve aksaklıklar
ile dolu bir faaliyettir (Lane ve diğ., 2006).
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Şirketlerin ulusal sınırlar dışında iş yaparken iki ana seçeneği vardır: kendi
çalışanlarını getirmek (yasaların izin verdiği ölçüde) ya da yerel işçi çalıştırmak.
Proje yönetimi işe alımlarda, sözleşme ve koşullara uygun olarak tüm çalışanların
becerilerine bakacaktır. Ancak bunun yanısıra, sosyo-kültürel faktörler de aynı
derecede önemlidir (Mawhinney, 2001). Berry ve Houstan’a (1993) göre tüm bu
hazırlıklar; farklı kültürel geçmişleri olan insanların birbirini yanlış anlayabileceği ve
bunun da iletişim problemleri nedeniyle hızlı eleman değişimine sebep olacağı göz
önüne alınarak araştırma ve kültürler arası eğitime tabi olmalıdır.
Bir firmanın başka bir ülke hakkındaki önyargıları, deneyimsizliği ve kültürel
süzgeçleri, yeni projeler için yapılan fizibilite çalışmalarında da yanlış analizler ve
tahminler yapılmasına neden olabilir. Uluslararası projelerde maliyetler sıklıkla
projenin başında düşük hesaplanmakta ve karı geçene kadar da bunların farkına
varılmamaktadır (Lane ve diğ., 2006). Bunun yanında hesaba çoğu zaman dahil
edilmeyen kültürel problemler de, iş programında aksamalara neden olup, firmalara
sıkıntı yaratmaktadır.
Başkalarının dünyayı gördüğü objektifi anlamak, kültürler arası verimlilik açısından
eşi bulunmaz bir kurtarıcıdır (2006). Hodgetts ve Luthans (2003) da, en az bir
tarafın, diğerinin kültürünü anlamadığı sürece, iki farklı kültüre sahip tarafların
iletişim kurmasının çok zor olduğunu belirtmektedir. Aksi takdirde iletişimin
çökeceğini; bunun özellikle dünya çapında iş yapan çok uluslu örgütler için önemli
olduğunu da eklemişlerdir. Bu durum uluslararası inşaat proje ortamında maksimum
geçerliliğe sahiptir.
Uluslararası yönetimde verilen en büyük mücadele, yanlış anlaşılmayı ve zararı
önlemek, böyle bir durum kaçınılmaz olduğunda ise, üstesinden gelmek için
mücadele etmektir. Aslında, kültürel olarak homojen gruplarla karşılaştırıldığında,
çok kültürlü iş grupları daha yaratıcıdır; daha çok ve daha iyi alternatif çözüm yolları
üretmeye yatkındır ve seçenekleri değerlendirmeye yönelik daha çok kriterlere
sahiptir (Lane ve diğ., 2006).
Proje bazlı inşaat sektöründe çatışma, hem yapıcı hem de yıkıcı etki yaratabilir.
Yöneticiler de, kültürel geçmişlerine ve içinde bulundukları ortamın koşullarına göre
farklı çatışma giderim biçimleri benimsemişlerdir. İnşaat sektöründe de diğer
örgütlerde olduğu gibi, tüm çatışma giderim yöntemlerini kapsayan entegrasyon
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yöntemi en doğru kültürler arası çatışma çözüm yöntemi olarak görülmektedir.
Bununla birlikte verimli uluslararası iletişim, tüm taraflar için yüksek esneklik ve
gelişmiş işbirliği gerektirir. Anlayış ve işbirliğini arttırmanın yolu, tüm aktörlerin bir
miktar fedakarlık göstermeye hazır olmasından geçmektedir (Hodgetts&Luthans,
2003). Bireylerin anlayışlı ve farklı kültürleri kabullenmeye açık olması gerekirken,
yöneticilerin de kültürel sorunlar konusunda donanımlı ve duyarlı olması
beklenmektedir.
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5. ARAŞTIRMANIN TANITILMASI
5.1. Temel Yaklaşım
Kültürün tüm çatışmaları ve çatışma yönetim biçimlerini büyük oranda etkilediği
varsayımından yola çıkılarak, çok kültürlü örgütlerde ve özellikle de inşaat
sektöründe çatışma ve çatışma yaklaşımları incelenmiştir.
İnşaat sektörü farklı organizasyonel kültürü olan kişilerin bir araya geldiği proje
organizasyonu kültürüne sahip olduğundan, bu araştırma kapsamında inşaat
sektörüne dahil olan meslek gruplarının kültürü incelenmiştir.
Bu tezin amacı, inşaat sektöründe çatışma yönetiminin kültürel boyutunu
incelemektir. Tezin literatür araştırması kısmında da belirtildiği gibi, kültürel
geçmişi, kişinin gelişimini çocukluktan başlayarak değiştirmektedir. Bu çalışma ise
yalnızca belli bir zaman kesitinde yapıldığı için, tam olarak geçerli ve kalıcı
öznitelikleri ölçmede yetersizdir.
Ayrıca araştırma, inşaat sektörünün eğitim düzeyi yüksek bir kesiminde uygulanmış
olmasına rağmen, kültürel genellemeyi amaçlamamıştır. Onun yerine sadece inşaat
sektöründeki profesyonel iş gücünün çatışmaya yaklaşım biçimlerine kültürel
perspektiften ışık tutmayı hedeflemiştir.
Son olarak, çalışmaya veri olarak toplanan bilgiler, katılımcıların kendi raporlaması
olduğu için, gerçek çatışma davranışı yerine; bireylerin çatışmaya karşı olan genel
tavırlarını göstermektedir. Bu nedenle, çatışma davranışı hakkındaki önermelerin
yalnızca beklentiden ibaret olduğunu düşünmek gerekir.
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5.2. Yöntem
Bu çalışmada, inşaat sektöründe çatışma yönetiminin kültürel boyutu, Markus &
Kitayama’nın (1991) Bağımlı ve Bağımsız Benlik Kurgusu ile ölçülmüştür.
Bağımsız kişiliği temsil eden ülkelerde genel eğilim kişinin özerk olması ve kendine
özgü özniteliklerini keşfedip ifade edebilmesi, diğer bir deyişle “kendini
göstermesi”dir (Weisz, ve diğ., 1984). Kişiler arası çatışma yönetim stillerini ölçmek
için ise, Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II (ROCI-II) kullanılmıştır.
Anketin İngilizce versiyonu dağıtılmış ve yüz yüze görüşme yöntemiyle
cevaplandırılmıştır. Katılım tamamıyla gönüllüdür ve cevaplar saklıdır.
5.2.1 Örneklem
Çalışmanın örneklemini, Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta uluslararası bir
havalimanı inşa eden, çok uluslu bir ortak girişim firması oluşturmaktadır. Örneklem,
inşaat sektörü çalışanları, özellikle de mimar ve mühendislere odaklanmıştır. Toplam
65 kişi anketi cevaplandırmıştır. Cevaplayanların tamamı şantiye tecrübesi olan
kişilerdir. Ankete katılanlar arasında 19 mimar ve 24 inşaat mühendisi vardır. Geri
kalanlar ise, inşaat sektörüne dahil diğer mesleklerdendir. Bunlardan 21 kişi yönetim
kadrosundandır. Teknik ve idari personel kadrosundan ise 44 kişi bulunmaktadır.
Anketi cevaplayanların 19’u (%29) kadın, 46’sı (%71) erkektir.
Şekil 5.1’de, örneklemi oluşturan katılımcıların ulusal dağılımı, Şekil 5.2’de yaşa
göre dağılım görülmektedir.

Şekil 5.1: Katılımcıların Ulusal Dağılımı
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Şekil 5.2: Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı

Katılımcıların yaşları 22’den 66’ya kadar çeşitlilik göstermektedir. En fazla üyeye
sahip yaş kategorisi 35 kişi (%54) ile 22-29 yaş arası ve 19 kişi (%29) ile 30-39 yaş
arasıdır. Örneklemden 45 kişi (%69) üniversite mezunu iken, 11 kişi de (%17)
yüksek lisans derecesine sahiptir.
Katılımcıların tamamının, çoğunluğu İngilizce olmak üzere, en az bir yabancı dili
bulunmaktadır. Bunun dışında anketi cevaplayanlar arasında Arapça, İtalyanca,
İspanyolca, Fransızca, Almanca, Türkçe, Japonca, Rusça, Portekizce, Filipin dili ve
Afrika dilleri gibi yabancı dillere sahip olanlar vardır. Bunların %40’ı en az iki
yabancı dil konuşmaktadır.
İnşaat sektöründe sahip oldukları tecrübeye göre dört kategoriye ayrılmış olan
katılımcıların 19’u (%29) 0-1 yıl arası, 27’si (%41) 2-5 yıl arası, 10’u (%15) 6-10 yıl
arası ve 9’u (%15) 10 yıl üzeri inşaat sektörü deneyimine sahiptir. Şekil 5.3’te
katılımcıların inşaat sektörü tecrübelerine göre dağılımı görülmektedir.
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Şekil 5.3: Katılımcıların İnşaat Sektörü Deneyimine Göre Dağılımı

5.2.2. Veri Toplama Araçları
ROCI-II’ de, iş arkadaşlarından biriyle yaşadığı bir çatışmayı düşünmeleri ve buna
göre çatışma davranışını açıklamaları; Markus ve Kitayama’nın (1991) bağımlı ve
bağımsız benlik kurgusunda ise kendilerini sorular doğrultusunda tanımlamaları
istenmiştir.
Rahim örgütsel çatışma envanterinde,
•

‘Zorlama’, “Çıkarlarım doğrultusunda bir karar almak için otoritemi
kullanırım. (I use my authority to make a decision in my favor.)” gibi
önermelerle;

•

‘İşbirliği’, “Bir problemi beklentilerimizi karşılayacak şekilde çözmek için, iş
arkadaşlarımla birlikte çalışırım. (I try to work with my peers to find
solutions to a problem which satisfy our expectations.)” gibi cümlelerle;

•

‘Pazarlık’, “Çözümsüz konuları ortadan kaldırmak için genellikle orta bir yol
öneririm. (I usually propose a middle ground for breaking deadlocks.)” tarzı
önermeler ile;

•

‘Kaçınma’, “İş arkadaşlarım ile anlaşmazlığa düşmekten kaçınırım. (I try to
stay away from disagreements with my peers.)” şeklinde;
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•

‘Uyma’ ise, “Genellikle iş arkadaşlarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırım.
(I generally try to satisfy the needs of my peers.) ” gibi cümle kalıpları ile
ölçülmüştür.

Bağımlı ve bağımsız benlik kurgusunu ölçmek için kullanılan ve 29 sorudan oluşan
ankette bağımsız benlik kurgusunu ölçmek için “Kendi geleceğime kendim karar
vermeliyim. (I should decide my future on my own.)” gibi önermelerden oluşan 15
soru, bağımlı benlik kurgusunu ölçmek için ise, “Önemli kararlar vermeden önce
başkalarına danışırım. (I consult with others before making important decisions.) ”
gibi toplam 14 soru kullanılmıştır. Anketi cevaplarken katılımcılardan ‘kesinlikle
katılmıyorum’ ile ‘tamamen katılıyorum’ arasında değişen 5-aşamalı Likert ölçeği
kullanmaları istenmiştir.
5.2.3. Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri
Araştırmada kullanılan anketteki tüm veriler, SPSS for Windows 13.0. istatistik
paket programına yüklenmiştir. Aralıklı ölçeklerle ölçülen değişkenler, korelasyon
çözümlemelerine tabi tutulmuştur. Belirleyici (bağımsız) değişkenlerle bağımlı
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini inceleyebilmek için çok değişkenli
regresyon çözümlemelerine gerek duyulmuştur. Bu çalışmanın bağımlı değişkenleri
çatışma yönetim biçimleridir. Çalışmanın belirleyici değişkenleri (bağımsız
değişkenleri) ise, yaş, mevki, bireyselcilik/toplulukçuluk ile bağımlı ve bağımsız
benlik kurgusudur.
Regresyon

çözümlemesi

hiyerarşik

regresyon

tekniği

kullanılarak

gerçekleştirilmiştir. Bu teknikte bağımsız değişkenler, belirli istatistik ölçütlere göre
regresyon denklemine girmektedirler. Denkleme giriş sırasını belirleyen, her
değişkenin bağımlı değişkendeki değişme miktarının (variance) açıklanmasına
yaptığı katkıdır. Tablo 6.3’te regresyon çözümlemelerinin sonuçları özetlenmektedir.
Sonuç olarak, her bir çatışma giderim biçimi (kaçınma, zorlama vb.) bağımsız
değişkenler üzerinden tahmin edilmiştir.
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6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
6.1. Tanımlayıcı Çözümlemeler
Yapılan korelasyon analizinde onüç faktörün birbirleriyle olan ilişkileri test
edilmiştir. Bunlar, sırasıyla deneyim, eğitim derecesi, mevki faktörleri ile, çatışma
giderim biçimlerini temsil eden kaçınma, uyma, zorlama, pazarlık ve uzlaşma
faktörleri, kültürel özelliklerden kaynaklanan bağımsızlık ve bağımlılık, yaş,
bireyselcilik/toplulukçuluk ve cinsiyettir.
Çalışmada çatışma yönetiminin kültürel boyutu Markus Kitayama’nın bağımlı
bağımsız benlik kurgusu olarak ölçülmüştür. Çalışmada kültür, 1: Bireycilik 2:
Toplulukçuluk adlı iki değişken olarak ölçülmüştür. Bunu yaparken Hofstede’nin
yaklaşımı dikkate alınmıştır*. Tüm katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri Tablo
6.1’de ve korelasyon sonuçları, Tablo 6.2’de görülmektedir.
Tablo 6.1: Değişkenler İçin Tanımlayıcı İstatistikler Tablosu

ANKET DEĞİŞKENLERİ

1

Örneklemin yaş ortalaması

2

Deneyim

3

ORTALAMA

STANDART
SAPMA

32.34

8.997

2.14

0.998

Çatışma Giderim Biçimi – Uyma

3.8794

0.79635

4

Çatışma Giderim Biçimi – Zorlama

4.4892

0.79483

5

Çatışma Giderim Biçimi – Uzlaşma

3.3877

1.06939

6

Çatışma Giderim Biçimi – İşbirliği

5.2245

0.49029

7

Çatışma Giderim Biçimi – Kaçınma

3.48

0.696

8

Bağımsız Benlik Kurgusu

52.2

8.02379

9

Bağımlı Benlik Kurgusu

56.6154

6.75623

*Hofstede yaptığı çalışmada ülkeleri iki gruba ayırmıştır. Bu çalışmada da örneklem, uluslarına göre iki gruba ayrılmıştır.
Örneğin Türkler ve Brezilyalılar toplulukçu, İngilizler bireyselci olarak değerlendirilmiştir.
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Tablo 6.2: Değişkenler İçin Korelasyon Analizi Tablosu. (n= 65)

72

6.2. İlişkisel Çözümlemeler
Tablo 6.2’deki korelasyon analizinin ilişkisel sonuçlarına göre,
-

“Bağımsızlık” ve “Kaçınma” faktörleri arasında 0.01 anlamlılık düzeyinde
pozitif korelasyon vardır. “Bağımsızlık” eğilimi gösteren kişilerin çatışma
giderim biçimi ağırlıklı olarak “Kaçınma”dır.

-

“Uyma” ve “Kaçınma” faktörleri arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde pozitif
korelasyon oluşmuştur.

-

“Uzlaşma” ve “Zorlama” faktörleri arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde pozitif
korelasyon oluşmuştur.

-

“Pazarlık” faktörü ile “Uzlaşma” faktörü arasında 0.01 anlamlılık düzeyinde
negatif korelasyon vardır.

-

“Bağımsızlık” ve “Pazarlık” faktörleri arasında da 0.01 anlamlılık düzeyinde
pozitif korelasyon vardır. “Bağımsızlık” eğilimi gösteren kişilerin çatışma
giderim biçimi “Pazarlık” olabilir.

-

“Bağımlılık” ve “Uzlaşma” faktörleri arasında 0.01 anlamlılık düzeyinde
pozitif korelasyon vardır. “Bağımlılık” eğilimi gösteren kişilerin çatışma
giderim biçimi ağırlıklı olarak “Uzlaşma”dır.

Çalışmanın teorik modeli için lineer regresyon yöntemi kullanılmıştır. Bağımlı
değişken olarak zorlama, kaçınma, işbirliği, pazarlık ve uzlaşma kullanılmıştır.
Tablo 6.3: Çoklu Regresyon Analizi

Tablo 6.3’teki R-kare (açıklanan varyansın yüzdesini ifade eder) ve F (regresyon
denkleminin anlamlılık derecesini ifade eder) değerlerine göre, kaçınma (indirekt) ve
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pazarlık (direkt) çatışma çözüm tarzlarında bağımsız kişiliğin etkisi olduğu
görülmektedir.
Dolayısıyla, bağımsız kişilerin çatışma giderim biçimi olarak kaçınmayı seçtiği ve
aynı zamanda da direkt çatışma davranışlarına yöneldiği sonucuna varılabilir. Öte
yandan, bağımlı kişilik, uzlaşma faktörü ile anlamlı düzeyde pozitif bağıntıya
sahiptir. Bundan yola çıkılarak, bağımlı kişilerin çatışma çözümünde uzlaşma
davranışı gösterirken, bağımsız kişilerin uzlaşmaya eğilimi olmadığı söylenebilir.
6.3. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın sonuçları genel olarak bağımsızlık eğilimi olan bireylerin direkt,
bağımlı bireylerin ise indirekt çatışma giderim biçimlerini seçtiğini ortaya
koymaktadır. Bağımlı kültüre sahip bireyler uzlaşma, uyma gibi stillere yönelirken,
bağımsız kültürden gelen bireyler kaçınma ve pazarlık çatışma giderim biçimlerine
ağırlıklı olarak yönelim göstermektedir. Dolayısıyla, bir sorunun ortaya çıkması
durumunda, farklı kültürlere sahip bireylerin farklı çözüm yollarına gitmesi, örgüt
içinde çatışmalara neden olacaktır.

74

7. SONUÇ
Evrensel olarak toplumun her kesiminde artış gösteren globalleşme eğilimi ile
birlikte, tüm bireyler ve örgütler giderek bağımsızlaşmaktadır (Palmer, 2002; Wark,
1994). Daha farklı ortamlarda çalışmak, farklı kültürlerden insanlar ile daha sık bir
araya gelmek, dolayısıyla da kültürel problemlere daha yakın olmak çağımızın
gereğidir.
Günlük hayatın önemli bir bölümünü kapsayan çalışma hayatında karşılaşılan ve
iletişim kurulan insanlarla ister istemez problemler yaşanmaktadır. Buna, çok
kültürlü ortamlar da dahil olduğunda çatışma kaçınılmazdır. Nerede çalışılırsa
çalışılsın, er ya da geç, birileriyle anlaşmazlık yaşanacağı kesindir. Kültürler arası
çatışmayı kapsayan konular özellikle çok kültürlü örgütlerde öne çıkmaktadır (Hong,
2005).
Uluslararası inşaat sektörü de, çok kültürlü örgütlerden biri olarak, kültürel
çatışmalara sıkça sahne olmaktadır. İnşaat sektörünün kendi kültürel özelliklerin
çatışmaya elverişli koşullar yaratmasının yanında, bireylerin kültürel özelliklerinden
kaynaklanan farklılıklar da çatışmayı destekler niteliktedir. Sektörün çalışma
şeklinin, genel olarak sektördeki çatışma nedenlerinin, çatışma yönetimine verilen
önemin ve son olarak da sektörün kültürel özelliklerin, çatışma üzerindeki etkisinin
ne kadar farkında olduğunun araştırılması, bu tezin amaçları arasındadır.
Kültür, doğumdan itibaren yetişilen çevre içinde gelişim gösteren, neyin doğru, neyin
yanlış olduğunu kavramayı sağlayan, kişiyi, içinde bulunduğu çevrenin bir üyesi
haline getiren değerler bütünüdür. Kültür, toplumdan topluma, sektörden sektöre,
meslekten mesleğe, örgütten örgüte ve bireyden bireye farklılık göstermektedir.
Çatışma, insanlar arası etkileşimde ortaya çıkan anlaşmazlıklar bütünüdür. Genel
olarak kültürel özellikler ile tetiklenen bir unsurdur. Örgüt içi çatışmalar, birçok
nedenden kaynaklandığı gibi, kültürel özelliklere de bağlıdır. Bu tür çatışmalar doğru
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yönetildiği takdirde örgüte olumlu kazanımlar getirebilir. Doğru yönetilmeyen
çatışmalar ise örgütlerin ciddi kayıplar vermesine neden olabilir. Yöneticilerin,
çatışmaları yönetirken ve örgüt lehine çevirmeye çalışırken, kültür faktörünü göz ardı
etmemeleri

gerekmektedir.

Kültürel

farklılıkların

çatışmaya

olan

etkisi,

yadsınamayacak derecede çoktur.
Uluslararası inşaat projesi yöneticilerinin de en çok üzerinde durması gereken ve hali
hazırda onları meşgul eden konu da, kültürel farklılıklardan kaynaklanan çatışmadır.
İnşaat sektörünün birçok problemli unsuru nedeniyle (maliyet, süre, proje bazlı
çalışma ortamı, çok aktörlülük, işveren baskısı vb.) kültür genellikle göz ardı
edilmektedir.
Sonuç olarak uluslararası ve yerel inşaat sektörü, üzerindeki kültürel etkinin genel
olarak farkında değildir. Oysa araştırmadan edinilen bulgulara göre, bir arada iş
yapan birçok çalışanın, işverenin, yerel yöneticilerin, kurumların kültürel özellikleri
ve dolayısıyla da çatışma davranışları farklılık göstermektedir. Her bireyin, konuya
yaklaşımı ve çatışma giderim biçimi farklıdır. Çatışma insan davranışıdır ve
insanların olduğu her yerde var olacaktır. İnşaat sektöründe proje yöneticileri ve
yönetim düzeyindeki diğer kadroların kültür konusunda bilinçlendirilmesi, inşaat
sektörünün çatışmalı ortamının pozitif yönde kullanılmasını ve önemli ölçüde
rahatlamasını sağlayacaktır.
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EKLER
EK A – KAPAK YAZISI

CULTURAL ASPECTS OF CONFLICT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
ORGANIZATIONS

To Whom It May Concern,
This survey is being conducted at Istanbul Technical Universty. Its aim is to
investigate how people in different cultures deal with conflicts within a multi-national
work environment.
The information generated from this survey will not only be useful to members of the
international construction industry, but also to members of other business sectors.
I would like to thank you in advance for your contributions to academic and scientific
improvement by participating in this study.
In case you have any questions or comments, please feel free to contact me (see
contact information at the bottom)

Best regards,
Tugce Ilban
e-mail: tilban@odtcjv.com
tugce.ilban@tav.aero

86

EK B – KİŞİSEL BİLGİLER
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EK C - Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II (ROCI-II)
1st set of questions
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EK D – Markus & Kitayama Bağımlı ve Bağımsız Benlik Kurgusu
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