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Güvenlik psikolojisi ve endüstriyel klinik psikoloji çal›ﬂma ve performansa zarar veren belli
sorun tiplerini önleme ve düzeltme ile ilgilenmektedir. Güvenlik psikolojisinde, denge önleme yönüne kaymaktad›r. Amaç, kazalar›n niçin ve nas›l
meydana geldi¤ini anlayarak, kazalar›n önünü
kesmektir. Kazalar meydana geldi¤inde bireyi yeniden çal›ﬂma yaﬂam›na döndürebilmenin yolu
öncelikle t›bbi bir tedavi uygulamakt›r. Endüstriyel klinik psikolojide as›l odak noktas›, çal›ﬂanlarda performans yetersizli¤ine yol açan nedenleri
anlamak ve bu sorunlar› düzeltmek için nelerin
yap›labilece¤ini ele almakt›r.
Güvenlik psikologlar› genellikle, mühendisler
ve doktorlarla iﬂbirli¤i yaparak çal›ﬂ›rlar. Endüstriyel klinik psikologlar›n›n t›p bilimiyle güçlü
ba¤lant›lar› vard›r. Bu profesyonel iliﬂkilerin gerekçesi önce güvenlik ve kaza kavramlar›n›, daha
sonra performans sorunlar›n›n tan›s› ve tedavisini
düﬂündü¤ümüzde ayd›nl›¤a kavuﬂmaya baﬂlar.

Güvenlik Yönetimi ve Güvenlik
Psikolojisi
Güvenlik yönetiminde, baﬂar› için ortak kabul
ve iﬂbirli¤inin temel olmas› dolay›s›yla, komisyonlar önemli birer araçt›r. Bölümlerden temsilcilerin oluﬂturdu¤u bir üst güvenlik komisyonu da
güvenlik kurallar›n›n belirlenmesinden, baz› tehlikeli durumlar› incelemekten, iﬂ kazalar›n›n ön*Miner, J.B. (1992). Industrial-Organizational Psychology.
Singapore: Mc Graw - Hill, Inc. (Chapter 20).
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lenmesiyle ilgili harcamalar› yapmaktan ve çat›ﬂmalar› çözümlemekten sorumlu olmal›d›r. Ayr›ca
bölümlerin kendi içinde kurulan ve güvenli olmayan koﬂullar› denetleyip bunlar› düzeltmekle ilgilenen komisyonlar da yararl› olabilir. Kuﬂkusuz,
bu komisyonlar›n iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmas› zorunludur; çünkü karar alma ve uygulama süreci, do¤as› gere¤i hantal bir görünümdedir ve sendikalar
ile bu komisyonlar›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› koﬂullarda güvenlik önlemlerinin etkinli¤ini artt›racak
sendikal eylemler, yerini zorunlu olarak pazarl›k
ve ﬂikayet süreçlerine b›rakmaktad›r.
Güvenlik E¤itimi
Kazalar› önlemede önemli yaklaﬂ›mlardan biri
güvenlik e¤itimidir. ‹ﬂ koﬂullar›n›n görece tehlikeli oldu¤u iﬂyerlerinde, yaralanmalar›n özellikle,
iﬂçilerin çevredeki tehlikelere karﬂ› kendilerini
nas›l koruyacaklar›n› henüz ö¤renmedikleri ilk
birkaç ay içinde meydana geldi¤ine yönelik kan›tlar vard›r. Bu koﬂullar alt›nda yönlendirme, beceri, tutum ya da iﬂle ilgili olan herhangi bir e¤itimin, kazalar› önleme amac›na hizmet edece¤i
aç›kt›r. Bu e¤itim süreci, yeni iﬂe girmiﬂ bir iﬂçinin iﬂ çevresiyle baﬂaç›kmas›na yard›m ederken,
güvenlik sa¤lama hedefine de önemli bir katk› yapacakt›r. ‹ﬂin do¤as›na yabanc› olan iﬂçiler yaralanmaya daha yatk›nd›r. Ciddi yaralanmalar, iﬂe
yeni baﬂlayan iﬂçilerde daha s›k görülüyorsa da,
iﬂten bir süreli¤ine uzak kal›p devams›zl›k eden
iﬂçiler aras›nda da yaralanmaya yol açan kazalar
yayg›nd›r. Kazalar›n en az görüldü¤ü grup ise,
son zamanlarda iﬂe devams›zl›k yapmam›ﬂ iﬂçilerdir. O nedenle yeni baﬂlayan iﬂçiler için haz›rlanacak e¤itim programlar›nda güvenlikle ilgili
bilgiler (güvenlik kurallar›, güvenlik ekipmanlar›n›n do¤as› ve kullan›m›, t›bbi hizmetlerin sa¤lanabilirli¤i ve ilkyard›m teknikleri) özellikle yer
almal›d›r.
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Güvenlik e¤itimi için kullan›lan teknikler, ders
verme, filmler ve gösterilerdir. Kaza benzeﬂiminin kullan›m› da oldukça etkili olabilir. Bu teknikte uzmanlar iﬂ güvenli¤ini ihlal eden bir eylemde bulunurlar ve yaralanmay› önlemek üzere
geliﬂtirilen donan›mlar›n yarar›n› vurgulayarak,
çal›ﬂ›rken koruyucu malzemelerin kullan›m›n›
teﬂvik edebilirler. Benzeﬂimle e¤itimin yüksek
riskli iﬂ koﬂullar›nda, iﬂyerindeki tehlikeleri çarp›c› hale getirdi¤i için özellikle etkin olmas› beklenir.
Güvenlik e¤itiminin baﬂka bir amac› da iﬂ güvenli¤i kurallar›n› çi¤neme ve koruyucu cihazlar›
kullanmamay› onaylayan grup normlar›na panzehir sa¤lamakt›r. Bunun için varolan kurallar ve iﬂ
süreci çal›ﬂanlarla aç›kça tart›ﬂ›l›r ve grup karar›na göre gözlenebilecek sonuçlar örneklenir. Böylece hem güvenlik bilgileri gruba aktar›lm›ﬂ olur,
hem de iﬂçilerin iﬂ güvenli¤ini sa¤lama çabas›na
kat›lmalar› sa¤lan›r. Ayr›ca araﬂt›rmalar, al›nan
güvenlik önlemlerinin sonuçlar› hakk›ndaki geri
bildirimlerin, azalt›lan kaza oranlar›na ba¤l› k›l›nan ödüllerin ve bu ödüller için gruplar aras›ndaki rekabetin kazalar› oldukça azaltabildi¤ine iﬂaret etmektedir. Son olarak, yüksek stres düzeyi
kazaya yatk›nl›k yarataca¤›ndan e¤itim programlar›n›n içeri¤inde stres yönetimi tekniklerinin de
yer almas›n›n uygun olaca¤› vurgulanmal›d›r.
Güvenli¤i Herkese Duyurmak ve Yar›ﬂmalar
Güvenlik kurallar›n› herkese duyurmak, yani
aç›k hale getirmek çok çeﬂitli ﬂekillerde yap›labilir. Bunlar aras›nda en yayg›n olarak kullan›lanlar
posterler, kitapç›klar, özel uyar› notlar› ve firma
yay›nlar›ndaki makalelerdir.
Pek çok firma devletçe da¤›t›lan posterlerin
yan› s›ra, kendi haz›rlad›¤› posterleri ve uyar› levhalar›n› da bast›rabilir. Bunlar, olabildi¤ince az
kayg› uyand›rarak, iﬂçilere iﬂ güvenli¤i sa¤layacak uygulamalar› hat›rlatmaya odaklanmal›d›r.

Dehﬂet içeren ve rahats›z edici resim ya da belgelerden insanlar kaçarlar; hatta bunlara hiç bakmazlar. ‹yi bir posterin temel iﬂlevi, iﬂçileri ürkütmeden dikkatlerini çekerek iﬂ güvenli¤i hakk›nda
düﬂünmelerini sa¤lamakt›r.
Güvenli¤i artt›rmada, yar›ﬂmalar düzenlemek
kimi zaman oldukça baﬂar› sa¤layabilir. Firma
içinde ya da endüstri çap›nda (özellikle benzer kaza potansiyeline sahip iﬂ kollar› aras›nda) yap›lan
yar›ﬂmalar, ödüllerle cazip ve iﬂlevsel hale getirilebilir. Örne¤in, yüksek kaza riski bulunan kamyon sürücülü¤ü gibi mesleklerde çal›ﬂan iﬂçilerin
uzun bir zaman diliminde hiç kaza yapmad›klar›nda ödüllendirilmeleri, iﬂ güvenli¤i kurallar›na
daha da uygun davranmalar› için onlar› teﬂvik
edebilir.
Her ne kadar yar›ﬂmalar›n, yaralanmalar üzerinde genellikle yararl› etkilerinin oldu¤u görülse
de, uzunca bir süre hiç kaza olmadan geçen dönem sona erdi¤inde (yani kaza oldu¤unda) hayal
k›r›kl›¤› yaﬂanabilir. Bu olumsuzlu¤un yan› s›ra
yar›ﬂmay› kaybetmemek u¤runa baz› yaralanmalar›n gizlenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda
gerekli ilk yard›m›n al›namamas› daha ciddi sa¤l›k ve performans sorunlar›n› ortaya ç›karabilir. O
nedenle belli koﬂullar alt›nda, yar›ﬂmalar›n zararl› etkileri, kazançlar›n› azaltmaktad›r.
‹ﬂ Çevresinin Denetimi
‹ﬂyerinin ve buradaki donan›m›n tasarlanmas›,
belki de kazalar›n önlenmesi için en temel ve en
etkili yaklaﬂ›md›r. Güvenlik sa¤layan cihazlar,
yaln›zca kazalar› azaltmazlar; ayr›ca iﬂçilere iﬂyerinde güvencede olduklar› duygusunu da verirler.
Kayg› düzeyleri de buna ba¤l› olarak azalt›l›r ve
performans sorunlar›n›n olas› kaynaklar› ve hatalar yok edilebilir. Bu, özellikle, kaza-önleyici cihazlar›n yoklu¤unda aﬂ›r› tehlikeli olabilecek koﬂullar aç›s›ndan önemlidir.
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Temel hedef güvenlik sa¤layan araçlar›n, insanlar›n kendilerini tehlikeye atmas›n› zorlaﬂt›r›c›
engeller koyacak ﬂekilde tasarlanmas›d›r. Koruyucu elbiseler, örtüler ve benzeri malzemeler ço¤u zaman iﬂçiyi tehlike kayna¤›ndan uzak tutar ve
kaza olas›l›¤›n› son derece azalt›r. Ayr›ca yanl›ﬂ
kullan›mlar› azalt›c› denetimlere de gerek vard›r.
Koruyucu malzemelerin yanl›ﬂ çal›ﬂmas› ya da
bozulmas› durumunda uyar› veren araçlar uygun
yerlere konulmal› ve kolayca görülebilmeleri sa¤lanmal›d›r. Kendini-düzelten mekanizmalar ve
otomatik durdurma sistemleri en uygun olanlard›r; çünkü o zaman tehlike insanlar›n müdahalesine gerek kalmadan ortadan kald›r›labilir.
Kuﬂkusuz, koruyucu donan›mlar›n tasar›m›
kadar iﬂ çevresinin tasar›m› da çevresel denetimin
önemli bir boyutudur. Buna göre koridorlar, merdivenler, asansörler, meyilli yollar ve birçok baﬂka etken güvenlik gözetilerek yap›lmal› ve bunlar
s›k s›k denetlenmelidir.
Geliﬂtirilen Güvenlik ‹klimi
Güvenli bir iﬂyeri iklimi, güçlü bir yönetimsel
uzlaﬂmay› simgeler. Çeﬂitlendirilmiﬂ ve eﬂgüdümlü bir güvenlik program› iﬂçilerde “güvenlik iﬂyerinde farkl›l›k yarat›r” inanc›n› ortaya ç›kar›r ve
üst düzey yöneticileri de kapsad›¤›nda daha da etkin olur. Baz› iﬂkollar›nda güvenlik sa¤lama
kayg›s› çok daha fazlad›r; çünkü iﬂin süreklili¤i
tamamen buna ba¤l›d›r. Örne¤in, kömür madeni
iﬂleten firmalarda akci¤er hastal›klar› ve çeﬂitli
malzemeleri üreten eden fabrikalarda asbest zehirlenmesi riski vard›r ve önlem al›nmas› üretimin
aksamamas› için zorunludur.
‹ﬂ Kazalar›ndaki Sorumluluklar
Bazen ne kadar çok çaba harcan›rsa harcans›n,
kiﬂinin yaralanmas›na yol açabilecek, öngörülemeyen kazalar› ortadan kald›rman›n hiçbir yolu
olmayabilir. Bunun nedeni insanlar›n kazaya yol

açacak ﬂekilde davranmalar›d›r. Bu görüﬂ üzerinde güçlü bir uzlaﬂma bulunmasa da, baz› insanlar›n, ﬂansa yüklenemeyecek nitelikteki kazalar› daha çok yapt›klar› aç›kt›r. Ayr›ca, bir kiﬂi yaﬂam›n›n baz› dönemlerinde daha çok kaza yapabilmektedir. Kazalar en s›k 17 - 30 yaﬂlar› aras› dönemde meydana gelmekte, zamanla azalmakta ve en
düﬂük noktaya 60’l› yaﬂlar›n sonlar›nda eriﬂmektedir. Dolay›s›yla iﬂ kazalar› yaln›zca, iﬂ çevresinin içerdi¤i tehlikeli boyutlar›n do¤rudan bir
iﬂlevi de¤ildir. E¤itim yetersizli¤i ve genç iﬂçilerin kaza-yaﬂ iliﬂkisi göz ard› edilmemelidir.
S›k Kaza Yapanlar›n Özellikleri
Büyük bir fabrikan›n metal iﬂ kolunda yürütülen bir çal›ﬂmada, yüksek yaralanma s›kl›¤› ve
ciddi yaralanma oran› gösteren insanlar›n, aﬂ›r›
kas gücüyle çal›ﬂt›klar› ve olan biteni h›zl› bir ﬂekilde kavramak için yeterli görsel kapasiteye sahip olmad›klar› bulunmuﬂtur. Dolay›s›yla, eylem
ço¤unlukla alg› ve hareketlerden önce gelmektedir ve o nedenle bu tür insanlar genellikle “düﬂüncesizce hareket eden” kiﬂiler olarak tan›mlanmaktad›r.
Kazan›n yinelenmesindeki baﬂka bir etken
dura¤anl›¤a karﬂ› bireylerin tepkileridir. Örne¤in,
uzun yol ﬂoförlerinin dikkati odaklama zorluklar›
ve sürücülü¤ün dura¤an yap›s› daha çok trafik kazas› yapmalar›na yol açabilmektedir. Bu kiﬂilerin
stres alt›ndayken daha kolay zihin kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂamas› ve o nedenle de bir eylemde bulunmadan
önce yeterince düﬂünmemeleri olas›d›r.
Baﬂka araﬂt›rmalar, alg›sal ve davran›ﬂsal özellikler yerine kiﬂilik özelliklerine odaklanm›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmalardan birinde, çok say›da kaza geçirmiﬂ kiﬂilerin tutumlar›n›n daha olumsuz oldu¤u, amirlerinden, yapt›klar› iﬂten ve genel olarak
çal›ﬂmaktan hoﬂlanmad›klar›, iyimserlikten yoksun olduklar› ve insanlara karﬂ› pek az olumlu
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duygular hissettikleri bulunmuﬂtur. Kimi araﬂt›rmalarda ise, s›k s›k kaza yapan bireylerin baﬂkalar›yla s›cak duygusal iliﬂkilerin noksan oldu¤u,
yüzeysel iliﬂkilerin sarmalad›¤› bir dünyada yaﬂad›klar› gözlenmiﬂtir. Ayr›ca, kazalara yatk›n kiﬂilerin, sa¤l›klar›yla ilgili çok fazla kayg›land›klar›n› gösteren bulgular da söz konusudur. Bu saplant› düzeyindeki kayg›lar›, baﬂar›lar›n› azaltmakta
ve duygusal incinmelerden kaçmak için onlar› yan›lsamalar içeren davran›ﬂlara yöneltmektedir.
Gelecek planlamas› yerine günü birlik yaﬂamay›
seçen bu kiﬂilerin, oldukça düﬂüncesizce hareket
etmeleri ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Denetim oda¤› da kazalarda en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilebilir. D›ﬂtan denetimliler, kazalar›n kendi denetimleri d›ﬂ›nda oluﬂtu¤una, ﬂans ve/veya da kaderin bunda rol oynad›¤›na veya baﬂkalar›n›n davran›ﬂlar›n›n sonucunda ortaya ç›kt›¤›nda, dolay›s›yla kendilerinin bundan sorumlu olmad›klar›na inan›rlar. Nedensellik
yarg›lamas› yapamad›klar›ndan kendileri zarar
görürler.
Kiﬂilikle ilgili etkenler ile meydana gelen kazalar›n yak›n tarihli bir gözden geçiriliﬂiyle ﬂu
sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r:
1. Kontrol oda¤›n›n kazalarla iliﬂkili oldu¤una
iliﬂkin çok say›da kapsaml› kan›t vard›r. Yüksek
kaza oranlar›yla d›ﬂsal yönelim aras›nda bir iliﬂki
vard›r.
2. D›ﬂa dönüklük (çevreyle ilgilenme) yüksek
kaza oran›yla güçlü bir iliﬂki göstermektedir.
3. Sald›rganl›k, kazalarla güçlü ve sürekli bir
ﬂekilde ba¤lant›l›d›r.
4. Sosyal uyumsuzlu¤un yaln›zca kazalarla
iliﬂkili olmakla kalmay›p, kazaya yol açan birincil
etken oldu¤una yönelik çok güçlü kan›tlar vard›r.

5. Genel nevroz ile kazalar aras›nda bir iliﬂki
var gibi görünmektedir.
6. Özgül nevroz koﬂullar›, kayg› ve depresyon
gibi bu konuda yap›lan az say›daki çal›ﬂmada kazalarla iliﬂkilendirilmiﬂtir.
7. Kazalar›n meydana geliﬂi ile düﬂüncesizce
hareket etme aras›ndaki ba¤lant› için tutarl› ve orta düzeyde güçlü kan›tlar vard›r.
Kuﬂkusuz, her iﬂ yaralanmas›, s›k s›k kaza
yapt›¤› bilinen kiﬂilerin baﬂ›na gelmedi¤i gibi her
kazaya u¤rayan da s›k kaza yapan kiﬂilere özgü
kabul edilen kiﬂilik özelliklerine sahip olmayabilir. S›k kaza yapanlar, sosyal olarak oldukça sorumsuz ve olgunlaﬂmam›ﬂ kiﬂiler gibi görünmektedir. Yüksek yaralanma oranlar› normal olarak
yaﬂam boyu sürmedi¤i için bunlar›, 30 yaﬂ öncesinde geliﬂmesi çok daha olas› olan geçici bir kiﬂilik uyumsuzlu¤undan yak›nan kiﬂiler olarak
görmek en uygunu olacakt›r.
Yineleyen kazalar›n ard›ndaki temel neden ani
ve düﬂüncesizce yap›lan hareketlerdir ve genellikle örgütteki üst düzeydeki kiﬂilere sald›rganl›k ve
bu kiﬂilerin oluﬂturdu¤u politika ve kurallara karﬂ›
ç›kma ile ba¤lant›l›d›r. ‹ﬂ güvenli¤ini sa¤lamaya
yönelik düzenlemelere karﬂ› konularak, yönetime
sald›rma ve engelleme amac› güdülebilir. Böylesi
bir yaklaﬂ›m, kiﬂinin kendisini tehlikeye atmas› ve
yaralanarak zarar görme olas›l›¤›n› artt›rmas› anlam›na gelecektir.
Bazen bu durum, baz› kiﬂilik özellikleriyle bütünlenir. Kiﬂinin amirine duydu¤u öfke, hem oldukça büyük bir suçluluk duygusu yaratabilir
hem de cezaland›r›larak bu suçluluktan bilinçli ya
da bilinçsiz olarak kaçma iste¤i do¤urabilir. Ceza
kiﬂinin hatalar›n›n bir telafisi gibi götürüldü¤ünden, bu kiﬂiler s›k›nt› çekmeyi, suçluluktan kurtulman›n yolu gibi de¤erlendiriyor olabilirler. Bu
durumda kaza, yaln›zca kiﬂinin kendisinin yaratt›187
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¤› tehlikeli koﬂula ba¤l› bir ﬂans olay› olmak yerine, bilinçsizce arzulanan ve do¤rudan neden olunan bir sonuç olmaya baﬂlar.

Tersi durumda, tedavi, deneme-yan›lma yoluyla
belirlenir ve uygun kürü uygulama ﬂans› oldukça
azal›r.

Yüksek Kaza Olas›l›¤›yla Mücadele

Bir Çözüm Olarak Kurﬂuna Dizme

Kazalar›n s›kl›¤›n› azaltman›n en etkin yolu
eleman seçme süreçlerinde dikkatli olmakt›r,
ancak yine de seçme olana¤›n›n olmad›¤› ya da
iyi iﬂleyemedi¤i koﬂullarda, kaza yapma
yatk›nl›¤› yüksek olan insanlar›n, en az›ndan s›n›rl› say›da, her firmada iﬂe al›nmas›n›n önüne
geçmek olas› olamayacakt›r. O nedenle, olabildi¤ince iﬂ çevresindeki tehlikeyi azaltmay› hedeflemek en ak›lc› çözüm gibi görünmektedir. Tehlike,
k›smen koruyucu malzemelerin tasarlanarak kullan›lmas›yla (özellikle bu araçlar›n kendili¤inden
devre d›ﬂ› kalmas› ya da bariyerlerin sabitlenmesi
gibi denetimi çal›ﬂan›n eline b›rakmayan özellikte olmas›n› temin ederek) k›smen de bireyleri daha düﬂük tehlikeli iﬂlere kayd›rarak azalt›labilir.

Seçme ve eleme firman›n, performans sorunlar› yaﬂamas›n› engellemeye yetmese de, bu
sorunlar› azaltabilir. Di¤er bir yöntem, etkin olmamaya baﬂlayan birini hemen kurﬂuna dizmek,
yani iﬂten atmakt›r! Ancak iﬂten atma her zaman
iyi bir seçenek de¤ildir; çünkü bu yöntem düzeltici giriﬂimlerde bulunmak kadar masrafl› olabilir.
O nedenle, bunun pek çok durumda son çare olarak düﬂünülmesi gerekir. Dahas›, yasal düzenlemedeki s›n›rlamalar, iﬂten atmay› zorlaﬂt›r›c› kimi ilkeleri içermektedir.

Araﬂt›rmalar, kaza yapma yatk›nl›¤› yüksek
olan kiﬂilerin, otoriteye karﬂ› sald›rganl›k gösterdi¤ine iﬂaret etmektedir. Bu durumda, yöneticiler,
yüksek kaza oran›na sahip iﬂçilerden kendilerini
olabildi¤ince uzak tutmal›, araya uzakl›k koymal›d›rlar. Çat›ﬂma ve içerlemeleri en aza indirmek
için engelleyici müdahalelere olabildi¤ince az
baﬂvurarak, iﬂçi kendi baﬂ›na çal›ﬂ›r hale getirilebilirse yaralanma olas›l›klar› k›smen azalt›labilir.
Yöneticilere uygun denetleme tekniklerinin ö¤retilmesi ve kurallar›n kat›l›mc› bir zeminde konulmas› da iyi sonuçlar verebilir.
Teﬂhis Evresi
Performans yetersizli¤i teﬂhis edildi¤inde öncelikle nedensel etkenler belirlenmelidir. Aynen
hekimlikte oldu¤u gibi bilinen tedaviler aras›ndan
bir seçim yapmadan önce kabul edilen sa¤l›k
standartlar›na uymayan durumun nedenlerini betimleyen uygun bir teﬂhisin yap›lmas› zorunludur.

‹ﬂten atmaya karﬂ› olan bask›lar, iﬂsizlik sigortas› ödemelerinden, yasal eylemlerden, iﬂten ayr›lma tazminatlar›ndan ve yeniden birini iﬂe al›rken yap›lan masraflardan do¤maktad›r. Bu konuda sendikalar ve iﬂçiler de engeller yaratabilirler.
‹ﬂten ç›karma elbette olanaks›z bir ﬂey de¤ildir; ancak bu ço¤u kez en son çaredir. Ancak söz
konusu iﬂçinin ne yap›l›rsa yap›ls›n yine de verimsiz kalaca¤› aç›kça ortadaysa iﬂte tutulmamas›
uygun olabilir.
Baﬂar›s›zl›¤›n Kiﬂiye Özgü Nedenleri
Performans bozuklu¤unun meydana geldi¤i
olgular göz önüne al›nd›¤›nda, iﬂteki baﬂar›s›zl›¤›n genellikle tek bir nedeninin olmad›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. ‹nsanlar baﬂar›s›z olurlar; çünkü bireysel becerileri ve kiﬂilik özellikleriyle, koﬂullar›n özgül bir tak›my›ld›z› içinde s›k›ﬂ›rlar. O nedenle bireysel ve çevresel etkenler aras›ndaki nedensel yap›y› ayr›nt›land›rmak gereklidir.
Zeka ve ‹ﬂe ‹liﬂkin Bilgi
Yetersiz Sözel Beceri: Kiﬂinin konumu, iﬂ hiyerarﬂisinde ne kadar yüksekse, bu konumun ge-

188
TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

rektirdi¤i beceri ve zeka düzeyi o kadar büyüktür.
Zihinsel aç›dan bireyin da¤arc›¤›n› aﬂan rol gereklilikleri içeren bir göreve, kiﬂinin birden bire
atanmas›n›n, beraberinde hatal› davran›ﬂlar› ve
baﬂar›s›zl›¤› getirmesi ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.
Yetersiz Özel Beceri: Çeﬂitli meslekler, hiyerarﬂi içindeki konumdan ba¤›ms›z olarak, çok
farkl› zihinsel becerileri gerektirirler. Say›sal, mekanik, uzamsal, bürokratik ve di¤er beceriler baz›
iﬂ türleriyle ilgiliyken baz›lar›yla de¤ildir. ‹nsanlar gerekli olan bu tür becerilere sahip olmay›nca
etkin düﬂünme ve h›zl› ö¤renmeyi baﬂaramad›klar› için performanslar› düﬂebilir.
Yetersiz ‹ﬂ Bilgisi: Yetersiz iﬂ bilgisi, beceri
eksikli¤ine yüklenemez. Bireyin iﬂi ö¤renmek
için zihinsel kapasitesi vard›r; ancak ya yetersiz
deneyim ya da baﬂka bir gerekçe yüzünden bunu
yapamaz. Baz› örneklerde, bu zorluk, ö¤renmeye
karﬂ› duygusal bir dirençle ilgilidir.
Yarg›lama ya da Bellek Yetersizli¤i: Pek çok
olguda, yarg›lama yetene¤i ya da bellekteki yetersizlikler duygusal etkenlerin zihinsel süreçlere
müdahalesinde görülür. Birey standart zeka testinde çok baﬂar›l› olabilir; ancak sahip oldu¤u zekay› çal›ﬂma s›ras›nda kullanmas› gerekti¤inde,
sonuçlar o kadar iyi olmayabilir. Bu tip eksiklikler, özellikle, baz› duygusal rahats›zl›klar› olan kiﬂiler aras›nda s›k görülür. Ancak, bu ayn› zamanda beyin iﬂlevselli¤indeki bir bozukluk nedeniyle
de olabilir.
Bireysel Motivasyon
Çal›ﬂ›rken Engellenen Güçlü Güdüler: Belki
de güdülenmeyle ba¤lant›l› en yayg›n performans
bozuklu¤u, kiﬂi yapt›¤› iﬂten çok fazla ﬂey bekledi¤inde ama bunu elde edemedi¤inde ortaya ç›kar. Yap›lan iﬂ, hedefe ulaﬂma, baﬂar›s›zl›ktan
kaçma, baﬂkalar›n›n hükmetmesinden kaç›nma,
popülerlik elde etme, sosyal etkileﬂim, dikkat çek-

me ve duygusal destek gibi istenir sonuçlar› sa¤layabilir. Bu tür güdüler engellendi¤inde, birey iﬂi
b›rakabilece¤i gibi çal›ﬂmay› da sürdürebilir ama
çok az çaba harcar; as›k suratl›, öfkeli olmaya
baﬂlayabilir veya iste¤i her neyse, buna etkin iﬂ
performans› aç›s›ndan z›tl›k oluﬂturan davran›ﬂlarda bulunarak eriﬂmeye çabalayabilir.
Güdüleri Tatmin Etmek ‹çin Bütünleﬂtirilmemiﬂ Araçlar: ‹ﬂle do¤rudan ilgisi olmayan davran›ﬂlara yönelen kiﬂiler, çal›ﬂ›rken güçlü bir güdü
engellemesi yaﬂamayabilirler. Pek çok kiﬂi, hem
iﬂin gerekliliklerini karﬂ›layan hem de güdü tatmini sa¤layan bir yaklaﬂ›m geliﬂtirir. Örne¤in, sosyal etkileﬂim isteyen bir sekreter daha h›zl› bir ﬂekilde arkadaﬂl›klar kurabilir ve zaman›n›n ço¤unu
konuﬂarak geçirebilir; bu da oradaki herkesin performans›n›n zarar görmesine yol açar.
Aﬂ›r› Düﬂük Kiﬂisel ‹ﬂ Standartlar›: Di¤er bir
olas›l›k, insanlar›n kendileri için çok düﬂük iﬂ
standartlar› koymalar›d›r. Bunlar, onaylanan en
düﬂük standartlar›nda alt›nda kalmaktad›r. Bu tür
düﬂük standartlar› olan insanlar, kiﬂisel baﬂar›
duygusuna eriﬂmelerine karﬂ›n, zay›f performans
gösterirler.
Genellenmiﬂ Düﬂük ‹ﬂ Motivasyonu: Bazen
çal›ﬂanlar›n iﬂ ortam› d›ﬂ›nda giderilebilecek istekleri ya da herhangi bir mesle¤e ait rol tan›mlamalar›nda yer almayan davran›ﬂlarla doyurulabilecek arzular› olabilir. Bu durumda, birey ve iﬂ
dünyas› aras›nda pratik olarak herhangi bir ba¤lant› olmad›¤› için ç›kt›n›n niteli¤i ve niceli¤i düﬂer.
Duygular ve Duygusal Hastal›klar
S›k S›k Yaﬂanan Y›k›c› Duygular: Kayg›, korku, depresyon, utanç ve suçluluk gibi yo¤unlaﬂm›ﬂ olumsuz duygular çal›ﬂma davran›ﬂ›n› bozabilir. Sonuçta hatalar artabilir, dikkatin odaklanmas› azal›r ve üretim yavaﬂlar. Ayr›ca iﬂ arkadaﬂ189
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lar›yla ve üstlerle tart›ﬂmalar artabilir ve sonunda
birey tamamen çal›ﬂmay› b›rakabilir. Böylesi
sorunlar›n merkezinde genellikle stres yatar.
Psikozlar: Psikozlar›n inatç› karakterli çeﬂitli
belirtileri vard›r ve yaﬂam›n pek çok sürecinde
bozucu etkiler yaratabilir. Psikozda birey, belirtileri ve olumsuz duygular› savuﬂturmayla zihinsel
olarak o kadar meﬂguldür ki, gerçeklikten kopmaya baﬂlayabilir. Belirtiler, ard› arkas› kesilmeyen
duygusal y›k›mlardan, bedensel rahats›zl›klara,
patolojik davranma ve konuﬂmalara ve hatta alg›
ve inançlarda aﬂ›r› çarp›tmalara kadar uzanabilir.
Böylesi bir durumdayken insan›n etkin bir çal›ﬂma davran›ﬂ› sergilemeyece¤i de aç›kt›r.
Kiﬂilik Bozukluklar› : Kiﬂilik bozukluklar›n›n
etkileri daha ›l›ml›ysa da, iﬂ performans› üzerinde
psikozlar kadar bozucu etkiler do¤urabilirler. Bu
özellikle iﬂin do¤as›na ba¤l› gibi görünmektedir.
Yineleyen görevleri içeren iﬂlerde, duygusal rahats›zl›klar›n belirtileri daha yayg›nd›r; ancak yöneticilik gibi iﬂ hiyerarﬂisinin üstlerinde yer alan
görevlerde, kiﬂilik bozukluklar› tipik olarak çok
daha bozucu etkiler do¤urabilir.
Alkol ve Uyuﬂturucu Sorunlar›: Alkolizm,
uzun y›llar boyunca pek çok iﬂveren taraf›ndan temel bir sorun olarak görülmüﬂtür. ‹ﬂ saatlerinde,
içki içtikleri için baﬂ a¤r›s› çeken, kayg› yaﬂayan
alkol ba¤›ml›s› bireyler ço¤unlukla, düﬂük iﬂ performans› gösterirler. Ancak bunun en önemli etkisi, iﬂe devams›zl›kt›r ve bu e¤ilim alkolik
bireylerde, di¤er iﬂçilerin iki ya da üç kat›d›r. Bu
yüksek devams›zl›k oranlar› k›smen, sarhoﬂ olma
durumun kaynaklanan iﬂ kazalar› ve fiziksel hastal›klara ba¤l›d›r. Baz› durumlarda performans,
istihdam›n art›k sürdürülemeyece¤i bir noktaya
kadar düﬂebilir.
Uyuﬂturucu ba¤›ml›s› bir çal›ﬂan›n, performans›n›n düﬂmesini, iﬂe devams›zl›k yapmas›n›

ve daha çok iﬂ kazas›na u¤ramas›n› beklemek
olas›d›r. Ayr›ca, baz› fiziksel rahats›zl›klar da
uyuﬂturucu kullan›m›na ba¤l›d›r. Uyuﬂturucular›n
-eroin gibi- pahal› ve al›ﬂkanl›k yarat›c› niteli¤inin bireyi h›rs›zl›¤a zorlayabilece¤i olas›l›¤› da
kayg› vericidir.
Fiziksel Özellikler ve Rahats›zl›klar
Fiziksel Hastal›klar ya da Fiziksel Engeller:
Fiziksel rahats›zl›klar, iﬂe devam› engelleyerek
düﬂük performansa yol açar; aürünün niteli¤i ve
niceli¤i de bundan etkilenir. Engelli iﬂçiler genellikle, engellilik dereceleri çal›ﬂmay› tamamen önlemiyorsa en az di¤er iﬂçiler kadar yetenekli olurlar. Ancak bazen, belli yetersizlikler, kimi iﬂlerde
baﬂar›s›zl›¤a yol açabilir. ‹ﬂitme ya da görme
engeli bulunan kalp hastas›, sara hastas› olan ya
da baﬂka engelleri bulunan insanlar›n etkin bir ﬂekilde yapamayacaklar› iﬂler vard›r.
Duygusal Kaynakl› Fiziksel Rahats›zl›klar:
Bir dizi fiziksel belirtiye -baﬂ a¤r›lar›, bayg›nl›k,
ülser, yüksek kan bas›nc›, saman nezlesi, s›rt a¤r›s› ve cilt rahats›zl›klar› gibi- duygusal etkenler
neden olur. Bu rahats›zl›klar da performans bozukluklar›n›n öncülüdür.
Uygun Olmayan Fiziksel Özellikler: Baz› iﬂ
kollar›nda, bireyin yap›lan iﬂle uyumsuz fiziksel
özellikleri ciddi sorunlar yaratabilir. Örne¤in ufak
tefek kiﬂiler, kamyonlardaki oturma kabininde rahat olamad›klar› için arac›n denetimini kaybedebilirler. Ergonomi alan›ndaki ilerlemeler insanlara uyan araç gereçlerin tasarlanmas›n› ve kullan›m›n› desteklemekteyse de sorun tamamen çözülmüﬂ de¤ildir.
Yetersiz Kas Gücü ya da Duyusal Beceriler:
Aynen zihinsel beceriler gibi kas gücü ve yap›s›yla ilgili beceriler de iﬂ performans›n› etkileyebilir. ‹ﬂin zorunlu k›ld›¤› bu tür baz› becerilerde
bir eksiklik ya da yetersizlik verimsizlik yarata-
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cakt›r. Görme ve iﬂitmedeki kay›plar da pek çok
durumda önemli bir sorun kayna¤›d›r.

Baﬂar›s›zl›kta Gruba Ait Nedenler
‹ﬂyerindeki Gruplar
Grup Sarg›nl›¤›yla ‹liﬂkili Olumsuz Sonuçlar:
Çarp›c› bir sarg›nl›k duygusunun egemen oldu¤u
gruplar, gruba ayk›r› davrand›¤›na inand›klar›
üyeleri reddedebilirler. Bu tür sürgün etmeler baz› insanlar üzerinde etkili de¤ilse bile, baz›lar›
için aﬂ›r› tehdit edici olabilir. Sonuçta, iﬂe zarar
vererek üretimi k›s›tlayan öfke ve kayg› duygular› yo¤unlaﬂabilir.
Etkin Olmayan Yönetim: Yönetim biçimleri
de performans› farkl› ﬂekillerde etkileyebilirler.
Astlar›na karﬂ› aﬂ›r› derecede sayg›s›z ve düﬂüncesizce davranan ve standartlar› oluﬂturup yürürlü¤e koymay› baﬂaramayan yöneticilerin gruplar›
düﬂük üretim sergileyebilir. “B›rak›n›z yaps›nlar”
(laissez- faire yöntemi çal›ﬂma s›ras›nda s›n›rl›
yönlendirmenin yap›ld›¤› yöntem) zararl›d›r. Ayr›ca bu yönetim tarz›n›n, baz› astlar›n yetersiz
performans›na neden olmas› da mümkündür. Üstlerin eylemleri ile astlar›n kiﬂilik örüntüleri aras›nda çat›ﬂmalar›n ortaya ç›kmas› da ender say›lamayacak kadar yayg›nd›r ve bunun sonucunda da,
tamamen tersi istenmesine karﬂ›n, üretim azalmas› ortaya ç›kacakt›r.
Uygun Olmayan Yönetimsel Standart ve
Ölçütler: Astlar› de¤erlendirmek için kullan›lan
ölçütler, genellikle kendi amirleri taraf›ndan beklenir, Örne¤in, performans standartlar› bireyin etkinli¤ini belirlemek için kullan›l›r. Baz› durumlarda, bu standartlar, örgüt amaçlar›yla ba¤lant›r›lmadan oluﬂturulmuﬂ olabilir. Bu durumda baﬂar›s›zl›k, birey yerine, de¤erlendirme sürecinde
aranmal›d›r. Üstlerin yanl› davran›ﬂlar›ndan ötürü
standartlar, gerçekçi olamayacak kadar yukar› çekilmiﬂ olabilir ya da uygulanan ölçütler, gerçek
rol tan›mlar› ve örgütün amaçlar› ile tamamen il-

gisiz bir görünüm verebilir.
Aile Ba¤lar›
Aile Krizleri: ‹ﬂ performans›n› bozmas› olas›
olan pek çok ailesel olaydan söz edilebilir: Boﬂanma, bir aile üyesinin hastal›¤› ya da ölümü, terk
edilme ve savc›l›k soruﬂturmas› gibi. Normal olarak bu etkiler geçicidir; ancak performans bozuklu¤unun oldukça uzun sürmesine yol açabilir.
Aileden Uzak Olma: Anne-babadan ya da eﬂ
ve çocuklardan uzun süreli ayr›l›k, baz› kiﬂilerde
son derece yo¤un bir s›la hastal›¤› yaratabilir. K›sa iﬂ gezileri, ﬂehir d›ﬂ›nda geçici görevlendirmeler gibi durumlar, baz› kiﬂilerde çok ciddi kayg›lar ortaya ç›karabilir. Özellikle birey daha önce
evden ayr› kalmam›ﬂsa sorun daha da ﬂiddetlenebilir. Evden ayr› kal›nan bu süreçte, birey ciddi
performans bozukluklar› sergileyebilir, s›k s›k hatalar yapabilir ve kiﬂileraras› iliﬂkilerde zorluklar
yaﬂamaya baﬂlayabilir.
‹ﬂin Gerekleri Üzerinde Aileye ‹liﬂkin
Endiﬂelerin Bask›nl›¤›: Bu etkenler aile birimine
ya da devam›na bir tehdit oluﬂturmazlar, ama performans üzerinde çok büyük etkileri vard›r. Israrc› bir eﬂ kar›s›n›n ya da kocas›n›n o kadar çok zaman›n› alabilir ki, çal›ﬂmas› için ona çok az bir zaman b›rakabilir. Ya da bir eﬂ, yaﬂad›¤› kasabadan
ayr›ld›¤› veya yabanc› bir ülkeye gitti¤i için incinmiﬂ olabilir ve ciddi bir sorumlulu¤un alt›nda ezilebilir. Baz› aile durumlar›nda karmaﬂa daha uzun
sürer ve bu karmaﬂan›n çal›ﬂma ortam›na taﬂ›nmas› kaç›n›lmazd›r. Baba -o¤ul ya da kar›-koca aras›ndaki tart›ﬂma, iﬂe tan›ﬂ›p bulaﬂan duygusal tepkiler yaratabilir.

Örgütsel/ Ba¤lamsal Baﬂar›s›zl›k
Nedenleri
Örgüt
Yetersiz Örgütsel Eylemler: Çal›ﬂma s›ras›nda
yap›lan hatalar ve bunlar›n süreklilik kazanmas›,
191
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firman›n gerekli düzeltici çözümü bulup uygulayamamas›ndan kaynaklanabilir. E¤itim olana¤›n›n sa¤lanamamas› ve firman›n düzeltici eylemlere bütçe ay›rmama karar› iﬂleri daha da kötüleﬂtirebilir. Gerçekten yöneticiler çözüm stratejileri
için para harcamak yerine verimsiz iﬂçinin yerine
baﬂkas›n› iﬂe almay› tercih edebilir.
‹ﬂe Yerleﬂtirme Hatalar›: ‹ﬂe alma süreçlerinde, yetkin eleman› seçme yerine k›demlilik esas›
gibi yan›lt›c› politikalar benimsendi¤inde, bu
sorun özellikle yayg›nlaﬂacakt›r. Ayr›ca zihinsel,
duygusal, güdüsel ya da fiziksel etkenlerin kritik
önem taﬂ›d›¤› iﬂlere eleman yerleﬂtirirken, hemen
her zaman bu tür bir hata söz konusu olur.
Uygun Olmayan Örgütsel Tarz: Bazen bir firma, iﬂçileri çal›ﬂmamalar› yönünde cesaretlendiren, s›k› olmayan ve hatta keyfi personel politikalar› uygulayabilir. Örne¤in, yeterli disiplin
sa¤lanmayarak asi davran›ﬂlar cesaretlendirilebilir. Aﬂ›r› e¤itim odakl› bir strateji, gerçek iﬂ üretiminin önemsiz oldu¤u duygusunu yaratabilir.
Ayr›ca, hastal›k izni alma konusunda, çal›ﬂanlara
aﬂ›r› özgürlük tan›yan bir izin politikas›, beklenmedik düzeyde iﬂe devams›zl›¤a neden olabilir.
Toplumsal Ba¤lam
Yasal Yapt›r›mlar›n Uygulanmas›: Birey bir
suç iﬂledi¤i ve cezaevine gönderildi¤i için iﬂe iliﬂkin görevlerini yerine getiremez; bu da üretimi
aksatan bir durumdur.
Toplumsal De¤erlerin Uygulanmas›: Toplumsal de¤erler her ne kadar büyük ölçüde yasal yollar ve polis gücü arac›l›¤›yla büyük ölçüde de¤erlerine itaati sa¤l›yorsa da, kanuna dayal› olmayan
zorlay›c› bask›lar›n oldu¤u da do¤rudur. Örne¤in,
bir sat›ﬂ personeli, pek çok müﬂterinin ahlaks›zca
ve etik d›ﬂ› olarak de¤erlendirdi¤i davran›ﬂlar›ndan ötürü yeterince mal satmay› baﬂaramayabilir.

‹ﬂin Gerekleri ‹le De¤erler Aras›ndaki Çat›ﬂma: Birey, toplumsal de¤erler ile mesleksel rol
gerekliliklerinin çat›ﬂma halinde oldu¤una iliﬂkin
güçlü bir düﬂünce geliﬂtirdi¤inde performans› düﬂebilir. Eﬂitlik, adil ücret, bireysel özgürlük ve ahlakl› oluﬂ ad›na mücadele etmek gere¤i duyan birinin, kendini tamamen iﬂine verememesi nedeniyle pek çok iﬂ hatas› yapmas› olas›d›r.
‹ﬂ Ba¤lam›
Ekonomik Güçlerin Olumsuz Sonuçlar›: Rakip firmalar ya da rekabet halindeki ekonomik koﬂullar, iﬂçilerin standartlar›yla uyumlu bir düzeye
eriﬂememelerine yol açabilir. Böylesi bir durumda, iﬂçiler duygusal bir rahats›zl›k yaﬂarlar ve
varolan koﬂullar alt›nda performans›n istendik düzeye ç›kamad›¤› görülür. Bu tür sorunlar özellikle sat›ﬂ elemanlar› aras›nda yayg›nd›r.
Co¤rafi Bölgenin Olumsuz Sonuçlar›: Benzer
tipte bir tepki, uygun olmayan bir co¤rafi bölgede
çal›ﬂmaya zorlanman›n bir sonucu olarak ortaya
ç›kabilir. Yabanc› bir ülkeye gönderilme, baz› bireyler için çevrelerindeki kiﬂilerin ve ortam›n
yabanc›l›¤›ndan dolay› oldukça zorlay›c›d›r. Baz›
bireyler, belli iklimlerde, güçten düﬂüren fiziksel
belirtiler yaﬂarlar; örne¤in deniz tutmas›na karﬂ›
e¤ilimi olan bir gemici denizdeyken asla doyurucu bir performans düzeyine eriﬂemez.
‹ﬂ Düzene¤indeki Bozucu Koﬂullar: Bunlar,
çal›ﬂ›lan iﬂ çevresinde yer alan gürültü düzeyi, ayd›nlatma, ›s› miktar› ve iﬂ yerinin ya da buradaki
araç gerecin tasarlanmas›yla ilgili sorunlar gibi fiziksel özelliklerle ilgilidir. Bu iﬂ koﬂullar›, bireyin
fiziksel kapasitesi ve özellikleri ile uyuﬂmayan
baz› boyutlara sahip olabilir veya bazen iﬂçinin
zihinsel, duygusal ya da güdüsel yap›s› ile uyuﬂmayan bir örüntü yaratabilir ve bu da bireyin performans›n›n bozulmas›na yol açabilir.
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Aﬂ›r› Tehlike: Fiziksel iﬂ ba¤lam›n›n özel dikkat vermeyi gerektirecek kadar önemli bir yönü
tehlike düzeyidir. Yüksek iﬂ kazas› riski taﬂ›yan iﬂ
koﬂullar›, aﬂ›r› devams›zl›¤a neden olabilece¤i gibi kayg› da yaratabilir ve bu da verimi etkiler. ‹nsanlar gerçekte varolan tehlikeye göre daha fazla
tehlike de sezinleyebilir. Yükseklik, uçak, kapal›
alan korkular› (fobiler) gibi durumlar son derece
yayg›nd›r. Bu tür öznel tehlike durumlar›, etkin
çal›ﬂmay› olanaks›z k›lan kayg›lar yaratabilir. Bazen de bu duygular zihni ve ilgiyi baﬂka yerlere
çekerek hatalara yol açabilir ve verimi azaltabilirler.

Endüstriyel Klinik Psikoloji: Tedavi
ve Düzeltici Eylemler
Dan›ﬂmanl›k
Endüstri alan›nda dan›ﬂmanl›k hizmeti ilk kez
1914’te Ford Motor Fabrikas›’nda verilmeye baﬂlam›ﬂt›r ve öncelikli olarak iﬂçilere bireysel sorunlar› için öneri vermenin yan› s›ra, yasal sorunlar›n
çözümü ve sa¤l›kla ya da aileyle ilgili sorunlara
iliﬂkin olarak onlara yol göstermek hedeflenmiﬂtir. Ancak iﬂçilerin direnmesi nedeniyle program
baﬂar›s›z olmuﬂtur. Son y›llarda, endüstriyel dan›ﬂmanl›k, iﬂçilerin karﬂ›laﬂabilecekleri daha
özgül sorunlara (emeklilik, alkolizm ve uyuﬂturucu sorunlar› vb.) odaklanma e¤ilimindedir. Bu yönelim, endüstriyel-klinik psikologlara gereksinimi artt›rm›ﬂt›r. Bir kiﬂinin gereksinimleri ile örgütün amaçlar›n›n çat›ﬂma halinde olabilece¤i ve o
nedenle baz› dan›ﬂmanl›k etkinliklerinin, iﬂyeri
d›ﬂ›nda verilmesinin gerekli oldu¤u da yeni yeni
fark edilmektedir.
Dan›ﬂmanl›k Teknikleri
Psikologlar, genellikle iﬂçileri, kendilerini
daha iyi anlayabilmeleri için duygular›n› aç›klamak ve kendi sorunlar›na çözümler üretmek üzere

cesaretlendirirler. Dan›ﬂman belli ifadelerin duygusal olarak ne anlama geldi¤ini daha iyi kavrayabilmeleri için iﬂçilerin söylediklerini dinler ve
bazen bunlar› yeniden ifade ederek özetler. Dan›ﬂman ayr›ca iﬂçinin belli konulara odaklanmas›n› ve bunu sürdürmesini sa¤lamak için baz›
ifade ya da cümleleri yineler.
Yayg›n olarak bu tür dan›ﬂmanl›k, iﬂteki sosyal iliﬂkiler ve performansa yönelik olarak tasarlan›r; ancak son zamanlarda, buna, kariyer planlamas› ve uygun olmayan meslek seçimlerini düzenlemede rehberlik etme iﬂlevi de eklenmiﬂtir.
Ço¤unlukla dan›ﬂman, iﬂçi ile örgüt aras›nda bir
iletiﬂim kanal› gibi çal›ﬂarak çarp›t›lm›ﬂ iletileri
ve yanl›ﬂ anlamalar› düzeltebilir ve böylece performans› s›n›rlayan sorunlar› çözer. Daha ciddi
duygusal rahats›zl›klar ise psikoterapistlere aktar›larak giderilmelidir. De¤erlendirme sonucunda
ciddi düzeyde bir sorun saptan›rsa, iﬂçiye genellikle iﬂ saatleri d›ﬂ›nda uzman yard›m› almas› önerilir. Ancak, baz› firmalar, iﬂyeri içindeki bu tür
düzeltici dan›ﬂmanl›klar›n tümünü reddederler ve
bunun tamamen bireyin sorumlulu¤unda oldu¤una inan›rlar.
Yönetime Yönelik Dan›ﬂmanl›k
Üst düzey yöneticiler için dan›ﬂmanl›k genellikle d›ﬂardan al›nan bir psikolojik destekle sa¤lan›r. Baz› durumlarda bu dan›ﬂmanl›k performans
bozukluklar›yla baﬂaç›kma ad›na al›n›yor gibi görünse de, pek çok üst düzey yöneticinin duygusal
olarak yaln›z oldu¤u ve o nedenle sorunlar› tart›ﬂabilecekleri birine gerçekten gereksinim duyduklar› da do¤rudur. Bu koﬂullar alt›nda, bir klinik psikolog, yöneticiyle uzun süreli çal›ﬂmalar
yapmay› sürdürmelidir. Bu süreçteki temel yaklaﬂ›m yönlendirici olmak yerine, yöneticinin kendini ve eylemlerinin ard›ndaki güdüleri daha iyi anlamas›n› sa¤lama hedeflidir.
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Emeklilik Dan›ﬂmanl›¤›

‹ﬂçilere Yard›m Programlar›

Pek çok emeklilik dan›ﬂmanl›¤›, iﬂçileri emeklili¤e haz›rlama odakl›d›r. Oysa bazen, emeklilik
beklentisi içindeki görece yaﬂl› kiﬂilerin düﬂen
performans düzeylerinin düzeltilmesine yönelik
de olabilir. Dan›ﬂmanl›k, oldukça yönlendirici olma e¤ilimindedir. Bu tür dan›ﬂmanl›k, iﬂten ayr›lma tarihinden en az 5 y›l önce baﬂlat›lmal›d›r ve
bu erken müdahalenin çok yararl› olaca¤› söylenebilir.

Son y›llarda gittikçe daha çok firma, ama özellikle daha büyük olanlar, iﬂçilere yard›m programlar› geliﬂtirmekte ve uygulamaktad›r. Alkolizm programlar›yla baﬂlayan bu e¤ilim, günümüzde uyuﬂturucu programlar›na ve çok daha
karmaﬂ›k iﬂçi sorunlar›na yard›m amaçl› yaklaﬂ›mlara do¤ru bir evrim geçirmektedir.

Alkolizm ve Uyuﬂturucu Sorunlar›
Uzun y›llar boyunca, firmalar alkol iﬂçilerini
tedavi amaçl› programlar yürütmüﬂlerdir. Bu
programlar, insan kaynaklar› birimince yap›lan
konsültasyonlar›, alkolik bireylerin anonimleﬂtirildi¤i terapi oturumlar›n› ve firma d›ﬂ›ndaki tedavi olanaklar›n› kullanm›ﬂlard›r. Baz› durumlarda
ise tedavi ücreti baﬂka kurumlarca karﬂ›lanmaktad›r. Bazen sendikalar›n katk›s› da söz konusu
olabilir. Üstler, alkolizm sorunlar› ile baﬂaç›kabilmek için e¤itilmektedirler. Temel odak noktas›,
alkol ba¤›ml›s› bireyleri iﬂten ç›karmamak; ama
ayn› zamanda alkolün yaratt›¤› ve yaratabilece¤i
sorunlar›n, iﬂten ç›kar›lmaya kadar varabilece¤ini
aç›kça vurgulamak ve böylece tedaviyi desteklemektir.
Uyuﬂturucu sorunlar› ile mücadele etme çabalar› oldukça yenidir ve etkilili¤i hakk›nda pek az
ﬂey bilinmektedir. Ancak, iﬂverenler uyuﬂturucu
kullan›m›yla ba¤lant›l› zorluklar› gittikçe daha s›k
yaﬂamaktad›rlar. Uyuﬂturucu kullanma süresi
uzad›kça, bunun performans üzerindeki etkisi çok
daha çarp›c› olmaya baﬂlamaktad›r ve bugün
(özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde) firmalar için edniﬂe verici temel bir konu haline gelmektedir.

Programlar›n Do¤as›
Genellikle, bu hizmetin türleri ﬂöyledir: Alkol
program›, uyuﬂturucu program›, duygusal dan›ﬂma, aile ve evlilik dan›ﬂmanl›¤›, finansal dan›ﬂma,
yasal dan›ﬂma. Bunlar içinde en çok üzerinde durulan alkol ve uyuﬂturucu sorunlar›na yönelik
olanlard›r. Bunlardan baﬂka, fiziksel sa¤l›k sorunlar›, iﬂ sorunlar›, aile sorunlar›, cinsel kimlik
sorunlar›, kariyerle iliﬂkili güçlüklere yönelik yard›m programlar› da söz konusudur.
Bazen, bu hizmetler tamamen firma içinde,
uzman bir görevli taraf›ndan sa¤lan›r; bazen de
firma d›ﬂ›nda bir dan›ﬂmanl›k örgütü taraf›ndan
verilir. Pek çok program, telefon arac›l›¤›yla dan›ﬂmanl›¤a daha çok önem verir. Konuﬂulanlar›n
gizli kalaca¤› konusunda kesin bir vurgu yap›larak programa deste¤in artmas› ve dolay›s›yla performansta art›ﬂ sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›r.
Program›n Etkili¤i
‹nsan kaynaklar› yöneticileri, iﬂçilere yard›m
programlar›n› genellikle baﬂar›l› olarak görme
e¤ilimindedirler. Pek çok program için insan kaynaklar› bölümleri merkezi karargah oldu¤u için,
bu de¤erlendirme kayna¤› uygundur. Ayr›ca bu
programlara kat›lanlar da memnun kald›klar›n›
bildirmektedirler.
Literatür gözden geçirildi¤inde, baﬂar›l› bir
program için zorunlu oldu¤u düﬂünülen 10 koﬂula dikkat çekilmiﬂtir:
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1. Üst düzey yönetimin deste¤i
2. ‹ﬂçi sendikalar›n›n deste¤i
3. Karﬂ›l›kl› güven
4. (Programa) kolayca kabul edilme
5. Program hakk›nda üstlerin e¤itilmesi
6. Program hakk›nda sendikan›n iﬂçi temsilcilerinin e¤itilmesi
7. Masraflar› karﬂ›lamak için sigorta geliri
8. Verilebilecek hizmetlerin çeﬂitlili¤i
9. Yetenekli ve kabul gören bir uzman taraf›ndan profesyonel bir liderlik

10. Sonuçlar› izleme ve de¤erlendirme
Baz› firmalar iﬂçilere yard›m programlar›na
kaynak ay›rmay› zahmete de¤er bulabilir. Sosyal
sorumluluk anlay›ﬂ› çerçevesinde de bu programlar yararl› görülecektir; çünkü böylece sigorta
masraflar› azalt›labilir; ancak bu tür yard›m programlar›n›n masraflar›n› karﬂ›layacak maddi kaynak sorunu yine de gözard› edilemez.
‹ﬂçilere yard›m programlar›n›n etkinli¤i hakk›nda sa¤lam kan›tlar bulunmakta ve gelecekte
firmalar›n yetersiz performans› düzeltmek ad›na
bu konuyla daha da çok ilgilenecekleri umut edilmektedir.
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