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Özet
Bu incelemede, ilk önce yeni bulgular ›ﬂ›¤› alt›nda sosyal kimlik kuram› ve kendini s›n›fland›rma
kuram› genel olarak ele al›nm›ﬂ ve sonra sosyal kimlik ve üretkenlik iliﬂkisine de¤inilmiﬂtir. Bu
inceleme sonucunda, sosyal kimli¤in üretkenlik üzerindeki etkisinin alg›lamaya dayal›
ölçümlerle incelendi¤i, ancak çok az araﬂt›rmada gerçek performans ölçümleri kullan›ld›¤›
saptanm›ﬂt›r. Son y›llarda literatürde ortaya ç›kan geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda, sosyal kimlik ile
üretkenlik aras›ndaki iliﬂki, beyin f›rt›nas› gruplar›nda performans ölçümleri yöntemi kullan›larak
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, özellikle sosyal kimli¤in de¤iﬂiminin, grup kompozisyonun, sosyal
ortam›n ve rol üstlenmenin etkileri ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂtir. Ayr›ca, kimliklenme düzeyinin,
arac› ve baz› durumlarda ise ayarlay›c› veya düzenleyici bir de¤iﬂken olarak rol oynad›¤› da ortaya
ç›km›ﬂt›r. Son olarak, sosyal kimlik ile üretkenlik aras›ndaki iliﬂkide söz konusu olan di¤er arac›
de¤iﬂkenler (örn., biliﬂsel ve güdüsel süreçler) bu incelemede ele al›nmaktad›r. Bu bulgular,
sosyal kimlik kuram› ve beyin f›rt›nas› literatürü ›ﬂ›¤› alt›nda tart›ﬂ›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Sosyal kimlik kuram›, kendini s›n›fland›rma kuram›, kimlik de¤iﬂimi, grup
kompozisyonu, sosyal ortam, beyin f›rt›nas›
A New Look at Social Identity and Performance Relationship
Abstract
This article starts with a general overview of social identity theory and self-categorization theory
in the context of recent findings in the literature, with an emphasis on the connection between
social identity and productivity. In this emerging review, it has been discovered that the influence
of social identity on productivity has been examined by means of perceptual measures but that
few studies have used actual performance measures. In the light of recent developments in the
literature, the relationship between social identity and productivity was examined by using
performance measures in brainstorming groups. A detailed consideration of the influences of
social identity change, group composition, social context, and role taking on productivity was
made. Moreover, the argument has been made that identification level seems to play an important
role as a mediator and in some cases a moderator role between social identity and productivity.
Lastly, other mediators (e.g, cognitive and motivational processes) for the relationship between
social identity and productivity were emphasized in this review. These findings are discussed in
light of social identity theory and brainstorming literature.
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Son otuz y›ll›k sürede sosyal kimlik kuram›, kuramsal ve araﬂt›rma alan› aç›s›ndan çok
h›zl› bir geliﬂim seyri izlemiﬂtir. Sosyal kimlik
kuram›, bireyin üyesi oldu¤u sosyal gruplar›n
bireyin duygu, düﬂünce ve davran›ﬂlar›n› belirlemede önemli bir etkisi oldu¤unu vurgulamaktad›r (Tajfel, 1982; Turner, 1978). Bireylerin ait oldu¤u gruplar›n önemini vurgulayan
bu kuram, daha sonra kendi bünyesinde kendini s›n›fland›rma kuram›n›n geliﬂmesiyle birlikte çok say›da araﬂt›rman›n yap›lmas›na yol açm›ﬂt›r. Ülkemizde de sosyal kimlik konusunda
az say›da çal›ﬂman›n yer almas›na ra¤men, bu
konuya ilginin gittikçe artt›¤› gözlenmektedir
(Arkonaç, 1989, 1999, 2005; Bilgin, 1999;
Hortaçsu, 1997). Bu incelemenin ilk bölümünde sosyal kimlik kuram›n›n say›lt›lar› ve baz›
önemli araﬂt›rmalar üzerinde durulacakt›r. Daha sonra, sosyal kimlik ve üretkenlik veya performans iliﬂkisi, araﬂt›rmalar›n ›ﬂ›¤› alt›nda incelenecektir.
Sosyal Kimlik Kuram›
Bu kuramsal görüﬂ, sosyal kimli¤in bireyin
ait oldu¤u gruplara ba¤l› olarak geliﬂti¤ini veya oluﬂtu¤unu öngörmektedir (Tajfel, 1982;
Turner, 1978; Turner, Hogg, Oakes, Reicher
ve Wetherell, 1987; Wagner ve Ward, 1993;
Van Knippenberg ve Ellemers, 1990). Sosyal
kimlik kuram›na göre, bireyler olumlu sosyal
kimli¤e sahip olma güdüsüne sahiptirler (Turner, 1999). Sosyal kimlik konusunda yap›lan
ilk deneysel araﬂt›rmada bireylerin, sadece ait
oldu¤u grup ile ait olmad›¤› grup (d›ﬂ veya
karﬂ›t grup) hakk›nda bilgisinin oldu¤u koﬂulda (bu koﬂul minimal grup modeli olarak adland›r›lmaktad›r; bkz. Tajfel, 1982) bile kendi
gruplar›n›n yarar›na veya lehinde davran›ﬂta
bulunma e¤ilimi (örn., kendi grubuna daha
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fazla ödül veya pay verme) gösterdi¤i bulunmuﬂtur (Tajfel, Billig, Bundy ve Flament,
1971). Bu e¤ilimin, bireyin kendisine yönelik
ödülleri artt›rma olana¤›n›n ortamda yaln›zca
bir seçenek olarak söz konusu olmas›na ra¤men, tutarl› bir ﬂekilde çok say›da araﬂt›rmalarda ortaya ç›kt›¤› vurgulanmaktad›r (Haslam, 2001; Turner, 1999).
Bir birey, ait oldu¤u grubun özellikleri ve
di¤er gruplar›n konumlar›n› kendi grubunun
konumuyla karﬂ›laﬂt›rma yoluyla, üyesi oldu¤u gruba yönelik olarak olumlu veya olumsuz
sosyal kimli¤e sahip olmaktad›r (Tajfel,
1982). Bireyin kendisini üyesi olarak alg›lad›¤› gruplar›n olumlu özellikleri art›kça olumlu
sosyal kimlik oluﬂturma olas›l›¤› artmakta ve
birey, gruplar›n›n üyesi olmaktan dolay› kendini daha de¤erli hissetmektedir (Tajfel ve
Turner, 1986). Öte yandan, bireyler, gruplar›ndan dolay› olumsuz bir sosyal kimli¤e sahip
olabilmektedirler. Bu bireylerin, sosyal kimliklerini korumak amac›yla üyeliklerinin
olumsuz özelliklerini daha az alg›lamak ya da
alg›lamamak için daha fazla stratejik, araçsal
veya yarat›c› yollara baﬂvurdu¤u gözlenmektedir (Brown ve Abrams, 1986; Doosje, Spears
ve Ellemers, 2002; Tajfel ve Turner, 1986;
Van Knippenberg ve Ellemers, 1990). Böyle
bir (olumsuz) kimli¤e sahip bir bireyin davran›ﬂ›, kendi grubundan tamamen ayr›lma durumundan, grup yarar›na yar›ﬂmac› davranmaya
kadar uzanan bir boyut üzerinde de¤iﬂkenlik
göstermektedir (Van Knippenberg ve Ellemers, 1990). Bu de¤iﬂik stratejiler bireysel hareketlilik ve sosyal yarat›c›l›k olarak iki bölümde incelenmektedir. Bireysel hareketlilik
aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, grup üyesi gruplararas› geçiﬂin olas› oldu¤u durumlarda, üyesi oldu¤u dezavantajl› grupla düﬂük düzeyde özde-

SOSYAL K‹ML‹K VE ÜRETKENL‹K

ﬂim kurabilir ve yüksek veya avantajl› konumda olan baﬂka gruplara kat›lman›n yollar›n›
araﬂt›rabilir. Sosyal yarat›c›l›k durumunda, bir
grubun üyeleri, kendi gruplar›n› d›ﬂ grupla
karﬂ›laﬂt›rma sürecinde yeni stratejiler izlerler.
Bu stratejiler ﬂunlard›r: (1) üyeler karﬂ›t grupla kendi grubunu yeni bir boyut üzerinde karﬂ›laﬂt›rabilirler, (2) kendi gruplar›n›n özelliklerine yüklenen veya atfedilen de¤erleri de¤iﬂtirebilirler; (3) yüksek statülü bir grubu (d›ﬂ grubu) bir karﬂ›laﬂt›rma ölçütü olarak kullanmaktan vazgeçebilirler ve (4) sosyal aç›dan yar›ﬂma e¤ilimi veya do¤rudan karﬂ›t grupla yar›ﬂma içine girebilirler.
Bu stratejilerin de¤iﬂik ortamlarda kullan›m› ilginç bir araﬂt›rma konusu oluﬂturmaktad›r. Laboratuar gruplar›nda bireylerin ait olduklar› veya atand›klar› gruplar› de¤iﬂtirme
olanaklar› ço¤u kez bulunmamaktad›r. Ayr›ca,
gruplar aras›nda bir de¤iﬂim yapmak veya
gruptan ayr›lmak gibi stratejilerin kullan›m›
için zaman ve koﬂullar uygun de¤ildir. Böyle
bir ortamda, olumlu sosyal kimli¤i sa¤laman›n
bir yolu, grup içinde daha fazla çaba göstermek ya da daha fazla yar›ﬂmac› davranmakt›r
(Tajfel ve Turner 1986; Van Knippenberg ve
Ellemers, 1990). Bu aç›klamayla tutarl› bir ﬂekilde, ait olduklar› gruba iliﬂkin olumsuz sosyal kimli¤i olan bireylerin, laboratuar ortam›nda daha fazla yar›ﬂmac› davrand›klar› bulunmuﬂtur (Ellemers, Wilke ve Van Knippenberg,
1993).
Kendini S›n›fland›rma Kuram›
Sosyal kimlik kuram›n›n daha sonraki revizyonunda, bireyin kendini ait hissetti¤i grubunun lehinde davranma e¤iliminin temelinde
yatan sürecin, kendini bir grup üyesi olarak ta-

n›mlama veya s›n›fland›rma oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (Turner, ve ark., 1987; Wagner ve
Ward, 1993). Kendini bir grubun üyesi olarak
s›n›fland›rman›n, sosyal kimli¤in belirgin bir
duruma gelmesinde yeterli bir durum oldu¤u
öngörülmektedir (Turner, 1984; Turner ve
ark., 1987; Wagner ve Ward, 1993). Turner
(1984), daha önce de belirtildi¤i gibi, sosyal
kimli¤in temelinde yatan ve biliﬂsel bir süreç
olan kendini s›n›fland›rman›n grup davran›ﬂlar›n› ortaya ç›kard›¤›n› öne sürmüﬂtür. Birey,
kendini ortak bir sosyal s›n›fa veya kategoriye
olan üyeli¤i ile tan›mlamaya baﬂlad›¤› zaman,
kendi kiﬂisel kimli¤i ile ait oldu¤u grup üyeli¤i aras›nda benzerli¤i art›rma; öte yandan,
kendi grup üyeli¤i ile ait olunmayan (karﬂ›t
veya d›ﬂ grup) grup üyeli¤i aras›nda farkl›l›¤›
art›rma e¤ilimi göstermektedir (bu durum üst
z›tl›k (meta-contrast) ilkesi olarak adland›r›lmaktad›r; bkz.Turner, 1984).
Sosyal kimli¤in kiﬂisel kimlikten göreceli
olarak daha belirgin oldu¤u ortamlarda, bireyler kendilerini daha az farkl›laﬂan bireyler olarak görmektedirler ve ait olduklar› s›n›fa çok
benzer ve o s›n›f›n prototipik bir üyesi olarak
alg›lamaktad›rlar. Böyle bir durumda, kiﬂisel
kimlik yitirilmekte ve kimlik, ortak bir sosyal
kimlikle ve iliﬂkili olan kal›p tiplemelere göre
tan›mlanmaktad›r. Baﬂka bir deyiﬂle, kimlik
yeniden biliﬂsel olarak tan›mlanmaktad›r (Turner, 1984). Baﬂlang›çta, kiﬂisel ve sosyal kimli¤in bir boyutun karﬂ›t uçlar›nda yer alan özellikler oldu¤u öngörülmesine ra¤men, daha
sonra kimli¤in çok farkl› düzeylerde tan›mlanabilece¤i ve bir kimli¤i belirgin yapan etkenlerin di¤er kimlikle ilgili etkenlerle ters orant›l› olarak iliﬂkili olmas› gerekmedi¤i görüﬂü benimsenmiﬂtir (Turner, 1999).
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Kendini s›n›fland›rma, dinamik ve verilen
ba¤lamda karﬂ›laﬂt›rmal› iliﬂkilerle belirlenen
ortama ba¤l› bir süreç olarak görülmektedir
(Turner, 1999; Turner ve ark., 1987). Örne¤in,
s›n›flar aras› farkl›l›klar (örn., Türkler ile Çinliler), s›n›f içi (örn., sadece Türkler veya Çinliler aras›nda) farkl›l›klardan daha büyük olarak alg›lanmaktad›r. Ayr›ca, bir ortamda alg›lanan farkl›l›klar (örn., belli bir fakültede biyolog ve fizikçi aras›nda farkl›l›klar) di¤er bir
ortamda yeniden tan›mlanmakta ve birbirine
benzer olarak (örn., belli bir üniversitede her
iki bilim insan›n› sosyal bilimci olmak yerine
fen bilimcileri olarak etiketleme) s›n›fland›r›labilmektedir.
Sosyal kimlik ve kendini s›n›fland›rma kuram›, ayr›ca daha sürekli ve farkl› bir özellik
taﬂ›yan ve gruba veya üyelerine karﬂ› duyulan
ait olma derecesi olarak tan›mlanan özdeﬂleﬂme veya kimliklenme (identification) konusuna da aç›klamalar getirmektedir (Turner,
1999). Sosyal kimlik ve kimliklenme birbirine
yak›n kavramlar olmakla birlikte, sosyal kimli¤in daha kategorik, kimliklenmenin ise daha
sürekli ve kapsay›c› bir özelli¤i bulunmaktad›r. Buna ra¤men literatürde bireyler, kimliklenme derecesi aç›s›ndan düﬂük veya yüksek
düzeyde kimliklenme düzeyi gösteren bireyler
olarak s›n›fland›r›lmakta ve söz konusu bireylerin davran›ﬂlar› çeﬂitli aç›lardan farkl›l›klar
göstermektedir. Kimliklenme düzeyi yüksek
bireyler, düﬂük olanlara göre gruplar aras› ayr›mc›l›k, grup-içi yanl›l›k, grup-içi çekicilik ve
grup-içi özdeﬂim gibi alg›sal ölçümlerden daha fazla puan almaktad›rlar (Diehl, 1989; Doosje ve ark., 2002; Roccas ve Schwartz, 1993;
Mummendey ve Schreiber, 1984; Tajfel,
1982; Turner, 1978; Wagner ve Ward, 1993).
Ayr›ca, yüksek düzeyde kimliklenen bireyler,
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gruplar› zor durumlarla karﬂ›laﬂt›¤› durumlarda duruma ba¤l› kalmay›, grup normalar›na
uygun davranmay› ve gruplar›n› savunmay›
daha çok tercih etmektedirler (Branscombe,
Ellemers, Spears ve Doosje, 1999; Jetten, Spears ve Manstead, 1997). Öte yandan, düﬂük
düzeyde kimliklenen bireyler, dezavantajl› durumlar oluﬂtu¤u ortamlarda gruptan ayr›lmay›
tercih etmekte, grup normlar›na daha az uyma
ve grubu daha az savunma davran›ﬂlar› göstermektedirler. Avantajl› durumlar oluﬂtu¤unda
ise, grupta kalmay› ve grup normlar›na uygun
hareket etmeyi tercih etme e¤ilimi göstermektedirler (Branscombe ve ark., 1999; Jetten ve
ark., 1997). Sonuç olarak, düﬂük düzeyde kimliklenenlerin, yüksek düzeyde kimliklenen bireylere göre, bireysel hareketlilik gösterdikleri
ve araçsal davran›ﬂlar› daha fazla sergiledikleri gözlenmektedir (Ellemers, Baretto ve Spears, 1999).
Genel olarak incelendi¤inde, sosyal kimlik
kuram› ve uzant›s› olan kendini s›n›fland›rma
kuram› birey-grup iliﬂkileri, grup süreçleri, önyarg›, gruplararas› iliﬂkiler, kendilik kavram›
ve kiﬂilik gibi sosyal konularda çok say›da
araﬂt›rmalar›n yap›lmas›na yol açm›ﬂt›r (Haslam, 2004; Turner, 1999). Bu konular, çok ayr›nt›l› ve alt boyutlarda kapsaml› bilgiler içerdi¤inden dolay› bu incelemeninin kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Bu incelemede, grup süreçleri alan›nda araﬂt›rma konular›ndan biri olan
grup üretkenli¤i veya performans› ile sosyal
kimlik aras›ndaki iliﬂki sistematik bir ﬂekilde
irdelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Öncelikle, literatürde sosyal kimlik ile performans aras›ndaki iliﬂkiler incelenmiﬂ ve sonra grup üretkenli¤i ile
olan iliﬂki ele al›nm›ﬂt›r.
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Sosyal Kimlik ve Performans ‹liﬂkisi
Sosyal kimlik ve performans aras›ndaki
iliﬂkiyi inceleyen araﬂt›rmalar, iki gruba ayr›lmaktad›r. Birinci gruba giren araﬂt›rmalar, örgütlerde yürütülen ve do¤as› gere¤i korelatif
veya ba¤›nt›sal olan araﬂt›rmalard›r. ‹kinci
gruba giren araﬂt›rmalar, sosyal kimli¤in araﬂt›rmac›lar taraf›ndan etkin olarak de¤iﬂimlendi¤i (manipüle edildi¤i) ve daha çok gözlenebilen performans› ölçüt alan deneysel araﬂt›rmalard›r.

Sosyal Kimlik ve Alg›sal Ölçümler
Bu tür araﬂt›rmalarda, sosyal kimli¤in etkin
bir ﬂekilde manipüle edilmesi yerine, var olan
kimliklenme durumu edilgen bir ﬂekilde incelenmektedir. Örne¤in, grupla veya örgütle
olan kimliklenme düzeyinin güdülenme ve iﬂ
performans› (Van Dick ve Wagner, 2002), örgütsel görüﬂe uygun davranma ve örgüt yarar›na çaba gösterme (Dutton, Dukerich ve Harquil, 1994; Veenstra, Haslam ve Reynolds,
2004), grup içi iletiﬂim, karar verme kalitesi
(Kramer, 1999) ve bilgi transferi (Kane, Argote ve Levine, 2005) ile olumlu yönde iliﬂki
gösterdi¤i bulunmuﬂtur. Di¤er çal›ﬂmalar da,
kimliklenmenin gruplar ve tak›mlarda de¤iﬂik
görevler üzerinde olumlu sonuçlar›n›n oldu¤unu vurgulamaktad›r (Haslam, 2004; Haslam,
Van Knippenberg, Platow ve Ellemers, 2003).
Genel olarak incelendi¤inde, sosyal kimlik ile
performans aras›ndaki iliﬂkileri örgütlerde inceleyen araﬂt›rmalar, do¤as› gere¤i korelatif
araﬂt›rmalard›r ve bu araﬂt›rmalar verileri karﬂ›laﬂt›rmak için uygun bir kontrol grubu sa¤layamamaktad›r. ‹kinci olarak, bu araﬂt›rmalarda gerçek performans veya üretkenlik (örn.,
üretilen iﬂ miktar›) yerine alg›lanan performans ölçümlerine yer verilmektedir.

Sosyal Kimlik ve Performans Ölçümleri
Sosyal kimlik ve üretkenlik iliﬂkisini inceleyen araﬂt›rmalar›n say›s› göreceli olarak çok
azd›r. Bu gruba giren araﬂt›rmalar, gerçek veya gözlenen performans› ölçüt olarak ele almakta ve sosyal kimlikle ilgili özellikler deneysel olarak manipüle edilmektedir. Örne¤in,
karﬂ›t veya d›ﬂ bir grup oldu¤u durumlarda bireylerin grup içindeyken daha fazla meyve
toplama davran›ﬂ› gösterdikleri bulunmuﬂtur
(Erev, Bornstein ve Galili, 1993). Ka¤›ttan
zincirler oluﬂturma görevinde, gelecekte tekrar
etkileﬂebileceklerini düﬂünen bireyler, böyle
bir beklentinin olmad›¤› duruma göre daha
yüksek performans göstermiﬂlerdir (Worchel,
Rothgerber, Day, Hart ve Butemeyer 1998).
Yine, üniforma giyen ve karﬂ›t grubun oldu¤u
bir ortamda bulunanlar›n, üniforma giymeyen
ve karﬂ›t grubun olmad›¤› bir ortama k›yasla
daha fazla ka¤›ttan zincirler oluﬂturduklar›
gözlenmiﬂtir (Worchel ve ark., 1998). Beyin
f›rt›nas› gruplar›nda yap›lan bir di¤er araﬂt›rmada, sosyal kimli¤in tehdit edildi¤i bir ortamda (örn., karﬂ›laﬂt›rma yapan grubun daha
fazla performans göstermesi durumunda) düﬂünce üretim performans›n›n daha fazla artt›¤›
bulunmuﬂtur. Sosyal kimli¤in belirgin oldu¤u
(örn., bireylerin gruplara aidiyetlerine göre etiketleme veya s›n›fland›rma yap›ld›¤›) ortamlarda, belirgin olmad›¤› ortama k›yasla daha
fazla bilgi transferinin yap›ld›¤› bildirilmektedir (Kane ve ark., 2005).
Sosyal Kimlik ve Beyin F›rt›nas›
Performans› ‹liﬂkisi
Sosyal kimlik ile beyin f›rt›nas›nda üretkenlik iliﬂkisi son y›llarda ele al›nan bir konu
olmuﬂtur. Y›llarca bu konunun araﬂt›r›lmam›ﬂ
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olmas› durumu, baz› uygulamac›lar›n ilgisini
çekmiﬂ ve bu nedenle beyin f›rt›nas› literatüründe ortaya ç›kan araﬂt›rmalar›n örgütlere genellenebilirli¤i eleﬂtirilmiﬂtir (Ford, 1999;
Harkins, 1987; Sutton ve Hargadon, 1996).
Baﬂka bir deyiﬂle, beyin f›rt›nas› gruplar›nda
kat›l›mc›lar›n geçici olarak bir araya gelmesinden dolay› sosyal kimli¤in düﬂünce üretimi
üzerindeki etkisinin incelenememiﬂ olmas›
eleﬂtirilmiﬂtir. Öte yandan, örgütlerde bireylerin sosyal kimlik oluﬂturmak için zaman ve ortamsal aç›dan olanaklar› bulunmaktad›r. Bu
ortamlarda oluﬂan sosyal kimli¤in, çal›ﬂanlar›n
alg› ve performanslar› üzerinde etkileri olabilmektedir (Ashfort ve Meal, 1989). Beyin f›rt›nas› performans› ile sosyal kimlik iliﬂkisini incelemeden önce, beyin f›rt›nas› hakk›nda bilgi
vermek uygun bir yaklaﬂ›m olacakt›r.

Beyin F›rt›nas› Gruplar›, Yaklaﬂ›mlar ve
Performans Art›rma Teknikleri
Beyin f›rt›nas› kurallar›, düﬂünceleri veya
programlar› önceden de¤erlendirmenin örgütlerde yarat›c›l›¤› engelledi¤i tezine dayal› olarak, formal bir biçimde Osborn (1957) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve bu geliﬂimle birlikte örgütlerde çok yayg›n olarak kullan›lan bir düﬂünce
geliﬂtirme yöntemi olmuﬂtur. Beyin f›rt›nas›
kurallar› ﬂunlard›r: (1) düﬂünceleri eleﬂtirmeyin, (2) akl›n›za gelen her düﬂünceyi söyleyin;
(3) kaliteye önem vermeden çok say›da düﬂünce üretmeye çal›ﬂ›n ve (4) grup içinde ortaya
ç›kan düﬂünceleri geliﬂtirmeye çal›ﬂ›n. Yap›lan ilk deneysel araﬂt›rma Osborn’un (1957)
bu kurallar›n› kullanan gruplar›n, kullanmayanlara göre daha fazla say›da düﬂünce ürettiklerini göstermiﬂtir (Parnes ve Meadow,
1959). Osborn, daha da ileriye giderek, bu kurallarla çal›ﬂan bir bireyin grup içinde, tek baHAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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ﬂ›na çal›ﬂt›¤› duruma k›yasla iki kat daha fazla
düﬂünce üretece¤ini iddia etmiﬂtir. Ancak bu
iddian›n, kontrollü ortamlarda beyin f›rt›nas›
kurallar› uygulayarak yüzyüze veya etkileﬂim
ortam›nda bulunan gruplar ile, yine bu kurallar› uygulayarak tek baﬂ›na çal›ﬂan bireylerden
oluﬂan gruplar›n (nominal gruplar) üretkenlik
performans›n› (özgün düﬂünce say›s›n›) ölçüt
alan ve karﬂ›laﬂt›ran araﬂt›rmalar›n sonuçlar›
taraf›ndan desteklenmedi¤i görülmüﬂtür. Tam
aksine, nominal gruplar›n, ayn› say›da bireylerden oluﬂan etkileﬂim gruplar›na göre daha
fazla say›da özgün düﬂünceler ürettikleri bulunmuﬂtur (Diehl ve Stroebe, 1987, 1991;
Mullen, Johnson ve Salas, 1991).
Literatürde etkileﬂim gruplar›nda gözlenen
düﬂük performansa veya üretim kayb›na iliﬂkin dört temel aç›klama bulunmaktad›r. Özetle, bu aç›klamalarda (1) etkileﬂim grubunda
bulunan bireylerin tek baﬂ›na bulunduklar› ortamlara k›yasla daha fazla de¤erlendirilme
kayg›s› yaﬂad›klar› (Camacho ve Paulus, 1995;
Collaros ve Anderson, 1969; Diehl ve Stroebe,
1987; Harari ve Graham, 1975), (2) boﬂ-verme
(free-riding) veya kaytarma e¤ilimi gösterdikleri (Diehl ve Stroebe, 1987; Karau ve Williams, 1993; Kerr ve Bruun, 1983; Paulus ve
Dzindolet, 1993), (3) sadece birisi belli zamanda konuﬂabildi¤i ve zaman› paylaﬂmak zorunda kal›nd›¤› için daha fazla üretim engellemesi yaﬂad›klar› (Diehl ve Stroebe, 1991;
Nijstad, Stroebe ve Lodewijkx, 2003) vurgulanmakta ve bu gibi sorunlar›n bireylerin grup
içinde performanslar›n› düﬂürdü¤ü öne sürülmektedir. Eﬂleﬂtirme aç›klamas›nda ise, grup
üyelerinin en az üretkenlik gösteren üyenin
performans›na kendi performanslar›n› eﬂleﬂtirme e¤ilimi (aﬂa¤›ya do¤ru eﬂleﬂtirme: Paulus
ve Dzindolet, 1993; Paulus, Dzindolet, Du-

SOSYAL K‹ML‹K VE ÜRETKENL‹K

gosh, Coﬂkun ve Putman, 2002) gösterdikleri
ve bu durumun da performans› düﬂürdü¤ü belirtilmektedir.
Literatürde üretim kayb›n› azaltmaya yönelik olarak baz› teknikler önerildi¤i gözlenmektedir (Coﬂkun, 2001; Coﬂkun, Paulus, Brown
ve Sherwood, 2000). Özellikle, bilgisayarl› beyin f›rt›nas› (düﬂüncelerin görülebildi¤i ve yaz›labildi¤i bilgisayarlarla beyin f›rt›nas›: Gallupe, Bastianutti ve Cooper, 1991; Nunamaker, Briggs ve Mittleman, 1995; Valacich,
Dennis ve Conolly, 1994), grup etkileﬂimini
ve kat›l›m›n› kolaylaﬂt›r›c› yönergelerin kullan›m› (Offner, Kramer ve Winter, 1996; Oxley,
Dzindolet ve Paulus, 1996), grup üyelerinin
ulaﬂabilece¤i yüksek düzeyde standartlar›n verilmesi (Coﬂkun, 2000; Paulus ve Dzindolet,
1993), ve etkileﬂim gruplar›n› düﬂük düzeyli
etkileﬂim (ya da sosyal) kayg›s› olan bireylerden oluﬂturma (Camacho ve Paulus, 1995) gibi tekniklerin etkileﬂim gruplar›n›n performanslar›n› önemli ölçüde artt›rd›¤› bulunmuﬂtur.
Son y›llarda, beyin f›rt›nas› yöntemiyle
performans› art›ran teknikleri keﬂfetme çabalar› araﬂt›rmac›lar›n ilgi duydu¤u konulardan
biri olmuﬂtur (Paulus ve ark., 2002). Baz› araﬂt›rmac›lar Osborn’un (1957) kitab›nda önerdi¤i tekniklerin deneysel geçerli¤ini s›namay›
tercih ederken, di¤erleri ise yeni tekniklerin
performans› geliﬂtirmede etkili oldu¤unu ileri
sürmektedirler (Paulus ve Brown, 2003). Örne¤in, beyin yaz›m› (brainwriting) tekni¤i düﬂüncelerin grup içinde yaz›l› olarak paylaﬂ›lmas›na dayanmakta ve bu tekni¤i kullanan etkileﬂim gruplar›n›n nominal gruplara göre daha fazla düﬂünce ürettikleri rapor edilmektedir
(Coﬂkun, 2000, 2005a, 2005b; Paulus ve

Yang, 2000). Ayr›ca, yeni bir teknik olan ›raksak düﬂünce egzersizi vermeninin düﬂünce
üretim performans›n› biliﬂsel aç›dan uyard›¤›
ve performans› art›rd›¤› bulunmuﬂtur (Coﬂkun,
2005a, 2005b).

Sosyal Kimlik ve Beyin F›rt›nas› Konusunda
Araﬂt›rmalar
Sosyal kimli¤in üretkenlik üzerinde olas›
etkisini inceleyen ilk araﬂt›rmada, beyin f›rt›nas› oturumundan sonra kat›l›mc›lara verilen
geribildirim yoluyla avantajl› (örn., d›ﬂ gruba
veya grup üyesine göre yüksek performans
gösterme) ve dezavantajl› (örn., d›ﬂ gruba göre
düﬂük performans gösterme) grup üyesi olma
durumlar› oluﬂturulmuﬂtur (Coﬂkun, 2000).
Dezavantajl› olan gruplar›n ve bireylerin ikinci oturumda performanslar›n› art›rd›klar› gözlenmiﬂtir. Öte yandan, avantajl› grupta bulunanlar performanslar›n› azaltma e¤ilimi göstermiﬂlerdir. Bu sonuçlar, sosyal kimlik kuram›yla tutarl› olarak, dezavantajl› grup üyesinin
sosyal kimli¤ini onarmak için yar›ﬂmac› davranma e¤ilimine dayand›r›lmaktad›r (Coﬂkun,
2000).
Sosyal kimli¤in üretkenlik üzerinde etkisini inceleyen son y›llardaki araﬂt›rmalar, sosyal
kimlik de¤erinin (olumlu veya olumsuz sosyal
kimli¤e sahip olma durumunun) ve kimliklenmeninin düﬂünce üretim performans› üzerinde
etkisini incelemiﬂlerdir. Literatürde sosyal
kimlik de¤erinin performansa iliﬂkin alg›lar
üzerinde etkisi oldu¤u rapor edilmesine ra¤men (Ellemers ve ark., 1993; Ourwerkerk ve
Ellemers, 2002), bu araﬂt›rmalar›n hiçbirinin
gerçek performans, özellikle üretkenlik üzerinde bir sonuç elde etmedi¤i gözlenmektedir.
Sosyal kimlik de¤eri ve kimliklenme konusunTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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da yap›lan bu araﬂt›rmalar›, alt baﬂl›klarda incelemek daha uygun olacakt›r.

Sosyal Kimlik ve Görev ‹liﬂkisi. Sosyal
kimli¤in, beyin f›rt›nas›yla düﬂünce üretirken
yap›lan göreve ba¤l› olup olmad›¤› sorunu son
y›llardaki inceleme konular›ndan biri olmuﬂtur. Yap›lan bir araﬂt›rmada (Coﬂkun, 2005c),
sosyal kimlik de¤eri olumlu, olumsuz ve nötr
sosyal kimlik de¤erleri olarak araﬂt›rmac› taraf›ndan de¤iﬂimlenmiﬂtir. Kat›l›mc›lara ‘üniversiteli olma’ kimli¤inin olumlu, olumsuz ya
da sadece özellikleri (nötr) beﬂ dakikal›k zaman diliminde yazmalar› istenmiﬂ ve sonra kat›l›mc›lardan sosyal (üniversiteyi geliﬂtirme)
ve mekanik (ka¤›t atac›n›n de¤iﬂik kullan›mlar›) beyin f›rt›nas› konular›nda düﬂünce üretmeleri istenmiﬂtir. Araﬂt›rman›n bulgular›, sosyal
kimlik de¤erlerinin mekanik bir konu üzerinde
düﬂünce üretim performans› üzerinde etkisi olmad›¤›n› göstermektedir. Öte yandan, sosyal
bir konu üzerinde düﬂünce üretim performans›
üzerinde sosyal kimlik de¤erlerinin anlaml› etkisi bulunmuﬂtur. Olumsuz sosyal kimlik, nötr
olana, nötr sosyal kimlik ise olumlu sosyal
kimli¤e göre daha fazla düﬂünce üretimine yol
açmaktad›r. Bu bulgular, sosyal kimli¤i onarmak için bireylerin güdüsel aç›dan yar›ﬂmac›
olmas›na ve biliﬂsel aç›dan uyar›lm›ﬂ olmas›na
dayand›r›lmaktad›r (Coﬂkun, 2005c). Nötr
kimli¤in olumlu kimli¤e göre daha fazla düﬂünce üretimine yol açmas›, bu kimli¤in olumsuz kimlik özelliklerini de uyand›rmas›ndan
ve sonuç olarak bu durumun da üretkenlik düzeyini artt›rmas›ndan kaynaklanabilece¤ini
düﬂündürmektedir. Ancak ilginç olan bulgu,
sosyal kimlik de¤iﬂimlerinin mekanik bir konu
üzerinde düﬂünce üretirken performans› etkilememiﬂ olmas›d›r. Bu bulgu nas›l aç›klanabilir?
HAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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Snyder’in (1982) ilintilenme veya ilintili
olma ilkesine (relevance principle) göre, bireylerin çal›ﬂt›¤› konunun veya görevin bireyle ilintili olmas› gerekmektedir. Konunun ilintili olmas›, bireylerde birtak›m davran›ﬂ e¤ilimlerinin ortaya ç›kmas›na yol açmaktad›r
(Snyder ve Ickes, 1985). Benzer bir ﬂekilde,
teknik özellikleri olan basit görevlerde gösterilen performans›n, grup üyelerinin ortak davran›ﬂlar›ndan etkilenmedi¤i de öngörülmektedir
(Herold, 1978). Ayr›ca, bireylerin kendileriyle
ilintili olmayan iletilere (mesajlara) k›yasla
ilintili olan veya sosyal kimli¤i aç›s›ndan
önem taﬂ›yan iletileri daha fazla analiz ettiklerine ve incelediklerine dair literatürde araﬂt›rma bulgular›na rastlan›lmaktad›r (Haslam,
2001, 2004; Van Knippenberg, 1999). Haslam’ a (2001) göre, sosyal kimli¤in etkisinin
gözlenebilmesi için en önemli koﬂullardan biri, yap›lan görev ile kiﬂinin kendini tan›mlamas› aras›nda uyuﬂman›n olmas›d›r. Sonuç
olarak, sosyal kimli¤in üretkenlik üzerindeki
etkisinin verilen konuya veya yap›lan göreve
ba¤l› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Sosyal kimlikle ilintili olmayan konularda güdüsel veya
biliﬂsel süreçlerin iﬂlerlik kazanmas› mümkün
olmamaktad›r. Öte yandan, konunun ilintili olmas›ndan dolay› gözlenen performans de¤iﬂiminin biliﬂsel ve güdüsel olmak üzere iki aç›klamas› olabilir (Paulus, 2000). Biliﬂsel aç›dan
incelendi¤inde, olumsuz kimliklenmelerin,
olumlu kimliklenmelere k›yasla daha belirgin
veya çarp›c› özelli¤i oldu¤undan dolay› düﬂünce üretimi boyunca kolay bir ﬂekilde geri
ça¤r›labilme olas›l›klar› yüksektir. Güdüsel
aç›dan incelendi¤inde, olumsuz sosyal kimlik
ile uyar›lan kendilik de¤erini yükseltme (selfenhancement) güdüsü, konu ilintili oldu¤unda
bireylerde sosyal kimlik konumunu tamir etmenin bir yolu olarak daha fazla say›da düﬂüncenin üretilmesine yol açabilmektedir. Konu
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ilintili olmad›¤›nda, böyle bir güdüsel veya biliﬂsel süreç ortaya ç›kmamakta ve bu durum da
beyin f›rt›nas›nda düﬂünce üretim performans›n› art›rmamaktad›r (Snyder, 1982).

Sosyal Kimlik, Grup Ortam› ve Kompozisyonu. Sosyal kimli¤in grup ortam›yla veya
grup kompozisyonuyla etkileﬂim gösterip göstermedi¤i kuramsal aç›dan ilginç bir araﬂt›rma
konusudur. Sosyal kimlik kuram›n›n bir uzant›s› olan kendini s›n›fland›rma kuram›na göre,
sosyal kimli¤i ortaya ç›karan en önemli etkenin, bireyin kendini bir gruba veya s›n›fa ait
olarak s›n›fland›rmas› oldu¤u öngörülmektedir
(Turner, 1984; Turner ve ark., 1987; Wagner
ve Ward, 1993). Sosyal kimlik kuram› gruplar
aras›nda bir ayr›m yapmamaktad›r (Hogg ve
Williams, 2000). Ancak, grup ortam›nda sosyal kimli¤in daha belirgin olmas› gerekti¤i
sa¤duyuya yak›n görünmekte ve ilginç bir
araﬂt›rma sorunsal› oluﬂturmaktad›r.
Beyin yaz›m› modelinde yap›lan araﬂt›rmalarda, sosyal kimli¤in sosyal ortam ile etkileﬂmedi¤i gerçe¤i tutarl› bir sonuç olarak bulunmuﬂtur (Coﬂkun, 2005c, 2005d, 2005e, bask›da). Baﬂka bir deyiﬂle, grup içinde çal›ﬂma durumu, tek baﬂ›na çal›ﬂma ortam›na göre daha
fazla sosyal kimli¤in performans üzerinde etki
do¤urmas›na yol açmamaktad›r. Çiftler ve dört
kiﬂilik gruplarla yürütülen araﬂt›rmalarda, benzer sonuç tutarl› bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r
(Coﬂkun, 2005c). Yine bu araﬂt›rmalarda, sosyal kimlik de¤iﬂimlemelerinin dikkat çekici
özelli¤i ya da gücü art›r›lmas›na (örn., de¤iﬂimlemelerde kat›l›mc›lar›n sosyal kimlikleri
hakk›nda düﬂünme veya yazma süresi 5 dakikadan 10 dakikaya ç›kart›lm›ﬂt›r) ra¤men, sosyal kimlik ile sosyal ortam aras›nda herhangi
bir ortak etki bulunamam›ﬂt›r.

Di¤er bir araﬂt›rmada, kat›l›mc›lar önce
‘üniversiteli olma’ konusunda olumlu ve
olumsuz kimlik koﬂullar›na atanm›ﬂlard›r. Daha sonra araﬂt›rmac› taraf›ndan olumlu-olumlu, olumsuz-olumsuz ve olumsuz-olumlu (karma) ﬂeklinde sosyal kimli¤i olan çiftler veya
kompozisyonlar oluﬂturulmuﬂtur. Bu oluﬂumdan sonra çiftler üniversiteyi geliﬂtirme konusunda beyin f›rt›nas›na tabi tutulmuﬂlard›r
(Coﬂkun, bask›da). Araﬂt›rman›n bulgular›,
olumsuz-olumsuz sosyal kimlik kompozisyonun di¤er çiftlere veya kompozisyonlara göre
daha fazla üretkenli¤e yol açt›¤›n› göstermiﬂtir. Olumsuz-olumlu (karma) sosyal kimlik
kompozisyonu ile olumlu-olumlu sosyal kimlik kompozisyonu aras›nda düﬂünce üretimi
aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r. Bu
kompozisyonlar ile oluﬂturulan sosyal kimlik
de¤erleri (örn., olumlu-olumlu, olumsuzolumsuz ve olumsuz-olumlu (karma) kompozisyonlar) ile sosyal ortam (etkileﬂim ortam›
ve nominal ortam) aras›nda yine anlaml› bir
ortak etki bulunamam›ﬂt›r.
Sonuç olarak, sosyal kimlik de¤erleri
(olumlu ve olumsuz sosyal kimlik), düﬂünce
üretilen sosyal ortamdan ve grup kompozisyondan ba¤›ms›z olarak düﬂünce üretim performans› üzerinde etki göstermektedir. Özetle,
bu bulgular, olumlu ve olumsuz sosyal kimli¤in bu de¤iﬂkenlerden ba¤›ms›z olarak düﬂünce üretimini etkiledi¤ini göstermektedir.

Sosyal Kimlik De¤iﬂimi. Yap›lan bir araﬂt›rma (Coﬂkun, bask›da) d›ﬂ›nda, sosyal kimlik
de¤iﬂimi veya yenilenmesi konusuna bireylerin nas›l tepkide bulundu¤una iliﬂkin herhangi
bir araﬂt›rman›n literatürde henüz bulunmad›¤›
gözlenmektedir. Uygulamal› aç›dan de¤erlendirildi¤inde, bireylerin ait olduklar› gruba iliﬂTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI

27

H. COﬁKUN

kin olarak olumlu veya olumsuz biçimde olan
kimlikler zamanla bir biçimden di¤erine koﬂullara ve bireyin alg›lar›na ba¤l› olarak de¤iﬂebilmektedir. Örne¤in, baﬂlang›çta bulundu¤u örgüte veya gruba ait olumsuz kimli¤i olan
bir bireyin sosyalleﬂme sürecine veya yaﬂant›lara ba¤l› olarak olumlu bir sosyal kimli¤e sahip oldu¤u gözlenebilmektedir. Öte yandan,
baﬂlang›çta olumlu sosyal kimli¤i olan bir birey zamanla olumsuz sosyal kimli¤e sahip olabilmektedir. Böyle bir de¤iﬂimin üretkenlik
üzerinde etkisi ne olacakt›r? Hangisi daha fazla veya daha az düﬂünce üretimine yol açmaktad›r?
Sosyal kimlik literatüründe bu konuda yap›lan araﬂt›rma olmamas›na karﬂ›n, beyin f›rt›nas› literatüründe bu konuya aç›kl›k getirecek
araﬂt›rma bulgular› bulunmaktad›r. Örne¤in,
ilk önce grup ve sonra bireysel olarak beyin
f›rt›nas›nda bulunma durumu, ilk önce bireysel
ve sonra grup içinde bulunmaya k›yasla daha
fazla üretkenli¤e yol açmaktad›r (Paulus ve
ark., 2002). Sosyal psikolojide öncü çal›ﬂmalar
da, ilkinleme veya öncelik etkisinin (primacy
effect) daha sonraki izlenim ve de¤erlendirmeleri (Asch, 1946) ve tutumlar› (Fazio, Sanbonmatsu, Powell ve Kardes, 1986) etkiledi¤ine
iﬂaret etmektedir. E¤er ilkinleme etkisi daha
sonraki üretkenlik düzeyini etkileyebiliyorsa,
bu durumda ilk önce olumsuz ve sonra olumlu
bir kimlik s›ras›n›n, ilk önce olumlu ve sonra
olumsuz bir kimlik s›ras›na göre daha fazla düﬂünce üretimine yol açmas› beklentisi ortaya
ç›kmaktad›r. Bu beklentiyle tutarl› olarak, yap›lan bir araﬂt›rmada ayn› konu üzerinde düﬂünce üreten ve kimli¤i baﬂlang›çta olumsuz
ve sonra olumlu olan kat›l›mc›lar›n, ilk önce
olumlu ve daha sonra olumsuz sosyal kimli¤i
olanlara göre daha fazla düﬂünce ürettikleri
HAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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bulunmuﬂtur (Coﬂkun, 2005d). Bu durum,
olumsuz sosyal kimlik taraf›ndan oluﬂan yüksek üretim normunun olumlu etkisinin daha
sonraki oturumlarda devam etti¤ini göstermektedir. Öte yandan, baﬂlang›çta olumlu bir
sosyal kimli¤e sahip olma durumunun, daha
sonra olumsuz bir kimlik arac›l›¤›yla oluﬂan
yüksek üretim normu söz konusu olsa bile, özgün düﬂüncelerin daha fazla üretilmesini engelledi¤i görülmektedir. Olumlu sosyal kimlik, bireyin biliﬂsel süreçlerini veya üretime
yönelik güdülenme durumunu, performans›
art›rmak için herhangi acil veya normal bir durum olmad›¤› yönünde olumsuz olarak etkileyebilir (Paulus ve ark., 2002; Worchel ve ark.,
1998). Bu aç›klamayla tutarl› olarak, olumsuzolumlu kimlik koﬂulunda olan kat›l›mc›lar›n
ikinci beyin f›rt›nas› oturumunda performanslar›n› birinci oturuma k›yasla çok az azaltt›klar›; öte yandan olumlu-olumsuz kimlik koﬂulunda bulunanlar›n ise performanslar›n› daha
fazla azaltt›klar› bulunmuﬂtur (Coﬂkun,
2005d). Bu bulgu, olumsuz kimli¤in etkisinin
verilen koﬂulda bulunmamas›na ra¤men, daha
sonraki beyin f›rt›nas› oturumunda performans
üzerinde olumlu etkisinin devam etti¤ini göstermektedir.
Sonuç olarak, bu araﬂt›rman›n bulgular›
sosyal kimli¤in dinamik yap›s›n›n düﬂünce
üretimini nas›l etkiledi¤i konusunda önemli
bir bilgi sa¤lamaktad›r. Bir bireyin kimli¤i zamanla bir türden di¤erine de¤iﬂkenlik gösterebilir (Beebe ve Masterson, 2000; Ford, 1999;
Sutton ve Hargadon, 1996). Baﬂlang›çta olumsuz ve sonra olumlu bir sosyal kimli¤e sahip
olma durumu, önce olumlu ve sonra olumsuz
bir kimli¤e sahip olma durumuna k›yasla düﬂünce üretim performans› için daha olumlu bir
sonuç ortaya ç›karmaktad›r. Söz konusu araﬂ-
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t›rmada, kat›l›mc›lar›n kulland›¤› zaman dilimlerinin (beﬂ dakikal›k iki beyin f›rt›nas›
oturumu) k›sa olmas›ndan dolay›, gelecek
araﬂt›rmalar›n uzun zaman sürelerinde bu konuyu incelemeleri gerekli görünmektedir.

Sosyal Kimlik ve Rol Üstlenme. Beyin f›rt›nas› literatüründe incelenmeyen konulardan
biri olan rol üstlenmenin (role taking), düﬂünce üretim performans›n› art›rabilece¤ine iliﬂkin görüﬂler bulunmaktad›r (Beebe ve Masterson, 2000). Günlük ve örgütsel ortamlarda, bireyler baz› roller edinmekte ve bu rollere iliﬂkin davran›ﬂ örüntüleri ya da kimlik(ler) geliﬂtirmektedir (Erikson, 1985; Gibson, 2004;
Ibarra, 1999). Kuramsal aç›dan de¤erlendirildi¤inde, rol üstlenme, grup üyelerinin verilen
görevde daha fazla sorumluluk almas›na ve
böylece grup çal›ﬂmas›nda daha az kaytarma
e¤ilimi göstermesine yol açabilir (Paulus ve
Dzindolet, 1993). Rol üstlenme, bir bireyin
yüklendi¤i rol ile özdeﬂim kurmas›n› (kimlik
oluﬂturmas›n›) ya da bu role iliﬂkin bir ait olma
duygusu yaﬂamas›n› sa¤layabilir. Baﬂka bir
deyiﬂle, birey kendisini veya kimli¤ini verilen
rol ile ifade edebilir (‘Ben ﬂurada bu görevi yap›yorum veya ben bu kiﬂiyim, iﬂimi yapar›m’
v.b.) veya davranabilir. Bu konular çerçevesinde, sosyal kimlik ve rol üstlenmenin beyin
f›rt›nas›nda düﬂünce üretimi üzerindeki olas›
etkilerinin birlikte incelendi¤i birbirini izleyen
iki araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r (Coﬂkun, 2005e). ‹lk
araﬂt›rmada, sosyal kimlik de¤iﬂimi (olumlu
ve olumsuz sosyal kimlik) yan›nda, kat›l›mc›lar yüksek statülü (örn., üniversitede rektör olma rolü), düﬂük statülü rol (örn., üniversitede
yüksekokul müdürü olma rolü) üstlenme ve
hiç rol üstlenmeme (kontrol) koﬂuluna seçkisiz
olarak atanm›ﬂlard›r. Sosyal kimlik kuram›na
göre, bireylerin bu rollere iliﬂkin verdi¤i de¤er

art›ﬂ› ölçüsünde verilen rol ile kimliklenmenin
veya özdeﬂleﬂmenin artmas› beklenilmektedir.
Baﬂka bir deyiﬂle, ilgili rol ne kadar be¤eniliyor veya toplum taraf›ndan de¤er veriliyorsa,
bireyin bu be¤enilen veya istendik rol ile kendisini az istenen veya pek fazla istenmeyen
rollere göre daha fazla özdeﬂleﬂtirmesi beklenilmektedir. Bu noktadan hareketle, yüksek
düzeyli bir rol, düﬂük düzeyli bir role k›yasla
daha fazla özdeﬂleﬂme veya benimseme durumu yaratabilece¤i için, yüksek statülü bir rol
üstlenme durumu daha fazla düﬂüncenin yarat›lmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Araﬂt›rman›n sonuçlar›, olumsuz sosyal kimli¤in olumlu olana, rol üstlenme koﬂullar›n›n (yüksek ve düﬂük
statülü rol üstlenme koﬂullar›n›n) kontrol koﬂuluna göre düﬂünce üretimini art›rd›¤›n› göstermektedir. Araﬂt›rman›n ilginç sonuçlar›ndan biri, yüksek statülü rol koﬂulunda bulunan
kat›l›mc›lar›n düﬂük statülü rol koﬂulunda bulunan kat›l›mc›lar ile düﬂünce üretimi aç›s›ndan ayn› düzeyde olmas›d›r. Bu bulgu, sosyal
kimlik kuram›n› desteklememektedir ve verilen rollerin kat›l›mc›lar›n sosyal kimli¤iyle
çok yak›ndan ilgili olmamas›ndan kaynaklanabilir. Haslam (2004), geniﬂ bir literatür taramas›na dayanarak bireylerin, çal›ﬂt›klar› konu
sosyal kimlikleriyle ilgili oldu¤u durumlarda,
ait olduklar› grubun yarar›na olacak ﬂekilde
daha fazla çaba gösterdiklerini vurgulamaktad›r. Bu nedenle, bu sorunu çözmenin en etkin
yolu, bireylere sosyal kimlikleriyle göreceli
olarak daha ilgili ya da ilintili bir rol vermektir.
Bu noktadan hareketle, ikinci bir araﬂt›rma
yürütülmüﬂ, kat›l›mc›lar ilintili olan (örn., fakültede ö¤renim gören ö¤renciler için dekan
rolü) ve olmayan (fakültede ö¤renim gören
ö¤renciler için yüksekokul müdürü rolü) rol
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koﬂullar›na atanm›ﬂlard›r (Coﬂkun, 2005e).
‹kinci araﬂt›rman›n sonuçlar›, ilintili rol koﬂulunda bulunan bireylerin, olmayanlara göre
daha fazla düﬂünce ürettiklerini göstermiﬂtir.
Bu bulgunun, Haslam’›n (2004) birey-görev
ilintisi görüﬂüyle ve sosyal kimlik kuram›n›n
aç›klamalar›yla tutarl› oldu¤u görünmektedir.
Bu görüﬂle tutarl› olarak, kat›l›mc›lar ayr›ca
ilintili role daha fazla de¤er verdiklerini rapor
etmiﬂlerdir. Ayr›ca, deney sonras› verilen alg›sal ölçümlerde, ilintili rol koﬂulunda bulunan
kat›l›mc›lar›n, bulunmayan kat›l›mc›lara göre
düﬂüncelerinin say›s›n›, kendi performanslar›n›, gösterdikleri çabay› ve rollerine verdikleri
de¤eri daha olumlu olarak de¤erlendirdiklerini
göstermektedir. Bu sonuçlar, sosyal kaytarma
görüﬂünü de desteklemektedir. Genel olarak
ele al›nd›¤›nda, bulgular sosyal kimlik ve kaytarma görüﬂlerinin aç›klamalar›yla veya hipotezleriyle oldukça tutarl› görünmektedir.
‹kinci araﬂt›rman›n sonuçlar›, kimliklenme
bir ara de¤iﬂken veya kovaryans olarak araﬂt›rma desenine eklendi¤i zaman, sosyal kimlik
ve rol ilgisi aras›nda bir ortak etkiyi ortaya ç›karm›ﬂt›r (Coﬂkun, 2005e). Üniversiteli olma
kimli¤iyle özdeﬂleﬂme ya da kimliklenme derecesi göz önüne al›nd›¤›nda, ilintili rol koﬂulunda olumlu ve olumsuz sosyal kimlik aras›ndaki performans veya üretim fark› azalmaktad›r. Ancak, kimliklenme derecesi desene eklenmedi¤inde, sosyal kimlik ile rol ilintisi aras›ndaki ortak etki söz konusu olmamaktad›r.
Do¤rudan performans›n veya üretkenli¤in incelendi¤i bu araﬂt›rmadan elde edilen bulgular,
literatürde di¤er baz› araﬂt›rmalar›n bulgular›yla paralellik göstermektedir (Doosje ve ark.,
2002; Jetten, Spears ve Manstead, 1997). Ancak, bu bulgu sosyal kaytarma aç›klamas›n›
desteklememektedir. Sonuç olarak, bu araﬂt›rHAZ‹RAN 2006, C‹LT 9, SAYI 17
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ma bulgusu kimliklenmenin, sosyal kimlik ve
rol ilintisi de¤iﬂkenleri aras›ndaki iliﬂkide rol
oynayabilece¤ini göstermektedir.

Sosyal Kimlik ve Kimliklenme. Kimliklenmenin sosyal kimlikten farkl› bir yap›s›n›n oldu¤u Turner (1999) taraf›ndan öngörülen bir
konu olmas›na ra¤men, sosyal kimlik de¤iﬂimleri ile kimliklenme durumunu ayn› araﬂt›rma
modelinde inceleyen herhangi bir araﬂt›rmaya
literatürde henüz rastlan›lmam›ﬂt›r. Kimliklenme, grupla(rla) olan özdeﬂleﬂme durumunu
yans›tmakta ve bireyin bulundu¤u sosyal ortamdan göreceli olarak ba¤›ms›z bir yap›s› bulunmaktad›r. Öte yandan, sosyal kimlik belirgin bir ortamda mevcut olan göze çarp›c› bir
durumu yans›tmaktad›r (Turner, 1999, s.10).
Turner (1999) bu iki kavram› depolanm›ﬂ (stored) ve iﬂleyen ya da iﬂlev gören (working)
kendilik kavram›na (self-concept) benzetmektedir. Baﬂka bir deyiﬂle, kimliklenme sürekli
bir de¤iﬂkeni, sosyal kimlik ise daha kategorik
bir de¤iﬂkeni temsil etmektedir. Literatürde bu
önerilerin ›ﬂ›¤› alt›nda, beyin f›rt›nas›nda sözü
edilen araﬂt›rmalarda (Coﬂkun, 2005c, 2005d,
2005e, bask›da ), kimliklenme ve sosyal kimlik de¤erleri birlikte incelenmiﬂtir. Bulgular,
kimliklenme derecesi artt›kça düﬂünce üretiminin arttt›¤›n› göstermiﬂtir. Bu araﬂt›rmalar›n
bir bölümünde, kimliklenme bir kovaryans de¤iﬂkeni olarak ele al›nm›ﬂ ve sosyal kimlik de¤iﬂimlemelerinden ba¤›ms›z olarak düﬂünce
üretimi üzerinde etkisi oldu¤u bulunmuﬂtur
(Coﬂkun, 2005e, bask›da). Bu durum, grup
kompozisyonu ve sosyal kimlik de¤iﬂimi konusunda yap›lan araﬂt›rmalarda gözlenmiﬂtir
(Coﬂkun, 2005d, bask›da). Ayr›ca, rol üstlenme konusunda yap›lan araﬂt›rmalarda, ilintili
olmayan rollerin ve sosyal kimli¤in de¤iﬂimlendi¤i ilk araﬂt›rmada kimliklenmenin ba¤›m-
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s›z bir etkisinin oldu¤u, öte yandan, ilintili rol
koﬂulunun oldu¤u ikinci araﬂt›rmada kimliklenmenin ayarlay›c› veya düzenleyici bir de¤iﬂken oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r (Coﬂkun,
2005e). Daha önce de belirtildi¤i gibi, kimliklenme desene eklendi¤i zaman sosyal kimlik
de¤iﬂimleri ile rol ilintisi aras›nda ortak bir etki ortaya ç›kmaktad›r.
Kimliklenmenin arac› bir de¤iﬂken olarak
rol oynay›p oynamayaca¤› konusu, birbirini
izleyen üç çal›ﬂman›n yap›ld›¤› araﬂt›rmalarda
ele al›nm›ﬂt›r (Coﬂkun, 2005c). Nominal kat›l›mc›lar üzerinde yap›lan birinci araﬂt›rmada,
olumlu, olumsuz ve nötr kimlik koﬂullar›na
atand›ktan sonra, kat›l›mc›lara sosyal ve mekanik içerikli olmak üzere iki tür beyin f›rt›nas› konusu verilmiﬂtir. Kimliklenme derecesi,
sosyal kimlik koﬂullar›nda üretilen kimliklenmelerin say›s›yla ölçülmüﬂtür. Bu araﬂt›rmada
kimliklenmenin sosyal kimlik ile düﬂünce üretimi aras›ndaki iliﬂkiye k›smen arac›l›k etti¤i
gözlenmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle, kimliklenme
desene eklendi¤i zaman, sosyal kimlik ile üretkenlik aras›ndaki iliﬂkiyi azaltmakta ancak söz
konusu bu iliﬂkinin anlaml›¤›n› tamamen ortadan kald›rmamaktad›r. Etkileﬂim ve nominal
koﬂulda bulunan çiftler üzerinde yürütülen
ikinci araﬂt›rmada, kimliklenmenin sosyal
kimlik de¤eri (olumlu ve olumsuz) ile üretkenlik aras›ndaki iliﬂkiye anlaml› ölçüde arac›l›k
etti¤i bulunmuﬂtur. Birinci ve ikinci araﬂt›rmada ortaya ç›kan di¤er bir tutarl› bulgu ise, kimliklenmenin ne konu türü ne de sosyal ortam
ile düﬂünce üretim performans› aras›ndaki iliﬂkiye arac›l›k etmiﬂ olmas›d›r.
Üçüncü araﬂt›rma da, dört kiﬂilik nominal
ve etkileﬂim gruplar› ile beyin yaz›m› modelinde yürütülmüﬂtür. Bu araﬂt›rman›n sonucu,

yine sosyal kimlik ile düﬂünce üretimi veya
üretkenlik aras›ndaki iliﬂkiye kimliklenmelerin arac›l›k etti¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Söz
konusu araﬂt›rmada, di¤erlerinden farkl› olarak kat›l›mc›lar›n beyin f›rt›nas› oturumu sürecinde ne kadar düﬂünce kategorisi (örn., kampüs yaﬂam›, s›n›flar, ö¤retim plan› veya sistemi, ulaﬂ›m, bar›nma, beslenme, sportif faaliyetler v.b.) tarad›klar› ve düﬂüncelerini üretirken kaç tane ka¤›t parças› (A4 ka¤›d›n›n 1/4 büyüklü¤ünde ka¤›tlar) kulland›klar› saptanm›ﬂt›r. Kategori tarama biliﬂsel bir süreç, ka¤›t
kullanma ise güdüsel a¤›rl›kl› bir süreç olarak
kabul edilmiﬂtir (Coﬂkun, 2000, 2005a; Paulus
ve ark., 2002). Bu süreçlerin ayr›ca kimliklenme ile düﬂünce üretimi aras›ndaki iliﬂkiye de
arac›l›k etti¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Özellikle, bu
iliﬂkiye en çok arac›l›k eden sürecin güdüsel
süreç oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu bulgu, sosyal
kimli¤in etkisini yar›ﬂma e¤ilimi gibi güdüsel
süreçlerle aç›klayan görüﬂlerle uyuﬂmaktad›r
(Ellemers ve ark., 1993; Tajfel ve Turner
1986; Van Knippenberg ve Ellemers, 1990).
Buna ra¤men, bu bulgu ayr›ca, sosyal kimli¤in
ve kimliklenmenin üretkenlik üzerindeki etkisinde biliﬂsel süreçlerin de söz konusu oldu¤unu ilk kez görgül olarak desteklemektedir. Sonuç olarak, bu araﬂt›rmalar, sosyal kimlik ile
üretkenlik aras›ndaki iliﬂkiye kimliklenmenin
arac›l›k etti¤ini, biliﬂsel ve güdüsel süreçlerin
ise hem sosyal kimlik hem de kimliklenme ile
üretkenlik aras›ndaki iliﬂkilere arac›l›k etti¤ini
ortaya ç›karmaktad›r.
Genel Tart›ﬂma
Bu incelemede, beyin f›rt›nas› performans›
(düﬂünce üretimi) ile sosyal kimlik aras›ndaki
iliﬂkiye odaklan›lmaktad›r. Ülkemizde de üzerinde çal›ﬂmalar yap›lan sosyal kimlik ve kenTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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dini s›n›fland›rma kuramlar›na önce genel bir
çerçeveden bak›lm›ﬂt›r (Arkonaç, 1989, 1999,
2005; Bilgin, 1999; Hortaçsu, 1997). Sonra,
bu yaklaﬂ›mlar›n ve beyin f›rt›nas› literatüründeki çal›ﬂmalar›n ›ﬂ›¤› alt›nda son y›llarda ortaya ç›kan araﬂt›rma bulgular› sistematik bir
ﬂekilde incelenerek gelecekte yap›lacak araﬂt›rmalar veya araﬂt›rma projeleri için araﬂt›rmac›lar›n dikkatine sunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Özetle, sosyal kimli¤in ve kimliklenmenin
beyin f›rt›nas›nda üretkenlik üzerindeki etkisi
yap›lan araﬂt›rmalarda tutarl› bir sonuç olarak
ortaya ç›kmaktad›r (Coﬂkun, 2005c, 2005d,
2005e, bask›da). Ayr›ca, bireylerin ait olduklar› gruba veya sosyal s›n›fa olan kimliklenme
derecesi artt›kça bireylerin düﬂünce üretim
performans› artmaktad›r. Baﬂka bir deyiﬂle,
kimliklenme düzeyi yüksek olanlar daha fazla
düﬂünce üretmekte; düﬂük olanlar ise daha az
düﬂünce üretmektedir. Bu araﬂt›rma bulgusu
literatürde kimliklenme ile di¤er de¤iﬂkenleri
(örn., gruplar aras› ayr›mc›l›k, grup-içi yanl›l›k, grup-içi çekicilik ve grup-içi özdeﬂim gibi)
inceleyen araﬂt›rmalar›n bulgular›yla tutarl›d›r
(örn., Doosje ve ark., 2002; Roccas ve
Schwartz, 1993; Mummendey ve Schreiber,
1984; Tajfel, 1982; Wagner ve Ward, 1993).
Bu incelemede yer alan araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na göre, olumsuz bir sosyal kimli¤in,
olumlu bir sosyal kimli¤e k›yasla daha fazla
düﬂünce üretimini art›rd›¤› ve bu etkinin çal›ﬂ›lan konuya ba¤l› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Tutarl› bir ﬂekilde ortaya ç›kan bu bulgular,
sosyal kimlik kuram›yla uyuﬂmaktad›r. Ayr›ca, bu etkinin grup say›s›na ve çal›ﬂ›lan sosyal
ortama (örn., tek baﬂ›na veya grup içinde çal›ﬂmaya) ba¤l› olmad›¤› gerçe¤i gözlenmektedir.
Bunun yan›nda, sosyal kimlik de¤eri ile rol
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ilintisi aras›ndaki ortak etkide kimliklenme derecesinin rol oynad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Kimliklenme ayr›ca sosyal kimlik ve üretkenlik aras›ndaki iliﬂkiye arac›l›k etmekte; ancak,
üretkenlik ile olan iliﬂkisi güdüsel ve biliﬂsel
süreçlere de ba¤l› olmaktad›r.
‹lgili araﬂt›rmalar›n sonuçlar›n›n endüstri,
terapi gruplar› ve e¤itim programlar› için çok
say›da do¤urgular› bulunmaktad›r. Bu alanlarda çal›ﬂan araﬂt›rmac› ve uygulamac›lar deneysel olarak bulunan sonuçlara dayal› olarak
programlar oluﬂturabilirler. Uygulay›c›lar,
yüksek performans veya üretkenlik düzeyi
sa¤lamak için sözü edilen teknikleri karma biçimde ve aﬂamal› olarak programlar›nda uygulayabilirler. Tekniklerin her birinin do¤urgular› ayr›nt›l› ve geniﬂ oldu¤undan bu incelemenin kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Özellikle, bu
incelemede sözü edilen araﬂt›rmalar›n bulgular›, literatürde örgütsel ortamlarda yap›lan araﬂt›rmalar konusunda yap›lan eleﬂtirilere bir yan›t sa¤lamakta ve söz konusu araﬂt›rmalar için
deneysel aç›dan içsel geçerlilik kazand›rmaktad›r (Haslam, 2004). Ayr›ca, söz konusu araﬂt›rmalar örgütsel ortamlarda iliﬂkisel veya korelatif araﬂt›rmalarla ortaya ç›kan bulgulara
destek sa¤lamaktad›r. Gelecekteki araﬂt›rmalarda, sosyal kimlikle ilgili di¤er özellikler
(örn., d›ﬂ grubun olmas›, sosyal kimlik tehditi,
etiketleme v.b.) ile düﬂünce üretimi aras›nda
iliﬂkileri inceleyen araﬂt›rmalar›n yap›lmas›n›n
alana büyük katk›lar› olacakt›r. Bu incelemede, sosyal kimlik ile düﬂünce üretimi aras›ndaki iliﬂkiyi son zamanlarda yap›lan araﬂt›rmalar›n bulgular› ›ﬂ›¤› alt›nda incelenmiﬂtir. Sonuç
olarak, bu inceleme, literatürde y›llarca göz ard› edilen performans ile sosyal kimlik iliﬂkisine katk›da bulunmakta ve araﬂt›rma yöntemleri aç›s›ndan deneysel bir yaklaﬂ›m ve do¤ru-
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dan performans ölçümleri içeren araﬂt›rmalar›n bulgular›na dayanmas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Bu anlamda, sürekli geliﬂen sosyal
kimlik kuram›n›n çerçevesinin ve yorday›c›l›k
gücünün artmas› yan›nda beyin f›rt›nas› literatürüne de yenilikler ve önemli katk›lar sa¤lamaktad›r (Hogg ve Williams, 2000).

Camacho, L. M., & Paulus, P. B. (1995). The role of social anxiousness in group brainstorming. Journal
of Personality and Social Psychology, 68, 10711080.
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