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ÖZET 

Örgütlerde insanlar etkileşim içinde bulunur. Bu ortamda insanlar 

arasında çatışma meydana gelmesi kaçınılmazdır. Çatışma örgüt için olumsuz 

bir durum olabileceği gibi etkili bir biçimde yönetildiği durumlarda örgüt ve 

bireye birçok yönde olumlu katkı da sağlayabilir. 

Çatışmaların etkin yönetiminde uygun çatışma yönetim tarzının seçimi 

çok önemli olup bu seçimi etkileyen birçok değişken vardır. Bu değişkenlerin 

en önemlilerinden biri kişilik tipleridir. 

Bu çalışmada bir örgütteki insanların kişilik tiplerinin çatışma yönetimi 

stratejilerine etkisini belirlemek maksadıyla İstanbul ili içerisinde sanayi 

işletmelerinde görev yapan 182 birey üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. 

Araştırmada Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Çatışma Yönetimi Envanterleri 

kullanılmıştır. Veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen 

sonuçlara göre beş faktör kişilik özellikleri ile çatışma yönetim tarzları 

arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki çatışma yönetimi 

stratejilerinden uyum üzerinde kişilik özelliklerinden nevrotizmin; çatışma 

yönetimi stratejilerinden işbirliği üzerinde kişilik özelliklerinden yeni 

deneyimlere açıklık ve uyumluluğun pozitif yönde anlamlı etkisi olduğu 

görülmüştür. Çatışma yönetimi stratejilerinden güç kullanma üzerinde kişilik 

özelliklerinden uyumluluğun, çatışma yönetimi stratejilerinden kaçınma 

üzerinde ise kişilik özelliklerinden sorumluluk bilincinin negatif yönde 

anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Çalışma ilerde bu alanda yapılacak 

araştırmalar için bir literatür kaynağı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Kişilik, Çatışma Yönetim Tarzları, 

Çatışma. 
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THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON THE 

CONFLICT MANAGEMENT STYLES IN 

ORGANIZATIONS 

 

ABSTRACT 

People interact in organizations. It is inevitable that there will be 

conflict between people in this environment. Conflict can be a negative 

situation for the organization but it can also contribute positively to the 

organization and the people in many ways when it is effectively managed. 

The choice of appropriate conflict management style in effective 

management of conflicts is very important and there are many variables 

affecting this choice. One of the most important of these variables are 

personality types. 

In this study, a survey was applied on 182 people working in production 

companies in Istanbul province in order to find the influence of personality 

traits of people on conflict management styles. Five Factor Personality Scale 

and Conflict Management Inventory were used as instrument in the study. 

According to the results obtained from the statistical analysis on the data, it 

was determined that there were significant relationships between the five 

factor personality traits and conflict management styles. As a result, 

statistically significant and positive relations were found between 

accommodation and neuroticism; collaboration and openness, agreeableness. 

Negative relations were found between competition and agreeableness; 

avoidance and conscientiousness. The study will be a literature source for 

future researches. 

     Keywords :Big Five, Personality,  Conflict Styles. 

 

GİRİŞ 

Birey hayatta yalnız değildir. Yaşamını sürdürdüğü aile, okul, iş gibi her ortamı diğer 

bireylerle paylaşır. Bu paylaşım sırasında çeşitli sebeplerden ötürü bireyler arasında çatışma 

yaşanabilir. Hayatta sürekli değişimler yaşanır. Değişim de örgütlerde ve kişiler arası 

ilişkilerde çatışmalara neden olabilir. Örgüt içindeki çatışmalar kaçınılmazdır. Çatışma 

bireyin kendi içinde, bireyler arasında veya örgütler arasında olabilen, farklılıklar, 

tutarsızlıklar, adaletsizlikler, algılama sorunları, bağımlılıklar, uyumsuzluklar gibi sebeplere 

dayalı olarak ortaya çıkan olumsuz davranışlardır.  

Örgütlerde yaşanan çatışmaların iyi yönetilmesi örgütün yapısı ve işleyişinin zarar 

görmemesi açısından çok önemlidir. Çatışma olumsuz bir anlama sahip olmasına rağmen 

klasik yönetim yaklaşımının aksine modern yaklaşıma göre belli bir seviyede tutulması örgüt 
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açısından tamamen yok edilmesinden daha faydalı olabilir. Bu yüzden yöneticiler 

zamanlarının %21’ini çatışmaların çözümlenmesine harcamaktadır (Ergün, 1997, s. 16).  

Çatışma yönetimi stratejilerini etkileyen birçok faktör vardır. Bunların en 

önemlilerinden biri bireylerin kişilik özellikleridir. Kendimize ve çatışmaya bakış açımız 

çatışmaya cevap verme şeklimizi güçlü bir biçimde etkiler. Çoğu kişi çatışmalara otomatik 

bir yanıt geliştirir. Bu yanıtlar genellikle kişilik özellikleri ve çatışma yönetim stratejilerinin 

bir ürünüdür. Kendi kişiliğimizi ve diğerlerinin kişiliklerini daha iyi anladığımız zaman 

kendimizle ve diğerleriyle daha barışık olabiliriz. Kişilik bireyin ruhsal genetik yapısıdır 

denilebilir. Her insan için farklıdır. Farklı kişilik tiplerini sınıflandırmak için A/B tipi kişilik 

modeli, beş faktör kişilik özellikleri modeli gibi yaklaşımlar geliştirilmiştir.(Smith, 2003, s. 

3) 

Bu çalışmada beş faktör kişilik özellikleri olan dışa açıklık, nevrotizm (duygusal 

tutarsızlık), geçimlilik/uyumluluk (yumuşak başlılık), sorumluluk bilinci (özdenetim) ve 

Yeni deneyimlere açıklık (gelişime açıklık) ile çatışma yönetimi stratejilerinden işbirliği, 

rekabet (güç kullanma), kaçınma, uzlaşma ve uyum arasındaki ilişkiler yönetici ve çalışan 

seviyesinde incelenmiştir. Bu amaçla üretim işletmelerinde çalışan mavi yakalı ve beyaz 

yakalı çalışanlara anket uygulanmıştır. 

KİŞİLİK 

Kişilik, bireyin kendisini ve diğer bireyleri tanımlamak amacıyla kullandığı bir kavram 

olarak ifade edilmektedir. Kişilik kavramı İngilizce’de “personality” olarak ifade edilmektedir. 

Personality, kişi anlamında kullanılan “person” sözcüğünden türetilen bir kavramdır. Söz 

konusu kavram, İngilizce’ye Latince “persona” sözcüğünden geçmiştir. Ayrıca Antik Roma’da 

tiyatro oyuncularının oyunlarda yüzlerine takmak için kullandıkları “maske” anlamına gelen 

bir sözcüktür. Bu maske sözcüğü ile tiyatro oyuncularının oynadıkları rol, karakter, kişi ve 

kişilikler anlatılmaya çalışılmıştır (Demirtaş, 2017, s. 2). 

Kişilik kavramı yaygın bir şekilde kullanılmasına ve bilimsel olarak pek çok incelemeye 

konu olmasına rağmen, kişilik kavramının tanımı üzerinde psikologlar tarafından uzlaşmaya 

varılamamıştır. Çünkü kişilik kavramının tanımı ve psikolojinin bu alt dalının kapsamına dahil 

olan konular da kişilik psikologlarının süregelen tartışma konuları arasında yer almaktadır. 

(İnanç & Yerlikaya, 2012, s. 3).  
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Literatürde kişilik kavramı üzerine yapılmış tanımlamalardan bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir. Buna göre kişilik;  

i. Kişilerin sergilediği özgün ve sabit davranış, fikir ve duygu kalıbıdır (Greenberg, 1999, 

s. 40). 

ii. Kişinin kendisi ve dış dünya ile kurduğu ilişkide nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini 

ve nasıl davrandığını belirleyen, zaman içinde tutarlı, devamlı, tahmin edilebilir, kişiye 

has ve durumdan bağımsız özellikler bütünüdür (Demirtaş, 2017, s. 5).  

iii. Kişiyi diğer kişilerden ayıran nispeten kalıcı eğilimler ve niteliklerdir (Veccohio, 1988, 

s. 85).  

iv. Kişinin sahip olduğu tüm özellikleri yansıtan ve onu kendine özgü kılan özellikler 

bütünüdür (Tutar, 2016, s. 279).  

v. Bir kişinin diğerlerine tepki göstermek ya da onlarla etkileşim halinde olmak amacıyla 

kullandığı bütün yollardır (Robbins & Judge, 2013, s. 135) gibi ifadelerle 

tanımlanmıştır.  

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Modeli 

Kişiliği incelemek ve tanımlamak üzere oldukça çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. 

Kişilik özellikleriyle ilgili çok sayıda yaklaşım bulunmasına rağmen bu yaklaşımların içinde 

son yıllarda en çok kabul gören, bizim de uygulama kısmında kullandığımız yaklaşım olan beş 

faktör kişilik modelidir (Bolton, Becker, & Barber, 2010, s. 537). Bu beş faktör, Dışa açıklık, 

uyumluluk, sorumluluk bilinci, Nevrotiklik ve yeni deneyimlere açıklıktır. 

Dışa açık özellikler sergileyen bireylerin genel özelliklerinin sosyalleşme derecesi 

yüksek, diğer bireylerle iletişime geçmekten hoşlanan, konuşmayı seven, iddialı tiplerin 

oluşturduğu ifade edilmektedir (Barrick & Mount, 1991, s. 5; Yoon, 1997, s. 31).  

Duygusal dengenin tersi olan nevrotiklik, kızgınlık, depresyon, kaygı, alınganlık, 

hassasiyet, gergin olma gibi hoşa gitmeyen duyguları yaşama eğilimidir (John, Caspi, Robins, 

Moffitt, & Stouthamer-Loeber, 1994, s. 161). 

Uyumluluk, bireyin çevresindeki diğer bireylerle birlikte hareket etme konusunda sahip 

olduğu becerileri ifade etmektedir. Bireyler, çevrelerinde gelişen olayları anlamlandırır ve 

bunlara yönelik eylemlerde bulunmak ister. Bu eylemler birey dışındaki kişi ve grupları 

ilgilendirdiğinde uyumluluk önemli bir nitelik değeri kazanır. Bireyin kendisi dışındaki 

bireylerin de isteklerine ve ihtiyaçlarına gösterdiği saygı kadar uyumluluk gelişir. Aksi 
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durumda rekabet duygusu artar, bireyler ve gruplar arasında yıkıcı çatışmalar kaçınılmaz hale 

gelir. Uyumluluk özelliği kişilerin işbirliğine ne kadar yatkın olduğuyla ilgilenen bir kişilik 

özelliğidir. Uyumluluk özelliklerine ilişkin ölçümlerde daha yüksek puanlar alan bireyler, 

güvenilen, şefkatli ve yardımsever olan bireylerdir. Uyumluluk özelliklerine ilişkin ölçümlerde 

daha düşük puanlar alan bireyler ise, düşmanca ve şüpheci hareket ederler, işbirliğinden ziyade 

rekabet etmeyi severler ve çıkarlarını ön planda tutan davranışlar sergilerler (Burger, 2006). 

Sorumluluk bilinci, bireyin kararları ve eylemleri neticesinde, kendisiyle ve çevresiyle 

ilgili gelişebilecek durumların, olayların sonuçlarını kabul etmesini sağlayan tutum ve 

davranışları ifade etmektedir. Olgunluğun bir belirtisi olan sorumluluk bilinci özelliği, bireyin 

tüm yaşamını etkileyecek öneme sahiptir. Sorumluluk sahibi bireyler, makul derecede mantıklı 

ve rasyonel kararlar veren bireyler olarak algılanırlar. Bu bireyler düzenli, dakik ve planlı 

olmanın yanında, diğer bireylere bağımlı olmadan hareket ederler, güvenilirlerdir ve kurallara 

uyma konusunda fazlasıyla titizdirler. Zorluğa yüksek seviyede katlanarak işini mükemmel 

şekilde yapma eğilimi gösterirler. Bazen zorlukların üstesinden gelemediklerini 

düşündüklerinde bu bireyler aceleci ve sonuçlarını dikkate almadan hareket etme eğilimi 

gösterebilirler (Costa & McCrae, 2008, s. 234).  

Bazı araştırmacılar tarafından entelektüellik, bazı araştırmacılar tarafından gelişime ve 

deneyime açıklık, bazı araştırmacılar tarafından ise kültür olarak adlandırılan yeni 

deneyimlere açık olma boyutu; yaratıcı olabilme, kültürlü, meraklı, hayal gücü geniş, orijinal 

fikirler üretebilen, açık fikirli ve sanata duyarlı gibi özellikler içerir (Barrick & Mount, 1991, 

s. 4-5). 

ÇATIŞMA 

Çatışma kavramı yazarlar tarafından pek çok farklı şekillerde ve farklı alanlarda 

tanımlanmıştır. Çatışma yönetsel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasi bir konudur. 

Dolayısıyla çatışma kavramının net bir tanımının yapılması oldukça güçtür. Bireyler doğumdan 

ölüme kadar büyük bir mücadele içerisinde olurlar. Bu nedenle kimi zaman kendilerine rakip 

olan diğer bireylerle rekabet içine girerek, kimi zaman da çevrelerinde bulunan bireylerle iş 

birliği yaparak ihtiyaçlarını karşılamakta ve yaşamlarını sürdürmektedirler. Çatışma 

kapsamında bireylerin gereksinimlerinin karşılanmasına engel olan her tür problem yer 

almaktadır. Çatışma birbirleriyle etkileşim içinde olan bireyler arasında türlü nedenlerden 

dolayı ortaya çıkan anlaşmazlık ya da fikir ayrılığı olarak ifade edilebilmektedir. Bu tanım 

bireyler arası çatışmayı tanımlar niteliktedir. Ancak çatışma yalnız bireyler arasında ortaya 
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çıkan bir durum değil, bireyin kendi iç dünyasında da ortaya çıkabilen bir durumdur.(Sığrı & 

Gürbüz, 2013, s. 483). 

Çatışma örgüt bünyesinde çalışanların yaşı, eğitim düzeyi, görevi ve cinsiyeti gibi sosyal 

özelliklerine bakılmaksızın, yetiştikleri aile, ahlak, kişilik, bakış açısı ve dünya görüşü gibi 

unsurlardan kaynaklanır. Bireylerin birbirinden farklı özelliklere sahip olması, örgüt içinde 

çatışmanın ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Çatışmanın zamana ve mekana göre 

farklılık gösteren üç temel öğesi vardır. Bunlar; çatışmaya taraf olan grup veya örgüt, çatışmaya 

yol açan olgu veya olgular, çatışma sonucunda yaşanan durumlardır. Bu üç öğenin zamana ve 

mekana göre farklılık göstermesi sebebiyle çatışmalar farklı çevre ve zamanlarda farklı 

biçimlerde ortaya çıkmaktadır (Yeniçeri, 2009, s. 38). Çatışmanın ortak yönleri ise anlaşmazlık, 

aykırılık, mücadele ve uyumsuzluk olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte bir çatışmadan söz 

edebilmek için öncelikle ortaya çıkan çatışmanın algılanması gerekmektedir. Örgüt bünyesinde 

bir çatışma ortaya çıkmadan önce engel olunması, çatışma yaşandıktan sonra çatışmanın 

kaynaklarının tespit edilmesi ve çatışmanın iyi bir şekilde yönetilerek örgüt açısından olumlu 

olmasının sağlanması hayati bir öneme sahiptir.(Yatkın, 2008, s. 11). 

Çatışma Yönetim Stilleri 

1926 yılında örgütlerde bireyler arası çatışma ile başa çıkma yolları ilk kez Mary Paker 

Follett tarafından beş stil olarak kavramsallaştırılmıştır. Follett’in kavramsallaştırması 

kapsamında uzlaşma, hükmetme ve bütünleştirme olmak üzere üç temel çeşit ve kaçınma, 

bastırma olmak üzere de iki tane ikincil tür vardır. 1964 yılında Blake ve Mouton, 1976’da 

Thomas, daha sonra Rahim ve Bonoma bu konuyu tekrar yorumlamışlar ve bugün literatürde 

yer alan 5 çatışma yönetim tarzı ortaya çıkmıştır. Bunlar iş birliği, güç kullanma, uyum, uzlaşma 

ve kaçınmadır(Rahim, 2002, s. 216-217). 

Problem çözme olarak da anılan iş birliği(bütünleştirme) kendinin ve çatışma içerisinde 

olan diğer tarafların ihtiyaçlarına önem veren bir kazan – kazan yaklaşımıdır. Odak noktasında, 

çatışma taraflarının menfaatlerini göz önünde bulunduran bir çözüm yolu üretilmesi vardır 

(Nahavandi, Denhardt, Denhardt, & Aristigueta, 2014, s. 349).  

Yarışmacı tarz olarak da anılan rekabet(güç kullanma) diğer tarafları göz ardı ederek 

yalnızca kendi ihtiyaçlarını gidermeye önem veren bir kazan - kaybet yaklaşımıdır. Bu çatışma 

yönetimi tarzında tarafların kendine güvenleri yüksek olurken, iş birliği düşük olmaktadır 

(Schermerhorn, Hunt, Osborn, & Uhl-Bien, 2010, s. 241).  
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Kaçınma kendisine ve diğer taraflara olan ilginin düşük olduğu bir çatışma yönetimi tarzı 

olarak ifade edilmektedir. Kişi hem şahsi hedeflerine hem de diğer tarafın hedeflerine önem 

vermemekte ve ortaya çıkan problemi göz ardı etmektedir. Bu çatışma yönetimi tarzı karşı 

tarafın problem çözme yeteneğini engellemek ve onu güçsüzleştirmek amacıyla kullanır 

(Folger, Poole, & Stutman, 2013, s. 116). 

Uzlaşma çatışmaya taraf olan bireylerin her birinin istek ve amaçlarının kendine özel 

olduğu, kendini açık bir şekilde anlatmaya dayanan ve temelinde karşılıklı güvenin yattığı 

kazan - kazan yaklaşımının benimsendiği bir çatışma yönetimi tarzı olarak ifade edilmektedir 

(Kindler, 1997, s. 97). 

 Uyum bireyin kendisine olan ilgisinin düşük olduğu, diğer bireylere olan ilgisinin yüksek 

olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu çatışma yönetim tarzı, farklılıklara önem veren ve 

ortak yönler üzerinde durarak diğer tarafın menfaatlerini tatmin etme çabasındadır. Birey uyma 

gösterdiğinde, şahsi istek ve beklentilerini göz ardı edip, diğer tarafın istek ve beklentilerini 

karşılama amacına sahip olmaktadır (Yürür & Soygüzel, 2010, s. 36). 

KİŞİLİK TİPLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE ETKİSİ 

Çatışma yönetiminde tanımlanmış bazı yönetim tipleri vardır. Hangi çatışma yönetimi 

tipinin seçileceği kişinin karakterine, konuya atfettiği öneme ve diğer birçok değişkene göre 

değişebilmektedir. Rahaman vd. (2010), kişinin kendine verdiği önem ve diğerlerine verdiği 

öneme göre beş çatışma yönetiminin hangisine başvurmasının daha olası olduğu konusunda 

Rahim modelini kullanmışlardır. Buna göre kendine az çevresine az önem veren bireyler 

kaçınmaya, kendine az karşı tarafa fazla önem veren bireyler uyum sağlamaya, kendine fazla 

çevresine fazla önem veren bireyler iş birliğine, kendine çok karşı tarafa az önem veren bireyler 

rekabete, iki eksende de ortalama seviyede olan bireyler ise uzlaşmaya eğilimlidir. Burada sözü 

edilen beş çatışma yönetimi stratejisi genel kabul görmüş stratejilerdir. Büyük 5 karakter 

özelliğinin bu yöntem ve tutumlara büyük etkisi bulunmaktadır. Büyük 5’in içerisindeki her 

karakter özelliğinin nasıl bir çatışma yönetimi stratejisiyle bağlantılı olabileceği aşağıda 

incelenmiştir.  

Bu incelemeler ışığında, bir bireyin çatışma karşısında nasıl bir tavır takınacağı, kişilik 

özelliklerine bakılarak basit düzeyde tahmin edilebilir. Sorumlu kişilik sahibi bireyler 

sorumluluklarının farkında olan, üzerlerine aldıkları görevleri yerine getirmeye çalışan, öz 

disiplinleri yüksek bireylerdir. Bu kişilik özelliği çatışma yönetimi açısından incelendiğinde, 

sorumlu kişiliğin çatışma ihtimaline hazırlanma ve bunun için plan yapmaya yatkın olacağı 
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tahmin edilebilir. Sözü edilen bu yaklaşım, incelenen çatışma yönetimi stilleri içerisinde 

yansıtılmamaktadır. (Barry & Friedman, 1998). Fakat yüksek sorumluluk özelliklerine sahip 

bireyler aynı zamanda çatışmaların çözümlenmesinde belirledikleri amaçlar konusunda 

kendilerini sorumlu hissederler. Bu nedenle işbirliği tarzı gibi bütünleştirici davranışlar 

gösterme eğilimi içerisinde olsalar bile, kendi amaçlarına önem verdiklerinde de rekabetçi (güç 

kullanma) özellikleri baskın çıkabilir (Erkuş ve Tabak, 2009: 221). 

Uyumluluk puanı yüksek olan bireyler anlayışlı, yardımsever, iş birliğine yatkın olarak 

karakterize edilmektedir. Uyumlu olmayan bireyler ise zıtlaşmaya yatkın, şüpheci ve rekabetçi 

olmaktadır. Uyumluluk kişiler arası ilişkileri etkileyen bir faktördür. Anlayış gösterme ve 

empatinin önemli olduğu alanlarda ortaya çıkar. Uyumluluk puanı düşük olan kişiler, diğer 

insanların ne düşündüğünü ve olayların diğerleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını 

önemsemezler. Dolayısıyla, düşük uyumluluğun rekabetçi çatışma yönetim stilini doğurması 

beklenebilir. Bu karakteristiği gösteren bireyler yalnızca kendi çıkarlarını göz önünde 

bulundurarak hareket ederler. Başka birinin zarar görebileceği bir çözüm için çalışmaktan 

çekinmezler. Yüksek uyumluluğa sahip olan bireyler ise diğer insanların ne düşündüklerini ve 

olayların onlar açısından nasıl sonuçlanacağını önemsemektedirler. Dolayısıyla bunların ödün 

vermeye hazır oldukları ve uzlaşma stilini tercih ettikleri gözlemlenmiştir (Moberg, 2001).  

Dışa açıklık genelde pozitif, sosyal, enerjik, eğlenceli, diğer insanlara ilgili bir birey 

özelliği olmasının yanında baskın, güçlü ve iddialı gibi sıfatlarla da nitelenebilir. Bu 

özelliklerinin bir sonucu olarak çatışmalarda rekabet (güç kullanma) yaklaşımının seçilmesine 

sebep olur. (Bono vd., 2002: 319-320).MBTI ölçüm metotlarını kullanan bir çalışma, dışa 

açıkların iş birliği stratejisini tercih ettiklerini belirlemiştir (Mills, Robey, & Smith, 1985).Dışa 

açıklık iş birliği stili için olmazsa olmaz bir faktördür.Bunun yanında dışa açık bireyler her 

zaman çıkarlarını korumak için harekete geçme isteğine ve yeteneğine sahiptir. Bu yüzden iş 

birliğinin yanı sıra dışa açık bireylerin rekabetçi çözüm yoluna başvurmaları da olasıdır. Bu 

bağlamda iş birliği stilinin kullanılması için diğer kişilik özelliklerinin de uygun olması gerekir. 

Uyumluluk, yeni deneyimlere açıklık ve sorumluluk bilincinin yüksek olması iş birliği stilinin 

kullanılma ihtimalini arttıran faktörlerdir (Antonioni, 1998).  

Yapılan bazı araştırmalarda, yeni deneyimlere açıklık faktörü kaçınma tarzı ile pozitif 

korelasyon sağlamışken, uzlaşma tarzı ile negatif korelasyon içinde çıkmıştır (Bono vd., 2002: 

320). 
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Çatışma yönetim tarzlarından uyumun seçilmesi için kişinin taviz vermesi gerekmektedir. 

Kişinin bu yola başvurması için olmazsa olmaz özellik uyumluluktur. Bunu destekleyici faktör 

olarak yüksek nevrotizm görülmektedir, zira nevrotik bireyler çatışmaya katlanamazlar ve bir 

an önce sonuçlanması için her şeyi yapabilirler (Antonioni, 1998). Rekabetçi (güç kullanma) 

stilin uygulanması için ise olmazsa olmaz özellik uyumluluğun düşük olmasıdır. Bunun 

yanında yüksek dışa açıklığa sahip olan bireyler de rekabetçi stili tercih etmektedirler 

(Antonioni, 1998).  

Kaçınmacı stil için ise öncelikle dışa açıklığın düşük olması gerekir. Bunun yanında 

ayrıca yeni deneyimlere açıklığın düşük olması beklenir. Bu iki özelliğe sahip olmayan 

bireylerin çatışmalara müdahil olmamaları zordur ve karakter açısından bunu tercih etmezler 

(Antonioni, 1998). Son olarak, uzlaşma stili için en önemli kişilik özelliği uyumluluktur. 

Uzlaşma stiline bunun dışında büyük bir etki yapan kişilik özelliği bulunmamaktadır 

(Antonioni, 1998). 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu çalışmada; İstanbul İli genelinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerindeki (mavi ve 

beyaz yakalı) çalışanların kişilik tipleri(dışa açıklık, yeni deneyimlere açıklık, sorumluluk 

bilinci,  geçimlilik / uyumluluk, nevrotizm  / duygusal dengesizlik) boyutları ile çatışma 

yönetim yaklaşımları (uyum, uzlaşma, güç kullanma/rekabet, işbirliği, kaçınma) arasındaki 

ilişkisel bağı tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Bu araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden olan anket uygulaması 

yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmaya konu olan problemi çözmek ya da 

tespit etmek için kullanılan bu yöntemin amacı da; ele alınan hipotezlerin test edilmesi 

sonucunda ortaya çıkan bilgileri sistematik bir biçimde toplamak ve saklamaktır (İslamoğlu, 

2003, s. 107). 

Araştırmada, 2 kısımdan ve toplam 64 sorudan oluşan bir anketten faydalanılmıştır. 

Anket formunun üst kısmında, yapılan çalışmanın kapsamı, anket uygulamasının nasıl olacağı 

ve doldurulurken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin kısa bir açıklama vardır. Buna göre 

anketin 1. kısmında çalışanların ve yöneticilerinin kişilik özellikleri boyutları ile ilgili 44 

kapalı uçlu soru Benet-Martinez ve John (1998); 2. kısmında çalışanların ve yöneticilerinin 

çatışma çözüm tarzları ile ilgili 20 kapalı uçlu soru bulunmaktadır (De-Dereu, et all, 2001). 
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Araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden olan anketten yararlanılmıştır. 

Anketin amacı; araştırmanın problemini çözecek ve alınan hipotezleri test edecek bilgileri 

sistematik bir biçimde toplamak ve saklamaktır (İslamoğlu, 2003, s. 107). Anketteki sorular 

yüz yüze görüşme yöntemiyle cevaplandırılmıştır. Bu araştırmada uygulanan anketlerin 

cevaplandırılmasında 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekteki değerlendirme seçenekleri 

ise şu şekildedir: 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 

5-Kesinlikle katılıyorum. 

Anket formundaki değişkenler; gruplar halinde sorulmuş, değişkenler arasındaki 

farklılıkları göstermek ve birbiriyle karıştırılmaması için açıklayıcı cümlelerle ifade edilmiştir. 

Anket, nasıl doldurulacağına ilişkin bir örnek ile de örneklendirilmiştir. 

Araştırma evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları oluşturmaktadır. Bu 

evren içinden seçilen toplam 21 sanayi kuruluşu ise; araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi olan 21 sanayi kuruluşu çalışanlarına anket 

uygulanmış ve bu ankete 185 çalışan katılmış ancak 182 anket kabul görmüştür. 

Araştırma sonucunda elde edilen veri ve bilgilerin analizinde, SPSS 11,5 programı 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan analizler; anketi cevaplayanların demografik 

özelliklerine ait frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve 

araştırma hipotezlerinin test edilmesi için regresyon analizlerinden oluşmaktadır. 

Araştırmadaki bulgular p<0.01 ve p<0.05 anlamlılık düzeylerinde sınanmıştır. Araştırmada 

kullanılan güvenirlik analizi, anketin güvenilir olması demektir. Yani, ankette yer alan 

soruların gerekli bilgiyi elde etmeye elverişli olmasıdır. Faktör analizi, çok sayıdaki 

değişkenler arasında ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet biçimde sunulmasına 

hizmet eden çok değişkenli analiz tekniğidir. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki 

ilişkinin düzeyi ve yönünü belirlemek amacı ile yapılır. Regresyon analizi ise; bağımsız 

değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin niteliğini ve yönünü belirleyen bir analiz 

tekniğidir (İslamoğlu, 2003).   

Korelasyon Analizleri 

Korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyi ve yönünü belirlemek amacı 

ile yapılır. Korelasyon analizinde,  araştırma sonucundan elde edilen bulgular p<0.01 ve 

p<0.05 anlamlılık düzeylerinde çift taraflı olarak sınanmıştır.  
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Tablo 4. 7. Korelasyon Tablosu  

** Katsayı  0.01 düzeyinde anlamlı   *Katsayı 0.05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 4.7’ye göre; modeldeki değişkenlere ait Pearson korelasyon katsayıları, ortalama, 

standart sapma ve korelasyon analizi sonuçları verilmiştir. Değişkenlere ait standart sapma 

değerleri 0,65 ile 0,92arasında hesaplanmış olup bu, değerler arasındaki varyans (değişkenlik) 

miktarının, geçerli analiz yapılması için yeterli seviyede olduğunu göstermektedir. Çatışma 

yönetimi boyutları arasında, en yüksek ilişki uzlaşma ile işbirliği arasında pozitif korelasyon 

p<0,01 (0,654) düzeyinde anlamlıyken,  en düşük ilişki ise çatışma yönetim yaklaşımlarından 

güç kullanma stili ile kişilik tipleri boyutlarından uyumluluk arasında negatif korelasyon 

p<0,05 (-0,157) düzeyinde anlamlıdır. Kişilik tipleri boyutlarından olan dışa açıklık ile yeni 

deneyimlere açıklık arasında pozitif korelasyon p<0,01 (0,515) düzeyinde anlamlılık 

içermektedir. Bu veriye göre; dışa açık kişilik sahibi insanların yeni deneyimlere de sıcak 

bakacakları şeklinde değerlendirme yapılmaktadır. Çatışma yönetimi yaklaşımlarından 

kaçınma ile kişilik tipleri boyutlarından nevrotizm arasında pozitif korelasyon p<0,01 (0,306) 

düzeyinde anlamlıdır. Buradan nevrotik kişilik tipindeki insanların yaşadıkları çatışmalarda 

çözüm yöntemi olarak kaçınmayı seçebileceği sonucuna varılmaktadır. Çatışma yönetimi 

yaklaşımlarından işbirliği ile kişilik tipleri boyutlarından dışa açıklık arasında pozitif 

korelasyon p<0,01 (0,309), yeni deneyimlere açıklık arasında pozitif korelasyon p<0,01 

(0,424), sorumluluk bilinci arasında pozitif korelasyon p<0,01 (0,419), uyumluluk arasında 

pozitif korelasyon p<0,01 (0,409) düzeyinde anlamlıdır. Buradan işbirliği stilini nevrotik 

kişiler hariç diğer 4 kişilik tipine sahip insanın da tercih edebileceği görülmektedir. 

Regresyon Analizi ve Hipotez Testleri 

Değişkenlerin çok sayıda ve karmaşık oluşu, ayrıntılı analiz yapmayı ve çok sayıdaki 

değişkenin olay üzerindeki etkilerini ve bunların önlemlerini bilmeyi gerektirmektedir 

(İslamoğlu, 2003). Bu nedenle yapılan anketlerin analizi için çoklu analiz tekniklerine ihtiyaç 

duyulmuş ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi, bağımlı değişken 
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üzerinde etkisi olduğu varsayılan teorik değişkenlerin, gerçekten etkili olup olmadığını ve 

hangi değişkenlerin ötekilere göre daha etkili olduğunu test etmeye hizmet eden analiz 

tekniğidir (İslamoğlu, 2003). 

Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi 

kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizinin amacı regresyon denkleminin parametrelerinin 

değerlerini saptamaktır. Araştırma kapsamındaki tüm modeller SPSS 11,5 istatistik paket 

programı ile analiz edilmiştir ve elde edilen sonuçlar ve hipotezlerin testi, aşağıda sırası ile 

açıklanmıştır. 

Kişilik tipleri boyutlarının (dışa açıklık, yeni deneyimlere açıklık, sorumluluk bilinci, 

uyumluluk ve nevrotizm) çatışma yönetimi yaklaşımlarını (uyum, uzlaşma, güç kullanma, 

işbirliği ve kaçınma) yordama derecesini belirlemek için yapılan çoklu regresyon analizi 

sonuçları Tablo 4.8’de verilmiştir. 

Tablo 4.8. Regresyon Analizi Sonuçları 

 

** Katsayı  0.01 düzeyinde anlamlı   *Katsayı 0.05 düzeyinde anlamlı 

SONUÇ 

Çalışmada kişilik tipleri ile çatışma yönetimi yaklaşımları arasındaki ilişkiler, 

İstanbul’daki üretim işletmeleri çalışanları ile gerçekleştirilen bir uygulama ile ortaya 

konmuştur.  

Araştırma, çalışanların yaşadıkları çatışmalarda hangi yaklaşımı tercih edeceklerini 

belirlemeye yönelik sürdürülmüştür. İstanbul’da faaliyet gösteren, üretim işletmeleri çalışanları 

üzerinde gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgulara göre; çalışanların kişilik tipleri 

olan yeni deneyimlere açıklık ve uyumluluk/geçimlilik ile çatışma yönetim yaklaşımlarından 

uzlaşma ve işbirliğine dayalı yaklaşımlar arasında tespit edilen pozitif yönlü ilişki 
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görülmektedir. Bu sonuçlar literatür araştırmasına dayanan teorik öngörümüzü de 

desteklemektedir. 

Çatışma yönetimi stillerinden uyuma kişilik tipleri boyutlarından nevrotizmin yaptığı 

pozitif etkinin anlamı; nevrotik karaktere sahip kişilerin gerginlik, ürkeklik gibi olumsuz 

duygulara sahip olmalarından ve çatışma esnasında artış gösteren bu tarz duyguları bastırmak 

istemelerinden dolayı uyum stilini tercih edebilecekleri şeklinde açıklanabilir. Antonioni’ye 

(1998:341) göre de, nevrotik kişilerin uyum stilini seçmesi beklenir. Nevrotik kişilere çatışma 

ortamında karşı tarafın beklentilerini yerine getirme ve artan olumsuz duyguları azaltmada 

uyum tarzının destek olacağı düşünülebilir. 

Çatışma yönetimi stillerinden uzlaşmaya kişilik tiplerinden uyumluluk, sorumluluk 

bilinci ve yeni deneyimlere açıklığın yaptığı pozitif etkinin anlamı; uyumluluk özelliğine 

sahip kişilerin empatiye yatkın, ödün vermeye meyilli olmalarından; sorumluluk bilincine 

sahip kişilerin çatışma ihtimaline hazır, plan yapmaya yatkın olmalarından ve çatışmada 

mutabakat sağlanacak şekilde davranışlar sergilemelerinden; yeni deneyimlere açık kişilerin 

ise yaşadıkları çatışmanın şartlarını değerlendirdiklerinde iki tarafın da çıkarlarını koruyacak 

şekilde fedakar davranmalarından ötürü uzlaşma stilini tercih edecekleri şeklinde izah 

edilebilir. Moberg’e, (2001; 49-50) göre yeni deneyimlere açık bireyler, çatışmanın 

çözümünde daha hoşgörülü bir yaklaşımı tercih ederek uzlaşma tarzını kullanırlar. Ayrıca 

uyumluluğu yüksek kişilerin de uzlaşma tarzını tercih edebilme olasılığı yüksektir.  

Çatışma yönetimi stillerinden güç kullanmaya kişilik tipleri boyutlarından nevrotizmin 

ve yeni deneyimlere açıklığın yaptığı pozitif, uyumluluğun yaptığı negatif etkinin anlamı; 

nevrotik karaktere sahip kişilerin korkulu, öfkeli, üzüntülü, depresif bir yapıya sahip 

olmalarından çıkarlarını korumaya yönelerek; yeni deneyimlere açık kişilerin de çatışmada 

mutlak kendi galibiyetini hedefleyerek ve buna yönelik davranış sergileyerek güç kullanma 

stilini tercih edecekleri, uyumlu karaktere sahip kişilerin ise geçimli karakterleri sebebiyle 

başkaları üzerinde güç kullanmaları ve çıkarları için hareket etmeleri zor olduğundan güç 

kullanma stilini tercih etmeyecekleri şeklinde yorumlanabilir. Park-Antonioni’ye (2007: 110) 

göre, nevrotik kişiler sahip oldukları anksiyete ve olumsuz duygular sebebiyle çatışmalarda 

kontrolü kaybedebilir ve güç kullanma tarzını tercih edebilirler. Yine Moberg’e  (Moberg, 

2001)’göre uyumluluk arasında yüksek negatif yönlü korelasyon vardır. 

Çatışma yönetimi stillerinden işbirliğine, kişilik özelliklerinden uyumluluk ve yeni 

deneyimlere açıklığın yaptığı pozitif etkinin anlamı; uyumluluk özelliğine sahip kişilerin 
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anlayışlı, yardımsever ve ekip çalışmasına yatkın olmaları, yeni deneyimlere açık kişilerin ise 

çatışmaya neden olan problemin kök nedenini araştırıp çözüm yollarını aramalarından dolayı 

işbirliği stilini tercih edecekleri şeklinde değerlendirilebilir. 

Çatışma yönetimi stillerinden kaçınmaya kişilik tipleri boyutlarından nevrotizm ve 

uyumluluğun yaptığı pozitif, sorumluluk bilincinin yaptığı negatif etkinin anlamı; nevrotik 

karaktere sahip kişilerin sahip oldukları olumsuz duyguları bastırmak için; uyumlu kişilik 

tipine sahip kişilerin de kabul edici ve duygusal yönleri ağır bastığında öteleme eğilimlerinin 

ortaya çıkmasıyla kaçınma stilini tercih edecekleri, sorumluluk bilincine sahip kişilerin ise 

çatışmaya hazır durumlarıyla çözüme ulaşmaya istekli olacaklarından kaçınma stilini tercih 

etmeyecekleri şeklinde yorumlanabilir.  

Kişilik tipleri boyutlarından dışa açıklığın hiçbir çatışma yönetimi yaklaşımına anlamlı 

bir etkisi tespit edilememiştir. Buradan, kişilik tipleri ile ilgili yapılan çalışmalara göre 

girişken, aktif, iddialı, maceracı, iyimser, sıcakkanlı gibi sıfatlarla nitelenen dışa açık kişilerin 

bu özelliklerinden ötürü herhangi bir çatışma yönetim tarzını benimsemedikleri, çatışmada 

içinde bulundukları duruma göre bir tavır sergiledikleri sonucuna varılabilir.  

ÖNERİLER 

Elde edilen bulgular doğrultusunda çatışma yönetim yaklaşımları içinden, özellikle 

işbirliği ve uzlaşma yaklaşımlarının daha çok tercih edilmesiyle beraber çatışmaları 

yönetmede etkili olarak algılandığı görülmektedir. Bu yaklaşımların tercih edilmesinde ise; 

kişilik tipleri boyutları olan yeni deneyimlere açıklık ve uyumluluk boyutlarının etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre; kişilik tiplerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarına yönelik tercihlere 

yansıdığı belirlenmiştir. Bu anlamda üretim işletmeleri çalışanlarında işbirliği ve sıcak 

ilişkilerin geliştirilmesine destek olunması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yüksek 

seviyede bireysel ve örgütsel performansa erişilebilir. Buna göre, çalışanların etkin olacak 

çatışma yaklaşımlarını seçmelerinde bu iki yaklaşım üzerinde durmaları ve kendilerini bu 

yönde geliştirmeleri gerektirdiği söylenebilmektedir. 
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