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ÖNSÖZ
Timur, Şiraz’ı fethettiğinde şehir halkını
vergiye bağlamıştı. Hafız-ı Şirazî’ye de bir
miktar vergi düştü. Vergiyi verecek durumda
olmayan Şirazi Timur Han’a giderek “fakir
olduğunu” söyler ve “vergiden muaf tutulmak”
ister. Timur Han ise Hafız’ın daha önce yazdığı;
“Eger an turk-i şîrâzî bedest âred
dîl-î mârâ
be hal-i hinduyeş bahşem semerkand u
buhârârâ”1
beytini kendisine hatırlatarak; “Maşûkunun
yüzündeki bene Semerkant ve Buhara’yı
bağışlayan insan fakir olmaz!” deyince; Hafız-ı
Şirazî; “İşte bu yüzden fakir düştük ettik ya!”
diye cevap verir. Timur Han bu zarif ve nükteli
cevabı çok beğenip, Hafız-ı Şirazî’yi vergiden
muaf tutar.
İnsanın varlık sahnesine çıkarıldığı günden itibaren bu
derece büyüleyici etkisi olan “iletişim” kavramının aslında
“iletmek” kelimesinden türetilmiş olan “Türkçe” bir kelime
olduğu düşünülmektedir. Literatürde yer almasa da kökenin
“Divan-ı Lügati’t Türk’e” ve “Orhun Abidelerine dayandığı”
söylenmektedir.

Osmanlıcadaki;

“muvasala,

muhabere,

müdavele ve mükâleme” kelimeleri İletişim kavramının sadece
birer boyutlarını oluşturmaktadırlar. Dolaysıyla bu kavramlar
Türkçe

’deki

“iletişim”

kavramının

anlamını

vermekte

O Şirazlı güzel, bize iltifat eder, gönlümüzü alır, aşkımızı kabul eylerse
yanağındaki kara bene Semerkant’ı da bağışlarız, Buhara’yı da”
1
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yetersizdirler. Bu nedenle “İletişim” kavramının “muvasala,
muhabere, müdavele ve mukabele” kavramlarını da içeren daha
üst bir kelime niteliğinde olduğu söylenebilir.
İletişimin “kendi çıktılarından birisi olan iş tatminine”
etkisi Arif YILDIZ tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi
Mehmet

TİKİCİ

danışmanlığında

hazırlanan;

“Örgütsel

İletişimin Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi: Malatya
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Orta ve Büyük Ölçekli
İşletmelerde Bir Uygulama” başlıklı Yüksek lisans tezinde
irdelenmiştir. Bu çalışma mezkûr yüksek lisans tezinin gözden
geçirilmiş, genişletilmiş ve güncellenmiş halidir.
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GİRİŞ
Günümüz değişen ve gelişen dünyası, belki de tarihin en
çalkantılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Belirsizlik, adeta
bir norm haline gelmiştir. Yeni düşüncelere, yeni eleştirilere,
yeni bilgilere, yeni yaklaşımlara, yeni anlayışlara duyulan ihtiyaç
her geçen gün artmaktadır. Nitekim yaratıcılık ve yenilik, her
zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Mevcut türbülansın en
fazla hissedildiği yerlerden biri de çağdaş organizaysonlardır.
Artan ekonomik baskılar, küreselleşme, hızla değişen çalışan ve
müşteri profili, değişen teknoloji, genel olarak işletmelerin
toplumla olan kurumsal ilişkilerinin artan farkındalığı gibi
faktörler, yeni organizasyon türlerine, kuruluşlar ile çalışanları
arasındaki yeni ilişkilere sebep olmuştur. Sanal organizasyonlar,
e-ticaret, yüksek performanslı ekipler, sözleşmeli istihdam,
kültürel olarak farklı bir dünyayla artan temas, ev tabanlı çalışma,
kişiler arası ilişkiler, grup etkileşimleri, yönetim ve liderlik,
kişisel ilişkiler, mesleki etik, zaman yönetimi ve iş dışı yaşam;
örgütsel

yaşamın

karmaşıklığı

üzerinde

etkileri

olan

değişikliklerden sadece birkaçıdır (Shockley-Zalabak, 2014, s. 12).
Etkili iletişimden etkilenen önemli bir süreç de iş tatminidir.
Günümüz iş dünyası daha yakından incelendiğinde birçok orta ve
büyük ölçekli işletmede iş tatmininin maksimum düzeyde
olmadığı ve bu tatminsizlikte örgütsel iletişim bozukluğunun çok
önemli bir paya sahip olduğu görülecektir. Bu sebeple bu
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çalışmada örgütsel iletişim konusuna ayrıntılı olarak değinilecek
ve iş tatminine etkisi incelenerek uygun çözüm önerileri
getirilecektir.
Örgütsel iletişim ve iş tatmini kavramları geçmişte birçok
araştırmaya konu olmuş, günümüzde de yine birçok araştırmaya
konu olmaya devam etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların
bir kısmı aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Şimşek (2011); “Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin
Yaşam Doyumuna Etkileri” konulu çalışmasında, örgütsel
iletişimine

ilişkin

olumlu

deneyimleri

birey

açısından

değerlendirmiş, örgütsel iletişim doyumu ile yaşam doyumu
arasında istatistiksel olarak ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu,
yaşam doyumunu yordamada örgütsel iletişimin güçlü bir
değişken olduğunu belirtmiştir.
Atalay (2016); “Sağlık Personelinin İş tatmin Düzeyleri ve
Etkileyen Faktörler (Denizli Toplum Sağlığı Merkezleri Örneği)
konulu çalışmasında iş tatminin tanımlamayı, önemini ve
gelişimini açıklamayı, iş tatminini etkileyen faktörleri tespit
ederek sağlık sektöründeki iş tatmininin önemini araştırmayı
amaçlamıştır. Bu amaçla çalışanların iş tatmini düzeylerinde
tespit edilen olumlu ve olumsuz etkenleri belirleyip olumsuz
yönlerin giderilmesine dair birtakım açıklamalarda ve önerilerde
bulunmuştur.
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Kaynar (2018); “Örgütsel İletişim Doyumunun İş Tatmini ve
Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi: Görgül Bir Araştırma” konulu
çalışmasında örgütsel iletişim, iş tatmini ve örgütsel bağlılık
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yapmış olduğu araştırma
neticesinde örgütsel bağlılık ile üstle iletişim, çalışma
arkadaşlarıyla iletişim, iletişim iklimi ve kanal kalitesi arasında
pozitif yönlü, orta kuvvette, kurum bilgisi, örgütsel bütünleşme
ve bireysel geri bildirim ile yüksek kuvvette ve anlamlı bir ilişki
olduğunu belirtmiştir.
Aydın (2019); “Örgütsel İletişimin Çalışanların İş tatmini ve
Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkileri” konulu
çalışmasında örgütsel iletişim, çalışanların iş tatmini ve örgütsel
vatandaşlık davranışı kavramlarının kendi aralarındaki etkilerini
araştırmıştır. Yapmış olduğu analiz neticesinde çalışanların iş
tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını arttırmak hedefi ile
örgütsel iletişimi, örgüt içerisinde arttırmak için çalışılması
gerektiğini belirtmiştir.
Kayasandık (2019) “Örgüt Kültürü ile İş ve Yaşam Tatmini
İlişkisinde

Örgütsel

İletişim

Doyumunun

Aracı

Rolü:

Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma” konulu çalışmasında
örgütsel iletişim doyumunun örgüt kültürü ve iş tatmini
arasındaki aracı rolünü tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla
yapmış

olduğu

analizler

neticesinde

örgütsel

iletişim

doyumunun, örgüt kültürü ile iş tatmini arasındaki ilişkide aracı
rolü oynadığı sonucuna varmıştır.
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Aygün (2020); “Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim Arasındaki
İlişkide

Sosyal

Medyanın

Aracılık

Rolü:

Anakent

Belediyelerinde Bir Uygulama” konulu çalışmasında örgütsel
iletişimin, örgüt kültürü tipine olan etkileri ve bu ilişkiye sosyal
medya değişkeni aracı olarak girdiğinde gerçekleşen değişimi
incelemiştir. Yapmış olduğu çalışma analizler sonrasında
örgütsel iletişimin örgüt kültürü tipine pozitif yönde yüksek
düzeyde, sosyal medya kullanımının örgüt kültürü tipini pozitif
yönde orta düzeyde etkilediğini ortaya koymuştur.
Can Tunç (2021); “Teori ve Mevcut Araştırmalar Işığında
İşletmelerde İş tatmini” konulu çalışmasında, bireyin işine karşı
gösterdiği genel tutum ve davranışların ölçüldüğü araştırmaları
teoriler ışığında irdelemiştir.
Özyurt (2021); “Yetenek Yönetiminin İş tatmini ve Örgütsel
Bağlılığa Etkisi” konulu çalışmasında üretim ve hizmet
sektöründe yetenek yönetimi uygulamalarının iş tatmini ve
örgütsel bağlılığa etkisini ölçmeyi amaçlamıştır.
Rahmah (2022); “Örgüt Kültürünün İş Tatminine Etkisi:
Hemşireler Üzerine Bir Araştırma” konulu çalışmasında örgüt
kültürü ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
Bu amaçla yapmış olduğu analizler neticesinde örgüt kültürüyle
iş tatmini arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu tespit
etmiştir.
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Literatürdeki bilgi birikiminde hareketle örgütsel iletişimin,
çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan bu
çalışma, iki temel bölümden oluşmaktadır:
Bu çalışmamızın aşağıda belirtilen pratik yararlar sağlayacağı
düşünülmüştür:
Yöneticilere; Yönetiminde yer aldıkları işletmelerde iletişim ve
iş tatmini açısından mevcut durum değerlendirmesi yapma
imkanı sağlayarak, personele yönelik iyileştirme çalışmaları için
uygun zemini hazırlamalarına fırsat verecektir.
İşletme sahiplerine; iletişimden kaynaklanan iş tatminsizliğini
giderme ve iş tatmini ile paralel olarak karın maksimizasyonuna
daha kolay ulaşma imkanı verecektir.
İlgili diğer kurum ve kuruluşlara; Odalar, birlikler vs. diğer
kuruluşlara yararlanabilecekleri bir kaynak oluşturacaktır.
Araştırmacılara; bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için
fikir verici ve örnek bir çalışma olacaktır.
Çalışma sırasında “konu açısından”, “veri toplama tekniği
açısından”, “değerleme tekniği açısından” ve “uygulama alanı
açısından” da aşağıdaki sınırlamalara gidilmiştir:
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Konu Açısından; İletişimden kastedilen, basın yayın yoluyla
yapılan haberleşme değil, örgütsel iletişim; iş tatminden
kastedilen ise sadece örgütsel iletişimden kaynaklanan tatmin
sınırlamasına gidilmiştir.
Veri Toplama Tekniği Açısından; Sadece anket yönteminden
yararlanılmıştır.
Verileri

Değerlendirme

Tekniği

Açısından;

Veriler

değerlendirilirken SPSS istatistik programından, aritmetik
ortalama, ağırlıklı aritmetik ortalama değerlendirme tekniklerden
yararlanılmıştır.
Uygulama Alanı Bakımından; Çalışmanın anket kısmı
Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Orta ve Büyük Ölçekli
işletmelerde gerçekleştirilmiş olup işletme sahipleri değil
işletme çalışanları hedef kitle olarak seçilmiştir.
Bu tez çalışması iki bölümden oluşmaktadır:
"İletişim, örgütsel iletişim, iş tatmini, Örgütsel İletişim ile İş
Tatmini

İlişkisi"

başlıklı

birinci

bölüm

dört

kısımdan

oluşmaktadır:
Birinci kısımda; Genel olarak iletişim kavramı ve muhtevası
üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda İletişim Kavramının
Tanımı, İletişim Sürecinin Unsurları, İşleyişi ve İletişim Kurma
Yolları gibi konular üzerinde durulmuştur.
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İkinci Kısımda; Örgütsel İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi
konuları ele alınacaktır ve Örgütsel "İletişimin Tanımı” ve
“Örgütsel İletişimin Önemi"nin belirtilmesinden sonra, "Örgüt
İletişimin Sınıflandırılması" ve son olarak “Örgütsel İletişimin
İşleyişi ve Yapısı” konuları incelenmiştir.
Üçüncü Kısımda; “İş Tatmini” konusu ele alınacaktır.
Dördüncü Kısımda ise “İş Tatmini-Örgütsel İletişim” konusu
üzerinde durulmuştur.
“Örgütsel İletişimin İş tatmini Üzerine Etkisi: Bir Alan
Araştırması” başlığı altındaki metodoloji bölümü olan ikinci
bölüm ise; araştırmanın amacı, anakütle ve örneklem, veri
toplama teknikleri, veri değerleme yöntemleri ve araştırma
bulgularının değerlendirilmesi başlıklarından oluşmaktadır.
Sonuç, öneri ve tartışma bölümünde ise bulgulara ilişkin
sonuçlara, araştırma bulgularının örtüştüğü veya ayrıştığı benzer
çalışmalara ve birtakım önerilere yer verilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. İLETİŞİM, ÖRGÜTSEL İLETİŞİM, İŞ TATMİNİ,
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ
1.1. İLETİŞİM KAVRAMI VE MUHTEVASI
1.1.1. İletişimin Tanımı
Latince “communis” kelimesinden türemiş olan ve birçok batı
dilinde “communiciation" olarak kullanılmakta olan iletişim, en
genel ifadeyle bireyler arasında anlamları ortak kılma süreci
şeklinde tanımlanabilir (Mısırlı, 2008, s. 1).
İletişim, insan hayatını şekillendiren, bazen insanı mutlu bazen
mutsuz eden, varlığı fark edilmese dahi zaman ve mekan ayırt
edilmeksizin

gölge

gibi

insanlardan

ayrılmayan,

anne

karnındayken dahi serüvenine başlanan vazgeçilmez bir olgudur
(Kılınçarslan, 2016, s. 11).
Bu derece öneme sahip olan ve Latincedeki anlamı itibarıyla da
bir birlikteliği, ortaklığı ve toplumsallaşmış olmayı ifade eden
iletişim çok kısa bir şekilde; “kullanılan sembollere ortak anlam
yüklenmesidir”. Ancak bu tanım çok da yeterli görülmemektedir.
Çünkü iletişim sembollere ortak mana yüklenmesinin ötesinde
çeşitli yol ve yöntemlerle aktivitelerin koordinasyonu aracılığıyla
sosyal gerçekliklerin inşasıdır (Papa, Daniels, & Speaker, 2008,
s. 4).
Organizasyonların, birey faaliyetleri arasındaki koordinasyona
dayandığı düşünüldüğünde iletişim kaçınılmaz bir şekilde bu
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uyumun temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle özellikle sosyal
psikologlar, iletişimin sosyal sistemlerin özünü oluşturduğunu
ileri sürmektedirler (Papa, Daniels, & Speaker, s. 3). Bu nedenle
yönetim

tekniklerinin

hedefinde

çalışanlar

yer

alırken,

uygulanmasında ise iletişimin gücünden yararlanılır. Sosyal bir
varlık olan insan için iletişim hayatın her alanında olduğu gibi iş
yaşamında da çok önemli bir yere sahiptir. Sonucu olumlu ya da
olumsuz olsun iletişim toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası
olduğu gibi örgütsel amaçların elde edilmesine yönelik tüm
faaliyetlerde de önemli rol oynar (Eroğluer, 2011, s. 121).
Dolaysıyla özünde bireylerin sosyalleşmesini içeren iletişim
kavramını hem bireyler arası bir süreç hem de toplumsal bir süreç
olarak incelemek mümkündür. İletişim kavramını bütüncül bir
bakışla sosyolojik açıdan değerlendiren yaklaşıma göre iletişim;
“bilgi, düşünce, duygu, tutum ve davranışların kişiler/ toplumsal
birimler arasında belirli yollar/ kanallar kullanılarak karşılıklı
olarak aktarılmasıdır” (Yıldırım, 2019, s. 128).
Etkileşimin “süreç” boyutuna vurgu yapan bakış açısına göre
bilgi, duygu, düşünce ve inanç paylaşımı olarak kabul edilen
iletişim etkileşimsel süreçte gerçekleşir. Söz konusu süreç
bireyler arasında gerçekleştiği gibi gruplar ve toplumlar arasında
da benzer şekilde işlevseldir. Özellikle iletişimi bir öğrenme
süreci olarak da görmek olasıdır, bireylerin birbirlerinin
toplumsal rol ve statülerinin yol açtığı farklı tutum ve

17 | ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ

davranışlarını

anlamak

amacıyla

bu

öğrenme

süreci

yürütülmektedir (Çakır & Ünal, 2019, s. 936).

1.1.2. İletişim Sürecinin Unsurları, İşleyişi ve İletişim
Kurma Yolları
İletişim ile ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde; iletişimin, bir
mesajı anlaşılır biçimde alıcıya gönderme işlemi olduğu
görülecektir. Temel İletişim Sürecini gösteren Şekil 1’de
görüleceği üzere iletişim, kaynağın mesajı (iletiiyi) düzenleyip
(kodlama), onu nasıl göndereceğini düşünmesi ile başlar.
Alıcının öncelikle gönderilecek mesajı algılayacak, başka bir
deyişle kodlanan mesajı çözümleyecek yetenekte olması gerekir.
Alıcı, kaynağın gönderdiği mesajı çözümleyerek bir düşünce
haline dönüştürebilir ve geri bildirimde bulunabilirse iletişim
süreci tamamlanmış olacaktır (Tutar, Yılmaz, & Eroğlu, 2014, s.
20).
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Şekil 1. Temel İletişim Süreci

(Tutar, Yılmaz, & Eroğlu, 2014, s. 21)

Mesaj alışverişi şeklinde tanımlanabilecek olan iletişim süreci
olmadan organizasyonların varlıklarını sürdürmesi mümkün
olmayacaktır. Yönetim faaliyetlerinin dayandığı temel nokta
yönetim sürecinin etkin işlemesidir. Bir yöneticinin ne kadar
başarılı olacağı aslında astların başarısına bağlıdır. Bu nedenle
yöneticilerin astları ile problemsiz ve tam bir iletişim içerisinde
olmasını gerektirmektedir. Tabi ki sadece astları ile değil, aynı
zamanda üstlerle ve aynı kademedeki çalışanlar ile de etkili ve
verimli bir iletişim olmalıdır. Kısaca, yöneticinin dikkat etmek
zorunda olduğu en önemli süreçlerden birinin iletişim olduğu
söylenebilir (Koçel, 1989, s. 222).
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İletişim, insanoğlunun hayatında doğumdan başlayıp ölüme
kadar devam eden, onu değiştiren, bilgi edinmesini ve tutum ve
davranışlarıyla tepki geliştirmesini sağlayan bir süreçtir. İletişim
sürecinin unsurları, iletişimin oluşmasını sağlayan elemanlardan
oluşmaktadır. Bu elemanlar; kaynak (gönderici), mesaj (ileti),
kanal ve araç, alıcı (hedef), kod çözme, geri bildirim ve gürültü
şeklinde sıralanabilir (Kılınçarslan, 2016, s. 23-24; ShockleyZalabak, 2015, s. 10-11).
Kaynak (Gönderici): Başkalarıyla iletişim halinde olan her
birey hem bir mesaj kaynağı hem de bir mesaj alıcısıdır. İnsanlar
başkalarının sözsüz tepkilerini (mesajları alırken) yakından takip
ederken konuşur (mesaj gönderir). Dinler (mesajları alır) ve nasıl
yanıt vereceğini (mesajları gönderir) belirler. Yüz yüze
etkileşimlerde önemli ipuçları olmadan mesaj alışverişini hızlı
bir şekilde yapmak için teknoloji kullanılır. Genellikle mesaj
gönderme ve mesaj alma faaliyetleri o kadar hızlı gerçekleşir ki,
aynı anda oluyor gibi görünürler (Shockley-Zalabak, 2015, s.
11).
Mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısı, başka bir ifadeyle iletiyi
gönderendir. İletişimin kurulabilmesi için gönderenin olması
gerekir. İletişimde en önemli sorumluluğun göndericiye ait
olduğu söylenebilir. Etkili bir iletişim açısından kaynağın
taşıması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir (Tutar,
Yılmaz, & Eroğlu, 2014, s. 22-23):
• Kaynak bilgili olmalıdır.
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• Kaynak, kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
• Kaynak, düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır.
• Kaynak, tanınmalıdır.
Mesaj (İleti): Kaynak tarafından alıcıya iletilmek üzere ortaya
çıkarılmış sözlü/sözsüz/görsel/işitsel ürün veya ürünlerdir.
Kaynak, kendisine ulaşan bilgi, fikir ya da duyguları
yorumlayarak mesaj şeklinde gönderilecek düşünceleri zihninde
oluşturur

ve

bunları

rakamlara,

kelimelere,

sembollere

dönüştürerek alıcıya gönderir (Kılınçarslan, 2016, s. 27).
Kanal ve Araç: Sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araç
şeklinde tanımlanabilir. Bu fiziksel araçlar; görsel sinyaller, ışık
dalgaları, ses dalgaları şeklinde ses ve beden gibi fiziksel, telefon
gibi teknik ya da okullar ve gazeteler gibi toplumsal olabilir
(Tutar, Yılmaz, & Eroğlu, 2014, s. 30).
Alıcı (Hedef): Kaynak tarafından gönderilen mesajı alan,
yorumlayan, anlamlandıran kişi veya gruptur. İletişim sürecinin
oluşmasındaki temel neden alıcıdır (Kılınçarslan, 2016, s. 26).
Kod Çözme (Kodlama): Her birey, mesajın kaynağı ve alıcısı
olarak mesajları kodlar ve çözer. Mesaj kodlama, mesajları
formüle etme, anlamı iletmek için içerik ve sembolleri seçme
sürecidir. Mesaj kodlama, ne anlaşılmak istendiğini (içerik) ve
bunun en iyi nasıl sunulabileceğine inancı (sembolleri seçerek)
belirler. Mesaj kod çözme, üretilen mesaj sembollerine mesaj
kaynağı tarafından alıcı rolünde anlam yükleme işlemidir. Kod
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çözme, görülen ve başkalarından duyulanları alıp, bunların nasıl
yorumlanacağına karar vermektir (Shockley-Zalabak, 2015, s.
11).
Geribildirim: Alıcı ve gönderici arasındaki geriye doğru bilgi
akışıdır. Gönderici, geribildirim sayesinde mesajın alıcı
tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını anlayacaktır. Etkin bir geri
bildirimin özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Tutar, Yılmaz, &
Eroğlu, 2014, s. 36-37):
• Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar
• Mesajın tam bir karşılığıdır
• Zamanlaması tamdır
• Yapıcıdır ve davranış üzerine odaklanır
• Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve
seçiktir.
Gürültü: Gürültü, kaynağın amaçladığı anlam ile alıcı tarafından
atanan anlam arasındaki tutarsızlıklara katkıda bulunan bozulma
veya parazittir. Gürültü; fiziksel dağıtıcılar, kanal müdahalesi,
iletişimsel yeter(siz)lik ya da psikolojik yatkınlıklar gibi
herhangi bir şey olabilir (Shockley-Zalabak, 2015, s. 11-12).
1.2. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM KAVRAMI, TANIMI,
ÖNEMİ, SINIFLANDIRILMASI, İŞLEYİŞİ VE YAPISI
Örgütlerde iletişim kavramının ön plana çıkmasının temel sebebi,
örgütlerin

günümüzde

insan

odaklı

yönetim

anlayışını
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benimsemesidir. Örgütler insan gereksinimlerini karşısında
ortaya çıkmış yapılar olup, iki veya daha fazla insanın ortak bir
amacı gerçekleştirmek maksadıyla iş birliği içinde bulunmaları
ve davranışlarını biçimsel kurallara göre düzenledikleri
birliktelikler ile oluşan toplumsal bir sistemdir. Örgütler, iletişim
kurmadan faaliyetlerini yerine getiremezler. İş görenlerin
koordinasyonları iletişim sayesinde mümkün olabilmektedir
(Eskiyörük, 2015, s. 67-69). Örgütsel mükemmellik ise tüm örgüt
üyelerinin iletişim yeterliliklerine bağlıdır (Shockley-Zalabak,
2014, s. 6).
1.2.1. Örgütsel İletişimin Tanımı
Örgütsel iletişim, sadece örgüt üyelerinin birbirleriyle karşılıklı
iletişimden ibaret değildir. Esasında daha üst ve karmaşık bir
düzeyde sistematik ve biçimsel bir yapıya sahiptir. Örgüt içi
iletişimin modelini veya türünü belirlemede; örgütlerin yapıları,
faaliyet alanları, yönetim biçimleri, kültürleri ve buna benzer
diğer faktörler de etkili olabilmektedir. Örgütsel iletişim; örgüt
çalışanları, örgütü meydana getiren çeşitli düzeydeki birimler,
yöneticilerle çalışanlar ve yönetim kademesiyle alt birimler
arasında işe ya da sosyal ilişkilere yönelik bildirimlerin
oluşturulduğu, bu ilişkilerin devamını sağlayan bir süreç şeklinde
tanımlanabilir (Günay, 2021, s. 106-107).
Bir başka tanıma göre ise örgütsel iletişim; örgüt amaçlarına
ulaşabilmek maksadıyla gerek örgütü meydana getiren bazı
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bölüm ve öğeler arasında gerekse örgütün çevresi ile sürdürdüğü
bilgi ve düşünce alışverişidir (Artan, 1995, s. 64).
Bir

yaklaşıma

göre

örgütsel

iletişim

dört

perspektifte

irdelenmektedir (Ölçer & Koçer, 2015):
- Mekanistik Perspektif: İletişimi materyalist bir şekilde

ele alan bu perspektif iletişim kanallarına vurgu yapar.
Mekanik perspektife göre iletişim, belli bir noktadan bir
kanal aracılığıyla diğer bir noktaya mesajın iletilme
sürecidir.
- Psikolojik Perspektif: Psikolojik perspektife göre,

bireylerin algıları, biliş ve tutumları çevredeki sayısız
uyarıcı ve süreç arasından yaptıkları bilgi seçimlerini
etkilemektedir.
- Yorumlayıcı-Sembolik

Perspektif:

Yorumlayıcı-

sembolik perspektife göre, bireyler iletişim aracılığıyla
kendi sosyal gerçekliklerini biçimlendirmektedirler.
- Sistem

Etkileşimi

perspektifi:

Sistem-etkileşimi

perspektifi içsel davranışlara yoğunlaşır. Çünkü sosyal
etkileşim gereğinden fazla tekrar eden davranışla
belirlenmektedir. Davranışın çok fazla tekrarlanması ve
tekrarlanan

davranışın

artması

belirsizliği

azaltmaktadır.
Bu bağlamda bir başka yaklaşıma göre de örgütsel iletişim iki
temel yaklaşımla nitelendirilmektedir (Günay, 2021, s. 107):
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- Bireysel çerçeveden daha ziyade örgütün hiyerarşik

yapısına odaklı, bir bakıma belli kurallar ve sistematik
işleyiş çerçevesinde işleyen birimler arasındaki dikey
bilgi alışverişine dayanan bir süreç olarak belirlenmiştir.
Bu bakış açısı örgüt iletişimini mekanik bir süreç
içerisinde örgüt içi rollere ve faaliyetlerin sürekliliğine
dayanan bilgi aktarımıyla sınırlandırmaktadır.
- Çalışanları oluşturan örgüt üyelerinin davranış ve

tutumlarını etkileyen örgüte yönelik algılamaları, duygu
ve düşüncelerine yöneliktir. Bu yaklaşıma göre örgüt içi
iletişim kalitesi ve yeterliliği çalışanların algılamalarını,
duygu ve düşüncelerini etkileyerek davranışlara etki
etmektedir.
Örgütsel iletişim; örgütsel iletişim, iş iletişimi ve yönetim olmak
üzere farklılaşmış üç disiplinin birleşimi olarak görülmüştür. Bu
bağlamda; örgütsel iletişimin örgütsel yapıyı etkilemeyi
(değiştirme,

güçlendirme)

amaçlayan

iletişim

olduğu

söylenmektedir. Yönetim iletişiminin, yöneticilerin kararlarını
etkilemeyi amaçlayan; iş iletişiminin ise bir örgütün temel
hedeflerine yardımcı olan, karlılık/yararlılık düzeyini en üst
seviyelere çıkarmayı amaçlayan iletişim türü olduğu ifade
edilmektedir. Bu üç farklılaşmış iletişim biraz daha detaylı
incelendiğinde görülecek olan farklılıklar şunlardır: iş iletişimi
diğerlerine göre daha geleneksel boyutu içermektedir. Bunun
yanında yönetim iletişimi daha fonksiyonel olmaktadır. Örgütsel
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iletişim de ise en önemli unsur sistemdir. Özetle; iş iletişimi
yeteneklere, örgütsel iletişim bilgiye; yönetimsel iletişim ise
işlev,

yetenek

ve

bilgi

yönelimini

bütünleştirmeye

odaklanmaktadır (Aygün, 2020, s. 88).
Örgütsel iletişim kuramsal açıdan değerlendirildiğinde klasik
yaklaşım göre örgüt içi iletişim biçimi yöneticilerin talimatlarını
ve emirlerini çalışanlara iletme amacını gütmüştür. Yönetici
çalışan arasındaki bu mekanik iletişim biçiminin yönü daha
ziyade tek yönlü ve yukarıdan aşağı şeklinde yürütülmüştür.
İnsan ilişkileri yaklaşımında örgüt içi iletişimin amacı sadece
işlere yönelik değil aynı zamanda örgüt üyelerinin iş tatminlerini
artırmaya, kendilerini örgütün bir parçası olarak hissettirerek
duygusal olarak iyi hissetmelerini sağlamaktır. Modern örgüt
kuramında ise örgütsel iletişimde çalışanlar örgütün tüm
faaliyetlerinden haberdar edilerek alınacak kararlara dahil
edilmelidir. Bunun yanı sıra teknolojik gelişmelere bağlı olarak
ihtiyaç duyulan elektronik ve sanal sistemler alt yapıya dahil
edilmeli; internet tabanlı bulut teknolojileri kullanılmalıdır
(Günay, 2021, s. 115-127).
1.2.2. Örgütsel İletişimin Önemi
İletişim sistemine ihtiyaç duyulmayan hiçbir sosyal oluşum ya da
iş düşünülememektedir. Dolayısıyla iletişim sistemini sağlıklı bir
şekilde yapılandırmayan örgütlerin yaşama şansı mümkün
görünmemektedir (Gülnar, 2007, s. 39). Örgütler, içinde
iletişimin gerçekleştiği nispeten istikrarlı, fiziksel yapılardır. Bu
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anlamda örgütler, iletişim süreçlerinin yaşandığı ve insanların
organizasyondaki çeşitli konumlarından birbirlerine bilgi
gönderdiği yerlerdir. Bu anlamda örgütlerin iletişim ile alakalı
ele aldıkları ve cevap bulmaya çalıştıkları soruların bazıları
şunlardır: (1) İletişim nasıl daha doğru yapılabilir? (2) İletişim
kesintileri nasıl oluşur? (3) Gönderilen mesajın alınan mesaj
olduğundan nasıl emin olunabilir? ve (4) Mesaj göndermek için
en uygun ortam hangisidir? (Mumby & Kuhn, 2019, s. 37).
Yöneticiler genellikle zamanlarının çoğunu toplantılar, yüzyüze
tartışmalar,

e-postalar,

raporlar

vb.

iletişim

amaçlı

harcamaktadırlar. Örgütsel iletişimi önemli kılan değişmeler şu
şekilde sıralanabilir (Sabuncuoğlu & Gümüş, 2016, s. 99-101):
• İşler daha karmaşık olmuştur ve çalışanlar arasında daha
fazla koordinasyon ve etkileşim gerekmektedir.
• İş adımı hızlanmıştır.
• Çalışanlar daha fazla dağılmıştır (farklılık)
• Eş zamanlı, dağıtılmış iş süreçleri daha yaygınlaşmıştır.
• Bilgi ve yenilik, örgütün rekabetçi avantajı için daha
kritik olmuştur.
• İletişim teknolojileri ve ağları, örgütün yapı ve stratejisi
için daha önemli hale gelmiştir.
Bir örgütün bütün olarak işleyişi örgüt üyeleri arasındaki bilgi
alışverişine dayanmaktadır. Bu nedenle bir örgütün faaliyetlerini
yürütmesinde iletişimin oynadığı rolün küçümsenmemesi ya da
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basite indirgenmemesi gerekmektedir (Harcourt, Krizan, &
Merrier P., 1991, s. 3). İşletmelerin amaçlarına ulaşmaları, ancak
iş görenlerin bu amaçlar konusunda açık bir anlayışa sahip
olmaları ve iş birliğinde bulunmalarıyla mümkün olabilecektir
(Schermerhorn, 1989, s. 323).
1.2.3. Örgütsel İletişimin Sınıflandırılması
Örgütsel iletişim kendi içerisinde oldukça geniş bir alanı
kapsamaktadır. Ancak bu çalışmada kişisel, kişiler arası, kişigrup, gruplar arası ve örgütler arası iletişim üzerinde durulacaktır
(Gruner, Logue, Freshley, & Huseman, 1977):
1.2.3.1. Kişisel İletişim
Kaynağının kişi olduğu iletişim türüdür. Aslında kişi iletişimde
hem kaynak hem de iletiyi alan hedef konumundadır. İfadeler,
dışa vurulmayacak şekilde, kişinin içinde üretilir, iletilir ve
yorumlanır. Bu tür bir iletişim sürecinde oluşan ileti(mesaj),
kişinin düşünce ve hislerinden oluşur (Kaynar, 2018, s. 12).
Kişinin kendi kendine düşünmesi, bazı durumları kendi
kafasında tartışması, kararlar vermesi ya da kendi içinde
çatışmalar yaşaması, kişinin kendi kendisi ile iletişimi şeklinde
kabul edilebilir. Kişinin kendi kendisi ile iletişiminde yaşadığı
olumlu ya da olumsuz durumlar çevresi ile olan iletişimine de
yansıyacaktır (Güngör, 2018, s. 55).
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1.2.3.2. Kişiler Arası İletişim
İki veya daha fazla sayıda kişinin bir araya gelerek ya da bazı
araçlar yoluyla gerçekleştirdikleri iletişim türüne kişiler arası
iletişim adı verilir. Kişiler arası iletişim, yüz yüze, mail yoluyla,
telefon ile ya da internet aracılığıyla gerçekleşebilir. Örgütlerdeki
hiyerarşik yapı düşünüldüğünde aynı düzeydeki çalışma
arkadaşları veya üst ya da ast arasında olabilir. Bu iletişim resmi
biçimde olabileceği gibi resmi olmayan bir biçimde de ortaya
çıkabilir (Güngör, 2018, s. 55-56).
1.2.3.3. Kişi-Grup İletişimi
Örgüt üyelerinin üyesi oldukları grup ya da örgüt içindeki diğer
gruplarla olan iletişimidir. İki türlü grup iletişimi söz konusu
olabilmektedir. Bunlardan birincisi bireyden gruba doğru olan
iletişimdir. Yönetici konumunda olan bir çalışanın, yönetim
kuruluna veya ortaklar kuruluna rapor vermesi bu duruma örnek
gösterilebilir. İkincisi ise gruptan bireye iletişimin söz konusu
olduğu iletişim türüdür. Yönetim kurulu tarafından alınan bir
kararın genel müdüre aktarılması bu duruma örnek gösterilebilir
(Gootnick & Gootnick, 1984, s. 189).
1.2.3.4. Gruplar Arası İletişim
Mesajı gönderen tarafın da alıcısı olan tarafın da grup olduğu
iletişim türüdür. Bir örgüt içerisinde yer alan farklı grupların
kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişim, gruplar arası
iletişime örnek gösterilebilir.
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1.2.3.5. Örgütler Arası İletişim
Mesajı gönderen taraf ile alıcısı olan tarafların örgüt olduğu
iletişim türüdür. Örgütler, kendileri ile etkileşim halinde olan
başka örgütlerden etkilenir ya da onları etkilerler. Bir işletmenin
başka bir işletme ile iletişim sürecinde girmiş olması, örgütler
arası iletişime örnek gösterilebilir.
1.2.4. Örgütsel İletişimin İşleyişi ve Yapısı
Örgüt yapısında bulunan iletişim sisteminin işleyişi iki farklı
sınıflandırma ile gösterilebilir. Bunlar; formel (biçimsel-resmi)
iletişim ve informel (biçimsel olmayan) iletişimdir (Slaughter,
Long, & Beli, 1990, s. 19).
1.2.4.1. Formel (Biçimsel-Resmi) İletişim Kanalları
Formel (biçimsel-resmi) iletişim; yapılandırılmış, resmi hatlar
üzerinden akan, hiyerarşik yapının emrettiği yolu takip eden ve
kimin kiminle ne konuda konuşması gerektiği anlamında net olan
iletişim şeklidir (Gülnar, 2007, s. 69). Bu tür iletişimde bir
resmiyetten söz edilir. Bir örgütte çalışanların birbirlerine hanım,
bey diye hitap etmesi, formal iletişimin gereğidir. Bu tür iletişim
soğuk, resmi görünse de örgütte saygının korunabilmesi,
sınırların çizilebilmesi için gereklidir ve çalışanlara bu noktada
avantajlar sağlar (Kılınçarslan, 2016, s. 165). Formel iletişim,
Formel iletişim sürecinde bilgi akışı genellikle dikey, yatay ve
çapraz şeklinde üç yönde olmaktadır.
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1.2.4.1.1. Dikey İletişim Kanalları
Örgütteki hiyerarşik yapıya uygun olarak üst kademedeki
çalışanlar ile alt kademedeki çalışanlar arasındaki iletişimin
gerçekleştiği kanallardır. Dikey iletişim kanalları, yukarıdan
aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru olmak üzere iki yönde
gerçekleşmektedir.
Yukarıdan aşağıya doğru iletişim; yönetimin en üst
basamağından en alt basamağına kadar gerçekleşen mesaj akışı
anlamındadır (Schermerhorn, 1989, s. 340). Yukarıdan aşağıya
doğru formel iletişim, genellikle örgüt faaliyetleri ve stratejisine
dair yapılan açıklamalar, örgüt amaçlarındaki ilerlemelerle ilgili
olarak yöneticilerin alt kademedeki çalışanlara verdiği emir ve
talimatlardan oluşmaktadır (Baird, Post, & Mahon, 1990, s. 370371).
Katz ve Kahn (1977) geliştirdikleri iletişim modelinde yukarıdan
aşağıya doğru iletişimin amaçlarını şu şekilde sıralamaktadır
(Katz & Kahn, 1977, s. 269-270):
• Görev ile ilgili talimatların aktarılması
• Örgüt içerisinde yapılan bir iş ya da görevin diğer iş ya
da görevlerle olan ilişkisinin anlaşılmasını sağlamak
• Örgütün bir takım işlem ve uygulamalarına dönük
bilginin ilgililere aktarılması
• Astlara yönelik bir takım bilgi ve değerlendirmelerin
(kişilik ve işteki başarı durumu gibi) kendilerine
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bildirilmesi

ve

bu

doğrultuda

davranışlarının

ödüllendirilmesi, var ise olumsuz davranışları ile ilgili
olarak uyarılması.
Aşağıdan yukarıya iletişim; bir örgütün alt basamaklarındaki
çalışanlardan üst basamaklardaki çalışanlara doğru gerçekleşen
mesaj akışını ifade etmektedir (Schermerhorn, 1989, s. 341).
Yöneticilerin emirlerinin yerine getirilip getirilmediği, aşağıdan
gelecek olan haberlerle anlaşılabilecektir. Her ast, görevi ile ilgili
olan bilgileri üstlerine rapor eder. Bu sayede yöneticiler, işlerin
yapılışıyla ilgili sonuçları kontrol etme imkanına kavuşurlar.
Aşağıda yukarıya doğru iletişimde, öneri kutuları, acık kapı
politikası ve grup toplantıları ile alt basamaktaki çalışanların
düşünceleri, önerileri, şikayetleri ve başarıları hakkında fikir
sahibi olunur (Tutar, Yılmaz, & Eroğlu, 2014, s. 99).
1.2.4.1.2. Yatay İletişim Kanalları
Yatay iletişim, bir örgütte aynı çalışma grubunda yer alan grup
üyeleri arasında, bir çalışma grubuyla başka bir çalışma grubu
arasında, farklı departman üyeleri arasında ortaya çıkan ve
örgütteki iş akışını izleyen iletişim şeklidir (Miner & Miner,
1985, s. 624). Bir örgüt içerisindeki aynı ya da eşit düzeydeki
çalışanların karşılıklı olarak iş birliği yapmaları durumunda
çıkan ilişki ve bilgi alışverişidir. Asıl amaç, problemleri çözmek
ve koordinasyon sağlayabilmek için bir kanal oluşturmaktır. Bu
sayede iş görenler meslektaşları ile ilişki kurma imkanını
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yakalamış olacaktır. Bu ilişkiler ise iş gören tatmininde önemli
rol oynamaktadır (Stoner & Freeman, 1989, s. 539).
1.2.4.1.3. Çapraz İletişim Kanalları
Herhangi bir bölüm yöneticisinin, kendi birimi ile ilgili bir
konuda başka birimdeki astlarıyla girdiği iletişimi ifade eder.
Değişik kademeler ve birimler arasındaki iletişim çapraz iletişim
olarak nitelendirilir (Eskiyörük, 2015, s. 95).
1.2.4.2. Informel (Biçimsel Olmayan – Resmi
Olmayan) İletişim Kanalları
Bireylerarası ilişkilerin doğal sonucu olarak doğan doğal iletişim
türüne informel (biçimsel olmayan) iletişim denir. Bu tür iletişim
resmi yolları önceden belli olmayan bir iletişim olup, söylentileri,
dedikoduları ve kasıtlı haberleri de içermektedir. Etkili biçimde
kontrol edilmediği takdirde örgütsel düzeni köklü bir şekilde
sarsmaya ve biçimsel iletişimin boyutlarını aşmaya başlayabilir
(Sabuncuoğlu & Gümüş, 2016, s. 130).
Kişiler arası ilişkilerde yönetici açık, samimi ve hoşgörülü
olursa, o örgüt içerisinde destekleyici bir iklim oluşacak ve
böylece kişiler kendilerini daha rahat ifade edebileceklerdir. Öte
yandan kişilerin kendi yeteneklerini ve becerilerini kullanma
fırsatı doğacak, dürüstlük, esneklik ve açıklığa daha fazla önem
vereceklerdir. Aksi bir durumda belli kişileri kazanma isteği
diğer kişilerin kaybedilmesine sebep olabilecektir. İşbirlikçi,
destekleyici iklimlerin yerine mücadele ve düşmanlığın
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sergilendiği savunmacı ortamlar, informel iletişimin oluşmasına
daha fazla zemin hazırlayacaktır (Premeaux, Gordon, Mondy, &
Sharplin, 1991, s. 291).
1.3. İŞ TATMİNİ
İş tatminin ne olduğuna dair literatürde ortak bir tanıma ulaşmak
mümkündür değildir. Aslında bunun temel nedeni iş kelimesinin
çok farklı anlamlarda kullanılıyor olmasıdır (Aziri, 2011, s. 77). İş
Tatmini ile ilgili olarak yapılmış tanımların bir kısmı şu şekilde
özetlenebilir.
İş tatmini; “bireyin beklediği veya arzu ettiği çıktılarla, gerçekleşen
çıktılar arasında yaptığı karşılaştırma sonucunda işine karşı
beslediği duygusal tepkidir” (Miner J. , 1992, s. 116).
İş tatmini; “kişinin iş ile ilgili görevlerini başarıp başaramadığı
ile ilgili ruh halinin tadında olmasıdır” (Yang & Chang, 2008, s.
878).
İş tatmini aşağıdaki nedenlerden dolayı işletme biliminin ve
örgütsel davranış alanının en önemli konularından birisidir
(Spagnoli, Caetano, & Santos, 2012, s. 610):
- İş ikliminin değerlendirilmesinde oynadığı rol,
- Rol davranışları, örgütsel bağlılık, devamsızlık ve

personel devir oranı gibi örgütsel çıktılar açısından
oynadığı rol,
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- Verimlilik açısından temel belirleyici olarak oynadığı

rol.
İş tatmini çalışanların işten elde ettiği faydanın ölçülmesinde
kullanılan

en

önemli

göstergelerden

birisidir

Theodossiou, & Vasileiou, 2008, s. 1907).

(Skalli,

İş tatmini

tanımlanmış bir işin samimi bir şekilde yapılması ve işin
başarılmasında durumunda da gurur duyulmasıdır (Wicker,
2011, s. 3).
İş tatmini; içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini olarak iki şekilde
ele alınabilir. İçsel iş tatmini, işin kendisinin ayrılmaz bir parçası
olan iş özelliklerine (kişinin becerilerini kullanma fırsatı, işin
çeşitliliği, bağımsız çalışabilme vb.) karşı insanların duygusal
tepkilerini kapsar. Dışsal iş tatmini ise işin kendisinin dışındaki
özellikleri kapsar (Stride, Wall, & Catley, 2007, s. 1).
Christen vd. (2006), Tipik bir iş tatmini modelini Şekil 2’deki
gibi ifade etmektedir.
Şekil 2. Tipik Bir İş Tatmini Modeli
İş Performansı

Firma
Performansı

İş faktörleri
Rol algılarıyla
ilgili sorunlar
İş Tatmini

Kaynak: (Christen, Iyer, & Soberman, 2006, s. 138)
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Tipik bir iş tatmini modeli Şekil 1'de görülmektedir. Bu modele
göre iş tatmini üzerinde üç faktörün etkisi vardır. Bunlar
(Christen, Iyer, & Soberman, 2006, s. 138);
- İş ile ilgili faktörler
- Rol algılarıyla ilgili sorunlar
- İş performansı

İş ile ilgili faktörler ve iş performansı, iş memnuniyetini olumlu
yönde etkiliyorken, rol algılarıyla ilgili sorun yaşanması, iş
tatminini olumsuz yönde etkilemektedir.
İş tatmini; işin doğası, maaş ve ek ödemeler, ilerleme fırsatları,
yönetim, çalışma grupları ve çalışma koşulları gibi bir dizi
faktörün etkisi altındadır. İş tatminini etkileyen faktörlere şekil
3’te yer verilmiştir.
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Şekil 3. İş Tatminini Etkileyen Faktörler

- Yöneticinin insanlar için endişesi
- İş tasarımı (kapsam, derinlik, ilgi, algılanan değer)
- Tazminat (dışsal ve içsel tutarlılık)
- Çalışma koşulları
- Sosyal ilişkiler
- Algılanan uzun vadeli fırsatlar
- Başka yerlerde algılanan fırsatlar
- Başarı ihtiyacı

İş tatmini/tatminsizliği

Örgütsel Bağlılık

Personel devir
sayısı,
Devamsızlık,
Geç kalma,
İş kazaları,
Grevler,
Şikayetler,
İşi sabotaj vb.

Kaynak: Rue & Byars, 2003; akt: Aziri, 2011, s. 81.
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1.4. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM-İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ
Güçlü bir örgüt yapısı için çalışanlardan örgütün vizyonu ve
amacı hakkında düzenli olarak geri bildirim ve değerlendirme
alınırken aynı zamanda çalışanlar da bilgilendirilmelidir. Diğer
yandan örgüt yapısından kaynaklanan biçimsel iletişim yanında
çalışanların kendi aralarında birtakım ihtiyaçlardan ortaya çıkan
biçimsel olmayan iletişimin, çalışanlar arasında arkadaşlık ve iş
birliği

duygularının

ortaya

çıkmasına

yardımcı

olduğu

unutulmamalıdır. Çünkü biçimsel olmayan iletişim biçimsel
iletişimin boşluklarını tamamlayarak çalışanlar arasında sağlıklı
ve olumlu bir iletişimin ortaya çıkmasını sağlar. Bu konuda
önemli bir nokta da örgütlerde yönetici ile çalışanlar arasındaki
iletişimin, iş ve sosyal ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak ortaya
çıktığıdır. Bu nedenle yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişim
şekilleri de çalışanların iş tatminleri üzerinde etkili olurken,
yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişim kalitesinin artması da
çalışanların iş tatminleri üzerinde etkili olmaktadır (Eroğluer,
2011, s. 124-126).
İş tatmini ve örgütsel iletişim üzerine yapılan araştırmalarda da
iş yerinde etkili iletişimin; işgören bağlılığını artırdığı, çıktıların
kalite düzeyini yükselttiği ve iş stresini azalttığı ifade edilmiş,
bunların iş tatminini olumlu olarak etkilediği iddia edilmiştir.
Diğer bir ifadeyle İyi bir iletişimin iş tatmininin habercisi
olduğunu ileri sürülmüştür. Çünkü Ast – üst ilişkileri arasındaki
açık olmayan iletişimin özellikle yeni işgörenler açısından rol
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belirsizliği yarattığı ve bunun da söz konusu işgörenlerin iş
tatminini azalttığı vurgulanmaktadır (Karcıoğlu, Timuroğlu, &
Çınar, 2009, s. 67).
Gemma Doleman, Twigg, Bayes ve Chivers tarafından pediatri
hemşirelerinin iş tatmini ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkiyi
araştırmak amacıyla yapılan çalışmada yöneticilerle kurulan
ilişkinin ve iletişim ikliminin pediatri hemşirelerinin iş tatminini
doğrudan etkilediği saptanmıştır (Doleman, Twigg, Bayes, &
Chivers, 2021, s. 376). Bakan ile Büyükbeşe tarafından yapılan
“Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler:
Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması” başlıklı çalışma
sonucunda; hem iletişim ile işin niteliğinden tatmin arasında hem
de iletişim ile yöneticiden tatmin arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Bakan & Büyükbeşe,
2004, s. 17-18).
Eroğluer tarafından İletişim boyutları ile iş tatmini boyutları
arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan aşamalı
regresyon analizi sonucunda iletişim ile iş tatmini boyutları
olarak alınan yönetim politikası, yönetici, çalışma arkadaşları,
işin niteliği ve ücret boyutları arasında anlamlı ilişkiler
bulunmuştur (Eroğluer, 2011, s. 132). Karcıoğlu, Timuroğlu ve
Çınar tarafından sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel veya
devlet hastanelerinde yapılan çalışma sonucunda, örgütsel
iletişimin iş tatmini ile pozitif yönlü ilişki içerisinde olduğu
belirlenmiş, etkili bir örgütsel iletişime sahip örgütlerin, işgören

39 | ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ

üzerinde daha fazla iş tatmini sağladığı ortaya çıkmıştır
(Karcıoğlu, Timuroğlu, & Çınar, 2009, s. 73).
Yine sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir özel hastanede
Soysal, Öke, Yağar, Tunç tarafından yapılan çalışma sonucunda,
iş tatmini ve örgütsel iletişimin boyutları (bilgilendirme, hedef
belirleme, eleştirel iletişim, birincil ilişkiler, geri bildirim)
arasındaki ilişkiler aşağıda verilen Tablo 4’de gösterilmiştir. İş
tatmini ile örgütsel iletişim boyutları arasında ve iletişimin alt
boyutları arasındaki ilişkilerin pozitif yönde ve anlamlı olduğu
belirlenmiştir. Hedef belirleme ve bilgilendirme; geri bildirim ve
hedef belirleme, geri bildirim ve bilgilendirme arasında pozitif
yönlü ve kuvvetli bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (Soysal,
Öke, Yağar, & Tunç, 2017, s. 248). Yücekaya ve Hündür
tarafından Çanakkale’de faaliyet gösteren büyük ölçekli bir
işletmede enter metodu kullanılarak yapılan regresyon analizi
sonucunda kurum içi iletişimin iş tatmininin anlamlı bir
yordayıcısı olduğu saptanmıştır (Yücekaya & Hündür, 2020, s.
49).
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İKİNCİ BÖLÜM
2. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE
ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
2.1. METODOLOJİ
Bu bölümde örgütsel iletişimin çalışanların iş tatmini üzerine
etkisini incelemek amacıyla yapılan saha araştırması bilgilerine
yer verilecektir. Bu amaçla; araştırmanın amacı, anakütle ve
örneklem, veri toplama teknikleri, veri değerleme yöntemleri,
araştırma

bulgularının

değerlendirilmesi

başlıkları

ele

alınacaktır.
2.1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı; Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyette bulunan orta ve büyük ölçekli işletmelerde örgütsel
iletişim sürecinin etkinliğini, işletmelerde faaliyetlerini sürdüren
çalışanların iş tatmin düzeyini, örgütsel iletişim ile çalışanların iş
tatmin düzeyi arasındaki ilişki analiz etmektir.
2.1.2. Anakütle ve Örneklem
Bu çalışmanın ana kütlesini Malatya Organize Sanayi
Bölgesi’nde 2005 yılında faaliyetlerini sürdüren orta ve büyük
ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. 2005 yılı itibariyle Malatya
Birinci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunmak için
başvuran işletmelerin tamamı çalışır durumdadır. İkinci
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Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 176 firmanın başvurusu
bulunmaktadır.

Bunların

bir

kısmının

fabrika

inşaatı

tamamlanmış olmakla birlikte, çalışır durumda olan işletme
henüz mevcut değildir. Çalışmanın ana kütlesini Malatya Birinci
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren 96 işletme
oluşturmaktadır. Bu işletmelerde çalışan yaklaşık 4.000 kişi
bulunmaktadır. Maliyet ve süre gibi kısıtlayıcı faktörlerden
dolayı anakütleyi temsil etmesi amacıyla tesadüfi örnekleme
yoluyla 150 kişi belirlenmiştir. Bu kişilere uygulanan
anketlerden 120 tanesinin eksiksiz olarak dönüşü sağlanmıştır.
Anakütleyi temsil etme yeteneği açısından bu örneklem hacmi
yeterlidir.
2.1.3. Veri Toplama Teknikleri
Çalışmada kullanılacak veriler, anket yöntemi ile elde edilmiştir.
Yöntem olarak anketin tercih edilmesinin nedeni, yapısı gereği
standartlaşmaya elverişli olması ve birinci derecede veri
toplamada çok sık kullanılan bir yöntem olmasıdır.
Anket formu; toplamda 13 maddeden oluşmaktadır. Bu
maddelerin her birinde “a” ve “b” şeklinde ikişer soru yer
almakta; her maddenin a şıkkında örgütsel iletişim ile ilgili
faktörün mevcut durumu, “b” şıkkında ise arzu edilen durumu
sunulmuştur. Dolayısıyla örgütsel iletişim faktörünün iş
görenleri ne düzeyde tatmin ettiğini “b” şıkları yansıtmaktadır.
Soru ifadeleri, 3 seçenekli cevaplardan oluşmaktadır.
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Anket formunun hazırlanmasının ardından pilot uygulama
yapılmış, sorulara ilişkin tespit edilen bazı eksiklikler
düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu sayede çalışmada kullanılacak
anketin yüzeysel geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmaya
çalışılmıştır. Sonrasında yüz yüze yapılan görüşmelerle
katılımcılara bu anket formları doldurulmuştur.
2.1.4. Veri Değerleme Yöntemleri
Araştırmadan elde edilen verilerin analiz edilmesinde; frekans
dağılımı, aritmetik ortalama, ağırlıklı aritmetik ortalama ve
tablolardan yararlanılmıştır.
Frekans dağılımı: Hazırlanan anket formlarındaki sorulara
verilen cevaplardan elde edilen veriler, dağılımlara ilişkin
frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada hem
üç veri (1= Hiç, 2= Kısmen, 3= Tamamen şıklarına ait veriler)
arasındaki nısbi kıyaslamada; hem de mevcut ve olması gereken
durumlara ilişkin iki veri arasındaki kıyaslamada frekans
analizleri kullanılmıştır.
Aritmetik ortalama: Seride yer alan değerlerin toplamını,
toplam gözlem sayısına (toplam frekansa) bölmek suretiyle elde
edilmiştir.
Ağırlıklı aritmetik ortalama: Araştırmada “hiç” seçeneğine 1,
“kısmen” seçeneğine 2 ve “tamamen” seçeneğine 3 ağırlık puanı
verilmek suretiyle her bir tablo için ağırlıklı aritmetik ortalamalar
hesaplanmış ve değerlendirmeler kullanılmıştır.
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Tablolar: Verilerin sunulmasında ise, tablolar kullanılmıştır. Bu
tablolar 4 sütun ve 5 satırdan oluşmaktadır. Sütunlar örgütsel
iletişim faktörüne ilişkin düzey, her bir seçenek için tercihi eden
iş gören sayısı, bunların toplama oranı ve ağırlıklı aritmetik
ortalama başlıklarından oluşmaktadır. Satırlar ise satır başlığı,
hiç – kısmen ve tamamen seçenekleri ile toplamdan
oluşmaktadır.
Anket formunda yer alan her bir madde altında iki tablo yer
almaktadır. Bu tabloların birincisinde örgütsel iletişim faktörüne
ilişkin mevcut durumun değerlendirilmesi bulunmaktadır. İkinci
tablolarda ise olması arzu edilen değerler yer almaktadır.
2.2. ARAŞTIRMA BULGULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Firma Çalışanlarının Yöneticilerine Bilgi Sunarken Açık
ve Dürüst Davranma Düzeyleri Hakkında Mevcut Durum ve
Olması

Arzu

Edilen

Durum:

Firma

çalışanlarının

yöneticilerine bilgi sunarken açık ve dürüst davranma düzeyleri
hakkında mevcut durum Tablo 4’te arzu edilen durum ise Tablo
5'te gösterildiği şekildedir.
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Tablo 1. Çalışanların Bilgi Sunumunda Açık ve Dürüst Davranma
Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

4

0,03

KISMEN

74

0,62

TAMAMEN

42

0,35

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

77
TOPLAM

Tablo 2. Bilgi Sunumunda Çalışanların Açık ve Dürüst Davranmasıyla
İlgili Beklenti Düzeyi

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

0

0,00

KISMEN

12

0,10

TAMAMEN

108

0,90

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

96

Tablo 1'deki değerlere dikkat edildiğinde; “Çalışanların Bilgi
Sunumunda Açık ve Dürüst Davranma Düzeyleri” faktörü
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %35'tir.
Başka bir ifadeyle; "bilgi sunumunda çalışanların yöneticilerine
karşı tamamen açık ve dürüst davranma düzeylerinin" yaklaşık
%35

oranında

katılımcıların

olduğu
%90’ı,

görülmektedir.
"bilgi

Tablo

sunumunda

2’de

ise

çalışanların
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yöneticilerine karşı tamamen açık ve dürüst davranması
gerektiğini" belirtmektedir.
Diğer yandan Tablo 1'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri
%77 ve Tablo 2'ye ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri %96
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör açısından mevcut
durum ile olması arzu edilen durum arasında %22'lik bir fark
bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu faktör açısından
çalışanların iş tatmin düzeylerinin beklentilere nazaran düşük
olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle örgütsel iletişimin bu
faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini olumlu yönde
etkilemediği söylenebilir.
Çalışanların yöneticilere bilgi sunumunda açık ve dürüst
davranmaları öncelikle onların kişilik özellikleri ile ilgilidir.
Ancak örgüt kültürü de bu konuda önemli bir etkendir. Yani
çalışanların kişilik özelliklerinin bilgi sunumunda yöneticilerine
karşı açık ve dürüst davranmaya çok yatkın olmadıkları
söylenebilir. Ayrıca bu konuda firmalarda gerekli ortamın
yeterince bulunmadığını söylemek de mümkündür.
2. Yöneticilerin Personele Vermiş Oldukları Emir ve
Talimatları Tekrarlama Düzeyleri Hakkında Mevcut Durum
ve Olması Arzu Edilen Durum: Yöneticilerin personele vermiş
oldukları emir ve talimatları tekrarlama düzeylerine ilişkin
mevcut durum Tablo 3'te, arzu edilen durum ise Tablo 4'te
gösterildiği şekildedir.
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Özellikle her bir sözcüğün önemli olduğu ve emirlerin karmaşık
bulunduğu durumlarda, mesajı birkaç kez, can sıkmadan, farklı
biçimlerde ve açıklamalı olarak tekrarlamak oldukça yararlı
olabilir. Ancak bu tekrarlama gereğinden fazla olmamalıdır.
Çünkü çok tekrarlanan şey, basit ve bilinir bir duruma
geleceğinden ihmale neden olabilir.
Tablo 3. Yöneticilerin Personele Vermiş Oldukları Emir ve
Talimatları Tekrarlama Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

20

0,17

KISMEN

52

0,43

TAMAMEN

48

0,40

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

74

Tablo 4. Yöneticilerin Personele Vermiş Oldukları Emir ve
Talimatları Tekrarlamalarına İlişkin Personelin Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

0

0,00

KISMEN

22

0,18

TAMAMEN

98

0,82

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

94
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Tablo 3’teki ve Tablo 4’teki değerler incelendiğinde etkili
iletişimde; "yöneticilerin vermiş oldukları emir ve talimatları
tekrarlama düzeylerine" ilişkin faktör açısından mevcut durum
ile olması arzu edilen durum arasında önemli farklılıklar
görülmektedir.

Yani

çalışanların

beklentilerinin

gerçekleşenlerden

bu
daha

faktör
yüksek

açısından
olduğu

görülmektedir.
Tablo 3'teki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %40'tır. Diğer
bir ifadeyle bu oran; "yöneticilerin vermiş oldukları emir ve
talimatları tekrarlama düzeylerini" belirtmektedir. Tablo 4'te ise;
"yöneticilerin vermiş oldukları emir ve talimatları tekrarlamaları
gerektiğini" belirtenlerin oranının %82 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 3'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri
%74 ve Tablo 4'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri %94
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör açısından mevcut
durum ile olması arzu edilen durum arasında %20'lik bir fark
bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu faktör açısından
çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin düzeylerinin düşük
olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle örgütsel iletişimin bu
faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini olumlu yönde
etkilemediği söylenebilir.
Yöneticilerin vermiş oldukları emir ve talimatları tekrarlamaları
öncelikle onların kişilik özellikleri ile ilgilidir. Ancak örgüt
kültürü de bu konuda önemli bir etkendir. Yani yöneticilerin
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kişilik özelliklerinin vermiş oldukları emir ve talimatları
tekrarlamalarına çok yatkın olmadıkları söylenebilir. Ayrıca bu
konuda firmalarda gerekli ortamın yeterince bulunmadığını
söylemek de mümkündür.
3. İşletme İçerisindeki Personelin Haberleşme Sırasında
Kendilerini

O

Andaki

Haberleşme

Konusuna

Yoğunlaştırabilme Düzeyleri ile İlgili Mevcut Durum ve
Olması Arzu Edilen Durum: İşletme içerisindeki personelin
haberleşme sırasında kendilerini o andaki haberleşme konusuna
yoğunlaştırabilme düzeleriyle ilgili olarak mevcut durum tablo
5'te, arzu edilen durum ise Tablo 6'da gösterildiği şekildedir.
Tablo 5. İşletme İçerisindeki Personelin Haberleşme Sırasında
Kendilerini O Andaki Haberleşme Konusuna Yoğunlaştırabilme
Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

24

0,20

KISMEN

58

0,48

TAMAMEN

38

0,32

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

71
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Tablo 6. Haberleşme Sırasında Kendilerini O Andaki Haberleşme
Konusuna Yoğunlaştırmalarına Yönelik Çalışanların Beklenti
Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

0

0,00

KISMEN

16

0,13

TAMAMEN

104

0,87

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

94

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"çalışanların iletişim sırasında kendilerini iletişim konusuna
yoğunlaştırma düzeylerine" ilişkin faktör açısından mevcut
durum ile olması arzu edilen durum arasında önemli farklılıklar
görülmektedir.

Yani

çalışanların

beklentilerinin

gerçekleşenlerden

bu
daha

faktör
yüksek

açısından
olduğu

görülmektedir.
Tablo 5'teki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %32'dir.
Diğer bir ifadeyle bu oran; "çalışanların iletişim sırasındaki
konuya yoğunlaşma düzeylerini" belirtmektedir. Tablo 6'da ise;
"çalışanların iletişim konusuna yoğunlaşmaları gerektiğini"
belirtenlerin oranının %87 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 5'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri
%71 ve Tablo 6'ya ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri %94
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör açısından mevcut
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durum ile olması arzu edilen durum arasında %23'lük bir fark
bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu faktör açısından
çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin düzeylerinin düşük
olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle örgütsel iletişimin bu
faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini olumlu yönde
etkilemediği söylenebilir.
İletişim sırasında, iletişimde bulunan kişilerin özellikle de
alıcının

kendisini

o

andaki

haberleşme

konusuna

yoğunlaştırabilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum gerek
çalışma koşullarından gerekse çalışanların kişilik yapılarındaki
farklılıklarından dolayı çeşitli aksaklıklar gösterebilmektedir.
İşletme içindeki personelin kendilerini o andaki haberleşme
konusuna yoğunlaştırabilmeleri gerek işletme çalışanlarının
gerekse de iletme yöneticilerinin kişisel farklılıkları ile yakından
ilgilidir. Çalışanların iletişim sırasında o andaki iletişim
konusuna yoğunlaşabilmeleri öncelikle onların kişilik özellikleri
ile ilgilidir. Ancak örgüt kültürü ve çalışma ortamı da bu konuda
önemli diğer etkenlerdir. Yani çalışanların kişilik özelliklerinin,
çalışma ortamının ve örgüt yapısının çalışanın iletişim sırasında
kendilerini o andaki iletişim konusuna yoğunlaştırabilmelerine
çok yatkın olmadıkları söylenebilir.
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4. Çalışanların ve Yöneticilerin İşletme İçi Haberleşmeleri
Sırasında Kendilerine Aktarılan Bilgi ve Talimatlara Karşı
Önyargılı Olmalarıyla İlgili Mevcut Durum ve Olması Arzu
Edilen Durum: Çalışanların ve yöneticilerin iletişim konusuna
karşı önyargılı olma düzeyleri ile ilgili mevcut durum Tablo 7'de,
arzu edilen durum ise Tablo 8'de gösterildiği şekildedir.
Tablo 7. Gerek Çalışanların Gerekse Yöneticilerin İşletme İçi
Haberleşmeleri Sırasında Kendilerine Aktarılan Bilgi ve Talimatlara
Karşı Önyargılı Olma Düzeyi

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

44

0,37

KISMEN

66

0,55

TAMAMEN

10

0,08

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

57

Tablo 8. Gerek Çalışanların Gerekse Yöneticilerin İşletme İçi
Haberleşmeleri Sırasında Kendilerine Aktarılan Bilgi ve Talimatlara
Karşı Önyargılı Olmalarına İlişkin Beklenti Düzeyi

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

28

0,23

KISMEN

24

0,20

TAMAMEN

68

0,57

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

77
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Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde; "gerek
çalışanların gerekse yöneticilerin iletişim konusuna karşı
önyargılı olmalarına" ilişkin faktör açısından mevcut durum ile
olması

arzu

edilen

durum

arasında önemli

farklılıklar

görülmektedir. Bu faktör açısından mevcut durumun çok da
olumlu olduğu söylenemez. Öte yandan çalışanların bu faktör
açısından beklentilerinin de çok yüksek olmadığı görülmektedir.
Tablo 7'deki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %8'dir. Diğer
bir ifadeyle bu oran; "Çalışanların veya yöneticilerin iletişim
konusuna karşı önyargılı olma düzeylerini" belirtmektedir. Tablo
8'de ise; "çalışanların ve yöneticilerin iletişim konusuna karşı
önyargılı olmaları gerektiğini" belirtenlerin oranının %57 olduğu
görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 7'ye ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %57 ve Tablo 8'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri
%77 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör açısından
mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında %20'lik bir
fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu faktör
açısından

çalışanların

beklentilerine

nazaran

iş

tatmin

düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde çok fazla etkilemediği söylenebilir.
Gerek çalışanlar gerekse yöneticiler işletme içi haberleşmeleri
sırasında

çeşitli

kişi

veya

olaylara

karşı

önyargılı
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olabilmektedirler. Bu durum hem çalışan veya yöneticilerin
kişisel

farklılıklarından

hem

de

çalışma

koşullarından

kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu durumun yani çalışan veya
yöneticilerin

haberleşmeleri

sırasında

önyargılı

olmaları

genellikle örgütsel iletişimin verimliliği açısından genellikle
istenmeyen durum olarak değerlendirilmektedir. Bu iki tablodaki
değerler incelendiğinde etkili iletişimin "Bilgi ve Talimatlara
Karşı Önyargılı Olmaları"na ilişkin faktör açısından mevcut
durumun pek de olumlu olmadığı söylenebilir. Çalışanların etkili
iletişime ilişkin bu faktör açısından beklentilerinin yüksek
olmadığı görülmektedir.
5. Hem Çalışanların Birbirleriyle Hem de Yöneticilerin
Çalışanlarla Olan Bilgi Alışverişlerinin Açık ve Net Olma
Düzeyleriyle İlgili Mevcut Durum ve Olması Arzu Edilen
Durum: Hem Çalışanların Birbirleriyle Hem de Yöneticilerin
Çalışanlarla Aralarındaki Bilgi Alışverişinin Açık ve Net Olma
Düzeyleriyle İlgili Mevcut Durum Tablo 9'da, arzu edilen durum
ise Tablo 10'da gösterildiği şekildedir.
Tablo 9. Gerek Personel Arasındaki Gerekse Yöneticilerle Çalışanlar
Arasındaki Bilgi Alışverişinin Açık ve Net Olma Düzeyleri
DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

14

0,12

KISMEN

70

0,58

TAMAMEN

36

0,30

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

73
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Tablo 10. Gerek Personel Arasındaki Gerekse Yöneticilerle Çalışanlar
Arasındaki Bilgi Alışverişinin Açık ve Net Olma Derecelerine Yönelik
Çalışanların Beklenti Düzeyleri

DÜZEY
HİÇ
KISMEN
TAMAMEN
TOPLAM

SAYI

ORAN

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

8
6
106
120

0,07
0,05
0,88
1,00

94

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde; "bilgi
alışverişinin açık ve net olmasına" ilişkin faktör açısından
mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında önemli
farklılıklar görülmektedir. Bu faktör açısından mevcut durumun
çok da olumlu olduğu söylenemez. Yani çalışanların bu faktör
açısından beklentilerinin gerçekleşenden çok daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Tablo 9'daki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %30'dur.
Diğer bir ifadeyle bu oran; "bilgi alışverişinin açık ve net olma
düzeylerini" belirtmektedir. Tablo 10'da ise; "bilgi alışverişinin
açık ve net olması gerektiğini" belirtenlerin oranının %88 olduğu
görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 9'a ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri
%73 ve Tablo 10'a ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama değeri %94
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör açısından mevcut
durum ile olması arzu edilen durum arasında %21'lik bir fark
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bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu faktör açısından
çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin düzeylerinin düşük
olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle örgütsel iletişimin bu
faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini olumlu yönde
etkilemediği söylenebilir.
Çalışanlar veya yöneticiler arasındaki bilgi alışverişinin açık ve
net olması iş tasarımı ile alakalı bir durum olup aynı zamanda
yönetici ve çalışanların kişisel farklılıklarıyla da alakalıdır. İş
tatmininin yüksek olduğu işletmelerde örgütsel iletişimdeki bilgi
alışverişinin açık ve net olma düzeyi oldukça yüksektir. Bu iki
tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimin "Bilgi
alışverişinin açık ve net olmasına" ilişkin faktör açısından
mevcut durumun olumsuz olduğu söylenebilir. Çalışanların etkili
iletişime ilişkin bu faktör açısından beklentilerinin yüksek
olduğu görülmektedir.
6. Hem Çalışanların Birbirleriyle Hem de Yöneticilerin
Çalışanlarla Olan Bilgi Alışverişlerinin Düzenli Olma
Dereceleriyle ilgili Mevcut Durum ve Olması Arzu Edilen
Durum: Hem çalışanların birbirleriyle hem de yöneticilerin
çalışanlarla olan bilgi alışverişlerinin düzenli olma dereceleriyle
ilgili mevcut dulum Tablo 11'de, arzu edilen durum ise Tablo
12'de gösterildiği şekildedir.
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Tablo 11. Gerek Personel Arasındaki Gerekse Yöneticilerle Çalışanlar
Arasındaki Bilgi Alışverişinin Düzenli Olma Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

14

0,12

KISMEN

72

0,60

TAMAMEN

34

0,28

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

72

Tablo 12. Gerek Personel Arasındaki Gerekse Yöneticilerle Çalışanlar
Arasındaki Bilgi Alışverişinin Düzenli Olma Derecelerine Yönelik
Çalışanların Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

2

0,02

KISMEN

4

0,03

TAMAMEN

114

0,95

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

98

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde; "bilgi
alışverişinin düzenli olmasına" ilişkin faktör açısından mevcut
durum ile olması arzu edilen durum arasında önemli farklılıklar
görülmektedir. Bu faktör açısından mevcut durumun çok da
olumlu olduğu söylenemez. Yani çalışanların bu faktör açısından
beklentilerinin gerçekleşenden çok daha yüksek olduğu
görülmektedir.
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Tablo 11'deki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %28'dir.
Diğer bir ifadeyle bu oran; "bilgi alışverişinin düzenli olma
düzeylerini" belirtmektedir. Tablo 12'de ise; "bilgi alışverişinin
düzenli olması gerektiğini" belirtenlerin oranının %90 olduğu
görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 11'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %72 ve Tablo 12'ye ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %98 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
%26'lık bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilemediği söylenebilir.
Çalışanlar veya yöneticiler arasındaki bilgi alışverişinin düzenli
olması iş tasarımı ile alakalı bir durum olup aynı zamanda
yönetici ve çalışanların kişisel farklılıkları ve örgüt yapısıyla da
alakalıdır. İş tatmininin yüksek olduğu işletmelerde örgütsel
iletişimdeki

bilgi

alışverişinin

oldukça

düzenli

olduğu

söylenebilir. Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili
iletişimin "bilgi alışverişinin düzenli olmasına" ilişkin faktör
açısından mevcut durumun olumsuz olduğu söylenebilir.
Çalışanların etkili iletişime ilişkin bu faktör açısından
beklentilerinin çok yüksek olduğu görülmektedir.
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7. Yöneticilerin Gerekli Olan Yazılı ve Sözlü Haber Akışının
Dışında Dedikodu veya Söylenti Şeklindeki Haber Akışına
Açık Olma Düzeyleri Hakkında Mevcut Durum ve Olması
Arzu Edilen Durum: Yöneticilerin gerekli olan yazılı ve sözlü
haber akışının dışında dedikodu veya söylenti şeklindeki haber
akışına açık olma düzeyleri hakkında mevcut durum Tablo 13'te,
arzu edilen durum ise Tablo 14'te olduğu gibidir.
Tablo 13. Yöneticilerin Gerekli Olan Yazılı ve Sözlü Haber Akışının
Dışında Dedikodu veya Söylenti Şeklindeki Haber Akışına Açık
Olma Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

28

0,23

KISMEN

50

0,42

TAMAMEN

42

0,35

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

71

Tablo 14. Yöneticilerin Gerekli Olan Yazılı ve Sözlü Haber Akışının
Dışında Dedikodu veya Söylenti Şeklindeki Haber Akışına Açık
Olma Derecelerine Yönelik Çalışanların Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

50

0,42

KISMEN

20

0,16

TAMAMEN

50

0,42

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

67
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Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
“yöneticilerin dedikodu ve söylentilere açık olmasına" ilişkin
faktör açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum
arasında önemli farklılıkların olmadığı görülmektedir. Bu faktör
açısından mevcut durumun olumlu olduğu söylenebilir. Yani
çalışanların bu faktör açısından beklentilerinin gerçekleşenden
daha düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 13'teki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %35'tir. Diğer
bir ifadeyle bu oran; "yöneticilerin dedikodu ve söylentilere açık
olma düzeylerini" belirtmektedir. Tablo 14'te ise; "yöneticilerin
dedikodu ve söylentilere açık olması gerektiğini" belirtenlerin
oranının %42 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 13'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %71 ve Tablo 14'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %67 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından olması arzu edilen durum ile mevcut durum arasında
%4'lük bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların iş tatmin düzeylerinin beklentilerine
nazaran yüksek olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle örgütsel
iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini olumsuz
yönde etkilemediği söylenebilir.
Yöneticilerin dedikodu ve söylentilere açık olmaları daha ziyade
çalışma koşulları ve yöneticilerin kişisel farklılıkları ile
alakalıdır. Çalışma ortamında ister istemez ve kendiliğinden
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dedikodu ve söylenti şeklinde yazılı ve sözlü haber akışının
dışında bir haber akışı oluşacaktır. Yöneticilerin bu haber
akışından haberdar bir şekilde gerekli tedbirleri almaları
gerekmektedir. Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili
iletişimin "yöneticilerin dedikodu ve söylentilere açık olmasına"
ilişkin faktör açısından mevcut durumun olumlu olduğu
söylenebilir. Çalışanların etkili iletişime ilişkin bu faktör
açısından beklentilerinin düşük olduğu görülmektedir.
8. Yöneticiler ve İşletmede Çalışanların İletmek istedikleri
Mesaj, Bilgi ve Emirleri İletmede Gerekli Araç ve Yöntemleri
Kullanmaları ile ilgili Mevcut Durum ve Olması Arzu Edilen
Durum: Yöneticiler ve işletmede çalışanların iletmek istedikleri
mesaj, bilgi ve emirleri iletmede gerekli araç ve yöntemleri
kullanmaları ile ilgili mevcut durum Tablo 15'te, olması arzu
edilen durum ise Tablo 16'da gösterildiği şekildedir.
Tablo 15. Yöneticiler ve İşletmede Çalışanların İletmek İstedikleri
Mesaj, Bilgi ve Emirleri İletmede Gerekli Araç ve Yöntemleri
Kullanmak Konusundaki Becerikli Olma Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

12

0,10

KISMEN

78

0,65

TAMAMEN

30

0,25

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

75
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Tablo 16. Yöneticiler ve İşletmede Çalışanların İletmek İstedikleri
Mesaj, Bilgi ve Emirleri İletmede Gerekli Araç ve Yöntemleri
Kullanmak Konusundaki Becerikli Olmalarına Yönelik Çalışanların
Beklenti Düzeyleri
DÜZEY
HİÇ
KISMEN
TAMAMEN
TOPLAM

SAYI

ORAN

ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

2
4
114
120

0,02
0,03
0,95
1

98

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"yönetici ve çalışanların iletişim araçlarını kullanmak konusunda
becerikli olmalarına" ilişkin faktör açısından mevcut durum ile
olması

arzu

edilen

durum

arasında önemli

görülmektedir.

Yani

çalışanların

beklentilerinin

gerçekleşenlerden

bu
daha

farklılıklar

faktör
yüksek

açısından
olduğu

görülmektedir.
Tablo 15'teki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %25'tir. Diğer
bir ifadeyle bu oralı; "yönetici ve çalışanların iletişim araçlarını
kullanabilme düzeylerini" belirtmektedir. Tablo 16'da ise;
"yönetici

ve

çalışanların

iletişim

araçlarını

tamamen

kullanabilmeleri gerektiğini" belirtenlerin oranının %95 olduğu
görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 15'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %75 ve Tablo 16'ya ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %98 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
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açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
%23'lük bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilemediği söylenebilir.
Yönetici ve çalışanların örgütsel iletişimleri sırasında gerekli
araç ve yöntemleri kullanabilmeleri daha ziyade çalışanların ve
yöneticilerin kişisel özellikleri ile ilgilidir. Öte yandan bu
faktörün örgüt yapısı ile de alakalı olduğunu belirtmemizde fayda
olacaktır. Etkili bir iletişimde yazılı mesajların, sözlü mesajlara
göre daha etkili olduğu, hatta sözlü iletişimde bilginin %30'unun
her verilişinde kaybolduğunu görmekteyiz. Bu nedenle büyük
işletmelerde bir düzeyden ötekine, sözlü iletişime güvenmek son
derece sakıncalıdır. Yönetici ve çalışanların kişilik özelliklerinin
iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya yatkın olmadığını
söyleyebiliriz. Ayrıca bu konuda firmalarda gerekli ortamın
yeterince bulunmadığını söylemek de mümkündür.
9. Yöneticinin Belirlediği Haberleşme Sisteminin Otoriter
Olma Düzeyleri ile Alakalı Mevcut Durum ve Olması Arzu
Edilen Durum: Yöneticinin belirlediği haberleşme sisteminin
otoriter olma düzeyleri ile alakalı mevcut durum Tablo 17'de,
arzu edilen durum ise tablo 18'de gösterildiği şekildedir.
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Tablo 17. Yöneticinin Belirlediği Haberleşme Sisteminin Otoriter
Olma Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

14

0,12

KISMEN

78

0,65

TAMAMEN

28

0,23

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

71

Tablo 18. Çalışanların, Yöneticilerin Belirlediği Haberleşme
Sisteminin Otoriter Olma Derecesine Yönelik Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

2

0,02

KISMEN

42

0,35

TAMAMEN

76

0,63

TOPLAM

120

1

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

87

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"yöneticinin belirlediği haberleşme sisteminin otoriter olmasına"
ilişkin faktör açısından mevcut durum ile olması arzu edilen
durum arasında farklılıklar görülmektedir. Yani çalışanların bu
faktör açısından beklentilerinin gerçekleşenlerden daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Tablo 17'deki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %23'tür.
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Diğer bir ifadeyle bu oran; "yöneticilerin belirlemiş oldukları
haberleşme sisteminin otoriter olma düzeyini" belirtmektedir.
Tablo 18'de ise; "yöneticilerin belirledikleri haberleşme
sisteminin ne kadar otoriter olması gerektiğini" belirtenlerin
oranının %63 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 17'ye ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %71 ve Tablo 18'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %87 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
%16'lık bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilemediği söylenebilir.
Yöneticinin belirlediği haberleşme sisteminin otoriter olma
düzeyleri İş tatminine neden olan değişkenlerden "denetim
biçimi", "yöneticilerin kişisel farklılıkları" ve "çalışma koşulları"
ile alakalıdır. Sıkı bir denetim biçiminin, kişilerin aşırı ölçüde
kontrol edilmesinin bireysel esnekliği azalttığı, bu tür yöneticiişgören ilişkisinin ise olumsuz tutum yarattığı yapılan
çalışmaların çoğunda görülmüştür. Dolayısıyla bu iki tabloya
bakıldığında mevcut durumun pek de olumlu olmadığı, öte
yandan çalışanların etkili iletişime ilişkin bu faktör açısından
beklentilerinin de yüksek olmadığı söylenebilir.
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10. Yöneticilerin Çalışanlara Mesaj Gönderirken, Bu
Haberin Geçtiği Basamak Sayısı Düzeyleri ile Alakalı
Mevcut Durum ve Olması Arzu Edilen Durum: Yöneticilerin
çalışanlara mesaj gönderirken, bu haberin geçtiği basamak sayısı
düzeyleri ile alakalı mevcut durum Tablo 19'da, arzu edilen
durum ise Tablo 20'de gösterildiği şekildedir.
Tablo 19. Yöneticilerin Çalışanlara Mesaj Gönderirken, Bu Haberin
Geçtiği Basamak Sayısı Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

14

0,12

KISMEN

70

0,58

TAMAMEN

36

0,30

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

73

Tablo 20. Yöneticilerin Çalışanlara Mesaj Gönderirken, Bu Haberin
Geçtiği Basamak Sayısına Yönelik Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

12

0,10

KISMEN

50

0,42

TAMAMEN

58

0,48

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

79

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"yöneticilerin çalışanlara gönderdikleri mesajların geçtiği
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basamak sayısı" ilişkin faktör açısından mevcut durum ile olması
arzu edilen durum arasında farklılıklar görülmektedir. Yani
çalışanların bu faktör açısından beklentilerinin gerçekleşenden
çok daha yüksek olmadığı görülmektedir.
Tablo 19'daki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %30'dur.
Diğer bir ifadeyle bu oran; "yöneticilerin gönderdikleri
mesajların geçtiği basamak sayısı düzeyini" belirtmektedir.
Tablo 20'de ise; "yöneticilerin gönderdikleri mesajın geçtiği
basamak sayısının fazla olması gerektiğini" belirtenlerin oranının
%63 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 19'a ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %73 ve Tablo 20'ye ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %79 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
%6'lık bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olmadığı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Yöneticilerin çalışanlara gönderdikleri mesajların geçtiği
basamak sayısı iş tatminine neden olan değişkenlerden örgüt
büyüklüğü ile ilgilidir. Genel anlamda büyük örgütlerde işgören
doyumunun daha düşük olduğu söylenebilir. Ancak yalnız örgüt
büyüklüğünden etkilenebilecek iş tatmininin düşük olduğu
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görülmektedir. Büyük hacim işgören doyumunu azaltır, bu da
birçok işlerin birbirine bağımlı olmasından dolayı etkin bir
iletişim üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Dolayısıyla bu iki
tabloya bakıldığında mevcut durumun olumsuz olduğu, öte
yandan çalışanların etkili iletişime ilişkin bu faktör açısından
beklentilerinin düşük olduğu söylenebilir.
11. Yöneticilerin Çalışanla veya Çalışanın Yaptığı işle ilgili
Bir Karar Alırken İlgili Çalışanın Görüşüne Başvurma
Düzeyleriyle İlgili Olarak Mevcut Durum ve Olması Arzu
Edilen Durum: Yöneticilerin çalışanla veya çalışanın yaptığı
işle ilgili bir karar alırken ilgili çalışanın görüşüne başvurma
düzeyleriyle ilgili olarak mevcut durum Tablo 21'de, arzu edilen
durum ise Tablo 22'de gösterildiği şekildedir.
Tablo 21. Yöneticilerin Çalışanla veya Çalışanın Yaptığı İşle İlgili
Bir Karar Alırken İlgili Çalışanın Görüşüne Başvurma Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

30

0,25

KISMEN

54

0,45

TAMAMEN

36

0,30

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

68
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Tablo 22. Yöneticilerin Çalışanla veya Çalışanın Yaptığı İşle İlgili
Bir Karar Alırken İlgili Çalışanın Görüşüne Başvurma Derecelerine
Yönelik Çalışanların Beklenti Düzeyleri

DÜZEY
HİÇ
KISMEN
TAMAMEN
TOPLAM

SAYI

ORAN

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

2
22
96
120

0,02
0,18
0,80
1,00

93

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"yöneticilerin çalışanla ilgili bir karar alırken onların görüşlerine
başvurmalarına" ilişkin faktör açısından mevcut durum ile olması
arzu edilen durum arasında önemli farklılıklar görülmektedir.
Yani

çalışanların

bu

faktör

açısından

beklentilerinin

gerçekleşenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 21'deki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %30'dur.
Diğer bir ifadeyle bu oran; "yöneticilerin çalışanla ilgili bir karar
alırken onun görüşlerine başvurma düzeylerini" belirtmektedir.
Tablo 22'de ise; "yöneticilerin çalışanla ilgili bir karar alırken
onun görüşüne tamamen başvurmaları gerektiğini" belirtenlerin
oranının %80 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 21'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %68 ve Tablo 22'ye ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %93 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
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%25'lik bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilemediği söylenebilir.
Yöneticilerin çalışanlarla veya onların yaptıkları işlerle ilgili bir
karar alırken onların görüşlerine başvurma düzeyleri iş tatminine
neden olan değişkenlerden kararlara katılma ve yöneticilerin
kişisel farklılıkları ile ilgilidir. Hemen her iş görende
yaratılışından gelen bir kontrol etme duygusu vardır. Bu duygu
yönetime katılan iş görende somut biçimde izlenebilir. Yönetime
katılmada birlikte karar ve uygulama, otoriteyi yumuşatır ve sıkı
bir denetim gereğini ortadan kaldım. Bu sonuçlara bakarak
yönetici kişiliklerinin çalışanın görüşüne yer vermeye uygun
olmadığı söylenebilir.
12. Yöneticilerin Astlar Tarafından Eleştirilmelerine İzin
Vermeleriyle Alakalı Mevcut Durum ve Olması Arzu Edilen
Durum: Yöneticilerin astlar tarafından eleştirilmelerine izin
vermeleriyle alakalı mevcut durum Tablo 23'te, arzu edilen
durum ise Tablo 24'te gösterildiği şekildedir.
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Tablo 23. Yöneticilerin Astlar Tarafından Eleştirilmelerine İzin
Verme Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

36

0,30

KISMEN

64

0,53

TAMAMEN

20

0,17

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

62

Tablo 24. Yöneticilerin Astlar Tarafından Eleştirilmelerine İzin
Verme Derecelerine Yönelik Çalışanların Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

22

0,18

KISMEN

44

0,37

TAMAMEN

54

0,45

TOPLAM

120

1

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

76

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"yöneticilerin astlar tarafından eleştirilmelerine izin vermelerine"
ilişkin faktör açısından mevcut durum ile olması arzu edilen
durum arasında önemli farklılıkların olmadığı görülmektedir.
İlgili faktör açısından mevcut durumun olumsuz olduğu ve
çalışanların etkili iletişime ilişkin bu faktör açısından
beklentilerinin düşük olduğu söylenebilir. Yani çalışanların bu
faktör açısından beklentilerinin gerçekleşenlerden çok fazla
yüksek olmadığı görülmektedir.
Tablo 23'teki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %17'dir.
Diğer bir ifadeyle bu oran; "yöneticilerin astlar tarafından
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eleştirilmelerine izin verme düzeylerini" belirtmektedir. Tablo
24'te ise; "yöneticilerin astlar tarafından tamamen eleştirilmeleri
gerektiğini" belirtenlerin oranının %45 olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 23'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %62 ve Tablo 24'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %76 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
%14'Iük bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilemediği söylenebilir.
Yöneticilerin astlar tarafından eleştirilmelerine izin vermeleri,
yöneticilerin kişilik yapılarıyla ilgilidir. Etkin ve verimli bir
iletişimde çalışanların, kendilerinin üstlerini eleştirmelerine,
üstlerin izin vermelerini bekledikleri görülür. Üstlerin de
astlarının yapıcı eleştirilere izin vermesinin örgütsel iletişimin
verimliliği açısından olumlu sonuçlar doğuracağı sonucuna
varılabilir.
13. İşletmede Çalışanların Her Türlü Bilgiyi Yöneticilere
Vermeleri Konusunda Onlara Güvenmeleri ile Alakalı
Mevcut Durum ve Olması Arzu Edilen Durum: İşletmede
çalışanların her türlü bilgiyi yöneticilere vermeleri konusunda
onlara güvenmeleri ile alakalı mevcut durum Tablo 25’te, arzu
edilen durum ise Tablo 26'da gösterildiği şekildedir.
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Tablo 25. İşletmede Çalışanların Her Türlü Bilgiyi Yöneticilere
Vermeleri Konusunda Onlara Güvenme Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

32

0,27

KISMEN

56

0,46

TAMAMEN

32

0,27

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

67

Tablo 26. İşletmede Çalışanların Her Türlü Bilgiyi Yöneticilere
Vermelerinde Onlara Güvenmelerine İlişkin Beklenti Düzeyleri

DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

6

0,03

KISMEN

14

0,13

TAMAMEN

100

0,84

TOPLAM

120

1,00

AĞIRLIKLI
ARİTMETİK
ORTALAMA
(%)

93

Bu iki tablodaki değerler incelendiğinde etkili iletişimde;
"çalışanların yöneticilerine bilgi verirken onlara güvenmelerine"
ilişkin faktör açısından mevcut durum ile olması arzu edilen
durum arasında önemli farklılıkların olmadığı görülmektedir.
İlgili faktör açısından mevcut durumun olumsuz olduğu, oysaki
çalışanların

etkili

iletişime ilişkin

bu

faktör açısından

beklentilerinin çok yüksek olduğu söylenebilir. Yani çalışanların
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bu faktör açısından beklentilerinin gerçekleşenlerden çok daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 25'teki değerlere dikkat edildiğinde; söz konusu faktör
açısından "tamamen" şıkkını işaretleyenlerin oranı %27'dir.
Diğer bir ifadeyle bu Oran; "çalışanların yöneticilerine bilgi
sunarken onlara tam olarak güvenme düzeylerini" belirtmektedir.
Tablo 26'da ise; "çalışanların bil sunumunda yöneticilerine
tamamen güvenmeleri gerektiğini" belirtenlerin oranının %84
olduğu görülmektedir.
Diğer yandan Tablo 25'e ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %67 ve Tablo 26'ya ilişkin ağırlıklı aritmetik ortalama
değeri %93 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu faktör
açısından mevcut durum ile olması arzu edilen durum arasında
%26'lık bir fark bulunmaktadır. Bu farka bakarak söz konusu
faktör açısından çalışanların beklentilerine nazaran iş tatmin
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle
örgütsel iletişimin bu faktörünün çalışanların iş tatmin düzeyini
olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Çalışanların yöneticilerine her türlü bilgiyi sunarken onlara
güvenmeleri, iletişimi geliştirme yöntemlerinden "Güven ve
Açıklık" maddesi altında inceleyebileceğimiz bir konudur.
Çalışanların yöneticilerine güvenmeleri; çalışanların kişilik
özellikleri, yöneticilerin kişilik yapısı ve örgüt yapısı ile
yakından ilgilidir. Yukarıdaki sonuçlardan yola çıkarak,
çalışanların kişilik yapılarının, örgüt yapısının ve yöneticilerin
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kişilik özeliklerinin bu faktör açısından yeterli düzeyde olmadığı
söylenebilir.
14. Örgütsel iletişimde Mevcut Durum ve Olması Arzu
Edilen Durum Ortalamaları: Örgütsel iletişimde mevcut
durumun ortalama değerleri Tablo 27’de, arzu edilen durumun
ortalama değerleri ise Tablo 28'de gösterildiği şekildedir.
Tablo 27. İletişimde Mevcut Duruma İlişkin Ortalama
DÜZEY

SAYI

ORAN

0

0,00

KISMEN

104

0,87

TAMAMEN

16

0,13

TOPLAM

120

1,00

HİÇ

Tablo 28. İletişimde Olması Arzu Edilen Duruma İlişkin Ortalama
DÜZEY

SAYI

ORAN

HİÇ

0

0,00

KISMEN

24

0,20

TAMAMEN

96

0,80

TOPLAM

120

1,00

Tablo 27'de ankete cevap veren çalışanların ortalama %13'ü
tamamen şıkkını işaretlemişlerdir. Tablo 28'e bakıldığında da
ankete cevap veren çalışanların %80'inin yukarıda açıklaması
yapılan kriterlerin tam olmasını istemektedirler.
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Bu iki tablo incelendiğinde etkili iletişimin yukarıda açıklanan
faktörler açısından mevcut durumun olumsuz düzeyde olduğu
söylenebilir. Çalışanların etkili iletişime ilişkin bu faktörler
açısından beklentileri ise yüksektir.
15. Örgütsel İletişime İlişkin Faktörlerin Mevcut Düzeyi ve
Arzu edilen Düzeyinin Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaları:
Örgütsel iletişime ilişkin faktörlerin mevcut düzeyi ve arzu
edilen düzeyinin ağırlıklı aritmetik ortalamalarına ilişkin
sıralama Tablo 27'deki gibidir.
Tablo 29. Örgütsel İletişime İlişkin Faktörlerin Mevcut Düzey ve Arzu
Edilen Düzeyinin Ağırlıklı Aritmetik Ortalamaları
ARZU
ÖRGÜTSEL İLETİŞİME MEVCUT
EDİLEN
İLİŞKİN FAKTÖRLER DURUM
DURUM

FARK

ÖNEM
SIRASI

1. SORUDAKİ FAKTÖR

0,78

0,97

-0,19

9

2. SORUDAKI FAKTÖR

0,74

0,94

-0,20

7

3. SORUDAKI FAKTÖR

0,71

0,94

-0,23

5

4. SORUDAKİ FAKTÖR

0,57

0,77

-0,20

8

5. SORUDAKİFAKTÖR

0,73

0,94

-0,21

6

6. SORUDAKİ FAKTÖR

0,72

0,98

-0,26

1

7. SORUDAKİ FAKTÖR

0,71

0,67

0,04

13

8. SORUDAKİ FAKTÖR

0,75

0,98

-0,23

4
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9. SORUDAKİ FAKTÖR

0,71

0,87

-0,16

10

10. SORUDAKI FAKTÖR

0,73

0,79

-0,06

12

11. SORUDAKI FAKTÖR

0,68

0,93

-0,25

3

12. SORUDAKI FAKTÖR

0,62

0,76

-0,14

11

13. SORUDAKI FAKTÖR

0,67

0,93

-0,26

2

GENEL ORTALAMA

0,70

0,88

-0,18

SONUÇ VE ÖNERİLER
a) Sonuç
Kuramsal Çerçevedeki Bilgilere ilişkin Sonuçlar: Kuramsal
çerçevenin incelenmesinden çıkarılan sonuçlar şu şekilde
özetlenebilir: Hem yöneticiler hem firma sahipleri hem de
çalışanlar, iletişimin son derece önemli bir süreç olduğunu
bilmelidir. Başarılı yöneticileri diğer yöneticilerden ayıran temel
niteliklerden biri de yönetim becerileri ve iletişim yetenekleridir.
Yöneticilerin, işletmelerinde örgütsel iletişimi etkin bir şekilde
oluşturmaları ve iş tatmini sağlamaları, yönettikleri işletmenin,
dolayısıyla da kendi

başarılarının

başarısında kilit

rol

oynamaktadır.
Yönetim; planlama, örgütleme, yöneltme koordinasyon ve
denetim gibi faaliyetleri barındıran bir süreçtir. Yönetimin
etkinliği büyük oranda bu süreci iyi yönetmesine ve iletişim
yeteneğine bağlıdır. Lider olabilmek, iletişim becerisine sahip
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olabilmeyi gerektirir. Bir önder, örgütsel başarının insanlarla ne
kadar iyi iletişim kurduğuna bağlı olduğunu ve çalışanı motive
etme, güçlendireme ve destekleme olduğunu bilir. Bu nedenle
iletilmek istenen şeyin yanı sıra, nasıl iletildiği de çok önemlidir.
Kuramsal çerçevenin incelenmesi neticesinde elde edilen diğer
sonuçlar şunlardır:
• Örgütsel iletişim başarısı ve iş tatmini; yaş, eğitim ve
cinsiyete bağlı olarak değişmektedir.
• Örgütsel etkinlik için oldukça kritik bir öneme sahip
olan kişisel başarı duygusu iletişimle sağlanabilecektir.
• İş ile ilgili gelişmelere dair alınan bilgiler önemli bir
yere sahiptir.
• Kurum içindeki değişmelerle ilgili bilgiler önemlidir.
• Kurumsal iletişim bireysel amaçların başarısına katkı
sağlayacaktır.
• Bireylerin kendilerini kurumun çok önemli bir parçası
olarak algılamalarında örgütsel iletişim politikaları çok
önemli bir yere sahiptir.
• İşletmelerde örgütsel iletişim ve iş tatminine olan ilgi
giderek artmaktadır.
Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçlar: Örgütsel
iletişime ilişkin faktörler arasında mevcut durum ile arzu edilen
durum arasındaki fark açısından ulaşılan sonuçlar aşağıda
sıralanmaktadır:
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Birinci sırada; "Hem çalışanların hem de yöneticilerin
çalışanlarla olan bilgi alışverişlerinin düzenli olma dereceleri"
faktörü yer almaktadır. Yani personelin iş tatmin düzeyini
olumsuz yönde en çok etkileyen husus, "Çalışanlar ve yöneticiler
arasındaki bilgi alışverişinin düzenli olmaması" hususudur.
İkinci sırada; "Çalışanların her türlü bilgiyi yöneticiler vermeleri
konusunda onlara güvenmeleri" faktörü yer almaktadır. Yani
personelin yöneticilere yeteri kadar güvenememeleri sorunu,
problemler sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır.
Üçüncü sırada; "Yöneticilerin çalışanın yaptığı işle ilgili bir karar
alırken çalışanın görüşüne başvurmamaları" faktörü yer
almaktadır.
Dördüncü sırada; "Yöneticiler ve işletmede çalışanların iletmek
istedikleri mesaj, bilgi ve emirleri iletmede gerekli araç ve
yöntemleri kullanamamaları" faktörü yer almaktadır.
Beşinci sırada; "işletme içerisindeki personelin haberleşme
sırasında

kendilerini

o

andaki

haberleşme

konusuna

yoğunlaştıramamaları" faktörü yer almaktadır.
Altıncı sırada; "Hem çalışanların birbirleri ile hem de
yöneticilerin çalışanlarla olan bilgi alışverişlerinin açık ve net
olmaması" faktörü yer almaktadır.
Yedinci sırada; "Yöneticilerin vermiş oldukları emir ve
talimatları tekrarlamamaları" faktörü yer almaktadır.
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Sekizinci sırada; "Çalışanların ve yöneticilerin işletme içi
haberleşmeleri sırasında kendilerine aktarılan bilgi ve talimatlara
karşı önyargılı olmaları" faktörü yer almaktadır.
Dokuzuncu sırada; "Firma çalışanlarının yöneticilerine bilgi
sunarken açık ve dürüst davranmamaları" faktörü yer almaktadır.
Onuncu sırada; "Yöneticinin belirlediği haberleşme sisteminin
otoriter olması" faktörü yer almaktadır.
On

birinci

sırada;

"Yöneticilerin,

astlar

tarafından

eleştirilmelerine izin vermemeleri" faktörü bulunmaktadır.
On ikinci sırada; "Yöneticilerin çalışanlara mesaj gönderirken,
bu haberin geçtiği basamak sayısının fazla olması" faktörü
bulunmaktadır.
On üçüncü sırada; "Yöneticilerin gerekli olan yazılı ve sözlü
haber akışının dışında dedikodu ve söylenti şeklindeki haber
akışına açık olmaları" faktörü bulunmaktadır.
Genel olarak tüm faktörlerin ortalaması açısından mevcut durum
ile arzu edilen durum arasındaki farkın

%18 olduğu

görülmektedir.
b) Öneriler
Kuramsal Çerçevedeki Bilgilere ilişkin Öneriler: Yapılan
Kuramsal çerçeve analizi neticesinde tespit edilen öneriler şu
şekilde sıralanabilir:
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• Yöneticiler, firma sahipleri ve çalışanlar tarafından
iletişim daha iyi anlaşılmalıdır.
• Kendi başarılarının da bir göstergesi olduğundan,
yöneticilerin örgütsel iletişimi etkin bir şekilde
oluşturması gerekir.
• İşletmelerdeki yöneticiler; iyi bir lider olabilmek için,
iletişim becerisine sahip olmalı, çalışanı motive etmeli
ve onları desteklemelidir.
• Bilgiye ihtiyaç duyan bölüm veya kişilere bilgiyi en
etkin şekilde iletebilmenin yollarını araştırmalıdır.
• Girişimcilerin; iş görenleri seçerken onların yaşlarına,
eğitim düzeylerine ve cinsiyetlerine önem vermeleri
önerilmektedir.
• Bireylerin, kendilerinin kurumun çok önemli bir parçası
olduklarını algılamaları sağlanmalıdır. Bu amaçla
doğum günü kutlamaları, teşekkür ve tebrik gibi
kutlama

yazıları

aracılığıyla

kendilerini

özel

hissetmeleri sağlanabilir.
• İşletmelerde etkin bir örgütsel iletişim ağının kurulması
için gerekirse uzman kişilerden destek alınabilir.
• Etkili örgütsel iletişimin önündeki engeller tespit
edilmeli, bu engellerin ortadan kaldırılabilmesi için
çalışanların görüşüne başvurulabilmelidir. Bu anlamda
dilek ve şikayet kutuları veya bireysel ya da grup
halinde yapılacak toplantılara önem verilmelidir
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b) Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Sonuç ve Öneriler:
Örgütsel iletişime ilişkin faktörler arasında mevcut durum ile
arzu edilen durum arasındaki fark açısından ulaşılan sonuçlara
ilişkin öneriler aşağıda sıralanmaktadır:
• Firma sahipleri ve yöneticilere; bilgi alışverişinin
düzenli olabilmesi için kuramsal bölümdeki "örgütsel
iletişimimin

işleyişi"

ile

ilgili

hususlara

özen

göstermeleri önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; çalışanların her türlü
bilgiyi kendileri ile paylaşabilmeleri için onların
güvenlerini kazanmaya çalışmaları önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; çalışanlarla ilgili bir
karar alırken onların da karar almaya katılmalarını
sağlamaları önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; çağın gerektirdiği
modern araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullanmaları
önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; etkili zaman planlaması
yapmaları ve çalışanların iletişim esnasında kendilerini
sadece bu konuya yoğunlaştırmalarını sağlamaları
önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; açık ve net bir
haberleşme sistemini yerleştirmeleri önerilebilir.
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• Firma sahipleri ve yöneticilere; yönetimin temel ilkesi
olan

emir

tekrarını

yeterli

düzeyde

yapmaları

önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; personeli, önyargıyı
kırmaya

yönelik

eğitim

sürecinden

geçirmeleri

önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; örgüt kültürüne ve
personelin

eğitimine

gerekli

önemi

vermeleri

önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; daha etkin ve
demokratik nitelikli bir haberleşme sistemi kurmaları
önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; eleştiriye açık olmaları
önerilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; haberleşme kanalların
kısaltmaları tavsiye edilebilir.
• Firma sahipleri ve yöneticilere; bunları dinlemeleri
fakat doğruluğunu araştırmadan bunlara dayanarak
işlem yapmamaları önerilebilir.
Verilerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen sonuçlar ve
bu sonuçlara karşı geliştirilebilecek çözüm önerileri Tablo
30’da yer almaktadır.
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Tablo 30. Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Sonuç ve Öneriler

Sıra
No

1

2

3

4

5

SONUÇ

ÖNERİ

Personelin iş tatmin
düzeyini olumsuz yönde en
çok etkileyen husus,
"Çalışanlar ve yöneticiler
arasındaki bilgi
alışverişinin düzenli
olmaması" hususudur.

Firma sahipleri ve
yöneticilere; bilgi
alışverişinin düzenli
olabilmesi için kuramsal
bölümdeki "örgütsel
iletişimimin işleyişi" ile
ilgili hususlara özen
göstermeleri
önerilebilir.

Personelin yöneticilere
yeteri kadar
güvenememeleri sorunu,
problemler sıralamasında
ikinci sırada yer almaktadır.
Üçüncü sırada;
"Yöneticilerin çalışanın
yaptığı işle ilgili bir karar
alırken çalışanın görüşüne
başvurmamaları" faktörü
yer almaktadır.
Dördüncü sırada;
"Yöneticiler ve işletmede
çalışanların iletmek
istedikleri mesaj, bilgi ve
emirleri iletmede gerekli
araç ve yöntemleri
kullanamamaları" faktörü
yer almaktadır.
Beşinci sırada; "işletme
içerisindeki personelin

Firma sahipleri ve
yöneticilere; çalışanların
her türlü bilgiyi
kendileri ile
paylaşabilmeleri için
onların güvenlerini
kazanmaya çalışmaları
önerilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; çalışanlarla
ilgili bir karar alırken
onların da karar almaya
katılmalarını
sağlamaları önerilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; çağın
gerektirdiği modern araç
ve gereçleri etkin bir
şekilde kullanmaları
önerilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; etkili
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haberleşme sırasında
kendilerini o andaki
haberleşme konusuna
yoğunlaştıramamaları"
faktörü yer almaktadır.

6

7

8

9

10

Altıncı sırada; "Hem
çalışanların birbirleri ile
hem de yöneticilerin
çalışanlarla olan bilgi
alışverişlerinin açık ve net
olmaması" faktörü yer
almaktadır.
Yedinci sırada;
"Yöneticilerin vermiş
oldukları emir ve
talimatları
tekrarlamamaları" faktörü
yer almaktadır.
Sekizinci sırada;
"Çalışanların ve
yöneticilerin işletme içi
haberleşmeleri sırasında
kendilerine aktarılan bilgi
ve talimatlara karşı
önyargılı olmaları" faktörü
yer almaktadır.
Dokuzuncu sırada; "Firma
çalışanlarının yöneticilerine
bilgi sunarken açık ve
dürüst davranmamaları"
faktörü yer almaktadır.
Onuncu sırada;
"Yöneticinin belirlediği
haberleşme sisteminin
otoriter olması" faktörü yer
almaktadır.

zaman planlaması
yapmaları ve
çalışanların iletişim
esnasında kendilerini
sadece bu konuya
yoğunlaştırmalarını
sağlamaları önerilebilir.
Firma
sahipleri
ve
yöneticilere; açık ve net
bir haberleşme sistemini
yerleştirmeleri
önerilebilir.
Firma
sahipleri
ve
yöneticilere; yönetimin
temel ilkesi olan emir
tekrarını yeterli düzeyde
yapmaları önerilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; personeli,
önyargıyı kırmaya
yönelik eğitim
sürecinden geçirmeleri
önerilebilir.
Firma
sahipleri
ve
yöneticilere;
örgüt
kültürüne ve personelin
eğitimine gerekli önemi
vermeleri önerilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; daha etkin
ve demokratik nitelikli
bir haberleşme sistemi
kurmaları önerilebilir.
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11

12

13

On birinci sırada;
"Yöneticilerin, astlar
tarafından eleştirilmelerine
izin vermemeleri" faktörü
bulunmaktadır.
On ikinci sırada;
"Yöneticilerin çalışanlara
mesaj gönderirken, bu
haberin geçtiği basamak
sayısının fazla olması"
faktörü bulunmaktadır.
On
üçüncü
sırada;
"Yöneticilerin gerekli olan
yazılı ve sözlü haber
akışının dışında dedikodu
ve söylenti şeklindeki haber
akışına açık
olmaları"
faktörü bulunmaktadır.

Firma sahipleri ve
yöneticilere; eleştiriye
açık olmaları
önerilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; haberleşme
kanalların kısaltmaları
tavsiye edilebilir.
Firma sahipleri ve
yöneticilere; bunları
dinlemeleri fakat
doğruluğunu
araştırmadan bunlara
dayanarak işlem
yapmamaları
önerilebilir.
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