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BİR BAKIŞ

"Beyin Fırtınası, Nominal Grup ve Delphi Tekniği"
Uğur YOZGAT•

1. GİRİŞ
Karar verme, alternatifler arasından seçmek, hali hazırda elimizde bulunan
seçenekler arasından en uygununu tespit etmektir. Tüm dünyada, yönetimle
ilgilenen kişiler çalışma hayatlarinın çok büyük bir kısmını, çeşitli konularda karar
vererek geçirmektedi rler.
Günümüzde yöneticiler her alanda olduğu gibi, karar verme konusunda da,
karşılaştırıldığında çok büyük ve karmaşık problemlerle karşı
karşıyadırlar. Çağın moda deyimlerinden olan globalleşmenin getirdiği son~çlar,
bugünün yöneticisi için çok daha fazla ve çok daha hızlı karar verebilme yeteneği
öngörmekted ir.
geçmişle

Bu çalışma, her noktada ve her an, birden fazla konuda, çok hızlı kararlar
gerektiren günümüz koşullarında, bu işlemi sağlıklı şekillerde nasıl
yapabileceğimizi ortaya koyma amacıyla, literatürde üstünde en fazla durulan karar
alma tekniklerinde n üçünü inceleyecektir.
almayı

Büyümeyen işletmeler küçülüyor demektir ve 21.yy' ın dünyası küçük
büyüklerin, devlerin dünyası olacaktır. İşletmeler nasıl büyürler?
Yöneticiler, yönetimini üstlendikleri işletmeleri büyütmek, daha fazla kar elde
edebilmek için neler yapfnalıdLrlar? Kuşkusuz bu sorunun cevabı, yeni fikirler
üretmek, yeni ürünler ortaya koymak, piyasaya farklı hizmetlerle 'çıkmaktır. O
nedenle karar alabilmek için, öncelikle üstünde tartışılıp, karar alınabilecek fikirlere
ihtiyaç vardır. işte bu konuda, yani yeni fikirler üretilmesi hususunda .yöneticilerin
yardımına koşan tekniklerden en çok bilineni Beyin Fırtınası Tekniğidir.
işletmelerin değil

'Doç. Dr. M.0 .1.l.B.F. İşletme Bölünıl\
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2. BEYİN FIRTINASI
Genelde tüm şirket yöneticilerinin ve hatta çalışanlarının şirketleriyle ilgili
problemlere yaratıcı çözümler getirmeleri beklenir. Fakat şu da bir gerçektir ki,
yöneticiler için yaratıcı olmak imkansız olmasa dahi zordur. Bu zorluklara rağmen,
yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmaya yarayan teknikler vardır. Bunların çoğu grup
1
iştiraki yaklaşımlarıdır • Yirmi yılı aşkın bir süredir yapılan araştırmalarla bilim
adamları grupların toplum baskısından, lider sultasından ve diğer etkenlerden daha
az etkilenmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu tekniklerden bazıları insanların
konuşmaktan çekinmelerinin, korkmalarının ve eleştirilmelerinin önüne geçmek
amacıyla çözümler ararken, diğerleri de yaratıcı düşüncelerin, daha fazla bilgi
2
alternatifinin ve çözümün ortaya çıkmasını sağlamak için çaba sarfetmektedirler .
Yaratıcılığı ortaya çıkaran ve bazı durumlarda arttıran teknikler arasında en fazla
bilinenlerden birisi olan Beyin Fırtınası Tekniği, beyin fırtınasının babası olarak da
bilinen Alex F. Osborn tarafından geliştirilmiştir.
Beyin fırtınası, insanların gruplar içinde hiç bir engellenme ya da
kalmadan, yaratıcı, üretici düşünmeye yönelten basit ve
3
direkt bir yaklaşımdır • Bu tekniğin amacı, yeni ve· sık kullanılır olmayan yollarla
sorunların çözülmesine yardım etmektir4 . Bu teknikte temel ilke, fikirlerin
araştırılmasında, fikir yaratma aşamasıyla, fikirlerin değerlendirilme aşaması
arasında yatmaktadır. Fikir yaratma aşamasında her hangi biı: fikrin uygulamaya
konulabilirliği açısından değiştirilmesi veya önerilerin pratikliği tartışılmaz. Tüm
fikirler herhangi bir karşı kpyma o'lmaksızın kaydedilir. Avantajlar ve
dezavantajlara olan itirazlar ve uygulama sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, tüm
fikirler belirlendikten sonra değerlendirme aşamasınqa ele alınır. Böylece, birbiriyle
sürekli çelişen ve karşılıklı birbirini kısıtlayan yaratma ve değerleme tamamen
5
ayrılmış olmaktadır • Rutin ve düzenli düşünme bir çok durumda işe yarasa da,
bazen, çoğunlukla doğruluk, kesinlik ve etkinlik imajı veren güvenli yaklaşımların
ötesine geçerek, yanrişlık, kesin olmama ya da aşağı yukarılık izlenimi uyandıran
daha riskli düşünme tekniklerini kullanma ihtiyacı doğabilir6 . Böyle durumlarda

eleştirilmeyle karşı karşıya

RICl-IARD M. I-IODGETTS;. Yönetim: Teori, Silreç ve Uygulama, (Çev: CANAN ÇETİN ; ESiN
CAN MUTLU), Der Yayınevi , Istanbul, 1997, s. 189.
2
TERENCE R. MITCI-IELL; JAMES R. LARSON, Jr. , Pcoplc in Organizatioııs: An lntrodııction to
Orgaııizational Behavior, McGraw I-li ll, New York, 1987, s.382.
1
DENNIS R. COSTELLO, Ncw Ventııre Aııalysis: Research, Planııiııg aııd Fiııaııce, Dow Joneslrwin, 1-lomewood, s.34.
• 1-IAROLD KOONTZ; I-IEINZ WEII-IRICI-1, Maııagemcnt, McGraw-1-lill Company, Ncw York, 1988,
s.402.
ı HAMİDE MÜFTÜLER, Yönetim Açısından Kalite Çemberleri ve Türkiye ' deki Uygulamaları
Üzerinde Bir Araştırma, İTÜ Yayını , İstanbul, 1992, s.65-66.
'• FREMONT E. KAST; JAMES E. ROSENZWEIG., Orgaııization aııd Maııagement, McGraw-1-lill
Co ıııpany, New York, 1988. s.472.
1
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kullanılabilecek

beyin fırtınası tekniği belli kuralları içerir. Bu kuralların amacı,
fikrin açığa çıkabilmesini sağlarken aynı zamanda da yüzyüze
grupların çoğunda ortaya çıkan, grup üyelerinin birbirlerini pasifıze etmelerine
enge l olmaktır. Temel kurallar şöyle sıra lanabilir:
olabildiğince

a-

Hiçbir fikir gülünç değildir. Mümkün olduğunca çok fikir üretilmelidir.
Tüm grup üyeleri, fikirleri ekstrem, radikal, yakışıksız ya da aşırı serbest
dahi olsa, fikir .üretmeye ve bunları açık l amaya cesaretlendirilmelidir.
Radikal ve değişik fikirler diğerlerine göre daha da değerlidir.

b-

Ortaya çıkan her fikir, fikri üreten kişiye değil, grubun tümüne aittir.
Bôylece grup üyeleri başkaları tarafından ortaya atılmış olsa da bu
fikir leri geliştirme olanağı bulacaklardır . Yani fikirler için kombinasyon
ve sürekli gelişim aranır.

c-

Hiçbir fikir eleştirilemez. Oturumların amacı, fikirleri eleştirmek değil,
7
onları daha da gelıştirmektir. Yargıcı ve kuralcı düşünenler dİşlanır .

Beyin fırtınası tekniğinin en verimli ve sistemli uygulanabilmesi için bu
tekniğin yaratıcısı olan Osborn şu önerilerde bulunmuştur:
a-

Oturumlar mümkün olduğunca kısa süreli tutulmalıdır, çünkü kısa
zamanlı oturumlarm etkinliği çok daha fazladır. En etkin oturumlar 1O
ile 15 dakika arasındadır. Hiçbir oturum bir saati geçmemeli, oturumlar
sabah saatlerinde

b-

gerçekleştirilmelidir.

Asıl problem oturumdan önce kesinlikle açıklanmamalıdır. Eğer
gerekliyse, konuyla ilgili genel bilgiler ya da referans materyalleri, grup

üyelerine

kısa

bir şekilde sunulabilir.

c-

Problem çok açık ve net olarak ifade edilme lidir.

d-

İnsanlar birbirleriyle kolayca iletişim

kurabilecekleri

küçük

bir

konferans masası etrafında toplanmal ı dırlar.
e-

Eğer bir ürün tartışma konusu ise, o ürün referans olarak masada
bulundurulmalıdır 8 .

Beyin fırtınası ·grup düşüncesini vurgular. Yine de, insanların kendi
gruplar içinde ürettiklerinden daha iyi fikirler ortaya koyduklarını iddia
eden araştırmalar, beyin fırtınası tekniğine sekte vurmuştur. Fakat daha sonraları
gerçekleştirilen çalışmalar, bazı durumlarda, grup çalışmalarında ortak düşünme

başlarına,

JOHN M. IYANC EY IC H; JAM ES 1-1. DONNEL Y. Jr., Orgıınizııtioııs: Belıavior - Structure Proeesses, Busiııess Publ ications ine., Texas, 1988, s.594.

7

" HODG ETTS, s. 189.
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. . ortaya k oymuştur. B .b. d mlar çoğunlukla,
sonuçlar verd"1 ğını
u , gı ı uru
bilgilerin farklı insanlara dağılmış olduğtİ ve bir çok
kişi tarafından alınan daha
zayıf bir kararın bir kişi tarafından alınan daha güçlü bir
karardan elzem olduğ~
koşullarda geçerlidir. Örneğin; sevilmeyen bir yöneticinin kendi
başına alacağı b.ır
karar alt yönetim kademelerince yeterin ce. uygula
nmayabilir. Bu tür gergın
ortamların yaşandığı şirketlerde kararların gruplar tarafı
ndan alınması bu kararın
herkesçe uyulurluk oranını arttıracaktır 9 .
: .
seanslarının ıy1

,fırtınası gruplarında

'kuralların uygulanmasını

Beyin
grubu yöneten;
takip
eden ve sonuçları kaydeden bir lider bulunmalıdır .
Bu lider, toplantıya katıl~~
kişileri yönlendirmemeli, sadece oturumun kurall
ara uygun yürütü
sağlamaya çalışmalıdır .

lmesını

J?eyin fırtınası toplantısına katılacak olan kişiler toplan
tıdan önce yeterince
Bütün basitliğine rağmen beyin fırtınası diğer
t~p~u
faaliyetlerden çok farklıdır. Bu neden
. le daha önce toplantıya
' kişının
katılmamış b ır
kendinden ne beklendiğini ve nasıl hareket etmesi
gerektiğini bilmemesi çok•
olağandır; Önceden kendisine teknik iyice açıklanmalı, toplan
tının hangi amaçla
yapıldığı belirtilmeli ve bütün karanlık noktalar aydınl
atılmalıdır! 0 •

aydınlatılmalıdırlar.

Beyin fırtınası tekniğinde katılımcıların . uzman olması
gerekmemesine
· ·" rağmen başarısı ve etkinliği, katılımcıların bilgi kO!ttir
ve tecrübeleriyle ilgili alt
yapılarıyla yakından ilişkilidir. Beyin fırtınası o~urumlart mümkün olduğ
unca çok
fikri açığa çıkarabil~ek amacıyla gerçekleştirild.iğinden
, bu oturumlara çok. ~ayı::
uzmanın katılımı, dığer katılımcıların çekingen davranmaları
na neden olabılır.
nedenle oturuml<!ra katılan uzmanların sayısı kısıtlı tutulm
alıdır 1 ı .
Beyın
· f ırtınası te kn'ığı· ve
buna benzer diğer teknikler yaratıcı dü ş ünceleri.
ortaya çıkarsalar da yaratıcılığın sadece grup çalışmaların
da ortaya çıktığını ilerı
slirmek .mümkün değildir. Öncelikle, tlim grup .Uyelerinin
bir fikir üzerinde ortak
dUşündükleri ,durumlarda, alterriatif düşünceler gözardı edileb
ilir. ikinci olarak,
belirli bir konu üzerinde beyin fırtınası uygulanırken,
0 konud a uzman olan ki~il~r'.
diğer üyelerce alaya alınmamak ya da ren'cide edilmemek için,
konuyla ılgılı
bilgilerini saklayabilirler. ÜçüncUsü, orta ya da alt
kademe yöneticiler, yüksek
ka d eme yonetı
·· ·cı·ler1e k atı ı dı k lan
· fııtınası gruplarında
. ce ı erını
beyın
· · rahatlıkla
düşün
ve serbestçe açıklayamayabilirler. Ayrıca , topluluğa
uyum psikolojisi ilginç ve
özgün fikirlerin açıklanmasına engel olabilir. öte yanda
n , birlikte çalışılan gruba
9

KOONTZ, s.402-403.
·
CAN
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Bu
NGT, temelde , ya pı sa l bir grubun bir araya ge lmesi olarak tanımlanabilir.
tekn i ğ in aşa m a l arı şöyl e s ıral anab ilir:

•

Bir masa~ın etrafın a oturan fakat kesinlikle birbirleriyle konuşmayan,
riyle iletişim
sayı l a rı yedi ile on a r~s ınd a değ i şe n bir gruptur . Birbirle
kurm ak için not kağ ıtl arını ku llanab ilirler.
Katı lım c ılar

•

dakika sonra, yap ı sa l bir düşünce alış-ver i ş i gerçek l eşir.
il eri sürdü kleri fikirlerini not kağıtla rın a yazarlar.

•

not kağıtlarına yazd ıkl a rı
bir
fikirler görev li bir kişi tarafından toplanarak herkesi n göreb il eceği

Beş

Masanın

etrafınd a

bulunan

katı lımcıl arı n

yaz ı tahtasına yaz ılır.

•

Bu i ş l em tüm katılımcılar fikirlerini ileri sürmeye devam ettikler i sürece
.
devam eder. Kat ılımcıl arın hepsinin fikirleri bittiğinde oturum kapatılır
az.
Bu noktada dahi hiçbir sözlü tart ı şma yaşanm

•

Bu aşamamn sonucunda sayı s ı 18 ile 25 aras ınd a değişen bir fikirler
listesi ortaya ç ıkar.

•

e
Bir sonraki aşamada, oylamaya geç ilmeden önce, ti.im fikirler üzerind
ce
dikkatli
e
üzerind
fikir
kapsa mlı bir tartışma ge rçekleşt irilir ve her
durulur. Bu i ş l em , ti.im fikirler için, fikrin sahiplerinden teker teker
ıkları
aç ıkl am a a lın arak ve diğer katılımcıl arın bu fikre katılıp katılmad
lür.
sürdürü
ilerek
kayded
a
öğre nilip sonuçl ar yazı tahtasın

•

rın
Bir sonraki ve de son aşama yazı tahtasına kaydedilen sonuçla
l an
atı
ortaya
olarak
z
bağımsı
değerlendirilerek ti.im katılımcıların
kararı
Grubun
r.
li
eştiri
fikirleri sıra landırmas ı ya da oylamasıyla gerçekl
rler
teker teker tüm katılımcıların oylarıyla belirli matematikse l prosedü
17
doğrultusunda belirlenen son uç olur •

fikir üretmeyi ve değerlend irmey i savunur. Tüm
katılımcıların fıkirlerı eşit ölçü lerl e ve adil bir biçimde değerlend irilir. Bilgi, para
18
kaynağı ve yeteri kadar zaman bulunmadığında pek yararlı olamaz •
NGT

bağımsız

4. DELPHI TEKNİGİ

yaratıcı
Gerçek veri lerden elde ed il en bil gileri zeng inl eştirmek için işletmeler
Bun u
rlar.
başvuru
sık
sık
ve yüksek niteli kli veri top lamam metotl arına
,
tekniği
Delphi
gerçekleştirme yo ll arından biri de Delphi tekniğini kullanmaktır.
17

SCHMERHORN , s.79.

'" MAR VIN A. .IOLSON. Pazarlam a Yönetimi, Merkez
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gelecekteki uzun vadeli öngörü yöntemlerinden biridir
, grup halinde düşünme ve
karar almayı esas almıştır 19 • Delphi tekni ğ i teknolojik
tahminin daha dikkatli ve
anlam yüklü olmasını sağlamaya çalışır. Bu çalışma geneld
e uluslar arası alan larda
yararlıdır, çünkü bu fıziken bir arada olamayan
uzmanların görüşlerinin bütününe
bir anlam yükler. Bu tip çalışma yaklaşım ı uzmanlar
grubunun görüş lerini alarak
niceliksel olmaktan ziyade nitelik se l ölçüleri amaç
lam aktad ır. Çal ı şma sın ırlı
bilgileri olanlardan ortalama bir cevap almak yerine bilenle
rden cevap elde etmeyi
amaçl ar20 .
Delphi çalışması genelde 30 civarında iyi seçi lmi ş ilgili
konularda derin
deneyimleri olan katılımcılarla yürütülür.
Delphi, Olaf Helmer ve onun meslektaşları tarafından
Rand şirketinde
geliştirilmiş ve oldukça popüler bir tekniktir. Bilimsel
çevrelerden saygı ve kabul
görmüştür. Uzmanların görüş ve öngörülerine göre bu
teknik aşağıdaki şekilde
uygulanır:

•

Kısa bir biçimde, her uzmanın içinde bulunduğu grupta n ge
len problem

alanlarında önemli o l ayların anonim bir tahmini gerçek
leştir ilir.

•
•

Bu ifadeler net olarak araştırmacılar tarafından aç ıklanır.
Başarı , her uzmanın kişise l olay l arı yeniden sorgu l a mas ı yo
luyla diğer
uzmanlardan gelen geri beslemelerle birleştirilmiş
bilgile
rden elde
edilir2 1•

Delphi yönteminin üç yönü
•

Anonimlik,

•

Kontrol edi len geri

•

Grup tepkisi 22 .

vardır:

dönüşüm ,

Anonimlik iletişim kanallarından etki lenir. Baskın bireyin
etk isini aza ltm a
yöntemidir. Kontrollü geri dönüşümde adım adını
il erleyerek karşı ç ıkma nın
azaltılması, grup tepkisinde ise son cevabın paneldeki ek ibin her
üyesince dikkate
alınması sağlanır. Bu yöntemde iki soru öneml
idir:
•

19
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•
•

23

Tüm grubun yanıtı ya da görüş birliği "doğru"ya mı ilerleyecektir ?
Süreç şu

şeki lde i ş l emekted ir:

sorgu lama raundu, uzmanlar (gene lde şirket içinden ve dışından seçilmi ş)
ge lecek yirmi yıl içinde işletmeyi etkileyebilecek o l ayların, kendi uzmanlık
a lanlarına giren ve olacağına inandıkları gelişme leri listelemeleri sorusuyla
baş latılır. Her uzmana bu ge li şme l er in zaman l aması, yapılabi l ir li ğ i ve çekici li ği
hakkınd a yorumları sorulur. Bu sorular uzman lara anon im olarak yöneltilir, böylece
on lar olay larla ilgili yoruml ar ını yaparlarken başkaları tarafından etkilenmem i ş
olurlar24
İlk

İkinci aşamada da, her bir uzmana, araştı rmacı tarafından diğerlerinin

tahmin setleri ile, onların il k tahminlerinin düzenlenmiş şek li olan fırsat.
liste ler i verilir. Bu süreç il eriye doğru aynı şeki ld e beş kez daha yapılır. Sonuçta
gene lli kle on l arın oıtaya ç ıkmasını bekledikleri olayların takvimi (2000, 2005, 201 O
vb), on lara göre olabilecek muhtemel ge l işmeler (%90, %70, %60, %40 vb) ile
ş i rketi en çok etkil eyebilecek olaylar bakımıı,dan (olay A, H, i, E vb) katılan l arın

yaptık l arı

uzlaş !Jlası sağ l an ır.

Amaç u zman l a rı u z l aşmaya varması için zorlamak değil, ek bilgisel girdileri
kullanarak fikirleri daha bilgi yüklü kılmaktır. Bu arada uzmanlar arası görüş b irli ği
4>
oluşmas ı ümit ed ili r.
Delphi ' nin popüler olma sebepl eriıı,den bir tanesi de , pek çok durumda ,
, birkaç sorgulama raundundan sonra, gerçek cevaba yakın bir uzlaşma ortaya
ç ı kınas ıdır 25 .

Delphi Sistem i'ni n sınır l amaları şu nl ard ır :

•

Metot s ıkıc ı olabilir. Tekrarlamanın gerektiğ i durumlarda zaman
h arcanmas ı ve katılanların birbirinden uzakta olması ,

•

Girdiye gerek duyuldu ğunda yeterli eleman bulunmaması ve panel
harcamal~rının çok o lmas ı ,

•

26
Bazı öngörü lerin anl aş ılm az oluşu ve muallakta kalışıdır .

Delphi'yi yönetmedeki ilk problemle, uzmanlar panel seçmede karşılaşırlar.
Paneli teknoloji ya da il gili endüstrideki insanların bilgi ve tecrübeleriyl e sınır lamak
n

ı.

MITCl-I ELL, s.383 .
JOLSON, s. 171.

WILLI AM COI-I EN, Tlıc Practicc of Marketing Managcment, MacMillan Pub.Company, New
York, 199 1, s.195.
ır. JERR Y FITZGERALD; AN ORA F. FITZGERALD, Fundamcııtııls of System A ıııılysis,' John Wi ley
& So ıı s, New York, 1987, s.335.
25
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önemlidir. Tecrübeler, tartışılan konu hakkında bilgi ve deneyimden yoksun
kişilerin, gelecek olaylar üzerinde ay nı fikirde olmaya daha yatkın olduklarını
göstermektedir.
Bir kere panel kuruldu mu nispeten ge niş gelecek senaryosu üzerinde fikir
birliğinde olunmalıdır. Senaryo, uzmanların tümünün tahminlerini ge lecek
hakkındaki varsayımlarının aynı dizileri üzerine oturtmalarını sağlamak için dizayn
edilir. Bu varsayımlar siyasi istikrar, uzun dönem hava koşulu , savaşlar,
27
dUzenlemeler ve yasalar gibi çeşitli etmenleri kapsayabilir .
Genel senaryodan sonra uygulanacak ilk sorgulama hakkında da anlaşma
sağlanmalıdır. Bu, uzmanların tümünün süreci aynı veri bazında başlatmasını
sağlamak için ele alınan çeşitli tarihi gidişat hakkında çok sayıda verileri kapsar.
Cevaplar toplanır, uzlaşma için analiz edilir ve bu analizin sonucu, ikinci bir
sorgulama ile panele geri besleme yap lır. Bu şekilde aşamalar birkaç kez sonuca
kadar devam eder28 .

Yeni fikir yaratma sürecindeki Delphi yönteminin değeri uzlaşma aramada
ortaya çıkan etkileşim ve tartışmada yatar. Son uzlaşma tahmini değer yüklü
olabilir, ama genelde değildir. Bu maceraya giren firma için değeri olan nihai
üründen ziyade bir süreçtir. Delphi alıştırmalarını yönetmek firmaya şirket dışındaki
geniş bir uzmanlar yelpazesinin göriişlerini duymanın nadir fırsatını verir. Delphi
paneli tarafından gösterilen göriiş ler di ekt olarak şirketin gelecekte karşılaşabilecek
ortamıyla bağdaştırılır. Uzmanlar genelde şirket yöneticilerinden farklı eğitim ve
29
deneyime sahiptirler ve fırına içi konu ve kiiltürle ilişkileri yoktur .

bazı sosyal bilimciler tarafından tenkit edilmektedir . Bunun temel
dayanaklarından bir tanesi Delphi' nin tahmin değerinin olmamasıdır. Delphi
Delphi

30

yöntemi, yeni cesaretli fikir nesli konusunda kesin ge lecek tahminleri getirilmesini
talep etmez.
Delphi yöntemi çoğu firmalarda günlük operasyonlarında nadiren görü len
ııa , ileride
uzun vadeli ve global düşünmeyi zorlamaktadır. Danışmanlardan yararlan
31
.
şirket çalışanlarının Delphi tekniğini ciddiye almasını teşvik etmektedir
Delphi ile Nominal Grup Tekniği arasındaki temel farklar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:

27

COSTELLO, s.3 1.

2
•

KOONTZ, s. 120.

2 ~ CZINKOTO, Michael R.: RONKAINEN , Jlkka A.,

Jntcrnııtioııal Mıırkctiııg, The Drydcn Press,
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•

Delphi tekniğ i Nominal grup
fazla zaman a lır 3 2 .

•

Delphi tek ni ğinde, Nominal
birbirlerini tanımazlar.

•

Nominal grup tekn iğinde katılımc ıl ar bir masanın etrafında yüz
yüzedi rl er. Oysa ki , De lphi tekniğ ind e katılımcılar fiziksel olarak
birbirlerinden ayr ı ve u zaktad ırl ar. , hiçbir zaman karşılaşamazlar.

•

Delph i tekniğinde tüm eylem katılımcılardan anketler vas ı tas ı y l a
toplanan bilgilerin kon usunda uzman kişiler tarafından değerlendirilerek
sonuca ul aşı lırken , Nominal grup tekniğ i nde katılımcılar bir arada direkt
iletişim halinde sonuca ulaşmaya çal ı ş ırl ar 3 3 .

tekn iğ in e kıyasla

grup

daha

tekniğinin

karmaşıktır

aksine

ve daha

katı lımcıl ar

K ull a nıl acak tekniğin seç iminde, ça lı şma saatleri, ücretler, katı lım c ıl arın
fiziksel kapasiteleri vb. pratik ve doğal koşu ll ar dikkate a lınm alıdır.

Nominal grup ve De lphi teknikleri h akk ınd a yürütü len araştırma l ar çok
çekici, ay nı zamanda cesaret vericidir. Diğer grup teknikleriyle
karşılaştırıldığında, bu teknik lerin çok daha başarılı o ldu ğu aç ı kt ır. Bu teknikler
uygulandığında çok daha faz la fikir üretildiği ve katılım cı l arın sonuçtan çok daha
faz la tatmin o ldukl arı bilinmektedir34 .
dikkat

Etki l eş imli gruplar, kiş ise l ilişkilerle çok zaman harcarlar, bu tür gruplarda
fikirler vaktinden önce değerl endi ri lir. Bu grup larda belirli kişiler baskın rol
oynad ı kl arı için çoğu katılım cı gruba yeteri kadar katkıda bulunamaz, konuyla ilgil i
fakat gereksiz konularda çok faz la vakit harcanır, herkesin birbirine uyma
psiko loj isi çoğunlukla özgün fikir üretmeye engel olur ve çoğunluk!& amaca ulaşma
35
oranı düşükti.ir . Öte yanda n Nominal grup ve Delphi teknikleri, herkes in fikrinin
a lınm as ını , kon unu n dış ına ç ıkılmamasını , her fikrin dikkatlice değerlendirilmesini
ve sonuçta ge lin ecek noktada herkesin eş i t derecede oy h akk ı olmasını ga rantil ediğ i
için çok daha başarılıdır.

12

EN VER ÔZKALP: ÇİÔ D EM KIRAL, Örgiitscl Davramş, A.Ü.A.ô.r. Yayını. Eskişehir, 1995, s.138 .
.n IVANCEV ICI 1. s.595.
11
· KAST, s. 473.
ı; MITCHELL, s.383.
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5. SONUÇ
Karar alma, fonksiyonel alanı ve yöneticilik derecesi ne olursa olsun, ti.im
yöneticiler tarafından paylaşılan ortak ve çok önemli bir sorumluluktur. Dünyada
her gün her alan ve seviyeden milyonlarca yönetici yönetiminde bulundukları
organizasyonların ve de kendilerinin geleceğini olumlu ya da olumsuz bir biçimde
şekillendiren bir çok önemli kararlar almaktadır. Bu kararlarııı kalitesi ve başarısı
yöneticilerin de etkinliğini , başarısını ve dolayısıyla kariyerlerini yakıııdan
etkilemektedir. Bu kararların bazıları organizasyonların başarısıııda çok güçlü
etkiler yapabilirken, bazıları da daha az önemli olabilir. Yine de ti.im kararlar
organizasyonlar, kurum, kuruluş ya da şirketler üzerinde olumlu ya da olumsuz
etkiler

bırakacaktır.

İşte bu nedenlerle üst, orta ve alt düzeylerde tüm yöneticiler ve onlarla
beraber görev yapan diğer tüm çalışanlar iş yaşantılarında ve hatta özel hayatlarında
dahi karşı karşıya oldukları konular hakkında türlü kararlar alırlarken bilimsel

temelli teknikleri kullanmak durumundadırlar. Böylece, hem aldıkları kararlar daha
sağlıklı olacak hem de karar alma süreciyle çok az bir süre meşgul olacaklardır.
Öte yandan karar alma süreci ve yöntemleri kadar önemli bir diğer konu ise
yeni ve özgün fikirler üretme ihtiyacıdır. Fikirler bireysel üretilebileceği gibi
gruplar, ekipler, topluluklar tarafından da üretilebi lirler. İşte bu noktada grupların
yaratıcığını arttıran tekniklerden beyin fırtıııası, nominal grup ve Delphi teknikleri
yönetici !erin

imdadına yetişmektedir.

sürede çok sayıda yeni fikirlere ihtiyaç duyulan faaliyetlerde olumlu
sonuçlar veren beyin fırtınası tekniai basit olmakla birlikte değişik. ve alışılmamış
yön leri olan bir tel<ıniktir. Bu bakım;an diğer bi.lti.in yönetim konularında olduğu gibi
beyin fırtınası tekniğinin de hangi durumlarda yararlı olabileceği , avantajları ve
dezavantajları uygulayıcılar tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir. Uzun
senelerdir çok çeşitli alanlarda başarı ile kullanılmakta ola·n bu yaratıcı teknik uygun

Kısa

problemi olanlara tavsiye edilir.
Delphi tekniği gelecekteki uzun vadeli öngörü yöntemlerinden biridir. Bir
grup kararı olarak karşımıza çıkar. Grup halinde düşünme ve karar almayı esas
almıştır. Bir araya gelmesi mümküıi olmayan kişilerin dahi fikirlerinin
değerlendirilebilmesine olanak tanır. Nominal grup tekniğine oranla daha fazla
zamana ve çabaya ihtiyaç duyar.
Tekniklerin tümünde de dikkat edilmesi gereken en önemli husus grup
üyelerinin seçimidir. Yöntemlerin hepsinde her şey insanla başlar insanla biter.
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