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Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmak AFS deneyimini 

yaşamış katılımcılar, aileler, AFS gönüllüleri ve çalışanları veya başka 
roller üstlenmiş kimseler için doğal bir süreç gibi görünüyor olabilir. 
Ancak, aynı şekilde onların da bu tür kültürlerarası etkileşime dayalı 
doğrudan iletişimlerde kültürel farklılıklardan kaynaklanan iletişim 
bozuklukları ile karşılaşmaları doğaldır. İletişim bozuklukları ve yanlış 
anlaşılmaları yönetmek kendi kültürümüzden insanlarla dahi oldukça 
güç iken, başka bir kültür, alt kültür veya eş-kültürden insanlarla 
yaşanabilecek olanlar daha fazla stres hatta ciddi bir çatışma 
duygusuna neden olabilir. 

Bir dizi teorisyen, bireyler ve gruplar arası bir çatışma söz konusu 
olduğunda ortaya çıkan davranışları tanımlamaya çalıştı. Birçoğu ne 
kadar olgun veya zeki olursak olalım, kişilerarası ve kültürlerarası 
iletişim becerilerimiz ne kadar iyi olursa olsun, stres anının 
çatışmaları yönetirken farklı yollara başvurmamıza yol açtığı 
konusunda hemfikir. Stresli bir anımızda, normal halimizdeki karşılaşmalarımız ve 
etkileşimlerimiz sırasında başarıyla uygulayabildiğimiz tüm iyi niyetli 
ve sabırlı tutumlarımız aklımızdan çıkabiliyor, hatta yeri geliyor 
sergilediğimiz davranışlar bizi bile hayrete düşürebiliyor. Bu 
nedenle, çatışma teorisyenleri ve kültürlerarası çatışma uzmanları, 
çatışma ile baş etmeye yönelik kişisel eğilimlerimizi, diğerlerinin 
sahip olabileceği eğilimleri ve tüm bu farklı tarzları anlamanın 
kültürel farklılıkların farkındalığının artışıyla nasıl bağlantılı olduğunu 
anlamamıza yardımcı olan çatışma stili örnekleri geliştirdi.  

Kenneth Thomas ve Ralph Kilmann çatışma stilleri üzerinde önemli 
bir araştırma yapmış iki araştırmacıdır.  Aynı ya da farklı kültürlerden 
iki veya daha fazla kişi bir araya geldiğinde neler olduğunu 
incelediler ve her birinin farklı istek ve/veya beklentilere sahip 
olduklarını gördüler. 

Mitch Hammer çatışma stilleri ile ilgilenen bir başka araştırmacıdır.  
Kültürlerarası yetkinlik geliştirme ve çatışma çözümüne odaklanan 
çeşitli kuruluşlar kurmuş ve sorunların, anlaşmazlıkların ve 
kültürlerarası çatışmaların çözümünde uzlaştırıcılar, eğitmenler ve danışmanlar tarafından 
kullanılan bir teorik model ve bir değerlendirme aracı geliştirmiştir. 

Uzman Stella Ting-Toomey ise, bize kültürlerarası imaj çalışması (facework), çatışma iletişim 
stilleri ve çatışma becerileri ile ilgili konularda fikir veriyor. 

 

 

 

Kültürlerarası Çatışma Stilleri 
Çalışanlar ve 

gönüllüler için 
bir kaynak 
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The Five Conflict-Handling Modes from the TKI Profile & 
Interpretive Report (2010) 

	

 

Hammer’s (2003) Model of Intercultural Conflict Styles 

THOMAS & KILMANN ÇATIŞMA TİPİ ŞEMASI (TKI: THOMAS&KILLMANN 
CONFLICT MODE INSTRUMENT) 
Thomas-Kilmann Çatışma Tipleri Şeması, en az iki kişinin kaygılandıkları şeyler uyuşmadığında, 
bireylerin davranışlarının nasıl etkilendiğine odaklanır. Kişinin davranışı, iki boyut veya eksende 
tanımlanır: Girişkenlik ve İşbirlikçilik. Girişkenlik ekseni, bireyin kendi isteklerini tatmin etmeye 
çalıştığını, İşbirlikçilik ekseni, bireyin karşı tarafın istekleri ile ilgilendiğini ifade eder.  

Her bireyin tarzının Girişkenlik ve İşbirlikçilik ekseninde ne kadar yüksek veya düşük olduğuna 
bağlı olarak, çatışma tipi TKİ'ye göre aşağıdaki beş (5) tipten biri ile tanımlanır. 

 

Rekabetçi (Competing) 
- Yüksek Girişkenlik  

- Düşük İşBirlikçilik 

Uyumlu (Accommodating)  

- Düşük Girişkenlik 

- Yüksek İşbirlikçilik 

Kaçınmacı (Avoiding)  

- Düşük Girişkenlik  

- Düşük İşbirlikçilik 

Ortak Çalışmacı (Collaborating) 

- Yüksek Girişkenlik 

-  Yüksek İşbirlikçilik 

Uzlaşmacı (Compromising) 

- Orta Girişkenlik 

- Orta İşbirlikçilik 

 

 
KÜLTÜRLER ARASI ÇATIŞMA STİLLERİ MODELİ (ICS: INTERCULTURAL 
CONFLICT STYLE INVENTORY) 

Mitch Hammer tarafından 
geliştirilen Kültürlerarası Çatışma 
Stilleri Modeli (ICS) çeşitli 
amaçlar için kullanılabilir. 
Çatışmaya farklı şekillerde 
yaklaşan farklı kültürel 
geçmişlerden gelen insanlar 
arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümü ile alakalı olduğundan da 
AFS'deki çalışmalarımıza katkıda 
bulunabilir.  Ayrıca bu model, 
kültürlerarası çatışmaların 
etrafındaki stres ve kaygıyı 
yönetme, uygun şekilde iletişim 
kurma, başka kültürlerden gelen 
bireylerle olan ilişkilerinizi 
geliştirme ve diğer bireyler 
arasındaki uyuşmazlıkların 
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arabuluculuğuna yardımcı olma konusunda yararlı olabilir. Modelin, hem kişinin kendi çatışma 
yaklaşımına dair hem de belli kültürlerden gelen insanların yaygın olarak tercih ettiği 
yaklaşımlara dair fikirler sunduğunu da söyleyebiliriz. 

Kültürlerarası Çatışma Stilleri Modeli (ICS), insanların çatışma yaklaşımlarını iki farklı süreklilik 
içinde ölçmektedir; Çatışmaya yanıt vermede doğrudan veya dolaylı bir yaklaşımda bulunma 
tercihini değerlendiren Doğrudan / Dolaylı süreklilik ve çatışmaları yönetirken duyguları 
aktarmayı veya sınırlamayı tercih etmeyi değerlendiren Duygu Paylaşımcı / Duygu Sınırlayıcı 
süreklilik.  

Farklı bireyler, aynı zamanda da farklı kültürlerden insanlar, çatışmalara farklı şekillerde yaklaşır. 
Kapsamlı olmayı amaçlamasa da ICS, duygusal ifade ve çatışma çözme yaklaşımının 
doğrudanlığına ilişkin bazı bölgesel kültürel farklılıklara işaret etmektedir.  Örneğin, Kuzey 
Amerika kültürel kalıpları (ABD, Kanada) çoğunlukla Tartışmacı Stil içerisinde olurken, Avrupa 
kültürel kalıpları genellikle Tartışmacı ve/veya Uzlaşmacı stile uyar. Çatışma için Orta ve Latin 
Amerika kültürel kalıpları ise Uyuşmacı ve Uzlaşmacı stile mensuptur. 

Uyuşmacı başlıkta öncelikli olarak Asya kültür kalıpları (örneğin; Japonya, Kamboçya) yer 
alıyor. Arap Orta Doğu kültürel kalıpları Coşkun stil içinde çatışmaları çözerken, İsrail kültürel 
kalıpları Uzlaşmacı stili temsil edebilir.  Afrika kültürel kalıpları dört stilden herhangi birine ait 
gösterilebilir. Bu bilgiler ise kültürleri klişeleştirme niyetinde değil, genel olarak kültürel 
sistemler etrafında düşünmeyi ve tartışmayı teşvik etmeye yöneliktir. 

 

KÜLTÜRLERARASI ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE FARKLI BAKIŞ AÇILARI  
Fullerton, ABD'de bulunan Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, İnsan İletişim Araştırmaları Profesörü 
Stella Ting-Toomey, kültürlerarasılık alanına İmaj Kaygısı Teorisi’ni tanıtmıştır. (Face 
Negotiation Theory). Profesör, özellikle kültürlerarası iletişim teorileri, kültürlerarası iletişim 
eğitimleri ve tasarımı, kültürlerarası ve kişilerarası çatışma yönetimi üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Çatışma İmaj Kaygısı ve Etnik/Kültürel İmaj Kaygısı teorileri Ting-Toomey'in araştırmacı olarak 
geliştirdiği ve ortaya koyduğu iki teoridir. (Conflict Face Negotiation Theory and 
Cultural/Ethnic Identity Negotiation Theory)  

 

ÇATIŞMA İMAJ KAYGISI TEORİSİ (CONFLICT FACE-NEGOTIATION) 
İtibarını korumak, vaziyeti kurtarmak gibi deyimlere aşinasınızdır.  Bu bağlamda kullanıldığında 
"imaj" sözcüğü, kişinin başkaları ile ya da uluslararası bir ortamda etkileşim sırasında 
başkalarının gözünde kendini görmek istediği görüntüsüne yani başkasında bırakacak olduğu 
ve korumak isteyeceği itibara değinmektedir.  Bir kişi veya grup, imajını olumsuz yönde 
etkileyecek bir davranışla karşılaştığında itibar kaybı yaşadığını hissedebilir.  Kişi itibar kaybı 
hissine defalarca kapılırsa, çatışma ortaya çıkabilir. Stella Ting-Toomey ve meslektaşı Atsuko 
Kurogi kültürlerarası çatışma yaklaşımlarını anlamak için Çatışma İmaj Kaygısı Teorisi'ni 
geliştirdi. Çatışmayı anlamak için geliştirilmiş önceki çalışmalar hep Batı yaklaşımlarını temel 
almış olduğundan, Ting-Toomey ve Kurogi imaj kaygısı teorisinde Asya ortaklaşa yaşamcı bakış 
açısına yer verdi.  

Çatışma İmaj Kaygısı Teorisi, kültürün içindeki itibar tanımı, çatışma anlarında kültürün 
üyelerinin yaklaşımlarını etkileyen mevcut değerler ve kültürel kalıplar gibi bir dizi varsayıma 
dayanır. Çatışma İmaj Kaygısı süreci yalnızca çatışmaya karışan iki kişinin bireysel ve kültürel 
sosyalleşmesinden değil aynı zamanda çatışma yaşayan insanların durum ve ilişkisiyle ilgili 
faktörlerden de etkilenmektedir. 
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Bilinçli Dinleme, kültürlerarası çatışmaları 
azaltmak için uygulayabileceğimiz yöntemlerden 

sadece biri. 

YAPICI ÇATIŞMA YÖNTEMLERİ 
Ting-Toomey, yapıcı çatışma yöntemlerini, çatışma 
durumlarını uygun, etkili ve uyarlanabilir bir biçimde 
yönetmemizi sağlayacak beceriler olarak tanımlıyor ve 
AFS çalışmaları ile ilgili olarak özellikle yararlı 4 
yöntemi öneriyor.   

Bilinçli Dinleme: Çatışma durumundaki etkileşimde 
ifade edilen kültürel ve kişisel varsayımlara özel önem 
verilmesini gerektiren, imajların onaylandığı bir 
yöntem. Bilinçli dinleme uygulaması, doğru 
yorumlamaları kontrol etmek adına diğer tarafın 
mesajının hem içerik anlamını hem de duygusal 
anlamını sözlü ve sözsüz olarak yeniden ifade etmesini 
içerir. 

Yeniden Çerçevelendirme:  Karşılıklı imajların takdir 
edildiği, yaratıcı bir yöntem. Çatışma davranışını anlayabilmemiz için alternatif bağlamların 
oluşturulmasını gerektirir.  

İşbirlikçi Diyalog:  Mevcut ana odaklanmış ve farklı dilsel ya da bağlamsal kaynaklarla iletişim 
kurmada Bilinçli Dinleme ve Yeniden Çerçevelendirme üzerine kurulu bir diyalog alışverişi. 

Kültür Tabanlı Çatışma Çözüm Adımları:  Yedi basamaklı bir çatışma çözme modelidir. Kültür 
gruplarına bir sorunun arka planını belirlemede yardım eder, çatışma sırasında kişinin kültürel 
varsayımlarını ve altta yatan değerlerini analiz etmeye rehberlik eder. Bir uyum yakalama ve 
ortak bir hedef paylaşmanın yollarını teşvik eder. 

 

SONUÇ 
Thomas & Kilmann, Hammer ve Ting-Toomey sadece Kültürlerarası çatışmanın karmaşık 
yapısını incelemiş araşırmacılardan yalnızca birkaçıdır. Aynı zamanda bu alan sosyologların, 
psikologların, yöneticilerin, antropologlar ve dilbilimcilerin de ilgi odağı. 

Kişisel ve kültürlerarası çatışma stilleri hakkında bilgi sahibi olmak, diğer kültürlerden gelen 
insanlarla iletişimde bize genel bir farkındalık sağlayacak ve bilinçli olmamıza yardımcı olacaktır.  
İster Uyuşmacı ister Kaçınmacı olalım, ister Coşkun ister Tartışmacı stiller kullanıyor olalım veya 
kendimizi çatışma halinde tipik Doğu veya Batı yaklaşımlarından herhangi biriyle özdeşleştiriyor 
olalım, çatışmaları anlamlı diyaloglara dönüştürmeye çalışırken bilinçli dinleme ve yeniden 
çerçevelendirme becerilerimizi kullanabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kültürlerarası Çatışma Stilleri… 
ü kişiye göre değişir ve çoğunlukla kültürden etkilenir. 
ü doğrudanlık ve ifade edilen duygulara bağlı olarak 

değişiklik gösterir. 
ü genellikle kişinin kendi kimliğine / imajına veya itibarına 

müdahale edildiği hissi ile ortaya çıkar. 
ü Yapıcı Çatışma Yöntemleri, kültürlerarası çatışma ile 

çalışma becerimizi geliştirmeye yönelik yöntemlerin 
geliştirilmesini içerir. 
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