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Abstract 

Knowledge Hiding Behavior is defined in the literature as in the attitude of 
people to avoid transferring the information they possess or perceive as 
valuable to the requesting persons for different reasons. Knowledge Hiding 
Behavior, which is a subject of the newly emerged Behavioral Accounting as 
a multi-disciplinary field, has been researched and written for the first time 
in this study on professional accountants. The purpose of this study is to 
determine the effect of personality traits of professional accountants on 
knowledge hiding. In this direction, in the study, which was conducted using 
quantitative research design, the questionnaire technique was used as data 
collection tool. As a result of the research, it was found that there is a 
meaningful and inverse relationship between honest and friendly people and 
Knowledge Hiding Behaviors. It also concluded that as the age of the 
individual increases affect ignorance which is the type of Knowledge Hiding 
Behavior decreases, and the stance of Knowledge Hiding increases by 
rationalizing. 
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Özet 

“Bilgi Saklama Davranışı” literatürde, “Kişilerin sahip olduğu veya değerli 
olarak algıladıkları bilgileri, talep eden kişilere farklı nedenlerle aktarmaktan 
çekinme tutumudur.” şeklinde tanımlanmaktadır. Multi-disipliner bir alan 
olarak yeni ortaya çıkan “Davranışsal Muhasebe” nin bir konusu olan “Bilgi 
Saklama Davranışı”, muhasebe meslek mensupları üzerinde ilk defa bu 
çalışma kapsamında araştırılmış ve kaleme alınmıştır. Bu araştırmanın 
amacı, muhasebe meslek mensuplarının kişilik özelliklerinin bilgi saklama 
üzerindeki etkisini oransal bağlamda tespit etmektir. Bu doğrultuda, nicel 
araştırma dizaynı kullanılarak yapılan çalışmada, veri toplama aracı olarak ta 
anket tekniği kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda dürüst ve cana yakın 
kişilerle bilgi saklama davranışları arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında, kişilerin yaşları arttıkça, 
bilmezden gelme türü bilgi saklama tutumunun azaldığı, rasyonelleştirme 
türü bilgi saklama tutumunun ise arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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1. Giriş 

Günümüzde işletmeler, bilgi paylaşım kanallarını iyileştirerek bilgi paylaşım 
seviyesini artırabilmek amacıyla ciddi meblağlarda yatırımlar yapmaktadır. Buna 
rağmen bilgi paylaşım seviyesi hedeflenen noktalara ulaşamamaktadır.  

21. yüzyılda internet, big data ve veri analizi gibi yeni nesil teknolojilerle birlikte 
bilgi, eskiye nazaran daha değerli ve rekabet avantajı sağlayan bir kavram haline 
gelerek yeni bir üretim faktörü ve sermaye olarak literatürde yerini almaktadır. 
Pozitivizmin temel varsayımlarından biri ise bilimin birikerek ilerlemesidir. 
Bilimin birikerek ilerlemesinde, bireyler arası iletişimin sağlıklı olması ve bilgilerin 
paylaşılması hayati önem taşımaktadır. Günümüz insanının da bireysel veya 
kolektif bir şekilde başarılı olabilmesi için bilgiyi etkin bir şekilde yönetebilmesi 
gerekmektedir. Kurumlar yeni işe alınan kişilerin bilgi birikimlerinden 
yararlanmayı amaçlamakla beraber aynı zamanda kurum bünyesinde tutmaya 
çalıştıkları kişilerle de, kurum içindeki bilgi miktarını korumayı 
amaçlamaktadırlar. İşletmeler arasında bu algı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve 
kişiler, bilgilerini profesyonel bağlamda pazarlamaktadırlar. 

Literatürde bilgi saklama davranışı ile ilgili yapılan çalışmalar, çoğunlukla örgütsel 
boyutta ele alındığından belli meslek mensubuna ait birbirinden bağımsız 
bireylerden elde edilen verilerle araştırma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma 
kapsamında, muhasebe mesleğine mensup bağımsız bireylerin bilgi saklama 
davranışının incelenmesi, literatüre yeni bir boyut kazandıracaktır. Bu çalışmanın 
temel amacı ise rastsal olarak seçilmiş 148 tane muhasebe meslek mensubundan 
toplanan veriler ile muhasebecilerin bilgi saklama davranışını etkileyen bireysel 
bazlı faktörleri incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemi doğrultusunda 
planlanmakla birlikte araştırmada veri toplama aracı olarak da anket tekniği 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler ile cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi demografik 
özelliklerle bağımlı değişkenler olan bilgi saklama davranışı, işyeri maneviyatı ve 
kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Araştırma değişkenleri 
arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise bilgi saklama davranışı ile kişilik özellikleri 
arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

2. Literatürsel Kavramsal Çerçeve  

2.1. Bilgi Saklama  

Kurum içindeki etkin bilgi yönetimi stratejisi ve politikaları, kurum performansı ile 
inovasyon gücünü arttırmaktadır(Collins ve Smith 2006:551). Bu sebeple 
yöneticiler, kurum içindeki kişilerin bilgi paylaşmalarını istemektedirler. İşe yeni 
başlayan kişiler ise daha hızlı rütbe/kademe alabilmeleri için üstlerinden bilgi 
paylaşmasını beklemektedir(Cabrera ve Cabrera 2002:693).  

Bilgi saklama, üçüncü kişilerin talep ettiği bilgilerin kasıtlı olarak saklanması 
şeklinde tanımlanmaktadır (Connelly vd. 2012: 65). Birçok yönetici kurum içindeki 
bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla yatırım yapmakta ve bu doğrultuda 
politikalar geliştirmektedir(Wang ve Noe 2010). Ancak tüm çabaları rağmen, 
çalışanlar arasında bilgi saklama tutumunun sergilendiği görülmektedir. Bilgi 
saklama davranışını, “Sosyal Değişim Teorisi” bağlamında ele alan çalışmalarda, 
bilgi gücünün kaybolacağı düşüncesi(Constant vd. 1994:418), kişisel menfaat 
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beklentisi (Wasko ve Faraj 2005:48), çıkar ilişkisi (Bock vd., 2005:105), öz-
yeterlilik algısı, özgüven seviyesi (Husted ve Michailova 2002:68), örgütsel destek 
algısı, örgütsel iklim ve sağlık algısı (Chennamaneni 2006) gibi pek çok faktörün 
etkisi araştırılmış ve Wang ile Noe (2010:116) bilgi sahibi kişilerin karakteristik 
özelliklerinin bilgi paylaşma davranışı üzerindeki etkisinin büyük olduğunu 
belirtmiştir. Kişiler, eleştiri, bilgi talep eden kişinin risk olarak algılanması, 
sorumluluk veya sahip olduğu bilginin bir üstünlük kaynağı olduğu düşüncesi gibi 
dışsal tehditlerin varlığını hissetmeleri durumunda bilgi saklama davranışına 
yönelebilmektedir. Bilgi saklama davranışı, kişilerin kuruma, üstlerine veya 
astlarına güven duymamaları, bilgiye karşı duyulan psikolojik sahiplenme düzeyi, 
kişilerin bireysel performanslarını ve rekabet avantajını kaybetme çekincesi, bilgi 
aktarım sisteminin zor olması, rütbe atlama veya kariyer ile ilgili kaygılar, kişiler 
arasındaki karşılıklı hoşnutsuzluk gibi çok çeşitli gerekçelerle ortaya 
çıkabilmektedir (Peng 2013:404). Bilgi saklama tutumunun norm haline geldiği 
kurumlarda ise kurum performansı olumsuz etkilenmektedir (Černe vd. 
2014:185).  

Türkçe literatürdeki bilgi saklama davranışına yönelik çalışmalar, çoğunlukla 
konunun örgütsel düzeyde ele alındığını göstermektedir. Göksel ve arkadaşları 
(2011:91) yaptığı araştırma da bilgi saklama davranışı ile örgüt içindeki içsel ve 
dışsal kontrolün etkisini araştırmışlardır. Tekstil sektöründe araştırma yapan 
Yeniçeri ve Demirel (2007:227), örgüt içindeki yönetim biçiminin, bilgi saklama 
davranışına etkisini araştırmıştır. Bilgi saklama davranışı ile yenilikçilik arasındaki 
ilişkiye bakan Demirel ve Seçkin (2008:194) ise iki kavram arasında negatif yönlü 
bir ilişki saptamıştır.  

Connelly ve arkadaşları (2012:65), yaptıkları çalışmada bilgi saklama türlerini üçe 
ayırmıştır. Bunlar:  

 Bilmezden Gelerek Bilgi Saklama: Bilgi saklayan kişinin, üçüncü tarafın 
talep ettiği bilgiden haberi yokmuş gibi davranması ve karşı tarafı aldatarak 
bilgi saklamasıdır. 

 Kaçınmacı Bilgi Saklama: Bilgi saklayan kişinin, üçüncü kişiye yanlış 
bilgiler vermesi veya talep edilen bilginin daha sonraki bir tarihte 
paylaşılacağı şeklinde vaatlerde bulunarak bilgi saklamasıdır.  

 Mantığa Büründürerek Bilgi Saklama: Bilgi saklayan kişinin, bilgi talep 
eden kişiye bilgiyi neden paylaşamayacağına dair haklı bir gerekçe sunarak 
bilgiyi saklamasıdır(İspirli 2014:48). 

 Obskürantizm: Fransızca karanlık anlamındaki “obskucurite” kelimesinden 
türetilen ve anlamını tam olarak karşılamasa da Türkçe’de 
“bilmesinlercilik” olarak çevrilen obskürantizm kavramı, “bilgiye sahip 
olanların onu paylaşmak istemeyip, tekelinde tutmak istemesi” durumunu 
ifade etmektedir. Ayrıca bu kavram, “Bilimin ve özgür düşüncenin 
yayılmasını istememe durumunu ve bilgiyi kendi menfaatleri 
doğrultusunda kullanarak ancak gerektiği yerde gerektiği kadar bilgi 
verilmelidir.” fikriyatını anlatmaktadır(Şimşek 2016:90-95).  
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2.2. Kişilik Faktörleri 

“Beş Faktör Kişilik Kuramı”, her bir kişinin farklı tutum ve davranışları 
göstermesine rağmen bu farklılıkların tüm dillerde kodlanabileceğini ve bu 
kodlama sayesinde de insanların kişiliklerinin sınıflandırabileceği varsayımına 
dayanmaktadır(Sevi 2009:74). “Beş Faktör Kişilik Kuramı”nı Benet-Martinez ve 
John (1998) geliştirmiş ve beş temel özellik belirlemiştir. “Beş Faktör Kişilik 
Kuramı” kapsamlı beş faktörden oluşan (dışadönüklük, nevrotiklik, sorumluluk, 
uyumluluk ve değişime açıklık) kişiliği en kapsamlı şekilde tanımlayan bir 
değerlendirme modelidir(Goldberg, 1990; McCrae ve Costa, 2008; akt; Servidio, 
2014). Bu özelliklerin açıklamaları aşağıda alt başlıklar halinde verilmektedir: 

Nevrotiklik: Kişilerin yaşamış oldukları endişe, öfke, bunalım, güvensizlik ve 
depresyon durumudur. Nevrotik eğilimli bireylerde kronik yorgunluk, uyku 
bozukluğu, iştahsızlık ve baş ağrısı gibi çeşitli fiziksel rahatsızlıklar görülür. 
Nevrotik eğilimli kişiler duygusal çalkantılarını ifade etmek amacıyla çoğunlukla 
fiziksel yolları tercih ederler. Bu karakterdeki kişiler sosyal çevrelerinde daha fazla 
problem yaşarlar ve daha streslidirler (Mete 2006:42). 

Dışadönüklük: Monotonluktan ve sıradanlıktan rahatsız olan dışa dönük kişiler, 
genellikle mutlu, pozitif ve sempatiktirler. Ayrıca bu kişiler heyecanı ve adrenalin 
duygusunu sevdiklerinden dolayı tehlikeli durumlara atılmaktan çekinmeyerek ani 
kararlar verir ve atik davranırlar(Burger 2006:65). 

Değişime Açıklık: “Açıklık” kavramı, kişilerin kendilerini ifade edebilmesi, 
düşüncelerini anlaşılır ve net bir şekilde aktarabilmesi olarak ifade edilmektedir. 
Ayrıca bu kişiler, hareketlerini kolay ve açık bir şekilde belirtebilme yeteneğine de 
sahiptirler. Kişilerin değişime açık olması, diğer insanlarla işbirliği yapmalarını 
kolaylaştırır. Bu kişiler genellikle, yaratıcı, kültürel merakları olan, entelektüel ve 
sanatsal düşünme kabiliyetine sahip kişilerdir. Bu özellikteki kişiler değişim 
sürecinde olan örgütlerde yaratıcı yönlerini ortaya koyarak içinde bulundukları 
kuruma ve çevreye fayda sağlayabilirler.  

Uyumluluk: Uyumluluk boyutu, kişilerin bireysel yönelim seviyelerini belirlemektedir. 
Uyumlu kişiler genellikle dost canlısıdır ve kolektif çalışmayı seven insanlardır. Hoşgörü 
sınırları geniş ve güven veren bir yapıya sahiptirler. Uyumlu kişilik özelliği taşıyan 
bireyler, astlarını motive etme gücüne sahiptir. Bu kişiler, herkesin ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik hareket ederler(Burger 2006:67). 

Sorumluluk: Sorumluluk boyutu, bir hedefe doğru ilerlerken planlı, sabırlı, kararlı hareket 
etmeyi ve motivasyon sahibi olmayı ifade etmektedir. Kimi çalışmalar, bu faktörü, başarı 
arzusu veya ılımlı hırs olarak ifade ederken kimi çalışmalarda ise kendini yönetebilen ve 
öz disiplin becerisi yüksek kişileri ifade etmektedir. Bu kişilik özelliğine sahip bireylerin 
her türlü görevde başarılı olma olasılıkları yüksektir(Burger 2006:71). 

Beş faktörlü kişilik özellikleri ile ilgili Basım ve arkadaşları (2009), kişilerarası çatışma 
çözme yaklaşımlarıyla ilişkiyi test etmişlerdir. Kişilerin çatışma çözme yaklaşımlarını 
benimsemesinde kişilik özelliklerinin önemli rol oynadığını ortaya koymuşlardır. Doğan 
(2013) ise öznel iyi oluş ile beş faktörlü kişilik özelliği arasındaki ilişkiye bakarak, öznel iyi 
oluş ile her bir faktör arasında anlamlı ilişkiler olduğunu tespit etmiştir. Erkuş ve Tabak 
(2009)’da çalışanların çatışma yönetim tarzlarına etkisinin beş faktörlü kişilik 
özelliklerinin etkisini savunma sanayinde gerçekleştirdikleri bir çalışmayla ele almışlardır. 
Araştırma sonucuna göre beş faktör kişilik özelliklerinin bireyler arsındaki çatışma 
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yönetim tarzları arasında önemli ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.  Yelboğa (2006) ise 
kişilik özelliklerinin iş performansındaki etkisini ele alarak, kişilik özellikleri 
değişkenlerinin, çalışanın iş performansındaki toplam varyansın %16,3’ünü açıkladığını 
ortaya koymuştur. 

3. Model ve Yöntem 

Araştırmanın modeli bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye 
dayanmaktadır. Araştırma kapsamında bağımlı değişken, bilgi saklama davranışı 
olup, bu bağımlı değişkenin kişilik özellikleri ile doğrudan ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Çalışmanın temel varsayımı ise kişilerin kişilik özelliklerinin, 
bilgi saklama davranışını üzerinde etkili olacağıdır. Araştırma nicel araştırma 
yöntemi ile yapılmış olup, araştırmada veri toplama aracı olarak ta anket tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, kamu ve özel sektörde çalışan 148 muhasebe 
meslek mensubundan oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS 
programında fark testleri(t testi), korelasyon ve regresyon analizleri ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın kısıtlılıkları ise verilerin belli zaman aralıklarında toplanmamış 
olması sebebiyle ortaya çıkan bulgulardan, kesin bir neden-sonuç ilişkisi 
kurmaktan ziyade olası durumlar üzerinden sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca veri 
toplama sürecinde zamansal kısıtlılıkların var olmasından ve örneklerin sadece 
muhasebe sektörü üzerinden alınmasından dolayı araştırma sonuçları tüm 
sektörleri kapsamamaktadır.  

Araştırma sürecinde, bilgi saklama davranışını ölçmek amacıyla Connelly vd. 
(2012) tarafından geliştirilen ve İspirli (2014) tarafından Türkçeye çevrilen, 12 
maddelik ve 3 faktörlü (bilmezden gelme, mantığa büründürme, kaçınmacı) bilgi 
saklama ölçeği kullanılmıştır. İspirli (2014) yaptığı çalışma da ölçeğin alt 
boyutlarına ilişkin güvenilirlik katsayılarını şu şekilde belirtmiştir:  

 Bilmezden Gelme Boyutu: %89,  

 Mantığa Büründürme Boyutu: %94  

 Kaçınmacı Boyut: %95.  

Çalışmaya konu olan verilerde ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı ise % 78 
çıkmıştır. Tüm çalışmanın güvenilirliği ise % 75,4 seviyesinde yer almıştır. 
Ölçeklerin değerlendirilmesinde “Tamamen Katılmıyorum” ile  “Tamamen 
Katılıyorum” şeklinde 5’li “Likert” ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Çalışmada katılımcıların kişilik özelliklerini tespit etmek amacıyla Benet-Martinez 
ve John (1998) tarafından geliştirilen beş faktör kişilik ölçeği (BFKÖ) 
kullanılmıştır. Ölçek dışa dönüklük, nevrotiklik, uyumluluk, sorumluluk ve yeni 
deneyimlere açıklık şeklinde beş faktörden oluşmakta olup beşli likert tipi (hiç 
katılmıyorum ile tamamen katılıyorum arasında) olacak şekilde düzenlenmiştir. 
BFKÖ ölçeğini Türkçe’ ye uyarlayan ise Sümer (2005) dir. İlgili ölçeğin güvenilirlik 
değeri % 74 iken çalışmamızda bu değer % 63,4 çıkmıştır.  
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Özdamar (2004:124)’ a göre, güvenilirlik değeri (α); 

 0,00 ≤ α < 0,4 ise ölçek güvenilir değildir.  

 0,4 ≤ α < 0,6 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.  

 0,6 ≤ α < 0,8 ise ölçek oldukça güvenilirdir.  

 0,8 ≤ α < 1 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmanın güvenilirlik değeri 0,78 ve 0,63 çıkması 
analizlerin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.  

Değişkenlere uygulanması gereken analizleri belirlemek amacıyla değerlerin 
parametrik ya da non-parametrik olduğunu belirlemek için normallik testi 
uygulanmıştır. Parametrik test varsayımları, normal dağılımlı olması, denek 
sayısının 30’dan fazla olması ve verilerin nicel (likert) olmasıdır. Tabacknick ve 
Fidell’e göre Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması 
verilerin normal dağılımlı olduğunu kabul etmek için yeterlidir(Tabacknick ve 
Fidell 2013:47). İşyeri algısı ölçeği, bilgi saklama ölçeği ve beş faktör kişilik ölçeği 
normallik testine tabi tutulduğunda aşağıdaki tabloda gösterilen sonuçlar elde 
edilmiştir:  

Tablo 1. Normallik testi 
ÖLÇEK DEĞERLER 

İşyeri maneviyatı ölçeği 
Skewness -0,838 
Kurtosis 1,284 

Bilgi saklama ölçeği 
Skewness -0,248 
Kurtosis 0,045 

Beş faktör kişilik ölçeği 
Skewness -0,488 
Kurtosis 0,711 

Yapılan normallik testi sonucunda analize tabi tutulan üç ölçekte Skewness ve 
Kurtosis değerleri sonucunda verilerin normal dağılımlı olduğu kabul edilmiş ve 
analiz sürecinde parametrik testler uygulanmıştır. Ayrıca denek sayısı 30’dan fazla 
olup, veriler nicel (likert) özelliktedir.  

Çalışma grubunda muhasebeci olarak tanımlanan bu kişiler, işletmelerdeki finansal 
verilerin güvenli bir şekilde ölçülmesini, açıklanmasını, raporlanmasını ve sunulmasını 
sağlamakla görevli kişilerdir. Çalışmaya katılanlarla ilgili demografik özellikler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 
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Tablo 2. Betimsel istatistikler 
DEĞİŞKEN ADET YÜZDE % 

Cinsiyet 
Kadın 64 43,2 
Erkek 84 56,8 

Yaş 

20 ve altı 7 4,7 
21-30 30 20,3 
31-40 46 31,1 
41-50 40 27 
51 ve üzeri 25 16,9 

Medeni durum 
Bekar 40 27 
Evli 108 73 

Aylık gelir 

2500 ve altı 11 7,4 
2501-3500 57 38,5 
3501-4500 54 36,5 
4501-5500 16 10,8 
5500 ve üzeri 10 6,8 

Eğitim seviyesi 
Lise 14 9,5 
Lisans 89 60,1 
Yüksek lisans 45 30,4 

Çalışma süresi 

1 yıldan az 6 4,1 
1-4 34 23 
5-8 67 45,3 
9 yıl ve üzeri 41 27,7 

Çalışmaya katılan 148 kişinin, 64’ü kadın, 84’ü ise erkektir. Katılımcıların birçoğu 
30 yaşın üzerinde olup,  %73’ü evlidir. Bu kişilerin eğitim düzeyleri, lise 14 kişi, 
lisans 89 kişi ve yüksek lisans 45 kişidir. Katılımcıların yarıya yakını (%45,3) 
çalıştıkları kurumda 5 ile 8 yıl arasında çalışmaktadır. Çalıştığı kurumda, 1 yıldan 
az çalışan kişi sayısı ise 6’dır.  

Katılımcıların demografik bilgileri ile çalışmaya konu olan ölçekler arasında 
anlamlı farklılık olup olmadığını görmek amacıyla çift seçenekli sorular için 
bağımsız örneklem t-testi, çok seçenekli sorulara ise anova testi uygulanmıştır.  

Bu doğrultuda analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3. Demografik bilgiler ile değişkenler arasındaki fark testi sonuçları 

ÖLÇEK 
Sig. Değeri 

Cinsiyet Yaş 
Medeni 
Durum 

Aylık 
Gelir 

Eğitim 
Seviyesi 

Çalışma 
Süresi 

Bilgi Saklama 0,575 0,133 0,992 0,002 0,195 0,958 
İşyeri Maneviyatı 0,649 0,336 0,102 0,601 0,004 0,923 
Kişilik Özellikleri 0,222 0,914 0,489 0,199 0,148 0,061 

Yapılan analizler sonucunda “Sig.(P)” değerlerine bakıldığında, “Aylık Gelir” ile 
“Bilgi Saklama Davranışı” ve “Eğitim Seviyesi” ile “İşyeri Maneviyatı” arasında 
“Sig.(P) değeri, 0,05’ten küçük olduğundan anlamlı farklılık ortaya çıkmaktadır. 
Buradan çıkarılacak sonuç ise gelir seviyesi farklı olan kişilerin bilgi saklama 
davranışları arasında da farklılık olduğudur. Aynı şekilde kişilerin eğitim seviyesi 
değiştikçe işyeri maneviyat algıları da farklılaşmaktadır. Cinsiyet, yaş, medeni 
durum ve kurum içinde çalışma süresi ile bilgi saklama davranışı, işyeri maneviyatı 
ve kişilik özellikleri bakımından anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Çalışmanın esas 
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konusu olan bilgi saklama davranışı açısından analiz sonuçları ele alınacak olursa, 
kişilerin cinsiyetinin veya medeni durumunun bilgi saklama davranışı bakımından 
bir fark yaratmadığı söylenebilir. Aynı şekilde katılımcıların yaşı ve çalışma 
süreleri değişse de, bilgi saklama davranışında farklılık görülmemektedir.  

Aylık gelir ile bilgi saklama davranışı arasındaki anlamlı farklılığı daha detaylı 
incelemek amacıyla Games-Howell analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 4. Aylık gelir seviyesi ile bilgi saklama davranışı arasındaki anlamlı farklılık tablosu 
Gomes-Howell 
Gelir seviyesi 5500 ve üzeri 4501-5500 3501-4500 2501-3500 2500 ve altı 
2500 ve altı 0,086* 0,993 1 0,79 - 
2501-3500 0,73* 0,217 0,134 - 

 
3501-4500 0,02** 0,976 - 

 4501-5500 0,004** - 
 

5500 ve üzeri -  
** 0,05 anlamlılık düzeyi 
* 0,10 anlamlılık düzeyi 

Tabloya göre 0,10 anlamlılık düzeyinde gelir seviyesi 5500 TL ve üzerinde olanlar 
ile diğer gelir gruplarındaki kişiler arasında bilgi saklama davranışı arasında 
“Sig.(P)”  değerleri 0,10’dan küçük olduğundan dolayı anlamlı bir farklılık vardır. 

İki rastsal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek 
amacıyla korelasyon analizi yapılmaktadır. Farklı durumlar için farklı korelasyon 
katsayıları geliştirilmesine rağmen bu katsayılardan en çok bilineni ve sosyal 
bilimler alanında en sık kullanılanı Pearson korelasyon katsayısıdır. Pearson 
korelasyon katsayısı iki rastsal değişkenin kovaryanslarının yine bu iki rastsal 
değişkenin standart sapmalarının çarpımlarına bölünmesiyle elde edilir. Bu 
katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer almaktadır. Katsayının pozitif olması 
değişkenler arasında direkt yönlü doğrusal ilişkiyi temsil etmekte, katsayının 
negatif olması ise ters yönlü bir doğrusal ilişkiyi temsil etmektedir(Altındağ 2011: 
106). Zira katsayının mutlak değeri 1’e yaklaştıkça iki değişken arasındaki ilişkinin 
gücü artar. İslamoğlu ve Alnıaçık (2014:347)’ göre:  

 ile 0.3 arasındaki korelasyon zayıf,  

 ile 0.5 arasındaki korelasyon orta,  

 0.5 ile 0.8 arasındaki korelasyon güçlü,  

 0.8’den büyük ise çok güçlü korelasyon vardır 

Bu katsayısının (0) değerini alması ise araştırmaya dahil edilen değişkenler 
arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını göstermektedir Araştırmada örgüt iklimi 
ile değişim algısı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve ilişkinin yönünü 
tespit etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar tabloda 
verilmiştir: 
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Tablo 5. Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi 

CORRELATİONS 

 
Bilgi 

saklama 
İşyeri Kısılık Cinsiyet Yaş 

Medeni 
durum 

Gelir Eğitim 
Çalışma 
süresi 

Bilgi 
Saklama 

Pearson Corr 1 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sig. (2-tailed)  

İşyeri 
Pearson Corr ,103 1 
Sig. (2-tailed) ,214  

Kısılık 
Pearson Corr ,210* ,310** 1 
Sig. (2-tailed) ,010 ,000  

Cinsiyet 
Pearson Corr ,049 -,141 -,253** 1 
Sig. (2-tailed) ,555 ,087 ,002  

Yaş 
Pearson Corr -,148 -,032 ,014 ,072 1 
Sig. (2-tailed) ,074 ,701 ,869 ,384  

Medeni 
Durum 

Pearson Corr ,031 -,070 -,073 ,114 ,159 1 
Sig. (2-tailed) ,704 ,400 ,376 ,167 ,054  

Gelir 
Pearson Corr ,033 ,018 ,127 -,188* ,542** ,089 1 
Sig. (2-tailed) ,693 ,826 ,123 ,022 ,000 ,279  

Eğitim 
Pearson Corr ,092 ,237** ,137 -,128 ,146 ,208* ,344** 1 
Sig. (2-tailed) ,268 ,004 ,096 ,121 ,076 ,011 ,000  

Çalışma 
Süresi 

Pearson Corr -,034 -,013 ,195* -,086 ,501** ,134 ,482** ,264** 1 
Sig. (2-tailed) ,680 ,873 ,017 ,298 ,000 ,104 ,000 ,001  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Bu tabloya göre bilgi saklama davranışı ile kişilik arasında 0,05 anlamlılık 
düzeyinde 0,210 seviyesinde pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Kişilik ile 
işyeri maneviyatı arasında da pozitif yönlü (0,310) ve 0,01 anlamlılık düzeyinde 
ilişki olduğu görülmektedir. Cinsiyet ile kişilik arasında da 0,01 anlamlılık 
düzeyinde ve negatif yönlü (-0,253) bir ilişki ortaya çıkmıştır. Gelir durumu ile 
cinsiyet (0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü (-0,188)) ve yaş (0,05 anlamlılık 
düzeyinde pozitif yönlü (0,542)) arasında ilişki görülmektedir. Eğitim durumu ile 
işyeri maneviyatı, medeni durum ve gelir seviyesindeki ilişki istatistiksel açıdan 
anlamlı ve pozitif yönlü çıkmıştır. Kurum içindeki çalışma süresi ile kişilik, yaş, 
gelir ve eğitim düzeyi arasında istatistiksel açıdan farklı anlamlılık seviyelerinde 
anlamlı ve pozitif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda demografik özellikler ve bilgi saklama ölçeğinin 
alt faktörleri ile bilgi saklama davranışları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 
Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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Tablo 6. Bilgi saklama davranış biçimleri ile demografik özellikler arasındaki ilişki tablosu 

 
Kaçamak cevap verme Bilmemezlikten gelme Rasyonelleştirme 
Yön Sonuç Değer Yön Sonuç Değer Yön Sonuç Değer 

Cins. + Anlamsız 
,076 

+ Anlamlı 
,025 

+ Anlamsız 
,025 

,356 ,047 ,767 

Yaş + Anlamsız 
-,046 

- Anlamlı 
-,162* 

- Anlamlı 
-,16* 

,576 ,050 ,050 

Med.Drm. + Anlamsız 
,074 

+ Anlamsız 
,004 

+ Anlamsız 
,004 

,375 ,958 ,958 

Gelir + Anlamsız 
,001 

+ Anlamsız 
,040 

+ Anlamsız 
,040 

,988 ,628 ,628 

Eğit. + Anlamsız 
,100 

+ Anlamsız 
,067 

+ Anlamsız 
,067 

,225 ,421 ,421 

Süre  Anlamsız 
-,093 

- Anlamsız 
,001 

- Anlamsız 
,001 

,261 ,986 ,986 

İşyeri maneviyatı ve kişilik özelliklerinin, bilgi saklama davranışı üzerindeki 
etkisini tespit etmek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir:  

Tablo 7. Regresyon analiz tablosu 
DEĞİŞKENLER KATSAYI t DEĞERİ p DEĞERİ 

Sabit 1,558 2,805 0,06 
İşyeri maneviyatı 0,65 0,485 0,628 
Kişilik Özellikleri 0,334 2,317 0,022* 

F 3,485  0,033* 
R2 0,46   

Düzeltilmiş R2 0,33   
* 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

Yukarıdaki tabloda, bilgi saklama davranışına kişilik ve işyeri maneviyatının 
etkisini test eden model anlamlı çıkmıştır(F=3,485; p<0,05).  Diğer tüm 
değişkenler 0 iken bilgi saklama tutumunun değerini gösteren sabit değer 1,558 
olarak bulunmuştur. R2 değeri modelin etkinliğini göstermekte ve 0,46 olarak 
bulunmuştur. Yani modeldeki bağımsız değişkenler, bağımlı değişkeni %46 
oranında açıklamaktadır. Bağımsız değişkenlerden biri olan kişilik özelliğindeki 
değişim bilgi saklama tutumunu aynı yönde ve anlamlı olarak 
etkilemektedir(p=0,022<0,05; B=0,334).  

Kişilik özellikleri ile bilgi saklama arasındaki etkileşim anlamlı çıktığından dolayı 
kişilik özellikleri değişkenindeki beş faktör ile bilgi saklama davranışı arasındaki 
ilişkilere bakmak amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 
korelasyon analizinin sonuçları aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 8. Bilgi saklama davranışı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki tablosu 
CORRELATİONS 
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Bilgi saklama 
Pearson Cor 1 -,001 -,331* ,120 -,248* ,048 

Sig. (2-tailed)  ,986 ,000 ,145 ,002 ,561 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Ölçekte kişilik özelliklerinden, dürüstlük ve cana yakınlık ile bilgi saklama 
davranışı arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki 
olduğu ortaya çıkmaktadır.   

4. Tartışma ve Sonuç  

Araştırma sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, bilgi saklama 
davranışı ile kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Dürüst ve cana yakın kişilerle bilgi saklama davranışları arasında anlamlı ve ters 
yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle dürüst kişilerin sözlerinde 
ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan kişiler olması sebebiyle bilgi saklama 
davranışını gerçekleştirmedikleri ortaya çıkmıştır. Cana yakın kişilerin de bilgi 
saklama davranışı göstermedikleri tespit edilmiştir.  

Bilgi saklama ölçeğinin faktörleri (kaçamak cevap verme, bilmemezlikten gelme, 
rasyonelleştirme) ile demografik özellikler arasındaki ilişkinin analizi sonucunda, 
kişinin kadın olması durumunda, bilmezden gelme türü bilgi saklama davranışında 
bulunma potansiyelleri bir nebze yükselmektedir. Kişinin yaşı arttıkça, bilmezden 
gelme türü bilgi saklama tutumu azalmakta, rasyonelleştirme türü bilgi saklama 
tutumu ise artmaktadır. Bunun nedeni ise kişilerin yaşları arttıkça tecrübeleri de 
artmaktadır. Bu kişiler, cevap vermek istemedikleri bir konuyu rasyonelleştirerek 
bilgi saklayabilmektedir. Ayrıca yaş arttıkça kişiler kendilerine yöneltilen sorulara 
bilmiyormuş gibi davranmayı da tercih etmemektedirler.  

Yapılan analizler sonucunda kişilerin gelir seviyesi ile bilgi saklama davranışı 
arasında anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın ise gelir seviyesi 
5500 TL ve üzerindeki kişiler ile diğer gelir grupları arasında olduğu gözlenmiştir. 
Bu durum şu şekilde yorumlanabilir: Türkiye’de özel sektörde 5500 TL ve üzeri 
gelir elde edenler çoğunlukla yönetici kadrosundadırlar. Yönetici kadrosundaki 
kişilerin bilgi saklama davranışını göstermesinin nedeni ise işletme ile ilgili 
paylaşılmaması gereken bilgiler olabileceğidir. Ayrıca yöneticiler ve işletmeler 
arasında rekabet algısının yüksek olacağı varsayımıyla bu kişiler bilgi saklama 
davranışı sergileyebilmektedirler. Örneklem grubu olarak sadece muhasebe 
mesleğine mensup kişilerden veriler alınmış ve bunun doğal sonucu olarak ta 
araştırmanın başlıca kısıtlarından biri örneklem büyüklüğünün genelleştirilebilir 
kadar yeterli olmamasıdır. Bu sebeple bundan sonraki çalışmalarda örneklem 
büyüklüğü arttırılarak ve farklı sektörlerden de katılımcılardan veriler toplanarak 
daha genel sonuçlar elde edilebilir. Bunun yanı sıra bilgi saklama davranışı çalışma 
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kapsamında çoğunlukla olumsuz bir tutum olarak ele alınmıştır. Ancak bilgi 
saklayan kişilerin mensup olduğu işletmelerdeki verilerin saklanması gerektiği 
veya karşısındaki kişinin henüz talep ettiği bilgiyi algılayabilecek seviyede 
olmaması gibi sebeplerle de, çalışma grubundaki kişilerin bu tutumu 
gerçekleştirme nedenleri göz ardı edilmemelidir. Bu sonuçtan hareketle ilerleyen 
çalışmalarda kişilerin hangi niyetle bilgi saklama davranışı gerçekleştirdiği de, 
araştırılması gereken bir öneri olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca davranışsal 
özellikler, sadece kişilik özellikleriyle veya işyeri maneviyatıyla değil; toplumların 
kültürleriyle de şekillendiği için ilerleyen çalışmalar muhasebe kültürüyle de 
ilişkilendirilerek gerçekleştirilebilir. 
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