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Eğer çalışanlarınızın davranışlarında hızla fark yaratacak etkili bir
yöntem arayışındaysanız dijital nudge tam ihtiyacınız olan şey olabilir!
Aslında davranışsal psikoloji tabanlı bir teknik olan Nudge’ın kullanım alanını
genişleterek davranışsal iktisat ile bir araya getiren ilk isimler Richard Thaler
ve Cass Sunstein’dır. Ortaya çıkan “Nudge” kavramı ile ilk kez insanların karar
alma sürecini organik olarak yorumlayabilen ve yönlendirebilen bir sistem
fikrinin temellerini atmıştır.
Her geçen gün önümüze düşen bilgi akışı daha da yoğunlaşıyor, özellikle
dijital platformlar üzerinden sağlanan kitlesel veri akışı gündelik rutinimizin
içinde kalıcı ve oldukça önemli bir yer edindi. Dijitalleşen dünyaya uyum
sağlamak isteyen kurumlar kendilerine dijital platformlarda yer edinebilmek
için sıkı bir yarış içerisindeler. Bu platformların en güzel tarafı oldukça zengin

bir kitleye hitap ediyor olmaları. Doğru kullanılan dijital platformlar bizlere
aslında hem kullanıcı ve marka arasında orgabik bir bağ oluşturabilmek için
hem de kurumların çalışanları ile olan iletişimlerini güçlendirebilmek için
yeni bir kapı açıyor. Bu platformların hayatımıza soktuğu en taze yenilik ise
“Dijital Nudge” kavramı.
DAVRANIŞÇI EKONOMİ VE NUDGE’LAR

Davranışçı ekonomistler nudge’ı insanlara hızlıca yeni bir davranış
kazandırabilecek bir sistem olarak görüyorlar. Son dönemlerde giderek
popülerleşen bu fikir üzerine üretilen eserler ve kaynaklar her geçen gün
artıyor. Nudge fikrini ilk ortaya atan Richard Thaler ve Cass Sunstein'ın
çalışmalarının ardından Hızlı ve Yavaş Düşünmek, Daniel Kahneman; ve
Michael Lewis’in, “The Undoing Projesi: Zihinlerimizi Değiştiren Bir Dostluk;
nudge” eserleri ile “nudge” kavramı artık bir fikir olmaktan çıkarak bir alan
haline geliyor. Bütün bu kitapların ve araştırmaların ortaya çıkarttığı yeni
öğrenme metodu ise bugüne kadar olan tabuların çok ötesine geçiyor ve
insanlara bir ödül veya yaptırım uygulamadan da alışkanlıklarına kolayca ve
düşük maliyetli çalışmalar ile etki edilebileceğini gösteriyor.
Davranışçı ekonomi teorisi bugüne kadar ekonomistlerin inandığı bir çok
tabuyu yıkıyor ve insanların davranışları, satın alma alışkanlıkları ve
eğilimlerinin her zaman belirli kalıplar içerisinde gelişmediğini bizlere
gösteriyor. Eğer bir kurum tüm çalışanlarına hitap edecek bir değişim
başlatmak istiyorsa kurum liderinin atması gereken ilk adım etkilemek
istediği davranışın ne olduğunu bulmaktır. İkinci ve üçüncü adımlar ise; bu
davranışın değişebilmesinde etkili olabilecek fikirler üretmek ve bu fikirlerin
hangilerinde hedef kitlelerine daha cazip geleceğini bulmaktır. Değerlendirme
aşamasında öne çıkan fikirlerden bir kısmını seçerek pilot çalışmalar üretrek,
uyguladığımız nudge’ın hedeflenen kitlede istediğimiz etkiyi yaratıp
yaratmadığı gözlemleyebiliriz.
Dijital Nudge’ların olumlu özelliklerinden bir diğeri ise farklı mobil araçlara
adapte edilebilir olmaları. Hedeflenen kitlenin alışkanlıklarını gözlemleyerek
bu kitleye göre kişiselleştirebileceğimiz basit nudge’lar, doğru
konumlandırıldığında büyük davranış değişimleri tetikleyebilir. Teknoloji
tabanlı nudge’ları kurumlar için cazip kılan bir başka özellik ise istenilen
değişimi yaratmak için yüksek bütçeler gerektirmemesi.

Etkili bir dijital nudge örneği; çalışanlarınızın abone olmasını istediğiniz bir
bülten olduğunu var sayalım. Eğer bu konuyla ilgili göndereceğiniz e-postayı
kişiselleştirerek (örneğin gönderilen kişiye ismi ile hitap ederek) iletirseniz
bu mesaj alıcısında daha “içten” ve “kendine özel” hissi uyandırarak iletiyi
alan kişinin bültene üye olma olasılığını arttıracaktır.
Nudge’ın bireyler üzerindeki davranışçı etkileri henüz yeni yeni keşfedilmekte
olduğu için bir çok kurum ve lider aslında bu sistemin alt yapısını oluşturan
yapıtaşlarının farkında değil. Firmalar sürekli yeni şirket politikaları ve
programlar düzenleyerek çalışanlarının düşünme sistemlerini daha rasyonel
bir hale getirebileceklerine inanıyor, oysa davranışçı ekonomi bize aslında
insanların karar mekanizmasını oluşturan bu düşünce sistemlerinin ne kadar
karmaşık olduğunu gösteriyor.

NUDGE’DAN ALINACAK DERSLER
Endüstri lideri firmalar ile geliştirdiğimiz işbirliklerinde ve BCG olarak kendi içimizde
yaptığımız araştırmalardan firmalarında dijital nudge’ı kullanarak fark yaratmak
isteyen liderler için en önemli adımları özetledik. (Bkz. Görüntü 1.)

Yalnızca mantık yeterli değil.
İnsanları bir konuda aksiyon almaya veya var olan bir davranışlarını değiştirmeye
ikna etmek için mantık her zaman yeterli olmuyor. Her toplumun kendine has ve
onu biricik yapan farklı özellikleri vardır. Bu özellikler, toplumun kültürü, önceden
gelişmiş önyargıları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurarak doğru bir model
oluşturmada ve etkili bir nudge yaratmada yol gösterirler. Bir diğer önemli nitelik
ise oluşturulan bu nudge’ın doğru zamanda doğru şekilde konumlandırılarak hedef
kitlesine ulaşması. Hedef grubumuzdaki insanlar her zaman iletişime açık
olmayabilirler. Kitlelere ulaşmanın en sağlıklı yolunu ve zamanını bulmak bizler için
en az doğru mesajı iletmek kadar önemlidir.
Örneğin; insanların duygularına hitap eden bir dijital nudge, bir kurumun dahili
sosyal ağı içerisinde oluşturulacak ortak bir mesaj panosu aracılığıyla çalışanlara
ödül veya puan kazandırmak olabilir. Bir yönetici ya da iş arkadaşı tarafından takdir
edilen bir başka çalışanın motivasyonu doğal olarak yükselecektir. Örneğin yeni bir
anlaşmayı sonuçlandıran bir satış ekibine dijital platform üzerinden “Harika bir iş
çıkarttınız, tebrik ederiz!” gibi bir mesaj göndererek onları yüceltmek veya onlara
özel bir rozet ve benzeri ödüller ile organik bir şekilde çalışanların moralini ve
motivasyonunu yükseltmek mümkün. (Yemeksepeti firmasının Türkiye’de buna çok
benzeyen bir uygulaması var -Mahalle muhtarı seçilebiliyor veya farklı rozetler
kazanabiliyorsunuz.”)
İyi niyet her zaman en iyi sonuçları vermez.
İnsanların söyledikleri ve yaptıkları her zaman birbiriyle uyumlu olmaz. Kime
sorarsanız sorun, herkes size emekliliği için daha çok para kenara koymak istediğini
söyleyecektir, ancak iş bu dileğin hayata geçirilmesine geldiği zaman gündelik
hayatın akışı bu dilekleri gerçekleştirebilecek alanı bizlere her zaman tanımıyor.
Aslında bu durumun bilimsel bir açıklaması var; araştırmalara göre insanlar kendi
yetkinliklerini gerçekte olduğundan çok daha yüksek görüyor ve bir davranışı
değiştirmek için gereken iradeyi ise küçümsüyor.
Bu eğilimi özellikle hüsranla sonuçlanan şirket birleşmelerinde gözlemleriz, çünkü
yeni birleşen işletmeler, şirket kültürlerini tek bir varlık olarak daha verimli olacak
şekilde değiştirebilecekleri konusunda aşırı iyimserdirler.
Bu duruma bir diğer örnek ise çalışan eğitimleridir. Çalışanlar aldıkları kurumsal
bir eğitim sonrası edindikleri yeni bilgilerin heyecanı ile salondan çıkarlar, ancak
yeni edindikleri bilgileri günün sonunda hayatlarına adapte etmeden günlük
rutinlerine geri dönerler. Bu durumu çalışma ortamlarında sıkça

gözlemleyebilirsiniz. Niyetlenilen bir davranışı gerçek bir sonuca dönüştürmek için
Nudge’lardan faydalanılabilir. Nudge’lar, bir davranış değişikliği için kişileri
yüreklendirmenin yanı sıra başarı merdiveni boyunca belirli noktalarda
hayatımızın bir parçası haline gelerek hareket eden mekanizmaları güçlendirebilir.
(Bkz. Görüntü 2.)

Nudge’lar, bir planın kamuya açık hale getirilmesi sırasında kullanılabilir.
Örneğin; uygulamaya konulmak istenilen yeni bir plan hazırlandığını var
sayalım. Bu plan ile ilgili haberleri önce şirket içi kanallarla, ardından şirket
içinde hedeflenen bilgi doyumuna ulaşıldığında çalışanların kendi çevrelerine
yaymaları istenerek (ve karşılığında çalışanlara anlamlı teşvikler sunularak)
hem planı yaygınlaştırabilir, hem de çalışanları kendilerinin bu planın bir
parçası gibi hissetmeleri ve daha fazla sorumluluk almaları sağlanabilir.
Harvard Business School tarafından yayınlanmış bir araştırmaya göre bu
sistemin ilk iki adımını içeren değişim programlarının neredeyse %30'u ve
dört adımı da içeren programların %80’i hedeflenen başarıya ulaşabilme
oranına sahip.
Çok uluslu bir enerji enerji şirketi dijital nudge’ları ve iş arkadaşlarının
birbirleri üzerindeki etkisini kullanarak ortaya yöneticileri için yeni bir
program çıkarttı. Bu programın hedefi yönetici ve müdürlerin firmanın
çalışanlarının geri kalanıyla aralarındaki iletişim kopukluğunu en aza
indirmekti. Aslında bu çalışma, ekonomik koşullara kendisini daha hızlı
adapte etmek isteyen firmanın kurguladığı daha büyük bir planın yalnızca ilk
adımıydı.

Yöneticilerden liderlik, amaca odaklanma ve iletişim becerilerini geliştirmeye
yönelik küçük, haftalık hedefler koymaları istenmiştir. Bu çalışmanın bir
parçası olarak, yöneticilerden hedeflerini birbirleriyle paylaşabilmeleri için
haftalık olarak düzenli bir şekilde anlık mesaj ve WhatsApp grup
mesajlarından faydalanmaya karar verdiler. Değişim yönetimi ekibinin
yönlendirdiği kısa bir hatırlatıcı ile haftalık hedeflerine ulaşan yöneticilerin
sayısı %40 ila %50 civarına ulaştı. Geri kalanlar, görevlerini tamamlamış olan
akranlarından gelen mesajları gördükten sonra kendi hedeflerine ulaşarak
görevlerini tamamlamak için ek bir çaba harcadılar.

Küçük adımlar ile büyük değişikliklere doğru.
İnsanlar kendilerine bir hedef koydukları zaman bu hedefin gerektirdidği
adımları “küçümseyerek” çoğu zaman hüsranla sonuçlanan yanlış yol
haritaları oluşturabiliyorlar. Dijital Nudge’ın bu alanda kullanımının
oldukça pozitif etkileri olabiliyor. Örneğin BCG, çalışanların iş dışındaki
yaşamına daha saygılı olunmasını hedefleyen ve PTO olarak bilinen bir
dijital nudge yaraattı. (Bkz. “Zaman Aşımını Öngörülebilir Yapma ve
Gerekli”, Harvard Business Review, Ekim 2009.) Firma, BCG liderlerinin
istenen davranışı yaygınlaştırmak için ilk olarak kendi davranışlarıyla
güçlendirmek zorunda olduğunu kabul etti. Şirketin e-posta
uygulamasında, liderler mesai saatleri dışında bir mesaj göndermeye
çalıştığında açılan pencerenin görünmesine neden olan bir dijital nudge
oluşturdu. (Bkz. Görsel 3.)

Bu nudge uygulamasının hedefi, liderlerin kendi eylemlerinin şirketin
kültürüne yedirilmek istenilen “düşünceli takım oyuncusu” olabilmek
için gereken özeni göstermeye ilk önce kendilerinin başlaması gerektiğin
hatırlatıyor. Başarılı bir nudge normal akışı engellemez; yani kişi her
koşulda mesajı göndermekte özgürdür. Ancak karar anında istenilen
davranışı daha kolay veya daha çekici hale getirmek başarılı nudge’ın asıl
hedefidir.
Doğru davranışları kutlamak yanlış davranışlara yaptırım
uygulamaktan daha etkili.
Bir davranış değiştirilmek istendiğinde, özellikle kurumlarda alışılagelmiş
ancak etkisiz yöntemler kullanıldığına sıkça tanık oluyoruz. Örneğin bir
firmanın çalışanlarından düzenli olarak performans değerlendirmesi
beklediğini var sayalım. Firma çalışanları ise onlardan beklenen bu
değerlendirme raporlarını teslim etmekte sürekli gecikiyor. Kurumlar
genelde bu davranışı değiştirmek için bu raporların önemini anlatan notlar
dağıtarak çalışanları dikkatli olmaları konusunda uyarmak gibi davranışları
tercih ediyor, oysa bu davranışın sonucu beklenin aksine çalışanlara
raporlarını daha geç teslim edebileceklerini, çünkü ofiste geciken tek kişinin
kendisi olmadığını göstererek bu davranışı pekiştiriyor. Bunun yerine doğru

konumlandırılan bir nudge ile kurum performans raporlarını zamanında
gönderen yönetici ve çalışanlara onları takdir eden bir mesaj yayınlayarak
onları yüceltebilir. (Örneğin raporunu vaktinde veya erken iletenlere topluca
teşekkür eden bir e-posta yazmak). Bu yüceltme davranışı kurumdaki diğer
çalışanlar için de sağlıklı bir teşvik oluşturur.
DIJİTAL NUDGE’A GİRİŞ:

Dijital nudge’lar, insanların gündelik hayatta aldıkları kararlardan
davranışlarına kadar oldukça geniş bir alanı etkileyen ve doğru
konumlandırıldığı takdirde insanların hayatında küçük değişiklikler ile büyük
farklar yaratabilen “teşvik mesajları”dır. Bu mesajları hedeflenen kitleye
ulaştırmanın bir çok yolu vardır; e-posta, bildirimler, mobil uygulamalar veya
oyunlaştırma (Gamification) bunlardan yalnızca birkaçı. Çevrimiçi
teknolojilerden faydalanan Dijital Nudge hem düşük maliyetli olması hem de
uygulandığı topluluk içerisinde hızla yayılabilmesi ile oldukça cazip bir
seçenek. Aynı zamanda teknoloji tabanlı olduğu için neredeyse eş zamanlı
olarak etkileri uyguladığımız Nudge’ın etkilerini ve geri dönüşleri gözlemleme
şansımız oluyor.

Ekibinizin Nudge’ları neden kullanmak istedikleri ve neden
istemediğini araştırın.
Dijital nudge’ı bir değişim yöntemi olarak kullanmak için yeniliğe açık bir lider
olmak ve ekiplerinin de yeniliğe ne kadar açık olduğunu kavramaları
gereklidir. Çalışanlar, hedeflenen davranışın ne olduğunu bilmeli ve bu
davranışa uyum sağlamalarını beklendiğini açıkça anlamalıdır. Bunu
başarmak için doğru nudge’ı tasarlamak, test etmek ve ölçeklendirmek en
önemli adımdır ve liderler bu aşamalarda ekipleri ile açık ve dürüst iletişim
içerisinde kalarak denemelerinin neticelerini daha doğru ve rahat bir şekilde
gözlemleyebilir.

Değişmesi gereken davranışları belirleyin
İyileştirilmesi gereken alanları belirleyin ve önceliklendirin. Bu ilk iki adımı
atmadan fonksiyonel bir nudge oluşturmak oldukça zordur. Bir nudge’ın
çalışması için, belirlenen hedeflerin ve adımların mümkün olduğunca açık bir
şekilde ifade edilebiliyor olması gerekir. Örneğin: “İşbirliği konusunda daha

iyi olun” yeterince açık bir hedef değildir. Ancak bunu; “Satınalma
departmanından bir tedarikçiyi, tüm tedarik zinciri toplantılarına davet et!”
veya “Bir varditada en az 25 telefon görüşmesi yapmayı hedefle!” gibi
cümleler daha açık ve yol göstericidir.
Bir nudge bulun ve test edin.
Dijital nudge ile yaratmak istediğiniz belirli bir etkiyi ilk olarak hedef
kitlenizden belirlediğiniz bir pilot grup üzerinde deneyerek gözlemleyin. Bu
tarz bir pilot proje kısa sürede sonuç alınabilen ve düşük bütçeli bir çalışma
olduğu için size istediğiniz veri ya da değişimleri sağlayıp sağlamadığını
gözlemleyebilirsiniz. Böylece uygulamanızı daha geniş bir kitleye taşımak
isteyip istemediğinize de karar verebilirsiniz.
Bir devlet kurumu, insan kaynakları çalışanlarının analizlerini çevrimiçi bir
kütüphane kullanarak yapmaya teşvik etmek için bir dijital nudge oluşturdu.
Çalışanlara dört farklı e-posta gönderildi: Kütüphane hakkında bildirimler,
kütüphaneyi kullanan ve liderler tarafından övgüyle karşılanan iş arkadaşları
hakkında anekdotlar, insanları kaynağa yönlendiren bildirimler veya iki ayrı
teşviği ayrı ayrı ileten bildirimler. Ayrıca bu kütüphaneyi kullanan ve iş
arkadaşlarını da kullanmaya teşvik eden kişilere bir çıkolatadan, pahalı bir
kaleme farklı ödüller ile bu nudge desteklendi.
Yapılan bu araştırmanın sonuncunda dijital nudge’ın çalışanların kaynak
kütüphanesini kullanım sıklığının büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. En iyi
çalışan nudge’ın kütüphane ile ilgili kısa e-posta uyarıları olduğu ve personele
sağlanan teşviklerin oldukça olumlu yanıt verdiği gözlemlendi. Kısa vadede
kütüphane kullanımında sağlanan bu artış, personel verimliliğini de yüzlerce
saat arttırdı.
İnsanları sorumlu kılın.
İnsanlar başkalarının ne düşündüğünü önemserler. Eğer oluşturduğunuz
nudge’ı bunu bilerek düzenlerseniz oldukça etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
Örneğin bir çalışanın patronuna hesap vermek zorunda olması yerine bir iş
arkadaşıyla eşleştirilerek bu ikiliyi birbirlerinden sorumlu kılmak oldukça
verimli bir çözümdür. Eşler birbirlerini düzenli olarak denetleyebilir, bu da
içgüdüsel olarak her iki eşte de “iyi imajı koruma dürtüsü” ile ellerinden gelen
en iyi işi çıkartma arzusu uyandırır. Bir diğer usül ise sonuçları herkesin
görebileceği dijital bir lider panosu oluşturmaktır. Bu panoya kurum içi bir

mobil uygulama veya e-postalar ile erişim sağlanır ve çalışan motivasyonunu
yükseltir.
Daha geniş kitlelere hitab edebilen Nudge programları oluşturmak için
başarılarınız kadar başarısızlıklarınızdan da ders alın.
Geliştirilen kimi pilot projenin başarısızlığa uğraması oldukça doğaldır.
Başarısızlık denemenin en önemli adımlarından biridir ve bize nudge’ımızı
uygulamak istediğimiz alan veya kitlede neyin işimize yaramadığını gösterir.
Bu da bize nudge’ımızı hitap etmek istediğimiz kitleye daha uygun bir hale
getirme fırsatı tanır.

Davranışsal iktisat ilkelerine dayanan nudge’lar, insanların farklı
düşünmelerine ve davranmalarına yardımcı olabilecek düşük maliyetli ve
zamanında yapılan küçük müdahalelerdir. Dijital nudge’ların çalışması
için insanların karar aldığı bağlamı yansıtması gerekir. Davranışları etkin
bir şekilde değiştirmek için, çabaları ayrı adımlara bölmek, kabul edilen
grup davranışlarıyla uyuşmalarını sağlamak ve insanları sorumlu tutmak
elzemdir. Dijital nudge kampanyalarının başarıya ulaşması için;
liderlerden içgörü paylaşımı, açıkça belirlenmiş hedefler ve başlangıç
olarak küçük bir pilot proje ile amacına uygunluğu ve doğru hedefe hitab
ettiğini onaylamak en sağlıklı ilerleme biçimidir.
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