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STRATEJİ VE BİREYE İLİŞKİN VARSAYIMLAR
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yönetim a l anındaki ça lı şmalar kü ltürel bir temele dayandırılarak
ele alınmaktadır. Kü ltürel sistem ise birbirler iyle ili şkil er içinde mitler, değerler
ele
sistemi ve ideoloji bütünü olarak düşünülmektedir. Kü ltürel bir çerçeve içinde
üyelerine empoze
alı ndığında ideo loji, bir gurubun pay l aştığı ve örgütün diğer
örgüt ideolojisi
Konu
idir.
sitem
normlar
ve
etmeye ça lı şt ı ğı in ançlar, değerler
olarak ortaya
ik
yönel
neye
ve
nasıl
in
sın ırl a rı içinde düşünü l düğünde, ideolojin
ınd a, örgütün
şmas
lu
o
inin
çıktı ğ ı önem kaza nmaktadır. Bu çal ı şmada örgüt ideolojis
örgüt
kurucu veya liderlerinin örgütünün başarısına yönelik varsay ıml arı il e
ideolojisi arasında ilişki ele a lın m ı ştır. Örgütün nasıl başarı lı o l acağına ilişkin
dışsal adaptasyon
varsayımlar ise iki fark lı teme l alan ile ilgilidir. Bunlar,
l ardır. Bu
varsayım
k
sorun l arı nın ve içsel bütün l eşme sorun l arının çözüm üne yöne li
nedenle örgüt ideo loj isi strateji ve bireye yönel ik varsay ımlar ile ilişkilendirilerek
Son

yıllarda

ele a lınmı ştır.
İDEOLOJİ KAVRA MI

n
İdeoloji kavram ı XVl ll. yy. da ideologlar olarak bilinen bir gurup tarafında
ileri sü rül en ve baş l an g ı çta "doğru düşünme" ve " doğru düşündürme" bi limine
n
verilen ad olarak ortaya ç ıkmı şt ır. Kavram il k kez Destut de Tracy tarafında
fikir
bir
cak
kullanıla
a
l
ıy
1797'de herkese doğru düşünme im kan l arı sağlamak amac
ya
bilimi an l amında ku ll anı l mıştır (Mard in, 1995). Kavram daha sonra l a rı , bireysel

da kollektif davranışın temelini o lu şturan fe lsefi ve siyasal bir öğret iy i o luşturan
inden
gene l fikirler sistemi; in san l arın kendi varo lu ş koşull arıy l a ilişkiler
lumsal
top
bir
egemen
kaynaklanan yaşam biçimleri ile ilgili genel fikirler sistemi;
yöne li k
sınıfın fikirler dünyasında ürettiği ve kendi egemen li ğ ini pek i ştirmeye
le
fikirler sistemi biçiminde tarihsel ve sosyal koşu ll ara göre fark lı içerikler
kullanılagelmiştir.

Bu fark lı içeriklerdeki ideoloji kavramları genelli kle iki farklı kuramsal
çerçeve içinde ele a lınm aktadır. Bunlardan birincisi çıkar kuramı olarak
'Yrd. Doç. Dr., M.Ü . İ.İ.B.F. İ şletme Bölümü
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adlandırılmaktadır. Çıkar kuramı ,

ideolojiyi sosyal sınıflar arasındaki politik ve
ekonomik gücün elde edilme mücadelesinin bir aracı olarak ele almaktadır. İkinci
kuram ise, gerginlik kuramı olarak bilinmektedir. Gerginlik kuramı , ideolojiyi
insanların içinde bulundukları nesnel ve sosyal dünyada var olan ve insanlar için
endişe kaynağı teşkil eden belirsizlikler ve
muğlaklıklar
ile bunlardan doğan
çatışmalar ve diğer gerginlikler temeline otuıtarak açıklamaktadır. Bu kurama göre
ideolojilerin temel işlevi , çatışma ve diğer gerginliklerle başa çıkmaktır. Bu
çerçevede ideolojinin temel işlevleri , boşalma, moral, dayanışma ve savunmadır.
Gerginlik kuramına göre ideolojiler, kaotik ve anlaşılması zor olan dünyayı
benzerlik kurmak yoluyla anlaşılır ve anlamlı hale getirirler (T..rice ve Beyer, 1993).

Bu gün ideoloji kavramı genellikle "toplumsal yaşamdaki anlam, gösterge ve
üretim süreci", "belirli bir toplumsal gurup veya sınıfa ait fikirler
kümesi", "b ir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirler" , "sistemli bir
biçimde çarpıtılan iletişim", "toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünme
biçimleri", "içinde, bilinçli toplumsal aktörlerin kendi dünyalarına anlam verdikleri
ortam", "eylem-amaçlı inançlar kümesi", "toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe
dönüştürüldüğü süreç" gibi farklı içeriklerle kullanılmaktadır (Eagleton, 1996).
Eagleton, tüm bu tanımların birbiriyle bağdaşır nitelikte olmadığını, bazı tanımların
aşağılayıcı bir nitelik taşıdığın ı , bazılarının önyargısız, tarafsız ama epistemolojik (
. insanın dış dünyaya ait bilgisine dair) sorunlar taşıdığını, bu nedenle herhangi bir
tanımın tek başına ele alın masının yanlış olacağını vurgulamaktadır . .
değerlerin

/

Konumuz aç ı sından önemli. olan fikirlerin gerçekliği veya gerçekdışılığı
değil, belli fikirlerin, belli bir toplum veya gurup tarafından paylaşılması ve bunların
toplum veya gurup açısından yerine getirdikleri işlevler ile buna bağlı olarak ortaya
çıkan sonuçlardır. İşlev açısından bakıldığında, ideolojinin, belli bir zaman kesiti
içerisinde bir gurubun dış dünyayı anlamaya yönelik bilgileri yorumlaması ve bu
yoruma uygun bir düzen oluşturma amacı ve çabası temeline oturduğu görülür (
Şaylan, 1977).

İdeo loji kavramını kültürel bir temele dayandırarak inceleyen Trice ve Beyer,
ideolojiyi öncelikle kü ltürün bir değişkeni olarak ele almaktadırİar. Buna göre
ideoloji,
Bir gurup insanı b.ir arada tutan ve içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandıran,
birbirleriyle ile ilişkili , duygu yüklü, görece tutarlılık gösteren ve paylaşılan bir dizi
inançlar, değerler ve normlar sistemidir (Trice ve Beyer, 1993 :33).
Yazarlara göre ideolojinin özü inançlardır. inançlar, nesneler, özellikler ve
fikirler arasında anlamlı ilişkileri gösteren algılanmış bilgilerdir. İdeolojik çerçevede
inançlar, sebep-sonuç ilişkilerine, değerler neyin yapılmaya değer olduğuna, nonnlar
ise nasıl davranılması gerektiğine işaret eder. Yazarlar ideolojinin işlevlerini ise
karar verme süreci açısından ele a l maktadırlar.. Buna göre ideolojinin, iki · temel
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ması,
işlevi vardır. Birinci işlevi, inançlar, değerler ve normların paylaşıl

yoluyla
da sosyal
ortaya çıkan ideolojinin bir gurup insanı birbirine bağlaması ve araların
rollerini
sosyal
in
bireyler
ise,
işlevi
ikinci
dayanışmayı geliştirmesidir. ideolojinin

yerine getirmelerinde yardımcı

olmasıdır.

ÖRGÜ T İDEOLOJİSİ KAVR AMI

bazen
Yönetim ve örgüt ile ilgili çalışmalarda kültür ve ideoloji kavramları
kla
çoğunlu
ama
makta;
kullanıl
a
anlamd
yakın
birbiri yerine, bazen de birbirine
genel
daha
n
Kültürü
adır.
alınmakt
ideoloji kavramı, kültürün bir değişkeni olarak ele
sistem olduğu
ve temel bir çerçeve olduğu, ideolojinin ise bu çerçeve içinde bir alt
konuya
açısından
rahatlıkla savunulabilir. Buna karşılık örgütsel süreçler
ideolojisini
bakıldığında daha dikkatli olmak gerekmektedir. Başka bir deyişle örgüt
sistem,
yapı,
örgütün
ek,
incelem
alıp
örgüt kültürünün bir alt değişkeni olarak ele
temel
Bunun
ır.
·süreç ve politikalarını açıklamakta tek başına yetersiz kalacakt
dan
tarafııı
nedeni, orgütü.n oluşturulmasının tesadüfi şartlarla" değil, belli bir grup
de, genel
belli amaçlara yönelik olarak oluşturulmasıdır. Böyle olunca, ideoloji
ortaya
olarak
sistemi
fikirler
gurubun
fikirler sistemi değil; örgütü kuran birey veya
genel
ideoloji
n
alınırke
ele
çıkar. Bu nedenle örgütün yapı, süreç, politikaları
çerçevenin dışında, öznel koşullar dikkate almarak incelenmelidir.
Mintzberg, örgüt ideolojisini, bir örgütü diğerlerinden ayıran ve örgütün
r (Mintzberg,
üyeleri tarafından paylaşılan inançlar sistemi olarak tanımlamaktadı
l amaçların
1988). Mintzberg'e örgüt ideolojisinin işlevi , bireysel ve örgütse
belli bir mal
örgütün
aşama,
Birinci
bütlinleştirilmesidir ve üç aşamada ortaya çıkar.
aşamasıdır.
misyon
\leya hizmet üretmek amacıyla kurulması sırasında ortaya çıkan
değil , belli
Bu aşamada bir gurup insanın bir lider etrafında araya gelmesi tesadüfi
aracılığı ile
bir amaç ve anlayişla olmaktadır. İkinci aşama, teamül ve gelenekler
in örgüt
değerler
ise,
aşama
misyonun değerler halirie dö~üşmesidir. Üçüncü
ve
Allaire
ır.
aşamasıd
üyelerince benimsenip örgütün kişiliği haline dönüşme
ve
almakta
Firsirotu, örgüt ideolojisini örgüt kültürünün bir unsuru olarak ele
le mitsel
mevcut yasal düzeni ya da radikal farklı amaçları yasallaştıran ve genellik
ve
Allaire
(
rlar
maktadı
tanımla
zorlayıcılığı olan yekpare inanç sistemi olarak
ki
arasında
sistem
Firsirotu, 1984). Ancak yazarlar, yapısal sistem ile kültürel
değil;
genel çerçeve olarak
etkileşimi ve ideolojinin yasallaştırma ilişkisini bir
tarihi ve -içinde bulunduğu
örgütün
,
koşullar
al
örgütün içinde bulunduğu, toplums
sektöre!

koşullar

içinde

düşünmektedirler.

Linstead ve Small ile Dimmack ve Sethi ise, örgüt ideolojisini güÇ kavramı
değişik bilgi
ile ilişkilendirerek ele almaktadırlar. Bu çerçevede güç, bir örgüt içinde
arasındaki
lar
biçimlerine yön veren, durumlara farklı anlamlar yükleyen, kavram
en, eşitsizlik ilişkilerini,
ilişkileri ve söylenecek veya söylenmeyecek şeyleri belirley
mantık olarak vardır.
bir
l
örgütse
sübjektif pozisyonları ve hiyerarşiyi düzenleyen
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Güç ile ilişkisi içinde ideoloji, eylemlere zorlayıcı bir çerçeve hazırlayan ve güce
kazandıran bireysel veya kollektif bir inanç sistemi olarak kabul
edilmektedir (Dimmack ve Sethi, 1986; Linstead ve Small, 1992). Örgüt ideolojisi,
örgüt içinde herhangi bir gurubun değil, örgütün kurucu , lider veya üst yönetiminin
başka bir deyişle gücü elinde bulunduran bir gurubun örgütün diğer üyelerine
benimsetmeye çalıştıkları inançlar, değerler ve norm sistemleridir (Bozkurt, 1996).
Ancak başlangıçta örgütün tepe yönetiminin empoze etmeye çalıştığı inançlar,
değerler ve normlar sistemi olsa da, belli bir örgüt ideolojisinin ortaya çıkmasında
hem örgüt içi hem de dışsal bir takım faktörlerin etkileri göz ardı edilmemelidir.

yasallık

Örgüt ideolojisinin
noktalar şunlardır:

incelenmesinde üzerinde durulması

gereken

temel

Birincisi, örgüt ideolojisinin genel çerçevesi toplum, örgütün tarihi ve
örgütün içinde bulunduğu sektöre! koşullardır. Belli bir örgütte var olan fikirler
sistemi bu dışsal değişkenlerden bağımsız değildir. Ancak bunlardan her birinin
örgüt ideolojisini etkileme dereceleri birbirinden farklılık gösterir. Şöyle ki, bir
örgütte belirsizlik koşullarında sorun çözmeye ilişkin inançların kaynağı toplumdur.
Örneğin sorunların çözümüne yönelik olarak, çözümleyici veya bütünleyici bir
yöntemin geçerli bir yöntem olduğuna dair inancın kaynağı genel olarak toplumdur.
Çünkü , toplumsal düzeydeki inançların kaynağı, toplumun içindy bulunduğu doğal
ve sosyal koşullar tarafınd.an belirlenir. Buna karşılık, çözümleyici veya bütünleyici
.bir sistemin belli bir örgütte paylaşılan bir inanç sistemi olması ise o örgütün tarihi
ve sektöre! koşullarına bağlıdır. Sektörde kullanılan teknolojinin niteliği, rekabet
düzeyi ve özellikleri, üretim faktörlerinin niteliği ve elde edilme olanakları örgütün
sorunlarla başa çıkması için çok sayıda seçenek sunar. Örgüt bu seçenekleri süreç .
içinde öğrenir ve benimser. Bu nedenle de, örgüt ideolojisinin şu ya da bu nitelikte
olmasında durumsal koşullar daha ağırlıklı rol oynar.

İkinci olarak,

örgüt belli amaçlara yönelik olarak belli bir gurup birey

tarafından oluşturulmuş sosyal bir varlıktır. Bu nedenle, örgüt ideolojisi, özde, var
olan koşullarda örgütün nasıl başarılı olacağına dair inançlar ve değerlere yöneliktir.

Örgütün nasıl başarılı olacağına dair inançlar iki farklı çevredeki sorunların
çözümüne yöneliktir. (Schneider, 1989; Schein, 1990). Dışsal çevre ve içsel
bütünleşme süreçleri ve bu çevrelerdeki sorunların çözümüne ilişkin örgütün kurucu
veya liderlerinin inançları dikkate alınmadan ideolojiyi incelemek sınırlı ya da yanlış
olacaktır. Örgütün strateji, yapı, süreç ve politikaları bu çerçeve içinde oluşur.
İnançlar bu süreçte, sebep-sonuç ilişkilerine yönelik öğrenilmiş çözümler olarak
ortaya çıkar ve örgütün tüm üyelerine empoze edilmeye çalışılır.
Üçüncü olarak, ayni toplumsal ve sektöre! koşullarda faaliyet gösteren örgüt
ideolojilerinin neden birbirinden farklılık gösterdiğidir. Trice ve Beyer'e göre,
ideolojilerin farklıl, ığmm nedeni , insan guruplarınm karşılaştığı spesifik belirsizlikler
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a rl a yüz yüze
zaman dilimlerinde değişik koşu ll
ve koşullardır. insanlar, değ i şik
ve değ i şik
elerinde değiş ik inanç lar ed ini rler
geld ikl er ind en be lirsizli kle mücadel
alt gurup l arın
an, Belli bir gurup içind e var olan
ideolojiler ge li ştir irl er. D i ğer yand
dür. Ayni
kün
müm
e lik ideo loj il er ge li şt irm esi
da belli sorunların çözümü ne yön
farklı zaman
lıl aşmas ının bir diğer nedeni de,
kültüre l ortamda ideo loji leri n fark
lik yeni inanç ve
a ra rağme n sorun çözmeye yöne
dilim leri il e ilgi li dir. Değ i şen koş ull
ideolojiler fark lı sebepnır. Bu nedenle ortaya ç ı ka n
varsayımlar eski an l ay ı şa daya
ılık gösterirl er
devamı, hem de eskilerinden farkl
sonuç ili şki l er i içinde hem eskinin
(Trice ve Beyer, 1993).
d ı şsa l
isin in ana çerçeves i, öze lli kleri,
Bu sıııırlar içinde örgüt ideoloj
a lııı arak şöy l e özet lene bilir:
değişkenleri ve işlevi dikkate
çlara
nasıl başarı lı o l acağına dair inan
1) Örgüt ideolojisi, özünde örgütün
pta
guru
iki
ak
olar
l varsayımlar birbiriyle ili şk ili
dayanır. Bu inançlar ya da teme
el
tem
elik
yön
d ı şsa l sorun l arın çözümüne
ele a lınm aktad ı r. Birinci gurupta
yer
elik temel va rsay ımlar
gurupta ise içsel bütünleşmeye yön
varsay ımlar, ikinci
r, 1989; Schein, 1990)
a lır (Umstod, 1988; Sc lın eide
a,

as ınd
, en azından başla n g ı ç aşam
2) Örgüt ideolojisinin o lu şmasında
içse l bütünl eş m eye
dışsa l çevreye ve hem de
örgütün kurucu veya liderlerinin hem
çl ara ve özne l
sonu
cede rol oynar. Elde edi len
yöne lik varsay ıml a rı .birinci d.ere
kted ir.
, süreç içinde gündeme ge lme
koşu ll ara bağ lı olarak değişim
ıa yönelik
, örgüt a m aç l arı nın başarılmasıı
3) Örgüt ideolojisinin temel işlevi
ak ortaya
olar
sı
r üye leri ne benimsetilmesi çaba
ben imsenen in anç l arın örgütün diğe
sav unulm as ı ,
ile, öngörü len amaçların diğer üye lerce
ç ı ka r (Bo zku rt, 1996). Bu çaba
aya çalışılır.
ve davranlşlarda tutarlılık sağ l a nm
üyeler arasında işbirliği, dayanışma
durumsa l
i olan değerler, örgütün
4) Örgüt ideo lojis inin diğer öğes
bete, diğer
Bunlar, bir yönüyle stratej i ve reka
koşullarında o luşan değerlerdir.
yönelik tir.
yönüyle yapı süreç ve politikalara
l eme
leri , genelde n öze le doğru ve etki
5) Örgüt ideolojisinin dışsal değişken
rse l
ö
sekt
ür,
kült
esel
l kültür, ulusal kültür, bölg
güc ü s ıras ııı a göre, ulus ötes i çevrese
).
tl eri n kü ltürüdür (Tic e ve Beler, 1993
kültür, mesleki kültür ve diğer örgü
a, önce örgütse l düzeyde
ı ş ı ğ ıııd a konuya bakıldığıııd
Yuka rıda ki açık l ama l ar
t üye lerin ce
o lu şum süreçler inin , sonr a da, örgü
inançlar, değerler ve normlarııı
l a rı iki farkl ı çevrede
ç, değer ve norınlarııı yöne li k o l duk
paylaşılması istenen bu inan
ıda örgüt ideo loj isinin
sıııa ihtiyaç vardır. Aşağ
var olan teme l öğelerinin aç ıkl anma
el varsayım l ar ele
beşeri faktö r il e ilgili tem
temel öğeleri olarak stratej iler ve
çalışılmıştır.
a lııı arak konu açık l anmaya
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ÖRGÜT İDEOLOJİSİNİN TEMEL ÖGELERİ
Yukarıda

değerler ve normlarııı örgüt ideo loj isinin öğelerini
özde örgütün başarısıııa yöne lik oldukları açıklandı.
Örgütü n başa rı s ın a ypnelik iki temel alan vardır. Birincisi örgütün dışsal çevresi,
ikincisi ise içse l çevredir. Birincisi, örgütün brlirlemeye çalıştığı stratej il er olarak
ortaya ç ıka r. İkin c i s i ise belirlenen stratej il e·r çerçeves inde örgütün yap ı i ş l ey i ş ve
po li t ikalarının o lu ştu rulmas ında kendini gösterir. Bir başka ifadey le, örgütün nasıl
başa rılı olacağına dair iki farklı alandaki varsayım l ar strateji ler ve beşeri faktö r ile
il gi li varsay ıml ard ır. Bu varsay ıml arııı nesnel koşullara uygun olup o lmam as ı veya
örgüt üye lerince benimsenip benimsenmemesi konunun özünü değil ya lnı zca
örgütü n perfo rm ans düzeyini değiştirebilir. D i ğer yandan örgütü n kurucu veya
lid erlerinin bu iki farklı çevredeki sorunl ara yönelik varsayımları örgüt ideo lojisinin
ortaya çıkmasıııda en önemli etkendir.
o lu ştu rduğu

ve

in ançlar,

bunların

Aşağ ıd a önce dışsal çevreye yöne lik varsayımlar yani stratej il er, sonra da
içse l bütünleşmeye yönelik varsayımlar yan i, örgüt üst yönetiminin beşeri . faktöre
yöne li k varsay ıml arı ele a lın acaktı r.
I

Stratejiler Kültürel Değişkenler ve Örgiit İdeolojisi

ör;süt ideo lojisinin temel dayanağı; örgütü n nas ıl başarılı

olacağına dair

va rsay ıml a rdır. Bu varsay ıml ar, örgütün iki fark lı çevredeki belirsizlikler ile ilgili

olarak ortaya ç ı kar( Umstod, 1988) . .ö rgütü;, belirlenen amaçlarıııı başarmaya
yöne lik çaba l arı stratej ik faa.1iyetler olarak ad l a ndırılır. Strateji terin belirlenmesinde
1
dışsal çevredeki belirsizliklerin (Lee ve Miller, 1996) ve bu strateji ler için
destekleyici nitelik gösteren teknoloji ve beşeri faktörler (Parter, 1990) il e ilgili
belirsizlikler kr{tik öneme sahiptir. Faa liyetlerin strateji k, eşgüdümleyici ve işlemsel
olarak gurupl and ırılmas ı özünde faa liyetl erin belirsizlik özelliği dikkate alınarak
yap ıl an bir gu rupl a mdırm ad ır (Kast ve Rozenweig, 1979).
Burada üzerinde durulması gereken birinci nokta faaliyetlerin belirsizlik

niteliğidir. As lıııda yönetim il e ilgili karar verme ve diğer faaliyetlerin tümü özünde

az ya da <;ok be lirs i z li ğ i kapsar. İkin c i olarak, faaliyetlerin belirsizlik özelliği
arttıkça, bu faa liyetler örgütpn tepe yönetiminin görev leri arasında yer a lır. Başka bir
ifadey le, belirsizlikler tepe yöneti minin temel uğraş konularıdır. Faa liyetlerin
bel irlili k koşullarına kavuşturulma s ı oranında orta ve alt kademenin görev a lanıııa
girer. Bu öze llik iki aç ıdan önemlidir. Örgütü n tepe yönetimi dışsal çevredek i
be lirsizlik ortam ınd a başarı çabalarına yönelirken bir takım varsayımlarla hareket
ederler. Ama bu varsay ımlar, örgütli n kurucu veya liderl erinin o güne kadar sahip
o l duk l arı bilgi birikimi ve deneyimin ı şığında gerçekl eş ir. Bu varsayımlar, faaliyet
süreci boyunca ortaya. ç ıkan sonuçlarla pekişir veya değişime u ğrar. Süreç içinde
ortaya konan varsayım l ar örgütse l sü reç ler tarafı ndan etkilense de, en az ından
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örgütün kurucu veya liderlerinin ortaya
ideolojisi için bir temel oluşturur.

koyduğu varsayımlar,

örgüt

İkinci nokta ise, Örgütün kurucu veya liderlerinin, örgütün dışsal çevredeki
başarılarına

yönelik olarak sahip oldukları varsayımlar kültürel bir .temel üzerine
oturur. Stratejileri oluşturmak görevini üstlenen yöneticilerin belirsizlikler ile
mücadele anlayişlarında , baş vurdukları yöntemlerde veya algılamaya yönelik
düşünce süreçlerinde içinde bulundukları kültürün temel değişkenlerinin etkisi
vardır. Kültürel değişkenler veya temel varsayım kalıpları o-larak adlandırılan
kültürel muhteva, bu temeli oluşturur. Örneğin , belirsizliğe karşı tolerans düzeyi, dış
gerçekliğin algılanmasına yönelik tün.\dengeliın veya tli.nievarım yönteminin ·
benimsenmesi ve zaman algısı gibi kültürel değişkenler ulusal kültürün özellikleri
olarak varsayımların oluşmasında bir zemin oluşturur.
Üzerinde durulması · gerek üçüncü nokta ise, strateji, kültürel değişken ve
örgütsel davranış arasındaki ilişkidir. Strateji, örgütün güçlü ve zayıf yanları ile
dışsal çevredeki tehlike ve fırsatların dikkate alınarak faaliyette bulunduğu sektörde
örgüte avantaj sağlayacak bir konumun belirlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır
(Dinçer, 1991; Eren, 1990; Quinn , M intzberg, James, 1988; Porter, 1990). Bu süreçte,
hem örgütün durumsal koşulları hem de sektörün koşulları, örgütün önüne çok
sayıda seçenek sumır (Lawrence ve Joyce, ı 985 ; Child, 1973, 1997). Bu konudaki
determinizm ve stratejik seçenekler gibi farklı yaklaşımlar (Astley ve Van de Ven
1983; Oliver, 1988 ), seçenekleri sınırlama konusunda değil , seçeneklere yönelik
davranişlarla ilgilidir. Her iki kuramda da üzerinde durulan konu örgütsel
davranıştır. Örgütün çevreye davranışı etkisel veya tepkisel nitelik gösterebilir
(Schein, 1990; Child, 1997 ). Örgütün çevredeki davranışı determinist yaklaşıma
göre tepkisel (reactive) bir davranış olup çevreye uyumu başka bir deyişle, ekolojik .
evrimleşmeyi savunur. Stratejik seçenekleri ön plana alan yaklaşım ise özünde iradi
bir özellik gösterip, örgütsel davranışın etkisel (proactive) bir davranış olduğunu
savunur. Etkisel veya tepkisel davranişlar birbirine ters yönde ve bir doğru
üzerindeki iki ucu temsil etmektedir. Buna karşılık davranişlar bu iki uç arasında
her hangi bir noktada ve çoğunlukla saf bir biçimi göstermezler. Bu anlamda
stratejiler yalnı~ca bir belirleme değil daha çok bir davranışı ifade eder. Davranış
stratejilerin bir yönüdür. Ya da denilebilir ki stratejilerin bir boyutu davranışsa!
özelliğidir. Venkatraman, stratejilerle davranişların özelli ğini karar verme ve
eylemlerle ilişkilendirerek başlıca stratejik davranış boyutları olarak (Venkatraman ,
1989):

Saldırganlık: Kaynaklarını , rakiplerine kıyasla daha hızlı gelişmek ve Pazar
için seferber etmek.

payını arttırmak

Risk yükleniınci: Yeni ürünleı'in üretilmesinde. ve yeni pazarlara girmekte
atak olmak.
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Gelecek yönelimli: Kısa dönemli kar amacından çok uzun döne\n li etkinlik
sağ l amaya

yöne lmek.

Önciiliik: Sektörde yeni ürün geliştirmekte öncülük etmek.
Savunmacı: İşletme bütününde veri mlilik, maliyet diişürmeye ve tasarruflara

yöne lm ek.
Görü ldüğü üzere stratejiler özünde örgütsel davranişlarla ilgilidir ve kültürel
değişkenler şu

ya da bu davranış biçiminin ortaya çıkmasında bir zemin
karş ı tolerans düzey i ile içe yönelim-d ı şa
yönelim kültürel değişkenleri davranişların etkisel veya tepkisel davranış olma
özel li kleri için; tümevarımcı veya tümdengelimci a lg ıl ama kü ltürel değişkeni, karar
verme davranişlarının çözüm ley ici veya bütünleyicilik · özelliği için kültürel
o lu şturmaktadır. Örneğ in belirsizliğe

refe rans l ard ır.

Özetle, strateji lerin bir yomı davranİşlarla ilgilidir. Stratejilerle kültüre l
ars ındaki ili şki önce keı~disini davranişlarda gösterir. Kültürel
değişkenlerin stratej ik davranişlara olan etki leri ulusal kültürün örgütün tepe
yöneticileri arac ı lı ğıy la örgüte taşınmaktadır. Örgütün tepe yöneticilerinin hangi
davran ı ş biçiniinin örgütü başarıya götürecek lerine yönelik varsayım l arı en başta bu
kültürel değişkenler zeminine otu rur. Sür~ç içinde elde ed il en sonuçlar ya bu
varsayımları pekiştirerek inanca dönüştürür; ya da varsay ıml arda değişikliğe neden
olur. Baş lan gıçta veya süreç içinde ortaya çıkan varsayımlar hem örgüt üyelerine
empoze ed ilecek varsayımlardır; hem de örgütün yapı politika ve sür~çleri bu
varsay ıml ar ışı ğ ınd a belirlenmeye ça lı şı lır. Bu varsayımlar ne kadar güç lü ise ve ne
ölçüde sorun lara çözüm getiriyor ise o ölçüde örgüt ideolojisinin oluşturulmasında
etkin olu rlar.
değişkenler

Stratejiler ve Örgütsel Değerler
İşletmenin

dışsal

çevredeki başarısına yönelik varsayımlara dayanan
strateji lerin bir boyutunun örgütse l davranişlara ait o l duğu yukarıda açıklandı.
Strateji lerin ikinci boyutu ise değer yaratma sürec i ile, başka bir ifade ile rekabet
zincirinin halkaları ile il gi lidir. Etkise l veya tepkisel nitelikteki işletme davranişları.
özünde işletmenin içinde bulunduğu sektördeki rekabete yöne liktir. Sektöre] koşullar
ve sektörün rekabet özellikleri işletmeye bir dizi seçenek' sunar. Bu seçenekler değer
yaratma süreci veya rekabet zincirinin halkaları olarak tanımlanmaktadır.
Rekabet özünde, bir malın değeri ile fiyatı arasındaki ilişki ile ilgilidir
(Gilbert ve Strebel 1988). Ancak değe r yaratma süreci yalnızca işletme bünyesindeki
üretim ile sınırlı değil, bir di zi başka faa liyetleri de kapsayan bir bütündür. Yaratılan
değer, alıcıya tatm in sağlayan faa liyetlerin tümüdür. Değer yaratma sürec i, üretim
öncesi araşt ırm a l ar ve gird i temininden başlayıp , satış so nrası hizmetler ile devanı
eder (Porter, 1990; Thomas, 1996). İşletmenin yaratt ı ğ ı değerin ölçüsü, o işletmenin
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mal veya hizmetlerini satın alan alıcı sayısıdır. Rekabet koşullarında, iki temel
seçenek, ya değerin fiyatının düşürülmesi ya da farklılaşma yolu ile ödüllü fiyata
yönelmedir.
Örgüt ideolojisi açısından önemli olan nokta, örgütün kültürel değerleri ile
süreci ve rekabete yönelik davranİşlar arasındaki ilişkidir. Bu ilişki
yaratma
değer
şu şekilde açıklanabilir. İlk olarak, işletmeler ekonomik ve toplumsal koşulların
belirlediği sınırlar içinde az ya da çok bir rekabet ile karşı karşıyadırlar. İkinci
olarak, işletmeler belli stratejileri belirlerken yalnızca belli davranış biçimlerini
değil , ayni zamanda değer yaratma zincirinin hangi halkalarının kendilerine avantaj
sağlayacağını da göz önünde bulundururlar. Aslında işletmelerin önündek.i çok
sayıda seçenek, işletmenin değer yaratma halkalarının hangilerine yöneleceği ile
ilgilidir (Comb, Knights ve Wilmott, 1992; Craig, 1996). Üçüncü olarak,
işletmelerin kendilerine rekabet avantajı sağlayacağını düşündükleri rekabet halkası,
işletmelerin misyonu olarak ortaya çıkar ve olumlu sonuçlara paralel olarak
stratejilerin kültürel değerler boyutunu oluşturur.
Değer yaratma zincirinin halkaları ile işletmelerin stratejilerine yönelik
kültürel değerler arasındaki ilişkiye örnek olarak Dünya Ekonomik Forumu'nun
Dünya Rekabet Raporu'nda kullanılan ölçüler verilebilir. 23 sanayi ülkesinde şirket
yöneticilerini inceleyen Forum, bu 23 sanayi ülkesini sıralamaya tabi tutarken
aşağıdaki rekabet ölçülerini kullanmaktadır ( Thurow, 1994):
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Ülkelerin sıralamadaki yerleri
Rekabet Ölçüsü
ABD

Japonya

Almanya

Ürün kalitesi

1.

3.

12.

Ürün teslimatı

1.

2.

10.

Satış sonrası

1.

2.

10.

1.

2.

11.

1.

3.

23.

3.

4.

5.

,

hizmet

İş eğitimi
Geleceğe
Araştırma

yönelik vizyon
geliştirme

ve

Verimlilik.
Savaş.

Kaynak:Lester Thurov, Kıran Kırana: Japonya, Avrupa ve ABD Arasında Yaklaşan Ekonomik
s: 176.

Forumun rekabete yönelik olarak kullanmış oldukları bu ölçüler, · değer
yaratma süreci ile rekabet arasındaki ilişkiye yönelik Porter'ın kuramsal modeli ile
tutarlılık göstermektedir. Bu modelde, rekabetçi bir ortamda, işletmeler için rekabet
avantajlarının kaynağı olarak değer yaratma zincırının farklı halkaları
gösterilmektedir. Porter'ın modeli ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmektedir
(Porter, 1990):
Porter'a göre girdilerde lojistikten başlayıp satış sonrası hizmetlere kadar
uzanan bu değer yaratma zincirinin her bir halkası, işletmenin rekabet avantajına
yönelik konumu için seçenek sunar. işletme . sektörün ve rakiplerin zayıf olduğu
halkayı kendisi için. avantajlı konum olarak benimser ve pazara giriş stratejisini buna
göre belirler.
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Finan , Planlama vb.

Beşeri

kayn klar yönetimi
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liştirm e

Tedarik, ür im süreçleri

Son

irdilerde

Üretim

Çıktılarda

Pazarlama

Satış

ojistiK

İşlemlerinde

Lojistik

ve

Hizmetlerde

Lojistik

satış

Eylemlerinde

Lojistik

----ı ıeğer yaratmJ zinciri
M.E.Porter:

Cooıpetitive Advaııtage ofNatioııs,

s:4 I

Bu açıklamalar ı ş ığında stratejiler ile "değerler" arasındaki ilişkiyi şöyle
açıklayabi liri z. İşletme dış çevredeki başarısını bir yöı:ıüy l e belli davranış biçimlerini
belirlemek ile, diğer yönüyle kendisine başarı avantajı sağlayacak değer yaratma
halkasını belirlemek ile sağlayacaktır. Aslında bu seçim eylemi işletme kurucu veya
liderlerinin bu konudaki bilgi, deneyim ve birikimlerine dayanan varsayımlar
bütünüdür. Bu nedenle, denilebilir ki, dışsal çevreye yönelik olarak örgüt
ideolojisinin ikinci boyutu, işletmenin üst yönetiminin kendisine avantaj sağlayacak
değerler zincirinin ne olduğuna yönelik varsayımlara dayanır. Bu varsayımlar elde
edilen sonuçların olumluluk düzeyine göre, satıcı l arla işbirliği , verimlilik, kalite,
müşteriye yakın olma, müşteri sadakati gibi sloganlaşmış kültürel değerlere dönüşür.
örgüt ideolojisinin dışsal çevreye yönelik
savunulabi lir. Bu yönlerden 'biri'ncisi
dayandığı
varsayımlara
yöndeki
iki
boyutu
örglitl.in nasıl başarılı olacağına dair davranİşlarla ilgili varsayımlara, il<.incisi ise
kendisine avantaj sağlayacak değer yaratma zincirinin. halkaları ile ilgili
varsayımlara dayanmaktadır. Birinci gruptaki varsayımlar davranişlara yönelik .
örgütsel değerleri, ikinci örgütün misyonuna yönelik değerleri ve ikisi birden dışsal
adaptasyon surecine yönelik örgütsel ideolojinin temel dayanağı olmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında
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Bireye Yönelik Varsayımlar ve Örgüt İdeolojisi

Örgüt ideo lojisin in temel i ş levi , örgütün yapı ve süreçlerini yasallaştırmaktır.
Başka bir d ey işle ideoloji, örgütün yapı ve işleyişinin , devamlılığının temel
güvences idir. Bu güvence, belli bir andaki bir örgüte ait strateji, politika, yapı sa l
sistem ve süreç ler ile ilgili olarak örgüt üyeleri arasında bir konsessus oluşmasıdır.
Örgütün po litikal a rı , yapısal sistemi ve süreçleri, oluşan veya öngörülen stratejilerin
gerçekl eşt irilm es i için temel araçlardır. Ancak bunlar rasgele değil , en azından
başlangıçta örgütün kurucu veya liderlerinin sahip olduğu varsayımlara
dayanmaktadır. Bu varsayıml ar, örgüt-çevre ve örgüt içi bütünleşme sorunlarının
çözümü surec inde öğrenilen bilgilerden kaynaklanmaktadır. Örgütün politika, yapı
ve süreç leri , bir yandan stratejiler, di ğer yandan ise örgüt içinde yer alacak bireylerin
öze lliklerine yönelik edinilmiş b'ilgilere dayanılarak oluşturulmaya çalışılır. ilk
aşamada önd e ge len, örgüt üyelerinin ne tür kültürel özellikler gösterdiği d eğil;
örgütün kurucu veya liderl erinin onlara hangi özellikleri atfettikleridir. Bu nedenle
örgüt ideo lojisinin ikinci boyutu, örgütün kurucu veya liderlerinin çalışanl ar
hakkındak i genel varsayımlarıdır. Süreç içinde oluşan örgütsel sistemin kendisi örgüt
, ideolojisinin bağımsız değişkeni olma özelliği kazansa da başlangıç aşamasında tepe
yöneti minin varsayımları birinci derecede etkili olur.
Ça lı şanl arın kişilik, tutum ve davranişlarına ilişkin olarak, yönetim düşünce
sistem i içinde çeş itli kuram ve yaklaşımlar farklı varsayımlar ileri sürmüşlerdir.
Bunların bir kısmı psikolojik kökenli kuram ve yaklaşımlardır. Psikolojik kökenli
kuramların bir kısmı kişilik il e ilgili kuramlardır. Kişilik kuramları ağırlıklı olarak
k iş ili ğin oluşumu ve değişkenleri üzerinde durmaktadır. Diğer bir kısım yaklaşımlar
ise fa rklı kişilik tiplerini, kişilik boyutlarını ele alarak guruplandıran ve kişiliğe
tipoloj ik yak laş ım olarak adlandırılan yaklaşımlardır (Eren, 1984; _Yan bastı , 1990;
Erdoğa n, 1991: Robbins, 1994). Kişiliğe tipolojik yaklaşımların ele aldıkları kişilik
öze lli klerinin başlıcaları (Robbins, 1994):
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•

Çekingen/ dı şa dönük ki ş ilik ,

•
•

Daha az ak ıllı? daha akıllı kişilik,

•
•

Uysal/

Ciddi/ kaygısız kişilik,

•

Hilekar/ dürüst kişilik,

•
•

Ürkek/ atıl gan ki ş ilik,
Sert/ duyarlı

•

Güvenen/

Duygularının etkisinde kalan/ duygularının etkisinde kalmayan kişilik,
bask ın kişilik,

kişilik,

şüph ec i kişilik,

7'. C. '11in 75.

•

Uyg ul ayıcı / yarat ı c ı k i şi lik ,

•
•
•
•

Kendine güvenen/

•

Tutucu/ yen ilikçi
Guruba

bağımlı/

// rmcığan

endişel i k i şi li k,

kişilik,

kendi kendine yeterli

Kontrollü/ kontro lsüz
Rahat/ gergin

Kuruluş Yı./döniimı'ine

k i ş ilik ,

kişi li k,

k i ş il ik .

Ancak örgütün kurucu veya liderl eri , örgüt üye lerinin tutum ve davranişlarını
bu tür kişilik öze lli klerine göre değ il ; daha gene l bir çerçevede düşünür l e r. O güne
kadarki bilgi, deneyim ve inançlarına bo-ö re bireyler h akkınd a orta lama bir. kanıya
sahiptirl er. Bu neden le örgüt ideolojisi aç ı s ından konuya bakıldığında in sana yönelik
genel nitelikte bir takını varsayım l ar önem kazanır.
Yönetim ve örgüt yazınınd a çeş itli kuramların insana yöne li k varsayım l arının
neler o lduğu, hangi yakl aşımların hangi varsay ımlara daya.ndığı yaygı n olarak ele
a lınımı ktad ır. Klas ik kuramın McGregor'un X kuramı olarak' tanımladığı
varsayımlara, neo-k lasik kuramın ise Y kuramı varsay ımlarına dayandığı
bilinmektedir ( Baransel, 1995; Koçel, 1982; Northcraft ve Neale, 1990, Boone ve
Kurtz, 1992, Kaynak, 1990; Peters ve Waterman, 1987) . .0uchi' in Z kuramı ise Y
kuramı va rsayımlarında n hareketle il giyi kü ltürel bir çerçevede bireye yöne ltmi ştir
(Ouchi, 1989).
Bu kuramların ele aldıkl a rı insana yöneli k varsayım l ar farklı evrimleşme
dönem lerdeki ekonomi k ve top lumsal koşul l arın bir sonucudur. Bu nedenle, belli
varsay ıml a rın doğruluğu veya yanliş lı ğı ileri sürülemez. Kuramsal olarak gene llikl e
belli varsay ıml a r belli. öZıJe l koşullara denk düşer ve örgüt amaç l arı bakımından
öngörülen so nu ç l a rı i şa ret eder. Va rsay ımlar öznel koşu ll ar l a uyu ştuğu oranda örgüt
ideolojinin bireye yöne lik boyutunu o luşturur. Bu nedenl e her hangi bir ulusal
kültür esas a lındı ğ ınd a veya bel li bir ulusa l kü ltür içinde fark lı alt kültürl er ele
a lındı ğınd a, ya da belli bir sektörün koş ull a rı dikkate alındı ğ ın da bireye yönelik
farklı va rsay ımların olması kaçınılmazdır. Çünkü, örgütün kui·ucu veya lid erlerinin
bireylere yönelik v a rsay ımları bir yandan ulusal kültürün bir yans ım ası olm ak la
beraber, diğer yandan içse l bütünleşme so runl a rının çözümüne dair öğrendik l erinin
bir sonucudur. Sektörün işgücü arzının nite li ği , kullanılan üretim tekno loj isinin
özel li kleri şu ya da bu varsayım l a rın oluşmasına katkıda bulunur.
Bireye Yö neli k Varsayımlar ve l<ii ltiirel Değişkenler

Örgüt kurucu veya li derl erinin birey ler h akkındaki varsayımlarının genel
çerçevedeki değişkenleri gene l ekonomik ve top lumsa l koşullar sonucu o lu şa n ulusa l
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kültüre ait değişkenlerdir. Ancak her bir kültürel değişken farklı bir boyutu işaret
eder. Örneğin bir ulusal kültürde, belirsizliğe karşı tolerans düzeyinin yüksek veya
düşük olması, yönetici lerin bireylere güven derecesini etk ileyecektir. Bu, toplumsal
düzeyde hukuk sistemin i, örgütsel düzeyde ise yapı ve normları etkileyecektir.
Belirsizliğe karşı tolerans düzeyinin düşüklüğü , genelde bireye güven düzeyinin
düşüklüğü ile paralellik gösterir.
Diğer yönden, belli bir toplumda insan doğasının aktif veya pasifli ğ i ya da
bireylerin kollektif veya bireyci olduğuna dair aks iom atik bilgiler yöneticilerin
bireyler hakkındaki varsayımlarına referans teşkil eder. Ancak her bir varsayımın
davranış ve tutumlara yöne lik sonucu farklı o l acaktır.

Yar olan örgütse l yapılar incelendiğinde her bir örgüt tıpının belli
varsayımlara dayandığı görü lür. Örneğin, Likert' in örgüt tiplemelerindeki her bir
sistem, ağ ırlıklı olarak yöneticilerin astlara güven derecesine dayandırılmıştır
(Likert, 1961 ). Benzer şekilde, Mitzberg'in basit yapıdan misyoner örgüt tipine
uzanan altı fark lı örgütsel dizayn, dolaylı olarak bireye güven derecesiyle bir
paralellik gösterir ( Mintzberg, 1988). Görüleceği üzere örgütün tepe yöneticilerin
çalı şanlar hakkındaki varsayımları gene llikle X ve Y biçimindeki varsayımların belli
bir düzeyde benimsenmesi biçiminde olmaktadır. Bu varsayımlar özünde örgüt
iç inde birey tutum ve davranişlarına yöne lik belirsizliklerden sakınma ile ilgilidir.
Belirsizlikten sakınma özelliği nedeniyle b.ireyler hakkındaki ortalama bir kan ı yı
ifade etmek üzere bu varsayımlar bireye güven derecesi olarak ele alınabilir. Ancak
buradaki güven kavramını daha g~n i ş bir içerikle düşünmek gerekir.
Yönetimin çalışanlara yönelik varsayımların ı irdeleyen March ve Simon
klasik ve neo-klasik kuramların insan davranişları üzerindeki varsayım l arını biraz
farklı bir çerçevede yeniden ele alarak üç gurup altında toplamişlardır. Birinci gurup
varsayım l ar, örgüt üyelerini belirli görev ler yapmaya muktedir fakat .kendi başlarına
her hangi bir eylemi başlatmayan edi lgen nitelikte bireyler olarak görür. ikinci
gurupta yer alan varsay ıml ar, örgüt üyelerini · kendi değer, norm , tutum ve
amaçlarıyla örgütte yer aldığını ,ancak örgütsel davranış sistemine uymaları için
güdülenme leri gerektiğini ve örgütsel amaçlar ile bireysel amaçlar arasında tam
olmayan bir paralellik bulunduğunu varsayar. Üçüncü grup varsayımlar ise örgüt
üyelerinin karaı: veren ve sorun çözen nitelikte bireyler o lduğunu, örgütse l
davranişların bireylerin a lgı ve zihin süreçleri ile ilgili olduğunu kabul eder. Başka
bir deyişle, bu gruptaki varsayımlar, bireyin örgüt içindeki davranişlannı örgütsel
yapının ya da sürecin özel bir fonksiyonu olarak kabul eder ( March ve Simon,
1975).
Buraya kadar olan açık l ama l ar ışığında şu sonuçlara varılabilir: Birincisi ,
örgüt ideolojisinin ikinci temel boyutu örgütün kurucu veya liderlerinin genel olarak
bireyleri, öze l olarak örgüt. üyeleri hakkındaki varsayımlarıdır. Önemli olan
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bireylerin gerçekte hangi özellikler gösterdiği değil; yöneticilerin onlara hangi
özellikler atfettiğidir. Tkinci olarak, Örgütün kurucu vey,a liderlerinin bireyler
hakkında başlangıçtaki varsayımların pekişmesi veya değişikliğe uğraması
varsayımlara bağlı olarak oluşturulan örgütsel sistemin işlerliğine, örgüt bünyesine
alınan bireylerin uyum derecesine, işletmenin kullandığı · teknolojinin özejliklerine
bağlı olacaktır. Ancak ortaya çıkan değişmeler gene de eski temel üzerine
oturacaktır. Başka bir ifadeyle örgütün tarihi bağımsız _bir değişken olarak etkide
bulunacaktır. Üçüncü olarak örgütün kurucu veya liderlerinin örgüt üyelerine
yönelik varsayımları, genel olarak ulusal kültürün değişkenlerine, özel olarak içsel
bütünleşme sorunlarının çözümündeki kendi bilgi ve deneyimlerine dayandığından
nesnel gerçeklikle genellikle uyum içindedir. Bu nedenle bunlar kolayca
değişmezler. Dördüncü olarak, yöneticilerin örgüt üyelerine yönelik varsayımları ,
tek kişilik özellikleri veya yalnızca belli davranİşlara ait değil, daha genel bir nitelik
gösterir. Bu genel nitelikler en genel çerçevede belirsizlik ile ilgili olarak güven
derecesi, bireyler arası ve örgütle ilişkileri açısından bireyci veya kollektif
davranİşlara yatkınlığı, davranış niteliği bakımından aktif veya pasiflik niteliği gibi
genel niteliklerdir. Ancak, belli bir varsayım saf bir biçimde birini veya diğerini
değil çoğunlukla iki uç arasında bir noktaya işaret eder.
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