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Özet: øúletmelerin toplumsal hayatÕmÕzda önemi ve etkisi gittikçe
artmaktadÕr. Bu artan öneme paralel olarak iúletmedeki insan unsuru (iú
gören) da ön plana çÕkmaktadÕr. øúletmenin üretim gücünü do÷rudan
etkileyen insan davranÕúlarÕ da daha yo÷un ve daha yakÕndan bir incelemeyi
gerektirmektedir. Toplumun ihtiyaç duydu÷u mal ve hizmetleri üreten
iúletmelerde insan davranÕúlarÕnÕ etkileyen unsurlarÕ beú baúlÕk altÕnda
toplamak mümkündür. Bunlar; motivasyon, sosyal ve fiziki çevre, tutumlar,
rol-statü ve iúletmenin yönetim modeli olarak sÕralanabilir.
Anahtar kavramlar: Motivasyon, Tutumlar, Rol-Statü, øúletme
Yönetim Modelleri
Abstract: The importance and effects of enterprises is increasing in
our social life. In parallel with this importance the human element (worker) in
enterprise becomes prominent. Human behaviors which directly affect the
productoin potential of the enteprise should be analyzed more intensively
and closely. The factors that affect human behavior in enterprises which
produces goods and services needed by society can be grouped under five
headings. These may listed as; motivation, social and physical environment,
attitude, role-status and management model of enterprise.
Keywords: Motivation,Attitude, Role-Status, Management Models of
Enterprise
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Giriú
Toplumun ihtiyaç duydu÷u mal ve hizmetleri dolaylÕ ve dolaysÕz
olarak karúÕlayan iktisadî üniteye (birime) iúletme denir. Toplum ihtiyaçlarÕnÕn
geniú olmasÕ, ihtiyaçlarÕ dolaylÕ veya dolaysÕz olarak karúÕlayan iúletmelerin
çeúitli sahalarda faaliyet göstermelerini zorunlu kÕlar (Uras, 1992: 9).
Günümüzde, insanlarÕn bireysel ya da kolektif ihtiyaçlarÕnÕn pek ço÷u
endüstri ve iúletmelerde yürütülen faaliyetlerle ya da bu faaliyet sonucu
ortaya konan ürünlerle karúÕlanÕr (Komisyon, 1987: 318).
Genel anlamda davranÕúÕ, bireyin kendi içinden ve dÕú çevresinden
gelen uyarÕcÕlara karúÕ göstermiú oldu÷u açÕk ya da kapalÕ tepkiler olarak
tanÕmlayabiliriz. Ancak bizim konumuz “øúletmede ønsan DavranÕúÕ”
oldu÷undan burada “Örgütsel DavranÕú” tanÕmÕnÕ yapmamÕz gerekir (Davis,
1988: 7).
Örgütsel davranÕú, insan-örgüt iliúkilerini, örgüt üyelerinin
gereksinimlerini etkili olarak doyuran ve örgütsel amaçlara ulaútÕran ekip
çalÕúmasÕ yapmaya güdüleyeci bir biçimde iyileútirme amacÕna yöneliktir
(Davis, 1988: 8).
Örgütsel davranÕú terimi, iúletme, hükümet, okullar ve hizmet
örgütleri gibi her tür örgütte insanlarÕn etkilenimini belirtir. Biz bunlar
arasÕndan iúletmedeki insan davranÕúÕnÕ ele almaya çalÕúaca÷Õz.
ønsanlar belirli amaca ulaúmak için bir tür biçimsel yapÕ içinde bir
araya geldiklerinde örgüt ortaya çÕkmÕú olur. Genellikle insanlar amaçlarÕna
ulaúmak için bir tür teknoloji kullanÕrlar, böylece insan, teknoloji ve yapÕ
iliúkisi ortaya çÕkar. Bu ögelerin üçü de dÕú sosyal sistemden etkilendi÷i gibi
onu da etkileri altÕna alÕrlar. Böylece bu dört temel ögenin oluúturdu÷u
karÕúÕm (ønsan-Teknoloji-YapÕ ve DÕú Sosyal Sistem), örgütsel davranÕúÕn
kapsamÕnÕ belirler. Genellikle örgüt içi ögeler üzerinde durulur, ancak dÕú
sosyal sistemin de ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü dÕú sosyal sistem
bireylerin de÷erlerini etkiler (Davis, 1988: 5).
BazÕlarÕnca organize faaliyetler insanlÕk de÷erini, itibarÕnÕ ezen yok
eden temelinde zalimlik yatan, kiúi özgürlü÷ünün anti tezi olarak görülür. C.
Wright yaptÕ÷Õ tanÕmlarla organizasyonlara duydu÷u düúmanlÕ÷Õ ve tiksintiyi
açÕkça belirtmiútir. Dev hacimli organizasyonlarÕn eleútirisi oldukça sabit bir
yol izleyerek yÕllardÕr sürmektedir. Gerçekten her kuúak dev organizasyonlar
hakkÕnda birçok eleútiriler getirerek, bunlarÕn ne kadar ruhsuz oldu÷u ve
kiúiyi ezip yok ediúi, özgürlükleri kÕsÕtlayÕúÕ üzerinde dramatik söylevlerde
bulunmuúlardÕr. Dikkati çeken bir nokta ise bu eleútirileri yapanlarÕn General
Motors, U. S. Steel ve buna benzer birçok dev organizasyonun kurucularÕ
olmalarÕdÕr. OrganizasyonlarÕn kiúilik üzerindeki olumsuz etkileri hakkÕnda
yapÕlan bunca eleútiriye ra÷men, dev organizasyonlara en ufak bir hÕnç
duymadÕklarÕ gibi onlara be÷eni ile bakanlarÕn sayÕsÕ günümüzde
azÕmsanmayacak ölçüdedir. Bunlar, organize faaliyetleri maddi ve manevi
huzur vücuda getirmek için insanlarÕn harcadÕ÷Õ çabalar olarak
ifadelendirilirler. Yine bunlara göre böylece kiúilere, yaratÕcÕ, yapÕcÕ estetik
geliúmelerini yapabilmeleri için gerekli zaman ve tam özgürlük verilmiú olur.
OrganizasyonlarÕ insan yapÕsÕ ve yine insanlarÕn kontrolü altÕnda bir
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fonksiyon olarak gördüklerinden ondan hiç korkmazlar. Gerçekte
organizasyonlarÕn hiç de kötü bir niyeti yoktur ve hatta organizasyonlarÕn
sevk ve idaresinde esas daha geniú çapta anlayÕúlÕ davranmaktÕr. Kiúili÷i
ezen, yok eden bir mekanik süper yapÕ de÷ildir organizasyonlar (Yozgat,
1980:352-354).
Buna ra÷men kritiklere bakarsanÕz, iú hayatÕ bugün yeni bir
görünümle karúÕmÕza çÕkmÕú o eski canavardÕr. Dev organizasyonlar bugün
sade ve basit bir sömürü yerine daha da büyük günahlar iúlemektedir.
Kiúilerin sosyal karakterini bozarak onlarÕ sathi de÷er yargÕlarÕyla dolu, sözde
büyük amaçlar peúinde koúan kiúiler haline getirip, tek amacÕ her ne úekilde
olursa olsun herhangi bir hiyerarúi içinde paye almak olan, statü düúkünü bir
toplum yaratmaktÕr. Bu kiúinin fazilet ve ahlak duygularÕnÕ zayÕflattÕ÷Õ, aklÕnÕ
kurnazlÕkla doldurdu÷u için insanlÕ÷a yapÕlan en büyük kötülüklerden biridir.
William H. Whyte “The Organisation Man” adlÕ kitabÕnda bu temel tezi ortaya
atmÕútÕr. Whyte, sosyal ahlak adÕnÕ verdi÷i yeni bir ideoloji ile yönetilen
bürokrat bir millet yaratmakta oldu÷umuzu iddia etmektedir (Yozgat,
1980:352-354).
Örgütlerde yer alan insan davranÕúlarÕnÕ önceden tahmin etmek
oldukça güçtür. Bunun nedeni, insan davranÕúlarÕnÕn bir tanÕm köklü
gereksinmelerden ve belirsiz de÷er sistemlerinden kaynaklanmasÕdÕr. Bu
yüzden örgütsel sorunlara ideal ve kalÕplaúmÕú çözümler bulmak güçtür
(Davis, 1988: 3-4). Sa÷lÕklÕ bir örgütsel davranÕú anlayÕúÕ, örgütü çok farklÕ
beúeri gereksinmelerin çeúitli úekillerde giderilebildi÷i bir sosyal sistem
olarak kabul etmelidir (Davis, 1988: 686).
Buraya kadar iúletmeyi, davranÕúÕ, örgütsel davranÕúÕ tanÕmladÕk ve
örgütle insan arasÕndaki iliúkiye genel olarak de÷indik. Bu aúamadan sonra
iúletmede insan davranÕúÕnÕ etkileyen unsurlarÕ incelemeye geçebiliriz.
1. Motivasyon (Güdüleme)
ønsanlarÕn davranÕúlarÕnÕ anlamak ve etkilemek için gereksinmelerini
bilmek gerekir. Gereksinmeler insan davranÕúlarÕnÕn anahtarÕnÕ oluúturur.
Bireyleri belirli durumlarda belirli davranÕúlara yönelten etkene “davranÕú
güdüsü” (motivasyon) denir (YalçÕn, 1988: 203). Güdüsel davranÕúlarÕ belirli
hedefleri olan davranÕúlar olarak tanÕmlamak da mümkündür. Güdülerimizin
hedeflerinden bazÕlarÕ do÷uútan gelir. Bu tür hedeflere birincil hedefler
denmektedir. BazÕ hedefler ise, ö÷renme yoluyla sonradan olumlu ya da
olumsuz de÷er kazanÕr. Örne÷in su, olumlu bir birincil hedeftir. Su elde
etmek için gereken davranÕúlarÕ sonradan ö÷renmekle birlikte, bir bebek
do÷umdan itibaren suya gereksinim duymaktadÕr. Buna karúÕ, birço÷umuzun
önem verdi÷i itibar, baúarÕ, sosyal onay görme gibi birçok olumlu, de÷iúik
nesne ve ortamlardan korkma gibi birçok olumsuz hedef ö÷renme yoluyla
sonradan ortaya çÕkmaktadÕr (Komisyon, 1987: 198).
ÇalÕúanlarÕ belli bir yöne kanalize etme, çabalarÕnÕ arttÕrma,
faaliyetlerini arttÕrma, ve bu yönde kullanÕlan yöntemler motivasyonu ifade
eder. Güdüler bir kiúinin gereksinmelerinin ifadeleridir, bu nedenle de kiúisel
ve içseldirler. Buna karúÕlÕk, özendiriciler kiúinin dÕúÕndadÕrlar. Buna göre,
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belirli fizyolojik iúlevler özendirme olmadan da gerçekleúir, ancak bilinçli
davranÕúÕn tümü güdüseldir ya da nedenlidir. Bu sebeple, yönetimin görevi,
iú gören güdülerini, iú baúarÕmÕna yapÕcÕ bir biçimde yöneltmek üzere
belirlemek ve harekete geçirmektir. Bilinçli eylem de gereksinmelerden
kaynaklanmaktadÕr. Önemli bir sÕnÕflamaya göre gereksinmeler:
a) Temel fizyolojik ya da birincil gereksinmeler
b) Sosyal ve psikolojik yani ikincil gereksinmeler olmak üzere ikiye ayrÕlÕr.
Birincil gereksinmeler besin, su, uyku, soluk almak gibi gereksinmelerdir.
økincil gereksinmeler ise bedenin fiziksel gereksinmelerinden çok zihinsel ve
ruhsal gereksinmeleri temsil ederler (Davis, 1988: 52-53).
Birincil güdüler ö÷renilmemiú birincil hedefleri olan güdülerdir. Yani,
bu güdülerin hedefleri do÷uútandÕr. Birincil güdüleri üç grupta toplamak
mümkündür. Birincil grupta açlÕk ve susuzluk gibi tamamen fizyolojik kökenli
güdüler bulunur. økincil grupta cinsellik ve analÕk güdüleri gibi fizyolojik bir
kökeni olan, ancak bu kökenden ba÷ÕmsÕz olarak sürebilen güdüler vardÕr.
Üçüncü grupta ise, araútÕrma, merak, faaliyet ve kurcalama gibi bilinen
herhangi bir fizyolojik kökeni olmayan güdüler yer alÕr. (Komisyon, 1987:
199-202).
økincil güdüler yani sosyal güdüler ise do÷rudan do÷ruya ya da
dolayÕsÕyla di÷er insanlarla ilgili olan güdülerdir. Ö÷renme yoluyla sonradan
kazanÕlan ve canlÕlar dünyasÕnda sadece insan türüne özgü olan sosyal
güdüler,
birçok
özel
davranÕúÕmÕzÕn
nedenini
oluúturmaktadÕr.
DavranÕúlarÕmÕzÕn önemli bir kÕsmÕnÕ belirleyen sosyal güdülerimiz, tümünü
burada incelemeye olanak vermeyecek kadar fazla sayÕdadÕr. Bu nedenle
sadece psikologlarÕn önemle üzerinde durduklarÕ sosyal güdülerden iki örnek
verilecektir. Bunlardan ilki Ba÷lanma Güdüsüdür. Genel olarak di÷er
insanlarla birlikte oldu÷umuzda kendimizi daha rahat ve daha mutlu
hissederiz. YapayalnÕz bir insan olmak, ço÷umuz için önemli bir mutsuzluk
kayna÷ÕdÕr. KÕsacasÕ di÷er insanlarla birlikte bulunmak, önemli bir doyum
kayna÷Õ ve sosyal bir ihtiyaçtÕr. Bu ihtiyaç bizi birilerine ya da bir gruba
ba÷lamak için güdülemektedir. Sosyal güdülere verilecek ikinci örnek ise
BaúarÕ Güdüsüdür. BaúarÕlÕ olmanÕn yolu ve ölçütü bir bireyden di÷erine
de÷iúmekle birlikte, hepimizde baúarÕlÕ olma iste÷i vardÕr. BazÕlarÕmÕzda
kuvvetli, bazÕlarÕmÕzda göreli olarak zayÕf olan bu istek, baúarÕlÕ olmak için
bizi güdülemektedir. BaúarÕ güdüsünün sadece mesle÷imiz, iúimiz ve
gelece÷imizle ilgili davranÕúlarÕmÕzÕ yönlendirdi÷i düúünülürse de, aslÕnda, bu
güdünün etkisini tüm faaliyetlerimizde gözlemek mümkündür. YaptÕ÷ÕmÕz
faaliyet ister mesle÷imiz ve gelece÷imizle ilgili olsun ister arkadaúlarÕmÕzla
oynadÕ÷ÕmÕz sonucu önemsiz bir oyun olsun, baúarÕlÕ olmak ve kazanmak
için çaba gösteririz. Bu çabalarÕn temelinde yatan baúarÕ güdüsüdür
(Komisyon, 1987: 199-202).
Motivasyon konusunda çeúitli teoriler öne sürülmüútür. Bunlar: Aøçerik kuramlarÕ, bireyin içindeki ihtiyaçlara, içsel gereksinmelere yer vererek
motivasyonu açÕklamaya çalÕúÕr (Maslow, Herzberg). B- Süreç kuramlarÕ,
çevredeki özendiricilere yer vererek motivasyonu açÕklarlar (Vroom,
Skinner).
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Maslow gereksinmeleri öncelik sÕrasÕna göre sÕralamÕútÕr. øhtiyaçlar
hiyerarúisi olarak da bilinen bu sÕra úu úekildedir:
a) Temel fizyolojik gereksinmeler
b) Güvenlik gereksinmesi
c) Ait olma gereksinmeleri ve sosyal gereksinmeler
d) SaygÕ ve statü gereksinmesi
e) Öz gerçekleútirme ve tam doyum gereksinmesi
ønsanlar fizyolojik gereksinmelerini doyurmak için çalÕúmak
zorundadÕrlar, ancak fizyolojik ihtiyaçlar belli bir ölçüde doyurulduktan sonra
insanlar baúka ihtiyaçlarÕnÕ gidermek isterler (Davis, 1988: 56-57).
Fizyolojik ihtiyaçlar organizmada genel bir rahatsÕzlÕk ve gerginlik
durumunun ortaya çÕkmasÕna neden olurlar. Fizyolojik ihtiyacÕn neden
oldu÷u genel rahatsÕzlÕk ve gerginlik durumuna dürtü adÕ verilir. Dürtü,
fizyolojik bir ihtiyacÕn psikolojik sonucudur. Dürtüler en belirgin içsel
güdüleyicilerdir. Güdüsel davranÕúlarÕmÕzÕn önemli bir bölümü fizyolojik
ihtiyaçlarÕmÕzÕn yol açtÕ÷Õ dürtülerden kaynaklanÕr. AçlÕk dürtüsü, susuzluk
dürtüsü sÕk sÕk bizi hedefe yönelik davranÕúlarda bulunmaya zorlar. AçlÕk ve
susuzluk dürtülerinin yol açtÕ÷Õ güdüsel davranÕúlarÕn yanÕ sÕra, bedenimizin
fizyolojik dengesini korumak amacÕyla zaman zaman yaptÕ÷ÕmÕz birçok
davranÕú vardÕr. Hava sÕcaklÕ÷Õna ba÷lÕ olarak kalÕn ya da ince giysiler
giymemiz, hastalandÕ÷ÕmÕz zaman ilaç almamÕz, hedefi bedenimizin fizyolojik
dengesini korumak olan güdüsel davranÕúlara verilebilecek bazÕ örneklerdir.
Bunun yanÕnda, güdüsel davranÕúlarÕmÕz sadece fizyolojik ihtiyaçlarÕmÕz
tarafÕndan de÷il, aynÕ zamanda hakkÕnda gazetelerde okudu÷umuz yazÕlar
bizi bu filmi görmeye güdüleyebilir. Verilece÷i söylenen bir ödül, bu ödülü
kazandÕrabilecek davranÕúlarÕ yapmamÕza ya da bir ceza tehdidi, cezadan
kaçmak için çaba göstermemize neden olabilir (Komisyon, 1987: 198).
Herzberg, bazÕ iú koúullarÕnÕn mevcut olmamasÕ halinde iú görenlerin
özellikle doyumsuz oldu÷u, ancak varlÕklarÕnÕn iú görenleri önemli ölçüde
güdülemedikleri sonucuna varmÕútÕr. Herzberg’in incelemesinde güdüleyici
etmenler ve durum koruyucu faktörler vardÕr. Güdüleyici etmenler, baúarÕ,
takdir, ilerleme, iúin kendi, geliúme imkanÕ ve sorumluluktur. Durum koruyucu
etmenler ise, iúletme politika ve yönetimi, teknik gözetim, gözetimcilerle
kiúiler arasÕ iliúkiler, ücret, iú güvenli÷i, kiúisel yaklaúÕm, iú koúullarÕ ve
statüdür (Davis, 1988: 67-68).
Wroom ise, Bekleyiú KuramÕ ile güdülemeyi, bireyin aradÕ÷Õ
de÷erlerle, belirli bir davranÕúÕn o de÷erlere ulaútÕrma olasÕlÕ÷Õna iliúkin
tahmininin çarpÕmÕ olarak açÕklar. Skinner’in DavranÕú Düzeltimi ise,
davranÕúÕn, sonuçlarÕna dayandÕ÷ÕnÕ öne sürer. DavranÕú düzeltimi sonuçsal
koúullama ile sa÷lanÕr (Davis, 1988: 90).
2. Sosyal ve Fiziki Çevre
Di÷er insanlarÕn bir bireyin davranÕúlarÕnda do÷rudan do÷ruya ya da
dolaylÕ olarak bir de÷iúme meydana getirdikleri durumlarda, sosyal bir
etkiden söz edilir (Komisyon, 1987: 285). Burada sosyal etkiyi uyma ve grup
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üyeli÷i konularÕ üzerinde durarak, di÷er insanlarÕn bireyin davranÕúlarÕnÕ nasÕl
etkilediklerini açÕklamaya çalÕúaca÷Õz.
ønsan, içgüdülerin yönetti÷i eski ba÷larÕn yerine öteki insanlarla yeni
ba÷lar kuramazsa varolmaya bir an bile dayanamaz. Tüm bedensel
gereksinmeleri doyurulsa bile insan bu yalnÕzlÕk ve tek baúÕnalÕk durumunu
bir hapishane gibi algÕlar, aklÕnÕ kaçÕrmak için bu hapishaneden çÕkmasÕ
gerekir. AslÕnda, deli dedi÷imiz kiúi hiçbir ba÷ kuramamÕú, parmaklÕklarÕn
arkasÕnda olmasa da, bir bakÕma hapsolmuú birisidir. Öteki canlÕ varlÕklarla
bütünleúmek onlarla iliúkiler kurmak, yerine getirilmesi gereken çok önemli
bir zorunluluktur. Böyle bir birli÷in aranmasÕ ve gerçekleútirilebilmesi için
çeúitli yollar vardÕr. ønsan dünyayla bir-olma çabasÕ içinde bir kiúiye, bir
toplulu÷a, bir kuruma ya da TanrÕ’ya sÕ÷Õnabilir. Böylece kendisinden daha
büyük bir kiúinin ya da nesnenin parçasÕ olarak bireysel varoluúunun
kopmuúlu÷undan kurtulur. Özdeúli÷ini güçle arasÕndaki ba÷lÕlÕkta bulur
(Fromm, 1990: 42-43).
ønsanlar yapÕlarÕ gere÷i tek baúlarÕna yaúamaz ve çalÕúmazlar.
YaúamlarÕnÕ ve çalÕúmalarÕnÕ gruplar içinde sürdürürler. Sosyal gruplar,
toplum adÕnÕ verdi÷imiz geniú iliúki düzeni içinde özel yerleri olan
oluúumlardÕr. Çünkü tüm sosyal iliúki ve hareketler gruplarda gerçekleúir.
Sosyal gruplar, ortak amaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için belli sosyal kurallara
göre karúÕlÕklÕ iliúkide bulunan insanlarÕn oluúturduklarÕ topluluklardÕr.
Fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarÕn karúÕlanmasÕ için kurulurlar ve gerçek
kiúilerden oluúurlar. Grup üyeleri grubun varlÕ÷ÕnÕ ve kendilerinin de bu gruba
üye olduklarÕnÕn bilincindedirler. Her sosyal grubun kendine özgü bir amacÕ
vardÕr. Grubu oluúturanlar bu amacÕ bilirler ve ona göre davranÕrlar. Grupta
her kiúinin öteki kiúilere göre belirli bir yeri (statü) ve bu yerin gerektirdi÷i bir
iúi (rolü) vardÕr. Grup üyeleri statülerinin gerektirdi÷i rolü yerine getirerek
grubun devamÕnÕ sa÷larlar (Erdem, 1993: 41).
Bir grubun üyelerinin aynÕ biçimde giyinmeleri ya da aynÕ biçimde
konuúmalarÕ bir uyma davranÕúÕdÕr. Di÷er yandan, uyma davranÕúÕ bireyin
düúünce ve davranÕúlarÕnÕ üyesi bulundu÷u grubun normlarÕna göre
düzenlemesi úeklinde de görülebilir. Birey ile grubun düúünce ve davranÕúlarÕ
arasÕnda bir uyuúmazlÕ÷Õn oldu÷u durumlarda, ço÷unlukla bireyin gruba
uydu÷una tanÕk oluruz. Bu açÕklamalar ÕúÕ÷Õnda uymayÕ, bireylerin düúünce
ve davranÕúlarÕnÕ üyesi olduklarÕ grubun normlarÕna uyacak biçimde
düzenlemeleri úeklinde tanÕmlayabiliriz. Uyma davranÕúÕ gerçek bir tutum
de÷iúmesini yansÕtabilece÷i gibi, sadece bireyin grubun düúüncelerini kabul
etmiú gibi görünmesinin bir sonucu da olabilir. Yani, bazÕ durumlarda birey,
grubun düúünce ve davranÕúlarÕnÕn do÷ru oldu÷una gerçekten inandÕ÷Õ için
uyma davranÕúÕ gösterir. Bu tür uyma davranÕúÕna benimseme adÕ verilir.
BazÕ durumlarda birey de, bu düúünce ve davranÕúlarÕn do÷ru oldu÷unu
kabul etmiú gibi görünür. Bu tür uyma davranÕúÕna ise kabul etme adÕ verilir.
Uyma davranÕúÕ her zaman ve her koúulda görülen bir davranÕú de÷ildir.
Belirli bir durumda uyma davranÕúÕnÕn görülüp görülmeyece÷ini birçok etken
belirler. Bu etkenlerden bazÕlarÕ bireylerin, bazÕlarÕ grubun, bazÕlarÕ da
ortamÕn özellikleriyle ilgilidir. Grup üyesi olma bireylerin davranÕúlarÕnÕ çok
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de÷iúik biçimlerde etkileyebilmektedir. Sosyal hÕzlandÕrma, sosyal ket vurma
riske girme ve kimlik belirsizli÷i bu etkilere verilebilecek örneklerden
bazÕlarÕdÕr (Komisyon, 1987: 285-291).
øúletmede insan davranÕúÕnÕ etkileyen önemli unsurlardan biri de
iúletmedeki insanÕn yani, iú görenin fiziki çevresidir. øúgörenin çevresinde
meydana gelecek olumlu ya da olumsuz de÷iúiklikler onun davranÕúlarÕnda
da de÷iúikliklere yol açacaktÕr. øú yeri, insanlarÕn günün belirli saatlerinde
çalÕútÕklarÕ yerdir. øú yerinin çevresi, iú yerindeki makinalar ve iú yerindeki
iúlenen madde ve konu, iú yeri kavramÕ içine girer. ÇalÕúan insanÕ etkileyen
çevresel etkenleri, çevrenin mekanik, kimyasal, termik ve optik etkileri olarak
sÕralamak mümkündür. Bu etkenlerde iú gören lehine geliúmeler meydana
geldi÷inde iú görenin davranÕúlarÕ da olumlu yönde geliúecek, çevresel
faktörlerin kötüleúmesi durumda ise iú gören bundan memnun kalmayacak
ve olumsuzlu÷un úiddetine göre farklÕ boyutlarda tepkiler gösterecektir
(ùahin, 1990: 60).
Yenilikler yapma ve bunun gerektirdi÷i de÷iúiklikleri baúarma tüm
iúletmelerde normal oldu÷u kadar gerekli de olan bir iúlevdir. Ancak yenilikler
karúÕsÕndaki tutumlar bireysel oldu÷u kadar grup ve hatta iúletme örgütü
düzeyinde de görülebilmektedir. Yenilikler karúÕsÕnda olumlu ya da olumsuz
olarak meydana gelen tutumlarÕ oluúturan beú faktörden söz edilebilir. Bunlar
psikolojik, sosyal, kiúisel ve ekonomik faktörler ile önerilen yenili÷in
niteli÷idir. YukarÕda sÕralanan faktörlerin etkisiyle yeniliklere karúÕ takÕnÕlan
tutum sonucu, dört tip davranÕú ortaya çÕkmaktadÕr. Bunlar, yenili÷i kabul
etme biçimindeki olumlu davranÕú, yenili÷e tahammül etme (tolerans)
biçimindeki nötr kalma hali ve nihayet direnme ve reddetme biçiminde ortaya
çÕkan olumsuz davranÕú türleridir (Eren, 1989: 147-149).
Hage’nin kazanÕlmÕú çÕkarlar kuramÕna göre örgütlerde çeúitli çÕkar
gruplarÕnÕn çÕkarlarÕnÕn dengeledi÷i bir güç da÷ÕlÕmÕ ve statü dengesi
mevcuttur. E÷er ortaya atÕlan yenilikler, güç ve otorite da÷ÕlÕmÕnÕ, ve elde
edilmiú öncelikleri ortadan kaldÕrÕrsa kazanÕlmÕú çÕkarlar dengesi bozulacak
ve örgütsel dinamik ve çatÕúma baú gösterecektir. O halde mevcut çÕkar
dengesini bozacak her yenilik örgütlerde direnme ve çatÕúma kayna÷Õ
olmaktadÕr (Eren, 1989: 152).
Bu bölüm için son olarak úu söylenebilir: øúletmede yer alan üretim
birimlerinin yerleútirilmesi, iúletmenin binasÕ ve beúeri kaynaklar göz önüne
alÕnarak yapÕlmalÕdÕr. BinanÕn ve iúletme içi düzenin ve ortamÕn atmosferinin
de iú görenlerin davranÕúlarÕ üzerinde etkisi vardÕr. Örgütsel çalÕúma ortamÕ,
bir örgütün iú görenleriyle ilgili yaúam tarzÕnÕ yansÕtÕr. Güdüleme, verimlilik ve
iú doyumu üzerinde örgütsel çalÕúma ortamÕnÕn büyük bir etkisi vardÕr (Davis,
1988: 135).
3. Tutumlar
Birçok sosyal ortamdaki davranÕúlarÕmÕz bir ölçüye kadar bu
ortamlara iliúkin tutumlarÕmÕz tarafÕndan úekillendirilmektedir. Tutum terimi
sosyal psikolojide genel olarak, bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir
nesneye iliúkin düúünce duygu ve muhtemelen davranÕúlarÕnÕ organize eden
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bir e÷ilime iúaret etmek için kullanÕlmaktadÕr. Bu tanÕmdan anlaúÕlabilece÷i
gibi, tutum bir bireye aittir ve onun bir nesneye iliúkin düúünce duygu ve
davranÕúlarÕna bir bütünlük, bir tutarlÕk verir. TanÕmdaki “bir bireye atfedilen”
ifadesi ise, tutumun gözle görülmeyen bireysel bir yaúantÕ oldu÷unu
vurgulamaktadÕr. Gerçekten de bir bireyin tutumlarÕnÕ gözle görmemiz
mümkün de÷ildir. Ancak, onun davranÕúlarÕna bakarak bir nesneye iliúkin
tutumu hakkÕnda bir fikir sahibi olabiliriz (Komisyon, 1987: 294). Bilgiseven’in
verdi÷i tanÕma göre (1986, 22) tutum, bireylerin objektif bir durum karúÕsÕnda
o durumla ilgilenmeleri sonunda kendi davranÕúlarÕnÕ belirleme tarzÕdÕr.
Tutumlar, bireylerin sosyal iliúkilerini ya kolaylaútÕrÕr ya güçleútirir.
Sosyal iliúkileri kolaylaútÕrÕcÕ özellikteki tutumlar, aynÕ hissi duyanlarÕ
birleútirici tutumlardÕr. Buna karúÕlÕk sosyal iliúkileri güçleútirici tutumlar ise
bireyleri ayÕrÕcÕ tutumlardÕr (Bilgiseven, 1986: 24)
Bir tutum bir nesneye iliúkin duygu, düúünce ve davranÕúlardan
oluúmaktadÕr. Bu nedenle bir tutumun üç bileúenden oluútu÷unu söylemek
mümkündür. Bunlar biliúsel, duygusal ve davranÕúsal bileúenlerdir. Bir
tutumun biliúsel bileúeni bireyin tutum nesnesine iliúkin duygu ve
de÷erlendirmelerinden oluúur. Bir nesneye iliúkin olumlu tutumu olan bir
birey bu nesneyi olumlu olarak de÷erlendirecek ve bu nesneye karúÕ
olumsuz duygular besleyecektir. DavranÕúsal Bileúen ise, genellikle bireyi
tutum nesnesine iliúkin davranÕúlarda bulunmaya e÷ilimli olacaktÕr. Bir
nesneye iliúkin tutumu olumsuz olan bir birey ise, bu nesneye ilgisiz kalmaya
veya ondan uzaklaúma, eleútirme, hatta ona zarar verme e÷ilimi
gösterecektir. Tutumun davranÕúa dönüúüp dönüúmeyece÷ini tayin eden
önemli faktörlerden biri, tutumun kuvvetidir. Bir baúka faktör ise ortamsal
özelliklerdir. BazÕ durumlarda bireyin içinde bulundu÷u ortamÕn özel koúullarÕ
belirli bir tutumun davranÕúa dönüúmesini engelleyebilmektedir. BazÕ
durumlarda ise, ortamÕn koúullarÕ bireyin bir tutumunun davranÕúa
dönüúmesini engelleyici nitelikte de÷ildir. Kuúkusuz böyle ortamlarda
tutumun davranÕúlara yansÕmasÕ daha fazladÕr (Komisyon, 1987: 294 vd.).
øúletme içinde bireylerin davranÕúlarÕnÕ etkileyen tutumlarÕ oluúturan
beú faktörden söz edilir. Bunlar:
a) Psikolojik Faktörler, iú yerinde yenili÷in kabulü yolunda giriúilen do÷rudan
ya da dolaylÕ baskÕlara karúÕ gösterilen tepkilerdir. BazÕ iú görenler baskÕ,
endiúe, korku dolu ortamlarÕn yarattÕ÷Õ sÕkÕntÕlardan çok rahatsÕz olur, sakin
çevre ararlarken bazÕlarÕ da bu yeni durumlarÕn getirdi÷i havaya tahammül
edebilirler.
b) Sosyal Faktörler, bireyin çalÕútÕ÷Õ gruba ba÷lÕdÕr. E÷er yenili÷in getirdi÷i
de÷iúmeden önce grupta büyük bir ahenk ve anlaúma varsa ve yenilik fikri
grup norm ve de÷erleriyle çatÕúÕyorsa tüm üyeler buna karúÕ çÕkabilirler.
c) Kiúisel Faktörler; bunlar daha ziyade bireyin bilgi, tecrübe ve ustalÕ÷Õ ile
ilgilidir. Uygulanmak istenen yenilik bireyin bu özellikleriyle ba÷daúÕyorsa
olumlu, ba÷daúmÕyorsa olumsuz tepki yaratacaktÕr.
d) Ekonomik Faktörler, kiúisel faktörlerle yakÕndan ilgilidir. E÷er yenilik
sonucu bireyin bilgi, tecrübe ve ustalÕ÷Õ iúletme içinde hiçbir iúe uygun
de÷ilse o takdirde iúsiz kalacak, iúten çÕkarÕlacak ya da vasÕfsÕz bir iúe
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verilece÷inden ücreti azaltÕlacaktÕr. DolayÕsÕyla olumsuz bir tutum
sergileyecektir.
e) Önerilen yenili÷in Türü, bu faktörü de de÷iúime karúÕ tutumlarÕn niteli÷ini
belirleyecektir. Bu beú faktörün etkisiyle oluúan tutum sonucu dört tip
davranÕú ortaya çÕkar. Bunlar; kabul etme, tahammül etme, direnme ve
reddetmedir (Eren, 1989: 148).
Tutumlar do÷uútan gelmezler, ö÷renme yoluyla sonradan
kazanÕlÕrlar. TutumlarÕn oluúmasÕ ve úekillenmesinde rol oynayan çeúitli
faktörlerden bazÕlarÕ, ana-baba etkisi, akranlarÕn etkisi, kitle iletiúim araçlarÕ
ve tutum nesnesiyle olan kiúisel yaúantÕlar olarak sÕralanabilir (Komisyon,
1987: 298).
4. Rol-Statü
Sosyolojiden gelen rol kavramÕ, bireyin di÷er bireylerle ilgili
davranÕúlarÕnda, beklenen hareket kalÕplarÕnÕ ifade eder. Rol, hem haklar
hem de yükümlülüklerle, ayrÕca hem erk hem de sorumluluklarla ilgili olup
bireylerin pozisyonlarÕnÕn sosyal sistemdeki görünüú biçiminin sonucu olarak
ortaya çÕkar. ønsanlar birbirleriyle etkileúebilmek için baúkalarÕnÕn davranÕúÕnÕ
úu ya da bu biçimde önceden tahmin edebilmelidirler. Rol, sosyal sistemde
bu iúlevi yerine getirir (Davis, 1988: 36).
Her toplumda belirli temel gruplar bulunur. Kiúiler bu gruplarda ve bu
gruplar yoluyla, sosyal gereksinmelerini karúÕlayabilmektedirler. Sosyal rolün
amacÕ sosyal hedeflere do÷ru, di÷er kiúilerle birlikte iúlevde bulunmak oldu÷u
ve her kiúi de bu temel gruplarÕn hepsine úöyle veya böyle katÕlmak
durumunda oldu÷u için, bu gruplarÕn her biriyle iliúkili bir rol de bulunacaktÕr.
Toplumdaki herkes bugün ya da yarÕn, aile, e÷itim, ekonomi, siyaset, din ve
boú zaman de÷erlendirme gruplarÕnda bir rolü ya oynamaktadÕr ya da
oynayacaktÕr (Fichter, 103).
Her birey, sosyal rollerin kurumsallaúmÕú oldu÷u bir kültür içinde
do÷ar. Sosyal roller sayÕsÕz denecek kadar çok ve bir kiúinin varolan tüm
rolleri oynamasÕ da olanaksÕz oldu÷una göre toplumun kiúi ile rolü bir araya
getiren bazÕ mekanizmalar oluúturmasÕ gerekecektir. Kiúiler ya atfedilme
yoluyla ya da baúarma yoluyla sosyal statüler elde ederler. Ancak bu yollarla
rol elde edilmez. AçÕkçasÕ roller ne atfedilir ne de baúarÕlÕr. Statü, kiúilerin
zihnindeki bir yargÕlamanÕn sonucudur. Rol ise, kiúinin yaptÕ÷ÕdÕr. Kiúi, rolünü
oynarken yüksek bir baúarÕ elde edebilir ama rolün kendisini baúaramaz.
Bireyler var olan rollere girerler, ama birey bu rolleri bir anlamda
‘içselleútirmeli’dir de. Öte yandan birey, rolünü içselleútirmekle rolüne biraz
da kendini katar. Böylece her birey aynÕ rolü birbirinden biraz faklÕ oynar
(Fichter, 101-102).
Sosyal rol ne geçicidir ne de kurgusaldÕr. Sosyalizasyon sürecinde
ö÷renilir. Kiúinin katÕldÕ÷Õ çeúitli gruplarda oynanÕr. Ve bireyin kiúili÷inde
içselleútirilir. Sosyal rolün bir süre için oynanÕp sonra bÕrakÕldÕ÷ÕnÕ
düúünmemeliyiz. Herkes pek çok role sahiptir ve bu rollerin hepsi de kiúinin
düúünce ve eylemlerinin derinliklerinde kök salmÕú ve orada birbirleriyle
kenetlenmiúlerdir. Birey hem bir aktör hem de toplumun temel gruplarÕnÕn bir
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üyesidir. Sosyalizasyon sürecinde tüm temel sosyal rolleri kendili÷inden
ö÷renmiútir. Bireyden yaúamÕ boyunca, toplumun bir üyesi olarak kendi
rolünü oynamasÕ beklenir. Bireyin sosyal rollerini oynarken yaptÕ÷Õ da budur.
Sosyal roller, tek baúlarÕna var olamazlar. Rolleri baúka rollerle iliúki içinde
incelemek gerekir. Bireyin oynadÕ÷Õ çeúitli sosyal roller, kiúili÷i içindeki di÷er
rollerle ilgilidir. Bu roller tek tek veya bütün olarak di÷er kiúilerin rollerine de
ba÷lÕdÕr. Bu ise rollerin tamamlayÕcÕ oldu÷unu gösterir. ønsanlar birbirlerini,
karúÕlÕklÕ ve birlikteki sosyal iliúkilerle tamamlar. Bu anlamda sosyal iliúkilerin
roller arasÕ olmaktan çok, kiúiler arasÕnda oldu÷unu söyleyebiliriz( Fichter,
94-95).
Her birey hem iú yerinde hem de iú dÕúÕnda rollere sahiptir. Birey
mesle÷i ile ilgili rolde iúçi, aile içindeki rolde ebeveyn, sosyal rolde kulüp
baúkanÕ ve birçok baúka úey de olabilir. Her rol de÷iúik türde davranÕúÕ
gerektirir. YalnÕzca iú çevresinde bile, bir iú görenin birden çok rolü olabilir.
AynÕ kiúi A grubunda iúçi, B gözetimcisinin astÕ, bir makinist, bir sendika
üyesi ve güvenlik komitesinde temsilci olabilir. Kuúkusuz rol, bir insanÕn
verebilece÷i en karmaúÕk biçimde örgütlenmiú bir tepki kalÕbÕdÕr. Yöneticilerin
ve iú görenlerin faaliyetleri rol algÕlamalarÕyla, yani kiúilerin belirli bir durumda
nasÕl davranmalarÕ gerekti÷i konusundaki düúünceleriyle yönlenir.
AraútÕrmalara göre, yöneticinin iúe iliúkin rol algÕsÕyla iú görenlerin iúe iliúkin
rol algÕsÕyla iú görenlerin iúe iliúkin rol bekleyiúleri arasÕnda bir fark oldu÷u
zaman, güdüleme ve etkililik düúük olur. Bir role iliúkin bekleyiúler kesinlikle
de÷iúik ya da karúÕtsa, bir kiúi rol çatÕúmasÕ içinde olabilir. Çünkü
bekleyiúlerden biri reddetmeden di÷erini yerine getiremez. Rol bekleyiúleri
iyi tanÕmlanmadÕ÷Õ ya da hiç bilinmedi÷i zaman rol belirsizli÷i görülür, çünkü
bu gibi durumlarda insanlar davranacaklarÕnÕ bilemezler. YapÕlan
araútÕrmalar, rol çatÕúmasÕ ve rol belirsizli÷inin iúlev bozucu sonuçlara yol
açtÕ÷ÕnÕ ortay koymuútur. Bu durumda iú doyumu ve gereksinme doyumunun
azalaca÷Õna kuúku yoktur. Rollerin daha iyi anlaúÕlmasÕ, bireylerin
kendilerinden ne beklendi÷ini ve nasÕl davranmalarÕ gerekti÷ini bilmelerine
yardÕmcÕ olur. Bireyin etkileúimde kiúilerin rollerini anlamasÕ, onlarÕn davranÕú
nedenlerini daha iyi kavramasÕnÕ sa÷lar ve insan iliúkilerinin iyileúmesine yol
açar (Davis, 1988: 36-40).
Sosyal statü bireyin sosyal yapÕda iúgal etti÷i yerdir. Herkes sosyal
statüye sahiptir. Sosyal statü terimi ne sadece yüksek prestij ve mevkiye ne
de bireyin kendi hakkÕndaki öznel görüúüne iúaret ede. Kiúinin kendi sosyal
statüsüne öznel de÷erlendirmesi nesnel ölçütlerle de÷erlendirildi÷inde do÷ru
veya yanÕlgÕlÕ olabilir. Sosyal statü, kiúinin çevresindekilerin toplum içinde
ona nesnel olarak uygun gördükleri mevki veya pozisyondur. Birey kendi
davranÕúlarÕ ile statüsünü yükseltir veya azaltÕr. Kiúinin hizmet etti÷i iúlevsel
yararlÕlÕk da sosyal statünün önemli ölçütlerindendir. Kiúi toplumda ‘ne
yaptÕ÷Õna’ göre derecelendirilir. Bu ise yine baúkalarÕnÕn neyin yapÕlmasÕnÕn
iyi oldu÷una iliúkin düúüncesine dayanÕr. Ekonomik de÷erlerin önde geldi÷i
bir toplumda kiúi de büyük ölçüde büyük kazanç getiren mesle÷e sahip olup
olmamasÕ temelinde de÷erlendirilecektir. Örne÷in bir bankanÕn baúkanÕ,

92

Ensar Yılmaz

İşletmede İnsan Davranışlarını Etkileyen
Bazı Unsurlar

bankanÕn kapÕcÕsÕndan sosyal olarak daha yüksekte de÷erlendirilir (Fichter,
30-33).
Kiúi ne denli çok sayÕda gruba katÕlÕrsa o denli çok statüye tabi olur.
Ama her kiúi yine de temel bir statüye sahiptir. Bu anahtar statüdür. Anahtar
statünün belirleyicileri sadece bireyin baúardÕ÷Õ ve üslendi÷i statüye
dayanmaz, aynÕ zamanda toplumda geçerli olan de÷erlere de dayanÕr.
Ekonomik de÷erlerin ve kurumlarÕn yüksek prestij taúÕdÕ÷Õ bir toplumda
kiúinin mesle÷i genlikle onun anahtar statüsünü belirtir. Do÷aldÕr ki çocu÷u
olan bir kadÕnÕn anahtar statüsü aile statüsü olacaktÕr, fakat bu kadÕn aynÕ
zamanda baúarÕlÕ bir iú kadÕnÕ da ise anahtar statüsü mesle÷i olacak ve
toplumun da ekonomik statüye daha çok de÷er vermesi halinde bu kez aynÕ
kadÕn ekonomik grubunun statüsünden dolayÕ, toplum tarafÕndan daha
yüksekte de÷erlendirilecektir. Sosyal statü son analizde kiúinin ne yaptÕ÷Õna
veya ne oldu÷una veya ne oldu÷u hakkÕndaki kendinin ne düúündü÷üne
de÷il, fakat toplumdaki insanlarÕn o kiúinin ne oldu÷unu düúündürdüklerine
iúaret etmektedir (Fichter, 31-36).
Statü biçimsel olabilir ya da olmayabilir. Biçimsel statü, bir örgütün
otorite yapÕsÕnÕn belirledi÷i sÕralamaya dayanÕr. Biçimsel olmayan statü ise,
kiúilere, kendilerine duyulan hisler nedeniyle yakÕútÕrÕlan sosyal dereceyi ve
biçimsel olmayan sosyal sistemde kiúinin içinde bulundu÷u pozisyonu ifade
eder. Statü insanlar için önemli oldu÷una göre, insanlar statü elde etmek için
çaba göstereceklerdir. BirçoklarÕ ek bir ücret ya da yarar sa÷lamasa bile,
statüyü salt olarak arar. Statü iúletmenin hedeflerini gerçekleútirecek
faaliyetler arasÕnda iliúki kuruldu÷u takdirde güçlü bir özendirici rolü oynar.
Statü, insanlarÕ de÷iúik düzeylere yerleútirdi÷i ve bu da demokratik
toplumdaki eúitlikçi de÷erlere ters düútü÷ü için iúlev bozucu etkisi oldu÷u
sonucuna varÕlÕr. Oysa, böyle bir sonuca varmak do÷ru de÷ildir. Örgütlü
çalÕúma, kiúilerin de÷iúik iúlev ve de÷iúik iú düzeylerinde bulunmasÕnÕ
gerektirir. Ve bu koúullar statü farklÕlÕklarÕnÕn geliúmesine yol açar. Statü
olmadan iliúkiler ya karmakarÕúÕk olur ya da bireyler tüm zamanlarÕnÕ nerede,
nasÕl davranmalarÕ gerekti÷ini kestirmeye çalÕúarak harcarlar (Davis, 1988:
40-42)
Mesleki prestij, insan davranÕúÕ açÕsÕndan çok yönlü bir önem taúÕr,
statü sorunlarÕnÕn ve çalÕúmalarÕnÕn belirlenmesine yardÕmcÕ olur, iú
görenlerin terfi ve nakillerini etkiler, de÷iúik mesleklerden oluúan bir grubun
biçimsel olmayan önderinin kim olaca÷ÕnÕ belirler, örgütte ilerlemek için
güdüleyici rol oynar. Statü sisteminin en belirgin özellikleri ise, statü
simgeleriyle somutlaúÕr. Bunlar bir kiúi ya da iú yerine iliútirilen sosyal
dereceyi kanÕtlayan, görünür, dÕúsal belirtilerdir. Statü simgeleri iú doyumunu
tehlikeye de düúürebilir. Çünkü belirli bir statü simgesine sahip olmayan
anacak olmasÕ gerekti÷ini düúünen yöneticiler, tatsÕz ve sinirli iú görenler
haline gelebilirler (Davis, 1988: 42-43).
5. øúletmenin Yönetim Modeli
øúletmedeki insan davranÕúÕnÕ belirleyen unsurlardan biri de hiç
úüphesiz, iúletmenin yönetim modelidir. Kuruluú ve iúletmelerin üretim dalÕ,
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kullandÕ÷Õ üretim ve yönetim teknolojisi, büyüklü÷ü, büyüme hÕzÕ, büyüme
biçimi ve yöntemi, sahip ve yöneticilerinin amaçlar ve de÷er sistemi gibi iç ve
bulunduklarÕ ortamÕn (çevre) ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, hukuksal ve
do÷al koúullarÕ gibi dÕú etkenler ve onlarÕn yönetsel özellikleri ve örgütsel
yapÕlarÕnÕ etkiler ve hatta belirlerler. FarklÕ bir deyiúle, sözü geçer iç ve dÕú
etkenler kuruluúlarÕn üretim, pazarlama, finansman, muhasebe ve personel
gibi nicelik, temel konulardaki faaliyetlerini ve bunlara iliúkin yönetsel çaba
ve yöntemler ile örgütsel yapÕyÕ biçimlendirirler. Matematiksel bir deyiúle,
kuruluúlarÕn yönetsel faaliyetleri ve sorunlarÕ ile örgütsel yapÕsÕ, iç ve dÕú
koúullarÕn fonksiyonudur (Tosun, 1989: 356).
Örgütler geliútirdikleri örgütsel davranÕúÕn türü açÕsÕndan farklÕdÕrlar.
Bu farklÕlÕk, büyük ölçüde, her örgütte yönetim düúüncesine egemen olan
de÷iúik örgütsel davranÕú modellerinin sonucudur. Bir örgütün yönetiminin
ardÕndaki model o örgütteki örgütsel çalÕúma ortamÕnÕ belirler. Bu nedenle,
örgütsel davranÕú modelleri iú görenlerin davranÕúlarÕ üzerinde büyük bir
öneme sahiptir (Davis, 1988: 40-42).
øúletme modelleri de÷iúik kriterler baz alÕnarak de÷iúik úekilde
sÕnÕflandÕrÕlabilir. Yönetime insan unsurunu pek hesaba katmayan
yaklaúÕmlar oldu÷u gibi (Taylor), yönetime sosyal bakÕú açÕsÕyla bakanlar da
olmuútur (Max Weber, Elton Mayo, M. Parker Follet gibi). Bunun yanÕnda
yönetime evrensel ve iúlevsel açÕdan yaklaúanlar da olmuútur (Henri Fayol ).
Bu arada Amaçlara Yönelik Yönetim, Yönetimde Sistemsel YaklaúÕmlar,
østisnalarla Yönetim gibi de÷iúik yönetim modellerinden de bahsedilmektedir
(Yozgat, 1980). Fakat biz burada son yüzyÕlda benimsenmiú olan üç örgütsel
davranÕú modelini Davis’in (1988: 127-131) çalÕúmasÕndan hareketle ele
alaca÷Õz. Bunlar Otokratik, Gözetici ve Destekleyici Model olarak bilinir.
a) Otokratik Model
Otokratik model, güce dayanÕr. KumandayÕ elinde bulunduranlar
komuta gücüne sahip olmalÕdÕr. “Ya bunu yaparsÕn ya da” emirleri
dinlemeyen bir iú görenin cezalandÕrÕlaca÷Õ anlamÕna gelir. Modelin
dayandÕ÷Õ esas nokta, güçle desteklenen olumsuz güdülemeye ba÷lÕ
tehdittir. øú görenin yükümlülü÷ü sorgusuz sualsiz emirleri yerine getirmektir.
Otokratik koúullar altÕnda iú görenler, yöneticiyi de÷il, bir patrona itaat etme
e÷ilimindedir. øú görenler için bunun psikolojik sonucu, kendilerini iúe alma,
kovma ve terk etme gücüne mutlak olarak sahip bulunan patrona
ba÷ÕmlÕlÕktÕr. øú görenlerin büyük ço÷unlu÷u en düúük baúarÕmÕ gösterir. BazÕ
iú görenler, içsel baúarÕ dürtüleri, patrondan hoúlanmalarÕ ya da baúka bir
nedenle yüksek baúarÕm gösterebilirler. Yine de örgütsel davranÕúÕn otokratik
modeli iú görenleri verimli bir biçimde çalÕútÕrmak için yararlÕ bir yoldur ve
dikkate alÕnmalÕdÕr.
b) Gözetici Model
ølerici iúverenler, üretim sÕrasÕnda iú gören doyum ve güvenli÷ini
sa÷lamanÕn bir yolu olmasÕ gerekti÷ini biliyorlardÕ ve bu yaklaúÕmÕn daha
yüksek verimlili÷e yol açabilece÷ini de düúünüyorlardÕ. BaúarÕlÕ bir gözetici
yaklaúÕm ekonomik kaynaklara dayanÕr.
øú görenlerin fizyolojik
gereksinmeleri zaten karúÕlanmÕú oldu÷una göre, iú gören güdüleyici bir güç
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olarak, gereksinme sÕralamasÕnda ikinci düzeyde yer alan güvenlik
gereksinmelerine yönelir (Maslow). Gözetici yaklaúÕm iú görenlerin örgüte
ba÷ÕmlÕlÕ÷Õna yol açar. øú gören psikolojik olarak iúteki durumu koruyucu
etmenler ile ilgilenir. Gözetici bir çevrede çalÕúan iú görenler yaúamlarÕnÕ iyi
sürdürürler, bu nedenle yalnÕzca pasif iú birli÷i gösterirler. Sonuçta otokratik
yaklaúÕmdan pek farklÕ bir üretimde bulunmazlar. Sonuçta otokratik
yaklaúÕmdan pek farklÕ bir üretimde bulunmazlar. Gözetici modelin en önemli
yararÕ, iúçilere güvenlik ve doyum sa÷lamasÕdÕr. Ancak bazÕ kusurlarÕ da
vardÕr. Bu kusur, iú görenlerin ço÷unun kapasitelerini geliútirmek için hiçbir
çaba göstermemeleridir.
c) Destekleyici Model
Destekleyici Model, güç ya da para yerine önderli÷e dayanÕr.
Önderlik aracÕlÕ÷Õyla yönetim, iú görenlerin, örgütün çÕkarlarÕ çerçevesinde
yapabilecekleri úeyleri baúarmalarÕnÕ ve geliúmelerini sa÷layacak bir ortamÕ
sa÷lar. Önder, iúçilerin do÷a gere÷i pasif olmadÕklarÕnÕ ve örgütsel
gereksinmelere direnmediklerini varsayar. øú görenler iúte yetersiz
destekleyici ortam nedeniyle bu yöne yönelebilirler. Yönetim onlara küçük bir
olanak verse iúçiler sorumluluk alacak, katkÕda bulunmak isteyecek ve
kendilerini geliútireceklerdir. Bu nedenle yönetim iú baúarÕmÕnÕ destekleme
e÷iliminde olacaklardÕr. BaúarÕm desteklendi÷i için, iú görenler sadece boyun
e÷erek ve güvenlik aramak yerine baúarÕma yönelirler. Daha önceki
modellere göre daha fazla güdülenirler, çünkü daha yüksek düzeydeki
gereksinmeleri daha iyi karúÕlanmaktadÕr. Böylece çalÕúma dürtüleri uyarÕlmÕú
olur. Destekleyici davranÕú para gerektiren türde bir davranÕú de÷ildir.
Üç örgütsel davranÕú modelinden çeúitli sonuçlar çÕkarÕlabilir.
Birincisi, de÷iúim bu modellerin do÷al koúuludur. ønsan davranÕúÕna iliúkin
bilgimiz geliútikçe ve yeni sosyal koúullar geliútikçe örgütsel davranÕú
modelleri de de÷iúime u÷rar. Tek bir modelin uzun sürede “en iyi” model
oldu÷unu varsaymak yanlÕútÕr. ùu anda en iyi model gibi gözüken
destekleyici modelin kullanÕmÕ da zaman içinde sÕnÕrlanabilir. Örgütsel
davranÕúÕn her zaman geçerli en iyi bir modeli yoktur. Çünkü en iyi model,
herhangi bir çevrede, herhangi bir amaç önceli÷iyle, belli bir zamanda sahip
olunan insan davranÕúÕna iliúkin bilgilere ba÷lÕdÕr. Örgütsel davranÕúÕn her
modeli bir anlamda belirli gereksinmeleri doyurarak, böylece daha ileri bir
modelle daha iyi karúÕlanabilecek baúka gereksinmeler oluúturarak, kendini
eskitir. Böylece her model kendinden öncekinin baúarÕsÕ üzerine kurulur.
Ça÷daú iú görenler, daha yeni örgütsel davranÕú modellerinin sa÷ladÕ÷Õ,
daha yüksek düzeyli gereksinmelerin doyurulmasÕnÕ beklerler. Böylece
ilerlemiú toplumlarda daha demokratik örgütlenme türleri kendili÷inden
gerekli hale gelmektedir (Davis, 1988: 133 vd.).
Sonuç
Toplum ihtiyaçlarÕnÕn geniúli÷i iúletmelerin birçok alanda faaliyet
göstermesini gerekli kÕlar. ønsan, teknoloji, yapÕ ve dÕú sosyal sistem gibi dört
öge örgütsel davranÕúÕn sÕnÕrlarÕnÕ çizer. øúletmelerdeki insan davranÕúlarÕ

95

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı:3

söz konusu oldu÷unda genellikle örgüt içi ögeler üzerinde durulur; ama dÕú
sosyal sistemin de ihmal edilmemesi gerekmektedir.
øúletmelerdeki insan davranÕúlarÕnÕ etkileyen unsurlarÕ bütüncül bir
bakÕú açÕsÕyla ele alacak olursak motivasyon, sosyal ve fiziki çevre, tutumlar,
rol-statü ve iúletmenin yönetim modeli úeklinde bir bölümleme yapabiliriz.
Motivasyonu yani güdüsel davranÕúlarÕ belirli hedefleri olan
davranÕúlar olarak tanÕmlamak da mümkündür. ÇalÕúanlarÕ belli bir yöne
kanalize etme, çabalarÕnÕ arttÕrma, faaliyetlerini arttÕrma ve bu yönde
kullanÕlan yöntemleri motivasyon olarak tanÕmlayabiliriz. Bu durumda
yönetimin veya yöneticinin görevi iú gören güdülerini, iú baúarÕmÕna yapÕcÕ
bir biçimde yöneltmek üzere belirlemek ve harekete geçirmektir.
Sadece motivasyon unsurundan hareket edemeyiz. Sosyal ve fiziki
çevrenin de dikkate alÕnmasÕ gerekmektedir. Di÷er insanlarÕn bir bireyin
davranÕúlarÕnda do÷rudan do÷ruya ya da dolaylÕ olarak bir de÷iúme
meydana getirdikleri durumlarda, sosyal bir etkiden söz edilir
ÇalÕúan insanÕ etkileyen çevresel etkenleri, çevrenin mekanik,
kimyasal, termik ve optik etkileri olarak sÕralamak mümkündür. Bu etkenlerde
iú gören lehine geliúmeler meydana geldi÷inde iú görenin davranÕúlarÕ da
olumlu yönde geliúecek, çevresel faktörlerin kötüleúmesi durumda ise iú
gören bundan memnun kalmayacak ve olumsuzlu÷un úiddetine göre farklÕ
boyutlarda tepkiler gösterecektir
øúletmede yer alan üretim birimlerinin yerleútirilmesi, iúletmenin
binasÕ ve beúeri kaynaklar göz önüne alÕnarak yapÕlmalÕdÕr. BinanÕn ve
iúletme içi düzenin ve ortamÕn atmosferinin de iú görenlerin davranÕúlarÕ
üzerinde etkisi vardÕr. Örgütsel çalÕúma ortamÕ, bir örgütün iú görenleriyle
ilgili yaúam tarzÕnÕ yansÕtÕr. Güdüleme, verimlilik ve iú doyumu üzerinde
örgütsel çalÕúma ortamÕnÕn büyük bir etkisi vardÕr
Di÷er yandan statüler ve rollerin de insan davranÕúlarÕ üzerinde etkisi
vardÕr. Rol kavramÕ, bireyin di÷er bireylerle ilgili davranÕúlarÕnda, beklenen
hareket kalÕplarÕnÕ ifade eder. Rol, hem haklar hem de yükümlülüklerle,
ayrÕca hem erk hem de sorumluluklarla ilgili olup bireylerin pozisyonlarÕnÕn
sosyal sistemdeki görünüú biçiminin sonucu olarak ortaya çÕkar. Statü
simgeleri iú doyumunu tehlikeye de düúürebilir. Çünkü belirli bir statü
simgesine sahip olmayan anacak olmasÕ gerekti÷ini düúünen yöneticiler,
tatsÕz ve sinirli iú görenler haline gelebilirler
øúletmedeki insan davranÕúÕnÕ belirleyen unsurlardan biri de hiç
úüphesiz,
iúletmenin
yönetim
modelidir.
øúletmenin
uyguladÕ÷Õ
otokratik,gözetici ve destekleyici modeller insan davranÕúlarÕ üzerinde olumlu
ya da olumsuz sonuçlar do÷uracaktÕr.
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