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1. Giriş 

Menecmentlə əlaqədar olan və müəyyən mədəniyyətlərdə -ABŞ və Qərbi Avropada 

effektivliyi sübut olunmuş modellərin müxtəlif dəyərlərə sahib mühitlərdə effektiv olub 

olmayacağı  modern dünyamızda marağa səbəb olmuşdur . Bu marağı ortadan qaldırmaq isə  

milli mədəniyyətin xususiyyətlərini tədqiq etməkdən keçir. 

 Biznesin idarə edilməsi elminin əsas məsələsi və iş həyatının əsas dinamikası olan 

nəzəriyyələr tətbiqetmə mərhələsində insanlardan, cəmiyyətlərdən və millətlərdən nə dərəcədə 

təsirlənir və bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Xüsusən də, beynəlxalq şirkətlərin cavabını 

tapmağa çalışdığı bu sual ilə bağlı illərdir ki, bir çox araşdırma aparılmışdır.Bu araşdırmaların 

ortaq bir nəticəsi olaraq insanların şəxsi xüsusiyyətləri baxımından bir-birindən fərqləndiyi 

kimi cəmiyyətlərin də bir-birindən fərqləndikləri və oxşar hadisələrə fərqli reaksiyalar 

verdikləri müşahidə edilmişdir. Bütün bu fərqlilikləri izah etməyə çalışan anlayışa da 

mədəniyyət deyilir. Mədəniyyət cəmiyyətin ən təməl faktoru olan insanlar tərəfindən 

yaradılıb yaşanılan və bütün cəmiyyət tərəfindən paylaşılan bir növ orqanizmdir. İnsanlardan 

bütün cəmiyyətə doğru uzanan və ictimai həyatı tənzimləyən qaydalara nüfuz edən bu anlayış 

həm sosial həyatın, həm də beynəlxalq münasibətlərin əsasını təşkil edir. 
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2. Menecment anlayışı 

Menecment ilə əlaqəli müxtəlif konsepsiyalar vardır. Bir çox konsepsiya olmasına 

baxmayaraq, ən çox istifadə edilən tərif başqaları vasitəsi ilə hədəfə çatmaq və başqalarını 

işlətmək fəaliyyətidir. Menecmentin mənası müxtəlif elm sahələri tərəfində də izah 

edilmişdir. İqtisadçılara görə menecment təbii ehtiyatlar, işçi qüvvəsi və kapitalla yanaşı 

istehsal amilidir. Sosioloqlara görə menecment sinif və prestij sistemidir. Psixologiya və 

hüquq kimi sosial sahələrə görə, menecment digər insanların səyləri ilə müəyyən hədəflərə 

çatmaqdır. Bütün bu fərqli elm sahələrində menecment təriflərinin ortaq nöqtəsi insanların 

səyləri ilə müəyyən hədəflərə çatmaqdır. Lakin menecmentde yalnız insanların səyləri ilə 

müəyyən bir hədəfə çatmaq olmur. Menecment müəyyən hədəflərə çatmaq üçün bütün 

mənbələrin insanlar tərəfindən düzgün istifadə olunmasını zəruri edir. İnsanları düzgün 

istiqamətləndirmək düzgün alət və avadanlıqlardan istifadə etməkdir. Bu səbəbdən 

menecmentmüəyyən hədəflərə çatmaq üçün başda insan faktoru olmaqla, maliyyə 

mənbələrindən, avadanlıqlardan, qurğulardan(dəmirbaş), xammallardan, köməkçi 

materiallardan və vaxtdan səmərəli və təsirli bir şəkildə istifadə edə biləcək qərar qəbul etmə 

və icra proseslərinin məcmusudur [4, s.3]. Amma nə olursa olsun insan faktorunun böyük 

əhəmiyyətə malik olduğunu unutmamalıyıq. Şirkətdəki alət və avadanlıqlardan istifadə 

edəcək işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsini istiqamətləndirəcək menecer olmasa menecementdən 

bəhs edilə bilməz. Menecer anlayışını sonrakı bölümlərdə daha sonra ətraflı müzakirə 

edəcəyik. Lakin menecer haqqında ilkin məlumat verməkdə fayda vardır. Menecer 

məqsədlərə çatmaq üçün insan fəaliyyətindən faydalanan və onların işlərinə nəzarət edən 

biridir. 

Əslində həyatımızın bütün sahələrində menecment var. Məktəbdə müəllimlərin 

şagirdləri yönləndirməsi, onlara rəhbərlik etməsi və sosiallaşmasını təmin etməsi 

menecmentnümunələridir. Bu idarəetmə növündə istehsal fəaliyyəti yoxdur, amma müəyyən 

məqsədlə həyata keçirilən fəaliyyətlər mövcuddur. Göründüyü kimi maddi alətlər və 

avadanlıqlar olmasa da, müəyyən fəaliyyətləri həyata keçirmək və hədəflərə çatmaq üçün 

insan faktorunun olması kifayət edir. 

Başqa bir tərifə görə planlaşdırma, təşkiletmə, istiqamətləndirmə və nəzarət 

menecement prosesini təşkil edir. 

 

3. Fərqli ölkələrdə menecment yanaşmaları və mədəniyyət  

Menecment insanların işbirliyini təmin edən, onları bir məqsədə doğru 

istiqamətləndirən fəaliyyətlərin toplusudur [9, s.141].  Menecment deyildikdə bəzən bir 

proses, bəzən də bu prosesin üzvləri (insan və ya grup) başa düşülməkdədir [5, s.11]. 

Menecment nəzəriyyəçiləritəşkilata təsir edən ətraf mühit faktorları arasında menecmenti də 

ələ almışlardır [3, s.168]. Mədəniyyətin menecment fəaliyyətinə təsir etdiyi, mədəniyyətin bir 

istisna olmadığı çox açıqdır. Schelenə görə menecment və mədəniyyət dəmir pulun iki üzü 
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kimidir, biri olmadan o biri başa düşülə bilməz. Mədəniyyəti anlamaq üçün menecmentə, 

menecmenti anlamaq üçün mədəniyyətə baxmaq lazım gəlir. Məqsədə çatmaq üçün işçiləri 

qalibiyyətin lokomativi halına gətirmək menecmentin vəzifəsidir. 

Mədəniyyətin menecment üzərindəki təsiri  barəsində son illərdə bir çox tədqiqat 

aparılmışdır. Hofstedenin tədqiqatı bunlar arasında ən çox səs gətirəndir. Hofstedenin bu 

tədqiqatına 116 000 ( yüz on altı min ) nəfər qatılmışdır.  Bu tədqiqatın məqsədi mədəniyyətin 

menecmentə təsirinin sübut edilməsidir .  

Cəmiyyətin mədəniyyəti, təşkilat strukturu menecmenet üzərində təsirə malikdir. Bunu 

aşağıdakı nümüunələrdə də görmək mümkündür. 

 

ABŞ-da menecement 

ABŞ dünyanın hem texnaloji, həm də menecment baxımından qabaqcıl ölkələrindən 

biridir. İqtisadi baxımdan azaddır və vətəndaşları da sosial nəzarət, baryer olmadan həyatlarını 

davam etdirirlər. Sosial həyatda olduğu kimi iş həyatında da işə qəbul və işdən çıxma zamanı 

olan rahatlıqları vərdiş halını almışdır. Məhz bu səbəbdən də frilanser iş hayatı ABŞ-dan 

başlanğıc götürmüşdür.  

 ABŞ-da aparılan təşkilat və menecment nəzəriyyələri bir qayda olaraq, menecerləri 

əsas alaraq aparılmaqdadır, çünki menecerlər təşkilatın ürəyi olaraq görülməktədir. Bu 

mədəniyyətdə menecer səlahiyyəti təmsil etməkdədir. ABŞ menecment sisteminin əsas 

xüsusiyyətlərini isə  aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 Qərar qəbul etmə prosesi olduqca sürətlidir və fərdi qaydada həyata keçirilir. 

 İşçilər bürokratik yanaşmaya sadiq qalaraq fərdi məsuliyyət hesabatlılıq və insiyativ 

almaqla menecment proseslərini həyata keçirirlər. 

 ABŞ şirkətləri işçilərini universitet kampuslarındakı sərgilərdən və digər şirkətlərdən 

dəvət edərək işə alır. 

 Şirkətlərində çalışan işçilərin öz kariyerası onların işə bağlılıqlarından daha önəmlidir. 

 İşyerlərini çox vaxt pilləkan kimi istifadə edib daha yaxşı iş təklifləri gözləyirlər. 

 ABŞ şirkətlərində yüksəlmə fərdi göstəricilərə bağlıdır. Performans qiymətləndirmədə 

ilin işçisini seçmək üçün önəmlidir . 

 Liderlik tərzi avtokratik və ya direktiv xarakterlidir və əsas qərarlar liderlər tərəfindən 

verilir [2].  

 

Almanyada menecment 

Almaniyada iş mədəniyyətindən söz ediləndə hamımızın ağlına müəyyən formalaşmış 

qəliblər gəlir. Bəs hansı doğrudur, hansılar sadəcə şayiədir? Bilməli olduğunuz bəzi məqamlar 

nələrdir və Almaniyada iş həyatına başlamazdan əvvəl nələrə diqqət etməlisiniz?  

Yüngül iyerarxiyalar: Röttgers iyerarxiya quruluşların bir çox ölkədə iş həyatında 

mövcud olduğunu bilir. "Nəzarətçiniz sizə məsuliyyət yox, vəzifə verir". Almaniyada 

iyerarxiya bir çox iş yerində daha zəifdir. Fərdi təşəbbüs tələb olunur. Meneceriniz sizə bir 
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tapşırıq və ya bir layihənin məsuliyyətini verir və hər şeyin uyğun vaxtda həll olunacağını 

gözləyir. Problemlər ortaya çıxdıqda isə vaxtında bildirməlisiniz.  

 İş və şəxsi həyat: Röttgersə görə, Asiya, Afrika, Cənubi Amerika və ya Cənub-Şərqi 

Avropada əksər hallarda işçilər qrup şəklində işləyirlər. Almaniyada isə işçilər ümumiyyətlə 

iş və şəxsi həyatı ayrı tuturlar. "Buna görə buraya gələn bir çox insan tək qalır" deyir. "Bu 

mühitdə də dostluq əlaqələrini inkişaf etdirmək çətindir". 

Etibarlılıq: Almanlar iştirakçıların iclaslara vaxtında gəlmələrini və hazırlaşmalarını 

tələb edirlər. Problemi olanlar isə bunu bildirməlidirlər.  Röttgers-"Almanlar buqurluşları 

mənimsəyirlər və vədlərinə əməl edirlər, müəyyən olunmuş vaxtda yerinə yetirirlər". 

Göz təması və əl sıxma. İş üçün bir araya gələnlər salamlaşmaq üçün əl sıxırlar, ancaq 

iş yerində əl sıxmaqdan başqa bir təmas uyğun deyil. Almaniyada başqasının gözlərinə 

baxmaq normaldır, diqqət və maraq əlaməti olaraq qəbul edilir. 

Açıqsözlülük: İş həyatında almanlar ümumiyyətlə cari mövzuda obyektiv fikir 

mübadiləsinə önəm verirlər. İş yerindəki görüşmələr müəyyən bir məzmuna yönəlir, qısa bir 

girişdən sonra əsas mövzuya gəlinir. Mədəniyyət mütəxəssisinin açıqlamasına görə, 

“Almanlar nələr edə biləcəklərini aydınlaşdıraraq, öz səlahiyyətləri ilə qarşı tərəfə güvən 

vermək istəyirlər [1].  

 

Fransada menecment 

Fransada  bir insanın aid olduğu sosial sinif çox önəm daşıyır. İşçilər sistem içərisində 

rəhbər vəzifə tutanlardan fərqli davranış gözləyirlər və rəhbər vəzifə tutanlar da gözlənilən 

kimi davranırlar. Hər kəs mənsub  olduğu sosial statusun fərqindədir. Sosial statusu yüksək 

olanlar həm təşkilat daxilində, həm də şəxsi həyatında çox sayda imtiyaza malikdir. Bu 

imtiyazlara sadə işçilərin sahib olması çox çətindir. 

 Mərkəzləşdirilmiş, sərt və son dərəcə iyerarxik olan təşkilatın səlahiyyətlərə hörmət 

etməsi gözlənilir.Bu səbəbdədəndə qərar qəbulu çox uzun çəkir. 

 Rəhbər vəzifə tutanların hesabat vermələri gözlənilmir. 

 Top menecerler yüksək statuslarını zəka və bacarıqlarına borclu olduqlarına inanırlar. 

 Nəticədə, bütün "kritik" qərarlar mərkəzdən alınır və mərkəzdə olanlar başqalarının 

qərarlarına nəzarət edə bilmək üçün hər şeydən xəbərdar olmaq istəyirlər.  

 Rütbənin artması şəxsi bacarıqlardan çox tanışlıqdan asılıdır.Grande 

écoleməzunlarının ömür boyu eyni şirkətdə qalması gözlənilir. İşə uyğun insandan 

çox, insana uyğun işin seçilməsi ön plandadır [6].  

 

Yaponyada Menecment 

Yaponiyada səmərəlilik və istehsal həcmi ildən-ilə sürətlə artarkən, ABŞ-da və Qərbi 

Avropa ölkələrində istehsal artımı daha yavaş olur. Mütəxəssislər bu vəziyyəti yapon işçinin 
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sosial-mədəni iş adət və vərdişləri ilə iş etikası və qaydalarına bağlı olduğu və qərb 

ölkələrindəki menecment üslubundan çox fərqli bir menecment üslubu iləəlaqələndirirlər [6]. 

        Yapon menecment sisteminin xüsusiyyətləri: 

 Ömür boyu məşğulluq: Yapon müəssisələrinin ən vacib xüsusiyyəti ömür boyu 

məşğulluqdur. Bu, həyat və işin inteqrasiyasına səbəb olur. Yaponiyada ömür boyu 

məşğulluq arzu edilməsinə baxmayaraq, yalnız sabit və güclü müəssisələrdə tətbiq 

olunur. Yapon təşkilatlarında işçilər iş yerlərini tez-tez dəyişdirmirlər. Bir təşkilata 

qoşulur və bu iş yerində davamlı olaraq çalışaraq layiq olduğu mükafatı almağı 

hədəfləyir. 

 Yavaş qiymətləndirmə və yüksəlmə: İşə qəbul edildikdən sonra bir insan nə qədər 

bilikli, ağıllı və istedadlı olursa olsun, məsələn, səkkiz və ya on ildən sonra formal 

olaraq qiymətləndiriləcək və vəziyyəti uyğun olduqdayüksəlməsi mümkün olacaqdır. 

Bu müddət ərzində onunla eyni səviyyədə olan insanlardan yüksək maaş və mükafat 

ala bilməz. 

 Qeyri-ixtisaslaşmış peşəkar inkişaf: Yaponlar çalışdıqları insanlarda şəxsi peşə 

biliklərinin inkişafına önəm verirlər. Lakin bu inkişaf qərb menecmentsistemində 

olduğu kimi bir iş funksiyası və ya hətta bu funksiyanın müəyyən bir hissəsi ilə 

məhdudlaşmır. Bununla birlikdə, Yaponiyada işə yeni daxil olan insan bir il ərzində 

müəssisəni bir bütün olaraq tanımaq üçün fərqli tapşırıqları yerinə yetirən, bütün 

xidmətlərdə çalışan və məlumat əldə edən bir insandır.  

 Ortaq qərar vermə: Yapon təşkilatlarının ən tanınmış xüsusiyyətlərindən biri də qərar 

qəbul etmə prosesində iştirakçı yanaşmalarıdır. Yapon təşkilatlarında tətbiq olunan 

metod daha əhatəli və fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Önəmli bir qərar qəbul edilməsi 

zamanı qərardan təsirlənəcək bir qrupun da fikirlərinin alınması lazımdır. 

 Paylaşılan məsuliyyət: Yuxarıda izah etdiyimiz kimi müxtəlif keyfiyyətlərdə ortaq 

qərar qəbul etmə mexanizminin olması hansı qərarlardan kimin məsul olduğunu 

müəyyənləşdirməsini çətinləşdirir. İş izahatları ilə səlahiyyətləri və vəzifələri ətraflı 

şəkildə müəyyənləşdirilmişdir. 

 Üstü örtülü nəzarət mexanizmləri. Yaponiyada bu xarakterli açıq nəzarət mexanizmləri 

tələb olunmur. İşçilər hər zaman bir yerdə olduqları və kollektiv qərar vermə və icra 

üsullarında bir komanda şəklində çalışdıqları üçün təbii olaraq bir-birinə nəzarət edən 

üstü örtülü bir nəzarət mexanizmi hazırlanmışdır. Rəhbərlik əvvəldən bəri işçilərdə 

daha az eqoistlik, amma daha kooperativ bir davranışı inkişaf etdirir. Beləliklə, işçilərin 

bir-birini anlaması, qəbul etməsi, fikir mübadiləsi aparması və komanda şəklində 

çalışması sayəsində səhv etmə ehtimalı xeyli azaldı. 

 Bütünlük anlayışı: Yapon menecment sistemlərinin əsasını təşkil edən son xüsusiyyət 

bütünlük tendensiyasıdır. Bu tendensiyanın təməli sosial-mədəni quruluş və 

ənənələrdən qaynaqlanır. İllərcə feodal siyasi sistemindən sonra sürətlə inkişaf etməyə 

başlayan sənayeləşməşirkətlərin işçi tapmaq üçün fabriklərini  kəndlərinə yaxın 
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yerlərdə qurmalarına səbəb oldu. Beləliklə, cəmiyyət sürətli şəhərləşmə və böyük 

şəhərlərdə uşaqları həyata hazırlamaq üçün məktəblər, yataqxanalar və idman 

meydançaları tikdirmişlər. Yəni,təşkilatlarda sadəcə işgüzar əlaqələr deyil, işçilərlə 

daha dərin köklü sosial münasibətlər inkişaf etdirilmişdir. Çünki fərd bu işdə ömrünün 

sonuna qədər davam edəcək bir iş həyatına başlayır. Şirkəti həyatının bir parçası kimi 

görməlidir [7]. 

 

Türkiyədə menecment 

Türk mədəniyyətində menecment baxımından mərkəzi bir quruluş və iyerarxik bir 

təşkilati quruluş mühüm rol oynayır. Mərkəzi quruluşda səlahiyyətlilər mərkəzdə cəmləşir və 

mərkəzdən alınan qərarların yerli səviyyədə həyata keçirilməsi tələb olunur. 

 Rəhbərliyə sahib olan insanlar öyrənmə vəziyyətindən asılı olmayaraq, şirkətlərini 

səmimi bir münasibətdə, lakin yumşaq bir sərtliklə idarə etməyi üstün tuturlar. 

 Qərarlar gündəlik və ya həftəlik verilir. 

 Məsləhətləşmədikləri üçün qərarsızdırlar,bu da şirkətin fəaliyyətlərinə təsir edir. 

  Birlikdə çalışdıqları peşəkar işçilərə məsuliyyət verirlər, lakin səlahiyyət vermirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, türk cəmiyyətində üst təbəqə və alt təbəqə arasındakı güc 

məsafəsi işçilərin davranışlarına çox təsir göstərir. Türk mədəniyyətində bir işçi müdirin 

otağına qapını döymədən girə bilməz və ya hörməti simvollaşdıran sözlər olmadan ünsiyyət 

qurmağa cəhd edə bilməz. Oturarkən və ya otağı tərk edərkən də icazə istəməlidir. Bu cür 

simvollar güc məsafəsinin nə qədər qətiyyətli olduğunu göstərir. 

      Qeyri-müəyyənlikdən qaçınmanın yüksək olduğu Türkiyə və bənzər cəmiyyətlərdə 

riski qəbul etmə meyili aşağıdır. Bu səbəbdən korporativ qərarlarda qısa müddətli və sürətli 

həllərə üstünlük verilir. Daha faydalı olmasına baxmayaraq, hərtərəfli və vaxt aparan həllərə 

məhəl qoymamaq və strateji planlar qurmamaq bu mədəni xüsusiyyətin nəticəsidir. Eynilə 

ortaqlıqlar qurmaq, uzunmüddətli investisiyalar qoymaq və ya risksiz investisiya alətini 

seçmək də buna bənzəyir. 

Türk toplumunda hər bir fərd istəklərindən asılı olaraq mənafelərini qorumaqla yanaşı, 

mənsub olduğu sosial birliyin, qrupun və ya toplumun da mənafelərini önəmsəyir [8]. 

Nəticə. Bu tədqiqat cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan insanların oxşar hadisələr 

qarşısında fərqli davranışlar sərgilədikləri fərziyyəsinə əsaslanır. İndiki müəssisələr rəqabət 

üstünlüklərini qorumaq və rəqiblərindən fərqlənərək yeni bazarlar tapmaq üçün insan 

resurslarından səmərəli istifadə etməlidirlər. Müəssisələr üçün insan resursları digər istehsal 

amillərindən fərqli olaraq, bəzi korporativ dəyərləri bölüşmək məcburiyyətindədir. Təşkilati 

harmoniyanın əsas şərtlərindən biri təşkilati normalara riayət etmək, digəri isə korporativ 

hədəfləri qəbul etmək və onları mənimsəyib şəxsi hədəflərlə birləşdirməkdir. 

Bu gün say olaraq insan faktoruna olan ehtiyac azalsa da, hələ də müəssisələr üçün ən 

vacib istehsal amili  kimi əhəmiyyətini qoruyur. Bu səbəbdən də müəssisələri sosial quruluş 
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olaraq görmək yanlış deyildir. İnsan amili bu sosial quruluşda böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Hər nə qədər müəssisələrdə ehtiyacın getdikcə azalmasına rəğmən, görülən işlərin səmərəyə 

çevrilməsində insan amilinin əhəmiyyəti bu gün getdikcə daha da artmışdır. Bu nöqtədə 

müəssisələrin çoxu insan resurslarından səmərəli istifadənin faydalarını daha yaxşı görür. 

Cəmiyyəti təşkil edən insanların özünəxas inancları, mühakimələri, davranışları və 

fərqli hadisələrə qarşı müəyyən münasibətləri vardır. Bu mədəni dəyərlər həmin cəmiyyətin 

mədəniyyətini təşkil edir. Mədəniyyət həm cəmiyyətin, həm də müəssisənin üzvü olan 

işçilərin qərarlarına və davranışlarına təsir edərək, müəyyənləşdirərək menecmentə təsir 

göstərir. Buna görə də, menecmentin effektiv və səmərəli olması üçün insanın həm fərd, həm 

də bir cəmiyyətin üzvü kimi münasibət və davranışlarını müəyyən edən amillərin bilinməsinə 

ehtiyac vardır. Bir ölkənin mədəni keyfiyyətlərini bilməklə hər cür təşkilatı effektiv və 

səmərəli idarə etmək mümkün olacaqdır. Bir insanı işə düzəltmək, ona işi öyrətmək, 

mükafatlandırmaq və cəzalandırmaq üçün onun psixoloji və sosial keyfiyyətlərini bilmək 

lazımdır. Menecerlər sosial-mədəni fərqlərin ola biləcək təsirlərini nəzərə alaraq 

çalışmalıdırlar.  
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