Organizasyo n Geliştirme Sürecind e İlk Adım :
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GİRİŞ
Genel anlam da Orga nizas yon Geli ştirm e, bir değiş me sür ec idir
ve daha da öne mlisi org ani zas yon lard aki değişme ye yeni bir bakış
açısıdır.
Org aniz asy onla r günü müz insanını n her zaman oldu ğun dan da
ha büyük öneme sahi p ve fak at daha çok karm aşık boy utlar kaz an
mış bir sorun udur . Org ani zas yon lard aki bu karm aşık lık, onun inc e
lenm esind e de de ğiş ikli kle r ge rek tirm işti r. Geçmiş döne mlerd e or 
gani zasy on faa liye tler i daha çok, yöne tim, yö ne tic ilik ve ör gü tle n
me fon ksiy onu yla bir lik te inc elen miş tir. Bu açıdan ilk orga niza syon
yak laşı mla rının önemli ölçü de tek nik ve yapısa l öz elli kle r taşıdığı nı
söyle mek mümk ündür . Bugün ise, olaya daha geni ş açıla rda n ba
kılm akta ve orga nizas yon, yö ne tici ler tara fınd an olu ştu rulm uş resmi
yapıda n daha büyük bir bütün ola rak kabul edil me kted ir.
Gerç ekte n de herh angi bir orga niza syon , kend isind en daha bü
yük bir çevre içinde faa liye t gö ste rir ve bir bir ler iyl e etk ileş im ha
linde bulun an pek çok alt siste mler den meydan a gelir . Org ani zas 
yon ların içind e yer aldığı çevre sür ekli değ işm ekte ve geli şme kted ir.
Bu duru m orga niza syo nlar ı gide rek çev rele rine daha bağımlı hale
ge tirm ek te ve ona uymaya zorla mak tad ır. Anc ak bir orga niza syon
için çevre sinde n kay nak lana n ve öze llik le tek nik ve yapısal de ği
şik lik ler i kabul etme si yete rli değ ildir . Çünkü bu tü r de ğiş ikli kle r
sade ce tek nik ya da yapısa l olman ın öte sind e beşer i birta kım pro b
lemle ri de ihtiva etm ekte dir. İşte Org aniz asyo n Geliştir me, de ğiş ik
likle rin bu yönüyle , yani beşe ri-so syal (so syo -tek nik ve psik o-so syal)
yönü yle ilgil enm ekte dir. Başka bir ifade yle Orga niza syon Ge liş tir
me, tek nik ve yapıs al değ işme lere bir tep ki ola rak inanç, tutu m ve
değe rler, kiş iler arası iliş kile ri gel işti rm eyi esas alm akta dır.
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Bu çalışmada Organizasyon Geliştirmenin ne olduğu konusu
üzerinde durulmayacaktır. Ancak başarılı bir Organizasyon Geliştir
me faaliyetinin süreç ve safhaları incelenerek bu safhalardan birin
cisi yani problemleri teşhis safhası tartışılacaktır.
A. ORGANİZASYON GELİŞTİRME SÜRECİ
Herhangi bir Organizasyon Geliştirme (OG) süreci ve problem
çözme çabası uzun süre devam eden ve oldukça karmaşık bir sü
reçtir. Bu nedenle bir OG sürecini oluşturan safhalar, değişik ya
zarlar tarafından farklı şekillerde ele alınıp incelenmiştir. Gerçekten
de bir OG süreci toplumun kültürüne, organizasyonun yapısına, çö
zülecek problemin niteliğine ve bu programı yürütecek değişme
uzmanlarının (Change Agent) özelliklerine göre değişiklikler göste
recektir.
Eir problem çözme sürecinde genellikle kullanılan model; prob
lemi anlama ve tanıma, hipotez geliştirme, hipotezi test etme, so
nuçları değerlendirme ve gerekiyorsa problemi yeniden tanımlama
safhalarından oluşmaktadır (Morris-Sashkin; 1976, s. 1). Ancak dik
kat edilirse çok yaygın bir şekilde kullanılan bu model, sadece prob
lemlerle ilgili bilgilere ve yeni fikirlere yöneliktir. Halbuki OG ve
problem çözme faaliyetlerinde insan unsuru daha büyük önem ka
zanmaktadır. Bu nedenle bir OG faaliyetinde hem problemle ilgili bil
gileri, hem de insan unsurlarını gözönüne almak gerekir. Bu iki un
suru birlikte ele alan yeni bir model geliştir ilebilir (Tablo 1).
Bütünleştirilmiş bu modelde (Morris-Sashkin; 1976, s. 26), klasik
problem çözme modelinin temel safhalarına yer verildiği gibi bilgi
ve kişilerarası ilişkiler unsuru da gözönüne alınmış ve bu iki unsur
bütünleştirilerek faaliyet tarzı belirlenmiştir. Bütünleştirilmiş OG sü
recinde başlıca altı safha bulunmaktadır;
1. Problemi Tanımlama :
OG faaliyetinde en iyi başlama noktası, problemin olduğu yerdir.
Bu nedenle ilk safhada ilgili kişi ya da birimlerle irtibat kurulur. Or
ganizasyon içinde ortaya çıkan problemlerin yerleri, sebepleri ve
özellikleri araştırılır. Problem hakkında elde edilen bilgiler yine ilgili
kişi ve birimlerle paylaşılır. Daha sonra ortak bir amaç belirlenmeye
çalışılır. Bu safhada «problemin ne olduğunu biliyorum» düşünce
sinden kaçınarak ilgili kişileri bilgi verme konusunda cesaretlen
dirmek ve amaçları belirlerken çok dikkatli olmak, üzerinde durul
ması gereken iki önemli husustur.
12

HA RE KE TE
GEÇM E

FAALİY ET
PLAN I
YAPMA

DE ĞE RL EN DİR ME
PLA NI
YAPMA

SONUÇ LARI
DE ĞE RL EN DİR ME

■»Yeni fik irle r konusunda cesaret verme ----- > ,
» Değerlendirmeden bütün fikirl eri alma -------> >
»A lte rn ati fle ri sıralamada işbirliği --------------- » )

-»Ç özü m alte rnat iflerin i değ erle ndi rme ----- >Teşebbüsle ri destekleme --------------------------- » j
-» Alt ern atif leri bü tün leş tirm e------------------ » Farklı düşünceleri tartışma ------------------------ » >
-» Çözüm alter natif ini se çm e------------------ » Ortak bir çözüm fikr i ge liş tir m e---------------- » '
-» Fa al iye t programını ya p m a ----------------- »İl gil i bütün grup üyelerini dahil etme -------- » ,
-» Bütün çözüm kaynaklarını tanımlama — » Direnişleri açıkça tesb it e tm e ------------------ »
-» Faaliyet sorumlularını be lir lem e----------- » Kesin kararı v e rm e ----------------------------------- > '

Pr ob le m i
in ce lem e
Yen i
Fi ki rle r
Ol uş tu rm a

GE LİŞ TİR ME

—» Çözüm fikirl eri geliştirm e -----» Bazı alter natif leri tasfiye -----» Belirgin alter natif leri listeleme

E n İyi
Çö züm ü
Ar am a

PRO BLE M İÇİ N
ÇÖZÜML ER

-» Problemin kaynaklarını araştırma -------- »İlg ili bütün elemanları dahil e tm e ------------»
-» Problemi anlama ---------------------- ---------» Bilg ileri açıkça paylaşma ------------------------- »
-» Amaçları belirleme ------------------- ---------> Amaç lar için ortak fik ir ge liş tir m e ------------»

Değ erle ndir m e Pl an ı
H az ırl am a

TANIMLAMA

F A A L İY E T

-» Her safhanın ölçeğini be lir le m e--------- > Bütün insan kaynaklarını ku lla nm a------------ » \
-» Değerl endirme tablosunu ha zı rla m a---- » Farklı düşünceleri çö zü ml em e--------------------» >
-» Faaliyet sorumluların ı be lir le m e --------- » Değerlend irme faaliye tinde kesinkarar -------- > )
-» Am aç lar la çıktıları ka rşı laş tırm a---------------------------------------------------------------------------- >
-» Yeni probleml eri a ra m a ---------------------------------------------------------------------------------------»
-» İh tiyaç duyulan yeni faali yetle ri belirleme ---------------------------------------------------------------»
------------------------------------------ —-------------- Katılma derecesini değ erle ndir me --------------------»
---------------------------------------------— — ------—»Açı klık ve desteklenmeyi değerlendirme — >
------------------------------------------ —— ----------- > Öğrenme sürecini değerlendirme ----------------»
Tablo 1 : Bütünleştirilmiş Organizasyon

Geliştirme ve Problem Çözme Süreci

So nu çl ar ı
Te sb it

PRO BLE Mİ

KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

So ru m lu la rı
Be lir lem e

HAREKETE GEÇME/BİL Gİ TOPLAMA

2. Problem için Çözü mler Geli ştirm e :
Pr ob lem ta nı m la nd ık ta n so nra bu nu n çö zü mü içi n de ği şi k a l t e r 
na tif le ri or ta ya ko ym ak ge re kir . Bu a lt e rn a ti fl e r b e lir le n ir k e n
her
tü rl ü fi k ir h iç bi r el eş tir iy e ye r ve rilm ed en ele alı nm alı ve d e ğ e r le n d i
ril m el id ir. Bu tü r bi r da vr an ış hem yen i fi ki rl e ri n or ta ya ç ı k m a s ı n a
hem de çö zü m ler in be nim se nm es ine yol aç ac ak tır . Bü tün f ik ir l e r a y 
rın tılı bi r şe kil de de ğe rle nd iri lm ed en çöz üm a lte rn a tif i g e l i ş t i r i i m e me lid ir.
3. Har eke te Geçm e :
Bu sa fha da bü tü n fi k ir le r göz den g e ç ir ili r ve son çö zü m a l t e r 
na tif i be lir le ni r. Fa rklı dü şü nc el er ikn a ed ile re k or ta k bi r ç ö z ü m fi b 
rin e va rılm ay a ça lış ılm alı dır . Uz laşm a sa ğl an dı kt an so nra a m a ç V e
po lit ik al ar a ek ol ar ak or ga niz as yo n içi n ide al yap ı be lir le ni r. İ d ç Q |
yapı , me vcu d yap ını n ek si kl ik le rin i gi de re ce k n ite lik te o lm a lı d ır
4. Faa liye t Planı ve Müd aha le :
Çöz üm be lir le nd ik te n so nra ço k faz la ay rın tıy a gi rm ed en f Q Q |.
ye tle r be lir le ne re k te or ik bi r plan ha zır lan ır. Ku lla nı la ca k m ü d c u - ,^ '
S
te kn iğ i, pro gr am ı yü rü te ce k so ru m lu la r ve pr og ra mı n ka ps am ı
lir le ni r. De ği şik liğ i kar şı ola n fi k ir ve di re ni şle r, aç ığa ç ık a rı lm a lı
ge re kli te d b irl e r alı nm alı dır . Daha so nra ha re ke te ge çil ir.
5. Değe rlend irme Planı Yapm a :
Pla nla ma sa fha sın da be lirl en en he r fa al iy et içi n bi r d e ğ e ri
dir me öl çe ği ol uş tu ru lm al ıd ır. Ön ce ki sa fh al ar da be lirl en en id ea l y ^ ^ '
P l
işl et m e içi n bi r ölç üm ol uş tu ra ca k şe kil de ha zı rla na bi lir . Bu n e o e
ide al yapı , işl et me nin am aç ve he de fle ri ön gö rü le re k y a p ıl m a | lc ?
Bö yle ce ula şıl ma sı dü şü nü len bi r he de f ya da va ro lan ya pı nı n
*r ‘
ğe rle nd iri le bi le ce ği bi r öl çü ol uş ac ak tır (Ülg en; 1980, s. 40).

6. Sonu çları Değe rlend irme :
Am aç la rla , eld e ed ilen so nu çl ar ka rş ıla ştı rıl ır. Or tay a çı ka n
ğ iş ik lik le r gö zle ne re k arz u ed ilen da vr an ış lar ın g ü çl e n d ir ilm e si
yen i du ru m la rın be nim se nm es i için ge re kli ça ba sa rf ed ili r. E ğe r
nuç , arz u ed ilen du ru ma uy gu ns a is tik ra r ve de ng e du ru mu kc> n tS Q ~
ed ile re k yen i pr ob le m le rin çö zü mü ne ge çi lir . Ak si ha lde n e d e ^ ^ 0 1
e *"i
a ra şt ır ıla ra k pro ble m ye nid en ele alın ır.
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Daha önc e de be lirt ild iği gibi bir OG sür eci ni olu ştu ran sa fha 
lar, fark lı şek ille rde ve değ işik kaps amla rda ele alın abi lir. Anc ak
yuka rıda açık lana n altı safha dik ka tle ince lenir se, bir OG süre cind e
başl ıca üç fon ksiy one l safha nın bulun duğu göze ça rpa cak tır. OG sü
rec inin daha az /ç ok sayıda safha da gerç ekle şme si ya da sa fha 
ların tan ıml am ala rın dak i far klı lıkl ard an etki len me ksiz in bu üç temel
faa liy et türü yer ini muha faza ede cekt ir. OG sür eci nin temel öğe leri
ola rak adl and ırıl abi lec ek bu üç safha şun lar dır (Fre nch- Bell ; 1978,
s. 49);
a. Orga niza syon u ve pro blem lerin i teşh is etme,
b. Mü dah ale etme ve değ işik lik,
c. Yeni sür eçl erin korun ması (devam ett irilm esi ).
OG sür ecin de teşh is tüm orga niza syo n siste mi, al t sist em leri ve
sür eçl eri hakk ında sür ekli bilg i topla may ı ve top lan an bilg iler in an a
lizin i ifad e eder. Müdah ale, orga niza syon u daha iyi hale get irm ek
için uğra şan yö ne tic ile r veya danışm anın faa liy etl eri nin tama mını
kapsa r. Sür eç-k orum a öğesi ise OG sür ecin in koru nma sıyla ilg i
lidir . Teş his ve müd ahale öğe leri OG sür eci nin orga niza syo n yö 
nüyle, sür eç- kor um a öğesi ise OG nin ken disi yle ilgi lidi r.
B. ORGANİZASYON GELİŞTİRME SÜRECİNDE TEŞHİS
OG sür eci nde ilk adım Orga nizas yon sist em ini ve pro blem lerin i
teş his etm ekt ir. Orga niza syon un içind e bulu ndu ğu durum , güç lü ve
zayı f yönl eri, imkân ve kayn akla rı, mev cut pro ble mle ri hakk ında bi l
gile rin topl anm ası OG nin kalbi dem ektir . Bu neden le OG sür eci sü
rekli bilg i topl ama ya ve anal iz etmey e dayan ır.
OG açısından proble m, beklen en dur um lar veya son uçl arla ge r
çekl eşen du rum lar veya son uçl ar aras ında ki far k ola rak tan ım lan a
bi lir (Kast -Rose nzwe ig; 1976, s. 345). Eğer ger çek leşe n durum ar 
zula nan durum a uymuyorsa, yani probl em vars a ön ce likl e proble m
tes bit edil me lidir .
Probl em önce algıla nır. Daha sonra ger çek olup olmad ığını be
lirle me k için çaba sar fed ilir. Gere kli bil gil er ank et, mül aka t, gözlem
veya işlet me kayı tları nın incele nmes i yolu yla elde edili r. Probl emin
boy utla rı şun lar ol ab ilir (Kast -Rose nzwe ig; 1976, s. 346);
a. Problem kim leri kap sıyo r (kişi, grup, gru plar , tüm org an iza s
yon veya herh angi bir alt sist em i)?
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b. Probleme kim sebep oluyor (birkaç kişi, belirli bir b ö lü m
veya tepe yönetimi)?
c. Problemin türü nedir (kabiliyet eksikliği, çaba eksik liği, a ç ık
olmayan amaçlar, gruplararası çatışma vs.)?
d. Geliştirmenin amacı nedir?
e. Sonuçlar nasıl değerlendirilebilir?
Bu boyutlar içinde elde edilecek geçerli bilgi ve ver iler iç in
gözönünde bulundurulması gereken kriterler ise şunlardır (B e n n is ;
1966, s. 80-81); Bilgi ve veriler,
1. Kendi çevrelerinde faaliyet gösteren kişilerin da vr an ış la rı n ı
dikkate almalı,
2. Kişi, grup ve organizasyon çapındaki ilişkileri aç ık la ya bi lm en
3. Politikaları yapan ve uygulayanların anlayabileceği, y ö n e te
bileceği ve değerlendirebileceği değişkenleri kapsamına alm alı ,
4. Özel durumlarda belli bir planın ve değişiklik için en u y g U r ı
değişkenlerin değer ve ahlaki açılardan seçilmesine imkân v e rm e n
5. Organizasyon ve grupların da bir birim olarak kişiler g j^ cımprik ve analitik tedaviye uygun oiduğunu kabul etmeli,
6. Amprik deneylere hassas öneriler getirebilmelidir.
Kullanılacak bilgi, organizasyonun iç ve dış sosyal şa rtlarını k ç p _
sayan, yani hem kişiler ve gruplararası hem resmi ve gayrı r e s m i
ilişkiler ini ve hem de organizasyonlar çevresi arasındaki e tk i| e ş j r r | _
leri dikkate alan disiplinler arası uygulamalı bilgidir (Aydın; 1 9 7 3
s. 139). Ancak elde edilecek bilgi, kişilerin davranışını yenide n tr»j _
çimlendirmek ve OG yi sağlamak gibi bir fonksiyona doğrudan d o ğ _
rüya sahip değild ir. Tamamlayıcı ve destekleyici bir araç d u ru m ij n _
dadır (Katz-Kahn; 1977, s. 422). Bu nedenle elde edilecek b il g il o r i n
doğruluğu, kurulacak ilişkilerin niteliği ve bu bilgilerin ku lla nı lm o S l
ile birlikt e, OG çabalarının başarılı olmasında önemli bir yere s a h ig ^ i r
Veriler değerlendirilip problem tanımlandıktan sonra, be lir le ^
problemler alıcı sisteme geribeslenir. İş grupları toplanan ve ri j d n
gözden geçirmek, aralarındaki anlaşmazlık noktalarında uzlaş
ve değişiklik için önderlik alanları oluşturmak üzere gör evl end ir -C’ ^
(Davis; 1982, s. 237).
" 'r
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C. TEŞHİS YAKLAŞIMLARI
Org aniz asyo n yö ne tici leri proble m üzerin de dur mad an proble m
çözme ye yön elm ekt edi rler . Bu açıdan OG sür ecin in en önem li yara rı,
çözü me hemen geçme den önce prob lemi ve değ işik al te rn at ifle ri dü
şünme ye ağır lık verme sidir.
Bir prob lem aynı bilg iler kul lan ılar ak fark lı şek ille rde tan ım lan a
bilir. Bu nede nle prob lemi teş his etmed e değ işik yak laşı mla rda n söz
etme k müm künd ür. Anc ak fayd alı bir teşh is yakla şımı üç önem li
öze lliği taş ıma lıdı r (Mo rris -Sa shk in; 1976, s. 124);
a. Ön cel ikle orga niza syon sist em leri hakk ında teme l bir kav
ram lar çatıs ı olu ştu rab ilm elid ir. Bu kav ram lar pro blem leri açık ladığ ı
kadar , seb ep-s onu ç iliş kis ini tahm in etmey e de yar aya cak tır.
b. Orga nizas yon sür eçle rine (haberleş me, kar ar verme, amaç
bel irle me ve çatış ma yöne timi gibi), öze llik le probl em yar ata n sü
reç lere bir tanım lama get ireb ilm elid ir.
c. Orga niza syon sis tem lerin in prob lem leri hakk ında geni ş bir
fik ir ver ebil me lidir .
Bu öz elli kle ri taşıy an bir yaklaş ım, deği şme sür eci ni be lirli am aç
lara doğ ru yön elte cek tir. Yani teşh is yaklaş ımı prob lem alan ların ı
tan ımlay abi ldiğ i gibi etk ili bir org aniz asy onu nun nasıl olması ge
rek tiğ ini de be lirt ec ek tir. Burada hem gene l bir fi k ir verm esi hem de
konuy a açı klık get irm esi bakım ından üç değ işik teş his yakla şımı ele
alınm ıştır. Bu yakl aşım lar, old ukç a yaygın bir kulla nım alan ına sah ip
old ukl arı ve kolay anl aşı lab ilec ekl eri için ter cih edi lmiş tir.
1. Sistem Yaklaşımı (French ve Bell)
Birç ok bilim adamı orga niza syon u bir sist em ola rak inc ele miş 
tir ('). Org aniz asyo nu daha tanım layıc ı ve daha gen iş kapsa mlı ol 
ması. nede niyle French ve Bell 'in siste m modeli bura da kısaca ele
alın aca ktır .
Or gan iza syo nla r sosya l sis tem lerd ir ve al t sis tem leri n karş ılıklı
etk ileş im için de bulun duğ u karm aşık bir yapı arze derl er. French ve
i 1) Bu sistem modelleri artısında Leavitt modeli (görev, yapı, tekn oloj i ve in
san alt sistem leri); Kalz ve Kahn modeli (teknik, koruyucu , dest ekley ici, kurumsal,
uyum sağlayıcı ve yönetsel alt sistem ler); ve Seile r’in sosyo -tekn ik yaklaşımı (sos
yal, beşeri, tekn oloji k ve organizasyon alt sistemler i) sayıla bilir.
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Bell'in modelinde organizasyonu oluşturan altı sistem b u 'u n m a k îa d ır
(French-Bell; 1978, s. 40-42) : Amaç, görev, teknoloji, b e ş e ri -s o s y a l,
yapı dış ilişkiler yüzeyi (sınır) alt sistemleri (external in t e r f a c e s
subsystem).
Amaç alt sistemi, kısaca birbirleri'/le bağımlı bir veya b ir d e n
fazla amacı ve bunların şekillendirdiği alt birim ve program a m a ç l a 
rını kapsar. Sadece görünen alt sistemlerin değil o rg a n iz a s y o n u n
süreçlerinin amaçları da buna dahildir.
Teknoloji alt sistemi, malzeme, araç ve gereçler, m a k in a la r
reç ve metodlar, teknik bilgilerden oluşur.
Görev alt sistemi, organizasyonun tüm işini ve bu gör ev
başarılması gereken kişisel görevleri kapsar.

sü

iç jn c j

Beşeri-sosyal alt sistem organizasyon üyelerinin k a b ilî y e
liderlik felsefesi ve tarzı, resmi yapı gayri resmi yapı gibi
açılardan ele alınabilir. Kişi, kişilerarası, grup, gruplararası
ganizasyon ile ilgili her türlü davranış ve ilişkileri kapsar.

t |e

.
.! '
'

Dış ilişkiler yüzeyi (sınır) alt sistemi ise, organizasyonu
b e v re sinden ayıran özellikleri ifade etmek için kullanılmaktadır. P q
^ a r v©
kamu araştırmalarıyla bilgi toplama, kaynak tedariği, çevreyi e
tk ü e _
me (reklâm, halkla ilişkiler vs. ile), çevreden gelen isteklere
°
b
verme davranışlarını belirtir. Kısaca bu alt sistem «girdi» ve < < c ,v a p
k tı »
sürecinde sistemin çevresiyle olan etkileşimini içine alır.
Bu alt sistemler organizasyonun görünen yönüyle ilg ilid ir.
nizasyonun görünen yapısı yanında bir de görünmeyen y a p , s r ^ a ~
V e
süreçleriyle ilgili yönü bulunmaktadır. Bu süreçler herbir alt
bağlı olarak sırasıyla şunlard ır: Amaç belirleme süreci; iş
r*"1®
ilgili süreç ve metodlar; çalışma sistemleri; haberleşme, p la j- ,: ^ ’ V la
koordinasyon, kontrol ve karar verme süreçleri; kişi ve grup îç,, C l r r , a .
Q r ösı
ilişkiler; ve araştırma-geliştirme süreçleri.
Bu model, organizasyonu ve problemlerini tanımlama k o n p s
da birtakım genellemeler yapma imkânı verm ekte dir:
a. Sistem modeli organizasyonun daha iyi anlaşılmasını
yacak, alt sistemler ve süreçler sınıflamasıyla kapsamlı bir
problemlerin yer alabileceği alanlar tanımlanmış olacaktır.
b. Organizasyonun alt sistemleri, büyük ölçüde birbi rleri
ğımlıdırlar. Bu nedenle alt sistemlerin birinde meydana g e le ^ jj
problem diğerlerini ve tüm sistemi de etkileyecektir.
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c. Orga niza syon u bir siste m modeli ola rak ele alma k, tüm sis 
temd e yah ut herh ang i bir ai t siste mde yapıl an teş his çal ışm ala rın
da, «tek neden» üzerin de durma alışka nlığı nı aza ltacak tır.
2. Duru msa llık Yaklaş ımı (Lavvrence ve Lors ch Mod eli) :
Duru msa llık yaklaşım ı, orga niza syo nlar ın et kil i ola bilm esi nin be
lirl i pre nsip leri n uygu lanm asın a değil fak at bu pre nsi ple rle iç ve dış
çevr e şar tlar ı arası nda uyum sağla ması na bağlı old uğu nu ifad e eden
bir kavra mdır.
Lavvrence ve Lorsch, mod eller inde iki önem li kavr am üzerin de
dur mu şla rdı r (Kast -Rose nzwe ig; 1973,- s. 183-190) : Fark lılaş ma ve
bütün leşme .
a. Fa rk lıla şm a: Orga nizas yon için dek i fark lı fon ksiy one l bö
lüm lerin yö ne tici ler inin zihni ve hissi yön elim leri ara sın dak i fa rk lılı k
lar ile bu böl üm ler aras ında ki resmi yapı far klıl ıkla rın ı ifad e etme k
için kullan ılır.
Orga niza syon için dek i üyele r ve öze llik le yön etic iler , org an i
zasyo nun yapısı, amaç ları, zaman ve kişi lera ras ı iliş kil er karş ısınd aki
eği lim ler ine göre far klı lık lar gös teri rler .
Öte yanda n orga niza syon içind eki her hizm et biri mi al t siste m
ola rak kabul edili r. Org aniza syon un çev resin i de orga niza syo n içi n
de yer alan bölü mle re göre al t biri mle re ayırm ak müm künd ür. Or
gan izas yon un hizm et alt biri mle ri, çevr enin far klı al t bir im ler iyle ka r
şılıklı etk ileş im halin ded ir. Bu neden le org ani zas yon dak i birim ler,
çevr enin fark lı al t biri mle rini n öze llik leri ne göre fark lıla şm a gö ste 
rirler .
Lavvrence ve Lorsch orga niza syo n çev res ini ayrıc a be lir lili k ve
be lirs izli k hal leri ne göre tah lil ederle r. Buna göre bel irsiz ve de ğiş 
ken çev rele rde fark lıla şm a daha fazla ola cak tır.
b. Bü tü nl eş m e: Org aniz asyo nlar ın faa liy etl eri ni sür dür ürk en
çevr eye uyum sağ lam ak amacı ile böl üm ler aras ında ge rçe kle şti r
dik leri işb irli ği ve koo rdin asyo nun seviy esi ola rak tan ıml ana bili r.
Fark lılaşm a ile bütü nleş me aras ında olum suz bir iliş ki bul un
mak tadır . Yani bir bir ler ine bağımlı hizm et bir iml eri ara sın dak i fa rk 
lılaşm a oran ı yük sel dik çe bun lar ara sınd aki büt ünle şme yi sağ lam ak
güç leş ece ktir . Bu neden le bütü nleş mey i sağl ama da hiy era rşik yapı
ve yöne tim bir liğ i gib i gelen ekse l ara çla r yanın da, özel bir imler yah ut
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ma trix orga niza syo n olu ştur ma , geç ici veya devaml ı takım ku rm a g i b i
yeni ara çla r da çözüm ola rak ku llan ılab ilir.
Lavvrence ve Lorsc h, ara ştır ma ları sonu nda aşa ğıd aki g e n e l l e 
meleri ya pm ış la rd ır:
1. Bir orga niza syo nu düze nlem ede bir tek «en iyi yol» y o k tu r .
2. Bir organiz asy onu n ve /ve ya al t biri min düz enl enm esin de ç e v 
re şar tlar ı et kil idi r. Dina mik ve deği şen bir çevr ede fa rk lı la şm ış v e
büt ünle şm iş ola bile n bir orga niz asy on yapısı, durg un ve b e li rl i b i r
çevr ede fazl a bir fark lıla şm a gös ter me yec ekt ir.
3. En
oland ır.

ver imli

org aniz asy on,

çev re

şar tlar ıyla

uyum

iç in d e

4. Orga niza syon üye lerin in iht iya çla rı, orga niza syo n iyi b ir ş e _
kild e bü tün leş tiği tak dir de daha çok tat mi n edi lir. Büt ünle şme yi s a ğ 
laya cak kişi ler, sade ce sah ip old ukl arı resmi pozi syon dan k a y n a k 
lanan ye tki ler i ile deği l aynı zama nda çöz üml ene cek pro ble mler k a r
şısında bil gil i ve yet ene kli old ukl arı için et kil idi rle r. Ayr ıca bu k i ş i | e r
bütü nleş mey i sağ laya n gru pla rın çab alar ını den gele yece k n i t e | j ^ +<^
yön elim lere sa hip tirl er. Böyl ece gr up lar daha iyi an laş ab ilir ve b a
ber leş ebi lirle r. Daha az etk ili olan org ani zas yon lard a ise, bu k i k 
lerin yön elim leri tek tara flıd ır.
Gör üldü ğü gibi, bu yakl aşım org an iza syo nla rda ki bö lüm ler Q r a s
çatış ma ve pro ble mle rin kayn akla rını tan ımla mad a old ukç a f a V d a j '
ola bili r. Çünk ü org aniz asy onu n çev resin i tanı mla ma da, bö lüm ler Q r ( j s '
çatış man ın kapsa mını ve org aniz asy on içi de ğiş ikl ikl eri n yön ün ü
'
lirle med e geni ş bir teş his imkânı ver me kted ir. Ayrıc a o rg a n iz a s y Q ~
yapısın ın düze nlenm esi, dav ranı ş de ğiş ikli ği ve yür ütm e fa a li y e ti n
gibi yön etim in al t sis tem leri ne ait kon ula rda ki pro blem lere ö n e ^ r ‘
ölç üde açı klık kaza ndı rma ktad ır.

1

3. Güç Alanı Analizi (Kurt Lewin) :
Güç alanı ana lizi, org ani zas yon ları n ve insa nlar ın da vr an ış lç ,. ,
1
etki leye n ps iko loj ik ve sosya l gü çle ri tanı mla yan bir me tod tur.
hangi bir duru mda arzu edilen dav ran ışla r ve arzu edilm eyen d a v r c ,
nışl ar güç alanı nın iki zıt ucunu olu ştu rur lar . Orta ya kon ulan d a v r ç j ~
nışl ar ise bu iki uç aras ında ve daha dar bir alan da yer alı r ve
denge duru mun da bul unu rlar . Şeki l 1’de gör üld üğü gibi böy le ^ ' r
den ge pek çok fak tör ün etk isi altın da ger çek leş ir. Bu fa kt ör le r
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gani zasy on ya da insan davr anış ların ın sa bit ve alış ılag eld iği bi
çimde sürd ürü lme sin e neden olu r (Mo rris -Sa shk in; 1976, s. 131-133).

Kurt Levvin gerç ek bir davr anış duru mun u etk iley ebi lec ek; de
ğiş ikl iği teş vik eden «itic i güçler» ve değ işik liğe mani olan «sınır
layıcı güçler» bulun duğu nu be lirt me kte dir (Kas t-Ro senz weig ; 1976,
s. 345-346). Bir iş grub und a ücre t artışı ve prim, kiş iler arası reka bet
(iti ci güç ler) üret imi olum lu yönde etk iler ken kayıts ızlık, husum et,
ve ma kina ları dik kat siz kulla nma (sınırla yıcı güçl er) üre timi n ar tm a
sını eng elle yec ekti r. Bu iki zıt gücün eşi t oldu ğu nokt ada denge
meydan a gele rek üret im mikt arın ı olu ştu rac ak tır. İş grub unu n üreti m
davr anış ında herh angi bir değ işik lik anc ak itic i güç leri n artm ası ve /
veya sınırl ayıcı güç lerin azalma sı halin de (veya aksi duru mda ) mey 
dana geleb ilece k, üretim art aca k (veya az al ac ak tır .
Kur t Levvin herh angi bir prob lemin teşh isin de, problem in içinde
bulundu ğu duru mu etkil eyen güç leri çok iyi tan ıml am ak ger ekt iğin i
bel irtm ekt edi r. Güç lerin açık lıkla tanı mlan mam ası prob lem in teş hisi ni
zo rlaş tıra cak ve öze llik le sınırla yıcı güç ler dik ka te alınm aksız ın itic i
güç leri n hare kete geç irilm esi orga niza syon da ger ilim i art tır ar ak pro b
lemin çözü mün ü imk âns ızla ştır abi lec ekt ir.
Problem i etk ili bir şek ilde teşh is etme k ve çözm ek için önc e
likle mevcu d durum ve arzu edilen durum tanı mla nma lıdır . Örnek
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olm ak üzere bir yön etic i ve org aniz asy on için «uzun vad eli p l a n 
lama yapm ada zaman yet ers izliğ i»h in ort ak bi r prob lem o la ra k d ü 
şün üldü ğün ü kabul edelim (Kas t-Ro senz weig ; 1976, s. 347).
Mevcud durum: Uzun vade li, st ra te jik plan lam a ya pm ad a k r i z
duru mla rını n etk ile rin i açık ça belir lem ede zaman yet ers iz k a l m a k 
tadır.
Arzu edilen durum : Org aniz asy onu dönem dönem d e ğ e r le n d i
recek, uzun vade li plan ları yap aca k zamanı ayır mak ge re kir .
Daha sonra zaman yet ers izli ği pro blem ini doğ uran bu d u r u m u
anl aya bilm ek için, mevcud duru mu deng ede tutan ve d e ğ iş ti r m e y e n
gü çle r tanı mla nma lıdır .
a. İtici güçler (arzu edilen duruma doğru iterler) :
1) Uzun vade li plan lama nın fay dala rını bel irte n teo rik b i lg - | e
2) Uzun vade li plan lama nın fayd alı old uğu na da ir d u yg u
düşü ncel er.

r

ve

3) Uzun vade li plan yapan org ani zas yon ları n başa rıları .
4) Danışman ın ikna edici ça lışm ala rı.. .
b. Sınırlayıcı güçler (mevcud durumu korurlar) :
1) Prog ram lanm ış bulun an gün lük fa ali ye tle r mevcu d z a r n Q
dol dur ma kta dır.
2) Zaman ye ter siz liği ni ana liz edec ek fırs atı bulam ama k.
3) Başarı lı bir şek ilde çalışı ldığı düş ünc esi ve pla nla ma nın
run lulu k ola rak hisse dilme mesi .

>

4) Zaman isr af edi lme me kte dir düşü nces i.
5) Grup sür eçl eri ni ana liz edere k yeni bir me şgu liye t ala nı
mada diğ er yö ne tic ile rin ist ek siz liğ i...
Bu iki güç hakk ında yet erli bilg i top lan dık tan sonr a da eld e
len bilgile rin ana lizi ve alt ef na tif le rin değ erle ndi rilm esi , fa ali ye t p,,
nına ve uygu lama ya teme l olu ştu rac ak tır. Mes elâ di ğe r y ö n e ti c i| e [ _.
uzun vade li plan lama için ist ekl end irilm esi deng eyi boz arak dQ v .. n
nışla rda bir de ğiş ikl ik yapmayı sağ lay abi lir.
Bütün bun lar şeki l üzeri nde gö st er ile bil ir (Şekil : 2).
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S ı n ı r l a y ı c ı S ii ç le c

Şek il : 2

D. SONUÇ
Bir OG sür ecin de proble m çözme çaba ları, önc elik le prob leme
yön elik bir çalışm a olmal ıdır. Sağlık lı bir orga niza syon kur ulm ası n
da, pro ble mle rin doğ ru teşh is edilm esi ve uygun müda hale te kn ik
lerin in kulla nılm ası ön şartt ır.
Teşh is süre ci, OG progr amın ın nihai başa rısınd a çok önem li bir
safh adır . Tam ola rak teşh is yapmayı sağ lay aca k yak laş ımlar ol 
mam akla birl ikte , yö ne tic ile r prob lemin kayna ğının org aniz asyo nun
yapıs ıyla mı yoksa sür eçl eriy le mi old uğu nu beli rley ece k sis tem atik
bir teş his yap abi lirle r.
Prob leml erin yer ala bile ceğ i alan ları bel irlem ede kol aylı k sa ğla 
ması açısından orga niza syon bir buzda ğına ben zeti leb ilir. Bu buz
dağını n su yüze yinin altın da ve üstü nde kalan kısıml arı vardı r. Suyun
yüze yind e görün en kısım orga niza syon un rasy onel ve yapıs al yö
neli mle rini, görü nme yen kısım ise süre ç ve dav ran ışla rla ilg ili yö 
nel imle rini be litt ir.
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