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GİRİŞ:

Herhangi bir Örgüt Geliştirme (ÖG) süreci, uzun süre devam eden
ve oldukça karmaşık bir süre·ç tir. Bu nedenle bir ÖG sürecini oluş
turan safhalar değişik yazarlar tarafından farklı şekillerde ele alınıp
incelenmiştir. Gerçekten de bir ÖG sürecini toplumun kültürüne, örgütün yapısına, çözülecek probleme, yöneticilerin ve değişme uzmanlarının özelliklerine göre değişiklikler göstermektedir.
Bir ÖG sürecinde genellikle altı safhadan sözedilebilir : Problemi tanımlama, çözümler geliştirme, harekete geçme, faaliyet planı
ve müdahale, · değerlendirme planı yapma ve sonuçları değerlendir
me. Bu safhalar farklı şekillerde ve değişik kapsamlarda ele alına
bilir. Ancak bu safhalar ne kadar çok ve hangi içeriğe sahip bulunurlarsa bulunsunlar, bir ÖG sürecinde üç temel fonksiyonel safhadan bahsedilebilir. ÖG sürecinin temel ögeleri olarak adlandırıla
bilecek bu üç safha şunlardır :
a. Örgütü ve problemlerini teşhis
b. Müdahale etme ve
c.

Gelişen

değişiklik

yeni süreçlerin

korunması

ÖG sürecinde teşhis; tüm örgüt sistemi, alt sistemleri ve sürecJeri hakkında sürekli bilgi toplamayı ve toplanan bilgilerin analizini kapsar. Kısaca teşhis, hangi süreç ve yapıl~rın yetersiz olduğu
nun belirlenmesi ve etkili bir örgüt modelinin ortaya konulması sürecidir. Yetersiz yapı ve süreçleri etkili haie getirmeye yönelik faaliyet ve yöntemler de müdahale olarak tanımlanır. Değişme ise bütün
bu faaliyetlerd~n sonra gerçekleşen bir sonuçtur.

Örgüt sisteminin ve problemlerinin teşhis edilmesiyle ilgili sorunlar önceki sayıda kısaca incelenmişti ("'). Bu çalışmada ise OG
sürecinin ikinci 'temel ögesi olan alıcı sisteme müdahale etme ve değişiklik yapma konusu · üzerinde durulacaktır.

A. ÖRGÜT GELİŞTİRMEDE MÜDAHALE SORUNU ve
MÜDAHALE .TEKNİKLERİ

1. Müdahalenin
Müdahale kelime

Tanım!
anlamı

ve

Anlamı

:

itibariyle ilgili

kişiler

veya gruplar ara-

sına girerek sonucu etkilemek veya değiştirmek amacıyla olay yahut

duruma karışmak demektir. Anc~k herhangi bir Örgüt Geliştirme programında ·genellikle bir öğrenme tekniğini veya ·metodunu ifade etmek
için kullanılmaktadır.
C. Argyris müdahale kavramını, «yardım etmek amacıyla örgüt
üyelerinin, gruplarının veya hedeflerinin arasına girmek, devam eden
ilişkiler sistemine dahi-1 olmak» (1) şeklinde tanımlamaktadır.
sistemin hissedilen değişme ihtiyacına cevap vermesi, (b) değişme olayını planlama ve uygulama faaliyetlerinde alıcı sisteme de yer vermesi, (c) örgüt kültüründe normatif bir qeğişikliğe yol acması olarak tanımla·
mıştır (2 ).

'W. Burke ise müdahaleyi bir örgütün; (a)

alıcı

Daha teknik bir tanımı French ve Bell yapmıştır: Seçilmiş örgüt
birimlerinin (hedef gruplar veya bireyler) dolaylı yahut dolaysız olarak örgütü iyileştirmeye yönelik ·bir görev ya da birbirini takip eden
görevleri yerine .getirmek için yaptıkları yapılandırılmış faaliyetler .dizisidir (3 ).
{*) Bu 1konu için bkz. ÖMER DİNÇER: Organizasyon Geliştirme Süresinde İlk
Adım; Organizasyon Sistemini ve Problemlerini Teşhis, M. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi o·e rgisi; cilt: 2, sayı : 2, İstanbul, 1985, sh. 11 - 24.

(1) Chris Argyris; lntervention Theory and Method: A Benavioral Science,
. Addison - Wesley Pub. Com., Mass. 1973, s. 15.
W. Burke; Comtemporary Organization Development: Conceptual Orienta' {2 )
Hons and lnterva·t ions. NTL lnstitute for Applied Behavioral Science, Washington
1976, s. 6.
· (3) Wendell L. French ve Cecil H. Bell; Organization - Development: Behavioral Science lntervention for Organization lmprovement, Prentice Hail, ine. Englewood
Cliffs, 1978, s. 102.
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Burada değişik yazarlar tarafından yapılmış daha başka tanımlar
da vermek mümkündür. Konunun karmaşık ve geniş kapsamlı bir yapıya sahip olması, yapılan tanımların soyut ve eksik kalması, yazar
ve uygulamacılarının bakış acılarının farklılığı gibi faktörler yapılan
tanımların cokluğ1;mun belli başlı nedenleri olmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak yeni bir tanım verm.e yerine müdahalenin . özelliklerini
ve kapsamını açıklamak daha uygun bir yaklaşım olacaktır.
Müdahale, sadece örgüt içinden veya dışından bir kimsenin (değişme uzmanının) örgüt için yaptığı bir takım faaliyetler değildir. Bir
örgütün hayatında gerçekleşen tüm faaliyetlerdir. Bu nedenle alıcı
sistemin de bir danışman yahut değişme uzmanı_nın yardımı olmaksı
zın bir şeyler yapma hakkı vardır. Değişme uzmanı, problem çözmede, karar almada ve uygulamada daha etkili olmalarıni sağlamak amacıyla alıcı sisteme yardım ederken, alıcı sistem de kendisine bir şeyler
4
yapılmasını beklemez, faaliyetlerine aktif olarak katılır ( ). Kısaca, müdahale gönüllü ~ir. işbirliği içerisinde ortak bir çaba gerektirir.
1

Müdahale probleme yönelik bir davranıştır. Bu nedenle herhangi
bir problem kesin olarak teşhis edilmemiş olsa bile hissedilmiş ol•
malıdır (5 ).
Müdahale hem yaşayarak öğrenmeyi hem de · teorik öğrenmeyi
6
icerir. Alıcı sistem hem -problem çözmeyi hem de öğrenmeyi öğretir ( ).
Bu nedenle alıcı, müdahaleciye karşı gittikçe azalan bir ihtiyaç duyar (7).
Müdahale, örgüt geliştirme çabalarından ayrı olarak düşünülme
melidir. Çünkü müdahale, örgüt geliştirme plan ve uygulamalarının
bir parçasıdır ve bir örgüt geliştirme programı boyunca alıcı ve değişme uzmanının planlı , faaliyetler dizisini ifade eder. Öte yandan
müdahale, örgütün sadece mevcud problemlerine yönelik değildir.
Örgütün aynı tür problemleri teşhis etmesi ve çözümleyebilmesi için
gerekli kabiliyet ve davranışların geliştirmesine çalışır. Böylece, örgüt
üyelerinin kendi takımlarını daha etkili yönetecek ve örgüt kültürünü
daha iyi hale getirecek fonksiyonlarını geliştirmesi sağlanır.

(5 )

a.e., s. 102.
a.e., s. 102.

(6 )

a.e., s. 104.

(7)

Chris Argyris; a.g.e., s. 1'6.

(4 ) ·
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2. rtAüdahalenin . Boyutları ve

Derinliği

:

Müdahalenin probleme 'yönelik bir davranış olması, problemin
edilmesi ve onun çözümünde kullanılacak teknik ve metodun
seçimini ön plana çıkarmaktadır.
teşhis

Teşhis süreci, örgüt geliştirme programının nihai başarısında çok
önemli bir safhadır. Tam olarak teşhis yapmayı sağlayacak yaklaşımlar olmamakla birlikte, yöneticiler prob,lemin kaynağının örgütün
yapısıyla mı yoksa süreçleriyle mi ilgili olduğunu belirleyecek sistematik bir teşhis yapabilirler {8 ).

Problemlerin yer alabileceği alanları belirlemede kolaylık sağla
örgüt bir buz dağına benzetilebilir (9 ). Bir buzdağının
su yüzeyinin altında v'-e . üstünde kalan kısımları vardır. Suyun yüzeyinde görünen kısım örgütün rasyonel ve yapısal yönelimlerini, görünmeyen kısım ise süreç ve davranışlarıyla ilgili yönelimleri belirtir.
ması acısından

Üretim, verimlilik, tatmin, uyum sağlama ve gelişme · konularında
etkili olmayla ilgili örgüt problemleri büyüdükçe ve örgütün süreçterine ve kişisel davranışlara doğru kaydıkça niyet edilen değişik
liğin önem ve derinliği de artar. Problemin kaynqğı ile niyet edilen
değişikliğin derecesi arasındaki ilişki Tablo - 1'de gösterilmiştir. Burada bir örgüt geliştirme programı için on ayrı seviyede· hedef belirtilmiştir. Hedefler soldan sağa doğru hareket eder ve grup ve kişi
merkezli · örgüt geliştirme programları daha derinferde yer alır.
Bu noktada bir yönetici veya örgüt geliştirme uygulayıcısı için
temel sorun, belirli bir örgütte ve belirli bir durumda en uygun müdahale tekniğinin seçilmesidir.
Uygun bir müdahale seviyesinin secimi, güç kavramına ve de1
ğişme uzmanının norm ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Müdahalenin derinliği, yönetimin mevcud problemin farkına varması ve yürüteceği değişiklik uygulamalarında istekli olması halinde daha kolay teşhis edilecektir. Öte yandan seçilen müdahalenin yalnızca probleme uygun seviyede olması yeterli değildir. Aynı zamanda içinde
bulunulan şartlar ile de uygun olması gerekmekted!r. Bu şartlar, kıs-

(8)

J. L. Gibson, J. M. lvancevich and J. H. Donelly; Organizations, Bussiness

Pub. ine. 4. Ed. Texas, 19'82, s. 56.
( 9)
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a.e., s. 560-561.

Tablo 1 : Problemin

kaynağı

ile niyet edilen

değişikliğin

derinliği

arasındaki

ilişki

:

BAŞLICA ÖRGÜT GELİŞTİRME ALANLAR! :

YAPJSAL ALANLAR
I. SEVİYE
Örgüt

II.

Yapısı

ilgili politika
ve

SEVİYE

İşlemlerle

uygulamaları

DAVRANIŞSAL

III. SEVİYE
Personel
Politika ve

Değerleme

uygulamaları

iyileştirme

IV.

SEVİYE

İş, Başarı,

ve

V. SEVİYE
Yönetimle
ilgili tutum
ve

VI. SEVİYE
Yönetim dışı
tutum ve

SEVİYE

ALANLAR

Gruplararası

VIII. SEVİYE IX. SEVİYE
Grup içi
Birey

X. SEVİYE
Birey· Grup

Davranış

Davranış

Davranışı

VII.

Davranışı

Davranışlar

davranışlar

NİYET EDİLEN DEGİŞİKLİG· İN
DÜŞÜK ---~~~~~~~~~~~~~-

DERİNLİGİ

~--------------'------------~YÜKSEK

Koynaık: J. L Gibson, J. M. lvancevich and J. H. Danelly; Organizations, Bussiness Pub. ine . 4. ed., Texas, 1982, s. 562 .
.ı::.
.....ı

C1l

rnen örgütün politik iklimiyle kısmen de değişikliğe hazır olup olmamasıyla ilgilidir ·(

10

).

Kısaca, bir değişiklik çabasının başarısı, Örgüt Geliştirmenin fel-

sefe,

varsayım,

özellik ve ·süreçlerinin iyi bir

şekilde anlaşılıp

uygu-

lanmasına bağlıdır.

3. Müdahale Tekniklerinin

Sınıflandmlması

Örgüt Geliştirme programları iki temel müdahale tekniği ile baş
(11 ). : T - Grup çalışmaları ve «tutum araştırmaları ve geribesleme» (survey Feedback). Ancak daha sonralar! örgüt geliştirme
· programlarında kullanılmak üzere bir çok müdahale yöntemi geliş
tirilmiştir. Sayıları gittikçe artan bu yöntemler, problemlerin kaynağı
ve niyet edilen değişikliğin derinliğine göre yazarlar tarafından farklı
şekillerde sınıflandırılmıştır. Bloke ve Mouton'un «Danışma Kübü»,
Bowers - Franklin ve Pecorella'nın «Haberci, Problem ve Müdahale
Şekli», White ve Mitchell'in «Örgüt Geliştirme Yüz·eyleri», Lipitt ve
Lipitt'in «Değişme Ajanı, Safhaları ve Alıcı», French ve Bell'in «Hedef Gruplar ve Hipotezleştirilmiş _Değişme Mekanizmaları» ve Harrison~un «Müdahalenin Derinliği» ile ilgili sınıflandırmaları bunlar arasında sayılabilir (12 ).
lamıştır

Bu

sınıflandırmaları ayrı ayrı

incelemek,

cından uzaklaştırabilir. Ancak R. Harrison

çalışmayı

temel ama-

·ve French - Bell'in sınıf

landırmalarını kısaca

ele almak, dinamik ve karmaşık bir süreç olan
Örgüt Geliştirme ve Müdahale Sorunu'nun qnlaşılmasını kolaylaştı
racaktır.

R.. Harrison değişik müdahale tekniklerini, derinliklerine göre
bir şekilde ayırmıştır (13 ). Derinlik, herhangi bir müdahale

kapsamlı

(ıoı
Edgar F. Huse; Organization Development and Change,· West Pub. comp.
New York. s. 145.
( 11 )
a.e., s. 101.
( 12 )
Robert Blaıke and J. Mouton; Consultation, Addison - Wesley, Pub. Cornp.
Mass 1976, D. Wers, J. Fra-nıklin and P. Pecorella: Matching Problems, Precursors
and interventions in OD: A sy·s tematic Approach, Journal of Applied Behavioral
Science, 1978; S. White and T. Mitohell; Organization Development A. Review of
Content and Research Design; Academy of Management Review. 197 R. Upitt and
G. Lipitt; Consulting Process in Action, Training and Development Jourrıal.

( 13)
R. Harrison; Choosing The Depth •o f organizational lntervention, Joumal
of Applied Behavioral Science, V. 6, N. 1970, s. 1a1~201.
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teknigi,nin kişilerin duygusal ilgilerini çekme derecesini ifade eder.
Her bir müdahale az veya çok kişilerin duygusal alanına yönelik olabilir. Harrison'a göre hangi müdahalenin ne. derece kişilerin duygusal ilgilerini doğrudan çektiği önemlidir. Bu noktadan harekeUe sistem teorisine bağlı olarak, müdahalenin bireylerin duygusal ilgilerini
çekme derecesine QÖre Tablo - 2'de görüldüğü ·gibi 4 strateji önermiştir.

Tablo - 2 :

Geniş

Derinliğine

S.istem

Göre Müdahale Te·knikle·r i

Yaklaşımları

Durumsallık Yaklaşım·ı

Tutum Araştırması ve Feedback
Örgüt Üyelerini Karşılaştırma Toplantısı
Tali (Colleteral) Organizasyon
Çalışma Hayatının Nitelikleri Programı
Yönetim Tarzı Geliştirme Ölçeği
Birey - Örgüt Etkileşimi
İş Düzenleme

Karar Merkezleri
Rol Analizi
Amaçlara Göre Yönetim
Kişinin Calışma Tarzıyla: İlgili Yaklaşımlar

Sürec Danışmanlığı
Üçüncü - Şahıs Mqdahalesi
Takım Kurma
Departmanlar arası ve gruplar
Kişisel Analiz ve İlişkiler

arası ilişkileri

yönetimi

.

Hayat ve Meslek Planlaması
Laboratuvar Eğitimi
Münazara Grupları
Özel Danışman
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Harrison bu strateiieri tanımlamak icln «kabul edilebilirlik» ve
kavramlarını kullanmaktadır. «Kabul edilebilirlik» bilgilerin açıklık ve ortak verilerin yaygınlık derecesini, «kişisellik» ise müdahalenin örgütten çok kişi üzerinde odaklaşma derecesini ifade eder.
Buna göre Harrison'un müdahaleleri, kişiselleştirilmemiş yöntemlerden kişiselleştirilmiş birex merkezli yöntemlere do~ru bir liste halinde
«kişisellik»

uzanır.

French ye Bell ise örgüt geliştirme müdahalelerini sınıflandırır
ken iki bağımsız boyut ele alırlar {14 } : Birey - grup boyutu ve görev 1 ;
süreç boyutu.
Müdahaleler, üzerinde değişiklik yapılmak istenen kişi ve· gruplara (hedef gruplara} göre sınıflandırılabilir. Hedef gruplar; bireyler,
iki veya ü.clü gruplar, takımlar veya daha büyük gruplar, gruplararası
ilişkiler ve tüm örgüt olabilir. Değişiklik hangi gruplar için düşünül
mekte ·ise ona. ·göre bir müdahale yöntemi seçmek gerekecektir.
Öte yandan müdahaleler, niyet edilen değişikliğin hipotezine göre
de sınıflandırılabilir. Niyet edilen değişikliğin hipot(;}zleri şunlar olabilir: Geribesleme ' sağlama, değişen sosyo-kültürel normların farkına varma, etkileşim ve haberleşmeyi arttırma, farklılıkların çözümü için karşılaştırma ve çalışma, yeni bilgiler ve yetenekleri kullanmak için eğitim. Bütün bu sınıflamalar tablo - 3'de gösterilmiştir.
verilen bilgilerin. ışığında şu sonuçlar çıkarılabilir : Bir
örgütün problemleri genel olarak iki uc alanda yer a.lmaktadır : ör~
gütün yapısında ya da süreçlerinde - Örgüt geliştirme müdahC?leleri
genel bir sınıflama ile ya üyenin yeni ve değişik birine rapor vermesi
gibi bir yapı değişikliğini ya da tutum ve davranışlardaki değişiklik
leri ,g erektirmektedir. Tutum v~ davranış değişiklikleri ise örgütten
gruba ve kişiye doğru uzanmaktadır.
Yukarıda

İnsanlar ihtiyaçların tatmini, tutumların gelişmesi motivasyon gi-

bi davranış ve yönelimlere sahipken yapı her zaman değişme, bölünme ve bütünleşme problemleriyle karşı karşıyadır. Kişi ve kişiler
arası, grup ve guruplar arası ilişkiler sonucunda örgüt daima haberleşme, karar verme, ödüllendirme ve değerlendirme giri süreçlerle
ve sürec· problemleriyle ic içedir. Kısaca örgüt geliştirme faaliyetleri
genel olarak bu iki alana yöneliktir ve bu alanlardaki yapı, gruplar
( 14 )
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Wendell L. French ve Cecil H. Beli; a.g.e., s: 109-115.

Tablô: 3 -

A -

(W.L. French ve C.H. Bell'e göre) Değişik açılardan müdohcile
teknikle·r inin sınıflandırılması

İKİ BAGIMSIZ BOYUTA GÖRE SINIFLANDIRMA

~~~~~~~~~

BİREY - GRUP BOYUTU

GRUP

t

::::>
ı::::>

>
w
c:::

:Q
C!)

~

- Rol analiz tekniği
-:--- Eğitim : Karar verme
Problem çözme
- Meslek Planlaması
- YöneUm tarzı Geliştirme
Ölçeği (birinci safha)
- Amaçlara göre Yönetim ve

-

o
w

yapı

değişi,kliği

~ Karşılaş1 tırma Toplantıları

Takım

-

Kurma
Faaliyetler
Yönetim tarzı ·geliştirme ölçeği
(2. 3. safha)

-

Tut:u m araştırması ve
geribesleme
Takım Kurma
Gruplararası faaliyetler
Süreç Danışmanl:ığı
T - Grupları~ (Aile)
Yönetim ta~zı geliştirme
ölçeği (2. 3. safha)

İş Zenginleştirmenin :bazı

m

Tekniık

Tutum araştırmaları ve geri
besleme

Gruplararası

şekilleri

c:::
en

:::J

>
w o
o:: w
:Q
c:::
C!)
:::::>
U)

.-

Hayat
Süreç

Planlaması

Eğitim

: Grup dinamikleri,

Danışmanlığı

planlı değişme

T - Grupları (yabancı)
Yönetim tarzı geliştirme
ölçeği (1. ,safha)
Karşılıklı ilişkiler Analizi

-

•

1

-
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~.
B TÜM ÖRGÜT
-

Hayat ve Mesle1k

TAKIMLAR VEYA
GRUPLAR ARASI İLİŞ. DAHA BÜYÜK GRUPLAR
-

bazı

şekilleri

. ilişkiler

-

Karşılıklı

-

analizi
Örgüt Geliştirmeye
Gestalt Yaklaşımı

-

Sürec
danışmanlığı

Planlaması

- Rol Analizi Teıkniği
- Duyarlı'k Eğitimi
....... Eğitim : Karar verme,
problem cözme,
sürecler, planlama,
.amac belirleme v.s.
~ Yönetim tarzı geliş
tirme ölceği (1. safha)
---: İş zenginleştirmenin

ALiCi BİRİMLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

-

Yönetim

Tarzı

Geliştirrr)e öıceği

-

(2. 3. safha)
Örgüt Geliştirme
ye Gestalt
Yaklaşımı

-

Kurma : Görev
Yönelimli Süreç
Yönelimli
T-Grup (Aile}
Tutum Araştırması
ve Geribesleme
Rol Analiz Tekniği
Sosyo Teknik
Sistemler
Amaçlara Göre
Yönetim ve İş

Takım

İKİLİ VEYA
ÜÇLÜ GRUPLAR

---:

Gruplararası

Faaliyetler
---: Örgütsel Ayna
- Süreç Danışmanlıığ
- Yönetim Tarzı
Geliştirme Ölçeği

-

(3. safha}
Tutum araştırması
ve geribesleme

BİREYLER

-

---: Karşılaştırma
· toplantıları
- Strateik Planlama
Faaliyetleri
- Yönetim Tarzı
Geliştirme Ölçeği

-

Zenginleştirmenin

b<:ızı

şekiller~

Tali Örgütler gibi
teknik- yapı değişik
likleri .

-

(4. 5. 6. safha)
Tutum Araştırmaları
ve Geribesleme
R. Ukert Sistem 4
yaıklaşımı

C -

DEGİŞİKLİGİN HİPOTEZİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
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Değişen

ve olumsuz
sosyo - kültürel

değerlerin

farkına

-

T-Grup
Sürec Danışmanlığı
Örgütsel Ayna

-

Yönetim

.-

Takım

ı
..

.

Tarzı Geliştirme Olceği -----ı

Kurma

T-Grup
Yönetim Tarzı Geliştirme Ölceği

varma
Etkileşim

ve

Haberleşmenin

.

Arttırılması

-

Tutum araştırması ve Geribesleme
Örgütsel A·yna
Amaçlara Göre Yönetimin bazı

-

Ta•kım

şekilleri

- - - - - - - - --Farklılıkların

çözümü
icin ıkarşılaşma ve
calışma

Kurma
Te'knik yapı değişikl,ikleri
Sosya Teknik Sistemler

- - -- - --- Karşılaştırma

-

- - - - - - --- -- -- - ! - - - - - ·~
~

ı

1) Yeni bilgiler
2) Kabili'yetleri
kullanma yolu

· ile EOltim

Toplantıları

Örgütsel Ayna
Örgüt Geliştermeve Gestalt yaklaşımı
Tali Örgütler
- - - - - - -- - - - - -

....__ Hayat ve Meslek Planlaması
- Takım Kurma
- T-Grupları
.
- Süreç danışmanlığı
- Karşııııkı-ı İlişkiler Analizi
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grup içi ilişkiler ve kişiler ayrı ayrı hedef birim (alıcı
sistem) olabilirler.
Bir başka acıdan örgütün problemlerine yapılan müdahaleler,
problemlerin nitelik ve kapsamlarına göre örgüt sisteminin tümüne
veya a,l t sistemlerine yönelik olabilirler. Bu iki farklı değişken (yapı
ve süreç boyutu ile örgüt sistemi ve alt sistem boyutu) dikkate alı
narak yeni bir sınıflama yapılabilir (Tablo - 4).
arası ilişkiler,

ÖRGÜTÜN UNSıURLARI

ÖRGÜT SİSTEMİ
-

a.

-

< >

-

Dururnsallik ya'klaşımı
(Lawrence - Larsoh modeli)
Matriks Organizasyon
Sosyo Teıkni'k Sistemler
Tali (Colleteral) Organizas y·on

-

iş Zenginleştirme

Karar Merkezleri
Amaçlara Göre Yönetim
Esnek Çalışma Saatleri

en..

Yönetim Tarzı Geliştirme Ölçeği
Tutum araştırmaları ve·
geri besleme
~ Örgüt Üyelerini Karşılaşıtırıma

-

E
E o

g.... -

R. Likert ve Sistem 4.

g.

Ya'klaşımı

o

w

-

Çalışma

hayatının

nitelikleri

Gruplararası Taıkım

Kurma

Örgütsel Ayna

(!)

Toplantısı ·

-

-

--·- ----

(5

- Süreç Danışmanlığı
- , Rol görüşme
- Rol analiz te'kniği
- Takım Kurma

c::
o

en

Ü)

E
o

~

~

-

·en· -

~

Duyariık Eğitimi

Münazara Grupları
Hayot ve Kariyer Planlama
Karşılıklı ilişkiler analizi

Müdahale teknikle ri sıralanırken en yüzeyde olandan derine doğ
ru bir sıra takip edilmiştir. Burada önemle üzerinde durulması gereken birkaç nokta vardır: Birincisi , müdahale teknikle rinin birbirinden
keskin çizgilerle ayrılarak bir sınıflamaya tabi tutulamayacağıdır. Nitekim birçok yazarın yaptığı sınıflamalarda müdahalelerin değişik
özellikleri ön planda tutulduğu için farklı teknikle r aynı grupda deözelğerlendirilebilmiştir. Buradaki sınıflamada müdahalelerin genel
r.
likleri ve sonuclorının benzerliği "dikkate alınmıştı
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:_'

Üzerinde durulması gereken ikinci nokta ise, örgüt sistemi ifadesi
ile örgütün bütününün kastedilmediğidir. Örgüt sistemi ayırımı müdahalelerin derinliğini seçerken . genel bir sınıflamayı içermektedir.
örgüt içindeki kişi veya gruplar üzerinde durmaktan ÇOk örgütün
kendisini ön plana alan müdahaleler bu grupta ·değerlendirilmiştir.
· Müdahale tekniklerinin en üst kısmında örgütün yapısına yönelik
olanlar yer alır. Durumsalhk yaklaşımı (Contingency Approa·ch), matriks organiza.syon (Matrix Orga.nization) gibi. Bu müdahaleler örgütün tümünü veya belirli bir alt sistemi içine alabilen geniş kapsamlı
yaklaşımlardır. İnsanlar üzerinde etkili ve belirli bir görevi başarma
da gerekli olan yapıyı düzenlemeye yöneliktir. Daha çok rol belirsizliği
ve rol _çatışması gibi unsurların ortaya çıkardığı etkinlik problemleri
üzerinde dururlar (15 ).
1

Yönetim tarzı geliştirme ölçeği (Managerial Grid Development),
tutum araştırmaları ve geribes.leme (Survey Feedl - back), örgüt üyelerini karşılaştırma toplantısı (Org:aıniza.tion Confrontati'on Meeting)
gibi teknikler de yine aynı seviyede yer alır. Ancak bu teknikler diğerleri gibi başarılacak görevlerin gerekleri üzerinde değil, o görevin
nasıl başarılacağı konusu üzerinde durur.
Bu seviyeden daha aşağıda, buzdağı benzetmesinde suya daha
yakın olan kısımda örgüt yapısına yönelik ancak kişi ile örgüt etkileşimine daha ağırlık veren aı:naçlara: göre yönetim (Mana.g.ement B.y
Objectives), iş zenginleştirme (Job Enrichment), ve esnek çalışma
saatleri (Flexible Working hours) gibi teknikler yer alır. Bu teknikler
yapıya yönelik olmakla birlikte kişilerin başarısı ve gözlenebilir davranışları üzerinde durur ve kişilere motivasyon konusunda güçlü duy- ·
gular verirler (16).
Aynı seviyede gruplar arası takım kurma (lntergroup teamBuilding) ve örgütsel ayna. (Organiz.ation.a· ı Mirror) gibi teknikler de yer
alır. Bu teknikler grup ve gruplararası süreçlere yöneliktir. Daha çok
gruplar arasında çatışma ve rekabet olduğu zaman müdahale aracı
olarak kullanılırlar.

Grup ve takım süreçlerine yönelik teknikleri biraz daha derinde
Bunlar daha çok grup süreçleri ve, kişilerin çalışma tarzları üzerinde yoğunlaşırlar. Grup faaliyetlerinin, üyelerin diğerleriyle
etkili bir şekilde çalışmaları halinde . başarılı olacağı varsayımından
yer

alırlar.

( 15)
( 16)

Edgar F. Huse; a.g.e., s. 206.
a.e., s. 288.
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ss Consu fhareke t eden teknik ler arasında süreç danışmanlığı (Proce
(Role
tation) , rol görüşme (Role negati ation), rol analizi tekniği
olanlaönemli
g)
Analys is Techn ique), ve takım kurma (team- buildin
daha iyi yapma
rıdır. Özellik le takım kurma tekniği hem grubun işi
tat~in etmele rini sağ
başansını hem de grup üyeler inin ihtiyaçlarını
grup normları
yoluyla
tleri
faaliye
layan bir teknikt ir. Takım kurma
leri daha iyi
güçlük
ve
mleri
·daha açık hale gelir. Grup üyeleri proble
r arasında
grupla
karşılayabilirler. Üyeler grup içinde kendi ro11~rini,
17
deki müda kendi gruplarının yerini daha iyi farked erler ( ). Bu seviye
malarla büdahale ler genell ikle grup dinam ikleri sahasındaki araştır
18
).
(
tur
doğmuş
tinden
tünleŞen labora tuör eğitimi hareke
üzeEn derind e ise kişinin inanç, değer, tutum ve davranışları
duda
arasın
Bunlar
r.
aktadı
rinde duran müçlahale teknik leri bulunm
nter
(Encou
ı
gruplar
yarhk eğ. itim.leri {sensi tivity Tra.i ning), münaz ara
ng,), kargroups ), hayat ve kariye r plan!a ma (Life and Coree·r Planni
önemli olanlarıdır. Bu
ş~hklı ilişkiler (Trans actionc il Analys is) analiz.i
deney erek öğren
erini
süreçl
grup
ve
müdah aleler kişinin gelişmesini
mesini amaç edinirt er.

B. ÖG SÜRECİNDE ÖGRENME VE DAVRANIŞ DEGİŞİKLİGİ
irmede en
Öğrenme insan davranışlarını oluşturmada ve d~ğişt
ilgilieyle
öğrenm
ışlar
davran
öneml i süreçt ir. Kişinin yaptığı bütün
dır.
kavram
r
anahta
dir ve yapılan bu davranışları anlaya bilmed e
irmede en
Öğrenme insan davranışlarını oluşturmadd ve değişt
ilgilidir
önemli süreçt ir. Kişinin yaptığı bütün davranışlar öğrenmeyle
dır.
kavram
r
anahta
e
bilmed
anlaya
ve yapılan bu d~vranışlan
e, peGenel kabul görmüş bir tanımı olmam akla birlikte öğrenm
a
ışlard
davran
le
bilgiler
edilen
kiştirilmiş talim ve tecrüb elerde n elde
9
öğ
an
tanımd
Bu
).
{1
tir
nisbet en sürekli bir değişiklik yapma demek
: 1) Öğren
renme süreci nin üç önemli özelliği olduğu anlaşılmaktadır
değişiklik
me olumlu ya da olumsu z bir davranış değişikliğidir, 2) bu
öğren
ler talim veya tecrüb eler sonucu gerçekleşir, 3) değ.işikliğin
20
burada
Ancak
).
(
r
gereki
mesi
me olabilm esL için sürekl ilik göster
kavram olduğunu beöğrenmenin psikolo jik bir süreç ve soyut bir
a.e., s. 330.
Wendel l L. French ve Cecil H. Bell; a.g.e., s. 118.
ency Approac h,
Fred Luth_ans; ınroduction to Manage ment : A · conting
( 19)
237.
s.
1976,
McGraw -Hill Book Gomp., New Yo·rk,
-Hill Book
Clifford 1. Morgan ; A Brief lntroduc tion to Psychol ogy, McGraw
( 20 )
comp., New York, 1977, s. 99.
( 17 )
( 18 )
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lirtmekte yarar vardır. Çünkü öğrenme gözle görülmez· ve ancak gözlemlenebilen davranışlarla hükmedilir. Aşağıdaki durumlar öğrenme
nin gerçekleştiğine işaret sayılabilir (21 ) :
1. Bir kimsenin öne.eden
olarak anlaması,
2. Bir kimsenin önceden
pabilmesi,

bilmediği

bir

şeyi düşünce

yapmadığı davranış

ve kavram

ve kabiliyetleri ya-

3. Bir kimsenin önceden sahip olduğu iki değişik kabiliyet, bilgi,
kavram veya davranışı yeni bir bakış içerisinde birleştirebilmesi,
4. Bir kimsenin yeni kabiliyet, bilgi, kavram veya
lanabilmesi veya uygulayabilme si,

davranışı

kul-

5. Bir kimsenin sahip olduğu kabiliyet ve bilgilerini ya da davanlayabilmesi .ve/veya uygulayabilme si.

ranışlarını

Öğrenme süreci, kişinin kendisi hakkında bazı çıkmaz ve olumsuzluk bilgilerini almasıyla başlar (22 ). Bu tur bil·g ileri dikkate almak
ve değerlendirmek öğrenme ,sürecinde temel bir tutum değişikliğini
gerektirir. Tutum değişikliği tüm öğrenme sürecinde ilk safhadır ve
bu sürecin en önef'.lli ögesidir.

Tutum değişikliği üç safhada gerçekleşir {23 ) : Çözülme, değişme
ve yeniden dondurma. Çözülme safhasında uyumsuzluk bilgileri alın
dıktan sonra değişme ihtiyacı duyulur. Değişme engelleri azaltılarak
psikolojik güç sağlanır. Bu safhada öğrenme prensiplerinde sönme,
aktif bir rol oynar. Unutma, bastırma ve söndürme yoluyla kişi eski
tutumlarınçfan kopar ve yenilerini benimsemeye hazır hale gelir.
Değişme safhasında ise kişi çevresini inceden inceye gözden
geçirir ve yeni davranış modellerini tanımlamaya çalışır.
Son safhada da yeni davranış modellerini önce kendi kişilik sis-.temiyle, sonra çevresiyle olan ilişkiler sistemiyle bütünleştirir. Bu
safha meydana gelen degişiklikleri koruma ve yerleştirme safhasıdır.
Tutum

değişikliği başarıyla gercekleştirildikten

ramşlar oluşturulur.

Ancak burada bir

vardır.

davranış değişikliği,

Herhçmgi bir

sonra, yeni davhatırlatmakta yarar
yalnızca psikolojik duygu

noktayı

( 21 )
(22 )

Fred Luthans a.g.e .. s. 238.
Edgar Schein ve Warren G. Bennis; Personel and Organizational Changes
tıırougf'l Group Methods: The L.a boratory Approach, J·ohn Wiley and sons Pub. ine.
New Yorık. 1965, s. 273.
(23) Edga·r F. Huse; a:g.e., s. 64-65.
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ödülle ndirilm esine de bağlıdır.
en biri de o davDavranış değişikliğinin sağlanmasında temel ilkelerd
ir. Herhangi bir
lmesid
ranışın görüle bilen sonuçlarıyla kontro l edilebi
anacağına bağlı oladavranış ortaya konuld uktan sonra nasıl karşıl
ış olumlu
rak güçlen ebilir veya zayıflayabilir. Meselô eğer yeni davran
bir şekilde karşılanırsa tekrarl anma ihtima li artacaktır.
leşebilmesi için
Kısaca h~rhangi bir davranış değişikliğinin gerçek
yeterli
psikolo jik iç faktörl er (duygu, inanç, tutum vs.)in değişmesi
lenme
destek
da
an
dışard
ış
davron
değildir. Aynı zamanda bu yeni
en
belirley
liğini
değişik
ış
lidir. Hangi tür öğrenme olursa olsun davran
söndürme, genellebazı prensi pler vardır : Pekiştirme, cezalandırma,
24
me, ayırdetme, şekillendirme ve model alma ~ibi ( ).

ve tutuml ara

değil

yeni

davranışların

.
Örgütl erde meydana gelen a:ıayların birçoğu öğrenmeye dayanır
ele
düşünc
Örgüt üyeleri devamlı . olarak örgüt hakkındaki duygu ve
likler
rini değiştirdikleri gibi uygulanan teori ve sistem lerde de değişik
belirtHemen
lir.
sözedi
meden
öğren
el
yaparlar. Bu noktad a örgüts
öğrenme
mekte yarar vardır ki, yukard a kısaca açıklanan bireysel
me öröğren
l
bireyse
olmadan örgüts el öğrenme olmaz. Bir anlamda
gütsel öğrenme için gerekli fakat yeterli değildir.
ek
,Ö rgütse l öğrenme, · örgüt hakkındaki fikirler i yeniden incelem
yapan
için gerekli olan değişiklikler konusunda ayrıntılı açıklamalar
için
rı
25
kararla
ortak
grubun
bir kavramdır ( ). Üyeler yetkile ndirme ve
edilir.
söz
meden
yeni kuralla r geliştirdikleri zaman örgüts el öğren
ış teorile ri oluşturdu
Kişi tıpkı kendi davranışlarından kişisel davran
el davranış teorile ri
ğu gibi, örgüts el davranış tarzlarından da örgüts
· olan davranış teoa
ılmakt
kullan
n
çıkarabilir. Örgüt üyeleri, örgütü
erek iç ve dış
düzelt
ve
rilerind eki hataları veya eksikli kleri bulara k
öğrenme
çevredeki değişikliklere cevap verdik leri zaman örgüts el
gercekleşec.ektir

(26 ).

çıkar
En basit örgüts el öğrenme hata, düzeltme şeklinde ortaya
27
üyeörgüt
e,
öğrenm
yönlü
Tek
:
)
ve tek yönlü öğrenme niteliği taşır (
için
k
verme
cevap
lerinin örgütü n iç ve dış çevresindeki değişiklikİere
terinin
davranış teorile
hataları sezip, uygula nmakt a olan örgüts el
· öğrenmel özellik lerini koruya rak bu hataları düzeltmeleridir. Bu tür

Fred · Luthans ; a.g.e., s. 240.
g: A Theory of
Chris Argyris ve Donald A. Schön; Organiz ational Learnin
28.
.
s
·
1978,
Mass.,
Comp·.,
Pub.
-Wesley
Action P~rspective, Addison
a.e., s. 29.
( 26 )
27
a.e., s. 18 - 20.
( )
( 24 )

( 25 )
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mede tek yönlü bir etki - tepki söz konusudur. Kişi hatayı sezer ve
örgüt normlarının içindeki .strateji ve varsayımları biraz değiştirerek
hataya cevap verir. Öğrenmede başarının ölçüsü o üyenin etkili olmasına bağlıdır.

Örgütsel öğrenme tek yönlü olabileceği gibi çift yönlü de olabilir.
Cift yönlü öğrenmede sezilen hata (uyuşmazlıkların çözümü gibi) daha etkili ve anlaşılır yeni normların geliştirilmesine neden olmalıdır (28 ).
Öğrenmenin en zor ve karmaşık şekli ise öğrenmeyi öğrenmedir.
Öğrenmeyi. öğ, renme (Deutero - Learning), kişilerin yaratıcılığını yansıtan bir kavramdır ve konusunu örgütün davranış dünyası ile kabiliyetleri arasındaki etkileşim oluşturur (29 ). Bu durumda örgüt üyeleri
öğrenme için gereken şartları ve ortamı araştırırlar ve daha önce ne
öğrendiklerini, örgütsel öğrenmenin kısımlarını, öğrenmeyi hızlandı
ran veya engeHeyen faktörleri keşfederler. Öğrenme için yeni stratejiler tesbit ederler ·ve bunları uygulanır hale ·g etirerek değerlendir
meler ve ·genellemeler yaparlar.
Özet olarak öğrenme, bir kişi, grup veya örgütün yeni davranış
lar kazanmasında temel bir faktördür. Buradaki anlamıyla öğrenme,
kişi, grup veya örgütün çevresinde meydana gelen değişiklikler sonucunda ortaya . çıkar. Önceden sahip olunan bilgi beceri, tutum ve
davranış kalıpları değişen cevre şartları sonucunda ortaya çıkan
yeni örgütsel yapı, süreç ve faaliyetlerle uygunluk içinde olmayabilir.
Veni düşünce metod ve tekniklerin oluşması ve uygulanması hem
kişinin hem de sosyal bir öğrenme sistemi olarak örgütlerin öğren
mesiyle gerçekleşebilecektir.
SONUC

ÖG sürecinde ikinci ve önemli safhayı, gereken değişiklikleri geriçin uygun yöntemlerle alıcı sisteme müdahale edilmesi oluşturur.
Müdahale teknikleri genellikle örgütün tümüne, gruplararası iliş
kilere, gruba ve kişiye yönelik öğrenme teknikleridir. Hangi tekniğin
kullanılacağı, çözülmesi ·gereken problemin veya değiştirilmesi gereken süreçlrin boyutlarına ve derinliğine bağlıdır. Burada önemle üzerinde durulması ·gereken nokta problemin iyi teşhis edilmesi ve probleme uygun tekniğin seçilmesidir. Aksi halde kullanılan tekniğin kendi
başına etkili olması ve başka örgütlerde başarılı sonuçlar vermesi
hiçbir anlam ifade etmeyecektir.
çekleştirebilmek

( 28 )
( 29 )

a.e., s. 20 - 26.
a.e., s. 27 - 29.
!ıl87

ÖG sürecinde kullanılan müdahale tekniklerinin özünü öğrenme
oluşturur. Öğrenme ihtiyacı, kişi, grup veya örgütün çevresindeki değişikliklerin kendisinde meydana getirdiği uyumsuzluklar sonucunda
ortaya çıkar. Uyumsuzlukların algılanması ÖG faaliyetlerinde öğ
renme sürecinin başlama noktasını oluşturur. Tutum ve davranışla
rın değişmesi, yeni davranış modellerinin sürekli hale getirilmesi ayrı
ayrı çabalar gerektiren odak noktalarını oluştururlar.
Genel bir anlamda ele alındığı zaman, ÖG süreci alıcı sistemin
(kişi, grup, veya örgüt) davranışlarını değiştirmek amacıyla örgüt
içinde yoğun bir eğitim ve geliştirme programlarının uygulanması olarak görülebilir. Bu programlarda hedef, kişi, grup veya örgütün norm,
değer ve davranışlarının değiştirilmesidir. Kişisel duygu, düşünce ve
davranışlardan örgütsel süreç ve davranışlara kadar, hangi seviyede
olursa olsun etkili ve başarılı bir ÖG programı yürütebilmek için
üzerinde durulması gereken birkaç nokta vardır.
Herşeyden önce, ÖG sürecinde başlama noktası problemin olduğu yerçf ir. Kişiden örgüte ya da örgütten kişiye doğru yönelme
eğilimleri, problemin gerçek yerini ve derinliğini teşhis etmeye mani
olmama·lıdır. Çünkü probleme uygun müdahale tekniğinin seçilmesi,
başarılı sonuçıar almanın ön şartıdır. Öte yandan doğr_ u tekniği seçmek de yeterli olmayabilir. Aynı zamanda seçilen tekniğin doğru · kullanılması da gerekir.
ÖG sürecinde müdahale hangi noktada başlarsa başlasın değiş
me uzmanı ile örgüt yöneticileri (özellikle tepe yöneticileri) arasın
da yakın bir işbirliği gereklidir. Değişme uzmanının «tavsiye eden»,
örgüt yönetici bir işbirliği gereklidir. Değişme uzmanının «tavsiye
eden», örgüt yöneticilerinin «uygulayan» durumda olması veya yöneticilerle uzmanlar · arasında mesafeler bırakan herhangi bir başka
ilişkiler sist~mi önlenmelidir. Hem yönetiCiler hem ·de değişme uzmanı
sıkı bir işbirliği ve dayanışmaya hazır olmalıdırlar.
Son olarak ÖG nin örgütsel süreçlere yönelik olması, dikkatleri
sadece bu noktada yoğunlaştırmaya neden olmamalıdır. Örgüt için- .
de resmi yapı ile gayrı resmi yapı arasında oldukça karmaşık bir
etkileşim sözkonusudur. Bu nedenle resmi düzenlemelerle gayrı resmi değfşiklikler uyumlu h_ale getirilmelidir.
Kısaca belirtmek gerekirse, ÖG sürecinde müdahale başarılı
olmanın odak noktasıdır. Bu safhada yeteri kadar dikkatri olmak, pekçok sonuçsuz kplmış ÖG çabasının aksine, amaç edinilen hedeflerden
daha iyi sonuçlara götürebilir.
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