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ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ve DEĞİŞİME DİRENCİN

YÖNETİMİ

1) ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM KAVRAMI

1.1) Değişim Kavramının Tanımı

Değişim içinde yaşadığımız dönem ve koşullarda, önüne geçilemeyen

nitelikte bir kavramdır. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde insanlık, bugüne

kadar yaşamadığı seviyede ve hızlılıkta değişim yaşamıştır. Bu değişim her

alanda görülmektedir. Toplumsal yaşantıda,  teknolojide ve kullanılan

araçlarda 40-50 yılda görülen değişmeler, farklılaşmalar artık bir yıl, bir ay

hatta bir gün içinde gözlenmekte ve yaşanmaktadır (Tetik, 2008:2).

Değişim çok yönlü bir kavramdır. Hayatın her anında, bütün safhalarında iç

içe olunan, varlığı hissedilmeyen ancak sonuçları ile somut olarak her zaman

yüz yüze olunan bir olgudur. Değişimin birçok tanımı yapılabilir. Temel

olarak değişim, “planlı ya da plansız bir biçimde bir sistemin, bir süreç veya

ortamın belli bir durumdan başka bir duruma geçirilmesi” (Sabuncuoğlu ve

Tüz, 2003:258) olarak tanımlanabilir. Yani değişim, bizim kontrolümüzde

veya kontrolümüz dışında, devamlı süregelen bir geçiş sürecidir. Bu sürecin

tanımı o kadar geniştir ki; başkalaşmak, olmak veya yok olmak şeklinde

olabilir (Elalmış, 2008:3).

İşletme literatüründe değişim kavramı bugüne kadar birçok yazar tarafından

farklı tanımlanmıştır. En yalın anlamda değişim; belli bir durum esas

alınarak, söz konusu durumda meydana gelecek farklılaşma şeklinde

tanımlanabilir (Demirbilek, 1993:103).  En ayrıntılı biçimde ise değişim bir

şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade eder. Bu, kişilerin,

nesnelerin yerlerini değiştirmekten kişisel bilgi, yetenek gibi mevcut

durumundan farklı bir konuma getirilmesine kadar olan değişimi ifade eder

(Koçel, 1998:688 ).

Vardar (2001:18) ‘ a göre değişim;  Mevcut olan durumumuz, iletişim ve

irtibat halinde olduğumuz çevre koşullarının ihtiyaçları karşısında artık
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çaresiz ve kayıtsız kalınması durumunda bizi yeniden yapılandıracak ve o

ihtiyaçları giderebilecek düzeyde bireysel ya da organizasyonel anlamda yeni

fikirler üretebilmeye karar verme ve bunu uygulama sürecidir.

Hazır (2002:38) ‘ a göre değişim; İşletme ya da organizasyon içinde, iş

süreçleri, örgüt yapısı, iş tanımları, sorumlulukları, üretim teknikleri, çevresel

düzenlemeler, yönetsel yaklaşımlar gibi konularda yapılan ve organizasyonda

bütünüyle etkileşim doğuran, değişikliklerdir. Değişim;  bir örgütte veya

süreçte geçerli durumun planlı veya plansız olarak başka bir şekle

dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir (Demirbilek, 1993:103).

1.2) Örgütsel Değişim Kavramı

Değişimin kaçınılmazlığı, örgütlerin de değişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Değişim süreci incelendiğinde, bu sürecin içerisinde bir örgütü

biçimselleştirme, onun doğumu, dönüşümü, düşüşü ve ölümü görülebilir.

Aslında son değişim bir bakıma kaçınılmazdır Organizasyonlardaki değişim,

organizasyon faaliyetleri ile ilgili hususlarda mevcut konumdan (durumdan)

farklı bir duruma gelme olarak tanımlanabilir (Timurturkan, 2010:59). Ayrıca

örgütsel değişim, değişen iç ve dış çevre koşulları nedeniyle, örgütün etkililik

ve verimliliğini artırmak, günün iş gereklerini yerine getirmek, çalışanların ve

müşterilerin beklentilerine cevap vermek amacıyla bütünleşik bir sistem olan

örgütün tümünde ya da alt sistemleri üzerinde sistemin tüm dinamikleri ve

etkileşimi göz önüne alınarak değişiklikler yapılması şeklinde açıklanabilir

(Tokat, 1998:24).

Çağımızdaki en temel itici güç olan değişime, örgütlerin uyum sağlayıp

sağlayamaması, örgütler için bir “varolma-yokolma” sorunu haline gelmiştir.

Bunun yanısıra çevrede meydana gelen değişmeler, yeni bakış açılarıyla

çözümler isteyen, yeni ve daha büyük sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.

Bunun nedenlerinden en önemlisi çağımızdaki değişmelerin nitelik ve

niceliğindeki farklılıklardır (Yeniçeri, 2002:9).
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1.3) Örgütsel Değişimin Önemi ve Özellikleri

Günümüz organizasyonlarında değer yaratan temel unsur hızlı değişimdir.

Organizasyonların geleceği, değişen şartlara uyum sağlayabilme

yeteneklerine bağlı olacaktır. Değişim, bilginin yenilenmesi ve gelişmesine

olanak sağlar. İşletmenin varlığını sürdürüp, ayakta kalabilmesi için değişimi

yönetebilmeleri ve bu duruma bağlı olarak da bilgiyi etkin bir şekilde

yönetebilmeleri gerekli olmaktadır (Altıntaş, L.,).

Yeni Ekonomi yapısı içinde değişim, önemini daha da artırmıştır. Yeni

Ekonomi ile eski ekonomi kavramlarını birbirinden ayıran en önemli unsur,

sahip olunan bilgi ve iletişim araçlarının kullanılış biçimindeki farklı

uygulamalarda göze çarpmaktadır. Yeni Ekonominin katma değer yaratan en

önemli unsuru bilgidir. Yeni ekonomik yapı ve enformasyon teknolojilerinin

kullanımı, işletmelerin yapılarını ve organizasyon şemalarını, iş gören

profillerini, müşteri ilişkilerini ve pazarlama stratejilerini önemli ölçüde

değiştirmektedir. Yeni organizasyon yapısında hız, esneklik, yaratıcılık ve

yenilikçilik gitgide daha fazla önem kazanmaktadır (Çivi, E.,).

Değişimi örgüt kültüründe kurumsallaştırmak açısından özellikle iki etken

önemlidir. İlk etken, insanlara yeni yaklaşım, tavır ve davranışların

performans artışına nasıl yardımcı olduğunu göstermek şeklinde bilinçli

girişimdir. İkinci etken ise üst yönetimi devralacak kuşağın gerçekten yeni

yaklaşımın temsilcisi olmasını sağlamak için yeterince zaman harcamaktır

(Collins ve Porras, 1995:26).

İnsanlığın içinde bulunduğu değişme sürecinden hız konusunda günümüz

sosyal bilimcilerinin görüş birliğine vardığı nokta, çağımızda bu hızın son

derece arttığıdır.  Hatta bunu tehlikeli olarak nitelendirenler bile vardır.

Çalışanlarda değişimin kendi bireysel bağlılıkları açısından anlamını

çoğunlukla yanlış anlamakta veya göz ardı edebilmektedir. Yaşadığımız

çağdaki koşulların geçmiş dönemlerden çok daha çabuk değiştiği öne

sürülürken, bu değişmede görülen ortak özellikler şöyle belirtilmektedir

(Güven, 2006:16):
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- Herhangi bir toplum veya kültürdeki hızlı değişme sık sık ve

kararlı olmaktadır.

- Değişiklikler arkalarından durgunluk ve toplanma devrelerinin

geldiği geçici krizler şeklinde değil, zincirlemeli olmaktadır.

- Sonuçları belli bir yer veya yörede kalmayıp, hızla bütün

dünyaya yayılmaktadır.

- İkinci maddeye göre, çağımızda değişme her yerde beklenecek

ve sonuçları "her yer” için önem taşıyacak ikili bir dengede

gözükecektir.

- Çağdaş değişme hızının oranı, ister planlamış, ister ikinci

derecedeki yararlı yeniliklerin sonuçlarından olsun, daha önceki

zamanların oranından daha yüksektir.

- Materyal teknolojisi ve sosyal stratejiler hızla gelişmektedir.

- Değişme olgusunun etkileri, çağımız dünyasında bireysel

yaşantıyı ve toplumların işlevsel yönlerini geniş çapta kapsamaktadır.

1.4) Örgütsel Değişimin Nedenleri

Değişim, bir aktör, bir sistem ve bir çevre arasında meydana gelen, karşılıklı

bir etkileşim olayıdır.  Bu olay, bir kesinti, dengesizlik veya fark oluşturan bir

uyarıcı ile başlar. Kaynağı ne olursa olsun değişim, işletmenin hedefleri,

stratejileri ve çalışanlarının davranış ve düşünme biçimlerinde bir etki

yaratacaktır.

1994 yılında A.B.D.’de, 160 şirkette yapılan bir anket neticesinde,

işletmelerin büyük çoğunluğu, değişim çabalarını yoğunlaştırmalarına neden

olan olayları, rekabetteki yoğunluk artışı, yeni teknolojiler ve küresel

pazarlara açılma ihtiyacı olarak sıralamışlardır. Ankete katılan işletmelerin

yarıdan fazlası, değişim faaliyetleri sonucunda, beş alanda büyük gelişmeler

sağladıklarını belirtmişlerdir: Borsadaki değer artışı, ürün ve hizmet
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kalitesinde iyileşme, verimlilik artışı, kaliteye özen ve müşteriye daha çok ilgi

gösterilmesidir. (Düren, 2002:226).

Örgütsel değişimin nedenlerini tam olarak anlamadan, değişimin gereğini

kavramanın zor olacağı muhakkaktır. Örgütsel değişimin çok çeşitli

olabilecek nedenlerini iki grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birisi

örgüt içi faktörler, diğeri ise örgütün dışından gelen faktörlerdir (Arıkan,

1994:141).

1.4.1) Örgüt Dışı Faktörler

Bir sistem olarak ele alındığında, her işletme dış çevresinden aldığı çeşitli

girdileri, belli teknoloji düzeyindeki üretim süreci içinde değişir ve elde ettiği

çıktıları yine dış çevresine verir. Girdi – süreç – çıktı şeklindeki bu akış ne

kadar sürekli ve düzenli ise ve ne kadar büyükse işletme o kadar başarılı

olacaktır (Koçel, 1998: 694).

Organizasyonun dış yapısından kaynaklanan değişim başlatıcı faktörler

bulunmaktadır. Bu faktörleri beş ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

- Teknoloji: Teknoloji; üretim faaliyetlerinde bulunurken,

insanların kullandığı yol ve yöntemler olarak tanımlanabileceği gibi

insanın çevresini değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı

tekniklerin tümü olarak da tanımlanabilir (Tokat, 1998, s. 73).

- Değerler: Değerler, hangi toplumsal davranışların iyi, doğru

ve arzulanan olduğunu belirten paylaşılan ölçüt veya fikirlerdir.

İnsanların sahip olduğu inanç ve değerler, yaşama, diğer insanlara,

dünyaya veya herhangi bir nesneye yönelik olabilir. Değerlerin bir

kısmı, kültürel ortama veya değişen durumlara göre gelişebilir.

Teknolojik ilerlemeler buna bağlı değerlerin değişmesine yol açabilir.

Ancak ahlaki değerler kolay kolay değişmezler. Gerçeğe ve güzele

ulaşmak, doğru ve dürüst olmak, adalet, hakkı ve haklı olanı korumak

gibi ahlaki değerler, bütün insanlık için aynı önemi taşırlar. Fakat bu

değerlerin sosyal anlamı ve davranış boyutu da her toplum için farklı

olabilir. Örneğin adam sendecilik toplumumuzda, sorumsuzluk
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duygusuna bağlı bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değer de

tıpkı “ sorumsuzluk” değerinde olduğu gibi kişinin bütün ilişkilerinde

kendini gösterebilecektir. İşte örgütlerde değerlerde değişim böyle bir

aksaklığın giderilmesi ve daha iyi bir çalışma düzeninin sağlanmasını

amaç edinmiştir (Tokat, 1998:73).

- Ekonomik, Yasal, Sosyal Baskılar: Örgütleri en çok etkileyen

olgulardan birisi de ekonomik çevre koşullarındaki hızlı değişimdir.

Üretilen mal ve hizmetlerin arz ve talep durumu, tedarik, üretim,

sürüm gibi pazar koşulları ve bunlardaki dalgalanmalar işletmelerdeki

örgütsel değişim sürecinde önemli etkiler yapmaktadır.  (Çelebioğlu,

1990: 77).

Toplumda ekonomik yönden kapitalist veya liberal ekonomik sistemi

benimsemişse, işletmelerdeki değişim, bu dönemle bağdaşır biçimde daha

çok özgür girişim, kârlılık, üretkenlik ve ulusallık öğelerinin egemen olduğu

işletme türlerine doğru olacaktır. Yok, eğer, sosyalist bir iktisadi sistem

egemense, bu takdirde buyurucu ve merkezi plana bağlı kamusal girişim

ağırlıklı, otoriter ve merkezcil nitelikte bir yapıya sahip işletme örgütüne

doğru bir yönelme ve bir değişim söz konusu olacaktır.

Ekonomik çevredeki talep değişimleri için işletmede denetleme ve planlama

işlevlerini artırıcı yönde toplu durum dalgalanmaları sonucunda bu iki işlevle

birlikte planlama işlevlerine ağırlık verici bir değişim söz konusu olabilir.

Öteki mevsimlik dalgalanmalarda ise, belirlilik olduğundan yönetimde güçlük

sorunu ve fazla bir değişim olmamaktadır. Ancak düzensiz dalgalanmalar

sonucu, alınacak önlemler ustalıklı olmalıdır  (Çelebioğlu, 1990:  79).

Yasal koşullardaki zorlayıcı bir öğeye sahip olunması ise,  işletmelerin örgüt

yapısını büyük oranda etkiler. Ekonomik değişim anlayışında beliren

başkalaşımları toplumlara yaptırım yoluyla benimseten genelde yasal

koşullardır. Buna karşılık tersi bir durumda, yasal değişimler de, toplumsal

değişim ve ekonomide değişmelere yol açabilir. İşletmeler, bu yasalar veya

tüzüklerle düzenlenen iş hayatına hem uyma yönünde değişmelere katılma,
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hem de bunları değiştirme doğrultusunda çabalara girişebilirler. Her iki yönde

de bir değişim kendini gösterir ve iktisadi veya toplumsal değişim hukuksal

değişimle bir bakıma yasallaştırılmış olur  (Çelebioğlu, 1990: 87).

- Çevre Olanakları: İşletme çevreye, kaynaklar ve çevrenin

sağladığı olanaklar açısından bağımlıyken, çevre de işletmeye,

işletmenin sağladığı iş olanakları açısından bağımlıdır. Tüm örgüt

sistemlerinin çevreleri ile kaynak alış verişi içinde olmaları ve

kendilerine kontrol edebildikleri bir yer sağlamları, programlanmamış

rasgele ortaya çıkmış durumlardan korunmaları için gereklidir

(Özkalp, 2001: 550).

Örgütler de, bireyler gibi günlük etkinlikleri sırasında büyüklü, küçüklü

birçok değişim örneği yaşarlar. Örgütlerin değişmesi kimi zaman

içyapılarından, kimi zaman da dışlarındaki çevrelerinden ötürü gerekli

olabilir. Çevreden gelebilecek değişim başlatıcı koşullar, örgütün ilişki içinde

olduğu girdi kaynakları (hammadde, bilgi, enerji, teknoloji, insan ve para vb.)

ve çıktılardan (üretilen mal ve hizmet, fikir ve bilgiler, yarışma vb. ) ortaya

çıkabilir. Böyle bir değişim gerektiren durum ortaya çıktığında örgütün

değişen duruma uyması gerekeceğinden içyapısında da değişmeler olacaktır.

Özetle, örgütler birer açık sistem olduklarından çevrenin özellikleri tarafından

etkilenmekte ve bir ölçüde çevreyi etkilemektedirler. Hiçbir örgüt boşlukta

yaşamamaktadır, bu nedenle çevre ile etkileşim içindedir ve çevrenin

taleplerine uymak zorundadır (Özkalp, 2001: 550 ).

- Rekabet Ortamından Kaynaklanan Güçler: İşletmeler

faaliyette bulundukları pazarı sürekli izlemek zorundadırlar. Bunun

için bir takım sorulara cevap vermek durumundadırlar. Bunlar;

• Rakiplerimizin kapasitesi nedir?

• Sistemimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyor mu?

• Personelimiz yeterince eğitimli mi?
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• Orta ve uzun dönemli amaçlarımıza ulaşabilmek için yeterli

imkanımız var mı?

• Yapmakta olduğumuz işi nasıl geliştirebiliriz?

Organizasyonlar sürekli olarak diğer organizasyonlara karşı rekabet avantajını

ele geçirmek için çaba gösterirler. Rekabet değişim için bir güçtür. Çünkü

organizasyonlar rekabet avantajı sağlamak için en az bir boyutta diğerlerinin

önüne geçmeye çabalarlar. Bu boyutlar etkinlik, kalite, yenilik yada müşteri

hassasiyetidir. Örneğin etkinlikte öne geçmek için bir organizasyon, en son

teknolojik yeniliklerle üretim yapmak durumundadır. Yeni bir teknolojiye

uyum sağlamak görev ilişkilerinin değişmesi hatta yeni teknoloji ile

çalışabilmek için çalışanların yeni teknikler öğrenmesi gerekecektir.

Organizasyonel değişimi yönetme yeteneği müşterileri elde etme ve sürekli

hale getirmedeki rekabet avantajına bağlıdır (Ordun, 1998:7-9).

Değişimin dış kaynakları Zeynep Düren’in “2000’li Yıllarda Yönetim”

başlıklı kitabında şu şekilde sıralanmıştır (Düren, 2002:226):

• Globalleşme,

• Enformasyonun hız kazanması ile zaman ve fiziksel mesafe

engellerinin ortadan kalkışı, kalite anlayışının gelişimi,

• Verimlilik ve etkinlik anlayışının değişimi,

• Piyasa ekonomisinin küresel hâkimiyet kazanması,

• Dikkate alınması gereken ekonomik ve politik faktörlerin

çoğalması ve çeşitlenmesi,

• Bilgi patlaması,

• Konjonktürel her türlü faktördeki dengesizlik ve

belirsizliklerin artışı,

• Her türlü kaynaktaki (girdilerdeki) artış ve çeşitlenmeler,
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• Kültürel ve sosyal bilinçlenme,

• Ekolojik bilinçlenme,

• Teknolojik gelişmeler,

• Tüketici ve müşteri odaklı geçiş,

• İletişimin, medyalar aracılığıyla kitlesel olarak yaygınlaşması

Yukarıda sayılan,  değişimin dışsal nedenlerini daha detaylı açıklamak

gerekirse; örgütleri etkileyen çevresel koşullar, geleneksel olarak, ekonomik,

teknolojik, sosyo-kültürel, politik-yasal, coğrafi koşullar temel başlıklarında

toplanabilir. Bu koşullardaki değişmeler örgütlerin neden değişmek zorunda

kaldıklarını açıklayabilir; ancak çevre koşullarındaki değişmelerin ana

kaynaklarına inmek ve bu koşulların niteliğini bilmek, örgütsel değişimin

hangi ölçekte gerçekleşeceğini anlamaya yardım eder.

1.4.2) Örgüt İçi Faktörler

Örgütlerdeki değişim ihtiyacı sadece dışsal çevre koşullarının zorunluluğu

bağlamında olmaz. Dış çevre koşullarındaki değişim, örgüt içindeki değişimi

zorunlu kılarken kimi zaman bu ihtiyaç bir istek olarak örgüt içi etmenlerden

ortaya çıkar.  Örgüt içinde değişime sebep olacak faktörler; tepe yönetimin

değişim isteği, hedef ve değerlerdeki değişim, büyüme, şirket birleşmeleri,

gerileme, tepe yöneticilerin değişmesi, örgüt içinde hissedilen eksiklikler,

işlerin içeriği ve tanımlarındaki gelişmeler, profesyonellik anlayışının

gelişimi, daha fazla sorumluluk ve otonomi talep eden iş gücü ve işletme içi

iletişim sistem ve yöntemlerinin gelişimi olarak sayılabilir.

Organizasyonun içyapısından kaynaklanan değişim başlatıcı faktörleri kısaca

açıklamak gerekirse bunlar:

- Örgütsel Gerilim: Organizasyonel değişimi başlatan önemli

etkenlerden birisinin örgüt içi gerilim olduğu söylenebilir. Örgüt

içinde meydana gelen gerilime; çalışma yöntemlerinin değiştirilmesi,

tepe yöneticilerini değiştirilmesi, yönetim anlayışındaki değişiklikler,
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işletmedeki etkinliklerin rahatsız edici bir düzeye gelmesi, çalışanların

görev veya yer değişimleri neden olabilir (Tokat, 1998, s. 73).

- Amaç ve Hedefler: Organizasyonel değişim, işletmelerin

amaçlarını geliştirmek için iç ve dış çevreye uyum süreci olarak ele

alınınca; örgütsel amaçların açıklanması gereği ortaya çıkmaktır.

Örgütsel amaçlar örgütün iç ve dış çevresinden gelen baskılarla bir

yandan örgütün somut bir sistem olarak kendi varlığını sürdürme ve

bütünlüğünü koruma biçimindeki gereksinimlerine, diğer yandan da

üyelerinin ve ilgili bütün kişi ve grupların gereksinimlerine dayalı

olduklarından dinamik bir niteliğe sahiptir. Başka bir deyişle iç ve dış

çevredeki istek, gereksinim ve baskıların değişmesiyle örgütsel

amaçlar da değişebilir ve yeniden tanımlanabilir (Clayton, 1999:180 –

185).

Örgütte yönetimin amaçları ile örgüt üyesi olan iş görenin kişisel amaçları

birbirine yaklaştıkça, örgütün amaçlarını gerçekleştirme derecesi artacak,

uzaklaştıkça azalacaktır. Öyle ise örgütte hem yöneticilerin hem de iş görenin

örgüt amaçlarını benimsemeleri halinde, her iki grubun amaçları örgütün

temel ve biçimsel amaçlarıyla bütünleşecektir. İşte bu durum ya da amaçların

bütünleşmesi ve örgütte herkesin amaçlarının gerçekleşmesi için içtenlikle

çalışması, örgütün iç çevresine uyumu olarak örgütün değişmesinin birinci

boyutunu ifade eder. Örgüt ve dış çevresi arasındaki etkileşimin, örgütün

temel amaçlarını olumlu yönde etkileyecek bir biçimde yürütülmesi ya da

örgütsel temel amaçlarla dış çevre baskılarının uzlaştırılması ve bütünleşmesi

örgütün dış çevreye uyumu olarak örgütsel değişimin ikinci boyutunu ifade

eder (Dinçer ve Fidan, 1996: 58).

- Örgütsel Etkinlik: Örgütsel etkinlik örgütsel amaçlarla

ulaşma, onları elde etme derecesidir. Çoğunlukla etkinlik ve verimlilik

kavramları birbirleriyle eş anlamlı kullanılmaktadır. Verimlilik daha

çok etik bir durumu vurgular. En az kaynak (maliyet) ile en çok çıktıyı

(kazanç) elde etmek biçiminde ifade edilen verimlilik ile etkinlik

kavramlarından anlaşılacağı üzere etkinlik sonuç (çıktılarla) ilişkili
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iken, verimlilik bu sonuca nasıl ulaşılacağını gösteren bir araç olarak

karşımıza çıkmaktadır (Dinçer ve Fidan, 1996: 58).

Sistem yaklaşımına göre örgütsel etkinlik; örgüt amaçlarını ne dereceye kadar

maksimize ettikleri biçiminde değil, kıt kaynakların örgüt içinde dağılımını

ne dereceye kadar optimize ettiği ile tanımlanmaktadır (Çelebioğlu, 1982:85).

Örgütsel etkinlik ile ilgili çalışmalardan en çok kullanılan amaç yaklaşımıdır.

Amaç yaklaşımını benimseyen araştırmacıların en çok üretkenlik, kazanç

maksimizasyonu, uyum esnekli ve verimlilik gibi değişkenleri etkinlik

ölçümü kriterleri olarak ele aldıkları görülmektedir (Çelebioğlu, 1990:  85).

- Büyüme: Bir örgütte değişimi zorunlu duruma getiren önemli

gerekçelerden birisi büyümedir. İşletmeler belli bir büyüklük sınırına

kadar işlerini yürütebilmekte, bu sınırı aşmaları durumunda ise

değişim gerekli olmaktadır. İşletmelerin yıldan yıla hızla büyümeleri

örgüt dengesinin bozulmasına neden olur. Örgütte yetki, görev,

sorumluluk, karar verme ve denetim alanı konularında çatışmalar

çıkabilir. Bu durumda değişim zorunludur. (Sabuncuoğlu ve Tüz,

2003:268).

- Şirket Birleşmeleri: Şirket birleşmeleri satın alma şeklinde

olursa değişimin gereği daha fazla olacaktır. Satın alınan işletmeler

ana şirkete bir şube olarak bağlanacak, özerkliğini kaybetmeden kendi

yönetim organlarını koruyabileceklerdir. Ancak kadro yapısının

yenilenmesi gerekecektir. Şirket birleşmelerinde genellikle

ekonomilerin birleşmesi önerilmektedir. Bu durumda her iki örgüt de

yapısını yeniden düzenlemektedir (Tüz, 2004:42).

- Gerileme: İşletmenin satışları ve karları azalma gösteriyorsa,

gerileme söz konusudur. Bu durumda genellikle yönetim merkezi

duruma getirilir, denetim yoğunlaşır, genel bir maliyet azaltma

programına geçilir (Tüz, 2004:42).

- Tepe Yöneticilerinin Değişmesi: Tepe yöneticilerinin

değişmesi sonucu yeni gelen yöneticinin çalışma alışkanlıkları,



12

uzmanlık alanı, denetim yeteneği, iş görenlerle ilişkileri, tutum ve

davranışları bir önceki yöneticiye oranla değişimi gerektirecek kadar

farklı olabilecektir. Öte yandan yönetim anlayışındaki yeni gelişmeler

doğrultusunda patron yönetici modelinden, profesyonel yönetici

modeline geçiş olmuştur. Bu geçişte benzer değişiklikleri gündeme

getirmektedir (Tüz, 2004 :42).

1.5) Örgütsel Değişim Modelleri

Klasik yönetim teorileri ve ilk modernistler her zaman etkin örgütsel

performans konusundaki örgütsel bilgiyi istikrarlı hale getirmek,

rutinleştirmek ve rasyonelleştirmek konularına yönelmişlerdir. Bunun gibi

istikrar odaklı çevrelerde değişimler iyi bir şeyin daha fazlasını yapmanın

(daha rutin, daha yapısal, daha rasyonel) amaçlanan sonucu olarak görülürler.

Değişim odaklı yaklaşım ise istikrar ve denge merkezli görüşleri bir tarafa

atmıştır. Örgütsel değişim konusuna gösterilen yoğun ilgi endüstrileşme

sonrası toplum hakkındaki tartışmalara da uymaktadır. Pek çok örgüt

teorisyeni son dönemdeki ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel değişimlerin

küresel veya network yapılar gibi yeni örgütlenme yapılarını ortaya

çıkardığını ileri sürmektedir. Amerikan örgütsel değişim uzmanları olan

Rosabeth Moss Kanter, Berry Stein ve Todd Jick gelecekte daha esnek,

değişime uyum sağlayabilen, daha az sayıda hiyerarşi kademesi olan ve

fonksiyonlar ile birimler arasındaki sınırların daha gevşek olduğu örgütlerin

görüleceğini iddia etmektedirler. Bu örgütler kişilere harekete geçmeleri ve

girişimci olmaları için yetki verecekler, katkılarından dolayı çalışanlarını

ödüllendirecekler ve beceri kazanma konusunda destekleyeceklerdir. Bunlar,

ortak girişim, ortaklık veya konsorsiyumu kapsayan küresel örgütlerdir

(Hatch, 1997: 350).

Değişimle ilgili değişik sınıflandırmalar bulunmakla birlikte, değişim türleri

aşağıdaki şekilde gösterilebilir (Koçel, 1998: 691-694):

o Planlı - Plansız Değişim: Planlı değişim, değişim sürecinin

her aşamasının önceden kararlaştırılıp daha sonra uygulamaya geçilmesidir.

Plansız değişim ise, değişim amacının, yönünün ve süreçteki aşamalarının
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önceden düşünülmediği, bu anlamda örgütün uymaktan başka çaresi

kalmadığı değişimi ifade eder.

o Makro - Mikro Değişim: Makro değişim bütün olarak örgütün

tümünü kapsarken, mikro değişim örgütün içinde veya alt ve üst düzeyde

herhangi bir konudaki değişimi ifade etmektedir. Örgütsel anlamda

bakıldığında, değişimin çok küçük veya çok büyük olduğu görülebilir. Bu

durum, bütün değişimlerin aynı olmadığını da göstermektedir (Sweeney ve

McFarlin, 2002: 395).

o Zamana Yayılmış - Ani Değişim: Zamana yayılmış değişim,

daha uzun zaman yayılan değişimi ifade ederken, ani değişimde yapılacak

değişimler kısa sürede tamamlanmaya çalışılır.

o Proaktif (Öngörücü) - Reaktif (Tepkisel) Değişim: Öngürücü

değişim, tahmin edilen çevre koşullarına göre bir örgütün iş, faaliyet ve

prosedürlerinin değiştirilmesini ifade etmektedir. Böylece beklenen şartlar

gerçekleştiğinde örgüt de bu duruma hazır olacaktır. Tepkisel değişim ise,

örgütün fiilen karşılaştığı durumlar yüzünden yaptığı değişimleri ifade

etmektedir.

o Geniş Kapsamlı - Dar Kapsamlı Değişim: Yukarıda açıklanan

makro-mikro değişimin farklı bir ifadesi olarak görülebilir. Böylece bir

örgütte değiştirilmek istenen konuların sayı ve yaygınlığına göre, değişim

geniş kapsamlı veya dar kapsamlı olarak tanımlanabilir.

o Aktif - Pasif Değişim: Aktif değişim, örgütün yenilik yaparak

dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesidir. Pasif değişim ise, örgütün

çevresinde oluşan yeni koşullara uyum sağlayabilmek için kendini değiştirme

çabasıdır.

o İyileştirme Şeklinde Adım Adım Değişim - Radikal

Değişim: Adım adım değişim, Kaizen olarak da bilinen ve küçük çapta ve

sürekli yapılan değişimleri; radikal değişim ise, mevcut durumun tamamen

değiştirilmesini ifade eder.
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Değişim teorisi, örneğin yetkiye sahip bir kişi veya grup gibi bir değişim

biriminin örgüte planlanmış bir biçimde değişimi sunduğu modernist planlı

değişim modelleriyle başlamıştır. Bu model ani değişim teorilerinin

oluşmasının yolunu açmıştır. İlk planlı değişim modellerinden birisi Kurt

Levin’in Çözme, Değişim ve Dondurma (Unfreezing, Change, Refreezing)

modelidir. Çağdaş modernist alternatifi ise Üç Büyükler (Big Three)

modelidir. Bu model, modernist perspektif içerisinde değişim konusunda

dinamik ve devrimsel düşüncenin bir örneğini sunmaktadır. Örgütsel

değişimin kültür teorisi ile oluşturulan iki sembolik yorumlayıcı modeli de bu

modelleri takip etmektedir (Hatch, 1997: 353). Bu konuya ilişkin ayrıntılı

bilgi değişim yönetimi bölümünde incelenecektir.

2) DEĞİŞİME DİRENÇ
İlk “örgütsel değişim” yaklaşımını ortaya koyan ve detaylı analizini

yapanlardan birisi olan Lewin (1947), değişim kavramıyla birlikte hemen

“direnç” kavramını da kullanmış böylece “değişim” ve “direnç” genelde

literatürde hep birlikte kullanılagelmiştir. Yazar burada ilk olarak “değişime

direnç” kavramını ortaya koymakta, değişime karşı grup tepkisini de

olumluluk açısından “arzu” ve olumsuzluk açısından “direnç” olarak ifade

etmektedir. Böylece yazar her ne kadar açık bir “direnç” tanımı yapmamakta

ise de, var olan değişimi desteklemek için ortaya çıkan yaklaşıma “arzu”, tam

tersine destek yerine karşı çıkma yaklaşımına ise “direnç” demektedir

(Timurturkan, 2010:63).

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin

bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları

genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur.

Uygulanacak örgütsel değişim programının içeriği, örgüt yapısında büyük

etkileri olacak bir değişim de olsa veya son derece küçük etkileri olacak bir

değişim de olsa, değişim sürecinde direnç ile karşılaşılması çok muhtemel bir

durumdur (Güven, 2006:82).
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2.1) Değişime Direncin Nedenleri

Değişim uygulamaları olan bir işletmede değişime karşı direnç normal ve

doğaldır. Direnci reddetmek yerine çalışanlar dinlenilmeli ve onlara liderlik

edilmelidir.

Genel olarak değişime direncin nedenleri şunlardır (Yaman, 2006:108):

- İşi Kaybetme Korkusu: Değişimden etkilenecek kişiler, sahip

oldukları imkanların, çalışma koşullarının ve diğer değerlerin

ellerinden çıkacağını düşünebilir. Bu durumda kişi değişim sonucu,

yaptığı işi kaybetme ve açıkta kalma korkusu ile değişime karşı

direniş gösterebilir.

- Ümidin Azalması: Bireyler yaptıkları çalışmaların sonuçlarını

mümkün olduğu kadar çabuk elde etmek isterler. Dolayısıyla değişime

girişen işletme çalışanları eğer değişim süreci uzun ise sabırsızlanarak

değişime olan inançlarını ve geleceğe ait ümitlerini kaybedebilirler.

Bu da bireylerin değişime karşı direniş oluşturmasına yol açar.

- Yeni İşi Yapamama Korkusu: Değişim sonucu bireylerin

yapacağı işlerde ve yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerde

değişiklikler olacaktır. Çalışanlar, kendilerinden beklenen yeni bir

görev veya davranıştan dolayı, başarısız olma endişesi taşıyabilirler.

Böyle bir endişe ve riski göze alamama eğilimi, değişime direnişe yol

açabilir.

- Mevcut Çalışma Grubunu Kaybetme Korkusu: Örgütsel

değişim, çalışanların işlerinde ve çalışma gruplarında değişikliği de

beraberinde getirir. Kişiler, çalışma düzenlerinin değişmesi ve mevcut

çalışma grubunun dağılması endişesi ile değişime direniş

gösterebilirler. Bunun arkasındaki asıl neden ise kişilerin yeni düzene

ve yeni gruplara uyum sağlayamama korkusudur.

- Otorite Kaybı: Değişime desteği sağlamak amacıyla

yöneticiler çalışanlara her konuda daha esnek davranmaya özen
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gösterirler. Böyle durumlarda esneklik konusunda yapılan

ölçüsüzlükler beraberinde yöneticilerin çalışanlar üzerinde otorite

kaybını getirecektir. Bu da çalışanların başıbozuk hissine kapılıp

düzeni bozarak değişime engel teşkil etmelerine yol açacaktır.

- Belirsiz Gelecek: Değişim hakkında, kişilerin yeterli bilgiye

sahip olmaları, değişimin arzu edilen sonucu getirmeyeceği inancına

yol açabilir. Kişilerin belirsizliğe doğru yürümektense yerinde

durmayı tercih ettiği bu türlü durumlar değişime direnişi arttırabilir.

- Kişisel Düşmanlık: Değişimde başarı için örgütte birlik ve

beraberlik olması önemli bir şarttır. Dolayısıyla örgüt içindeki

kişilerin birbirlerine düşmanlığı da bir o kadar büyük bir tehdittir.

Çünkü değişim bir ortak hareket durumudur ( Kavrakoğlu, 1998:70).

2.2) Değişime Direnci Engelleme Yolları

Direnç değişim sürecinde her örgütün karşısına çıkan ve her değişim

yöneticisinin baş etmek zorunda olduğu bir olgudur. Değişim yöneticisi

direnci engellemek ve değişim sürecinin başarılı bir şekilde devam etmesini

sağlamak zorundadır. Değişime karşı direnci engellemenin en temel yolu

çalışanlara değişim süreci hakkında önceden bilgi vermektir. Değişimin ne

yönde bir değişim olacağının, kurumsal yapıda nelerin neden değişeceğinin,

değişimin amacının ne olduğunun önceden çalışanlara anlatılması yani

değişimden çalışanların haberdar edilmesi olası bir direnci

engelleyebilmektedir. Ancak öncen haber verme her zaman etkin bir yol

olarak karşımıza çıkmamaktadır. Değişime karşı direnci engellemenin çeşitli

yolları vardır. Bu yolları altı ana başlık altında incelemek mümkündür.

(Güven, 2006:89-92).

- Eğitim ve İletişim: Değişim yöneticisinin unutmaması gereken

en önemli noktalardan bir tanesi, değişimi çalışanları ve çalışanlarının

yarattıkları ve uyguladıkları normlar, standartlar ve prosedürler

üzerinde uygulayacak olmasıdır. Bu nedenle, değişim sürecinde

çalışanları ile açık bir iletişim kurmak zorundadır. Açık iletişimin yanı
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sıra değişim konusunda bilinçlenilmesini sağlamak için, değişime

yönelik eğitim programları hazırlanmalıdır. Değişim süreci sonunda,

görev tanımları değişecek olan personel yeni görev tanımları ile ilgili

eğitilmeli, kurumsal kimlikte oluşacak değişiklikler ve yeni

prosedürler ile ilgili olarak tüm çalışanlara eğitim verilmelidir. Eğitim

sayesinde çalışanların kafalarındaki sorular minimum düzeye

indirilebilmekte ve değişime karşı çalışanların pozitif düşünmesi

sağlanabilmektedir. Çalışanlar değişime ne kadar olumlu yaklaşırlarsa,

değişim sürecinde karşılaşılacak direnç o kadar minimize edilmiş olur.

- Katılım Sağlama ve Fikir Alma: Saklı direncin yani değişim

sürecinde gizliden gizliye oluşan direncin, değişim yöneticilerin

karşılaşmak istemedikleri bir direnç olduğundan bahsedilebilir.

Değişim yöneticileri bu tarz dirençleri engellemek için çalışanlarının

değişim sürecine katılmalarını sağlamaya çalışırlar. Çalışanların

katılımını sağlamak, fikir alış verişinde bulunmak, değişim

yöneticilerine hem çalışanların mevcut olumsuz fikirlerinden haberdar

olmak hem de olası dirençlerini aktif bir şekilde görme şansı sağlar.

Ayrıca, değişim sürecinde çalışanlardan alınacak fikirler sayesinde,

değişim sürecinin örgüt için daha yararlı kılınması söz konusu

olabilmektedir. Çünkü, çalışanlar örgütün alt düzeyinde olan ve

uygulanan prosedürleri, bu prosedürlerin olumlu ve olumsuz yanlarını,

değişmesi gereken kısımlarını, üst yöneticilerden daha iyi

bilmektedirler. Bu durumu değişim yöneticisi kendi lehine çevirmeli

ve çalışanların fikirlerini alarak değişime karşı direnci engellemeli

hem de değişime olumlu katkı sağlamalıdır.

- Kolaylaştırma ve Destek: Bilindiği gibi mevcut

alışkanlıklardan vazgeçmek, yeni bir sisteme ayak uydurmaya

çalışmak zor ve istenmeyen bir durumdur. Çalışanların da değişime

karşı direnç göstermelerinin en temel psikolojik nedeni bu durumdur.

Bu durum, çalışanların psikolojileri üzerinde kötü etki yapmakta ve

bazı çalışanlar ın duygusal olarak çökmelerinin sağlamaktadır. Bu
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çöküş çalışanların tek başlarına altından kalkabilecekleri bir olgu

değildir. Bu aşamada değişim yöneticileri çalışanların duygusal

çöküşlerini engellemek için destek olmalı ve bu aşamada değişimin

olumlu yönlerini çalışanlarına aşılayarak dirençlerini kırmalıdırlar.

Değişim yöneticileri, çalışanlarının sorunlarını hafife almamalıdırlar.

Sorunlar ile ilgilenmeli, eğer ki çalışanların büyük bir oranında aynı

yöne yönelik sorunlar ortaya çıkıyorsa, mutlaka bu sorunlar ile ilgili

özel eğitimler ve seminerler düzenlemelidirler. Bu sayede, değişim

yöneticileri çalışanlarının sorunlarını gidermekte ve onların aklında

değişimin olumlu yanlarını yer ettirebilmektedirler. Bu süreçlerin

sonucunda da değişime karşı direnç engellenmiş olur.

- Tartışma ve Uzlaşma: Değişim yöneticileri oluşan direnci

bazen eğitim, seminer, destek ya da ikna yöntemleri ile

engelleyemezler. Oluşan direnç bazı durumlarda son derece kuvvetli

ve göz ardı edilemeyecek boyutlarda olabilir. Bu tip durumlarda,

örgütsel başarıyı ve kurum kimliğini zedelememek için gerek

çalışanlar gerekse değişim yöneticileri ortak bir payda da buluşmak

zorunda kalırlar. Yapılan iş anlaşmaları ya da karşılıklı amaç

belirleme oturumları ile, çalışanların istekleri ve değişim

yöneticilerinin değişim sürecinde değiştirmek istedikleri masaya

yatırılır. Her iki tarafta örgütün başarısı için en doğruyu bulmak için

isteklerinden tavizler vermek sureti ile ortak bir paydada buluş ur.

Sonuç olarak değişim sürecinde bazı farklılıklar ortaya çıkar, ancak

direnç de kırılmış olur. Çünkü anlaşma sadece değişim yöneticilerinin

değil çalışanların istekleri doğrultusunda da geliştirilmiştir. Burada

unutulmaması gereken en önemli nokta, çalışanların da isteklerini

dikkate alan bu anlaşmalardan sonra, çalışanların isteklerini dikkate

almadan yine anlaşmalardan önceki değişim politikaları uygulanılırsa,

karşılaşılacak direnç ilk öncekinden daha büyük ve engellenmesi daha

zor bir olgu halini alır.
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- Manipülasyon ve Birliktelik: Direnç bazı değişim

süreçlerinde, sadece kurum içinden değil aynı zamanda örgüt dış

çevresinden gelebilmektedir. Örneğin, bir kurumda çalışanların büyük

bir kısmı değişime karşı açık direnç göstermezken, yani değişimi

kabullenme olasılıkları yüksekken, bağlı oldukları sendika, değişimin

çalışanlar aleyhinde bir süreç olduğunu düşünebilmekte ve çalışanları

direnç göstermeleri yönünde uyarabilmektedir. Aynı zamanda sendika

kimliği ile işveren ile tartışmalara girebilmektedir. Değişim

yöneticileri bu tip dirençleri engellemek için uzlaşma ve birlik

sağlama yolunu tercih etmelidir. Sendika yöneticileri ile toplantılar

yapılmalı, değişimin çalışanlar aleyhinde bir süreç olmadığı

konusunda ikna edilmelidir. Gerekirse, sendika yöneticilerinin

belirleyeceği kişilere değişim sürecinde sorumluluk verilmelidir. Bu

sayede, değiş ime katılım sağlanmalı ve sendikanın ve çalışanların

güveninin sağlanması sureti ile direnç engellenmelidir.

- Zorlama: Dirence karşı uygulanacak en kolay ancak birçok

yazara göre en geçersiz yol zorlamadır. Zorlama kalkınca bireyler bir

öncekinden daha kuvvetli bir direnç gösterebilirler.  Zorlama yolunu

benimseyen değişim yöneticileri, direnç gösteren kişi ve grupları

cezalandırmaktadır. Bu cezalar, prim ödemesi yapmama, maaş

zammından mahrum bırakma gibi cezalar olabilmektedir. Bunların

yanı sıra bazı değişim yöneticileri direnci engellemek için direnç

gösterenleri işten çıkarma ile tehdit etmektedir. Zorlama direnci

engelleme en kısa sürede sonuç alan yöntemdir. Ancak uzun vadede,

en yetersiz en başarısız yöntem olarak literatürdeki yerini almıştır.

Sonuç olarak, örgütlerin değişim sürecinde karşılaşmaları doğal karşılanan

değişime karşı direnç olgusu, nedenleri doğru tahlil edildiğinde, değişim

yöneticileri tarafından kolaylıkla yönetilebilecek, değişim sürecinin lehine

çevrilebilecek, değişim sürecine bilgi sağlayabilecek ve doğru yöntemlerin

izlenmesi şartı ile engellenebilecek bir olgudur.
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3) DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİ
Değişimin temel noktası, değişim gereğinin hissedilebilmesidir. Yönetsel

anlamda ise bu gerekliliğin hissedilmesinin sağlanması önemli bir adımdır.

Bu noktayı, durum analizi ve değişim kararlarının verilmesi izleyecektir.

Değişim durumsaldır, yani her örgüt için değişim farklıdır ve değişimi

yönetmek için farklı stratejilerin uygulanması gerekir. Dolayısıyla her örgüte

genelleştirilebilecek tek bir değişim yaklaşımı geliştirmek mümkün değildir.

Hızla değişen bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek

için örgütlerin kendini yenilemesi, değişim fırsatlarını çözümleyip ortaya

çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun stratejinin belirlenip bunun

uygulanması için etkin bir değişim yönetimi politikası geliştirmelidir (Boztaş,

K.,).

Değişim yönetimi; değişimi doğru tahmin edip, doğru zamanda ve doğru

kaynaklarla (insan, bilgi vs.) organize olmak ve buna uygun sistemler

geliştirip hayata geçirmek suretiyle, etkinliği ve verimliliği arttırma

yönündeki çabalar olarak tanımlanabilir. Değişimi yönetebilmek bir süreç

faaliyetidir. Bir kerelik yeniden yapılanma değil, sürekli yeni bilginin elde

edilmesi ve benimsenmesi yönünde dinamik denge içerisinde olmayı

gerektirmektedir (Tokat, 1998:105).

3.1) Değişim Yönetiminin Amaçları

Genel olarak değişim yönetiminin iki temel amacı vardır. Bunlar (Tetik,

2008:68):

- Örgütün çevresindeki değişimlere uyum sağlama kabiliyetini

ve kapasitesini arttırmak.

- Çalışanların davranışlarını değiştirmek.

Birinci amaçta, örgütler; pazar, iş gücü arzı, sosyal beklentiler, kanuni

düzenlemeler, yeni fikirler vb. gibi değişimlere uyum sağlayabilmek için

etkin yaklaşımlara ve tekniklere gereksinim duyarlar. Uyumu sağlayacak olan

bölümler; ürün araştırması, pazar araştırması, stratejik planlama, araştırma ve
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geliştirme ya da örgüt geliştirme gibi isimler alırlar. Böylece, artık değişimi

yönetme kabiliyeti, örgütün bütün birimlerini ilgilendiren ve değişime uyum

sorunu ile mücadele etmeyi gerektiren bir durum haline gelmektedir.

Örgütsel değişimin ikinci amacı, örgütte çalışan bireylerin davranışını

değiştirmektir. Bir örgüt çevresine uyum sağlama stratejisini, üyelerin

birbirleriyle olan ilişkilerinde ve işlerindeki davranışlarını değiştirmeksizin

gerçekleştirilemez. Planlı örgütsel değişimde davranış temel hedef olmalıdır.

Değişim programları, çalışanların rolleri, sorumlulukları ve iş ilişkileri

konusunda etkin olmalıdır (Hellriegel vd.,1995:651-653).

3.2) Değişim Yönetiminde Ajan Kullanımı

Değişim ajanı, özellikle örgütün yapısı, felsefesi, uygulamaları vb. önemli

boyutlarda değişim süreçlerinin yaşanması gerektiği durumlarda, örgütteki

elemanların tümüne ulaşan, etkili bir iletişim ve etkileşim süreci içerisinde

örgütün mevcut durumunu ortaya çıkaran, gerekli strateji ve yöntemleri

kullanarak, amaçlanan örgüt yapısının hayata geçirilebilmesi için, örgütte

değişim sürecini başlatan ve etkili şekilde uygulanmasına zemin hazırlayan

bilgili, becerili ve iş bitirici kişidir.

Değişim ajanın örgüt içerisinde pek çok görevi bulunmaktadır. Bunlar şöyle

sıralanabilir (Özmen F, ve Sönmez Y, 2007:183):

- Mevcut Durumu Saptama: Değişim ajanının görevlerinden

biri, örgütün içerisinde bulunduğu mevcut durumu saptamak ve

mevcut durumdan istenilen duruma geçebilmek için amaçları

belirlemektir. Değişim ajanı örgütün mevcut durumunu saptarken

örgütün mevcut sorunlarını, mevcut bölümleri ve bu bölümlerin

çalışma şekillerini, örgütün geleceğe yönelik beklentilerini, değişme

yönündeki engelleri, değişime hazırlık düzeyini vs. belirlemeye

çalışmaktadır.

- Kolaylaştırıcılık: Değişim ajanı, değişim sürecinde örgütün

ortaklarını tanımlayabilmelidir. Bu ortakların, örgütün mevcut

durumunun tespit edilmesi ve amaçların oluşturulması süreçlerine
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katılması, değişimi kolaylaştırmaktadır. Örgüt yönetiminde kilit

konumunda olan insanlar, değişim konusunda eğitilmeli ve örgütle

ilgili her düzeydeki çalışanlara değişimden elde edilecek kazançlar

anlatılmalıdır. (Özkalp, 2001).

- Tasarımcılık: Değişim ajanı, değişimin hangi alanlarda

yapılacağı, ne kadar süreceği, nelerin değişeceği, hangi yöntemlerin

kullanılacağı gibi hususları belirlerken farklı yöntemler üretmekte ve

bu tasarımı değişim öncesinde kağıt üzerinde projelendirmektedir.

- Proje Yöneticiliği: Değişim ajanı bu görevini yerine getirirken,

değişim için hangi projelerin yürürlüğe konulacağını, yürürlüğe

konulan projenin icra takımlarının kimlerden oluşacağını, projenin

bölge çapındaki ve örgüt içerisindeki koordinatörlerinin kimler

olacağını, projenin örgüt içi ve örgüt dışı danışmanlarının kimler

olacağını vs. belirlemeye çalışmaktadır.

- Eğitimcilik: Değişim sürecinde, örgütün tüm kademelerindeki

bireyleri değişimi anlayabilecek, yorumlayabilecek, mevcut durumun

eksikliklerini görebilecek ve değişimi destekleyebilecek şekilde

eğitmek, değişim ajanının eğitimcilik görevidir. Değişim sürecinde

değişim ajanının vereceği psikolojik eğitim, değişim sırasında

insanların duydukları endişeler sonucu ortaya çıkan kötü psikolojik

durumları düzeltme amacına yöneliktir. Bunun yanında değişime karşı

dirençle baş edebilmek için oluşturulmuş takımlara, direncin nasıl

kırılacağı ve nasıl değişimin yararına bir desteğe dönüştürülebileceği

konusunda eğitim verilir.

- Pazarlamacılık: Değişim ajanı, değişim sürecinin başında

vereceği ilanlar, düzenleyeceği müsabakalar, sunacağı ödüller,

anlatacağı başarılı değişim hikayeleri ile değişimin gerekliliğine

insanları inandırır. Bu değişim ajanının pazarlamacı rolüdür ve bu

görevle değişim ajanı, örgütle ilgili herkese değişimin gerekliliği

düşüncesini pazarlar.
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3.3) Değişim Yönetim Modeli

Örgütsel değişim literatürü, değişimin yönetilmesine yoğun olarak dikkat

çekmektedir. Literatürde yer alan eserlerin çoğu, yöneticilere örgütsel

değişimi nasıl planlayıp, nasıl uygulayacaklarına dair tavsiyelerde

bulunmakta ve bu süreçte uyulması gereken kuralları göstermektedir.

Porter’ın (1980) değer zinciri kavramından hareketle hazırlanan değişim

yönetimi modeli değişimi başlatıcı olay, temel süreçler ve destekleyici

süreçler olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Temel süreçler birbirini

takip eden altı aşamadan oluşurken; destekleyici süreçler temel süreçler

uygulanırken sürekli devam eden yedi farklı faaliyeti içermektedir. Uygulama

sırasına göre düzenlenen bu aktiviteler değişim yönetiminin etkililiğine

katkıda bulunurlar.

Temel süreçler içindeki birinci aktivite, değişimin motive edilmesini, örgüt

üyeleri arasında değişim için bir hazırlık yaratmayı ve değişime gösterilen

direncin üstesinden gelmeyi içermektedir. Bu, insanların değişime ihtiyaç

duyulduğunu kabul ettikleri bir çevrenin yaratılmasını, gereken fiziksel ve

psikolojik ortamın sağlanmasını kapsamaktadır. Motivasyon, değişimin

başlaması için kritik bir konudur. Zira, bu alandaki bir çok araştırma,

insanların ve örgütlerin mevcut durumu muhafaza etmek çabasında olduğunu

ve yalnızca zorunlu sebepler olduğunda değişim için istekli olduklarını

göstermiştir. İkinci aktivite ise, “vizyon yaratmak” tır. Vizyon değişim için

amaç ve gerekçe sağlar ve istenen gelecek şartları tanımlar. Söz konusu bu iki

husus, planlı değişimin adeta başlangıç noktasını oluşturur. Üçüncü aktivite

değişim için politik destek geliştirmeyi içerir. Örgütler güçlü kişileri ve

grupları bünyelerinde barındırırlar. Değişimi geçekleştireceklerin,

uygulamada bu kişi ve grupların desteğine ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır.

Dördüncü aktivite, bugünkü şartlardan istenen gelecek şartlarına doğru olan

dönüşümün yönetilmesi ile ilgilidir. Beşinci aktivite, değişim için gerekli

ivmenin desteklenmesini içerir. Bu aktivite değişim uygulamaları için

kaynakların sağlanmasını, değişim temsilcileri için destek sistemlerinin

yapılandırılmasını, yeni yetenek ve kabiliyetlerin geliştirilmesini ve değişim
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uygulamaları için ihtiyaç duyulan yeni davranışların pekiştirilmesini içerir.

Altıncı ve son faaliyet ise o ana kadar gerçekleştirilmiş olan değişimin kalıcı

hale getirilmesidir. Sonuçta eğer değişim kalıcı hale getirilmezse, yeniden

eskiye dönüş olabilecek, bu ise tüm çabaların boşa gitmesine yol açacaktır.

(Varoğlu K., ve Basım N., 2008:33-34)



25

KAYNAKÇA

ALTINTAŞ, L., Bilgi Yönetimi ve Değişim, <www.baltas.com/kaynakdergiyazi>

(16.11.2011)

ARIKAN, S., Değişim Önderliği, Verimlilik Dergisi, Sayı:2, Yıl:1994, Sayfa:139-

148

BOZTAŞ, K., Eğitimde Değişimin Yönetimi, Eğitişim Dergisi, Sayı:14,

http://www.egitisim.gen.tr/Boztas_degisim.htm (18.11.2011)

CLAYTON, S., Strategy Development,  Hayat Yayınları, İstanbul, 1999

COLLINS J., C., ve PORRAS, I., J., The Make On Bussiness Vision, Harvard

Business Review, 1995

ÇELEBİOĞLU, F., Örgütsel Değişim, İstanbul, 1990

ÇİVİ, E., Yeni Ekonomik Düzende Kobiler, Orta Anadolu Kongresi, Nevşehir,

2001

DEMiRBLEK, N., Değişim Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 1993

DİNÇER, Ö., ve Fidan, Y., İşletme Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 1996

DÜREN, Z., 2000’li Yıllarda Yönetim, İstanbul, 2002.

ELALMIŞ, A. B., Çalışma Hayatı ve Organizasyonlarda Değişim, Değişim

Yönetimi ve Değişim Yönetimi Üzerine Örnek Bir Uygulama, Y.L. Tezi,

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008

GÜVEN, C., İş Görenlerin Değişim Yönetimi Algılama Düzeylerinin

Belirlenmesi ve Kamuda Bir Uygulama, Master Tezi, Gazi Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006

HATCH, M., J., Organization Theory, Oxford, New York, 1997

HAZIR, K., Değişim Yönetimi Etkinliğinde Vizyon Belirginliğinin Önemi,  Kho

Yayını, İstanbul, 2002

HELLRIEGEL, D., vd., Organizational Behavior , 7th Edition, St. Paul, West,

1995 Publishing Company.



26

KAVRAKOĞLU, i., Değişim ve Yaratıcılık, İstanbul, 1998

KOÇEL, T., İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1999

ORDUN, G.,, İşletme Yöneticiliği, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1998

ÖZKALP, E., Örgütsel Davranış, Seçkin Kitabevi, Eskişehir, 2001

ÖZMEN, F., SÖNMEZ, Y., Değişim Sürecinde Eğitim Örgütlerinde Değişim

Ajanlarının Rolleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:17,

Sayı:2, Sayfa:177-198, Elağız, 2007

SABUNCUOĞLU, Z., ve TÜZ, M., Örgütsel Psikoloji, Furkan Ofset, Bursa, 2003

SWEENEY, P., D., ve McFARLIN, D., B., Organizational Behavior, Irwin,

McGraw-Hill, 2002.

TETİK, S., Değişim Yönetiminde Dönüştürücü Liderin Rolü, Doktora Tezi, Celal

Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2008

TİMURTURKAN, K., Örgütsel Yapının Örgütsel Değişime Direnç Üzerindeki

Etkisi: İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde Bir Uygulama,

Doktora Tezi, 9 Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010

TOKAT, B., Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi, Kütahya: Dumlupınar

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Kütahya, 1998

TÜZ, M., Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı , Alfa Yayınları,

İstanbul, 2004.

VARDAR, A., Bireysel ve Kurumsal Değişimde Yeniden Yapılanma Stratejileri,

Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2001

VAROĞLU K., ve BASIM N, Örgütsel Değişim ve Öğrenme, 2008

YAMAN, Z., Organizasyonlarda Değişim Yönetimi ve İşletmelerde Değişim

Yönetimi Uygulamalarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Master Tezi,

Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

YENİÇERİ, Ö., Örgütsel Değişmenin Yönetimi,  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,

2002


	Kapak
	içindekiler
	Seminer
	kaynakça

