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ÖNSÖZ 

Dünya sürekli bir değişme ve gelişme içerisindedir. Son yüzyıldaki gelişmeler 

incelendiğinde değişimin inanılmaz bir hız kazandığını görmekteyiz. Değişim bu 

hızda devam ederken değişime uyum sağlamak, onu takip etmek ve bu değişimi 

yönetmek ayrı bir konu haline gelmiştir. 

 ‘’ Rekabetçi ortamlarda, değişimi yönetemeyenler, kendilerini değiştirilmiş 

olarak buluyorlar’’ (Argüden, 2004, s. 9). Değişimi takip edemeyen ve yönetemeyen 

örgütlerin etkili ve verimli olmaları söz konusu değildir. Çünkü kendilerinden daha 

ileri bilgi ve teknolojileri kullanan örgütlerin arkalarında kalmış, tercih 

edilmemişlerdir. Bir örgütün etkili ve verimli olmaması zamanla o örgütün 

yaşamının son bulması şeklinde sonuçlanabilir. Bu sebepten örgütlerin ayakta 

kalabilmeleri ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri için değişimin dışında 

kalmamaları gerekir.  

 Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi o ülkenin eğitime verdiği önem ile doğru 

orantılıdır. Bu sebeple değişimin ana basamaklarından biri eğitim örgütleridir. Bu 

örgütlerde görev yapan personelin değişimi nasıl algıladıklarını bilmek oldukça 

önemlidir. 

Araştırmanın gerçekleşmesinde yardımları olan danışmanım Yrd. Doç. Dr. 
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anketi kullanmama izin veren Doç. Dr. Tahir Akgemci’ye,  anketi eğitim örgütlerine 
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ÖZET 

 Örgütler çevrelerinde meydana gelen değişmelerden doğrudan etkilenirler. Bu 

değişmelere ayak uydurabilen örgütler için değişim örgütün gelişmesi ve ayakta 

kalabilmesi için bir fırsat iken, değişimi takip edemeyen örgütlerin yaşaması için bir 

tehlike ve tehdit oluşturur. Özellikle eğitim kurumları çağın gerektirdiği bilgi, araç ve 

yöntemlerden en iyi şekilde yararlanmak zorundadırlar. Çünkü bu bilgiyi, aracı, 

yöntemi kullanacak ve yönetecek insanı yetiştirirler. 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel değişiklikleri onların yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve okuldaki 

pozisyon değişkenlerine göre nasıl algıladıklarını belirlemek ve elde edilen bulgulara 

dayanarak değişime direnci engelleyebilecek çözüm yolları önermektir. tarafından 

algılanması  incelenmiştir.  

Araştırmanın modeli genel tarama modelidir. Çalışmada Konya İli Merkez 

İlçeleri (Karatay, Meram, Selçuklu), ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenler araştırmanın evrenini, 299 öğretmen, 45 yönetici araştırmanın 

örneklemini oluşturmaktadır.  

Veri toplama aracı olarak Kuvan (2001) tarafından hazırlanmış olan anket 

formu araştırmaya veri teşkil edecek şekilde kullanılmıştır. Veri toplama aracından 

elde edilen bulgulara dayanarak ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel değişimi genel olarak olumlu algıladıkları ve değişime direnç 
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gösterme eğilimlerinin az olduğu söylenebilir. Ya, ve eğitim durumu değişkenlerine 

göre değişimin algılanmasında bir farklılık görülmezken, cinsiyet değişkeninin 

direnç ve kayıtsızlık boyutları bayan öğretmenler tarafından daha olumlu 

algılanmaktadır. Pozisyon değişkenine bakıldığında müdür ve müdür yardımcıları, 

öğretmenlere göre örgütsel değişimi daha olumlu algılamakta ve değişime direnç 

gösterme eğilimleri daha azdır. 
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THEIR RESISTANCE TO ORGANIZATIONAL CHANGE 

 

ABSTRACT 

 

Organizations are directly influenced by the changes around them. Change is a 

chance for the development and survival for the organizations that can keep step with 

these changes, while they are a danger and threat for the survival of those who 

cannot follow the change.  Especially, educational institutions have to get most out of 

information, tools and methods required by the time, because they educate the human 

who will use and manage this information, tool and method. 

 

The purpose of this study is to determine how elementary school directors and 

teachers perceive organizational changes according to the age, gender, educational 

background and position variances in school and to suggest solutions that may 

prevent resistance to change based on the obtained findings.  

 

The model of study was the general scanning. In the study, population or 

research is constituted by directors and teachers serving in elementary schools of the 

central counties in Konya City and samples of research are consisted of 299 teachers 

and 45 directors. 

 

As data collection tool, questionnaire form prepared by Kuvan (2001) was used 

in such a manner that it would constitute data for research. Based on the finding 
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obtained from data collection tool, it could be said that school directors and teachers 

serving in elementary schools generally perceived organizational change to be 

positive and had less tendency to resist changes. Any difference was not seen in the 

perception of change according to the age and educational background, while 

resistance and indifference dimensions of age variance was more positively 

perceived by the women teachers.  Considering the position variance, directors and 

vice directors perceive organizational change more positive than teachers and have 

less tendency to show resistance to change. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, varsayımlar ve 

araştırma ile ilgili bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 

 

1.1.  Problem Durumu 

 Örgütler gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde olsun ortak bir amaç 

çevresinde toplanmıştır ve bu amaçların başında örgütün yaşamını sağlıklı bir şekilde 

devam ettirmek gelir. Miles, (1969)’’Sağlıklı örgüt, sadece çevresinde yaşamını 

sürdürmekle kalmayan, bununla beraber uzun sürede devamlı olarak gelişen, baş 

etme ve yaşama yeteneklerini geliştiren bir örgüttür’’ (Akt. Akbaba, 2001, s. 2). 

Örgütlerin sürekli değişen çevre şartları içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri 

ve bunun yanı sıra gelişebilmeleri, baş etme ve yaşama yeteneklerini 

geliştirebilmeleri için muhakkak ki günün şartlarına, değişen koşullara uyum 

göstermeleri gerekmektedir.   

Mevlana’nın dediği gibi ‘’dün dünle geçti cancağızım, bugün yeni şeyler 

söylemek lazım’’; Yunanlı filozof Heraclitus’un ‘’iki kere yıkanamazsın aynı 

ırmakta, üzerinde akan sular şimdi yeni sulardır’’ özdeyişleri değişim kavramının ne 

denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

21.yy ‘da bilgisayar teknolojisinin hayatımıza girmesi ve bilgiye ulaşmanın 

kolaylaşmasıyla bilgi toplumu ya da post modern toplum değişimini yaşıyoruz. Bu 

yaşanan yoğun gelişmeler ve değişimlere uyumla beraber değişimi yönetme süreci de 

‘’daha hızlı bir şekilde sorunları çözme, deneyerek öğrenme, yeni koşullara uyum 

sağlama ve daha yeterli hale gelme amacı ‘’haline gelmiştir (Balcı, 2000, s.56). 

Değişimin önceki yıllara göre hızla gerçekleşmesi artık örgütlerde değişimin 

vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu göstermektedir. Örgütler, yaşamlarını devam 

ettirebilmeleri ve etkiliğini arttırabilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamak 

zorundadırlar. Değişimin başarılı olarak gerçekleşmemesi aksi takdirde örgütlerin 
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amaçlarına ulaşamamaları ya da örgütün yok olma durumuyla karşı karşıya 

kalmalarına yol açabilmektedir. 

Örgütlerin değişen koşullara uyum sağlamaları çok kolay gerçekleşememekte, 

değişime karşı bir takım direnişlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Yöneticilerin, örgütte gerçekleştirmek istedikleri değişiklik hareketlerini 

başarıyla uygulayabilmeleri, büyük ölçüde iş görenlerin değişikliğe karşı 

direnebileceği gerçeğini göz ardı etmemelerine, iş görenin direnişe neden olabilecek 

etkenlerin farkında olmalarına ve bu etkenlere karşı ne tür önlemlerin alınması 

gerektiğini bilmelerine bağlıdır (Helvacı, 2005, s. 68).  

Charles Darwin’in ( Şenel, 2001, s. 16) bu sözü durumu iyi özetlemektedir. 

Hayatta kalanlar türlerinin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; hayatta kalanlar kendini 

değişime en çok uydurabilenlerdir. 

 

1.2. Problem Cümlesi 

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel değişim 

ve örgütsel değişime direnme olgularını algılamaları bu araştırmanın problemi olarak 

seçilmiştir. 

 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin örgütsel değişiklikleri algılama düzeylerini onların cinsiyet, yaş 

grupları,  eğitim durumu ve okuldaki pozisyonları değişkenlerine göre nasıl 

algıladıklarını belirlemek ve elde edilen bulgulara dayanarak değişime direncin 

engellenmesinde kullanılabilecek çözüm yollarının önerilmesidir. 

Bu genel amaca ulaşmak için cevaplanacak sorular şunlardır: 

1. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel 

değişimi  algılama düzeyleri genel olarak nasıldır?  
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2.  İlköğretimde çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin cinsiyet, yaş 

grupları,  eğitim durumu ve okuldaki pozisyonlarına göre örgütsel değişimi 

algılayışları nasıldır? 

a.  İlköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin cinsiyetlerine 

göre örgütsel değişim algılarında bir farklılık var mıdır? 

b. İlköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin yaş 

gruplarına göre örgütsel değişim algılarında bir farklılık var mıdır? 

c. İlköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin öğrenim 

durumlarına göre örgütsel değişim algılarında bir farklılık var mıdır? 

d. İlköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinin 

pozisyonlarına göre örgütsel değişim algılarında bir farklılık var mıdır? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

1. Sürekli değişen, gelişen dünyada artık kurumların değişim ve direnç 

kavramlarını bilmesi önemlidir. 

2. Örgütsel değişim uygulanırken değişime karşı çıkanların tavırlarını 

belirlemek açısından önemlidir. 

3. Örgütsel değişime direnç gösterildiğinde yöneticilerin dirence çözüm yolları 

üretebilmesini sağlar. 

4.  Bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarının da değişen dünyaya 

ayak uydurabilmesi, örgütün daha etkili olabilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi 

açısından önemlidir. 

5. Bu araştırma ile ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve 

yöneticilerin değişim ve direnç ile ilgili algılarını ortaya koyarak; bu çalışanların 

değişime ve yöneticilerin de değişime direnç konusunda eğitilmesine, gereken 

önemin verilmesini sağlanabilir. 
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1.5. Sayıltılar 

1. Bu araştırma da kullanılan öğretmen ve yöneticilerin, örgütsel değişim ve 

değişime direnç olgularına algılamalarına yönelik anket soruları verilen araştırma 

probleminin çözümü için yeterlidir. 

2. Araştırmaya katılan ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin anket 

sorularına verdiği yanıtlar onların gerçek düşüncelerini yansıtır. 

3.  Örneklem evreni temsil etmektedir. 

 

1.6. Sınırlılıklar 

1. Bu araştırma, Konya ili merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer 

alan ilköğretim okullarını kapsar.  

2. Araştırma örneklemine giren ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin 

görüşleri ile sınırlıdır. 

 3. Araştırma 2008 - 2009  eğitim–öğretim yılı bilgilerini içerir. 

 

1.7. Tanımlar 

Örgütsel değişim:  Örgütün elemanlarında, alt sistemlerinde, bunlar arasındaki 

ilişki kalıplarında, bunlarla örgüt arasındaki ilişkilerde ve örgütle çevre arasındaki 

etkileşimde meydana gelebilecek her türlü değişme olarak tanımlanabilir (Sağlam, 

1979, s.61). 

Örgütsel değişime direnç: Örgütte meydana gelebilecek değişmelere karşı 

dayanma, karşı koyma gücü. 

Okul Yöneticisi:  İlköğretim okullarında görev yapan okul müdürleri ve 

müdür yardımcılarıdır. 

Öğretmen:  İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleridir. 
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BÖLÜM II 

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM 

 

Örgütler çevrelerinde meydana gelen sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel 

değişimlerden doğrudan etkilenirler. Örgütlerin devamlılığı sağlanmak isteniyorsa bu 

değişimleri önceden sezmek ve bu değişimlere karşı önceden önlemleri almak 

gereklidir. Özellikle günümüzde küreselleşmenin etkisi ve iletişim–bilgi 

teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte değişimin hızı artmıştır. 

Günümüzün bu hızlı değişime ayak uyduramayan canlılar ve onların kurduğu 

örgütlerin yaşaması mümkün gibi görünmemektedir. Değişimin başarılı olarak 

gerçekleşmemesi aksi takdirde örgütlerin amaçlarına ulaşamamaları ya da örgütün 

yok olma durumuyla karşı karşıya kalmalarına yol açabilmektedir. 

Artık 20.yy ‘da başlayan sanayi devrimi ile sanayi toplumu evrimimizi 

tamamlayıp, bilgisayar teknolojisinin hayatımıza girmesiyle ve bilgiye ulaşmanın 

kolaylaşmasıyla bilgi toplumu ya da post modern toplum değişimini yaşıyoruz. Bu 

yaşanan yoğun gelişmeler ve değişimlere uyumla beraber değişimi yönetme süreci de 

‘’daha hızlı bir şekilde sorunları çözme, deneyerek öğrenme, yeni koşullara uyum 

sağlama ve daha yeterli hale gelme amacı ‘’haline gelmiştir (Balcı, 2000, s.56). 

Değişimi yönetmesini bilen bir örgüt için dış çevrede meydana gelen her çeşit 

değişme örgüt için bir fırsattır (Yeniçeri, 2002, s. 3).  O çağın gereği olan değişimleri 

önceden sezip önlemlerini alan hatta değişmeden yararlanıp onu bir araç olarak 

kullanan bir örgüt için değişim o örgütün sağlıklı ve uzun ömürlü bir örgüt olmasını 

sağlar. Bugün artık örgütlerde değişimin gerekliliğinden çok, örgütlerin yeterli hızda 

değişip değişmediği, sürekli değişimlerin nasıl sağlanabileceği, örgütlerin kendilerini 

nasıl ‘’öğrenen örgüt’’haline getirebilecekleri tartışılmaktadır ( Koçel, 2005, s. 687). 

Bu sebepten örgüt değişimi yönetsel bir araç olarak kullanmayı bilmekle kalmamalı, 

değişim örgütün temel taşlarından biri olarak görülmelidir. 

Örgütler değişimi gerçekleştirme konusunda bazen tereddüt gösterirler, bazı 

durumlarda tereddütle kalmayıp değişime direnç ve hatta çatışma ortamının 

doğmasına durumları ortaya çıkabilir. Bu durum değişim konusunda ‘’ değişime 
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direnç’’ kavramının doğmasına yol açmıştır. Tabi ki her değişmeye karşı kesin 

direnç gösterileceği ya da aynı derecede direnç gösterileceği anlamı çıkarılamaz. 

Ancak az veya çok, açık ya da kapalı insanlar değişime direnç gösteririler. İşte 

değişimsel liderlik burada ortaya çıkar. Yöneticilerin, birçok farklı değişkenden 

etkilenen değişim süreciyle ilgili dinamikleri bilmeden değişime ayak uydurmaları ve 

örgütlerinin etkinliğini sağlamaları zor olacaktır. Bundan dolayı etkili yöneticiler, 

değişim dinamiği ve sürecini çok iyi kavramak durumundadırlar. 

 

2.1. Değişim ve Değişime İlişkin Kavramlar  

Değişim, bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü olarak ifade edilir 

(Türk Dil Kurumu, 2008). 

Değişim, hiçbir doğrultuyu ifade etmeyen yani ilerleme ya da gerileme 

biçiminde gerçekleşebilen, bir değer yargısı taşımayan ve önceki durum ve 

davranıştan farklılaşma; bir bütünün öğelerinde, öğelerinin birbirleriyle ilişkilerinde, 

öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir farklılığın olmasıdır ( Helvacı, 

2005, s. 14 ). 

Değişim, herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade eder.  

Bu kişilerin, nesnelerin yerlerini değiştirmekten kişisel bilgi, yetenek vs. nin mevcut 

durumundan farklı bir konuma getirilmesine kadar olan değişimi ifade eder ( Koçel, 

2005, s. 688). 

Değişme ile ilgili bazı varsayımlar şöyle özetlenebilir (Özdemir, 1996, s. 20–21) : 

1. Değişmenin öncelikleri ve misyonu önceden tespit edilmelidir. 

2. Değişme sürecine katılanların değişmeye bakış açıları anlaşılmalıdır. 

3. Değişme bir süreçtir. 

4. Değişme farklı aşamalarda beklenen ve planlanan bazı sonuçlara ulaşmanın 

yanında, beklenmeyen ve tahmin edilmeyen bazı sonuçları da ortaya 

çıkabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

5. Değişme sadece bir kesime bırakılmamalıdır. 
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Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda değişmenin, istenilen bir durum yaratması 

için,  planlı gerçekleşmesi, fakat buna rağmen olumsuz sonuçları doğurabilecek riskli 

bir süreç olduğunu görüyoruz. Bir diğer önemli nokta ise de örgütün bütününün, 

değişime bakış açısıdır. Çünkü örgüt çalışanlarını değişim ile ilgili ön yargıları 

mevcutsa,  değişimin gerçek anlamıyla gerçekleşmesi beklenemez. Değişimi 

gerçekleştirecek ve uygulayacak örgüttür. Örgüt dişlilerinin değişim ile ilgili 

olumsuz düşünceleri değişimi gerçekleştirecek gerçek potansiyelin ortaya 

çıkamamasına dolayısıyla değişimin istenilen düzeyde oluşmamasına neden 

olacaktır. 

Yenileşme, önceden planlanmış belirli bir değişmedir. Değişme ise 

kendiliğinde oluşabilir, yenileşme ise planlı ve amaçlıdır. Değişme ise eski sisteme 

dönüş şeklinde de görülebilir. Yenileşmenin yönü pozitif iken, değişme negatif 

yönde de olabilir (Özdemir, 1996, s. 21–22). 

Gelişmenin temeli, daha iyiyi arama dürtüsüdür. İnsanlığın özelliklerinden 

birisi de bulduğuyla yetinmeyip her zaman daha iyisini istemesidir. Gelişmenin 

temelinde de insanlığın bulunduğu şartlardan daha iyi şartlara yatan özlemdir. 

İnsanlığın bu özelliği değişimi de gerekli kılmaktadır. 

Büyüme, bir değişme ve gelişme sürecidir. Ancak gelişme daha kapsamlıdır. 

Büyüme eski amaçlarının daha etkili bir biçimde elde edilmesini sağlarken, gelişme 

örgütün amaçlarını değiştiren politikalara ilişkin kararları kapsar  (Tabancalı, 2003, s. 317). 

Gelişim kavramı ise azdan çoğa, yalınlıktan karmaşıklığa doğru nitelik ve 

nicelikçe değişimin oluşumu olarak tanımlanmaktadır ( Peker, 1995, s. 26). 

 

2.2. Örgütsel Değişim Kavramı 

Örgütlerin sürekli değişen çevre şartlarına uyum gösterebilmeleri ve 

yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan örgütsel değişim kavramının 

farklı tanımları bulunmaktadır. 

Örgütsel değişim, örgütün çeşitli alt sistem ve boyutları ile bunlar arasındaki 

ilişkilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliğe denir (Peker, 1995, s.24). 
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Örgütsel değişim, örgütün elemanlarında, alt sistemlerinde, bunlar arasındaki 

ilişki kalıplarında, bunlarla örgüt arasındaki ilişkilerde ve örgütle çevre arasındaki 

etkileşimde meydana gelebilecek her türlü değişme olarak tanımlanabilir (Sağlam, 

1979, s.61). 

Koçel (2005) örgütsel değişmeyi, örgütün faaliyetleri ile ilgili hususlarda 

mevcut durumdan farklı bir duruma gelme olarak tanımlamaktadır. 

Yeniçeri (2002) değişme, önceden planlanmamış olarak, bir örgütün, sistemin 

ya da sürecin uygulana gelen standart usullerle yönetilemeyecek biçimde bir 

durumdan başka bir duruma geçme olarak ifade etmektedir. 

Bursalıoğlu (1987) ise örgütün yapısında, politikasında ve yürütmesinde ve 

yöneticinin davranışlarında olmak üzere başlıca üç tür örgütsel değişme ve 

yenileşmeden söz etmektedir. Değişme ve yenileşme örgütün hangi boyutunda olursa 

olsun yayılma etkisi gösterir. Örgütün herhangi bir değişkenindeki değişme mutlaka 

diğer değişkenleri de etkileyecektir. Örneğin bilgisayar gibi yeni bir aracın alınması 

örgütün yapısında (iletişim sisteminde, karar haritalarında); personelinde (personelin 

sayısı, beceri, tutum ve eylemlerinde) değişmeye yol açacaktır .  

Daft ise örgütsel değişmeyi, bir örgütün yeni bir düşünce veya davranışı 

seçmesi olarak görmektedir (Akt. Helvacı 2005, s. 25). 

 

2.3. Örgütsel Değişimin Özellikleri 

Koçel (2005), değişimi kişisel ve örgütsel düzeyde olmak üzere iki düzeyde ele 

alınabilecek özellikler gösterdiğinden söz etmiştir. Özellikle değişimin,  örgüt ile kişi 

arasındaki özelliklerine değinmiş, değişimi gerçekleştirecek kişilere parmak 

basmıştır. Kişisel düzeyden önemli özellikler, kişilerin sürekli olarak yeni iş yapma 

usullerini geliştirmeleri, zihni olarak kendilerini devamlı davranmaya alıştırmaları ve 

değişime karşı gösterdikleri direnç noktalarında toplanabilir. 

Bunlardan birincisi yaratıcılık ve yenilikle ilgilidir. Günümüz örgütleri, 

kişilerin yaratıcılıklarını sonuna kadar ortaya koyabilecekleri bir yapılanma içinde 

çalışmak zorundadır. Kişisel yaratıcılık örgütlerdeki değişimin temel faktörüdür. Bu 
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nedenle her örgüt, personelini yaratıcı kılmak yönünde değişik önlemler almakta, bu 

konuda değişik öneriler ileri sürülmektedir. 

Değişimin kişisel düzeyde ikinci önemli özelliği; çalışan ile örgüt arasındaki 

ilişkilerden etkilenmesidir. Bu ilişkilerin formal, psikoloji ve sosyal olmak üzere üç 

yönü olduğu belirtilmektedir. Formal yön, çalışanın örgütte yaptığı iş konusunda 

kendisi ile örgüt arasındaki ilişkidir. Örgütler, çalışanlarına çeşitli şekillerde tarif 

edilmiş iş ve hedefler verirler. Psikolojik yön, daha çok kişinin hissettiği ve kişinin 

örgüte bağlı ve sadık onunla özdeşleşmiş hale getiren ilişkileri ifade eder. Sosyal yön 

ise, bir bütün olarak örgüt kültürü ile çalışanın kişisel kültür ve değer yapıları 

arasındaki ilişkileri ifade eder. 

Bilgi-işlem ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan sistem yaklaşımı da 

eğitim örgütlerinin çevreden bilgi almada başarısız olurlarsa, çevre sistemi 

değişmeye zorlar. Çevreye hizmet edebilmek, sağlıklı bir sistem oluşturmak için 

dönüte (feedback), çıktılara (out-put) ihtiyacı vardır.  Sonuç olarak sistem 

yaklaşımında örgütün yaşaması, değişmeye bağlıdır.  

Griffiths; sistem kuramından esinlenerek, örgütsel değişmeye yardımcı olan ve 

engelleyen bazı durumları şöyle sıralamıştır ( Akt. Kaya, 1991, s. 90) : 

• Örgütlerde değişme için başlıca baskı genellikle dışarıdan gelir. 

• Değişme olgusunun derece ve süresi, üst sistemlerden gelen uyaranların 

yoğunluğu ile doğru orantılıdır. 

• Bir örgütte değişme olasılığı baş yöneticinin yerine atanan kişinin örgüt 

dışından gelmesi durumunda, örgüt içinden gelmesi durumundan daha 

fazladır. 

• Beklenen yeniliklerin sayısı baş yöneticinin o örgütteki yenilik yıllarıyla 

ters orantılıdır. 

• Örgütün hiyerarşik yapısı ne kadar karmaşıksa değişme olasılığı o kadar 

azalır. 
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• Alt sistemler arasındaki ilişkiler ne kadar işlevsel ise örgütteki değişme 

olasılığı o kadar az olur.  

Eğitim yönetimi açısından değişim toplumun ihtiyaçları ve beklentileri 

doğrultusunda gerçekleşir, bu durum da değişmenin genel anlamda dış kaynaklı 

olmasına sebep olur. Fakat eğitim örgütlerinde gerçekleşen değişme dış kaynaklı 

olduğu gibi bu baskılar örgüt içindeki çok sayıda baskıdan da kaynaklanabilir. Üst 

yöneticinin büyümeye karar vermesi gibi. 

Örgüt dışından farklı deneyimleri ve yaşantıları olan kişilerin örgütte yer alması 

örgütsel değişmeyi arttırabilir. Özellikle eğitim yöneticisinin örgüt içinden gelmesi 

örgütü çok iyi tanımasına ve örgütün devamlılığı için aynı yöntem ve stratejileri 

uygulamasına sebep olabilirken, dışarıdan gelen ‘’taze kan’’ olarak da nitelendirilen 

bir yönetici farklı çevrelerde farklı uygulamaları denemiştir. Yeni örgütte farklı 

değişim girişimlerinde bulunabilir. Bu durumdan eğitim örgütlerinde değişimin daha 

hızlı gerçekleşmesi için de eğitim yöneticilerinin belirli sürelerde değişmesi çok uzun 

süre aynı kurumda çalışmaması sonucu çıkarılabilir. Tabi ki asıl olan çalışan bireyin 

bilgi, beceri ve alanındaki yeterliliği ile ilgilidir.  

Örgütte hiyerarşik yapının karmaşık olması, örgüt çalışanlarının değişime 

özendirilmesini zorlaştırıp, yönetime ve alınan kararlara katılımın azalmasına sebep 

olacağından çalışanlar değişime daha fazla direnç gösterebilirler. Okullarda  

hiyerarşik yapının karmaşık olmaması değişimin gerçekleşmesinde kolaylık 

sağlayacak bir durumdur. 

Örgütsel değişimi gerçekleştiren örgütler araştırıldığında, değişim sürecinin 

bazı özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu tespit edilen özellikler sırasıyla aşağıda 

açıklanmaktadır (Kuvan, 2001, s. 10) : 

a) Değişim sürecine girme kararı örgüt yöneticileri için cesaret gerektiren bir 

karardır. Kendi örgütünü ve çalışanlarını çok iyi bilen ve lider 

konumundaki yöneticilerin verebileceği bir karardır. 

b) Örgütün çevresiyle olan ilişkisini aynı şekilde devam ettirerek, iç yapıda 

değişikliklerde bulunmak, örgüt yöneticilerini zor durumda bırakmaktadır. 
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c) Örgütsel değişim, örgütün hayatı boyunca sürekli olarak yapılan ve sadece 

bir kere yapılarak bırakılan bir işlem değildir. 

d) Değişim süreci, içerisinde örgüt yöneticilerinin sürekli olarak aynı 

kararlılığı taşıması gerekir. 

e)   Örgütün bütününü ilgilendirdiği için karmaşık bir yapısı vardır. 

f) Değişim içerisinde en önemli aktör insandır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi değişim, örgütün bütünün ilgilendiren, insan 

odaklı, karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin uygulanmasında yöneticilerin liderlik 

özellikleri önem taşır. Değişimin zor ve değişime karşı direncin doğal bir durum 

olması, örgütlerde değişimi ve gelişimi istenilen düzeyde gerçekleştirmek için 

yöneticinin değişimci liderliğin vasıflarını benimsemesi ve uygulanmasını gerekli 

kılmıştır. 

Örgüt içerisinde değişim için gerekli iklimi oluşturabilmek örgüt çalışanlarının 

ikna edilerek, değişime katılımını sağlayabilmek ve değişime istenilen yönde ivme 

kazandırabilmek değişim yönetiminin zaman zaman değişimden daha fazla önem 

kazanmasına sebep olabilmektedir. 

 

2.4. Örgütsel Değişmenin Çeşitleri 

Değişim kavramını daha iyi anlayabilmek ve değişmi yönetebilmek için 

örgütsel değişimin çeşitlerini bilmek gerekir. 

Bunlardan başlıcaları (Koçel, 2005, s. 691) : 

-  Planlı değişim- Plansız değişim 

-  Makro değişim- Mikro değişim 

-  Zamana yayılmış değişim- Ani değişim 

-  Proaktif ( öngörücü) değişim- Reaktif (tepkisel ) değişim 

-  Geniş kapsamlı değişim- Dar kapsamlı değişim 
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-  Aktif değişim- Pasif değişim 

-  İyileştirme şeklinde adım adım değişim - Radikal ( köklü) değişim 

Yukarıda da belirtildiği gibi değişim, çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. 

Önemli olan değişimin istenilen amaca hizmet etmesi için hangi değişim çeşidinin 

doğru olarak seçildiğidir. Bazı değişim türleri bu seçimi yapmaya fırsat vermeden 

gerçekleşir. Değişimin nasıl gerçekleştiğini bilmek onu yönetmekte faydalı olacaktır. 

Aşağıda değişim çeşitleri açıklanmıştır. 

Planlı değişim – Plansız (Ani ) değişim, yapılacak değişimin önceden 

hesaplanması ile ilgili bir uygulamadır. Yapılacak değişim önceden aşamalarıyla 

beraber hesaplandıysa bu planlı değişimdir. Değişim önceden planlanmamışsa ve 

uygulanmaktan başka çarenin olmadığı değişim ise plansız değişim olarak ifade 

edilmektedir.  

Aydemir (2003), planlı değişimi bir örgütte değişme yaratabilmek için davranış 

bilimlerine ait teknikleri uygulayan bir değişim ajanı tarafından belirli bir sistem 

içinde oluşturulan süreç olarak tanımlamıştır.  

Eğitim örgütlerinde istenilen tabiî ki değişimin planlı olmasıdır. Değişimin 

planlı olması değişime direnci azaltacağı gibi değişimin yaratacağı olumlu sonuçların 

erkenden alınmasını sağlayacaktır. Planlı- Plansız değişim konusuna, değişim 

modelleri konusunda detaylı olarak değinilecektir. 

Makro ve mikro değişim, örgütte değişime tabi olacak nicelik ile ilgilidir. 

Makro değişim, örgütün bir bütün olarak tamamının değişme konusu yapılmasını 

ifade eder ( Koçel, 2005, s. 691). Örgüt geliştirme olarak bilinen bu değişim örgütün 

bir bütün olarak performansının yükseltilmesini amaçlar.  

Şencan (2007) örgütsel gelişmeyi örgütü iyileştirme stratejilerinin hepsini 

kapsayacak kadar geniş bir konudur. Örgütün inançlarını, değerlerini ve kültürel 

yapısını değiştirmek amacıyla kullanılan karmaşık bir eğitim stratejisidir. Örgüt 

geliştirme uygulamalarında örgütün etkinlik ve sağlığını arttırmaya yönelik olarak 

davranış bilimlerinin bilgilerinden yararlanılır. Örgütlerin denetim, etkinlik, değişime 

ayak uydurulması vb. konularda zaman içinde ortaya çıkan sorunları ortadan 
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kaldırmak için stratejilerin, yapısal özelliklerin, prosedürlerin gözden geçirilmesine 

ve yeniden oluşturulmasına örgüt geliştirme olarak tanımlamıştır. 

Mikro değişim ise örgütün içinde alt ve üst düzeylerde herhangi bir konuyla 

ilgili değişimi ifade eder. 

Bazı örgütlerde değişimin gerçekleşmesi zamana yayılırken bazen de değişimin 

ani olduğu görülür. Her iki yaklaşımının yarar ve sakıncaları mevcuttur. 

Koçel (2005)’e göre bir değişmenin proaktif olması, tahmin edilen çevre 

koşullarına göre, örgütün iş, faaliyet ve prosedürlerinin değiştirilmesini; dolayısıyla 

tahmin edilen şartlar gerçekleştiğinde örgütün hazır olmasının ifade eder. Buna 

karşılık reaktif değişimin ise önceden tahmin edilen koşullara göre örgütte değişim 

yapmak değil, fakat fiilen karşılaşılan koşullara uyabilmek için değişim yapmak 

olarak ifade etmektedir. Yani bir anlamda koşullara tepki göstermektedir.  

Geniş ve dar kapsamlı değişim ise yukarıda bahsettiğimiz makro ve mikro 

değişimin farklı şekilde ifadesidir. Örgütte değiştirilmek istenen durumun sayı ve 

yaygınlığa dayandırılmasıdır. 

Aktif ve pasif değişim ise, örgütün dış çevresine etkisi olarak ifade edilebilir. 

Örgütün dış çevreden gelen uyarıcılara uyum sağlamak için kendi bünyesinde yaptığı 

değişim pasif; örgütün yenilik yaparak dış çevreyi etkilemesi ve değiştirmesi aktif 

değişim olarak ifade edilmektedir. 

Değişim küçük ilerlemeler ya da kökten yapılması da değişimin farklı bir 

ayrıma gidilmesine neden olmuştur. Birinci yaklaşımın kaizen, ikinci değişim 

yaklaşımın süreç geliştirme – reengineering olarak bilindiğini ifade etmiştir (Koçel, 

2005, s.692). 

 

2.5. Örgütsel Değişmenin Amaçları 

Örgütsel değişimin amacı, değişen iç ve dış çevre koşullarına karşın, örgütün 

verimliliğini ve etkinliğini arttırmak, çalışanların elde edecekleri tatmin düzeyini 

yükselterek aynı zamanda gelişmelere olanak verecek yapıyı kurmaktır. 
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Leblebici (2003) örgütsel değişmenin amacını, örgütsel etkinliği artırmak, 

bazen de azalmasına engel olarak özetlemiştir. 

Örgütsel değişmenin amaçlarını iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar 

örgütün genel amaçları ve özel amaçlarıdır. 

 

2.5.1. Örgütsel Değişimin Genel Amaçları 

Örgütün büyüme ve gelişmesi, yaşamasını devam ettirebilmesidir. Zaten bu 

amaç diğer toplam amaçların birleşmesinin de bir sonucudur. Örgüt bu amacı 

gerçekleştirmek isterken dolayısıyla diğer amaçları da yerine getirmek gerekliliği 

içindedir. Önemli olan bir nokta örgüt kültürünün ve ikliminin de değiştirilmesi 

gerektiğidir. Örgüt çalışanlarının da isteyerek bu değişimde bulunmaları ve 

değişimin nedenleri anlatılarak durumun benimsendirilmesi sağlanmalıdır. Zorlama 

yoluyla örgüt çalışanlarının değişimi başarıya ulaştırmaları beklenemez. 

 

2.5.2. Örgütsel Değişimin Özel Amaçları 

Özel amaçlarla beraber genel amaçların gerçekleşmesi beklenir. Özel amaçlar 

kısaca örgüt çalışanları ile ilgili olan amaçlardır. Bu amaçları aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Kuvan, 2001, s. 12): 

- Örgüt bireyleri arasında etkin ve olumlu iletişim sağlamak. 

- Örgüt bireylerinin bütünün bir parçası olduğunu hissettirmek. 

- Esnek bir örgüt yapısı kurarak verimliliği arttırmak. 

- Bireyler ve gruplar arasında takım ve ekip anlayışını yerleştirmek. 

- Bireyler ve bölümler arasında koordinasyonu güçlendirerek, zaman kazancı 

ve işlerdeki verimliliği arttırmak. 

- Bireylerin gelişmelerini sağlayacak bağımsız düşünce kabiliyetini arttırmak. 

- Bireysel gelişimi sağlayacak fırsat eşitliğinin örgüt içerisine yerleştirmek. 
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- Örgüt içerisinde kullanılan yöntemleri daha verimli hale getirmek. 

- Örgüt içerisinde bireysel ve grup başarısını arttırıcı imkanları sağlamak. 

-Örgüt içerisinde teknolojinin benimsetilerek, kullanıcıyla uyumlulaştırılmasını 

sağlamak. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi özel amaçlar, örgüt çalışanlarının bireysel 

ihtiyaçları ve örgütün yapısından kaynaklanan durumlarıdır. Örgütün yaşamını 

devam ettirmesi, büyüyüp gelişmesi yani örgütün genel amaçları örgütün özel 

amaçlarının gerçekleşmesine bağlıdır. 

Tabancalı (2003) değişimin amaçlarını “etkinliği ve etkililiği arttırmak”, 

“verimliliği arttırmak” ve “monotonluğu gidermek” olarak üçe ayırmıştır. 

Sabuncuoğlu ve Tüz (2001) değişimin amaçlarını dört başlık altında incelemişlerdir. 

1. Etkinliği Arttırmak: Değişimin en önemli amacı etkinliği artırmaktır. Diğer 

bir deyişle yapılan işi daha etkin yapmak, işin gerekleri ile yapanın 

niteliklerini bütünleştirmektir. İşin gerekleri ile işi yapanın nitelikleri 

arasında açık oluşmaya başladığı zaman etkinliğin azaldığı ve değişme 

ihtiyacının arttığı anlamına gelmektedir.  

2. Verimliliği Arttırmak: Değişimin diğer bir amacı verimliliği arttırmaktır. 

Organizasyonun içyapısı ve işletme faaliyetleri ile ilgilidir. Yapılan işler, iş 

yapma usulleri, kullanılan araç ve gereç, örgütsel ilişkiler ve kişiler 

düzeyinde değişiklik şeklindedir. 

3. Motivasyon ve Tatmin Düzeyini Arttırmak: İnsanlar tek düze çalışmaktan 

zamanla sıkılarak monotonluk duygusuna kapılırlar. Her şey yolunda gitse 

bile, bu gidiş insanları sıkabilir. Değişiklik ihtiyacı duyabilirler. Değişimin 

amaçlarından birisi de motivasyon ve tatmin düzeyini arttırmaktır. 

4. Diğer Amaçlar: Bu amaçların yanı sıra değişimin, geleceğe hazır olma, 

örgüt üyeleri arasında güven ve karşılıklı desteği geliştirme, sorunlara 

tartışmalara çözüm getirme, iletişimi geliştirme, pozisyona dayanan otorite 

yerine ehliyete dayanan otorite sağlama ve sinerji etkisi yaratma gibi 

amaçları da vardır. 
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Başaran (1996) örgütsel etkililiği, bir örgütün elindeki kaynaklarla amaçlarını 

en üst düzeyde gerçekleştirmesi olarak tanımlamıştır. Töremen (2002) değişimin en 

önemli amacı etkinliği artırmak, yani; yapılan işi daha etkili yaparak örgütün sağlık 

ve etkililik düzeyini geliştirmek olarak ifade etmiştir. En genel tanımıyla verimlilik 

ise toplam çıktının toplam girdiye oranıdır.  Örgütlerin devamlığını sağlamakta 

değişime ayak uydurmakla, değişime ayak uydurmak ise örgütün etkili ve verimli 

olması ile gerçekleşir.  Motivasyon verimlilik ve etkililik arasında sıkı bir ilişki de 

bulunmaktadır. Verimlilik artışı büyük ölçüde iş görenin yaptığı işi isteyerek, yani 

yüksek motivasyon ile yapmasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Düşük moral, 

verimliliği negatif etkilemektedir. Bir teşkilatta önemsenmeyen, örgüte ait 

olmadığını düşünen personel, işinde verimli ve etkin olamayacaktır. Orta ve üst 

kademedeki yöneticiler personeli ile bütünleşmek ve özdeşleşmek için fırsatları 

değerlendirmelidirler. 

 

2.6. Örgütsel Değişmenin Sebepleri 

Örgütte yapılacak olan değişimin teknik, malzeme yanlarının en önemli olan 

boyutu insandır. Bu sebepten önce personel değişimin gerekliliğine inanmalı ve 

benimsenmelidir. Böylece değişim daha kısa sürede ve gerçekçi bir şekilde ulaşılır. 

Bu sebepten yapılacak değişimin sebepleri tespit edilmeli ve örgüt çalışanlarına 

açıklanmalıdır. 

Değişim çok yönlü bir süreçtir. Buna bağlı olarak değişimi tetikleyen nedenler 

sosyal, kültürel, politik, ekonomik vb. alanlara bağlı sebeplerden biri ya da birden 

fazlasına bağlı olarak gerçekleşir. 

Örgütleri değişime zorlayan güçler a) dış (çevresel) b) iç güçler olmak üzere 

genelde iki grupta toplanmaktadır. 

 

2.6.1. Örgütsel Değişimin Dış Sebepleri 

Örgütsel değişimi gerektiren dış güçlere baktığımız zaman bunların çevresel 

nedenler olduğu söyleyebiliriz. Örgüt belirli bir denge durumunu korumak 
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zorundadır. Çevrede meydana gelebilecek herhangi bir değişme örgütün ilk 

dengesini bozmakta ve yeni dengeyi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle örgütsel 

değişmenin konusu çevre koşullarına uyum stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve 

yürütülmesi ile ilgilidir (Peker, 1995, s. 5).    

Genel olarak örgütlerin, özel olarak da okulların değişmesini gerekli kılan 

güçler olan ekonomik, teknolojik, toplumsal ve hukuksal değişmeler aşağıda  

başlıklar altında ayrı ayrı incelenmiştir (Helvacı, 2005, s.58). 

a) Ekonomik Alanda Meydana Gelen Değişmeler 

 Ekonomik değişme genel olarak üretim ve tüketim biçimlerinin ve ilişkilerinin 

değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde ekonominin küreselleşmesi örgütler 

için hem riskler hem de fırsatlar yaratmaktadır. Örgütler sadece rekabet edebilmek ve 

ilerleyebilmek için değil aynı zamanda ayakta kalabilmek, yaşamlarını 

sürdürebilmek için çarpıcı iyileştirme geliştirme çabalarına zorlanmaktadır. 

Yeni ekonomik düzen, 1970-1980’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) de piyasa ekonomisini kamu müdahalelerinden arındırma girişimiyle 

başlamıştır. Başkan Reagan (1981-1989) döneminde daha serbest bir dünya 

ekonomisi yaratmak amacını taşıyan bu yeni ekonomiyi eski ekonomik düzen yani 

tutucu, kapalı ekonomiden yeni ekonomik düzene yani serbest piyasa ekonomisine 

geçişte bazı krizler ve devrimler yaşamıştır. Serbestleşme rüzgarı 1980’li yılların 

ortasında Gorbaçov’un SSCB de iktidara gelmesiyle Doğu bloku parçalanmakla 

kalmayıp komünist rejimler yerini demokrasi-serbest piyasa ekonomisi hedeflerine 

bırakmıştır. İkinci Dünya savaş sonrası ABD ve SSCB arasındaki Soğuk Savaş 

dönemi kapanarak serbestleşme-küreselleşme akımı başlamıştır. Çin, Mao’dan sonra 

(1979) ekonomisini kurtarabilmek için yeni arayışlara girmiştir. Küreselleşme ile 

dünyaya barış sağlanacağı görüşü savunulmuş ve  küreselleşme akımı dünyanın 

büyük bir kısmına yayılarak bunun dışında kalan ülkeler ise dışlanma tehlikesi ile 

karşı karşıya bırakılmıştır.  (Wolff, 2005) 

Yeni ekonomik düzenin temeldeki öğretisi, evrensel düzeyde serbest piyasa 

ekonomisine geçişteki bütün ülkelerin tek pazar oluşturmak üzere dünya pazarıyla 

bütünleşmesi ve mal-hizmet-sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesiyle 
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küreselleşmenin gerçekleştirilmesidir. Bu da kalite ve hızı arttırmış ve uluslar arası 

rekabet koşullarını getirmiştir. Bu rekabet koşullarında ayakta kalan,  farklı olan daha 

az çalışan ile daha çok üretimi gerçekleştiren olmuştur. 

 Bilgiye dayalı ekonomiye geçişte vasıfsız personele ihtiyaç duyulmaması 

işletmelerin personel eğitimine daha çok önem vermeleri gerektiğini göstermiştir. 

Bilgiye dayalı ekonomiye geçiş özellikle okulların değişimini ve vatandaşların daha 

aktif, daha yenilikçi ve girişimci olmalarına yönelik sürecin gerçekleşmesine yönelik 

değişimi zorunlu kılmıştır. Bu maksatla da önce okullardaki yönetici ve 

öğretmenlerin değişimi uluslar arası ekonominin bir sonucu olarak görebilmeleri ve 

büyümenin değişimi kabul etmek ve ona uyum sağlamakla gerçekleşebileceği 

yargısını kavramaları gerekmektedir. 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, Milli eğitimin genel amaçlarını 

belirleyen 3. maddesi    ‘’ İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, 

beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 

hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda 

bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak’’şeklinde belirtmiştir. Yeni yetişen 

bireyleri topluma katkıda bulunacak mesleklere yerleştirmek ve onları hayata 

hazırlamak ancak değişen dünya düzenine uygun eğitim olanaklarını 

gerçekleştirmekle sağlanabilir.  

b) Teknolojik Alanda Meydana Gelen Değişmeler 

Örgütlerde ve toplumlarda değişmenin temel kaynağı genelde teknoloji olarak 

görülmektedir. Teknolojik bir gelişme örgüt üyeleri tarafından benimsenir ve 

uygulanırsa ve etkili bir biçimde kullanılırsa değişim yaratır. Bilgisayarlar artık çok 

yüksek performanslı olarak kullanılmakta, yeni makineler pek çok üretim ve dağıtım 

yönteminde köklü değişiklikler yaratmaktadır.  

Teknolojideki en önemli değişim “Bilgi Teknolojilerin”deki (Information 

Technology) yeniliklerdir. Temelde elektronik ortamda “İnternet” i bilgisayarda 

kullanarak tüm dünyaya açılma ve bilgi paylaşımıdır. “İnternet çağ”ını yakalayan 

toplumlara “Bilgi Toplumu” veya “Enformasyon Toplumu”(Information Society)  

denmektedir. İnternet tüm dünyaya yayılmış çeşitli büyüklükteki bilgisayarlardan 
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oluşan büyük bir ağdır. İnternet, 1970 sonlarında Pentagon’un kurduğu bilgisayar 

ağının 1986 da eğitim kurumlarına, araştırma kurumlarına 1990 yılında da  ticari 

kuruluşların kullanıma açılarak ticari hale gelmiştir.  ABD de bilgisayar ve 

modemdeki ucuzluk İnternet kullanımını hızlandırmıştır. Ayrıca eğitim sektöründe 

kullanımın arttırılması için ilkokuldan başlanması uygun görülmüştür. İnternet 

kullanımı öğrencilere çok katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle başka 

kaynaklardan faydalanmak, dünyadaki gelişen olaylardan haberdar olmak, araştırma 

zevkini tatmak ve geliştirmek, öğrenmeyi öğrenmek, yeteneklerini geliştirmek, daha 

hızlı bilgiye ulaşmak gibidir   (Wolff, 2005). 

Örgütler yeni teknolojiye kullanmaya karar verdilerse ya da kullanmaya 

başladılarsa örgütsel değişimi yaşarlar. İlk başta bu teknolojiyi kullanabilecek 

yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır.     Özellikle bilgi teknolojisi, eğitim 

kurumlarının değişime yönelmesine önemli etkide bulunmaktadır. Okulların örgüt 

yapılarında, öğretmen öğrenci rollerinde değişikliklere neden olmaktadır. 

c) Toplumsal Alanda Meydana Gelen Değişmeler 

Toplumsal alandaki değişmeler ideolojik, siyasal ve ekonomik değişmelere 

hem eşlik etmiş ve hem de onları tamamlamıştır. Toplumsal değişimle beraber 

modern toplum kurulmuş ve insanoğlu yeni bir dönemece girmiştir. Son iki yüz yıl 

içinde ekonomik düzenin değişmesi ile beraber bilim ve tekniğin gelişmesi, bilgi 

teknolojilerinin doğması toplumsal değişmenin de hızının artmasına sebep olmuş ve 

modern toplum bir değişim toplumu haline gelmiştir. 

Akıl, bilim, ilerleme ve gelişme kavramlarının aydınlanma dönemi ile birlikte 

geleneksel toplumdan modern topluma geçişte çok önemli bir yere sahiptir. Bu 

çerçevede, geleneksel toplumdan modern topluma geçişte asıl kopuş 'Sanayi 

Devrimi', 'Fransız İhtilali' ve 'Bilimsel Devrim' ile gerçekleşmiştir. 

Kuşkusuz, modern toplumun ortaya çıkması ile birlikte yukarıda belirtilen 

değişimler ve bu değişimlerin hızı tarihsel süreç içerisinde toplumdan topluma 

farklılıklar göstermiştir. Diğer taraftan, modern toplumla birlikte ortaya çıkan bu 

değişimler çok yönlü toplumsal ve ekonomik sorunları tamamen çözemediği gibi 

yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Ancak, geleneksel toplumdaki bireylerin 
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içinde bulunduğu koşullarla kıyaslandığında, günümüz insanının belirli sorunlarının 

çözümlenmesinde çok önemli bir aşama kaydettiği söylenebilir (Can, 1998, s. 27). 

Modern Toplumun Özellikleri: 

Modern toplumun oluşması ile birlikte toplumsal yaşamda egemen olan 

düşünsel, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz (Can, 

1998, s. 28): 

• Ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkiler gelişerek kendi içine kapalı olan 

toplumların bütünlüklerini parçalamış ve onları küresel dünyanın bir parçası 

haline getirmiştir. 

• Üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası hareketliliğine bağlı olarak çok 

uluslu şirketlerin sayısı artmıştır. 

• Ekonomik, siyasal, kültürel ve askeri alanda IMF, NATO ve Avrupa 

Topluluğu gibi çok uluslu kuruluşların sayısı giderek artmıştır. 

• İnsan hakları, nükleer silah ve savaş karşıtlığı ve çevrecilik gibi yeni 

toplumsal akımlar ortaya çıkmıştır. 

• Olimpiyat Oyunları ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi uluslararası sportif 

faaliyetler giderek yaygınlaşmıştır. 

• Nobel ve Oscar gibi uluslararası bilim ve sanat ödülleri verilmeye 

başlanmıştır. 

• Turizm büyük bir hızla gelişmiştir. 

• Etnik ve milliyetçi akımlar güçlenmeye başlamıştır. 

• Kitlesel üretimi besleyen kitlesel tüketim kalıpları ortaya çıkmıştır. 

• Sermayenin uluslararası hareketliliği, bankacılığı ve borsa yolu ile daha da 

artmıştır. 

• Yazılı ve görsel kitle iletişim araçları toplumsal yaşamın hemen hemen her 

alanına nüfuz eder hale gelmiştir. 
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• Günümüzde sivil toplumu meydana getiren toplumsal sınıflar, çıkar 

grupları, baskı grupları, dini cemaatler ve gönüllü kuruluşlar gibi çeşitli 

gruplar örgütlenmeye başlamıştır. 

• Toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda bilgiye ve bilgi teknolojisine 

sahip olma önemli bir güç kaynağı haline gelmiştir. 

Kırsal alanlarla şehir merkezleri arasında oluşan göç dalgaları, çalışma 

imkanlarının ve sanayinin şehir merkezlerinde olmasından kaynaklana belirli 

bölgelerde yığılma, bu yığılma sonucu oluşan sosyal sorunlar örgütlerin yapısını 

etkilemektedir. Oluşan güçlerle birlikte işgücünün seviyesinde farklılıklar 

görülmektedir. Farklı çevreden gelen insanların uyumlarında çıkan problemler ve 

daha genç iş görenlerin işe yerleştirilmesi toplumsal bir problemdir. Bu yüzden örgüt 

yöneticilerinin örgütün değişimini, toplumsal ve kültürel değerlere önem vererek 

düzenlemesi ve değişimi uygulaması gerekmektedir ( Kuvan, 2001, s.21 ). 

Toplumsal alanda görülen bu hızlı değişim toplumun bir öğesi olan örgütlerin 

değişmesine sebep olacaktır. Kendi yaşadığı toplumun geçirdiği evrimlere ayak 

uyduramayan bir örgüt, amacından uzaklaşan hatta yok olmaya başlayan bir örgüttür. 

Toplumu besleyen, ondan beslenen ve toplumun en önemli kurumu olan okul, 

toplumsal değişme içerisinde o değişimi en önde takip eden örgütlerdendir. 

d) Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişmeler 

 Hukuksal sistem, toplumsal ya da ekonomik anlamdaki herhangi bir değişmeyi 

meşrulaştırmak, yasal çerçeveye kavuşturmak için oluşturulabileceği gibi toplumun 

herhangi bir yönüne ilişkin kimi değişikliklerin gerçekleştirilmesi için de düzenlenir. 

Bazı değişmeleri amaçlayan hukuk dolayısıyla örgütlerinde değişmesinde etkili 

olacaktır. Çünkü tüm örgütler belirli hukuk kuralları çerçevesinde yaşarlar. 

 

2.6.2. Örgütsel Değişimin İç Sebepleri 

Örgütü değişmeye zorlayan iç güçler örgüt içinde meydana gelir; süreç ve 

davranış problemleriyle ortaya çıkar. Süreç problemleri karar verme ve iletişimdeki 

bozulmaları içerir. Kararlar alınamaz, çok gecikir ya da düşük kalitede olur. İletişim 
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kısa dönemlidir, gereksizdir veya yetersizdir. Görevler üstlenilmez veya 

tamamlanılmaz, kişiler ararsı ve bölümler arası çatışmalar meydana gelir. Bu türlü 

olaylar ve problemler örgütte değişimin gerekliliği konusunda mesajlar taşır.  

Örgütsel değişmeyi iç faktörler açısından açıklamaya çalışan yaklaşımlara 

göre, örgüt birbiriyle etkileşim içinde olan amaç, insan, teknoloji ve yapı gibi iç 

öğelerden oluşmaktadır. Bu iç öğelerin herhangi birinde ve birkaçında gözlenen 

değişme, örgütsel değişmenin temel nedeni olarak görülmektedir ( Helvacı, 2005, s. 

65-66). 

Dereli, Bennis’e göre; organizasyonların modern yaşantının sorunlarını 

çözümleyebilmek için yapı ve faaliyet ortamlarında değişme yapmalarını gerektiren 

nedenleri şu şekilde sıralamıştır (Dereli, 1981, s.255):                         

• Genel olarak zamanımızda değişmenin süratinde meydana gelen artış. Bu 

hızlı değişme nedeniyle organizasyonların da çevrelerine süratle uymaları 

gerekmektedir.                         

• Teknolojik yapının değişmenin süratlenmesine yol açacak şekilde daha 

karmaşık bir hale gelmesi.                         

• Organizasyonların daha kompleks bir nitelik kazanması; bu süreç kısmen 

teknolojinin gelişmesinin, kısmen de organizasyonların büyümesinin sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır.                         

• İşgücünün özelliklerinin değişmesi ; organizasyonlara giren kişilerin öğrenim 

seviyesinin devamlı olarak yükselmesi.                          

• Çalışanların yaptıkları işte eskiye oranla devamlı olarak daha fazla 

bağımsızlık ve karar serbestlik ister hale gelmeleri.                         

• Geleneksel otorite biçimlerinin artık tatmin edici olmaktan çıkışı; hiyerarşik 

emir komuta zincirine dayanan otoritenin yerini ehliyet ve bilgiye dayanan 

fonksiyonel otoritenin almaya başlaması.   

Yukarıda da ifade edildiği gibi çağımızda artık örgütlerin değişimi kaçınılmaz 

olmuştur.  Özellikle teknolojide ki ve eğitimde ki  gelişmeler hem işverenlerin örgüt 
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çalışanlarından daha fazlasını istemelerine sebep olmakta, hem de çalışanların iş 

ortamı ve çalışma koşullarıyla ilgili arzlarını arttırmaktadır. Bu durum tek yönlü bir 

değişimi işaret etmemekte; değişimin örgütün tüm yapısında, bütüncül bir şekilde 

olmasını gerektirmektedir.   

 

2.7.  Örgütsel Değişimin Süreci 

Örgütsel değişim sürecini ilk ele alan ve inceleyenlerden biri Kurt Lewin 

olmuştur. Kozak ve Güçlü  (2003)’nün  belirttiği gibi Lewin işletmede değişimi üç 

asamaya ayırarak incelemiştir. Bu aşamalar; davranış çözümlenmesi (buzların 

çözülmesi, başlatma), geçiş aşaması (degistirme veya eyleme geçme, sürdürme), 

yeniden dondurma (istenen durum, dondurma) aşamalarıdır. Değişim süreci ile ilgili 

geliştirilen farklı yaklaşımlar olmakla birlikte bu çalışmada, Kurt Lewin tarafından 

geliştirilen üç aşamalı değişim süreci ele alınarak incelenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 1: Değişim Süreci 

Kaynak: Tüfekçi, A. ve Saylı, H. 2008. 

Örgütsel değişim sürecinde örgütün amaç ve stratejileri, görev, yapı teknoloji, 

kültür ve insan gibi çok önemli alanlarına müdahale edilmesi ve değişimin bu 

alanlara etki etmesi çoğu zaman kaçınılmaz olur. Değişime müdahaleden önce, 

sistemi iyi analiz etmek ve değişime hazırlamak bu süreçte önem kazanmaktadır 

(Tüfekçi ve  Saylı, 2008). 

 

Şimdiki 
Durum 
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İstenen 
Durum 



 24 

2.7.1. Davranış Çözümlenmesi (Buzların Çözülmesi veya Başlatma) 

(Unfreezing) 

Bu aşama sistemin iyi analiz edilmesi, iş görenlerin beklentilerinin iyi tespit 

edilmesi, muhtemel tepki ve dirençlerin ortaya çıkarılması gerek bir aşamadır. İçinde 

bulunan durumdan başka bir duruma geçiş için, yeni durum hakkında bilgilerin 

toplanması, yeni bilgiler, yeni tutumlar ve yeni alışkanlıklardan haberdar olunması 

gerekir. Bu, değiştirilmek istenen durum hakkında iş görenlerin bilgilendirilmeleri, 

ikna edilmeleri oldukça önemlidir (Tüfekçi ve Saylı, 2008). 

 Davranış çözülmenin başarılı olabilmesi için, çalışanların kuşkularının 

giderilmesi, onlara güven edilmesi ve ikna edilmeleri gerekir. Çünkü, değişim 

mevcut durumdaki imkanları değiştirecektir. Mevcut durumdan memnun olan kişiler 

tedirgin olacak ve geleceklerinden endişe duymaya başlayacaklardır. Değişim 

liderleri bu durumu önceden sezerek önlem almalıdır. Bu önlemler, öncelikle 

amaçların uyumlaştırılmasına yönelik politikaları içermelidir. Aksi taktirde geçiş zor 

ve sancılı olacaktır. 

 

2.7.2. Geçiş Aşaması (Değiştirme, Eyleme Geçmek veya Sürdürmek) 

(Changing) 

Yöneticiler özellikle değişimi yürütme aşamasında, örgütsel bütünsellik 

düşüncesiyle her parçayı yalıtılmış olarak değil, bütün parçaları birbirine bağlama ve 

dengeleme çabası içinde olmaları gerekir. Çünkü değişim yönetimi, dinamik 

parçalardan oluşan karmaşık bir yapının hassas dengelerini sağlamakla ilgilidir. Bu 

nedenle parçaların birbirini nasıl dengelediğini, bir parçayı değiştirmenin diğerlerini 

nasıl etkileyeceğini anlamak ve sistemi bütün görmek değişimi yürütmenin önemli 

gerekliliğidir (Tüfekçi ve Saylı, 2008). 

Değişim ile hedeflenen sonuçları ve arzulanan yapıyı açık ve net bir şekilde 

ortaya koymak bunu iş görenler ile paylaşmak önemlidir. Ayrıca, değişimin önemli 

bir parçası durumunda olan iş görenlerin, sürece katılması onların değişim politika ve 

uygulamalarını destek vermeleri açısından göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. 
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2.7.3. Yeniden dondurma ( İstenen Durum veya Dondurma) (Kalıcı Kılma) 

Üçüncü asama, değişim sonucunda gerçekleştirilen yeni durumun devamlılığını 

sağlamak ve bu değişimi sürekli kılmak için yeniden dondurma (kalıcı hale getirme) 

çalışmalarını içermektedir. Örgüt bu aşamada gerçekleştirdiği değişimi özümseme 

çabası içindedir. Değişim sonucunda oluşan yeni yapının ve durumun gerektirdiği 

stratejiler, politikalar, kurallar ve yöntemlerin iş görenler tarafından 

benimseyebilmeleri için yeni eğitim ve destekleme çalışmaları gerekli olur. Amaç, 

artık örgütün tüm prosedür ve yöntemlerinin yeni duruma göre uygulanmasını 

sağlamaktır (Kozak ve Güçlü, 2003). Örgütün, bir daha eski duruma dönmemesi için, 

daha çok çaba göstermek ve yatırım yapmak gerekmektedir. 

 

2.8. Örgütsel Değişime Direnç 

Daha öncede değindiğimiz gibi örgütler, yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve 

etkiliğini arttırabilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamak zorundadırlar. 

Örgütlerin değişen koşullara uyum sağlamaları çok kolay gerçekleşememekte, 

değişime karşı bir takım direnişlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Yöneticilerin, örgütte gerçekleştirmek istedikleri değişiklik hareketlerini 

başarıyla uygulayabilmeleri, büyük ölçüde iş görenlerin değişikliğe karşı 

direnebileceği gerçeğini göz ardı etmemelerine, iş görenin direnişe neden olabilecek 

etkenlerin farkında olmalarına ve bu etkenlere karşı ne tür önlemlerin alınması 

gerektiğini bilmelerine bağlıdır (Helvacı, 2005, s. 68).  

Yeşiltay (2006), değişimin gerçekleşmesini dört aşamada açıklamaktadır. 

Bunlar: 

1. İnkar aşaması: Olayların eskisi gibi çözülemeyeceğinin ortaya çıktığı 

aşamadır. Eğer gerçekleşecek değişim bireyin istemediği yönde ise inkar dönemi 

daha uzun sürer. Eğer gerçekleşecek olan değişiklik bireyin istediği doğrultuda ise 

birey “doğru olduğuna inanamama” tepkisi gösterir. 
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2. Direnç Aşaması: İnkarı aşıp gerçekten bir şeylerin değişmekte olduğunun 

kabul edilmesi aşamasının ardından “ DİRENÇ ” aşaması gelir. Birey direnç aşaması 

boyunca karşılaştığı yenilikleri, eski işine ya da tarzına entegre etmeye çalışır. 

3. Keşif Aşaması: Kişinin değişimi hayatına entegre ettikten sonra “değişimin 

getirdiği fırsatları keşfetmeye çalışma” aşamasıdır. 

4. Kabul aşaması: Değişimin kabul edildiği aşamadır. 

Görüldüğü gibi değişimin gerçekleşmesi sürecinde belirli bir direnç 

gösterilmektedir. Değişime direnç gösterme oldukça doğal bir süreçtir. Değişime 

direnci normal karşılayıp, bu süreci uygun staretejilerle örgüt yararına kullanmak 

gerekir. 

Yeni bir düzen kurmak girişimi, zor,  tehlikeli ve başarısı kuşkulu bir eylemdir. 

Çünkü eski düzenden yararlananlar, yenilikçilerin düşmanı olurlar. Yeni düzenden 

yararlanacak olanlar da, bu yararlanma henüz keşfedilmediğinden, yeniliği içtenlikle 

savunmalar. Bu aldırmazlığın iki nedeni vardır: Kanunları kendi yararına işletebilen 

birinci grubun kendilerine karşı çıkması olasılığı ve yeni bir şeyi denemeden ona 

inanmayan halkın kuşkusu (Bursalıoğlu, 1987, s. 228). Bu açıdan bakıldığında 

değişim bir cesaret ve yapılan girişime inanma işidir. 

 

2.8.1. Değişime Karşı Direnç Türleri 

2.8.1.1. Örgüte Bağlı Psikolojik Güçlükler 

Örgüte bağlı psikolojik güçlükleri iki bölüme ayrılır. Birincisi, değişiklik 

kaynağının örgütün hangi hiyerarşi kademesinden geldiği ile ilgilidir. İkincisi de, 

değişiklikler dolayısıyla eski işini, mevkiini ve yetki ve sorumluluklarını kaybeden 

kişilerin bu örgütsel değişime gösterdikleri tepki ile ilgilidir. Birincisi, her 

değişikliğin temelinde daima bir fikir vardır. Bu fikirlerin kabulü, onayı ve 

gerçekleştirilmesi büyük ölçüde hiyerarşik seviyenin durumunu başlıdır. Yapılan 

araştırmalar, işletmenin içinden ve hiyerarşinin alt kademelerinden gelen değişik 

fikirlerin üst kademeler tarafından dikkatle incelenmeden ve değerlendirilmeden 

derhal reddedildiğini göstermektedir. Bu gibi hallerde, hiyerarşinin alt kademesinde 
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bulunan yaratıcı kişiler gururları kırıldığından, ya işletmeyi terk edecekler veya 

cesaretlerini kaybedeceklerinden yaratıcı fikirlerinden vazgeçeceklerdir. Aksine, 

değişiklik fikirleri hiyerarşinin üst kademesinden geliyorsa, klasik bir yapıda teknik 

alanda uzmanlaşmış servisler bunu dikkate almak zorundadırlar. Çoğu hallerde ise, 

bu fikrin tutarlı olmadığını ispat etmek için zaman harcanarak ve yahut da astlık 

psikolojisi ya da duygusuyla, her ne olursa olsun uygulama yoluna gidilecektir. 

Çünkü, fikri iyileştirecek değişikliğe girişmek ve hele eleştirmeye kalkmak oldukça 

güç bir iştir. Bu durumlar, hem değişiklik fikirlerinin körelmesine ve hem de bu 

yenilik uygulaması yapılmasına engel olmaktadır. 

Örgütsel güçlüklerin bir diğeri de, örgüt içi önemli fikir ayrılıklarıdır. 

Kuruluşların tepe yönetimleri (genel müdür ve yönetim kurulları üyeleri) örgüt 

dışından gelen değişiklik fikirlerine daima açıktır ve buna çok önem veririler. Ancak 

örgütte uygulama ile görevli uzmanlaşmış servisler (orta seviyedeki yönetici 

kadroları) bu fikirlere karşı direnirler ve hatalı yönlerini analiz etmek için bütün 

güçlerini ortaya koyarlar. Burada önemli olan gelen değişiklik fikrinin olumlu 

yönlerini görmeksizin körü körüne yetersiz taraflarını ispata yeltenmektir. 

İkinci husus ise, işletmeye aktarılan veya uygulanmaya çalışılan değişiklik 

fikirlerinin örgütün biçimsel (formal) yapısı üzerinde bir takım yenilikler vücuda 

getirmesidir. Değişiklik nedeniyle, ya bazı servisler veya bölümler ortadan kalkmakta 

veya büyük ölçüde önemlerini yitirmektedirler. İşte bu durum, örgütte yeni ilişkiler 

doğurmakta, eski ilişkileri değiştirmektedir.  Mevkiini, prestijini, yetkilerini ve diğer 

sosyal olanaklarını kaybeden kişiler doğal olarak değişikliklere karşı koyarlar. 

 

2.8.1.2. Biçimsel Olmayan Psikolojik Güçler 

Yenilik ve değişikliklere insan doğal olarak karşı koyma eğilimindedir. Çünkü 

her usül ve yöntem alışkanlıklara karşı olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, kişiler 

daha önce alışmış oldukları iş düzeninden ve alışkanlıklarında vazgeçmeyi 

istemezler. Ancak bu tür dirençler insandan insana farklılıklar gösterir. Değişikliğin 

getirdiği yenilikler karşısında kalan kişiler, karakterleri, psiko-sosyal özellikleri 

değişikliğin meydana geldiği ortam koşullarına bağlı olarak tepki gösterirler.  



 28 

Değişikliğe karşı örgüt çalışanları korku ve kuşkuya yönelir ve işlerine son 

verileceği iş güvenliklerinin azalacağı zannına kapılabilirler. Çünkü eski işin devamlı 

surette yapan kişi o konuda uzmanlaşmıştır. Değişiklik, kazanmış olduğu eski 

yetenek ve hünerlerini gölgeleyecektir. Başka bir tepki türü de değişiklik dolayısıyla 

iş görenlerin eski alışmış oldukları teknisyenler ve yönetici kadrolarında değişiklikler 

meydana getirmesidir. İşçiler, uzun süre yanlarında çalıştıkları ve huylarına alıştıkları 

amirlerinin değiştirilerek yerine, yeni üstlerin atanmasına karşı çıkarlar. Hele hiç 

tanınmayan, yani kuruluş dışından gelen yeni yöneticilere karşı çekingenlik ve 

korkunun doğurduğu tepkiler olabilir (Eren, 2006, s. 232-234 ). 

 

2.8.2. Örgütsel Değişime Karşı Direncin Nedenleri 

Özdemir (1997), değişmeye karşı direnmeyi iki boyutta incelemiştir. 

Değişmeye karşı bireysel direnme, değişmeye karşı örgütsel direnme.  

 

2.8.2.1.  Değişime Direncin Bireysel  Nedenleri  

Bireysel nedenler örgüt üyelerinin değişikliklerden çeşitli nedenlerle rahatsızlık 

duyması ve dolayısıyla tepki göstermesinden kaynaklanan nedenlerdir. Bunlar 

psikolojik, ekonomik, ve sosyal nedenler başlıkları altında gruplamak mümkündür  

(Koçel, 2005,  s. 67). 

a) Psikolojik  Nedenler ( Bilinmeyen Korkusu, Alışkanlıklar ve Güvenlik) 

 

Bilinmeyen Korkusu 

Değişiklik bireylerin bilmedikleri yeni koşullarla karşı karşıya kalmasına neden 

olur. Bireyler bilmediği şeylerden korkar. Çünkü uyum sağlayıp sağlayamayacağı 

konusunda fikri yoktur ve yeni koşullara sağlayamayacağı tedirginliğini yaşar. 

Örneğin yeni bir çalışanın örgüte üye olmasına karşı tedirginlik duyar, onunla 

anlaşamama ihtimali nedeniyle korkar. 
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Alışkanlıklar 

Her örgütte bireyler belirli işler yapar. Aynı işi sürekli yapmaları nedeniyle de 

o işi hızlı ve hatasız yapma alışkanlığı elde ederler ki buna uzmanlaşma denir. Belirli 

bir işi yapmaya alışmış kişiler yaptığı işin niteliği değiştiğinde yeni şeyler öğrenme 

ile yüz yüzedir. Kişiler, yeni işler yapmaktansa daha önce yapmaya alıştıkları işleri 

yapmaya devam etmeyi tercih ederler. Örgütte beraber Çalıştıkları ekibin 

değişmesine ve hatta iş yerinin bulunduğu semtin değişmesine tepki gösterirler. 

Güvenlik 

Bireylerin en fazla gereksinim duydukları şey kendilerini güvende 

hissetmeleridir. Kendilerini hissedebilecekleri ortamlar ararlar. Risklere karşı sigorta 

yaptırırılar. Rahat ve güvenli bir işyeri,  çoğu kez daha yüksek ücretin alınabileceği 

ancak güvenli olmayan bir diğer işyerine tercih edilir. Ancak değişim bu güveni 

zedeleyebilecek nitelikteyse, birey bu değişikliğe tepki gösterir. 

Yukarıdaki maddelerin dışında değişim hakkında bilgi sahibi olmama, 

başarısız olma endişesi, çıkar kaybı, dar görüşlülük, daha önceki kişisel tecrübeler de 

eklenebilir.  

b. Ekonomik Nedenler 

Bir işyerinde çalışanların için en önemli şey kuşkusuz aldığı ücret ve işinin 

devamlılığıdır. Değişimlere ücretlerini düşürebileceği ya da işlerini kaybedebileceği 

düşünerek tepki gösterirler.  Örneğin saat başına ya da haftalık ücret alınan bir yerde 

ücretleme sisteminde değişiklik -parça başına ücret vb- çalışanları gelirlerinin 

düşeceği kaygısına sevk edebilir ve bu değişikliğe direnç gösterirler (Özalp-Kırel,  

2001,  s. 507). 

c. Sosyal Nedenler 

İnsan sosyal bir varlıktır. İçinde yaşadıkları ortamda belirli bir sosyal denge 

oluştururlar ve değişime karşı bu dengenin bozulacağı düşüncesiyle direnirler ki 

buna tutuculuk denir. Biz dedikleri grup normlarına sarılırlar ve değişime direnç 

dayanışmasına girerler. 
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Bulundukları ortamda oluşturdukları sosyal bağlara sıkı sıkı sarılırlar. Bu bağ 

koptuğunda yeni bir bağın kurulmasının güçlüğüne inanırlar. Beraber çalıştıkları iş 

arkadaşlarından ya da yöneticilerden ayrılmalarına neden olacağına inanacağından 

değişime direnç gösterirler ( Sabuncuoğlu- Tüz,  2001, s.170). 

Örgütün formal yapısı ne olursa olsun, departman içi ve departmanlar arası 

kişilerle geliştirilen informal ilişkiler ayrı bir ilişki ağı meydana getiriler. Kişiler 

içinde yer aldıkları bu ilişkiler ağının özelliklerinden etkilendikleri gibi çoğu kez bu 

ilişkilerden çok bağımsız olarak hareket etmezler. 

Değişime karşı bir direnç kaynağı olabilecek başlıca nedenler olarak şunlar 

belirtilebilir (Koçel, 2005, s. 570 ) : 

• Değişim amaçları ile grup normları ve hedefleri arasındaki farklar 

• Değişimi öneren / uygulayanlara (değişim elemanları) karşı olumsuz tutum 

ve güvensizlik 

• Yakın çevresinin, grubunun değişime karşı olumsuz tutumu 

• Mevcut sosyal ilişkilerden vazgeçememe arzusu 

• Değişim çalışmalarının (ekibinin) dışında kaldığı inancı 

• Dışardan yönlendirilmekten hoşlanmama 

• Değişimin sadece  belli bir grubun çıkarı şeklinde algılanması. 

 

2.8.2.2. Değişime Direncin Örgütsel Nedenleri 

Değişim, örgütteki birbirine alışmış, birbirine uyumlu iş gruplarını dağıtıp yeni 

iş grupları oluşturur. Değişim nedeniyle bazı bölümler kapatılacak veya yeni 

bölümler, yeni servisler ortaya çıkacaktır. Böylece bazı çalışanlar örgütteki üstlendiği 

sorumluluğu, mevkisini, yetkisini, sosyal olanaklarını kaybedeceklerdir. Kaynak 

dağılımında da en büyük paya sahip olan bireyler ve gruplar,  ekonomik kaynağın 

kesilmesi korkusuyla karşılaşacaklardır. Doğal olarak hepsi değişime direnç 

göstereceklerdir. 
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Örgütün değişime karşı esnekliği ve kendisini değişikliklere uydurabilme 

yeteneği yoksa, örgütte bir durgunluk meydana gelir. Yapılacak bütün yenilik ve 

değişikliklere örgüt tepki gösterecektir. 

Örgüt yoğun sistemlerini değişim ortamında rekabet edebilmesi için, kendi 

içindeki işleyişi, yani süreçleri, yapıları ve yönetebilmeyi, hem de dış çevredeki 

değişimlere uyum sağlamayı öğrenmesi gerekmektedir. Eğer örgüt bunu yapacak yapıya 

kavuşmamışsa yine her türlü içsel ve dışsal değişikliklere tepki gösterecektir Değişimin 

teknik açıdan işletmeye uygunluğu da önemlidir (Sabuncuoğlu, 1998, s.218).  

Bilindiği gibi her örgüt kendisine bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Örgütün 

alt birimlerini etkileyen bir değişim dolayısıyla örgütü de etkiler. Özellikle örgütteki 

bireylerin ekonomik ve sosyal etkilenmeleri silsile yoluyla büyüyerek örgütü 

harekete geçirir. Dolayısıyla değişime karşı direncin bireysel değil örgüt bazında 

yapılması sonucunu doğurur. 

Değişime direncin örgütsel nedenlerinin temelinde örgütlerin çok güçlü bir 

kültüre sahip olmaları gelmektedir. Çünkü kültür birey davranışı etkilemektedir. 

Bir örgütte güçlü bir örgüt kültürü varsa bu örgütün değişmesi oldukça zor 

olacaktır. Kültürü değiştirmek gerçekten zordur. Yönetimi ilgilendiren temel 

problem, ihtiyaç duyulan değişmeye karşı direnişin azaltılması ve temel kültürel 

değerlerin korunmasıdır. Bununla birlikte, kültürün değişimi ya da istenmeyen 

değişime karşı direnme, birinci derecede üzerinde durulması gereken konudur ( 

Çelik, 2002, s.73). 

Örgüt çalışanlarının başlıca direnme nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(Taymaz, 2003, s. 67): 

1. Yetersizlik duygusu 

2. Kaybetme korkusu 

3. Yanlış anlama 

4. Güven eksikliği 

5. Farklı değerlendirmeler 
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6. Psikolojik kontrat 

7. Yaratılacak tehditler 

8. Empoze edilmesi 

9. Liderliğin güven vermemesi 

10. Duygusal nedenler 

Yukarıda da görüldüğü gibi değişime direnme nedenleri daha çok kişi veya 

kişilerden kaynaklanan nedenlerdir. Kurum yöneticisi değişimsel bir lider 

özelliklerini taşıyor ise yukarıda ifade edilen problemlerin çok zorlanmadan 

üstesinden gelebilir. Fakat yöneticilik bilgisi ve özelliği zayıf bir kişi, bu problemler 

döngüsü içinde kalır. Değişim kuruma yararlı olacak iken tam tersine zararlı ya da 

boşa harcanan zaman ve emek ile yararsızlıkla sonuçlanabilir. 

 

2.8.3. Değişime Direnme Ölçeği  

Çalışanların değişime karşı direnç göstermeleri dereceleri çeşitli şekillerde 

olmaktadır. Bunu tam olarak görebilmek için bir çeşit değişime direnç ölçeğinden 

yararlanılabilir. Bu ölçek üzerinde değişime istekli olma ve tam olarak kabul etmek bir 

uç; değişimi reddederek organizasyondan ayrılma diğer bir uç olarak belirtilmiştir. Bu 

iki uç arasında kabul alanı, kayıtsızlık alanı, pasif direnç alanı ve aktif direnç alanı olmak 

üzere dört alan belirlenmiştir. Her alan kendi içinde değişik tutum ve davranışları 

içermektedir. Bu ölçek aşağıda gösterilmiştir (Koçel, 2005, s. 704). 
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Şekil 2: Değişimi Red- Değişimi Kabul Ölçeği 

Kaynak: Robert Kreiner and Angelo Kınıska, Organizational Behavior,3. Ed. 

Irvıng, Chicago,1995,s.571; Akt., Koçel 571) 

Yukarıdaki şekilde, örgütlerde değişime karşı çalışanların tepkileri verilmiştir. 

Değişimi kabul edenlerin kendi istekleriyle, yardımlaşma, baskı ve tehdit sonucu 

değişimi kabul ettikleri görülmüştür. Değişime karşı kayıtsız olanların ise işe karşı 

kayıtsız ve ilgisiz davranışlar sergiledikleri, pasif direnç gösterenlerin doğrudan 

tepkilerini göstermeden dolaylı olarak davranışlar sergiledikleri, aktif direnç 

gösterenlerin ise değişim sonucu gelen yeni ürünü bozma, sabote etme davranışı 

gösterdiği ve hatta işten ayrılmaya kadar gittiğini görüyoruz. Özellikle pasif ve aktif 

direnç gösteren çalışanların göstermiş olduğu tepkiler, değişimin örgüte yarar 

sağlamasından çok örgütü zarara sokabilir.  Örgütsel değişim kaçınılması olanaksız 

bir süreçtir. Önemli olan her değişikliğe karşı oluşacak direncin ortaya çıkmasını 

engelleyecek önlemleri önceden almak ya da direnç ortaya çıkmaya başlayınca, 

direnci yenici uygulamalara geçmektir. 

DEĞİŞİMİ KABUL 

İsteyerek değişimi kabul etmek 
Gerekli yardımlaşmayı yapmak 
Yönetim baskısı ile yardımlaşmayı kabul etmek 
Kendini değişime uzak hissetmek 
Kayıtsız kalmak 
İşe ilgiyi azaltmak 
Sadece söylenileni yapmak 
Kaçınmacı davranış içine girmek 
Protesto etmek 
Mümkün olduğu kadar az çalışmak 
Yavaşlatma 
İşi aksatma, gelmeme 
Bilinçli yanlış yapma 
Bozma, sabote etme 
Ayrılma 

Kabul 
 
Kayıtsızlık 
 
Pasif  direnç 
 
 
 
 
 
 
Aktif direnç 
 
 

DEĞİŞİMİ RED 
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2.8.4. Değişime Direncin Olumlu Yönleri 

Direnç, olayın daima olumsuz bir olay olarak görülmesi şeklinde algılanabilir. 

Ancak bu doğru değildir. Değişime direnç gösterilmesi bir başka açıdan olumlu ve 

yararlı olarak da görülebilir. Başka bir deyişle ‘’direnç’’ bir anlamda değişime konu 

olan bir tarafın verdiği bir feedback olarak algılanıp, bunun muhtemel yanlışlıkları 

düzeltmede kullanılması, direncin olumlu yönü olarak değerlendirilmelidir. 

Bu anlamda direncim olumlu etkileri şu şekilde özetlenebilir (Koçel, 2005, 

s.706). 

Değişime direnç: 

- Değişiklik önerilerini yeniden gözden geçirmeye yöneltir. 

- Değişim sırasında ya da sonrasında problem olunabilecek konuları önceden 

teşhise yarar. 

-  Değişimi gerçekleştirmek için daha etkin iletişim sistemi kurmaya zorlar. 

- Ciddi sorunlar çıkmadan önce önlem almaya imkan sağlar. 

- Önerilerin uygunluğunu irdelemeye (hatta sorgulamaya) sevk eder. 

- Ek bilgi ve seçenekler aramaya sevk eder. 

- Değişim öncesi değişime uygun kültür oluşturmaya sevk eder. 

Değişime direnç gösterecek birey ya da grup, yapılacak olan değişime karşı 

oldukları için değişim girişimini eleştirir ve olumsuz yönleri üzerinde durur. Hatta 

bilinmeyen yanlarını bile ortaya çıkarabilir.  Değişime alternatif kendini rahatsız 

etmeyecek farklı çözüm önerileri sunabilir.  Bu sebeple yönetim ve değişime direnç 

gösteren çalışanlar değişim ile ilgili iletişime geçerler. Yönetimin konu ile ilgili bir 

daha düşünmesi sağlanabilir, değişim uygulamalarının eksiklikleri yeniden gözden 

geçirilip, belki de büyük bir hatadan dönülmüş olunabilir. Çünkü her değişim 

hareketi örgütü gelişmeye götürmez. Değişimle ilgili bilgilerin paylaşılması değişim 

öncesi ortak değer ve yargıların oluşması en azından paylaşılmasını sağlar. 
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2.8.5. Değişime Olan Direnci Yenme Yöntemleri 

Değişime karşı direnişle baş etmede önemli stratejiler aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir: 

 

2.8.5.1. İletişim  

Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbiri kişi yoktur. Çünkü 

iletişim insanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür (Kaya, 2006, 

s.93). 

İletişim sözlü, sözsüz ve yazılı olarak üç gruba ayrılır. Konuşma dili olan sözlü 

iletişim, beden dili olan sözsüz iletişim,  okullarda bilgi akışını sağlamaya yönelik 

olarak kullanılan araçlar (duyuru, genel mektup, sirküler, raporlama ve toplantı vb. ) 

yazılı iletişimin öğelerindendir. Her türlü iletişim türü örgütsel açıdan örgütün amaç 

ve kararlarını çalışanlara bildirme, örgütün yeni anlayış ve değişimlerini çevreye 

tanıtma, örgütün çevreyle ilişkisini sağlama, örgütte oluşan yanlış anlamaları ortadan 

kaldırma gibi birçok amaca hizmet eder. 

Etkili bir iletişim üyelerin değişime gerçekçi bir biçimde hazırlanmalarına 

neden olur. Eğer değişimin sonuçları belirsizlik taşıyorsa insan değişime karşı 

direniş gösterir. Çünkü değişime karşı direnişin en önemli nedenlerinin başında 

bilinmeyen korkusu gelir. Yetersiz bilgi, söylenti ve dedikoduları körükler ve 

değişimle ilgili olarak kaygı yaratır. Etkili iletişim, değişimler ve onların 

muhtemel sonuçları hakkında spekülasyonu ve korkuların azalmasını hafifletebilir 

( Helvacı, 2005, s. 73). 

Örgütlerde değişime karşı oluşan direncin azaltılmasında iletişim 

olmazsa olmazlardan biridir. Örgütlerdeki birçok temel sorunların altında 

iletişim eksikliği yatmaktadır. Değişimin çalışanlara neler sağlayacağı, onların 

işlerini nasıl kolaylaştıracağı iyi iletişim kurularak anlatılırsa dirençte o oranda 

azaltılmış olur.  
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2.8.5.2. Eğitim 

Değişimin uygulanmasına başlamadan önce, değişiklikten etkilenecek kişilerin 

bilgilendirilmesi, bu değişikliklerden zarar görmeyecekleri kanısına varmalarının 

sağlanması gerekir (Koçel, 2005, s. 706). 

 Eğitim değişimden önce yapılırsa çalışanların değişime önceden hazır olmaları 

sağlanmış olur. Değişim başladıktan sonra yanlış anlayışları ortadan kaldırmak ve 

yanlış bilgileri gidermek amacıyla eğitim çalışmalarına devam edilmelidir. Özellikle 

teknolojik değişiklik konusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim 

verilmelidir. Bazen verilen bu eğitimin yeterli olmaması durumunda iş dışındaki 

eğitici kurumlara göndererek veya özel dershane, atölyelerde eğitime devam 

edilmelidir. Kısacası örgütlerde değişime karşı oluşan direnci azaltmak için planlı bir 

eğitim programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. (Saylı, ____) 

 

2.8.5.3. Katılım Sağlama 

Değişime direnci azaltmanın en etkin yolu, kuşkusuz değişimin 

uygulanmasında, değişime direnç gösterme olasılığı olanların, uygulamaya bizzat 

katılmalarını sağlamaktır. Uygulamanın içinde olanlar, uygulama konusunda yeterli 

bilgiye sahip oldukları gibi aynı zamanda görev aldıkları uygulamaya psikolojik 

olarak karşı çıkmayacaklardır. 

Burada önemli olan katılanların fikirlerinin kabul edilmesinden çok, kişilerin 

kendilerini etkileyecek olayının içinde olduklarını, dışlanmadıklarını hissetmeleridir 

( Koçel, 2005, s. 706). 

Değişmeler katılanların ilgi ve gereksinimlerini de hesaba kattıkları için 

değişime onların bağlılıkları da artar. İnsanlar faaliyetler içinde yer almaya, katılıma 

güçlü bir gereksinim hissederler. Katılım üyelerin motive olmasını, değişim 

çalışmasını karşı daha çok çaba sarf etmesine yol açar (Cummings ve Worley,1997; 

Akt. Helvacı, 2005, s.75). 
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Şekil 3: Değişime Direniş ve Katılım Modeli 

Kaynak: Newstrom ve Davis,1997.s.414, Akt. Helvacı, 2005, s.75 

Yukarıdaki şekilde ifade edildiği gibi, katılım arttıkça değişime direnç 

azalmakta, değişim uygulamasına katılım azaldıkça değişime direnç artmaktadır. 

Yani değişime direnç ile katılım arasında ters orantı bulunmaktadır. Bu çok normal 

bir durumdur çünkü bireyler değişim uygulamasının içinde yer aldıklarında değişim 

uygulaması hakkında yeterli bilgiye sahiptirler ve kendilerini güvende hissederler. 

Bilmedikleri, belki de dışlandıkları bir değişim uygulaması onları korkuya düşürür ve 

direnç gösterme eğilimleri artar. 

 

2.8.5.4. Uygulamaya Katılanların Gereksinimlerini ve Hedeflerini Aynı 

Amaçlar Altında Birleştirme 

Direnişin üstesinden gelmede en iyi strateji değişimin gerçek bir gereksinimini 

karşıladığından emin olmaktır.  Direnişin önemli bir nedeni, değişimin gereksinimini 

karşılamadığı veya performansı geliştirmediği şeklinde algılanmasıdır. Direniş, 

yöneticiler için engelleyici olabilir, fakat değişime karşı ölçülü bir direniş örgüte 

olumlu etkiler sağlar. Eğer değişimi uygulayanlar değişimim bir yarar 

sağlamayacağına inanıyorlarsa ve değişimin üst yönetim tarafından desteklenmiyorsa 

örgüt muhtemelen değişimi gerçekleştiremeyecektir. Değişime karşı direniş, yararsız 

Düşük Düşük 

Yüksek Yüksek 
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değişmelere veya sırf değişim için değişim yapma girişimlerine de bir engel teşkil 

eder. Değişime karşı direnişleri giderme süreçleri normalde bir örgüt için gereklidir 

ve değişim sürecine çok önemli katkı sağlar (Daft, 1989; Akt. 2005 Helvacı, s. 76). 

Koçel, ( 2005) bu maddeyi pazarlık olarak ele almıştır. Değişimden etkilenecek 

kişilerle, değişimin amacı, kapsamı, metodu ve süresi konusunda pazarlık yapmayı 

ifade eder. Üzerinde anlaşmaya varılan konularda direnç ortadan kaldırılmış olur.  

 

2.8.5.5. Zorlama 

Bazen direnci kırmaya yönelik yukarıda sıralanan tüm yöntemler yetersiz kalır 

ya da değişimin hemen uygulamaya konulması gerekir. Direnci azaltmaya yönelik 

diğer yöntemlerin uygulanması için yeterli zaman yoktur. İşte bu durumlarda tehdit 

ve baskı uygulayarak değişiklikleri uygulayacak olanlar sindirilir. Bu tehditler 

arasında en etkili olanlar işten çıkarma, ücretleri azaltma, başka bölümlere transfer, 

kötü referans mektubunu verme vb. sayılabilir.  

Tehdit yöntemi kısa dönemde olumlu sonuç verebilir. Değişim dirençsiz 

uygulanır. Ancak bu tehditlere boyun eğmek zorunda kalanlar, tepkilerini uzun 

vadeye yayarak karşı atağa geçmek için zaman kollarlar. Bu nedenle tehdit, hiç 

arzulanmayan ancak başka çare kalmayınca, en son başvurulması gereken bir 

yöntemdir (Özalp-Kırel, 2001, s.513; Koçel, 2005, s.707). 

 

2.8.5.6. Manipülasyon ve Kooptasyon 

Manipülasyon, herhangi bir olayı, şu veya bu şekilde değiştirerek kişilere 

takdim etmeyi; olayı olduğundan farklı göstererek kişilerin farklı algılamasını ifade 

eder. Bu başlangıçta direnci azaltabilir, fakat eğer kişi manipüle edildiğini anlarsa 

daha büyük sorunlar çıkabilir. Kooptasyon ise, herhangi bir konuya karşı olanları o 

konu ile ilgili sorunların ve çözümlerin bir parçası haline getirmeyi ifade eder. 

Dolayısıyla kişi olayın dışında ve sadece eleştiren bir rol oynamak yerine sorunu 

içine çekilerek, onun üzerinden düşünen ve çözüm arayan bir rol oynamaya sevk 

edilir (Koçel, 2005, s. 707). 
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Değişime direnci yenme yöntemleri ele alındığında bu yöntemlerden öncelikle 

iletişim, eğitim ve katılım sağlama ve kooptasyon çalışanlara uygulanmalıdır. 

Çalışanla iletişime geçerek değişim hakkında kişiye bilgi verilir ve uygun örgüt 

iklimi yaratılır. Daha sonra kişiye değişimle ile ilgili eğitim verilmeli ve eksiklikler 

giderilmelidir böylece değişim uygulamasında çalışan yer alır hatta değişim önderi, 

çözüm bulucu olabilir.  Zorlama ve manipülasyon başlangıçta kısa süreli direnci 

azaltabilir. Fakat uzun vadede çalışanın içten içe örgüte istenmeyen duygular 

beslemesine ve örgütteki veriminin azalıp, örgüte zarar vermesine sebep olabilir. 

 (Balcı, 2000, s. 32) araştırma bulgularına göre direnci azaltma koşullarını şu 

şekilde belirtmektedir:  

1. Bir değişme birey ya da bireyin ihtiyaçları, tutumları, inanç ve değerleri ve 

örgütsel güçlerin sürekli göz önünde bulundurulması 

2. Değişim yöneticisinin yüksek prestij sahibi olması 

3. Davranış değiştirmede güçlü bir baskı gerçekleştirmek için grubun kendisi 

ve davranışı hakkında spesifik bir danışmanlık sağlanması 

4. Değişme ihtiyacının ortak olarak algılanmasının sağlanması 

5. Değişmeye karşı olan ve değişmeye etkide bulunacak kişilerin aynı gruba 

ait olunmasının sağlanması. 

Değişim kişinin istek ve ihtiyaçlarını karşılıyor, kendi değerleri ve grubunun 

değerleri ile aynı yönde ise çalışan doğal olarak direnç göstermeyecektir. İnsan 

sosyal bir varlıktır ve kendisi bir gruba dahil olmak ister. İçinde bulunduğu grubun 

düşünceleri kısmen onun düşünceleridir. Kişinin içinde olduğu gruptan birinin 

değişimde yer alması kişinin değişime direnç göstermesini azaltacaktır. Bunun yanı 

sıra kişi değişimi gerekli görmeli ve değişim yöneticisine güvenmeli ve inanmalıdır. 

Bu bağlamda değişime karşı direncin olabileceği önceden saptanmalı,  direniş 

nedenine bağlı olarak, direnişi azaltma yöntemi zaman kaybedilmeden 

uygulanmalıdır.  
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2.9. Örgütsel Değişme Yaklaşımları 

Örgütsel değişme; ani anlık, planlı yaklaşımlar olmak üzere iki ayrı şekilde 

sınıflandırılmıştır (Burnes, 1996; Akt. Helvacı 2005). 

 

2.9.1. Örgütsel Değişime Acil / Ani Yaklaşım 

Acil değişim yaklaşımı, değişimin doğasının geliştirilmeyeceğini ve önceden 

belirlenemeyeceğini vurgular. Acil değişimi savunanlar, başarılı bir biçimde örgütsel 

geçişlerin yönetilmesinin geçici ve bağlamsal faktörler nedeniyle basit bir reçetesi 

olmayacağını vurgular ve bu perspektiften bakarlar (Helvacı 2005, s.91). 

Plansız değişmeler, anlık ya da rastgele, bir değişim uzmanı olmaksızın 

meydana gelir. Bu tür bir değişim, gereksiz yere grev, işyerinin belli bir süre 

kapatılması, yeni prosedürlerinin veya kuralların oluşturulması, kişiler arası 

çatışmaların meydana gelmesi gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Plansız değişmede 

yönetimin en önemli amacı, bu durumu hemen fark etmesi ve olumsuz sonucu 

minimize ederek olası yararı arttırmaya çalışmak olmalıdır (Balcı, 2000, s.53). 

Acil değişim; hareketli bir çevre, örgüt çaplı bir değişim, davranış ve tutuma 

odaklanma gibi durumlarda; planlı değişim ise istikrarlı bir çevre, küçük ölçekli, 

teknik veya yapısal odaklanma söz konusu olduğu durumlarda meydana gelir. 

Acil Değişim                                                               Planlı Değişim 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Acil Değişim –Planlı Değişim 

Kaynak: Burnes,1996 ; Akt. Helvacı, 2005, s.86 

Hareketli bir 
çevre, 

örgüt çaplı 
değişim, 

davranış ve 
tutuma odaklanma 

Dengeli – 
istikrarlı çevre, 

küçük ölçek 
teknik veya 

yapısal olmayan 
odaklanma 
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Yukarıdaki şekilde acil değişim ve planlı değişim modellerinin özellikleri 

belirtilmiştir. 

 

2.9.2. Örgütsel Değişime Planlı Yaklaşım 

Planlama, eldeki sınırlı kaynakların, toplum refahının ya da örgütsel 

verimliliğin arttırılmasında, en az kayıpla kullanılmasını sağlamanın anahtarıdır ( 

Kaya, 1991, s. 100). 

İş ortamındaki değişme sürekli olduğu için planlama bir süreçtir. Planlama 

geleceği tahmin ederek seçenek eylem ve planlar arasında doğru olanı seçmeye 

çalışmaktır ve planlamanın özü, fırsatları iyi değerlendirerek geleceğe ilişkin 

araştırmaları ve olası durumları yönlendirmektir ( Peker, 1995, s. 204). 

Planlı örgütsel değişme örgütün etkinliği, verimliliği motivasyon ve tatmin 

düzeyini arttırmak, bu amaçların yanı sıra değişime, geleceğe hazır olma, örgüt 

üyeleri arasında güven ve karşılıklı desteği geliştirme, sorunlara, tartışmalara çözüm 

getirme, iletişimi geliştirme, sinerji etkisi yaratma gibi amaçları vardır ( Morgan, 

1972; Akt. Sabuncuoğlu ve Tüz 1998, s. 210). 

Lippit, planlı değişmeyi ‘’Örgütün bireysel, sosyal ve kültürel süreçlerini, 

geçerli bilgilerden yararlanarak geliştirmek için oluşturulan bilinçli bir çaba’’ olarak 

tanımlar ve planlı değişmenin özelliklerini şu şekilde belirtir (Akt. Peker, 1995, 

s.205): 

• Örgütü bir etkinlik düzeyinden daha üst bir etkinlik düzeyine yükseltmek ve 

bu düzeyde tutmak amacıyla düzenlenmiş uzun süreli bir değişme 

programıdır. Ancak bu ilke bugün sürekli geliştirme yaklaşımı ile sürekli 

yapılan bir davranıştır. 

• Sorun çözme ve geliştirme programları için bilinçli, amaçlı, açık bir kararı 

içerir. 
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• Genel olarak değişme sorunları ile ilgili bilgileri kullanma ve özel teknikleri 

uygulama yeterliğine sahip değişme uzmanı (değişme ajanı) ya da 

profesyonel danışman kullanmayı gerektirir. 

• Değişme uzmanı ile alıcı sistem arasında güç paylaşma ve işbirliğini 

gerektirir. Katılıma dayalı bir süreçtir. 

• Değişikliği yürütebilmek için geçerli bilgi ve verilerden faydalanmaya 

çalışılmalıdır. 

Planlı değişme, örgütün gelişmesi ya da görülen sorunların giderilmesi 

maksadıyla profesyonel kişiler tarafından sistemli gerçekleşen bir süreçtir. İstenilen 

yönde değişimin gerçekleşebilmesi değişimin planlı olup olmadığıyla da ilgilidir. 

Özellikle eğitim kurumları olan okullarımızda değişimin planlı bir süreç olarak 

başlaması ve devam etmesi bakımından değişim uzmanı ya da değişim ajanı 

olabilecek kalifiye elemanların bulunmaması değişimin okul yöneticileri tarafından 

planlı ve istikrarlı yürütülmemesi önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Çağımızda madde olanakları ve yetişmiş insan gücü kaynakları kıt olan 

toplumları, geri kalmışlığın çemberinden kurtararak çağdaş uygarlık düzeyine 

ulaştırmak planlı değişmelerle sağlanacaktır ( Kaya, 1991, s. 12 ). 

Yukarıda da planlı değişmelerin önemi açık bir şekilde belirtilmiştir. Toplumun 

her alanında ilerlemeler yönetim, eğitim sağlık vb. toplumun tüm ihtiyaçları planlı 

değişmeler ile sağlanacaktır. 

 

2.9.2.1. Planlı Değişme Modelleri 

Aydemir (2003), planlı değişimi bir örgütte değişme yaratabilmek için davranış 

bilimlerine ait teknikleri uygulayan bir değişim ajanı tarafından belirli bir sistem 

içinde oluşturulan süreç olarak tanımlamıştır.  

Bir değişim sürecinde ihtiyaç olan elemanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

Aydemir (2003): 
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a-  İhtiyaç: gerçek performans ile geçerli performans arasındaki problemlerin 

sayılmasıyla ortaya çıkan ve yönetilenler tarafından geçerli olan performansla ilgili 

memnuniyetsizliklerin ortaya çıkmasıyla değişimin ihtiyaç olduğu görülür. 

b- Fikir: fikir ya da idea yeni bir şeyler yapma yoludur. Bu fikir organizasyon 

tarafından yeni bir model, görüş ya da üretimi yerine getirmektedir. Bu, yeni bir 

makine veya yeni bir teknolojidir. 

c- Benimseme: fikir teklif edildiği zaman onun yöneticilerce benimsenmesi 

gerekir. 

d- Yürütme: Önerilecek yeni fikrin, teknolojinin ya da davranışın yürütülmesi 

gerekir.  

e- Kaynaklar: zaman ve kaynakların kullanımı insan enerjisi ve aktüalitesi 

değişen temel araçlardır. 

Planlı değişimin 3 amacı vardır:  

1. Organizasyon geliştirme örgütleri arasındaki güveni sağlamak, problemleri 

beraberce çözmek, haberleşmeyi dikey ve yatay olarak gerçekleştirmek, kişisel 

doyumu arttırmak 

2. Ferdin duygusallıklarının kaybolması neticesinde ortaya çıkan 

organizasyonların etkinliğinin kaybolmasının önüne geçmek amacıyla duyarlılık 

eğitiminin verilmesi. Bu eğitim sonucu ferdi farklılıkların önemli olmadığı ve örgüt 

bütünlüğünün önemli olduğu fikri üyelere yayılır.  

3. Haberleşme ve planlama süreçlerinin geliştirilmesinde yönetim skalasının 

uygulanmasıdır. 

Planlı örgütsel değişimde değişim ajanlarının örgüt içinden seçilmesi ve 

onların bilim adamı olması isteği vardır. Amaç, örgütteki fertlerin ve onların 

oluşturdukları grupların yeteneklerini geliştirmektir. 

Planlı değişme konusunda yapılan çalışmalar, örgütlerin değişmesinde üç temel 

modelin geliştirilmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar, denge modeli, organik 

model ve geliştirici modeldir (Peker, 1995, s. 206). 
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2.9.2.1.1. Denge Modeli 

Örgütlerin amaçlarına ulaşma isteği, örgütü sürekli olarak bu yönde çaba ve 

enerji harcamaya zorlar. Denge modeli, örgütün amaca ulaşmak için gösterdiği çaba 

ve harcadığı enerjiyi ters yönde etkileyen bir takım zıt güçlerin varlığını kabul eder. 

Bunlar, örgüt içinde değişmeyi zorlayan itici güçler ( para, müşteri istekleri, rekabet 

vb. )  ile değişmeye karşı olan sınırlayıcı güçlerdir (direnç, alışkanlık, kayıtsızlık, 

araçları kullanmada dikkatsizlik). Bu iki güç arasında bir denge mevcuttur. Bu 

dengenin herhangi bir nedenle bozulması halinde ortaya çıkan gerginlikler, 

kendilerini sosyal yapıda da hissettireceklerdir. Durum böyle olunca, denge 

modelinde izlenecek değişme düzeneğinin temel amacı örgütün sosyal yapısında 

ortaya çıkıp değişme eğilimi gösteren ve örgütte hem üretim düzeyinin düşmesine 

hem de var olan dengenin bozulmasına, yol açan endişe ve güvensizliklerin, birey ve 

gruplar arasındaki davranışların statü rol çatışmalarının ve iletişim yöntemlerinin 

aksaklıklılarının  giderilmesi olacaktır (Peker, 1995,  s. 206). 

 

2.9.2.1.2. Organik Model 

Sürekli değişen çevreye başarıyla uyum sağlayabilecek ve mekanik örgüt 

anlayışına karşı, canlı organizmaya benzeyen esnek bir yapısı olan organik örgüt 

sistemleri gösterilmektedir. Organik örgüt; grup içi ve gruplar arası ilişkilere önem 

veren, karşılıklı güvenin bulunduğu bir örgüttür. Bu örgütte sorumluluklar paylaşılır 

ve örgüt içindeki çatışmalar pazarlık ya da sorun çözme yöntemiyle halledilir 

(Peker,1995, s. 207). 

 

2.9.2.1.3. Geliştirici Değişme Modeli 

Örgütlerde bürokratik yapı, örgüt içi kişiler ve gruplar arası etkinliğin düşmesi 

gibi sonuçlara neden olur. Bu gibi durumlarda örgütlerde değişme kaçınılmaz hale 

gelir. Bu değişme modelinin hedefi, örgütte kişiler arası yetki durumuna genişlik ve 

esneklik kazandırmaktadır (Dinçer, 1992, s. 36). 
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2.10. Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi 

2.10.1 Eğitim Yönetimi ve Değişim 

Değişim gereksinimlerden doğan bir süreçtir. Türk eğitim sisteminin de çeşitli 

açılardan değişmek zorunda olduğunu göstermektedir. Bu değişme tabiî ki öncelikle 

eğitim örgüt ve yönetiminde başlamalıdır. 

Örgüt ve yönetimi değişmeye zorlayan başlıca gelişmeler şöyle sıralanabilir     

( Kaya, 1991, s. 24): 

• Eğitim ve okul yönetimin bir bilim alanı olarak doğup gelişmesi 

• Eğitim ekonomisi bilim dalının doğuşu ve eğitimin bir yatırım olarak 

düşünülmesi 

• Okul sistemlerinin ve eğitici personelin genişlemesi ve büyümesi 

• Eğitimde fırsat ve olanak eşitliği ilkesi nedeniyle eğitim hizmetlerinin 

yaygınlaşması 

• Eğitimin çeşitli alanlarında uzmanlaşmanın başlaması  

• Öğretim yöntemlerinin değişmesi 

• Personel gelişmesi ile ilgili yeni yöntemlerin uygulanması 

• Personelin ekonomik güvencelerinin giderek artması 

• İnsan ilişkileri konusunda yeni anlayışların gelişmesi 

• Toplum yaşamının her kesiminde yetenekli insan gücüne gereksinimin 

artması 

• Ücret sisteminde liyakat (yeterlik) ilkesinin ağırlık kazanması 

•  Mesleki örgütler ve sendikaların güçlenmesi 

• Eğitim kurumlarında genç, deneyimsiz personel sayısının giderek artması 

• Yeni personelin örgütsel değerlere karşı değişik tutumları 
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• Eğitim kurumlarında eski ve yeni kuşak personelin arasındaki uçurumun 

büyümesi 

• Klasik güdüleme yöntemlerinin geçersizleşmesi 

• Her şeyi yönetimden bekleme geleneği 

• Hizmet-içi eğitime ve personel geliştirmeye karşı ilginin giderek azalması 

• Örgütsel eylemlere ilişkin gereksinimlerin artması 

• Kişisel beklentilerle kurumsal beklentileri dengelemenin, etkili bir örgüt ve 

sağlıklı bir toplum için ön koşul olarak görülmeye başlanması. 

Yukarıdaki gelişmeler, eğitim düzenimizin ekonomik, siyasi, toplumsal,  

hukuki açılardan değişime uğramasını kaçınılmaz yapmaktadır. Bu değişime 

öncelikle eğitim politika, planlarının yapıldığı merkezi örgütten başlayarak taşra 

örgütlerindeki yönetici ve öğretmenleri kapsayacak şekilde bütüncül olarak ele 

alınmalıdır. 

 

2.10.2. Değişim ve Vizyon 

Vizyon, görünüm,  ülkü sağgörü anlamlarına gelmektedir (TDK (2008)). Bir 

diğer tanımla vizyon okulun gelecekte ulaşmak istediği noktaya ışık tutan ideali, 

paylaşılan zihinsel imajı, resmi ve düşüncesidir. Vizyon ‘’Nasıl olmak 

istiyoruz?’’sorusunun cevabı olduğu için, içerdiği ifadeler de gelecekle ilgilidir. Tüm 

kurumu kapsayan ve paylaşılan bir vizyon o kurumun gelecekte de var olacağının 

göstergesidir. Uzun yıllar mevcudiyetlerini sürdüren kanunların ortak noktalarından 

biri o kendilerine has paylaşılan vizyona sahip olmalarıdır (Aytaç, 2000, s. 50). 

Değişim bilincine erişmiş örgütlerin iyi belirlenmiş bir vizyonu vardır. Yani 

örgütsel değişim için vizyon gereklidir. Vizyon küçük ve kolay olmayacağı gibi, 

uçuk ve hayalide olamaz. Ayrıca vizyon dikte edilmiş bir talimat niteliği de 

taşımalıdır. Liderin ideali önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Liderler, 

engelleri ortadan kaldırarak, kendi kendini örgütleyen ekiplere ortam 

hazırlamalıdırlar. İyi kavranmış bir vizyonun iki temel bileşeni vardır; 
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          1. Bir örgütün kolay kolay değişmeyecek kalıcı yapısını, teknolojik buluşları, 

genel yönetim eğilimlerini ve lideri aşan tutarlı bir kimlik olan “Çekirdek İdeoloji 

“Çekirdek İdeoloji bu ideolojiyi özümsemiş, inanmış, kişisel değerleriyle de 

bağdaşlaştırmış ekip elemanları için çok şeyler ifade eder, heyecan ve motivasyon 

sağlar, kurum veya kuruluşta gelişen, değişen, genişleyen, farklılaşan her şeyi 

temelinde birleştiren bir unsurdur. Çekirdek İdeoloji kalıcı ve gereklidir. Ona her 

şeyin üzerinde kutsal bir değer olarak bakmak lazımdır. Temel değerler ve temel 

amaç örgütün varlık nedenidir. 

2. Tasarlanan gelecek, örgütün hedefleridir. Yaşanmışlar, yaşananlar 

yaşanması istenenler sonucu 10-30 yıl sonra gelinecek sondur. 

Bilgi toplumunda uzun vadeli vizyonunu belirlemiş ve örgütsel değişimin 

farkına varmış yönetimler değişim konusunda;  

• Küçük parçalara ayırmak, 

• Süreci örgütlemek, 

• Çalışanları yetkilendirmek, 

• Parçaları ayrı ayrı yönetmek gibi klasik bir yönlendirme ve yönetme yerine ; 

parçaları iyi tanımlanarak birleştirilmiş, iyi planlanmış, anlatıp ikna edilerek 

inandırılmış bir bütünü yönetme yolunu seçmelidirler. 

Vizyon; açık, araştırmalarla desteklenmiş bilgi verileri toplanarak 

değerlendirilmiş, ekip elemanlarının katılımı ve paylaşımı sağlanış bir olgu olarak 

ortaya konulduktan sonra, yaratılan duygu beraberliğinde, desteğinde beyin, yürek ve 

emek birlikteliği yaratılarak, içinde bilgi iletişiminin iyi sağlandığı yeni bir örgüt 

yapısı ile gerçekleştirilecektir (Küçükyumuk, 2007). 

 

2.10.3. Değişim ve Okul Kültürü 

Örgütsel değişim sürecinde göz ardı edilemeyecek bir gerçekte örgüt 

kültürüdür. Örgüt kültürü aynı örgütte çalışanların; tutum, inanç, varsayım ve 

beklentileri ile bireylerin davranışlarını ve aralarındaki ilişkileri belirleyen 
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faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir. Özetle paylaşılan 

değerler, simgeler, ideolojiler, inançlar ve yaşantılar olarak tanımlanabilir (Akbaba, 

2001, s.12). 

Son araştırmalar okulun etkili olmasında okul kültürüne ve ortamına bağlı 

olduğunu göstermektedir. Okulun gelişmesi için öğrenmeye uygun olumlu bir 

kültürün (havanın-iklimin) olmaması okulda yeniliklerin gerçekleştirilmesini 

engellemektedir. Örgütsel kültür belirsizdir ve genellikle de tanımlanması zordur 

(Balcı, 2001,s.187). 

Örgütsel kültür, personelin örgütsel yaşamla bütünleşmesini sağlar. 

Sosyalleşen birey ise, örgüt kültürüne uygun davranışlar sergiler. Sosyalleşme bir 

ölçüde statikleşmeyi de beraberinde getiri. Başarılı örgütler çok güçlü bir kültüre 

sahip olmalarına rağmen, statik yapıdan kurtulmak için temel felsefe ve değerlerinin 

dışında kültürel dokuyu da değiştirirler. Kültüre giren her yeni öğe mevcut kültürel 

yapıyla bütünleşirse, sosyalleşme süreci de bu yeni kültürel yapıya göre bir değişim 

gösterir ( Çelik, 2002, s.72).Örgüt kültürünün çok güçlü olması değişimi zorlayacak 

bir durumdur. 

Örgüt Kültürü, örgüt mensuplarının ortak hissetme, duyma ve yaşama gibi grup 

dinamiğini arttırıcı sinerjik etki yaratma yönüyle, örgütsel değişim faaliyetlerinde 

bütünlüğü sağlayarak başarıyı getirecek bir etkiye sahiptir. 

  Örgütsel değişime direnci kırmakta, örgüt kültürü unsurlarından faydalanılır. 

Örgütsel değişimin hızlanmasında, çeşitli sebeplerle kaybedilen zamanların 

telafisinde de örgüt kültürüne başvurulur. 

Okul kültürünün özelliği okul değişimi ve gelişiminde önemli bir faktördür. 

Okul müdürleri okul kültürünü değiştirmede, gelişime, yenililiğe/değişime açık bir 

okul kültürü oluşturmada önemli rol oynayan kişilerdir. Okul müdürleri okullarda; 

değişime/yeniliğe açık kültürler oluşturma stratejileri, yöntemleri, kültür dinamikleri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olarak, okulu geleceğe taşıyan liderler olmalıdır 

(Helvacı, 2005, s.240). 
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Okul ortamında yönetici ve öğretmenlerin ortak hareket etmesini sağlayan 

temel faktör kültürdür. Kültürün ana öğelerinden değerler ve normlar okul 

personelinin beraber hareket etmesini sağlar. ( Çelik, 2002, s. 79) Okul personelinin 

yani yönetici ve öğretmenlerin karar alma aşamasında ve sürecinde ortak hareket 

etmesi dolayısıyla örgütsel değişimin etkili bir şekilde gerçekleşmesini ve direncin 

azalmasını sağlayacaktır. 

Değişimci kültür, yöneticilerin ve çalışanların yeniliklere ve değişik fikirlere 

açık hale geldikleri, yeni ve değişik fikirleri sürekli arama alışkanlığı geliştirdikleri 

bir kültürdür. 

 

2.10.4. Değişim Sürecinde Öğretmen 

Eğitim programlarının uygulamadaki başarısı büyük ölçüde öğretmenlere 

bağlıdır. Öğretmenler günümüzde değişimle en fazla karşı karşıya kalan meslektir. 

Teknolojinin öğrenme ve öğretme yöntemlerine etkisi, müfredattaki değişiklikler, yer 

değişiklikleri, alım koşulları ve değişiklikleri vb (Güven, 2001,s.282). 

Öğretmenler genellikle başarılı düzenlemeler yapma ya da okul yapısını 

yenileştirme ve yeni uygulamaları yönlendirecek programları geliştirme konusunda 

pek istekli değildir  (Çelik, 2002, s. 79).  

Çağımızdaki hızlı değişikliklerin yansımaları eğitim programlarını da 

değiştirmektedir. Bu da öğretmenden beklenen rollerin farklılaşması anlamına 

gelmektedir. Değişiklikleri tam anlamıyla özümseyip gelecek kuşaklara aktarabilmek 

için, ekip halinde çalışma ve görev yapmaya hazırlanmaları, çok yönlü iletişim ve 

öğretim tekniklerini uygulayabilecek düzeyde esnek, bireysel özellikler 

göstermelidirler (Keser, 2000, s.67). Toplumdaki hareketlilik, sürekli değişmeyi 

beraberinde getirmektedir. Bu değişme fikri, beraberliğin bulunmasına sebep 

olmaktadır. Toplumdaki fikri beraberlik, müşterek değerler ve davranışların da 

olmasını gerektirmektedir (Livatyalı, 2001, s. 247). Öğretmen sosyal bütünleşmenin 

sağlanmasında toplumun en önemli dinamiklerindendir. 
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2.10.5. Değişim ve Eğitim Yöneticiliği 

Değişimi yönetenlerin kişilik özellikleri ve becerileri İngiliz psikolog ve 

Valerie Steawart (1983) değişlimde başarılı olan kişilerin karakteristik özelliklerini 

alttaki gibi sıralamaktadır (Akt. İlgan A. 2008) ; 

1. Neyi başarmak istediklerini ve değişimi açıkça bilirler. 

2. Planlanan değişime sadece kendi bakış açılarıyla değil; empati kurarak 

bakarlar. 

3. Örgütün çevresinden gelen taleplere cevap vermede yeterli bilgiye 

sahiptirler. 

4. Değişim sürecinde desteksiz kalacaklarını kurgulamazlar. 

5. Engeller karşısında cesaretlerini yitirmezler. 

6. Değişim yönetiminde çalışanların katılımını sağlar, onların güvenliğini 

sağlarlar. 

7. Değişimi rasyonel bir kavrarmış gibi sunarlar. 

8. Değişimi, insanlar için mümkün olduğunca ödüllendirme ile uygularlar. 

9. Muhtemel çıktılara dair bilgiyi maksimum şekilde paylaşırlar. 

Görüldüğü üzere değişlimde başarılı olan kişiler; kendilerinden emin, empati 

kurabilen, kararlı ve çalışanlarına değer verip onları bilgilendiren kişilik özelliklerine 

sahiptirler. 

Her şeyden önce eğitim yöneticilerinin değişim olgusunu doğru algılamaları 

gerekir. Kişilerin düşünsel ve eylemsel eğilimini geçmişe veya geleceğe dönüklüğü 

gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Kendini geliştirmiş 

kişiler, geçmiş tecrübelerden yararlanmakla beraber, düşünce ve eylemlerini de 

geleceğe yöneltmiş kişilerdir. Bilimsel düşünceye sahip olanlar bugünden hareket 

ederek geleceği anlamaya, geleceğin şartlarını oluşturmaya ve uygulayıcılara 

sunmaya çalışanlardır. Yani bireylerin yaşanmakta olan değişmelere uyumu yanında, 
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süreklilik özelliğine sahip olan ve gelecekte daha da farklılaşacak daha yeni 

değişmelere uyumları söz konusu olmaktadır. 

Değişimin kendi yapısının değiştiği “gelecek hemen gelmek üzeredir” 

sloganının geçerli olduğu söylenebilir. Hedefleri ve idealleri olan, insanlarını 

çağın refah standartlarına ulaştırmayı amaçlayan toplumların değişimi “isteğe 

bağlı” değil, bir gereklilik, zorunluluk ve olağan bir süreklilik olarak algılaması 

beklenir. Yakın zamana kadar yüzyıllara, son yıllara sığan gelişmeler ve 

değişmeler artık yıllara, aylara, hatta günlere sığmaktadır. Her alandaki 

yöneticilerin konumuzla ilgili olmak üzere eğitim yöneticilerinin bu gerçeği göz 

önünde bulundurarak yöneticilik alanlarıyla ilgili yaşanan ve yaşanacak olgulara 

göre yapısal ve davranışsal düzenlemelere gitmeleri beklenir.  

Bunun da ötesinde yöneticilerin, olayları sadece takip eden değil, olayları 

hazırlayan, oluşturan ve geleceği kendisi kestirerek yenilikleri başlatan ve 

geliştiren bir lider konumunda olmaları gerekir. Değişimi doğru algılayan 

toplumların lider ve yöneticilerinin davranışı bu olmalıdır (Niyazi, 2002 ) . 

 

2.10.5.1. Eğitim Yöneticisinin Misyonu 

Eğitim yöneticilerinin, kendi alanlarındaki değişimleri izlemeleri, diğer yandan 

da, hızlı değişim sonucu toplumun eğitim örgütlerinden beklentilerini karşılamaları 

gerekir. Bugün birçok alanda olduğu gibi eğitim yönetimi, okul yönetimi alanında da 

Türkiye’de ve diğer ülkelerde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar eğitim 

yönetiminin kuramsal ve uygulama boyutuna ışık tutmaktadır. Eğitim yöneticilerinin 

vizyonu ve misyonu olmalıdır. Geleceği kestirebilme gücü (vizyon) ve misyonu 

(kritik görevler oluşturma) olan yöneticiler, kurumlarının gerçeğinden işe başlarlar. 

Bu tür eğitim yöneticileri, vizyonun güçlü bir okul kültürü ortamında ve liderlik 

özelliklerini sergileyerek gerçekleştirilebileceğini de kabul ederler. 
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2.10.5.2. Değişimsel Liderlik 

Köklü reform hareketlerini yönetmek için gerekli olan liderlik çeşidi 

değişimsel liderlik, işlerin zamanında yapılmasını gerektiren liderlik çeşidinden 

çok farklıdır. Ve okul reformu çalışmalarının çok yavaş ilerlemesinin asıl 

nedeni, diğer bütün ekenlerden ziyade değişimsel liderliğin olmayışıdır. 

Kaya (2006) liderliğin üç boyutundan bahsetmiştir. Bunlar: 

a-Takım Kaptanı (Koordinatör) 

b- Sistem Yöneticisi 

c- Vizyoner Yenilikçi liderlerdir. 

Vizyoner Yenilikçi liderler, değişimi ve dönüşümü vizyonu kullanarak 

yöneten insanlardır. Hedefleri insanlara benimsetir, onları esinlendirerek motive 

edip sorumluluk yüklemek suretiyle hedefe yöneltir ( Kaya, 2006, s. 45 ). 

İnsanları peşimden sürüklemek ve onların örgütsel ve grup amaçları 

doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, liderliğin belirleyici özelliğidir. Bu 

yeteneğe sahip kişiler grubun en değerli üyeleri olarak bilinmelidir. Çünkü onlar 

iş yapılmasını sağlayacak kişilerdir. Sadece bu yeteneğe sahip kişiler sistemsel 

değişimi yönetebilir.  

Bu tür liderlik otorite ile karıştırılmamalıdır. Otorite pozisyonunda 

bulunanlar, güç kullanarak insanları itaate zorlayabilir, fakat, itaat adanma 

sağlanmaz. Bu tür liderler, gönüllüler ordusunu yönetmenin, zorunlu askere 

alınmış kimseleri yönetmekten daha farklı beceriler gerektirdiğini bilirler. 

Etkili değişim lideri, değişimin, özellikler yapısal ve kültürel değişimin, 

çok fazla risk taşıyan, fedakarlık gerektiren ve başarısızlık olasılığı olan karışık 

bir iş olduğunu bilir. Onlar ayrıca risklerden kaçınmanın, fedakarlıktan uzak 

durmanın ve başarısızlıklarının bizi bazen vazgeçme noktasına kadar 

getirmesinin, çoğumuz için normal ve anlaşılabilir bir durum olduğunu kabul 

ederler. Bu nedenle, etkili değişim liderleri değişim süreci için çok önemlidir. 

Çünkü onlar insanlara diğer liderlerin veremeyeceği ilhamı verir. Liderlerin ana 
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görevleri arasında, onları takip edenleri, korku ve belirsizliğe rağmen, geleceğe 

odaklanmak ve hedefler konusunda ısrarcı olmalarını sağlamak vardır. Değişim 

liderleri attıkları adımların stratejik adımlar olmasına önem verirler. Sadece kısa 

zamanlı etkiler ortaya çıkarmaya yönelik adımlardan çok, hedeflenen geleceği 

yaratmak için adımlar atarlar. 

Bu konuları başarmak için,  değişim liderleri şu durumlara hazırlanmalıdır: 

• Kendisini takip edenlerin, değişim ihtiyacını net bir şekilde anlamlarını 

sağlamak, her biri için değişimin ne anlama geldiğinin resmini çizmek 

ve değişim için bir an önce harekete geçme hissi yaratmak. Geleceğe 

odaklanma bu sayede gerçekleşir. 

• İzleyenler arasında, hedeflenen değişimin tahmini sonuçlarının 

anlaşılmasını sağlamak, sonuçların değerlendirileceği yöntemi ve 

süreçle ilgili kararların nasıl alınacağını belirlemek. Değişim yönünün 

korunması bu sayede mümkün olur. 

• Değişim için gerekli kaynak ve teknolojiyi sağlamak, gerekli iç ve dış 

koalisyonları oluşturmak ve izleyenlerin (Ve liderin kendisinin) İhtiyaç 

duyduğu eğitim ve desteğini sunmak. Daha da önemlisi, gerekli örgütsel 

yapı ve işleyişi kurmak, bu yolla stratejik davranma imkanı doğar  

(Özden, 2005, s. 169-170). 

Okullarda yapılacak her yenilik girişimi bireylerin durumlarında değişiklik 

meydana getirecektir. Bazı birey ve gruplar yararlanacak, bu nedenle yeniliğin 

sonucu değişmeyi savunacak ve sahip çıkacaktır. Buna karşılık bazı birey ve gruplar 

zarar görecek ve bunlarda engellemeye çalışacak, değişmeyi reddedeceklerdir. 

Yeniliğin gerektirdiği uygulama için, olumsuz tavırları takınacak bireylerin 

engellerini önleyici yollar aranıp bulunduktan sonra girişimde bulunulması önerilir. 

Okulda değişiklik yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

1. Yeniliğin amaç ve politikası saptanmalı, açık ve anlaşılır şekilde ifade 

edilmelidir. 
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2. Yenilik için alternatifleri olan plan ve programlar ilgililerin görüşleri 

alınarak hazırlanmalıdır. 

3. Kurum personeline ve ilgililere yenilik benimsetilmeli ve bu konuda 

isteklendirilmedir. 

4. Yenilik, için gerekli kaynaklar, ortam ve destekler zamanında 

sağlanmalıdır. 

5. Personelin yenilikle ilgili uygulamalardaki görev, yetki ve sorumlulukları 

saptanmalıdır. 

6. Yenilik girişimlerinde personelde aranacak yeterlilikler belirlenmeli, 

kazandırılması için yetiştirilmelidir. 

7. Görev personelin yenilik sonucu statü ve kazanç kaybı olmamasına özen 

gösterilmelidir. 

8. Katılanların yenilikle birlikte ilgilerinin arttırılması ve verimi yükseltilmesi 

için önlemler alınmalıdır. 

9. Uygulamaya geçilmeden önce karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları 

belirlenmelidir. 

10. Yenilikle ilgili tüm taraflar için neden ve nasıl sorularının cevapları 

önceden hazırlanmalıdır. 

11. Yenilik uygulamaları için sistemin çalışmaları durdurulmadan uygun zaman 

ve ortamlarda sisteme girişler yapılmalıdır (Taymaz, 2003, s. 68-69). 

Eğitim yöneticilerinin, okul yöneticilerinin insanı merkeze alan yeni anlayışı 

daha hızlı bir şekilde yakalamaları gerekir. Çünkü eğitim kurumlarının, okulların, 

katı bürokratik ve hiyerarşik özellikler taşıyan kurumlar olması, işleyiş süreçleriyle 

ve amaçlarıyla tutarlı olmamaktadır. Her birinin bireysel farklılıkları, ayrı değer ve 

dünyaları olan çocukları ve gençleri hayat içinde hayata hazırlamak, statik, değişmez 

katı ilkeler ve programlarla mümkün değildir. Mal üreten işletmelerde ve bürokratik 

örgütlerde bile, çalışanlarının ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan 

bir anlayışla uygulamaya geçilirken, eğitim kurumlarında bu yaklaşımın daha da 
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geliştirilerek uygulanması beklenmektedir. Eğitim yöneticilerinin görevi, çocukları 

tanıyan, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen öğretmenlerle birlikte nesilleri onların 

yaşayacakları yakın geleceğe hazırlamaktır.  

 Değişim çağımızda vazgeçilmez bir gerçektir. Değişimin kökten 

gerçekleşmesi, benimsetilmesi, anlamlı ve yararlı olması değişimin öncelikle eğitim 

örgütlerde, gerçekleşmesine bağlıdır. Bu örgütlerde değişimin gerçekleşmesinde 

yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Eğitim yöneticileri değişimsel lider 

özelliklerini taşıyorsa, bulunduğu kurumun gelişmeden ve ilerlemeden uzak olması 

beklenmesi küçük bir ihtimaldir. 
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BÖLÜM III 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Bu bölümde, değişim ve değişime dirençle ile ilgili yapılmış araştırmalara yer 

verilmiştir. 

Ölçer (1995), işletmelerde değişime direnç ve bu sorunun çözülmesi üzerine 

bir araştırma yapmıştır. Araştırmada Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşunda çalışan 

iş gören ve yöneticilere başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, tüm işletmelerde 

çalışan toplam personelin % 59,4’ünün değişime direndiği saptanmıştır. İş gören ve 

yöneticilerin değişime karşı direndikleri ya da kabule zorlandıkları takdirde, onu 

sabote ettikleri görülmüştür. Aynı zamanda, değişimi tetikleyen değişim görevlisinin, 

çalışanların değişime tepki vermesinde etkili olduğu, değişim sürecinde görülen 

tepkinin değişimin planlı/ani olup olmamasına bağlı olduğu, değişim öncesinde, 

tepkileri belirlemeye yönelik yapılan ön çalışmanın değişime verilen tepkiyle ilişkili 

olduğu, değişim kararının alındığı örgütsel düzeyin değişime verilen tepkiye bir 

etkisinin olmadığı, değişimin uygulama süresinin değişime verilen tepkiye bir 

etkisinin olmadığı, değişime direncin daha çok üniversite mezunları tarafından 

gösterildiği saptanmıştır. 

Kuvan (2001), değişim ve değişime direnme olgusunu kamu ve özel sektörde 

incelemiştir. Araştırmanın sonucunda, eğitim seviyesi düşük olan ve yaşlı personel 

sayısı fazla olan, ekip çalışmasını gerçekleştiremeyen, sadece teknoloji ile değişimi 

gerçekleştirmeye çalışan, karara katılan personelin az olduğu, kişisel ilişkilerin iyi 

olmadığı, otokratik yönetim uygulayan, personelini yeterli derecede motive 

edemeyen işletmelerde, personelin kendi için iyi bir gelecek göremediği işletmelerde 

ve örgüt içi iletişimin sağlıklı işlemediği işletmelerde değişime direnç ortaya çıktığı 

belirlenmiştir. 

Sönmez (2005), Araştırma, Elazığ il merkezindeki İlköğretim, Özel İlköğretim, 

Genel lise, Özel lise ve Mesleki ve Teknik liselerde görevli, yönetici ve 

öğretmenlerin “Eğitim Örgütlerinde Değişim Sürecinde İnsan Unsuru ve Okul 

Yöneticilerinin Rolleri” hakkındaki görüşlerini belirlemek için yapılan betimsel bir 
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çalışmadır. Eğitim örgütlerinde değişim sürecini hayata geçirebilmek için, literatür 

bilgisine dayalı olarak, “insan” unsurunun taşıdığı önemi ortaya koymak; eğitim 

örgütlerindeki çalışanların görüşleri temelinde okul yöneticilerinin değişim sürecinde 

“insan” unsurunun taşıdığı öneme ve geliştirilmesine yönelik olarak üstlendikleri 

rolleri ne düzeyde gerçekleştirdiklerini ortaya çıkarmak amaçlı bir çalışma yapmıştır. 

Örgütsel değişim sürecinde çalışanlar arasında cinsiyet ayrımı yapılmadığı, evli 

deneklerin olduğu kadar bekar deneklerin de ilgilerine ve beklentilerine hitap 

edildiği, genç ve orta yaştaki çalışanların değişim dönemlerinde duydukları endişenin 

daha fazla olduğu, yöneticilerin kaynak sağlamada, etkili iletişim kurmada, 

güdüleme unsurlarını kullanmada, güven sağlamada, işbirliği ve katılımı teşvik 

etmede daha gayretli davranmaları ve her düzeydeki çalışanla eşit ve adil bir yakınlık 

içinde olmaya özen göstermeleri ayrıca yöneticiliğin ilk yıllarında, sorunlara daha 

gerçekçi bakabilmenin ve daha geçerli çözümler üretebilmenin sağlanması açısından, 

yöneticilerin eğitim seviyesi yükseltilmeli, hizmet içi eğitimlere, seminerlere, 

kurslara katılım teşvik edilmesi gerektiği gibi sonuçlara varılmıştır. 

Uslu (2006) Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş 

görenlerine kişisel bilgileri, değişime bakış açıları, yapılan değişimden etkilenip 

etkilenmedikleri, yapılan değişimi başarılı bulup bulmadıkları kısacası değişimi 

algılama düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılacak değişimle ilgili iş görenlerin 

bilgilendirilmesinde ilk sırayı toplantılar, ikinci sırayı ise hizmet için eğitimin 

oluşturduğu, değişimle ilgili bilgilendirmeyi  amirlerin çoğunlukla gerçekleştirdiği, iş 

görenlerin değişimin gerçekleştirilmesi aşamasında daha çok uygulama sürecinde 

görev aldıkları, değişimle ilgili karar sürecinde yer almadıkları görülmüştür. 

 Değişimleri zorunlu kılan sebepleri teknolojik değişimler ve örgütün çalışma 

yöntem ve süreçlerindeki değişimler oluşturmaktadır. Yapılan değişime genellikle 

direnç gösterilmediği görülmektedir. Gösterilen direnmenin nedenini ise alışkanlıklar 

ve gerekli bilgiye sahip olmamak oluşturmaktadır. Hastane çalışanları ve hastane 

yönetiminin sürekli iletişimde bulunduğunu ve su ana kadar yapılan değişim 

uygulamalarının başarısının normal olduğunu belirtmektedir. 
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Genç (2006) ‘’Öğretmenlerin, öğrenim düzeyi, yaşları, deneyimleri ve 

katıldıkları hizmet içi eğitim sayıları ile değişime karşı gösterdikleri direnç arasında 

bir bağlantı var mıdır’’ sorusuna cevap aramış ve bu amaçla İstanbul ili Üsküdar 

ilçesinde bulunan 4’ ilköğretim ve 5’i ortaöğretim olmak üzere 9 okulda çalışmakta 

olan öğretmenlerin öğrenim düzeyi, yaş, kıdem ve hizmeti içi eğitim sayısı 

değişkenlerine göre değişime karşı gösterdikleri direnci araştırmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre, eğitim düzeyi yükseldikçe değişime olan direncin azaldığı, yaş 

arttıkça direncin arttığı, direncin en çok teknolojik değişime karşı olduğu, hizmet içi 

eğitim sayısının artmasının değişime direnci azalttığı ve öğretmenlerin kıdemleri 

arttıkça değişime daha fazla direnç gösterdikleri ortaya konmuştur. 

Dursun (2007), Bu araştırma, araştırma yöntemlerinden içerik çözümleme 

yöntemini uygulamıştır. Birinci bölümde değişim olgusu, ikinci bölümde örgütsel 

değişimin yönetimi ve üçüncü bölümde örgütsel değişime bireysel direnç konuları 

incelenmiştir. Örgütlerde değişim kavramı, değişimin özellikleri, nedenleri, değişimi 

yönetimi, değişime karsı birey tutumları, değişime karsı direnç ve bu direncin 

önlenmesi ile değişim liderliği konularını mevcut literatürden araştırmak ve özellikle 

üzerinde durulması gereken hususlar oraya konulmaya çalışılmıştır. 

Özençel (2007), değişime direncin engellenmesinde kullanılan stratejilerin, 

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu akademik personeli tarafından 

cinsiyet, okuldaki pozisyon, mezun olunan fakülte, yaş, öğretmenlik süresi 

değişkenlerine göre nasıl algılandığını belirlemek ve elde edilen bulgulara 

dayanarak, değişime direncin engellenmesinde kullanılabilecek çözüm yollarının 

bulunması amacıyla hazırlanan bir çalışmadır. Örgütsel değişim ve değişime direnci 

azaltma stratejileri genel olarak kurumda görev yapan öğretim görevlileri tarafından 

olumlu algılanmıştır. Kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan öğretim üyeleri 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Sözleşmeli öğretim görevlilerinin 

değişim, onun gerekliliği ve hedefleri hakkında kadrolu öğretim görevlileri kadar 

bilgilendirilmediği, sözleşmeli öğretim görevlilerinin yönetimle yeterli derecede 

iletişim kuramadığı ve alınacak kararlarda fikirlerine, kadrolu öğretim görevlileri 

kadar başvurulmadığı, okulda görev yapmakta olan tüm öğretim görevlilerinin 

kurumdaki iletişimin işlerliği konusunda aynı fikirlere sahip olduğu görülmüştür.  
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BÖLÜM IV 

 YÖNTEM  

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı ile 

ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 

4.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada Karasar (2002: 79) tarafından “çok sayıda elemandan oluşan 

bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da 

ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 

düzenlemeleri” olarak tarif edilen genel tarama modelinden yararlanılmıştır. 

Taramalarda ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Kaynak grupların görüşleri 

belirli bir zaman kesitindeki durumun tespitine yöneliktir. 

 

4.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Konya İli Merkez İlçeleri (Karatay, Meram, Selçuklu), 

ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerdir. Araştırmada anketi 

cevaplaması öngörülen öğretmen ve yönetici sayısı 450 olarak planlanmıştır. Bu 

amaçla 550 anket dağıtılmış, bunlardan 510 tanesi geri alınabilmiştir. Fakat dağıtılan 

anketlerin bazı sorularına yanıt verilmediğinden bu anketler geçersiz sayılmış ve 

toplam 345 ankete ulaşılmıştır. Toplam 345 anket istatistiksel işleme tabi 

tutulmuştur. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenler tesadüfi yöntemle 

belirlenmiş, okul yöneticileri ise il merkezindeki tüm okulların yöneticilerinin büyük 

çoğunluğu örnekleme alınmıştır. Araştırmaya katılan okullar aşağıdaki gibidir: 

Karatay İlçesi  

Akçeşme İÖO Birol Polat İÖO Büyük Sinan İÖO  

Cengiz Topel İÖO Celal Akın İÖO Kızören İÖO  

Yağlıbayat İÖO Ferit Paşa İÖO Karma İÖO  

Namık Kemal İÖO Şehit Sadık İÖO 
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Meram İlçesi 

24 Kasım İÖO Ali İhsan Dayıoğlu İÖO Ali Taşoluk İÖO 

Atatürk İÖO Fevzi Çakmak İÖO Alparslan İÖO 

Şeker İÖO Vali Necati Çetinkaya İÖO Yunus Emre İÖO 

Selçuklu İlçesi 

Barboros İÖO  Hakim Ömer Onsun İÖO 

Mustafa Bülbül İÖO  Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İÖO 

Oğuz Kaan İÖO  Ova Un İÖO 

Şükrüye Onsun İÖO  İhsaniye İÖO  

Mustafa Necati İÖO 

Konya İli Karatay İlçesinde 75, Meram İlçesinde 91, Selçuklu İlçesinde 76 

ilköğretim okulu bulunmaktadır. Toplam 242 ilköğretim okulundan 30 ilköğretim 

okulunun öğretmen ve yöneticilerine ulaşılmıştır Araştırma kapsamındaki öğretmen 

ve yöneticilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve çalışma pozisyonlarına göre 

dağılımı aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

 

4.3. Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri, cinsiyet, yaş öğrenim durumu ve okulda 

çalışılan pozisyondur. Yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değişim ve değişime 

direnci algılama düzeyleri bağımlı değişkeni, bağımsız değişkenler açısından 

incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu 

ve okulda çalıştıkları pozisyona göre dağılımları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 

4’te verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Kadın 191 63,9 

Erkek 108 36,1 

Toplam 299 0,100 

 

Veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin %63,9’u kadın, % 

36,1’i ise erkek olduğu ve cinsiyet dağılımına göre öğretmenlerin ağırlıklı olarak 

kadınlardan oluştuğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Kadın 2 4,4 

Erkek 44 95,6 

Toplam 46 100,0 

 

Veriler incelendiğinde araştırmaya katılan yöneticilerin %4,4’nün kadın, % 

95,6’sının ise erkek olduğu ve cinsiyet dağılımına göre yöneticilerin ağırlıklı olarak 

erkeklerden oluştuğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş  N % 

20–30 72 24,08 

31–40 147 49,16 

40 ve üzeri 80 26,75 

Toplam 299 100,0 

 

Yukarıdaki tablo verilerine göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 24,08’i 

20–30 yaş aralığında, % 49,16’sı 31–40 yaş aralığında, % 26,75’i 40 yaş ve 

üstündedir. 
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş  N % 

20–30 1 2,17 

31–40 23 50 

40 ve üzeri 22 47,83 

Toplam 46 100,0 

 

Yukarıdaki tablo verilerine göre araştırmaya katılan yöneticilerin % 2, 17’si 

20-30 yaş aralığında, % 50’si 31-40  yaş aralığında, % 47,83’si 40 yaş ve üstündedir. 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna Göre 

Dağılımı 

Öğrenim Durumu N % 

Ön lisans 41 13,71 

Lisans 237 79,27 

Lisans üstü 21 7,02 

Toplam 299 100,0 

Yukarıda verilen tablo verilerine göre araştırmaya katılan öğretmenlerin 

%13,71’i ön lisans, % 79,27’sı lisans, % 7,02’si lisans üstü eğitim kurumlarından 

mezundur. 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Öğrenim Durumuna Göre 

Dağılımı 

Öğrenim Durumu N % 

Ön lisans 1 2,17 

Lisans 41 89,14 

Lisans üstü 4 8,69 

Toplam 46 100,0 

Yukarıda verilen tablo verilerine göre araştırmaya katılan yöneticilerin 

%2,17’si ön lisans, % 89,14’ü lisans, % 8,69’u lisans üstü eğitim kurumlarından 

mezundur. 
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Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Okulda Çalıştıkları Pozisyona Göre 

Dağılımı 

Pozisyon N % 

Sınıf Öğretmeni 172 49,86 

Branş Öğretmeni 127 36,81 

Müdür Yardımcısı 22 6,37 

Yönetici ( Müdür) 24 6,96 

Toplam 345 100,0 

 

Yukarıdaki tablo verilerine göre araştırmaya katılanların  % 49,86’i sınıf 

öğretmeni, %36,81’i branş öğretmeni, % 6,37’si müdür yardımcısı, % 6,96’i  

yönetici (müdür) pozisyonunda görev yapmaktadır. 

 

4.4. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, 2001 yılında Doç. Dr. Tahir 

Akgemci danışmanlığında Hakan Kuvan tarafından hazırlanan “Örgütsel Değişim ve 

Değişime Direnme Olgusunun Kamu ve Özel Sektörde Algılanması Üzerine 

Uygulamalı Bir Araştırma” konulu tezinde kullandığı ölçme aracı, esas alınmıştır. 

Ölçme aracı 5 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; kişisel değişkenler, güven, 

keşif, direnç ve kayıtsızlıktır. 

Araştırmada kullanılan anket formu, kişisel değişkenler ve örgütsel değişime 

direncin algılanmasını kapsayan maddelerden oluşmaktadır. Kişisel değişkenler 

bölümü, ankete katılan öğretmen ve yöneticilerin kurum içersindeki konumunu ve 

özelliklerinin tespitinde, örgütsel değişime direncin algılanmasını kapsayan maddeler 

ise kurumda çalışan öğretmen ve yöneticilerin değişim sürecinde uygulanan değişimi 

ve örgütsel değişime direnci nasıl algıladıklarının tespitinde kullanılmıştır. 

Ortaya çıkan uyarlama ölçeğin standardizasyonunu sağlamak amacıyla 

araştırma örneklemi üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Bir ölçüm 

aracının ya da ölçeğin geçerliliği, ölçmek istediği değişkeni ne derece ölçtüğüne 

ilişkindir. Genellikle geçerlilik testi daha çok kuramsal analizlerle yapılmaktadır 
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(Reuterberg ve Gustafsson,1992). Bir ölçeğin kavramsal geçerliliğinin sınanmasında 

en sık kullanılan yöntemlerden biri faktör analizidir (Bacon, Sauer ve Young,1995).  

İlköğretim Okullarında Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Değişim ve 

Değişime Direnci Algılama ölçeğindeki maddelerin her biri kendi alt boyutu ile 

tutarlı bir sonuç ortaya koyması nedeniyle tüm maddelere faktör analizi yapılmıştır. 

Temel Bileşenler analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,79 bulunmuştur. 

Bu sonucun literatür ve uzman görüşlerine göre yeterli olduğu söylenebilir (Murphy 

ve Davidshofer,1991). Barlett testi sonucu 3482,21 (p<0,01). Bu sonuç faktör 

analizinin değişkenler için uygun olduğunu ortaya koymaktadır (Aiken,1996). 

Compenant ve Varimax faktör Analizleri sonucu faktör yükü 0,40’dan büyük 

50madde belirlenmiş ve bunların 4 faktöre dağıldığı görülmüştür. Bu boyutlar 

sırasıyla güven, keşif, direnç ve kayıtsızlıktır. 

Geliştirilen ölçek Likert tipinde olup her ifadenin, “Kesinlikle Katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, “Karar Vermek Zor”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” 

olmak üzere beş derece üzerinden ve verilen sıraya göre 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sayısal 

değerlerle değerlendirilmesi istenmiştir. 

 

4.4.1. Anketlerin Ön Denemesi 

Anketin güvenirliği daha önceki çalışmalarda test edilmiştir fakat anket 

maddelerinin değiştirilmesi ve yeni grupta anlaşılabilirliğini ölçmek üzere SPSS 

paket programında güvenirlik analizi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir: 
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        Tablo 8. Anket Bölümlerine Ait Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayıları 

Bölümler  Maddeler 
Güvenirlik 
Katsayısı 

Güven 1-36 ,91 

Keşif 37-41 ,85 

Direnç 42-46 ,78 

Kayıtsızlık 47-48 ,74 

 

 

4.5. Verilerin Analizi 

Araştırmaya katılanlarca doldurulup araştırmacıya iletilen anket formlarının, 

açıklamalar doğrultusunda doldurulup doldurulmadığı tek tek gözden geçirilmiştir. 

Bunun sonucu olarak anket formlarındaki veriler SPSS veri dosyalarına 

kaydedilmiştir. Araştırma için hangi istatistiksel işlemin uygun olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

4.6. İstatistiksel Analizler 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 13 paket programından yararlanılmıştır. 

Verilerin analizinde Ağırlıklı Ortalama, Standart sapma, t – testi ve Tek Yönlü 

Varyans Analizi, Turkey HSD testi kullanılmıştır. Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama 

değerlerini yorumlamak için standart bir aralık ölçütü geliştirilmiştir. 

Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama değerlerini yorumlamak için standart bir aralık 

kriteri geliştirilmiştir. Bu da aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir. 

 

En Yüksek Puan-En Düşük Puan  

a = Grup sayısı 

Bu çalışma için aralık katsayısı 
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5-1  

a = 5 

=0,80  

olarak bulunmuştur 

Bu aralık katsayısına göre her bir soru için kesinlikle katılmıyorum (5), 

katılmıyorum (4), karar vermek zor (3), katılıyorum (2), kesinlikle katılıyorum (1) 

şeklindeki seçenekler bakımından aşağıdaki gibi gruplandırma yapılmıştır. 

1 -  1.80 –Kesinlikle  katılıyorum 

1.81 - 2.60 – Katılıyorum 

2.61 – 3.40 – Karar vermek zor 

3.41 - 4.20 – Katılmıyorum 

4.21 - 5.00 – Kesinlikle katılmıyorum 

Yapılan puan gruplarına göre, araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin 

vermiş oldukları cevapların ağırlıklı ortalaması 3,40’ın üzerinde ise soruda belirtilen 

stratejiyi olumsuz algıladıkları, cevapların ağırlıklı ortalaması 2,61’in altında ise 

soruda belirtilen stratejiyi olumlu algıladıkları, cevapların ağırlıklı ortalaması 2,61 ile 

3,40 arasında ise belirtilen strateji hakkında bir yargıya varamadıkları kabul 

edilmiştir. 
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BÖLÜM V 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, anket yoluyla toplanan verilerin istatistiksel analizi sonucunda 

elde edilen bulgular, araştırmanın amaçlarında yer alan sorulara göre açıklanıp 

yorumlanmıştır. 

1. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel 

değişimi algılama düzeyleri genel olarak nasıldır?    

Bu amaçla, Konya Meram, Selçuklu, Karatay merkez ilçelerinde görev 

yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenlere değişime direnci azaltmada 

kullanılan stratejileri nasıl algıladıklarına ilişkin puan ortalamaları 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ağırlıklı ortalama ve standart sapma puanları 

esas alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9’de verilmiştir. 

 
Tablo 9. İlköğretimde Çalışan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin 

örgütsel değişime ve örgütsel değişime dirence ilişkin algıları  

 N X  S.S. 

Güven 345 2,51 25,32 

Keşif 345 1,78 3,30 

Direnç 345 2,52 4,01 

Kayıtsızlık 345 2,93 3,60 

 

Yukarıdaki tabloda ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin ağırlıklı ortalama puanları görülmektedir. Örgütsel değişimi algılama 

ölçeğinin 4 boyutunda da çıkan ağırlıklı ortalamaların kesinlikle katılıyorum (1), 

katılıyorum (2) ve karar vermek zor (3) seçenekleri arasında değişen bir dağılım 

gösterdiği görülmektedir.  

Kullanılan ölçeğin ilk boyutu olan güven boyutunun ağırlıklı ortalama değeri 

X = 2,51 ‘dir.  Verilen cevaplar katılıyorum (2) seçeneğinde toplanmıştır. Güven 
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boyutunun katılıyorum seçeneğinde toplanması öğretmen ve okul yöneticilerinin 

okul yönetimine, okul çalışanlarına, yapılacak değişim girişimine güven 

duyduğunu göstermektedir. Bu durum ise örgüt içinde gerçekleşecek değişim 

girişimini olumlu algıladıkları göstermektedir. Dolayısıyla değişime daha az direnç 

göstereceklerdir. 

 Okulun mevcut üst yönetimine olan güven örgütsel değişimin olumlu 

algılanmasında büyük önem arz eder. Bazen çalışanın gösterdiği direnç değişimin 

içeriğinde çok yöneticinin tavır ve davranışlarıyla alakalıdır. Ortaya çıkan aritmetik 

ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenler okul 

yönetiminin, değişime olan ihtiyacın öneminin farkında olduğunu göstermektedir. 

Direnişin en önemli nedenlerinden biri de değişimin gereksinimini karşılamadığı ya 

da bir ihtiyaç olarak görülmediği durumlarda gerçekleşir.  

Ortaya çıkan ağırlı ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenler yönetimin çalışanları okulun hedefleri konusunda yeterli derecede 

bilgilendirdiğini düşünmektedirler. Örgüt içerisinde meydana gelecek herhangi bir 

değişiklik bireylerin yeni koşullarla karşı karşıya bırakacağından birey bilinmeyen bu 

durumdan korkar. Yeni duruma uyum sağlama konusunda tedirginlik yaşar. Aynı 

zamanda belirli bir işi yapmaya alışmıştır. Yeni işler yapmaktansa alıştıkları işleri 

devam ettirmek isterler. Riske girmek istemezler. Değişim kişinin güvenliği tehdit 

edebilecek düzeydeyse, birey bu değişikliğe tepki gösterir. Yönetim çalışanları 

bilgilendirerek kişinin değişim konusundaki güvensizliğini ortadan kaldırabilir. 

Böylece değişimin daha olumlu algılanması sağlanabilir. Bir örgüt olarak okul,  rahat 

ve güvenli bir işyeridir. Özellikle diğer sektörlerle kıyaslandığında okul çalışanları 

yani öğretmen ve okul yöneticileri diğer sektör çalışanlarına göre kendilerini daha 

güvende hissederler. Bunun sebeplerinin başının genel olarak okul yönetici ve 

öğretmenlerinin çoğunluğunun kadrolu olarak görev yapmaları yani işlerinin son 

verileceği ve iş güvenliklerinin azalacağına duyulan inancın az olması söylenebilir.  

Ortaya çıkan ağırlı ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenler yönetimin, çalışanların ihtiyaçları ve sorunları konusunda duyarlı 

olduğunu, çalışanların başarılarının takdir ettiklerini düşünmektedir. Örgüt içince 
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başarıları takdir edilen, ödüllendirilen gerektiğinde teşvik edilen birey örgüte ve 

yönetime güven duyacağından gerçekleşecek değişimi kendi için tehdit olarak 

algılamaz. 

Ortaya çıkan ağırlı ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenler, mevcut üst yönetimin okul yönetiminin değişme/yeniliğe açık 

olduğunu, çalışanlara yenilikleri benimsemeye özendirdiğini ve çalışanları aldığı 

kararlara dahil ettiğini düşünmektedirler. Özellikle değişime direncin azaltmanın en 

etkili yolu değişime direnç gösterme olasılığı olanların bizzat değişim sürecinde yer 

almasıdır. Koçel (2005) dediği gibi katılanların fikirlerinin kabul edilmesinden çok, 

kişilerin kendilerini etkileyecek olayın içinde olduklarını, dışlanmadıklarını 

hissetmeleridir. Böylece değişime direnme eğilimleri azalacaktır. 

İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenler, okul yöneticilerinin 

değişimde istikrarlı davrandıklarını ve değişim sürecinin başlangıçta açıklandığı gibi 

harfi harfine uygulandığını düşünmektedirler. Yöneticinin istikrarlı ve kararlı olması 

çalışanda hem yöneticiye hem de değişim girişimini doğrudan güven duymasını 

sağlayacak ve değişim olumlu algılanacaktır. 

Ortaya çıkan ağırlı ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenler, okullarında ki işbirliğinden ve çalışanlar arası ilişkilerden memnun 

oldukları, içinde oldukları ekipte herkesin ortak hedeflere yönelik çalıştıkları ve 

katıldıkları ekip çalışmalarının kendilerini tatmin ettikleri sonucuna varılabilir. 

Bireyin içinde bulunduğu gruptan memnun olması ve ona güvenmesi sebebiyle 

grubunu gerçekleştirdiği değişimi olumlu algılamasına ve direnç eğiliminin az 

olmasına sebep olur. 

Güçlü kurum kültürüne sahip kurumlar; toplumsal güven, dayanışma, katılım 

ve kaliteyi topluma yayma konularında öncü bir rol oynayabilmektedirler (Gercik, 

2009, s. 2). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin genel 

olarak benzer eğitim düzeyi, ekonomik koşullar, sosyal çevre içerisinde yer alması 

örgüt kültürünün oluşmasında etkilidir. Bu oluşan güçlü örgüt kültürü kurum içi 

güvenin artmasına sağlamakta dolayısıyla oluşulan güven ortamında örgütsel 

değişiklikler daha olumlu algılanmaktadır. Örgütlerin kültürünün olmaması 
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yeniliklerin gerçekleşmesini engellemektedir (Balcı, 2001, s.187).  İlköğretim 

okullarında paylaşılan değerler, inançlar, yaşantılar, ideolojilerin, beklentilerin 

benzer nitelik taşıması değişime karşı benzer tavır göstermelerine ve değişimi olumlu 

karşılamalarına sebep olmuş olabilir. 

Bireyin örgüt içinde kendini güvende hissetmesi okul içi iletişimin yeterli 

olmasıyla da ilişkilidir. Birey bilinmeyenden korkar, değişim konusunda yeterince 

bilgilendirilen birey değişimi olumlu algılayacak ve değişime direnç 

göstermeyecektir. Çıkan ağırlıklı ortalamaya bakılarak okul içi bilgi sirkülasyonunun 

yeterli olduğu söylenebilir. İlköğretim okullarında yapılan öğretmenler kurulu 

toplantıları, şube öğretmenler kurulu toplantıları, zümre öğretmenler kurulu 

toplantıları vb. toplantılar bunun yanı sıra kurum içi bilgilendirmenin resmi 

evraklarla yapılması kurum içi iletişimi zorunlu hale getirmektedir. Bunun yanı sıra 

örgüt içince başarıları takdir edilen, ödüllendirilen gerektiğinde teşvik edilen birey 

örgüte ve yönetime güven duyacağından gerçekleşecek değişimi kendi için tehdit 

olarak algılamaz. 

Ortaya çıkan ağırlı ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenler gerçekleştirilen değişimin sektörün gerektirdiği hızda ve nitelikte 

olduğunu düşünmektedirler. Değişimin örgüt yararına ve gerektiği hızda ve nitelikte 

yapıldığının olduğunun düşünülmesi çalışanların değişimi olumlu algılamalarını 

sağlayacaktır.  

Keşif boyutunun ağırlıklı ortalaması X = 1,78’dir. Verilen cevaplar kesinlikle 

katılıyorum (1) seçeneğinde toplanmıştır. Bu boyut 3 boyuta göre daha düşük değer 

almış ve diğer boyutlara göre öğretmen ve okul yöneticileri bu boyutu daha olumlu 

algılamışlardır. Örgütsel değişimin gerçekleşmesi ve direncin az ya da hiç olmaması 

için çalışanın içinde bulunduğu kurumun vizyon ve misyonunu benimsemeli ve bu 

vizyona ulaşmak için değişimin gerekliliğine inanması gerekir. Bu boyut 

incelendiğinde ilköğretim okulunda görev yapan yönetici ve öğretmenler içinde 

bulundukları kurumun amaç ve hedeflerini benimsemişlerdir.  Bu sebepler 
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çalıştıkları kurumun vizyonuna ulaşılması için yapılacak değişimi oldukça olumlu 

karşılamışlardır.  Aynı zamanda değişimi uygulayanlar değişimin bir yarar 

sağlayacağına inanmalıdır. Bu boyuttan yola çıkarak ilköğretim okullarında görev 

yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin okulun değişime ihtiyacı olduklarını 

keşfettikleri ve bu değişim uygulamasının ihtiyacının farkına vardıkları söylenebilir. 

Keşif boyutunun diğer boyutlara göre daha olumlu algılamalarının öğretmen ve 

yöneticilerin okulun amaç ve hedeflerini net olarak anlaması ve bu hedeflere ulaşmak 

için nelerin yapılacağı konusunda bilgi sahibi olması ile açıklanabilir. Çünkü eğitim 

kurumları amaçları net olan işyerleridir.  

 Direnç boyutunun ağırlıklı ortalaması  X = 2,52’dir. Verilen cevaplar 

katılıyorum (2) seçeneğinde toplanmıştır. Bu boyutta değişime uyum-inanma ve 

süreç sonrası çalışan ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan ağırlıklı 

ortalama değerine göre ilköğretim okullarındaki öğretmen ve okul yöneticileri 

kendilerinin kurum içinde gerçekleşecek her türlü değişime uyum sağlayabileceğini 

düşünmektedirler. Bu durum ilköğretim okullarındaki öğretmen ve okul 

yöneticilerinin değişimin önemini ve anlamını doğru algıladıklarını göstermektedir. 

Özellikle bir işyeri olan okulun çalışanları olan öğretmenler çağın gerektirdiği 

değişim hızını yakalamak zorundadırlar. Öğrencilerine son bilgi teknolojilerini, 

dünya ve ülke gündemini vb. vermekle yükümlüdürler. Kısacası değişimi yakından 

takip etmeli ve önce kendileri buna uyum sağlayabilmeli ki karşısındaki kitleye iyi 

bir rehber olabilsin.  

 Değişim sürecinin kurumun yararına olacağını ve değişimin çalışan ilişkilerini 

olumsuz etkilemeyeceği düşünmektedirler. Okullarının gelecek yıllarda da daha da 

gelişeceklerine inanmaktadırlar. Değişimin önündeki en büyük engel geçmişin 

başarılarıdır. Okullarda geçmişte uygulanan değişim hareketlerinin başarıya ulaşması 

örgüt çalışanı olan öğretmen ve okul yöneticilerinin değişimin yararlı olacağına 

inanışını artırır. Okulda her şey yolunda giderken değişime neden ihtiyaç 

duyulduğunun da çalışana açıklanması gerekir. Ortaya çıkan ağırlıklı ortalamalar 
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ilköğretim okulu öğretmen ve okul yöneticilerinin değişimle beraber okullarının 

ileriki yıllarda daha da gelişeceğine inanmaktadırlar. 

İnsanın sosyal bir varlıktır. Örgüt çalışanları da içinde yer aldıkları gruplardan 

etkilenirler. Çalışanlar yer aldıkları bu ilişkiler ağının özelliklerinden etkilenirler, 

çoğunlukla içinde bulundukları gruba göre hareket ederler ve direnç gösteririler. 

Bazen bu gruplaşma değişim sürecini destekleyenler ve desteklemeyenler şeklinde de 

olabilir. Değişim süreci sonucunda değişimi desteklemeyen çalışanlara karşı bazen 

yönetim bazen de destekleyen grup daha olumsuz davranışlarda bulunabilir. Hatta 

samimi olan ilişkiler daha resmi bir hal alabilir. Yöneticinin okuldaki gruplardan bir 

kısmını yanına, diğerini karşısına alması doğru değildir. Tam tersine her gruba eşit 

uzaklıkta olmalı ve bu grupları okulun amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak 

şekilde kullanmalıdır. Elde edilen bulgularda, ilköğretim okullarında görev yapan 

yönetici ve öğretmenler değişim süreci sonucunda değişimi desteklemeyenlere 

olumsuz bir tavır sergilemediği düşünmektedirler. 

 Kayıtsızlık boyutunun ağırlıklı ortalaması X = 2,93 ‘tür.  Verilen cevaplar 

karar vermek zor (3) seçeneğinde toplanmıştır. Öğretmen ve okul yöneticilerinin bu 

boyutla ilgili belirli bir kanıya sahip olmadıkları görülmektedir. Örgütte 

gerçekleşecek değişim sürecinde kişinin yeterlilik düzeyi ve bu sürecin zorluğu 

hakkında okul yönetici ve öğretmenleri kararsız kalmışlardır.  

İlköğretim okullarında değişime yönelik çalışmalar yapılmakta fakat bu 

değişimin temelini oluşturacak ve değişimin daha faydalı, anlamlı olmasını 

sağlayacak yönde öğretmen ve yöneticilere yeterli eğitim çalışmalar 

yapılmamaktadır. Değişim uygulamasında değişim öncesi öğretmen ve yöneticinin 

birikimi ve yeterliği kişinin kendisine bırakılmaktadır. Bu sebepten öğretmen ve okul 

yöneticileri değişim öncesinde konuyla ilgili mesleki eğitim düzeyinin ne olması 

gerektiğini tam olarak bilememekte bunun yanı sıra değişimin birey için tam bir 

fırsat mı yoksa zorlu bir süreç mi olduğu konusunda kararsız kalmasına sebep 

olmaktadır. 
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2.  İlköğretimde Çalışan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Cinsiyet, Yaş 

Grupları,  Eğitim Durumu ve Okuldaki Pozisyonlarına Göre Örgütsel Değişimi 

Algılamaları Nasıldır? 

 

Tablo 10.  İlköğretimde Görev Yapan Okul Yöneticileri ve 

Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Örgütsel Değişim 

Algılarının Karşılaştırılması 

 Cinsiyet N Ağırlıklı Ortalama S.Sapma t p 

Bayan 192 2,55 23,51 1,675 0,096 
Güven 

Erkek 152 2,43 26,91   

Bayan 193 1,80 3,20 ,674 0,501 
Keşif 

Erkek 152 1,75 3,99   

Bayan 192 2,42 3,42 2,112 0,015 
Direnç  

Erkek 152 2,59 4,03   

Bayan 193 2,85 2,07 -,733 0,029 
Kayıtsızlık 

Erkek 152 3,06 2,28   

 

Yukarıdaki tabloda ilköğretimde görev yapan okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin cinsiyetlere göre ağırlıklı ortalamaları ve t testi sonuçları verilmiştir.  

Güven boyutunda, kurumda çalışan bayan öğretmen ve yöneticilerin algılarının 

ağırlıklı ortalaması ( X  = 2,55) ile “Katılıyorum”, erkek yönetici ve öğretmenlerin 

algılarının puan ortalaması ise ( X  = 2,43) ile “Katılıyorum” seçeneğinde 

toplanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen p değerine göre iki grup arasında. 05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çıkan sonuçlara göre, güven 

boyutunun algılanması cinsiyete göre değişiklik göstermemektedir 

Keşif boyutunda, kurumda çalışan bayan öğretmen ve yöneticilerin algılarının 

ağırlıklı ortalaması ( X  = 1,80) ile “Kesinlikle Katılıyorum”, erkek yönetici ve 

öğretmenlerin algılarının puan ortalaması ise ( X  = 1,75) ile “ Kesinlikle 

Katılıyorum” seçeneğinde toplanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen p değerine 

göre iki grup arasında. 05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çıkan 
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sonuçlara göre, keşif boyutunun algılanması cinsiyete göre değişiklik 

göstermemektedir 

Direnç boyutunda, kurumda çalışan bayan öğretmen ve yöneticilerin algılarının 

ağırlıklı ortalaması ( X  = 2,42) ile “ Katılıyorum”, erkek yönetici ve öğretmenlerin 

algılarının puan ortalaması ise ( X  = 2,59) ile “  Katılıyorum” seçeneğinde 

toplanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen p değerine göre iki grup arasında .05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çıkan sonuçlara göre, direnç boyutu 

bayan öğretmen ve okul yöneticileri tarafından daha olumlu algılanmıştır. Örgütteki 

değişim süreci sonunda örgütün ve çalışanın durumunu bayan öğretmen ve okul 

yöneticileri daha olumlu yönde olacağını düşünmektedirler. Bayan öğretmen ve okul 

yöneticileri değişime daha çok uyum sağlayacaklarını ve erkek öğretmen ve okul 

yöneticilerine göre değişimin çalıştıkları kurum için gelecekte iyi sonuçlar 

doğuracağını düşünmektedirler. Bunun yanı sıra değişim süreci sonucunda kurum içi 

ilişkilerin değişmeyeceğini yani değişime direnç gösterenlerin ya da değişimi 

desteklemeyenlerin olumsuz tavırla karşılanmayacağını düşünmektedirler. 

Kayıtsızlık boyutunda, kurumda çalışan bayan öğretmen ve yöneticilerin 

algılarının ağırlıklı ortalaması ( X  = 2,85) ile “Karar Vermek Zor”, erkek yönetici ve 

öğretmenlerin algılarının puan ortalaması ise ( X  = 3,06) ile “Karar Vermek Zor” 

seçeneğinde toplanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen p değerine göre iki grup 

arasında. 05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çıkan sonuçlara göre, 

kayıtsızlık boyutu bayan öğretmen ve okul yöneticileri tarafından daha olumlu 

algılanmıştır.  Verilere bakarak bayan öğretmen ve yöneticileri erkek öğretmen ve 

yöneticilere göre mesleki eğitime daha önem verdikleri ve yenilikleri erkek öğretmen 

ve yöneticilere oranla zorluktan çok fırsat olarak gördükleri söylenebilir.   

Dökmen (2006)’ın dediği gibi toplumlar kadınlar ve erkeklerden belirli ve 

farklı sosyal rolleri ve davranışları göstermelerini beklerler. Toplumun kadına 

yüklediği daha fedakar, hoşgörülü, merhametli bir kişilik yapısına karşı erkeğe daha 

saldırgan, başkaldıran bir kimlik vermiştir. Bu sebeple bayan yönetici ve öğretmenler 

daha uyumlu bir yapı sergilerken erkek yönetici ve öğretmenler daha fazla direnç 

gösteren mücadeleci bir tavır sergileyebilirler. Bayan öğretmen ve yöneticilerin 
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değişime daha fazla uyum sağlayabileceklerine inançları ve değişimi bir fırsat olarak 

nitelemeleri, mesleki eğitime daha açık olmaları bu durumdan kaynaklanabilir. 

Tablo 11. İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin ve Okul 

Yöneticilerinin Yaş Gruplarına Göre Örgütsel Değişim 

Algılarının Karşılaştırılması 

  KT Sd KO F P 

Gruplar 
arası 

865,020 2 432,510 ,683 ,506 

Grup içi 215845,535 341 632,978   
Güven 

Toplam 216710,555 343    

Gruplar 
arası 

1,296 2 ,648 ,051 ,951 

Grup içi 4385,266 342 12,822   
Keşif 

Toplam 4386,562 344    

Gruplar 
arası 

25,460 2 12,730 ,917 ,401 

Grup içi 4734,528 341 13,884   
Direnç 

Toplam 4759,988 343    

Gruplar 
arası 

20,754 2 10,377 2,219 ,110 

Grup içi 1599,461 342 4,677   
Kayıtsızlık 

Toplam 1620,214 344    

 

Yukarıdaki tabloda ilköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin yaş gruplarına göre örgütsel değişimi algılamaları 

karşılaştırılmıştır. Tek yönlü varyans analizi tekniği ile gerçekleştirilen analize 

göre ölçeğinin tüm alt boyutlarının hesaplanan F değeri anlamlı değildir. Yani 

okul yöneticisi ve öğretmenlerinin yaşları onların örgütsel değişim algılamaları 

üzerinde etkili değildir.  
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Tablo 12. İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin ve Okul 

Yöneticilerinin Öğrenim Durumlarına Göre Örgütsel Değişim 

Algılarının Karşılaştırılması 

  KT Sd KO F P 

Gruplar arası 622,836 2 311,418 ,491 ,612 

Grup içi 216087,719 341 633,688   Güven 

Toplam 216710,555 343    

Gruplar arası 25,073 2 12,536 ,983 ,375 

Grup içi 4361,490 342 12,753   Keşif 

Toplam 4386,562 344    

Gruplar arası 2,002 2 1,001 ,072 ,931 

Grup içi 4757,987 341 13,953   Direnç 

Toplam 4759,988 343    

Gruplar arası 11,819 2 5,910 1,257 ,286 

Grup içi 1608,395 342 4,703   Kayıtsızlık 

Toplam 1620,214 344    

 
 
Yukarıdaki tabloda ilköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre örgütsel değişimi algılamaları 

karşılaştırılmıştır. Tek yönlü varyans analizi tekniği ile gerçekleştirilen analize göre 

ölçeğinin tüm alt boyutlarının hesaplanan F değeri anlamlı değildir. Yani okul 

yöneticisi ve öğretmenlerinin öğrenim durumları onların örgütsel değişim 

algılamaları üzerinde etkili değildir. 
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Tablo 13. İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin ve Okul 

Yöneticilerinin Pozisyonlarına Göre Örgütsel Değişim 

Algılarının Karşılaştırılması 

 
 

 KT Sd KO F P 

Gruplar arası 5394,359 3 1798,120 2,893 ,035 

Grup içi 211316,196 340 621,518   Güven 

Toplam 216710,555 343    

Gruplar arası 79,489 3 26,496 2,098 ,100 

Grup içi 4307,074 341 12,631   Keşif 

Toplam 4386,562 344    

Gruplar arası 116,984 3 38,995 2,856 ,037 

Grup içi 4643,005 340 13,656   Direnç 

Toplam 4759,988 343    

Gruplar arası 54,025 3 18,008 3,921 ,009 
Kayıtsızlık 

Grup içi 1620,214 341 4,593   

 
 

Yukarıdaki tabloda ilköğretimde görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin okuldaki pozisyonlarına göre örgütsel değişimi algılamaları 

karşılaştırılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda güven, direnç ve kayıtsızlık 

boyutlarını algılamalarında .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Güven boyutunda okul müdürleri, müdür yardımcıları- branş öğretmenleri ve 

sınıf öğretmenlerine göre örgütsel değişimi daha olumlu algılamışlardır. Okul 

müdürü örgüt içinde değişimi gerçekleştiren ve uygulayan en önemli unsur olması 

dolayısıyla meydana gelecek değişiklikten en az etkilenen çalışandır. Çünkü 

değişimin ne olduğu, örgütü nasıl etkileyeceği ve çalışanlar için ne gibi sonuçlar 

doğuracağı konusunda en bilgilidir. İnsan bilinmeyenden korkar.  

Direnç boyutunda ise müdür yardımcıları sınıf öğretmenlere göre örgütsel 

değişimi daha olumlu algılamışlardır. Müdür yardımcıları da okul müdürleri gibi 

değişimi başlatan uygulayan kişilerdir. Bunun yanı sıra öğretmenlere oranla 
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gerçekleşecek değişim girişimi konusunda daha bilgilidir. Bu sebeple değişime uyum 

sağlamak onlar için daha kolaydır. Müdür yardımcılarının genelde değişim süreci 

içinde yer alması ve öğretmenlere göre fiziki koşullarının ve görevlerinin farklı 

olması değişim süreci sonrasında olumsuz uygulamalar dışında kalmalarına ya da 

böyle düşünmelerine sebep olabilir.  

Kayıtsızlık boyutunda müdür yardımcıları örgütsel değişimi sınıf ve branş 

öğretmenlerine göre daha olumlu algılamışlardır. Ülkemizde müdür yardımcılığı 

belli sınav ve koşullar ile yapılmaktadır. Müdür yardımcılığını seçmiş kişiler mesleki 

eğitim anlamında sınava tabi tutulurlar. Dolayısıyla mesleki eğitim almaya gönüllü, 

yeni şeyler öğrenmeye açıktırlar. Öğretmen iken okulda daha farklı bir alanda görev 

yapmayı tercih etmeleri nedeniyle yeniliğe daha açık ve yeniliği bir fırsat olarak 

gören kişilerdir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı sonuç ve 

önerilere yer verilmiştir. 

 

6.1. Sonuç 

Araştırma bulgularına dayanarak Konya Meram, Selçuklu ve Karatay merkez 

ilköğretim okullarında örgütsel değişim ve değişime direnci algılanması hususunda 

şu sonuçlara varılmıştır: 

1. Eğitim örgütlerinde görev yapan öğretmen ve yöneticiler gerçekleşecek 

herhangi bir örgüt içi değişim girişimini genel olarak olumlu algılamışlardır ve 

dolayısıyla değişime karşı direnç gösterme eğilimleri azdır. Bu durum ilköğretim 

okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yeniliklere açık olduğunu 

göstermektedir. 

2. Konya Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmen ve yöneticilerin ölçeğin 4 boyutundan güven, keşif, direnç 

boyutlarını olumlu algıladıkları; kayıtsızlık boyutunu algılamada kararsız kaldıkları 

görülmektedir. Bu 4 boyut içinden de keşif boyutu diğer boyutlara göre daha olumlu 

algılanmıştır. 

3. Konya Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmen ve yöneticiler değişimi ve değişime direnci algılamalarının cinsiyete 

göre direnç ve kayıtsızlık boyutlarında bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre 

örgütsel değişimi daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. Direnç boyutu 

incelendiğinde bayan öğretmenler erkek öğretmenlere göre değişime daha çok uyum 

sağladıklarını, çalıştıkları okulun gelecek yıllarda daha da gelişeceğini, değişimi 

desteklemeyenlere de olumsuz uygulamalarda bulunulmadığını düşünmektedirler. 

Kayıtsızlık boyutuna göre de bayan öğretmenler değişimi erkek öğretmenlere göre 
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zorlu bir süreçten çok bir fırsat olarak değerlendirmekte ve bunun yanı sıra mesleki 

eğitim almaya daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. 

4. Konya Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin yaş gruplarına göre örgütsel değişim 

algılarının karşılaştırılmış ve okul yöneticisi ve öğretmenlerinin yaşlarının, onların 

örgütsel değişimi algılamaları üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 

5. Konya Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öğrenim durumlarına göre örgütsel değişim algıları 

karşılaştırılmış ve okul yöneticisi ve öğretmenlerinin öğrenim durumlarının onların 

örgütsel değişim algılamaları üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 

6. Konya Meram, Selçuklu ve Karatay merkez ilköğretim okullarında görev 

yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okuldaki pozisyonlarına göre örgütsel 

değişim algılarının karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlere göre okul müdürü ve müdür 

yardımcılarının diğer pozisyonlara göre örgütsel değişimi daha olumlu algıladıkları 

ve gerçekleşecek bir değişim durumunda daha az direnç gösterecekleri, sınıf ve branş 

öğretmenlerin ise örgütsel değişimi daha olumsuz algıladıkları ve değişime daha 

fazla direnç gösterebilecekleri yargısına varılmıştır.  

 

6.2. Öneriler 

Araştırmanın yöntemi, bulguları ve yorumlarına ilişkin sonuçlar dikkate 

alınarak geliştirilen öneriler, aşağıda alt başlıklar altında verilmiştir: 

 

6.2.1. Eğitim 

Eğitim örgütlerinde değişimin sağlanabilmesi için bu ve bunun gibi 

araştırmaların sonuçları gözden geçirilmeli ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat 

edilmelidir: 

1. Yönetici ve çalışanlar arasında güven ortamı sağlanmalıdır. Örgütüne ve 

yöneticisine güvenen çalışanlar değişimi daha olumlu algılar ve değişime daha az 

direnç gösterirler.  
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2. Eğitimde gereken değişme ve yenileşme uygulamaları başlamadan önce 

yönetici ve öğretmenleri okulun hedefleri konusunda yeterince bilgilendirilmelidir. 

Yapılan bu bilgilendirme ile hem yönetim hem de çalışanlar değişime olan ihtiyacı 

fark edip değişim yararlı olacağına inanmalıdır.  

3. Okuldaki işbirliği ve çalışanlar arası ilişkiler, değişimin kabul edilmesi ve 

uygulanmasında önemli rol oynar.  Eğitimde gerçekleşecek değişimin örgütün tüm 

üyelerinin değişime katılması ile sağlıklı olabilir. 

4. Üst yönetim yeni fikir ve önerileri dinlemeli, çalışanlarına karşı daha duyarlı 

olmalıdır. Okulda çalışanları teşvik etmeye yönelik her türlü maddi ve manevi güç 

kullanılmalıdır. Çünkü değişime direnme bir bakıma gerçekte bir neden değil 

sonuçtur. Kendi fikirlerini önemsemediğini, başarılarının takdir edilmeyeceğini 

düşünen çalışanlar değişime katılmak istemeyecek hatta direniş gösterecektir. 

5. Okulda değişimin istikrarlı ve başlangıçta belirtildiği yapılmasında 

yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Bu sebeple yönetici rolünü üstlenen kişinin 

aynı zamanda iyi bir değişim lideri olması ve bu konuda eğitim alması 

gerekmektedir. 

6. Okulun vizyon ve misyonu net olarak yönetim tarafından belirtilmeli ve 

benimsetilmelidir. Böylece çalışan tarafından değişimin hangi yönde ve hızda 

olacağının, örgütün değişime ihtiyacının ve değişimin yararının anlaşılması sağlanır. 

7. Değişim öncesinde okul yöneticileri ve öğretmenlere değişimin anlamı, 

önemi ve uygulanmasına yönelik eğitici çalışmalar (hizmet içi eğitim kursları, 

seminerler vb.) yapılmalıdır. 

 

6.2.2. Araştırma 

1. Eğitim örgütlerinde değişimin gerçekleşmesinde grup davranışı ve 

işbirliğinin değişime etkisi araştırılabilir. 
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2. Eğitim örgütlerinde değişimin gerçekleşmesinde okul yöneticisinin planlı 

değişimi gerçekleştirme yeterliliği araştırılabilir. 

3. Eğitim örgütlerinde değişimin gerçekleşmesinde okul yöneticilerinin 

çalışanlara ilgi, teşvik ve ödüllendirme yöntemlerini kullanma becerilerinin değişime 

ve değişime dirence etkisi araştırılabilir. 
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EKLER 

 

ANKET FORMU 

Değerli Eğitimci;  

Bu anket, “İlköğretim Okullarında Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Değişim ve Değişime 

Direnci Algılama Düzeylerini ” araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ankette toplanan bilgiler yüksek 

lisans tezi çalışmasında kullanılacaktır. Bu bilgiler kişilerle ilgili olmadığından ve bilimsel amaçla 

kullanılacağından dolayı ankete isminizi yazmamanız rica olunur.  

Araştırmanın amacına ulaşması, anket sorularını eksiksiz ve içtenlikle cevaplamanıza bağlı 

olacaktır. 

Anket toplam 5 bölümden oluşmaktadır. Her konu başlığı altında, o konu ile ilgili sorular yer 

almaktadır. Bölümde yer alan soruların cevap şıkları 1-2-3-4-5 şeklinde gösterilmiştir. Bu şıklardan 

bir tanesini seçiniz. Açıklamalar şu şekildedir; 

1:Kesinlikle katılıyorum 

2:Katılıyorum 

3:Karar vermek zor 

4: Katılmıyorum 

5: Kesinlikle katılmıyorum 

Soru için uygun bulduğunuz cevabı (X) işareti ile işaretleyiniz.  

  

Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. 

                                                                                       

Başak Sümter ÇAKIR 

Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Öğrencisi 
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                1. KİŞİSEL   DEĞİŞKENLER 

                1. Cinsiyetiniz           2. Yaşınız                     3. Öğrenim Durumunuz         4. Pozisyonunuz 

                  a.Bayan                    a.20- 30                  a.Ön lisans                             a.Sınıf Öğretmeni 

                  b.Erkek                     b.31- 40                   b.Lisans                                b. Branş Öğretmeni 

                                                   c. 41 ve üzeri     c.Lisansüstü                         c. Müdür Yardımcısı 

                                                                                                                                       d.Yönetici (Müdür) 

 

2. GÜVEN 

  1 2 3 4 5 
5. Okulumuzun mevcut üst yönetimine güvenmiyorum.      
6. Okulumuzda çalışmaktan memnunum.      
7. Okulumuzun değerleri benim kişisel değerlerimle tutarlı değildir.      
8. Üst yönetimin beni okulumuzun hedefleri konusunda yeterli derecede 

bilgilendirdiğine inanıyorum. 
     

9. Okulumuz yönetimi, değişime olan ihtiyacın öneminin farkındadır.      
10. Yönetici veya öğretmen olarak değişimin gerçekleşmesindeki rolümü 

bilmiyorum. 
     

11. Okulumuzdaki işbirliğinden ve çalışanlar arası ilişkilerden memnun 
değilim. 

     

12. Birlikte çalıştığım ekipte herkes ortak hedeflere yönelik çalışır.      
13. Okulumuzdaki katıldığım ekip çalışmaları beni tatmin etmemektedir.      
14. Okulumuzda maddi ve manevi teşvik yöntemlerinin* yeterli derecede 

uygulandığıma inanıyorum. (*Teşekkür belgesi, başarının takdir edilerek 
diğer çalışanlarla paylaşılması) 

     

15. Okulumuzda çalışanları teşvik etmeye yönelik faaliyetler* yeterli değildir. 
(*Yemekler, spor faaliyetleri, diğer sosyal faaliyetler vb.) 

     

16. Okulumuzun üst yönetimi, çalışanların ihtiyaçları ve sorunları konusunda 
duyarlıdır. 

     

17. Üst yönetim tarafından yeni fikir ve önerilerim desteklenmez.      
18. İşimde sağladığım başarılar her zaman takdir edilir.      
19. Okulumu çalışılacak iyi bir yer olarak diğer meslektaşlarıma tavsiye 

ederim. 
     

20. Önümüzdeki birkaç yıl daha okulumuzda çalışmayı isterim.      
21. Okulumuzun yönetimi, değişme/yeniliğe açık değildir.      
22. Bu okulda değişimin gerçekleşeceğine ve benim için iyi sonuçlar 

getireceğine inanmıyorum. 
     

23. Okul yönetimi, çalışanların yenilikleri benimsenmesini özendirir.      
24. Çalışanların yönetime katılımını yeterli buluyorum.      
25. Bir üst yönetici aldığı kararlara beni de dahil etmez.      
26. Çalışanlar, gerekli değişim/yeniliklerin tasarımında yer almaz.      
27. Okulumuzda bilgi akışını sağlamaya yönelik araçlar (duyuru, genel 

mektup, sirküler, raporlama, toplantı vb.) etkin bir şeklide kullanılır. 
     

28. Okulumuz genelinde çalışanlar arası bilgi akışı ve iletişiminde herhangi bir 
sıkıntı yoktur. 

     

29. Genel olarak okulumdaki bilgi akışı ve iletişimden memnun değilim.      
30. Okulumuzun üst yönetimi ( Genel Müdür ve Yardımcıları) ile çalışanlar 

arasında etkin bir iletişim vardır. 
     

31. Bir üst yöneticimle rahatlıkla fikir alışverişinde bulunamıyorum.      
32. Mesleki gelişimim için yeterli kaynağa sahip olmadığımı düşünüyorum.      
33. Okulumuz mesleki konularda gelişmemi sağlayacak eğitimlere katılmam 

konusunda bana destek olur. 
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34. Okulumuz geçmişte yenilikleri uygulamada başarılı olmuştur.      
35. Genel olarak geçmişte kurumda gerçekleştirilen yenilikler gelişmeme 

katkıda bulunmuştur. 
     

36. Okulumuzdaki değişimin, sektörün gerektirdiği hızda ve nitelikte olduğuna 
inanmıyorum. 

     

37. Okulumuzda yapılan değişiklik ve yenilikler çok sorunlara yol açmıştır.      
38. Okul yöneticileri değişimde istikrarlı davranmamaktadır.      
39. Değişim süreci başlangıçta açıklandığı gibi harfi harfine uygulanmaktadır.      
40. Değişimle birlikte çalışma ortamında gerginlik artmıştır.      

 
3. KEŞİF 

  1 2 3 4 5 
41. Okulumuzun amacını ve hedeflerini biliyorum.      
42. Okulumuzun hedef ve stratejilerini destekliyorum.      
43. Okulumuzun başarılı olabilmesi için yenilikleri, karşı konulamaz bir süreç 

olarak görüyorum. 
     

44. İşim konusunda benden beklenenleri tam olarak biliyorum.      
45. Mesleğimle ilgili yenilikleri takip edebilmek için gerekli olan mesleki 

eğitimlere katılırım. 
     

 
4. DİRENÇ 

  1 2 3 4 5 
46. Kişisel olarak, gerekli her türlü değişime uyum sağlayabileceğime 

inanmıyorum. 
     

47. Okulumuzun diğer yıllarda daha da gelişeceğine inanmıyorum.      
48. Değişim sürecini desteklemeyenlere olumsuz uygulamalarda 

bulunulmuştur. 
     

49. Değişimi destekleyenlere pozitif ayırımcılık yapılmaktadır.      
50. Değişim ile birlikte samimi ilişkiler resmi ilişkilere dönmüştür.      

 
5. KAYITSIZLIK 

  1 2 3 4 5 
51. Yenilikleri, bir ‘’fırsat’’ olarak değil, beraberinde zorluklar getiren bir 

süreç olarak görüyorum. 
     

52. Kendimi çalıştığım konuda yeterli görüyorum. Dolayısı ile mesleğim ile 
ilgili herhangi bir konuda eğitime ihtiyaç hissetmiyorum. 

     

 
 


